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АЛҒЫ СӨЗ 
 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдары-
ның докторы, ҚР ҰҒА-ның корреспондент мүшесі, Ш.Уәлиханов атындағы І дәрежелі сыйлықтың 
лауреаты, ҚР БжҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, Педагогика ғылымдары 
Халықаралық академиясының академигі, ҚР Президентіне үміткерлерден мемлекеттік тілден емтихан 
алушы «Лингвистикалық комиссиясының» мүшесі, әрі хатшысы (1999, 2005, 2011, 2015 жж.) Оразбаева 
Фаузия Шәмсиқызының 70 жылдық мерейтойына арналған бұл жинаққа ғалымдар, ізденушілер, 
білімалушылардың ғылыми, рухани, мәдени дамуына және кәсіби іскерлігінің артуына арқау болатын 
ғылыми мақалалар берілді.   

Ғылыми мақалаларда әртүрлі білім мен біліктіліктер туралы баяндалған.  Атап айтқанда, тілдік таңба 
мен оны қолданудың әрбір саладағы, сөйлемдегі, мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестердегі өзіндік 
ерекшеліктерін; тіл арқылы қарым-қатынас жасаудың ғылыми-теориялық негізін; номинация теориясы 
мен функционалды грамматика мәселесін; тілдегі адам факторын; сөз өнері мен әлемнің көркемдік 
келбетін; білім беру саласындағы инновациялық технология мен педагогикалық қарым-қатынас 
мәдениеті жөнінде сөз болады.  

Жинақта линвистика, педагогика, әдебиеттану саласындағы адам – қоғам – табиғат – мәдениет, 
ұлттық таным, шығармашылық интеграция, мәдениетаралық қарым-қатынас, құндылықтар мәселесі және 
т.б. талданады. Қазақ, өзбек, башқұрт, қырғыз, әзірбайжан тілі мен әдебиеті және орыс тілі мен әдебиеті 
бойынша өзекті мәселелер көтеріледі.  

Көркем әдебиетті талдауда тілдің алатын орнын айқындайтын мақалалар тіл мен әдебиеттің 
сабақтастығын, адамның эмоционалдық жай-күйін, тіл мен психологияның байланысын тілдік талдаулар 
арқылы сараптайды. Мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, троп түрлері және т.б. сияқты тілдік бірліктердің 
өзіндік ерекшеліктерін және ақын-жазушылардың шығармашылығын зерттеген мақалаларда  адам 
танымының тілдегі көрінісі баяндалады.  

Жинақтан антропоцентристік парадигма аясындағы теориялық зерттеулердің білім беру саласында 
игерілгенін, олар тіл мен әдебиетті оқытудың негізгі компонентіне айналғанын көруге болады. Сондай-ақ,  
адамзаттың танымдық қабілетін айқындайтын ойлау, сөйлеу, қабылдау, т.б. әрекеттерінің лингводикатика-
лық ерекшеліктері мен оқыту процесінде олардың алатын орны жан-жақты талданады.  

Жинақта берілген материалдардан филологиялық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері де жан-
жақты көрініс табады. Атап айтқанда, герменевтикалық әдіс, салыстырмалы әдіс, эмпирикалық әдіс, 
концептуалдық әдіс, дистрибутивті әдіс, оппозитивті әдіс, функционалдық әдіс, т.б.   

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Оразбаева Фаузия Шәмсиқызының 70 жылдық 
мерейтойына арналған  халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға сүбелі үлес қосып, бүгінгі 
заманның сұранысына сай ғылыми мақалалар жіберген авторларға шексіз ризашылығымызды білдіреміз, 
шығармашылық табыстар тілейміз.  

 
Ұйымдастыру алқасы 
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2-СЕКЦИЯ  
КОММУНИКАТИВТІК-ПРАГМАТИКАЛЫҚ  ПАРАДИГМА:  
ДИСКУРС, МӘТІН, КОММУНИКАТИВТІ  КАТЕГОРИЯЛАР 

 
 

Жаңа дәуір өрінен көрінер Ұлы Дала Елінің, яғни мәңгілікке бет алған 
 жұртымыздың өміршеңдігін әлемдік бәсекелестікке бейім, жаңарған,  

жаңғырған ұлттың сана кеңістігінен қалай іздесек,  
рухани тамырларымызды тереңдете тануға мүмкіндік берер  

ұлттық кодымыздан да солай іздеуге тиіспіз 
Ф.Ш.Оразбаева 

   
ҒЫЛЫМИ  МӘТІНДЕРДЕГІ  СУБЪЕКТ  КАТЕГОРИЯСЫ   

 
Әлісжан С. 

 филология ғылымдарының докторы, 
Назарбаев Университеті, Астана қаласы. 

 
Түйіндеме: Мақалада қазақ тілді ғылыми мәтіндердегі субъект категориясының тілдегі айтылымы 

қарастырылады. Субъектінің ғылыми мәтіндерде ғана емес, ғылым аясында коммуникативтік-танымдық 
қызметі маңызды екені көрсетіледі. 

Тірек сөздер: ғылыми мәтін, субъект категориясы, адресант-адресат. 
 
Аннотация: В статье рассматриваются языковые выражения категории субъекта в научных текстах 

на казахском языке. Подчеркиваются важность субъекта не только научных текстах, но и 
коммуникативно-познавательной деятельности в научной сфере. 

Ключевые слова: научный текст, категория субъекта, адресант, адресат 
 
Annotation: The article discusses the language ways of expressions of the category of the subject in 

scientific texts in the Kazakh language. The importance of the subject is emphasized not only in scientific texts, 
but also in communicative and cognitive activities in the scientific field. 

Keywords: scientific text, subject category, author, types of readers 
  
Қазіргі тіл білімінде сөз субъектісінің мәртебесі ерекше аталады [1, 10-б.]. Сөз субъектісінің адресант 

пен адресаттан тұратынын ескерсек, қарым-қатынас үдерісінде бұл екеуінің өзара байланысы, 
ынтымақтастығы, мәтінді интерпретациялаушы (мәтін мазмұнын ашу) ретіндегі орны өте маңызды.       

Ғылыми мәтіндердегі субъект категориясы ғылыми мәтіннің мағыналық құрылымын түзетін эписте-
миялық жағдаяттың (білім қоры) рефлексивтік компонентімен тікелей байланысты [2, 31-49 бб.]. 
Рефлексивтік компонент бойынша мәтінде автордың өзіндік ойлау стилі, қарастырылып отырған ғылыми 
құбылысқа қатысты рационалды және иррационалды (эмоционалды) қатынасы, сондай-ақ ғылым 
саласындағы өзіндік ұстанымы көрініс табады.  

Ғылыми дискурс үшін субъект категориясының күрделілігі автор арқылы алынатын ғылыми 
білімдердің (нәтижелердің), идеялардың әлеумет талқысына түсіп бұқаралануы, сөйтіп, көпшіліктің 
игілігіне айналуы болып табылады. Бұл ғылыми мәтін авторларына белгілі бір дәрежеде жақсыздық сипат 
үстейді, олар туғызған мәтіндердің жалпылануына, бұқаралық өнім тәрізді бейадами сипат алуына 
әкеледі. Қазіргі компьютерлендірілген дәуірде ғылыми мәтіндер үшін осындай стандарттарды қолдайтын 
көзқарастар да жоқ емес. Алайда тіл біліміндегі жаңа антропоөзектік парадигмалар, яғни «адамды тіл 
арқылы және керісінше тілді адам арқылы анықтау» [3, 40-б.] үрдісі «ғаламның ғылыми бейнесінен» 
таным субъектілерін тысқары қарастыру мүмкін еместігін көрсетеді. 

Ғылыми мәтіннің интертекстуалдығы, яғни оның ашықтығы, олардағы «ескі білім» мен «жаңа білім-
нің» өзара ықпалдастық көрінісі ғылыми мәтіндердің арасындағы коммуникативтілікті айқындайды. 
Ғылыми қарым-қатынастағы жетістіктің басты кілті – автор ойын оқырманның дұрыс түсініп, тарқата білуі 
болып табылса, тілдік тұрғыдан келгенде, солардың әрқайсысының берілу жолдары, амал-тәсілдері болады.  

Бұл мақалада ғылыми-танымдық қызмет үшін орталық тұлға ретіндегі «автор бейнесі» (адресант) 
мен «оқырман бейнесі» (адресат) қарастырылады, оларды тілдік тұрғыдан бейнелейтін тілдік 
құрылымдар қысқаша сөз болады.  
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Автор бейнесі – ғылыми мәтіндерде көпқырлы коммуникативтік-танымдық қызмет атқаратын және 
субъект категориясына орай қарастырылатын өзіндік құбылыс.  

«Автор бейнесінің» ғылыми дискурстағы жан-жақты көрінісі әлі күнге арнайы зерттеудің нысаны 
болған жоқ [4, 90-б.]. Бұл тақырыптың маңыздылығы мынадан көрінеді: біріншіден, авторды таным 
субъектісі ретінде өздері жасайтын ғылыми әлем бейнесінен алып тастау мүмкін емес. Екіншіден, 
ғылыми мәтінді ғылыми саладағы қарым-қатынастың негізгі тілдік өнімі деп қарасақ, оған қатынасушы 
ретінде автордың өзіндік орны болады. Осы орайда автор адресат (оқырман) үшін жаңа ғылыми тұжы-
рымдамаларды тудырушы, жаңа білімді ғылыми дискурстың өзіне тән ерекшеліктері арқылы жеткізуші 
әрі жалғастырушы, сондай-ақ белгілі бір ғылым саласы бойынша қызмет ететін тұлға ретінде көрінеді. 
Ғылыми сұхбат автор мен оқырман арасында өрбитіндіктен, олар бір-бірімен әріптестік қатынас құрайды.   

Ғылыми дискурс үшін адресант құрылымының күрделілігін аңғартатын жайттар баршылық. Бұл 
күрделілік бір-біріне қарама-қарсы екі фактордан туындайды: а) ғылыми тілдегі адресант бейнесінің 
максималды объективтенуі, абстракциялық сипаты, авторлық «мен»-нің жасырын көрінісі; ә) ғылыми 
білімді нақты бір жеке тұлғалардың (адамдардың) жасауы, сол жеке тұлғалардың ойлау шығармашылы-
ғына ғылыми стильдің белгілі бір дәрежеде тәуелді болып келетіні. Егер жалпы ғылыми стильдің біржақ-
тылығын (бұл жерде – жақсыздығын) назарға алып, соңғы факторға мән бермесек, онда ғылыми 
баяндаудың өзі құрғақ, жансыз, «адам рухының» ешқандай сипаты жоқ тілдік құралдардың жиынтығы 
болар еді. Сондықтан ғылыми мәтінді оны тудыратын жеке тұлғалардың шығармашылығынан тыс 
қарастырудың өзі біржақты деп түсінеміз және бұл үрдісті қазіргі антропоөзектік бағыт та қолдамайды.  

Ғылыми мәтіндердегі авторландыруды бейнелейтін тілдік бірліктердің үш тобы бары белгілі: 1) эго-
құрылымдар; 2) ментальді жай-күйді білдіретін құрылымдар; 3) сөйлеу рефлексияларын білдіретін 
құрылымдар.   

Эго-құрылымдар (лат. ego – мен) мәтіндегі автордың өзін көрсететін сөздер, сөз тіркестері арқылы 
беріледі: біз (сиректеу болса да мен) (бізді ...  қызықтырады, біз ... санаймыз), біздің, (біздің бұл жұмысы-
мыз, біздің тәжірибемізге сүйенсек, кейбір реттерде біздің зерттеу бойынша т.т.), біздіңше, автор 
(автор мәселені толық зерттедім деп ойламайды). 

Ментальді жай-күйді білдіретін құрылымдар қатарына жанама жақты сөйлемдерді, сондай-ақ, 
қыстырма және модаль сөздер қатысқан сөйлемдерді жатқызамыз. Мысалы:  

1) Сынның туу дәуірінде, әрине, оның  бастапқы қарапайым түрлері басым болды (Т.Кәкішев. Қазақ 
әдебиеті сынының тарихы); 2) Жеке және жалпы ұғымдар кейде ерекше мағынада, атап айтқанда, 
жинақтаушы мағына делініп жүрген мағынада қолданылуы мүмкін (О. Айтбаев. Логика);  3) Тағы бір 
айта кететін ерекше мәселе, осы болыстардың қоғамдық, топтық ерекше бір шындығы турасында 
(М. Әуезов. А.Құнанбаев); 4) Ең алдымен, қазақ әдебиеті сынының туу процесіне өнерпаздық өре берген 
Абай шығармашылығы екенін айту ләзім (Т.Кәкішев. Қазақ әдебиеті сынының тарихы) т.б.   

Бірінші сөйлемде қыстырма сөз (әрине) білімнің дұрыстығын көрсету үшін қолданылған, келесі 
сөйлемдердегі атап айтқанда, ең алдымен, тағы бір айта кететін мәселе, бір ескеретін жайт тәрізді 
қыстырмалар ғылыми мәтіндердегі логикалық бөлу (бір мәселеге ерекше назар аудару) мақсатында 
жұмсалады. Мүмкін, ықтимал, сияқты, сондай-ақ жоқ, емес болымсыздық тұлғаларымен келетін 
сөйлемдер де осы мәнде қолданылады: Көріктеу құралдары қолданылған текстің өзінде әрдайым 
мазмұн мен қалыптың сәйкестігі бола бермеуі мүмкін, демек, текст әсемдіктің биігінен көрінбеуі 
ықтимал (Р.Сыздық. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі); Таным үдерісіндегі осындай модальділік 
(сенім, күдік, өкініш, ерекше атау, таңданыс т.т.) автордың менталды жай-күйінен хабардар етеді.  

Автордың менталды жай-күйін шынында, дұрысында, асылында, асылы, тегінде, тегі, сірә т.б. 
қыстырмалар да білдіреді, олар сөйлем арқылы айтылған пікірге автордың көзқарасын білдіру үшін 
жұмсалады да, модальдік мән үстейді. Сондықтан сөйлемдер көбінесе мүмкін, сияқты, керек, мақұл, жөн, 
болар, шығар сөздерімен келеді.   

Сөйлеу рефлексияларын білдіретін құрылымдар (лат. reflexio – кейінге оралу) авторды өзінің 
жазған мәтініне түсініктеме беруші ретінде көрсетеді, бір тақырыпты зерттеудегі білімнің жеткізілу 
барысын неғұрлым дәл, жүйелі бейнелеуді қамтамасыз етеді:  

Көркем әдебиеттегі, оның ішінде поэзия тіліндегі сөздерді талдағанда, «орфографиялық сөз» 
нысанаға алынбауы керек, яғни жазылып көрініп (не естіліп) тұрған сөзді зерттеу мақсатын емес, сол 
сөздің қолданыстағы мағыналық ерекшелігін, Б.А. Ларинше айтқанда, «мағыналық обертондарын», 
яғни жазушының не ақынның осы сөз арқылы қандай идеяны (ойды) айтпақ болғанын және оқырман ол 
сөздің мағынасын қандай деп қабылдайтынын көрсетуді көздеу керек. Ал бұл ерекше мағына немесе 
«мағыналық обертондар» сөздердің бір-бірімен арақатысынан, біріне-бірінің тигізетін әсерінен пайда 
болады да, жазушының (ақынның) айтпақ ойының үдесінен шығады (Р. Сыздық. Абай және қазақтың 
ұлттық әдеби тілі). 
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Үзіндіде автор барлық назарды ғылыми білім мазмұнының («сөздің поэтикалық образы») жүйелі 
жеткізілуіне аударады, сол себепті мысалда нақтылау (оның ішінде), түсіндіру (яғни), қайталау                  
(Б.А. Ларинше айтқанда), салыстыру (ал), нақтылай түсу («да» жалғаулығының қолданысы) мәндері 
қатысады, автор білім мазмұнын осы сөздердің көмегімен неғұрлым аша түсуге әрекет жасайды және өз 
жазғанын тарқата түсіндіруді мақсат етеді. Міне, осындай құрылымдар сөйлеу рефлексияларын білдіреді. 

Сөйлеу рефлексияларының тілдік құрылымдары көбінесе қайталауға, нақтылауға құрылады. Олар-
дың қолданылу себебі үш жағдайға негізделеді: 1) алдыңғы бөліктердегі сөз болған кейбір мәселелер 
(ұғымдар, құбылыстар) толықтай түсінікті әрі нақты емес; 2) түсінікті әрі нақты болса да, кейбір қырлары 
анықтай түсуді қажет етеді; 3) тым жалпылама және дерексіздік сипат басым, сондықтан нақтылайтын, 
дәлелдейтін тұстарды қажет етеді.  

Жалпы алғанда, ғылыми мәтіндердегі автор бейнесі таным субъектісі ретінде белгілі бір тілде ғалам-
ның ғылыми бейнесін жасауға ат салысады. Ғылыми мәтіндердегі автор адресат үшін жаңа ғылыми 
тұжырымдамаларды тудырушы, жаңа білімді ғылыми дискурстың өзіне тән ерекшеліктеріне сай жеткізу-
ші әрі жалғастырушы, сондай-ақ белгілі бір ғылым саласы бойынша қызмет ететін тұлға ретінде көрінеді.  

Ал адресаттың мазмұнына қатысты «Сөзді мұқият ұйып тыңдаушының «образын» жасау – сөздің 
ойдағыдай өрбуіне ықпал ететін негізгі шарттардың бірі» [1, 10-б.] деген пікір ғылыми мәтіндерге де 
тікелей қатысты.  

Ғылым саласындағы автор мен оқырманның қарым-қатынасы белгілі бір ғылыми мәтінді қабыл-
даудағы белсенділік танытудан, шығармашылық көзқарастан, сыни қабылдаудан көрінеді. Мәтін авторы 
кері байланыстың қандай болатындығын алдын ала болжай білу керек. Екеуара осы тәріздес байланыс 
болмаса, ғылыми сұхбаттың тиімділігі жайында айту қиын.   

Адресатты ескеріп отыру ғылыми мәтіннің тілдік бейнесінде өзіндік бірліктерді жұмсау арқылы 
жасалады, олар оқырман үшін әдейі бағытталады. Мұндай тілдік бірліктер мәтін тақырыбынан тыс, оған 
қатыссыз болады, олар мәтінді тілдік жағынан ресімдейтін қызмет атқарады. Бұл бірліктер бағыттау 
(адресациялау) құралдары деп аталады, кейбір зерттеушілер бағыттаудың тілдік (лингвистикалық) 
сигналдары де те атайды [5, 103-б.].  

Ғылым тілі қалыптасқан тілдерде мұндай бірліктердің тұрақталған, дайын күйінде жұмсалатын тобы 
бар. Қазақ тілінде де мәтінді оқырманға бағыттаудың тілдік құралдары әбден екшелген деп айтуымызға 
болады. Бір қарағанда, көзге елеусіз болып көрінетін бұл бірліктер кез келген ғылыми мәтінге тән және 
оның қай бөлігінде болмасын (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды) кездеседі. 

Бағыттаудың тілдік құралдары мынадай қызмет атқарады:  
• Белгілі бір салаға тән ғылыми мазмұнға үйлесе отырып, оны ақпараттық айқын тілдік мәтінге 

айналдырады. 
• Мәтіннің барлық мағыналық бөліктерін бір-бірімен.  
байланыстырады, автордың ғылыми ойының қозғалысын, дамуын қамтамасыз етеді. 
• Мәтіндегі неғұрлым маңызды бөліктерді ерекшелейді. 
• Оқырман назарын өзіне аударту үшін дәнекерлік қызмет атқарады, мәтінді толықтай түсінуге 

мәндік-мағыналық жағынан тірек болады. 
Осы қызметіне сәйкес зерттеушілер мәтінді оқырманға бағыттаудың тілдік бірліктерін үш топқа 

саралап жүр: 1) композициялық-бағдарлау; 2) ақпараттың маңыздылық дәрежесін көрсететін; 3) ойды 
күшейтуші [4, 101-б.].  

Ғылыми қатынас аясында адресат және оның мәтінді қабылдауы өте маңызды. Адресат автормен 
бірге мәтінді түзуге қатысады, адресаттың мәтінді қабылдау деңгейі сөйлеушінің тарапынан әрқашан 
ескеріліп отырады, бұл жағдай стильдің құрылымдық компоненттерінің бірі ретінде танылады. Сонда 
мәтін авторы адресатқа неғұрлым түсінікті болу мақсатында тілдік құралдарды ғана сұрыптап қолдан-
байды, сонымен бірге мәтіннің композициялық құрылымын мүшелеу барысында да есте ұстайды.  

Ғылыми қарым-қатынас аясында адресаттың екі үлкен тобын көрсетуге болады: а) сөйлеушімен тең 
дәрежелі адресат, «маман – маман» қатынасы; ә) сөйлеушімен тең дәрежелі емес адресат, мұны іштей екіге 
бөлеміз: «маман – маманданушы» (автор арқылы оқытылатын) және «маман – қалың оқырман» қатынасы.  

Адресаттың бұл негізгі типтері түрлі дәрежеде ғылыми стильдің шағын түрлері мен жанрлық 
құрылымдарында нақты көрініп отырады, соған сәйкес олардың тіліне де, композициялық құрылымына 
да қатты ықпал етеді.  

Қорыта келгенде, «оқырман бейнесі» «автор бейнесі» тәрізді ғылыми дискурс үшін қарым-қатынасты 
ойдағыдай қалыптастырушы маңызды бірліктердің бірі. Ғылыми қарым-қатынас аясында екеуара 
сұхбаттың тиімділігі, нәтижелілігі ескерілуі тиіс. Ол үшін «оқырман бейнесінің» типі, мәтінді оқырман-
дарға бағыттаудың тілдік құралдары анықталады. Ғылыми мәтіннің түсініктілік деңгейі осыларды назарға 
алғанда ғана неғұрлым арта түспек. Кез келген мәтіннің оқырмандарға арналатындығы ғылыми қарым-
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қатынас аясында да басты назарда болады. Бұл мәселенің практикалық жағы да маңызды, айталық, қазіргі 
ғылыми мәтіндердің өз оқырмандарына жетпей жатуы, түсініксіз болуы, сөйтіп, ғылыми қарым-қатынас 
барысында тілдік кедергілердің орын алуы, автор мен оқырман арасындағы екіжақты байланыстың 
жоқтығынан деп түсінген жөн. Сондықтан осы бағытта жұмсалатын тілдік бірліктердің қызметін 
айқындау, ғылыми мазмұнмен бірлігін көрсету т.б. көптеген мәселелер алдағы уақытта практикалық 
тұрғыда сөз етілуі тиіс.  
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Түйіндеме: Қазіргі заманғы мультимәдени әлемде мәдениеттер диалогының қажеттілігі байқалады, 

оның аясында тіл мен мәдениеттің ажырамас байланысы ерекше көрінеді. Бұл әсіресе, шетелдік мәдени 
көркем мәтінді түсіну немесе әртүрлі лингвомәдени дәстүрлердің тасымалдаушылары коммуникация 
бойынша серіктестер болғанда билингвалдық көркем коммуникация туралы сөз болғанда маңызды болып 
табылады. Бұл жағдайда драма билингвалдық көркем коммуникация процесінде болып жатқан терең 
үдерістерді талдау үшін құнды материалды ұсынады. 

Тірек сөздер: мәдениетаралық коммуникация, мәдениеттер диалогы, драма, аударма. 
 
Аннотация: В современном мультикультурном мире  наблюдается  востребованность диалога 

культур, на фоне которого особенно вырисовывается неразрывная связь языка и культуры. Это 
оказывается особенно важным, когда речь идет о понимании инокультурного художественного текста, 
или о билингвальной  художественной коммуникации, предполагающей, что партнерами по 
коммуникации являются носители разных лингвокультурных традиций при посредничестве переводчика. 
В этом случае драма представляет ценный материал для анализа глубинных процессов, происходящих в 
процессе билингвальной художественной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, диалог культур, драма, перевод. 
 
Annotation: In the modern multicultural world, there is a demand for dialogue of cultures, against which the 

inseparable connection of language and culture is especially evident. This is especially important when it comes to 
understanding a foreign cultural literary text, or bilingual artistic communication, which assumes that 
communication partners are carriers of different linguistic and cultural traditions through the mediation of a 
translator. In this case, the drama is a valuable material for the analysis of the deep processes occurring in the 
process of bilingual artistic communication. 

Keywords: intercultural communication, dialogue of cultures, drama, translation. 
 
Межкультурная коммуникация как “общение языковых личностей, принадлежащих различным 

лингвокультурным сообществам” [1, с.10],  существует с тех пор, как возникли национальные культуры, 
языки, мышление, о чем упоминается уже в трудах Ксенофонта, Тацита, Геродота.  

Проблемы взаимоотношений языка, культуры, сознания в процессе жизнедеятельности человека, 
вербальной и невербальной коммуникации были и остаются в центре внимания философов, социологов, 
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историков, психологов, лингвистов на протяжении веков. Так, они занимали умы выдающихся 
философов Вольтера и Монтескье (18 в.), В.Вундта, И.Гердера, лингвистов В.Гумбольдта, А.А. Потебни, 
И.А. Бодуэна де Куртене в 19-м веке; Н.Хомского, Ч.Осгуда, Э.Сепира, Б.Уорфа, Н.Трубецкого,                
Н.А. Бердяева, Л.С. Выготского, М.М. Бахтина и их последователей (в 20-м веке). Сегодня существуют 
различные научные школы и направления, исследовательские интересы которых сфокусированы на 
проблемах межкультурной коммуникации. Это: психолингвистическое направление, представленное на 
постсоветском   пространстве школами А.Н. Леонтьева и А.А. Леонтьева, А.А. Залевской, Е.Ф. Тарасова и 
Ю.А. Сорокина и др.; социолингвистическое направление, изучающее факты языка/речи как отражение 
социального положения говорящего, его возраста, образования, пола, профессии и др., рода занятий, а 
также ситуации речевого акта в полиэтническом социуме и представленное научными школами: в России 
– Ю.Д. Дешериева, А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского, в Кыргызстане – А.О. Орусбаева, в Узбекистане – 
И.О. Асфандиярова, в Таджикистане – Р.Хашимова, в Туркмении – О.Назарова, в Казахстане – 
Б.Хасанулы, М.К. Исаева, Э.Д. Сулейменовой, З.К. Ахметжановой; сравнительно молодое лингвисти-
ческое направление, во главу угла ставящее языковую личность (Ю.Н. Караулов, Т.Г. Винокур,             
Н.И. Гайнуллина, Е.В. Красильникова  и др.).  

Можно сказать, интерес к проблемам межкультурного общения все более возрастает, и основания для 
этого вполне объективны и существенны. Их можно сгруппировать как внешние (прагматические) и 
внутренние (обусловленные потребностями науки). Культурное многообразие современного человечества, 
ведущее к расширению взаимодействия культур  и народов, составляет первую, внешнюю, группу причин 
актуальности данного круга вопросов. Так, в ходе межкультурных контактов, взаимодействуя с 
представителями других культур, мы обнаруживаем существенные отличия в языках, национальной кухне, 
одежде, нормах общественного поведения, которые зачастую затрудняют эти контакты. “Главное 
препятствие ... состоит в том, – пишут авторы учебника по межкультурной коммуникации, – что мы 
воспринимаем другие культуры через призму своей культуры. С большим трудом мы понимаем  значения 
слов, поступков, действий, которые не характерны для нас самих” [2, с.9]. Наряду с этим возникает 
необходимость научно обоснованного их решения (вторая, внутренняя, группа причин, побуждающих 
представителей разных наук заниматься проблемами межкультурной коммуникации). По справедливому 
утверждению, Н.В. Дмитрюк, “экономическая заинтересованность сформировавшихся в Европе мульти-
культурных государств в совместном сосуществовании (не ассимилируя друг с другом)  преобладает над 
культурным и национальным эгоизмом и этноцентризмом, что неизбежно вынуждает искать оптимальные 
формы  мультикультурного общения” [3, с.63]. В середине 20-го века сначала в США, затем и в Европе, в 
том числе и в России, начинает формироваться новая учебная дисциплина – межкультурная коммуникация, 
которая опирается на достижения таких наук, как психология, социология, теория коммуникации, и 
особенно – фольклористика и этнология, появляются различные дефиниции самого понятия ‘межкуль-
турная коммуникация’. Так, в учебнике российских авторов дается следующее определение термина: 
„...межкультурную коммуникацию следует рассматривать как совокупность разнообразных форм 
отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам” [2, с.142]. 

Таким образом, можно утверждать, что в современном мире сама действительность, “практика 
поставила проблему взаимного общения носителей разных культур” [2, с.11]. Отсюда востребованность в 
современном мультикультурном мире так называемого диалога культур. Неслучайно исследователи 
проблемы межкультурной коммуникации, специалисты призывают: “Всем  людям необходимо научиться  
понимать и принимать другие культуры, без  этого невозможны ни межкультурная и международная 
коммуникация,  ни сотрудничество, ни мир во всем мире” [4, с.193].  

Как верно подчеркивает Е.Ф. Тарасов, первоначально диалог культур происходит “в сознании 
бикультурного билингва...” [5, с.9]. В данном суждении представляется важным, что диалог культур – это 
не столько общение разных сознаний, сколько общение образов разных культур в рамках одного 
сознания, о чем говорил еще М.М. Бахтин [6]. Иначе говоря, весьма актуальное для современного 
социума понятие диалога культур зиждется в первую очередь на идеях  овладения другими языками и 
через язык – другими культурами. Это важное условие для того, чтобы достичь сосуществования, 
сотрудничества и более того – взаимопонимания и взаимообогащения культур и их носителей, поскольку 
„язык и культура нераздельны” [2, с.158]. На современном уровне научного знания необходимо добавить, 
что имеется и третья составляющая – коммуникация, на фоне которой особенно вырисовывается 
неразрывная связь языка и культуры, а именно этногенная функция языка. Первые шаги на пути к этому 
диалогу культур совершают билингвы, владеющие двумя языками и соответственно знакомые с двумя 
культурами, поскольку, постигая другой язык, человек постигает и другую культуру, другое восприятие 
мира. Так, в свое время еще В.Гумбольдт подчеркивал, что „различия между языками суть нечто 
большее, чем просто знаковые различия..., что слова и формы слов образуют и определяют понятия ... и 
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что различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание и чувства являются в действитель-
ности различными мировоззрениями” [7].  

Знакомясь с литературой другого народа, мы также постигаем его культуру (в широком смысле слова). 
Причем есть два пути знакомства с литературой другого народа. Один – читать в оригинале, при этом 
одновременно совершенствуя свое знание  другого языка, второй – читать перевод (желательно, чтобы это 
был хороший перевод). В настоящем исследовании рассмотрим оба способа, посредством которых можно 
осуществить межкультурную коммуникацию, знакомясь с жизнью другого этноса, социума и др. через 
художественную литературу. Будем помнить, что первый путь  – чтение оригинала – возможен и в том 
случае, если художественное произведение написано на языке читателя (Я1) двуязычным автором, для 
которого данный язык (Я1) не является родным, то есть обратившимся ко второму языку  (Я2). Именно этот 
вариант чтения в оригинале мы и будем рассматривать, анализируя художественно-литературное двуязычие 
писателя-билингва, наряду со вторым способом знакомства с иной культурой – чтение перевода художе-
ственного произведения, осуществляемого как профессиональным переводчиком-билингвом, так и самим 
автором оригинала – самопереводом, если он сам после выхода оригинала на языке Я1 перевел (может 
быть, совместно с переводчиком) на язык Я2. Разумеется, во втором случае – художественного перевода – 
речь не может идти об абсолютной точности перевода из-за разных картин мира, создаваемых разными 
языками (мы помним, что ЯКМ допускает вымысел, фантазии, заблуждения и т.д. носителей данного языка 
относительно окружающего его объективного мира). 

По тому, какую роль играют контекст и ситуация речи, принято различать западную, европейскую, и 
восточную, азиатскую, культуры. В первой при общении воспринимаются в первую очередь вербальные 
сообщения, речь значима сама по себе, вне социального контекста, что в немалой степени является 
отражением так называемого западного логического, рационального и аналитического мышления. В 
азиатской, восточной культуре велика роль коммуникативного контекста, включающего среди прочего и 
личные качества коммуникантов, и их социальный статус, и в целом характер их межличностных 
отношений. Вербальные высказывания коммуникантов воспринимаются не как проявление индивидуаль-
ности, личности говорящего, а как средство их социальной интеграции, гармонизации отношений с 
окружающими, поэтому более важным чем само высказывание является манера говорения, соблюдение 
общепринятых норм социального взаимодействия.  

Немаловажным является следующее наблюдение: „Осторожное отношение к слову в азиатских 
культурах проявляется в том, что азиаты  в любой ситуации стараются всегда  быть как можно сдержан-
нее в своих отрицательных или утвердительных высказываниях. ... Сдержанность и двусмысленность – 
важнейшая часть коммуникации в Азии” [2, с.165]. Рассмотрение различных  коммуникативных 
ситуаций, представленных в пьесах о жизни казахов и русских, а также в их переводах на соответ-
ствующий язык (то есть манифестирующих восточный и западный стиль речевого поведения), обогащает 
данный тезис и, кроме того, позволяет обнаружить некоторое взаимодействие (влияние), вследствие 
многовекового соседства двух народов и активного сотрудничества. И здесь драма как речевое 
произведение, построенное исключительно на речи действующих лиц, оказывает неоценимую помощь, 
предоставляя и речевой материал, и коммуникативный процесс со всеми его составляющими. В еще 
большей степени интересны переводы драмы, поскольку в них также отражается национальная 
специфика речевого поведения казахов и русских. 

Деятельностная онтология речи, характеризующая современную лингвистическую парадигму, 
позволяет подойти к художественным текстам как к компоненту художественной коммуникации. 
Понимание же речевой коммуникации как одного из видов когнитивной деятельности индивида 
приобретает объяснительную силу, поскольку когнитивные модели, как показывают исследования, 
выступают в качестве “промежуточного звена между структурами восприятия и продуцирования” [8, с.7].  

Последнее оказывается особенно важным, когда речь идет о понимании инокультурного художе-
ственного текста, или о билингвальной  художественной коммуникации, предполагающей, что 
партнерами по коммуникации являются носители разных лингвокультурных традиций (автор оригинала – 
реципиент перевода) при посредничестве переводчика. Детерминировано это тем, что при переводе, 
ввиду разных принципов категоризации действительности в языковой картине мира ИЯ и ЯП, 
происходит своеобразное перевоплощение мысли, трансформация ее когнитивного содержания. Драма, 
целиком построенная на речевом общении героев (микроуровень) и обретающая жизнь при сценическом 
воплощении (макроуровень общения), с ее лимитированным объемом, а также пространственным и 
временным континуумом, представляет ценный материал для анализа глубинных процессов, 
происходящих в процессе  билингвальной  художественной коммуникации, и выявления контрастов двух 
когнитивных подходов, лежащих в основе ЯКМ1 и ЯКМ2. Ср.отрывки из “Ревизора” Н.В. Гоголя и их 
переводы на казахский язык, мастерски выполненные М.О. Ауэзовым:  
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1) Городничий. Что, дрожки стоят? – Немене? Арба даяр ма? (досл.: “готовы?”);  
2) Ну, слушайте же, Степан Ильич! – Ал, бері қараңыз, Степан Ильич! (досл.: “смотрите сюда”).  
3) Аммос Федорович... Я вот 15 лет сижу на судейском стуле ... Міне мен сот болғалы он бес жыл 

болды ... (образность оригинала и ее отсутствие  в переводе);  
4)... а если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад – Ал әлдебір кағазға көзі 

түсіп кетсе, өзі де атып шығар ... 
Из приведенных фрагментов явствует, что для передачи одной реалии в оригинале, написанном на 

русском языке, и в его переводе на казахский язык мастерами слова используются два разных образа, два 
подхода – окружающий мир по-разному членится в языковой картине мира русских и казахов.                        
Н.В. Гоголь и М.О. Ауэзов мастерски  проиллюстрировали это в своих творениях.  
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 Түйіндеме: Мақалада сілтеу есімдіктерінің мәтін байланыстырушылық қызметі қарастырылады. 

Олардың анафоралық және эпифоралық бағытта қолданысы сөз болып, мысалдар арқылы дәлелденеді. 
 Тірек сөздер: есімдіктер, сілтеу есімдіктері, анафора, эпифора. 
 
 Аннотация: В статье рассматривается текстообразующие функции указательных местоимений. Их 

применение в анафорическом и эпифорическом направлении и доказывется примерами. 
 Ключевые слова: местоимения, уазательные местоимения, анафора, эпифора. 
 
 Annotation: The article deals with the text-forming functions of demonstrative pronouns. Their application 

in anaphoric and epiphoric direction is proved by examples. 
Keywords: pronouns, demonstrative pronouns, anaphora, epiphora. 
 
Есімдікті тізбекті байланыс – сөйлеу стилінің көпшілігінде қолданылатын кең тараған байланыс түрі. 

Есімдіктің әртүрлі мағыналық топтары сөйлем арасын байланыстыра алады. Солардың ішінде сілтеу 
есімдіктерінің қызметі ерекше.  

Сілтеу есімдіктеріне тән сөздердің  негізгі  лексикалық мағыналары аралық қатынастарды  көрсету 
болып табылады. Сол  себепті  сілтеу есімдіктері  әрқашан сөйлеушіге не сөйлемдегі субъектіге субстан-
циялар мен құбылыстардың әр алуан  жақын не алыстық сияқты аралық қатынастарын білдіріп отырады.  

Мәтіннің құрылымдық бірлігін қалыптастыруда сілтеу есімдіктері, шылаулар, үстеулер үлкен қызмет 
атқарады. Сілтеу есімдіктері анафоралық, яғни бұрынғы зат пен құбылысты оқырманға сілтейді [1,123]. 

mailto:zamza_bota@mail.ru
mailto:Charminq_726@mail.ru
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Барлық өзге жауаптар үшін де шыныммен, барыммен жауап беруге әзірмін дейтін сапарым осы, не 
көрсем де тәуекел, өкінбей кететін жолға жүрем… Маған жеке ат-арба әзірлеңдер! – деді де 
Әбіштермен бірге жөнелетін болды (М.Әуезов). Мысалдағы құрмалас сөйлем құрамындағы осы есімдігі 
әрі сөйлем арасын, әрі мәтін арасын байланыстырушылық қызмет атқарып тұр. 

 Өлең жолдарынан мысал келтіріп кетейік: 
 

 Қарсы келсең, басыңды кесіп алды, 
 Ұнаса, арамнан да ішіп алды. 
 Жанның бәрін бір өзі құлданбақшы, 
 «Мен де – Құдай» демеген несі қалды. 
 
 Жігіттер, анау ойдың түбі жаман, 
 Ондай жолға кірген жан шықпайды аман. 
 Кім біледі, Тәңірінің өзіне аян – 
 

 Оларға өлгеннен соң қандай заман. (Шәкәрім. Жуандар). Бұл жерде анау сілтеу есімдігі өзінің 
алдындағы шумақтың арасын байланыстыру  мақсатында қолданылған.  

Сілтеу есімдіктерінің аралық қатынастарды білдіру жағынан ішінара жақын-алысырақ, алыс-
жақынырақ сияқты қарама-қарсы мағыналарда  қолданылатын сөздер  болып бірнеше  жікке бөлінеді. 
Сілтеу есімдіктерінің  бұл аралық қатынастарды білдірудегі  мағыналық жіктері әрқашан бір есімдік пен 
екінші бір есімдікті салыстыра қолдануда, қарама-қарсы ұғымдардағы сөздердің мағыналық айырым-
дарын салыстыра көрсету амалы арқылы ғана айқын көріне алады. Сонда ол амал, біріншіден,  мағына-
лық жіктерін  қарама-қарсы қойып салыстыруға келетін “жақын” және “алысырақ”  деген аралық ұғымды 
білдіре алатын сілтеу  есімдіктерінің  арасында болады [2, 484]. Мысалы:  1.Анау бір топ қыздың  ішінде 
Тоғжан да отыр екен (М.Әуезов). 2.Мынау жағалай отырған қыз-келіншек Абайдан көзін алмайды 
(М.Әуезов). 1-сөйлемдегі анау есімдігі алысырақ жердегі затты, құбылысты нұсқаса, 2-сөйлемдегі мынау 
есімдігі жақын аралықтағы затты нұсқау үшін жұмсалған. Немесе мына сөйлемге назар аударып көрейік. 
Жұрттың бәрі  көшіп, сонау  Көкшетауға  барып ұлы дүбір  мереке жасады ғой (М.Әуезов). Сонау есім-
дігі қашықтағы  заттарды  нұсқай  көрсететіні айқын көрініп тұр. Сөйлемдерді байланыстыру үшін белгілі 
тілдік құралдарға есімдіктердің жататындығына «Складывается впечатление, что внепредложенческие 
отсылочные функции указательных местоимений применяются чаще, чем внепредложенческая функция 
прямонаправленности» [3, 227] деген көзқарас та дәлел бола алады. 

Сілтеу есімдіктері кез келген бірыңғай немесе әр қилы субстанциялар мен құбылыстардың  ішінен 
белгілі біреуін даралап бөліп алып, соған  тыңдаушының көңілін  аудару мақсатымен қолданылады. 
Мысалы: Айтқандай  сол  жаңағы үш жігіт  Құнанбайдың  мал айдатқан адамдары екен (М.Әуезов). 
Олардың бұл  белгілі  бір  субстантивті  не құбылысты  бөліп  алып,  соған  тыңдаушының көңілін аудару  
қызметі болса, екінші жағынан, сілтеу есімдіктерінің қолданылу ретіне қарай контексте белгілі бір  
нақтылы мағыналарға ие болу қасиеттерімен  ұштасып  жатады.  Ол  мағыналық  нақтылық өз  тарапынан  
сілтеу  есімдіктерінің  қандай  сөз таптарының  орнына  қолданылады  деген  мәселені қамтиды [2, 485].  

Сілтеу есімдігінің мағыналары өзінен бұрынғы сөйлем арқылы айқындалады. Сілтеу есімдіктері  арқы-
лы нұсқай айтылатын  заттар мен  құбылыстар  сөйлеу  кезеңінен  бұрын айтылған,  алдын ала ескертілген 
нәрселер болады да, олар сөйлеуші мен тыңдаушыға сол алғы ескертулерден таныс болып отырады. 

 Жай сөйлемдерді құрмаластыруда сілтеу есімдіктерінің қызметі айрықша. Бұл есімдік жай сөйлем-
дерді бір-бірімен байланыстыра отырып, сол сөйлемдердің, яғни құрмалас сөйлем сыңарларының ара-
сында түсіндірмелі мағыналық қатынас жасайды. Басқаша айтқанда, сол, сонша, соншалық, соншама, осы 
т.с.с. сөздер келесі сыңардағы айтылатын құбылысқа, ойға сілтейді де, осы сөздердің мән-мазмұны сол 
келесі сөйлемдерде анықталады  [4, 44-45]. Мысалы: 1. – Е, не бұйрық? 2.Немене тағы: ел көшті, жау 
жетті деп шетіңнен? – деді де, қабағын түйіп, Қамысбайға ашумен қарады. 3.Бірақ қырыс атшабар 
қайысқан жоқ. 4.– Бұйрық сол, үй тігесіңдер (М.Әуезов). Соңғы сөйлемдегі сол сөзі келесі компоненттегі 
ойға сілтеу жасап тұр. 

Төмендегі мысалға назар аударып көрейік. 
Бұл қорлыққа шыдағанша өлген артық! – дегенде, Бөкенші, Борсақтың тағы бірнеше жас 

жігіттері аттарын тебініп, ілгері шыға берісті. 
– Жер ашуы – жан ашуы!… 
– Бұдан арғы амандық садағам!… 
– Қашанғы шыдаймыз? 
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– Қорқа-қорқа тапқаның осы ғой! 
– Бұға-бұға болдыңдар ғой осы!… 
– Етекбасты ғып өлтірдіңдер ғой осы, сендер-ақ!… деп бәрі де Сүйіндік, Сүгірге қадалды.  
Сүйіндік бұл сөздерді өз басына тиген қамшыдай сезіп, қатты ширықты (М.Әуезов). Бұл 

контекстегі жас жігіттердің айтқан сөздерінің орнына соңғы сөйлемдегі  бұл сілтеу есімдігі (яғни бұл 
сөздерді …) жұмсалған. Сонда бұл есімдігі сол шоғырда айтылған сөйлемдердің орнында қолданыс 
тапқан. Осыдан аңғаратынымыз: көбінесе сілтеу есімдіктері бірнеше сөйлемдердің немесе бір абзацтағы 
ойдың орнына қолданылуы. 

З.Ш. Ерназарова «Сөйлеу тілі синтаксисінің прагмалингвистикалық аспектісі» деген еңбегінде: 
«Дейксистер сөз мағынасын қолданыс үстінде жаңа мәнмен байытады. Оны «сілтеме мән» деп атауға 
болады. Сілтеме мән (дейксистік) деп сөйлеу жағдаятында денотаттың жақтық кеңістік, мезгілдік бағ-
дарын белгілейтін сөз мағынасының прагматикалық қабатын ұғынамыз. Сөздердің прагматикалық 
мәнінің сілтеме түрі сөйлеу әрекеті үстінде қолданысқа түседі. Дейксистік элементтерге 1) жіктеу есімдігі, 
2) сілтеу есімдігі, 3) үстеу, 4) етістіктің семантикасындағы дейксистер жатады» [5,53] десе,                             
Ж.Т. Қайшығұлова: «Дейксис алдында айтылып кеткен адамды, затты, құбылысты іздей бастайды. Іздеу-
дің жылдамдығы мен қорытындысы түрлі факторға байланысты,  бір тәсілі – идентификациялау. Иденти-
фикация қазақ тілінде, әдетте, 1-сөйлемде беріледі. Абзацтағы 1-сөйлем негізгі ойды білдірсе, қалған 
сөйлемдер сол ойды дамытады, қорытады. Абзацтың басында айтылған ой, құбылысты дейксистер 
арқылы беріп отырады. Яғни оларсыз мәтін түзу мүмкін емес. Дейксистің қызметін атқарушылардың ең 
негізгісі есімдік болып табылады» [6, 27], – дейді. Байқап отырғанымыздай, осы пікірден есімдіктердің 
мәтінтүзудегі қызметінің ерекше екендігі аңғарылады. 

Сілтеу есімдігінің сөйлемдегі ойды тиянақсыз, контекске тәуелді етуінің және аяқталған сөйлемді 
байланыстырудың өзіндік ерекшеліктері бар. Бұлар анафоралық та, эпифоралық та бағытты нұсқай алады 
[7, 47].  

1. Сүйіндік пен Сүгірді, Жексенді қосып алған осы топ дәл осы күн түсте Шыңғыстағы Бөжей 
аулына келді. 2.Оның қыстауы Тоқпамбет дейтін қалың шалғынды, мол тоғайлы, ең бір құйқалы қыстау 
еді. 3.Бөжей өз атасы Кеңгірбайдан ата қоныс есебінде мұра қып қалған жері осы (М.Әуезов).                         
2-сөйлемдегі Тоқпамбет дейтін қалың шалғынды, мол тоғайлы, ең бір құйқалы қыстау еді деген сөз 
тіркестерінің орнына анафоралық бағытты, яғни өзінен кейінгі ойды сілтеп тұрған  – осы есімдігі.  

Төмендегі мысалдан эпифоралық бағытты байқаймыз.  
1. Байдалының жауабы сол. 2. Екі иттің бауыр сыртынан дүрені соғып-соғып, Майбасарға қып-

қызыл жоса қып қайтар, - деді!… 3. Ал!…Тұр бәлем! – деп кеп, Қараша Қамысбайдың басына өзі мініп 
алып, құйрығы мен жонынан шықпырта берді. 4. Жұмағұлды Үркімбай мен өзге жігіттер де сондай 
сабады (М.Әуезов). 1-сөйлемдегі сол  баяндауышы өзінен кейінгі сөйлемдердің орнына қолданылған.  

Cілтеу есімдіктерінің жеке етістік сөздер орнына қолданылу дағдысы кездеспейді. Бірақ сілтеу есім-
діктері түгел бір сөйлемнің және ондағы берілген әр қилы ойлардың, іс-әрекеттердің орнына қолданыл-
ғанда, ондағы ауыстырылып алмасатын мағыналардың жетекші мәні сол етістік сөздердің бойына 
топталады [2, 486]. Бұл пікірді мысалдар арқылы дәлелдеуге болады. 1. Сол-ақ екен, бар Бөкенші, Борсақ 
тегіс: “Ой бауырымдап” Жексеннің артынан шаба-шаба жөнелісті. 2. Сүйіндік те солармен кетті.               
3. Байсал мен Құнанбай бұл арада енді тұра алмай, үндемей томсарған күйлерінде сырт айналып кетіп 
еді. 4. Құнанбай өз ішінен: “жаңағы сөзді оңат айттым-ау, қап!” – деді. 5. Бірақ Байсалға сыр берген 
жоқ. 6. Қайта Бөкеншінің мына мінезіне сылтау іздеп, өзінше соны таптым деді (М.Әуезов). Күрделі 
тұтастықтағы соңғы сөйлемдегі мына есімдігі түгелдей бір ойдың орнына, әрі анафоралық позицияда 
қолданылған. Немесе: 1. Алшынбай белгілі би Тіленшінің баласы, одан арғы атасы – Қазыбек би.                    
2. Осының бәріне қарағанда Абайдың қалыңдығы Ділдә тіпті  бір үлкен, асқақ жердің қызы тәрізденеді. 
3. Сол қалыңдықтың қалың малы да осал болмаған болу керек. 4. Үйткені Құнанбай аулынан Қарқаралы-
ға қарай шығатын  топ-топ жылқы, түйе, көбінше, осы Алшынбай аулына барушы еді. 5. Жалғыз ғана 
құдалық па, жоқ басқа да ілік пе, әйтеуір Алшынбай, Құнанбай әбден айқасқан, ішек-қарын араласқан 
дейтін жақындардың өздері. 6. Майбасар, Жақыптардың Алшынбай аты аталғанда аял қылмай 
жөнелетін себебі осы (М.Әуезов). Күрделі синтаксистік тұтастықта  соңғы сөйлемдегі осы сілтеу есімдігі 
алдыңғы тұтас ойдың орнына қолданылып, Майбасар, Жақыптардың Алшынбай аты аталғанда аял 
қылмай жөнелетін себебі не екенін түсіндіру үшін берілген. 

Жоғарыда айтып кеткендей, сілтеу есімдігі эпифоралық та позицияда жұмсалады. 1. Бақанастың 
суық бетке  әзірленіп жүрген елінің бүгін күні  бойғы аузындағы сөзі осы болды. 2.”Арыздасып жатыр 
дейді! Байсал, Байдалы, Түсіптер жыласып арыздасыпты дейді!”, “Науқасының  бетінен ағайын 
шошиды дейді!”, “Жазым боп кете ме қайтеді?” – деседі (М.Әуезов). Синтаксистік күрделі бірліктегі 
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осы эпифоралық сілтеу есімдігі өзінен кейінгі сөйлемдерде қандай сөздер айтылғандығын көрсетіп тұр. 
Бұдан эпифоралық есімдіктердің де мәтін байланыстырудағы қызметі айырықша екендігі байқалады.                 
1. Жұмабай көк құнанды зорға тоқтатып алған соң, Абай Сағитты маңайлатпай қуып жіберіп, сол 
бәледен Жұмабайды да, құнанды да өзі құтқарып шыққан. 2. Бұлар Қазіреттің қорасына кіріп, асау 
құнанды ат қораға байлағанда, қазірет өзі  көріп сыйлық екенін іші біліп, үн қатпаған болатын (М.Ә.). 
Бұл  жерде бұлар сілтеу есімдігі 1-сөйлемдегі Абай мен Сағит сөздерінің орнына қолданылған.  

1. Жұрт жапыр-жұпыр атқа мінді. 2. Ырғызбай жігіттері қаруларын қолға алған. 3. Өзге де ел 
тегіс қару алды. 4. Бұл уақытта жел қатайып, күн суытып, таңертеңгі қиыршық қар енді бетке  сабап, 
қалыңдап түсіп тұр (М.Әуезов). Келтірілген үзіндідегі бұл уақытта  деген тіркесте бұл сілтеу есімдігі 
өзінен бұрынғы сөйлемдегі ойларға қатысты болып, кейінгі сөйлемде бұл есімдігімен қоса қайталанып, 
оны нақтылау үшін қолданылған. Қабыса байланысқан сілтеу есімдіктері тілімізде өте жиі кездеседі. 

 Мағжанның“Бояулы суыр” өлеңінің басындағы: 
 

 Бiр суыр адасыпты оттап жүрiп, 
 Кез болды бiр ауылға көп қаңғырып. 
 Ит қуалап тыққан соң иесiз үйге, 
 Бояу толы шелекке кеттi кiрiп, –  

 
деген бірінші шумақтағы бір суыр сөзінің орнына өлеңнің ең соңғы (он бесінші) шумағындағы бұл сілтеу 
есімдігі ойды аяқтап тұрғандығы, әрі шумақтардың арасын байланыстыруға атсалысып тұрғандығы 
байқалады: 
 

 Жiгiттер, бұл суырды қылма мазақ, 
 Осыдан естiлерiң болады аз-ақ. 
 Бояуды да бағым деп күн өткiзiп, 
 Қол жетпеске ұмтылған көп қой қазақ. (М.Жұмабаев). 

 
Дейксистердің контекспен мағыналық байланысы да әр қилы болып отырады. Олар өзінен бұрын не 

соң айтылатын сөйлемдегі сөздермен тікелей мағыналық байланыста болады да, мәтін бірліктерін (мәтін 
ішіндегі сөйлемдерді) байланыстырады. Дейксистер өзіне дейін аталған, болып кеткен белгілі бір затты, 
сан-сапаны, құбылысты, іс-әрекеттерді көрсетіп, сілтеп отыратын тілдік құралдар болып табылады. 
Тұтастай алғанда, мәтіннің ақпараттылық мәнін күшейтеді [8,32] деген көзқарасты біз де жоғарыда 
келтірілген мысалдардан байқадық. 
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Аннотация: Тилдин лексикалык маанилер менен толукталышы калька жолу менен ишке ашары 

жалпыбызга маалым. Азыркы кезде кыргыз тилиндеги неологизмдердин көбү калька жолу менен 
толукталууда. Демек, бул макалада семантикалык жана структуралык калька аркылуу пайда болгон 
неологизмдер тууралуу кыскача маалымат берилет. 

Ачкыч сөздөр: неологизм, калька, семантикалык калька, структуралык калька, жарым калька, толук 
калька. 

 
Аннотация: Всем известна, что пополнение языка лексическими значениями осуществляется при 

помощи калек. В настояшее время множество неологизмы в кыргызском языке пополнеятся путем калек.  
Значит, в этой статье рассматривается неологизмы возникшие на основе семантических и структурных 
калек. 

Ключевые слова: неологизм, калька, семантические кальки, структурные кальки, полу кальки, 
полные кальки. 

 
Annotation: Everyone knows that the replenishment of the language with lexical values is carried out using 

cripples.  Currently many neologisms in the Kyrgyz language  are replenished by cripples. This article discusses 
the neologisms arose on the basis of semantic and structural cripples.  

Keywords: neologism, trasing paper, semantic tracings, structural traсings, floor traсings, complete tracings. 
 
Неологизмдердин калька аркылуу пайда болушу тууралуу кеп козгоодон мурда, биз Ф.Энгельс менен 

В.Г.Белинскийдин калькага токтолгондоруна кайрылууну туура көрдүк. Ф.Энгельс өз эне тилге которууга 
мүмкүн болбой турган сырттан кирген сөздөр жөнүндө: «Чет тилдеги зарыл сөздөр, чынында, алар 
которууга жеңил болгондо гана зарыл сөздөргө кирбес эле. Демек, котормо бул ойдун маңызын ачып 
көрсөтөт деп жазган [5, 624]. Ал эми В.Г. Белинский: «Кандай гана сөз болбосун ал өзүңдүкүбү, же 
бөлөкпү, негизи, анда тиешелүү жыйынтыкталган ойдун маңызы болуу керек. Эгерде бөлөк бирөөнүн 
сөзү өз сөздөн жакшы ойду билдирсе, анда ошол сөздү колдонолу, ал эми өз сөзүңөрдү сөз кутучаңарга 
сактагыла», - деп адилет оюн айтып кеткен [3, 193]. 

Тилдин лексикалык маанилер менен толукталышы калька (сөзмө-сөз которуу) жолу менен да ишке 
ашат. Азыркы кездеги кыргыз тилинде неологизмдердин кыйласы калька (калька –фр. Calque «тунук 
кагазга түшүрүлгөн копия» деген маанидеги сөздөн алынган) аркылуу пайда болууда.  Калька – бул 
башка тилдеги сөздүн жана туруктуу сөз айкашынын структуралык же семантикалык үлгүсү боюнча 
экинчи бир тилде да өзүнүн ички каражаттарын пайдаланып, жаңы сөз, жаңы туруктуу сөз айкашынын 
жасалышы жана жаңы маанинин пайда болушу. Калькалап жаңы сөз жасоодо кыргыз тили үчүн азыр да 
орус тили, бирден бир үлгү болуучу тил катары кызмат кылууда. 

Калькаланган сөздүн материалдык жагын гана алып караганда, аны эне тилдин ички ресурсунун 
эсебинен сөз жасоочу ыкка кошууга болот, бирок тилди өз бетинче айрым карабастан, аны башка тилдер 
менен байланышта карай турган болсок, анда экинчи бир тилдин структуралык, семантикалык духун, 
таасирин көрөбүз. Демек, калькалар өзүнүн пайда болушунда эки булак менен байланыштуу болот. 
Сырткы булак менен болгон байланыш көзгө көрүнбөс, жашырын байланыш, ал – атайын далилдөө 
аркылуу гана ачылат. Ал эми ички булак менен болгон байланыш – жеңил аныкталуучу, айкын көзгө 
көрүнөрлүк байланыш. Мында тигил тилдин да, бул тилдин да тийиштүү үлүшү бар. Бирок, бул 
лексикалык кабыл алуу менен ички ресурстан сөз жасоонун ортосундагы аралык көрүнүш болгон өзүнчө 
ык эмес, себеби калька аркылуу жасалган сөздөр эне тилдеги сөз жасоонун негизги ыктарына баш иет. 
Ошол себептен улам калька бир тилден экинчи бир тилге сөз кабыл алуунун өзгөчө бир түрү катары 
эсептелип жүрөт. Бул бекеринен эмес. Калька котормо адабияттын жемиши болуп эсептелет. Ал котормо 
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адабият аркылуу оозеки жана оригиналдуу адабий тилге тарайт. Кыргыз тилинин жогорку баскычтагы 
жазма адабий тилинин түзүлүшү менен орус тилинин модели боюнча калькалоо аркылуу жаңы сөздөр 
жасала баштаган [7, 191-б.]. 

Ал эми 1980-жылдардан кийин калькалоо аркылуу жасалган неологизмдер саны жагынан өтө арбын 
кездешкендигин байкоого болот, себеби, өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуу менен бирге, 
кыргыз тили мамлекеттик тил болуп, көптөгөн башка өлкөлөр менен саясий-экономикалык, маданий 
карым-катышта болуп келүүдө. Ошонун натыйжасында кыргыз тилине орус тилинин таасири астында 
башка тилдерден калькаланып кирген жаңы сөздөр, жаңы сөз тизмектери лексикабызды байытууда. 

Калькаланын айрым бир үлгүлөрү бир тилден экинчи тилге өтүү менен гана чектелип калбайт. Ошол 
үлгү андан башка тилдерге да көчүп, жаңы сөздөрдүн жасалышына себеп болушу мүмкүн. Мисалы: орус 
тилиндеги полуостров немисче ушундай эле маанидеги halbinsel деген сөздүн үлгүсүнө салынып, 
калькалоодон улам келип чыккан. Этимолог М.Фасмердин маалыматы боюнча мындай калька  немец 
тилине француз тили аркылуу келип жеткен. Мунун андан аркы түпкү теги латынча paeninsula деген 
сөзгө барып такалат. Кыргыз тилиндеги жарым арал буга түздөн-түз байланышы бар калька. Ал бизге 
орус тили аркылуу келип жеткен [1, 206-208-бет]. 

Адатта, калька аркылуу пайда болуучу сөз каражаттарынын ар кандай түрлөрү бир тилден экинчи 
тилге которуу иштеринин өнүгүшү, же ушундай жол менен термин жаратуу аракетинин башталышы 
менен кошо пайда боло тургандыгы белгилүү. Мындай шарттар кыргыз тили үчүн ушул кылымдын           
20-30-жылдарынан бери гана түзүлгөндүгүн айта кетишибиз кажет. Бирок которуу аркылуу өз ара туш 
келе калган (вода-суу, дом-үй, хлеб-нан, дай-бер, победа-жеңиш, мир-тынчтык, согуш –война ж.б.) 
сөздөрдүн бардыгын тең эле калька дей берүүгө болбойт. Анткени бир тилден экинчи бир тилге 
мындайча которуу аркылуу кандайдыр бир жаңы маани, же болбосо тилдин сөздүк составына келип 
кошулган жаңы сөз же сөз айкашы пайда боло калбайт. Бул - бир жагы. Экинчиден, структуралык же 
семантикалык жагынан алганда, бири экинчисине белгилүү деңгээлде шайкеш келгидей, биринин 
үлгүсүн экинчисине окшоштуруп көчүрө койгудай негиз болмоюнча, бардык эле котормо калькага жата 
бербейт. Маселен, кыргыз тилиндеги базар экономикасы, заробатная плата деген сөздөрдүн рыночная 
экономика, эмгек акы деген сөздөрдүн түздөн-түз үлгүсүнө салынып жасалган, түзүлүшү жагынан ага 
төп келе турган көчүрмө деп эсептесек болот. Буларды калька деп атоого толук негиз бар.  

Демек, бардык эле сөздөрдү кыргыз тилине которууга болбойт. Анткени, эл аралык стандарттарда 
колдонулуп жүргөн сөздөр кайсы тилде колдонулса, ошол тилдин сөзү болуп эсептелет. Орус тилинен 
кирген сөз деп, айрым сөздөрдөн  коркуунун кажети жок, анткени орус тилине да башка тилдерден 
киргендиги жалпыбызга маалым.  

Жалпысынан алганда калькалар семантикалык жана структуралык болуп эки топко бөлүнөт:  
1. Семантикалык калька 
Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн семантикалык маанилеринин кеңейишине орус тилинин 

тийгизген таасири өзгөчө зор [2, 35-б.]. Бул таасир семантикалык калька аркылуу берилет. 
Семантикалык калька тыбыштык көрүнүшү боюнча жаңы сөз же сөз айкашын жасабастан, 
тилдин лексикасында мурдатан колдонулуп келе жаткан сөздү гана кошумча маани менен 
байытат. Демек, негизги номинативдик маанилери боюнча бирдей болгон башка тилдеги сөздүн 
кандайдыр бир өтмө маанисинин үлгүсүндө экинчи бир тилдеги сөздө да ошол өтмө маанисинин 
пайда болушу семантикалык калька деп аталат.  Мисалы: Таштак – Каменка, Балыкчы – Рыбачье, 
табигый-натуральный, күнөскана – теплица, пострадавүий - жабырлануучу ж.б.  Таштак, Балыкчы 
деген сөздөрдү азыр кадыресе эле колдонуп калдык. Ал эми күнөскана, жабырлануучу сөздөрү 
бүгүнкү күндө жаъы сөз катары колдонулууда: Жабырлануучу: "Мыйзамсыз жер тилкесин 
саткандарга алданып, селсаяк болуп калдым. [Супер инфо, 11.11.2016, №732]. 

2. Структуралык калька 
Башка тилдеги сөздүн же туруктуу сөз айкашынын структурасынын үлгүсү боюнча өз тилинин 

каражаттарынын, жаңы сөз же жаңы туруктуу сөз айкашын жасоо структуралык калька деп аталат. 
Азыркы учурда буга ылайык төмөнкү мисалдарды келтирсек болот: келишим баа - договорная цена, 

чакан ишкана - малое предприятие, аралаш менчик - смешанная собственность, баалуу кагаздар - 
ценные бумаги, биргелешкен ишкана - совместное предприятие, элдик ишкана -народное 
предприятие, базар экономикасы - рыночная экономика, автомойка - унаа жуугуч, Күнсереп – итоги 
дня ж.б. Мисалы, SUPER.KG порталындагы "Күнсереп" рубрикасында күн ичинде болуп өткөн коомдук 
жана саясий окуяларга саресеп салынууда... 

Структуралык калькалардын ичинде толук калькалар менен жарым калькалар да бар [6, 186-б]. 
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Жарым калька – бир тилдеги сөз же сөз айкашы экинчи бир тилге толук которулбастан, жарым-
жартылай которулуусу. Мында жаңы сөздү же жаңы сөз айкашынын түзүүчү материалдык элементтер 
болуп, эне тилибиздин өзүнүн ички ресурсу менен катар сырттан кабыл алынган уңгулар, же негиздер да, 
кызмат кылат. Жарым калькалар да, толук калькалардай эле структуралык курулушу боюнча башка 
тилдеги моделине дал келет. Азыркы мезгилге ылайык мындай калькалар тилибизде өтө кеңири 
колдонулуп жаткандыгын көрөбүз. Мисалга алсак: акционердик коом (акционерное обүество), 
акционердик ишкана (акционерное предприятие), арендалык подряд (арендный подряд), бааны 
либералдаштыруу (либерализация цен), бартердик келишүү (бартерная сделка), биржалык келишүү 
(биржевая сделка), фермердик чарба (фермерское хозяйство), экономикалык кризис (экономический 
кризис) деген сыяктуу сөздөр. 

Жыйынтыктап айтканда, калькалоо аркылуу жасалган неологизмдер азыркы кыргыз адабий тилинде 
кеңири колдонулуу менен бирге, неологизм сөздөрдүн пайда болушундагы өнүмдүү жолу болуп 
эсептелет. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о сущности аппозитивных конструкций как 

синтаксического явления – как вторичное средство выражения суждения,  свойственного многим языкам. 
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явление.  
 
Annotation: The article considers about the problem of the essence of appositive constructions as a syntactic 

phenomenon - as a secondary means of expression of judgment inherent in many languages. 
Keywords: linguistic research, appositive construction, syntactic phenomenon. 
 
В условиях интенсивного развития функционального синтаксиса – с его вниманием к подходу от 

значения к средствам выражения, с широким использованием понятий «типовая ситуация» и «типовое 
значение» предложения – по отношению к типологии второстепенных членов, основывающейся именно 
на «типовых значениях», либо продолжает сохраняться скепсис, либо (в учебной практике) она 
характеризуется обедненно, на своем «первоначальном» уровне» [1]. 

Характеристика грамматического своеобразия разных групп второстепенных членов чаще всего 
продолжает останавливаться на констатации факта частеречного соответствия функциям определенных 
членов предложения. Выявленная в специальных исследованиях и в пособиях для работы в иноязычной 
аудитории грамматическая специфика системной организации падежных и предложно-падежных форм 
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существительных при выражении определенных значений в большинстве случаев не проецируется на 
теорию второстепенных членов. Соответственно, сохраняется представление об аграмматичности 
семантической классификации второстепенных членов. 

В.В. Виноградов в работе «Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения» отмечал: 
«Необходимы углубленные исследования структуры простого предложения, синтаксических отношений 
и взаимоотношений между членами предложения, посвященные детальному расчленению и граммати-
ческой характеристике тех форм синтаксической связи, которые подводятся под категории определения, 
дополнения и обстоятельства, а также описанию переходных или «синкретических» случаев» [2]. 

Понятие членов предложений принадлежит одному из аспектов предложений как единицы языка и 
речи – формальному (структурному) синтаксису. 

Члены предложения являются компонентами грамматической организации, но не представляют 
собою «чистую форму». Их, как и все другие единицы номинативного и коммуникативного уровня, 
характеризует двусторонность. Формальная сторона представлена конкретным показателем формы слова, 
который является релевантным для данного члена предложения. Содержательную сторону члена 
предложения составляет сложный комплекс грамматических значений разного уровня отвлеченности 
(семантика членов предложений), исключая конкретную лексическую семантику. 

Применительно к синтаксической единице или к любому синтаксическому построению понятие 
семантики имеет специфический и сложный характер. Семантика члена предложения формируется в 
результате взаимодействия следующих грамматических значений различной степени отвлеченности:  

а) категориального значения части речи (частеречная семантика);   
б) значение тех или иных разделов, классов в пределах части речи (разрядная семантика);  
в) значение словоформы, в первую очередь – падежной формы содержания синтаксических 

отношений между словоформами, далее – падежной формы содержания синтаксических отношений 
между словоформами, грамматически связанными в пределах предложений (семантика отношений).  

Второстепенные члены представляют более сложную систему в сравнении с главными: более 
разнообразны их позиции и формы и, соответственно, семантика.   

В.В. Виноградов отмечает, что «во второстепенных членах предложения как бы синтезируются и 
обобщаются по функции те же разнообразные синтаксические отношения, которые обнаруживаются 
между словами в строе «словосочетаний» [2]. 

В основу выделения и описания типов второстепенных членов были положены содержательная и 
формальная стороны. Как правило, предпочтение отдается содержательной, то есть семантической стороне. 
Это приводит к разрушению целостного представления о категориях второстепенных членов. Асимметрия 
содержательной и формальной стороны отражена в теории противопоставлением морфологизированных и 
неморфологизированных второстепенных членов (А.Н. Гвоздев, В.В. Бабайцева). Само по себе такое 
деление закрепляет приоритет семантики и носит компромиссный характер.  

Количество членов предложения до последнего времени признавалось разным, и наименования их 
далеко до конца не установлены. Между тем, принятое в школьных учебниках и в оригинальной науке 
членение предложения на так называемые члены предложения представляется совершенно бесспорным, 
раз и навсегда твердо установленным. На самом же деле установлено оно было в той форме, как оно 
практикуется сейчас у нас, фактически лишь к концу XIX века, и восходит к немецкому грамматисту 
первой половины XIX века К.Беккеру и его последователю и поклоннику Р.Вурсту. Но до сих пор оно не 
всеми принято. При этом если грамматики русского и немецкого языков в этом отношении сходны 
(русская грамматика в основном заимствовала свою терминологию из немецкой), то грамматики 
романских языков имеют, как правило, свою несколько иную терминологию. К тому же следует 
отметить, что выделение членов предложения, дошедшее сейчас до пяти или шести, сначала было 
меньше и увеличивалось оно постепенно и медленно.  

Число членов предложения в разных языках оказывается различным, как и критерии их определения. 
Например, в аналитических языках большое значение должно иметь и положение того или иного слова 
или сочетания в предложении. Но во всех языках слово или сочетание, характеризующееся опреде-
ленными общими признаками, должно быть признано за определенный член предложения, и в этом 
смысле никаких особых грамматик быть не должно. Грамматики, собственно, синтаксисы различных 
языков смогут отличаться только тем, что в силу особенностей этих языков число и виды членов 
предложения различны. 

Традиционное учение о членах содержало в себе такие противоречия, которые постоянно побуждали 
синтаксистов к его пересмотру. Важнейшие два противоречия заключались в двойственности толкования 
природы подлежащего и двойственной возможности квалификации некоторых второстепенных членов, 
таких как, дополнение или обстоятельство, определение или приименного дополнения и т.д. Поиски 
способов преодолеть двойственность в квалификации второстепенных членов, найти какие-то точные 
критерии для их разграничения, занимают многие страницы синтаксических исследований. Об этом 
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говорится подробно в работах К.П. Акуловой, Д.Н. Шмелева, Г.А. Золотовой и другие [3;4;5]. По мнению 
Г.А. Золотовой, учение о членах предложения должно претвориться в представлении о системе 
структурной организации семантических компонентов предложения. 

 Более конструктивной представляется позиция тех синтаксистов, которые видят важную роль и 
определенное место в позиционной схеме высказывания традиционно выделяемых второстепенных 
членов. Так, Д.Н. Шмелев отмечает: «Не представляется оправданным отрицание конструктивной роли 
так называемых второстепенных членов» [6]. И.П. Распопов замечает, что отказ от второстепенных 
членов не может быть положен в основу полноценного грамматического разбора. Автор признает 
строевыми элементами и его полноправными членами, наряду подлежащим и сказуемым, также 
дополнения и обстоятельства [7]. Предметом нашего внимания является такой второстепенный член 
предложения как аппозитив (приложение, appositive). 

Аппозитивные образования очень широко используются как средство выражения характеризации, 
т.е. отношения между субстанцией и ее признаком, качеством, свойством. Данная модель привлекала 
внимание советских и зарубежных лингвистов своей необыкновенной, постоянно возрастающей 
продуктивностью. Несмотря на повышенный интерес ученых к данной модели, ее лингвистический 
статус до сих пор не установлен. Далеко неоднозначно понимается исследователями грамматическая 
природа этого явления, расходятся взгляды по поводу природы второго компонента модели (существи-
тельное в аппозитивной функции или прилагательное), не решена разгадка исключительно высокой 
продуктивности модели, ведутся дискуссии по целому ряду частных вопросов, связанных с этими 
образованиями. 

Существует две точки зрения на природу аппозитива: 
1) согласно первой точке зрения в аппозитив включаются все второстепенные члены предложения, 

относящиеся к имени существительному в качестве определяющего, или так называемого уточняющего 
члена предложения [8]. 

2) согласно второй точке зрения сторонники второго направления ограничивают морфологический 
объем аппозитива, сводя его к существительному или его функциональному эквиваленту (данная точка 
зрения является наиболее распространенной). 

Расхождения в определении морфологической природы аппозитива сводятся к следующему: 
1. Ряд исследователей считает, что субстанциональный субстрат аппозитива обусловливает 

морфологическую однозначность (обязательное номинальное выражение). Это мнение разделяют такие 
лингвисты как Ж.Дамурет и Э.Пишон, А.Доза, Ж. и Р.Лебидуа, Ф.Брюно, Ж.Галише, В.Вартбург и 
Г.Цумтор, К.Шнейдер де Вогель, А.Годен, К.А.Таншина, М.Н. Петерсон, Т.С. Волобринская и др. 

2. Ряд грамматистов, признавая субстанциональность аппозитива, допускают и участие других 
морфоформ в выражении аппозитива, т.е. лишают его четкой морфологической основы. 

Подобная точка зрения отражена в работах Р.Л. Вагнера и Ж.Пэншона, Л.Теньера, Ж.Пиньона, 
Ш.Тилли, Ж.Шорана, А.Блинкенберга, Ж.К. Шевалье, К.Бланш-Бенвиниста, М.Ароиве, Ж.Пейтара и др. 

3. Другие исследователи, признавая синтаксическую многоформность аппозитива, идентифицируют 
различные конструкции лишь по семантическому признаку. При этом и существительное, по их мнению, 
в различных синтаксических функциях может быть средством выражения аппозитивных отношений. 

Семантический подход к аппозитивным конструкциям отражен в исследованиях таких специалистов 
как Л.Ломбар, Г.Кайру, П.Лоран, Ж.Лод, авторы грамматики Ларусс издания 1963г.; О.И. Богомолова, 
С.П. Мартьянова и др. 

Относительно грамматического статуса аппозитива в лингвистической литературе также суще-
ствуют разные мнения. Большинство исследователей индоевропейских языков не выделяют его в 
самостоятельный член предложения, а рассматривают как одну из разновидностей атрибутивной связи. 
Некоторые англисты признают атрибутивную природу аппозитива (О.Есперсен, Г.Поутсма, Г.Суит, 
Е.Крейзинга, Ф.Несфилд, С.Онионз, Е.М. Гордон, Ж.С. Лебедева, П.Р. Левинбук, И.Г. Сапрыкина и др.). 
По их мнению, аппозитив является своего рода определением. Подобной точки зрения в немецком языке 
придерживаются Н.И. Дмитриева, М.П. Савцова, Н.Авазбаев, в русском – А.А. Потебня, А.А. Шахматов, 
Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.Г. Ованова, М.Г. Шатух и др. 

Таким образом, подобные разночтения вполне оправданы, поскольку аппозитивные конструкции 
представляют собой весьма сложное, многоаспектное явление, пронизывающее синтаксический и 
лексико-семантический уровни языка. 

Данные конструкции оказываются эпицентром, в котором сходятся и пересекаются многие 
кардинальные проблемы лингвистики: взаимоотношение слова и словосочетания, синтаксиса и 
семантики, синтаксиса и лексики. Изучение этих конструкций может в определенной степени 
способствовать решению целого ряда общелингвистических вопросов, касающихся тенденции развития 
синтаксической подсистемы языка, семантического аспекта синтаксических отношений и др.   
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Түйіндеме: Мақалада лидерлер лексикасының прагматикасы Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» Жолдауы тілін 
талдау негізінде қарастырылған. Авторлар Жолдаудың адресаттың қандай да бір әрекетке баруына 
қаншалықты дәрежеде түрткі бола алатындығын, автордың қай сөзге баса мән беріп, тілдік бірліктерді өз 
түпкі ниетіне сай іріктегендігін анықтауға талпынған. 

Тірек сөздер: лидерлер лексикасы, прагматика, жолдау, тақырыпаттың прагматикалық қызметі, 
тілдік қолданыстардың прагматикалық сипаты, бағалауыш сөздер.  

 
Аннотация: В статье рассматривается прагматика лексики лидеров на основе анализа языка 

Послания Главы государства К.Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 
процветания Казахстана». Авторы стремились выяснить степень влияния послания адресату, слова, 
которым придавалось особое значение и их прагматическую функцию.  

Ключевые слова: лексика лидеров, прагматика, послание, прагматическая функция темы, 
прагматический характер языковых применений, оценочные слова. 

 
Annotation: The article considered the pragmatics of the vocabulary of leaders based on the analysis of the 

language of the Address of the Head of state K. Tokayev "Constructive public dialogue-the basis of stability and 
prosperity of Kazakhstan". The authors sought to find out the degree of influence of the message to the addressee, 
the words that were given special meaning and their pragmatic function.  

Keywords: vocabulary of leaders, pragmatics, message, pragmatic function of the topic, pragmatic nature of 
language applications, estimated words. 

 
Өткен ғасырдың соңынан бері қарай әлемдік лингвистикада кең талқыға түсіп, көптеген ғылыми 

ізденістерге арқау болған тіл білімінің саласы – прагматика. Прагматика грек тілінен аударғанда "әрекет, 
іс" деген мағынаны білдіреді.  Қазіргі кездегі лингвистикалық зерттеулердің қай-қайсысын алып қарасақ 
та, барлығында дерлік басты назарға үстіртін деңгейде болсын прагматика мәселесі сөз болады. Тіл 
білімінде біршама кең қолданысқа түскен "прагматика" терминінің анықтамасы Т.ван Дейкке тиесілі. 
Ғалым оны "тілді мәнмәтінде зерттеу" деп атап, прагматикалық құрылымның грамматика теориясына 
енуі тиіс, сонда ол тілдік форма, мағына және әрекетті сипаттайтын ережелер жүйесіне айналады деген  
пікірді ұсынған. ХХ ғ. 30-жылдары прагматика терминін Ч.Пирстің идеяларына сүйене отырып, 
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семиотиканың негізін қалаушылардың бірі, америкалық ғалым Ч.Моррис енгізген болатын. Ғалым 
прагматиканы тілдік таңба мен оны қолданушысының арасындағы қарым-қатынасты зерттейді деп 
анықтайды. 

Прагматиканың негізгі мәні – тілдік факторларды адам қызметіндегі аспектіде зерттеу [1]. 
Лидер (ағылшынша leader – жетекші) – қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті тұлға. 

Халықтың немесе белгілі бір әлеуметтік топтың мақсат-мүддесін толық сезініп, қорғай білетін, бойына 
саяси қайраткерге лайықты қасиеттерді жия білген адам Лидер ретінде танылады. Лидер алға қойған 
мақсатқа жету үшін белгілі бір әлеуметтік ортада адамдардың күш-жігерін біріктіріп, іс-әрекетін қоғам 
мүддесіне сай жүргізеді [2]. 

Лидерге алғырлық, ақылдылық, қажырлылық, ұйымдастырушылық, жұртқа жағымдылық, сондай-ақ 
өзіне жауапкершілік ала білу және іскерлік таныта білушілік, т.б. қасиеттер мен қабілеттер тән болған-
дықтан, біздің мақсатымыз – Президенттің "Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі" атты Жолдауы арқылы социум мүшесі болып табылатын адресатқа психика-
эмоционалды тұрғыдан әсер етуін, адресаттың қандай да бір әрекетке баруына қаншалықты дәрежеде 
түрткі болатындығын, автордың қай сөзге баса мән беріп, тілдік бірліктерді өз түпкі ниетіне сай етіп 
іріктей білгендігін анықтау.  Осы айтылған мақсаттарға жету үшін үш міндетті шешу көзделді: 

1) Тақырыпаттың прагматикалық қызметін анықтау; 
2) Жолдаудағы тілдік қолданыстардың қызметін көрсету; 
3) Тактикаларды саралау. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жасаған тұңғыш Жолдауы "Заман 

талабына сай тиімді мемлекет", «Азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету», «Қар-
қынды дамыған және инклюзивті экономика» және "Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі" деп аталатын 
төрт бөлімнен тұрады. Жолдауда мемлекетіміздегі бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселелер көтеріліп, оларды 
нақты шешу жолдары айқындалған, қоғамдық диалог, ашықтық басым бағыт ретінде танылған.   

Тақырыпат – мәтіннің прагматикалық мүмкіндігін арттыра түсетін микрокомпоненттердің бірі. Оның 
негізгі қызметі: белгі, хабар беру; қызықтыру, мәтінді ұйымдастыру. Тақырыпат – мәтін мен оқырман ара-
сындағы байланысты күйшейтетін, оған әсер ететін мәтін компоненті. Оқылмаған мәтін коммуникативті 
қызмет атқара алмайтыны белгілі. Ал оны оқырманға оқытудың кілті – тақырыпат. Оның тартымды, 
мазмұнды, әсерлі болуы автордың шеберлігінің дәлелі. 

"Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі"  атты 
тақырыпаттың прагматикалық қызметі: 

• Тақырыпат ашық мазмұнда берілген. 
• Мәтін мазмұны жинақталып, тақырып атында көрініс берген. 
• Автордың көтерген проблемасы мен коммуникативтік мақсатын айқындап тұр. 
Әрбір тілдік қарым-қатынас жағдайының стратегиясы болады. Стратегияға жағдайды бағдарлау, 

табысқа жету үшін ықпал ететін бағытты анықтау, ұйымдастыру жатады. Тілдік стратегия тілдік құрал-
дарды қолданатын коммуникативтік тактикаға негізделеді. Ал тактика ортаның ерекшелігіне байланысты 
өзгеріп отырады.  

Публицистикалық стильде басым қолданысқа ие коммуникативтік тактикалар: 
1) Абырой-беделді алға тарту, яғни белгілі бір адамның айтқан қанатты сөзін, мақал-мәтелдерді, 

пікірін негізге алып, ойды дәйектеу. 
2) Коммуникантты өзімсіну немесе интимизация. Бұл тактика грамматикалық көрсеткіштер (тәуелдік 

жалғауы мен жіктік жалғау) арқылы жүзеге асады.  
3) Фактілерді қарама-қарсы қою тактикасы [3]. 
Осы тактикалардың ішінде жолдауда кең қолданылғаны – коммуникантты өзімсіну немесе интимиза-

ция тактикасы және абырой-беделді алға тарту тактикасы. «Коммуникантты өзiмсiну (интимизация)» 
әдiсi негiзiнен есiмдiктердiң, тәуелдiк, жiктiк жалғаудың көмегiмен берiледi. Мәтiн авторы бұл граммати-
калық тұлғаларды оқырмандарға өзiнiң жақындығын, көзқарастарының бiр екендiгiн көрсету үшiн 
ұтымды қолданады. Мысалы: 

• Біз еліміздің жаңа тарихындағы маңызды белеске жақындап келеміз  
• Біз өз жұмысымызда Елбасы ұсынған Бес институционалды реформа мен Ұлт Жоспарын 

толыққанды жүзеге асыру қажеттігін басты назарда ұстауымыз керек.   
• Еліміздің қоғамдық-саяси өмірін жаңғыртпай, табысты экономикалық реформаларды іске асыру 

мүмкін емес. Бұл – біздің ұстанатын басты қағидатымыз. 
• Елімізді өңірдегі көшбасшы ретінде танытып, Орталық Азиядағы беделімізді арттыру – 

стратегиялық міндет. 
• Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін: жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. Оған  

жол берілмейді. 
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Мәтін авторы біз, еліміз, жеріміз, біздің қағидатымыз, беделіміз деген сөздер мен сөз тіркестері 
арқылы оқырман қауымын өзімсініп, айтылғандардың барлығының халыққа ортақ екендігін көрсетуге 
тырысқан. 

Абырой-беделді алға тарту тактикасы – қазақ халқы бұрыннан қолданатын тиiмдi әдiс. «Өнер алды 
қызыл тiл» деп шешендiктiң мәнi мен мағынасын ертеден терең түсiнген халықтың бiрi – қазақ халқы өз 
ойын ашық жеткiзiп, тыңдаушысына әсер ету үшiн ұлы, ойшыл, бiлiмдар адамдардың, ғалымдардың, ел 
сыйлаған қариялардың, шешендердiң сөздерiн алға тартып, олардың абырой-беделiне арқа сүйей отырып, 
түпкi мақсатына қол жеткiзген.  

Мысалы: Ұлы Абай өзінің алтыншы қара сөзінде  «Бірлік – ақылға бірлік» дегенін білесіздер.  
Елбасымыздың «Ел бірлігі – ең асыл қасиет» деген қанатты сөзі – біздің айнымас қағидамыз. 
Тілдің лексикалық қазынасындағы сөздердің мағынасын, прагматикалық мақсатын айқындап әрі 

қолданысқа дұрыс енгізу мәселесі стилистика ғылымымен тығыз байланыста болады.  
Безендіруші стилистика сөз образына арналады. "Образдылық", "бейнелілік", "көркемдік" - өте 

күрделі стилистикалық категория. "Образ" терминінің астарында семантикалық ерекшелік пен прагмати-
калық мақсат, стилистикалық әсер қатар үйлесіп айтылады. Сөздің образдылыққа енуі өзінің тура мағына-
сынан ауыспалы мағыналарға ойысуы, сөздің образды мағынаға ие болуы өзінің алғашқы номинативті 
мағынасының қызметін жоғалтып, ерекше бояуға енуі болып табылады, ал экспрессивтілік бояу стилис-
тикалық әсер береді, автордың сөзі прагматикалық мақсатын айқын танытып отырады. Ал эпитетті сөздер 
автордың айтайын деген идеясын бейнелілік дәрежеде көтеру мақсатын білдіріп қана қоймайды, суреттеп 
отырған оқиға құбылыстың жағымды жақтарын, автордың көзқарасын, қоғамға көзқарасын әртүрлі 
мақсатта қолданылады. Мысалы, мақалада қолданылған эпитеттер: сындарлы өтініш-тілектерін, тұрақ-
ты диалог, қазіргі геосаяси ахуал, бейбіт акциялар, белсенді азаматтық қоғам, қайғылы оқиғалар, ұлт-
тық компания, жаңа жоба және т.б. 

Мәтінде прагматикалық функция атқаратын тілдік құралдардың бірі - бағалауыш лексика. Бағалауыш 
лексика қазақ тіліндегі мол лексикалық қордың қолданбалылық қасиетін ашады. Бағалауыш сөздерде 
субъектінің объектіге деген эмотивтік қатынасы анық байқалады. Бағалаушы субъект үш түрлі қызмет 
атқарады: 

1) бағалап отырған затты тану 
2) өз тарапынан баға бере алуы 
3) прагматикалық әрекетпен байланысты эмотивтік қызмет [4, 85]. 
Азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын «Халық үніне 

құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру – бәрімізге ортақ міндет. 
Осы мақсатпен біз белгілі қоғам өкілдерін қамтитын Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құрдық. Бұл 

кеңес ротациялық тәртіппен жұмыс істейді. 
Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін: жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. Оған  жол 

берілмейді. 
Жолдауда перформативті етістікті сөйлемдердің кездесуі оның прагматикалық сипатын айқындауға 

мүмкіндік береді. Мысалы: Мен бәріңізді мерейлі мекенімізді өркендетуге үлес қосуға шақырамын! 
Баршаңызға амандық, табыс тілеймін! 

Жолдаудың тақырыбы айтып тұрғандай, еліміздің тұрақтылығы мен өркендеуінің алдағы уақыттағы 
негізі халық пен мемлекеттік аппарат арасындағы диалогтің орнауы болмақ. Осы орайда, Жолдауда 
Президент «Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге ортақ міндет» 
деп өзінің ұстанымын нақты көрсетіп өтті.  

Жолдаудағы азаматтық қоғамға қолдау көрсету, мемлекеттік міндеттерді шешуде азаматтық қо-
ғамның мүмкіндіктерін кеңінен қолдану, қоғамды толғандырған мәселелерді азаматтық диалог аясында 
шешу туралы бастама халыққа қарай жасалған жаңаша бетбұрысты білдіреді. Сонымен қатар Президент 
Жолдауында қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына жедел назар аудару, адам құқық-
тарын қорғау мемлекеттік органдар қызметінің негізгі басымдықтары болуы керек екендігі атап көр-
сетілген. Бұл бастамалардың азаматтық қоғам тарапынан қолдау табатындығына еш күмән жоқ.  
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Түйіндеме: Берілген мақалада қазақ тіліндегі ауру атауларының сөзжасамдық уәжділігінің  өзіндік 

ерекшелігі қарастырылған. 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются названия заболевании,  и их словообразовательное 

особенность. 
 
Annotation: This article discusses the names of the disease, and their derivational feature. 

 
Біз ауру атауларының сөзжасамдық уәжділігін қарастырдық. Қазақ тіліндегі ауру атауларының 

көпшілігі екі сөздің бірігуі, сөз мағынасының дамуы, сөз тудырушы жұрнақтардың жалғануы арқылы 
жасалады. Мұндай ауру атауларының барлығы да туынды сөз ретінде таныла алады. Мысалы: сыздауық, 
теріскен, бөртпе, ентікпе, ұстамалы т.б. ауру атаулары туынды сөз ретінде танылады.  Ауру атаулары-
ның көбі синтетикалық және аналитикалық сөзжасамдық тәсілдер арқылы жасалады. Осы тұрғыдан 
алғанда ауру атауларының сөзжасамдық уәжділігін  қарастырудың өзіндік мәні мен ерекшелігі бар.  

Туынды сөздердің сөзжасамдық мағынасы болатыны белгілі. Сөзжасамдық мағынаның күрделілігі 
туралы, туынды сөздердің сөзжасамдық уәжділігі туралы профессорлар  Н.Оралбаева, А.Б. Салқынбай,  
Б.Қасым еңбектерінде айтылады.  

Ғалым А.С. Салқынбай «Қазақ тілі сөзжасамы» деген еңбегінде сөзжасамдық уәждемеге мынадай 
анықтама береді: «Сөзжасамдық уәждеме дегеніміз – екі түбірлес сөздің бірінің мағынасы екіншісінің 
жаңа мағынасының тууына негіз болатын, мағыналық себептілікке негізделген сөзжасамдық қатынас»              
[1, 99 б.]. Автор уәждеме теориясы ономасиологиямен тығыз байланысты деп қарайды.  

Б.Қасым «Қазақ тіліндегі күрделі сөздер: уәждеме және аталым» деп аталатын монографиялық 
зерттеу жұмысында «Күрделі сөздің басты белгілі ерекшелігі – жаңа мағыналы туынды сөз жасауы – 
сөздің ішкі семантикасы, екіншілік мағына беруі. Екіншілік туынды мағына беретін күрделі сөздер жеке 
лексема болады», – деп жазады [2, 32 б.]. Автор күрделі сөздердің жасалуын  композитжасам деп алып, 
олардың сөзжасамдық уәжділігін анықтайды.   

Кез келген сөздің уәжділігі атаудың номинативтік белгілерімен байланысты болып келеді. Адам 
заттар мен құбылыстарды атау үшін олардың белгілі бір қасиеттері мен сыртқы ерекшеліктеріне қарайды.  

Бұл туралы ғалым А.Б. Салқынбай мынадай пікір айтады: «Таным  болмыстың қай белгісін маңызды 
деп бағаласа, сол номинативтік белгі арқылы атау жасалады. Сондықтан номинативтік белгілер тілдік 
уәжді (мотивациялық) таңба ретінде таныла алады» [1, 98 б.]. 

Осы аталған теорияны негізге алар болсақ, ауру атауларының қойылуының да өзіндік номинативтік 
белгілері мен уәждік сипаты болатынын аңғаруға болады.   

Ауруға ат қою уәжділігінде, ең алдымен, халықтың дүниетанымының, ұлттық дәстүрдің алатын орны 
ерекше. Қазақ халқының өзіндік менталитеті мен дүниетанымында ауруға ат қоюдың өзіндік үлкен 
дәстүрі мен тағылымды жүйесі, жолы бар деуге болады.  

Уәжділіктің өзі, түптеп келгенде, қойылатын атаудың негізі, себебі дейтін болсақ, қазақ ұғымындағы 
қойылатын атаулардың да өзіндік себебі болатыны анық. А.В. Суперанская, Н.В. Подольская,                          
Н.В. Васильева «Общая терминология» деп аталатын зерттеу еңбектерінде бұл туралы былай дейді: 
«номинация, или называние – это процесс, постоянно сопутствующий познанию человеком окружающего 
мира. Чем полнее и точнее познаний, тем детальнее наименование» [3, с. 88]. 

Л.С. Выготский «Избранные психологические исследования» атты зерттеу жұмысында атау кезінде 
кешенді ойлау жүйесінің қызметіне байланысты біз әр түрлі ассоциацияны, атаулардың мағыналарының 
ауысуын анықтаймыз деп жазады [4, 194 б.]. 
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Ауру атауларының тілімізде молдығы біздің ұлттық дүниетанымымыздың кеңдігін, тереңдігін таны-
тады. Ал кез келген ауру атауы тура мағынасында уәжделген деп ұғуға болмайды, олар әр түрлі мағына-
лық деңгейде ассоциацияланып, семантикалық жағынан дамып отырады. Ауру атауларының мағыналық 
жағынан дамуы көбінесе метафоралық, метонимиялық сипатта болады. Мысалы: есекжем, жыланкөз, 
шешек, көгала,  ит емшек, жылауық, бетеге т.б.  

Зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, сөзжасамдық-уәждемелік қатынас тек қана екінші мағына-
лы туынды сөздердің арасында ғана кездеседі. Сондай-ақ, туынды сөз жасалу үшін сөзге, атауға деген 
объективтік тілдік қажеттілік болуы керек. Ұғымды атау үшін, оған ұқсас заттардың белгілері алынады. 
Сөздің құрамындағы себепші негіз бен туынды сөз арасында мағыналық және тұлғалық қатынас 
орнайды. 

Бұл туралы Б.Қасым жоғарыда көрсетілген еңбегінде былай дейді: «Ішкі құрылым – атауды құрас-
тырушы сыңарлардың өзара байланысын сақтайтын тұтас, жүйелі ерекшелігін көрсететін тілдік құбылыс. 
Ішкі құрылым – атаудың міндетті семантикалық ерекшелігі. Ішкі құрылым – атауды: уәждеме процесінің 
құралы, жүйелі ерекшелігі, тұрақты қасиеті, бірліктердің түп-төркінін ашуға мүмкіндік беретін құбылыс 
[59, 136 б.]. Мұндағы ғалымның ішкі құрылым деп отырғаны сөзжасамдық уәждемеге тікелей қатысты. 
Туынды сөзді құрастырушы себепші негіздердің мағынасы арқылы анықталып, жүйелілік ерекшелігін 
анықтайды. Яғни туынды сөздің мағыналық құрылымын анықтайды.  

Туынды сөздің мағынасы әдетте өзін құрайтын себепші негіздердің мағынасы арқылы жасалатыны 
белгілі. Бұл туралы сөзжасамды зерттеген барлық ғалымдар айтқан және олардың негізгі тұжырымдары 
да бір-біріне жақын. Ауру атауларының жасалу табиғаты мен ішкі уәжділігі де жалпы туынды сөздердің 
жасалу жолымен жақын болып келгенімен, өзіндік ерекшелігі де бар.  

Ауру атаулары уәжділіктің түрлі деңгейлерінде беріледі. Әр зат белгілі бір атауға ие, атау тіліміздегі 
лексикалық бірліктердің негізінде қойылады. Атау уәжсіз, негізсіз болмайды, атауға айналған лексикалық 
бірліктің о бастағы пайда болу кезіндегі уәжіне сабақтас келеді және  сол сөздің халықтың таным-
түсінігіндегі қолданылу аясымен байланысты болуына ерекше мән беріледі.  

Сөздің ішкі мазмұны мен мәнін ашу үшін оның белгілеп тұрған затпен байланысты анықталуының 
маңызы ерекше. 

Осы мәселе төңірегінде «Сөз мағыналарының негіздері» атты зерттеу еңбегінде  Б.Қалиев пен 
А.Жылқыбаева сөз мағынасының өте күрделі құбылыс екенін, әрі сөздің лексикалық мағынасы мен 
грамма-тикалық мағынасын ерекшелеп алу қажеттігін айтады [4, 4 б.].  

Сөзжасам саласы атаудың жасалу сипаты мен негізделу жүйесін, туынды сөздің уәжділігін, жасалу 
тәсілі мен жаңадан жасалған атаудың ішкі мағыналық құрылымын анықтайды. Әрбір ауруға берілген ат 
оның атауы болып табылады, әрі олардың көпшілігі туынды сөздер екені де рас.     

Уәжділіктің түрлі деңгейлері болатынын зерттеуші ғалымдардың еңбектері мен зерттеулерінен 
кездестіреміз.  

Ауру атауларының уәжделу деңгейін талдай келе, оларды былайша жіктеуге болады:  
Толық уәжділік негізінде жасалған ауру атаулары; 
жартылай уәжділік негізінде жасалған ауру атаулары; 
жүйелі   уәжділік негізінде жасалған ауру атаулары; 
абстрактылық уәжділік негізінде жасалған ауру атаулары; 
абсолюттік уәжділік негізінде жасалған ауру атаулары. 
Толық уәжділік − негізінде жасалған ауру атаулары осы атауды туғызып тұрған сөздердің мағына-

сымен толық сәйкес келуі арқылы түсіндіріледі. Толық уәжділік негізінде жасалған ауру атауларында зат 
пен құбылыстың белгілері толық таңбаланады. Сөздің ішкі формасының негізгі белгілері атаудың 
мағынасын ашуға толық қабілетті болады. 

Мысалы, безтамақ – тамақ безінің ауруға шалдығуынан болған кесел; буынқұрт – білдірмей жүріп, 
іштей жейтін жегі, буынды алатын құрт ауруы. Ол көптен бері буынқұртпен ауырушы еді, жақында 
ауруханаға жатты.  

Демікпе – тынысты тарылтып, ентіктіріп, алқындыратын ауру. Жүрек демікпесі (сердечная астма) – 
адамды кенет тұншықтыратын ұстамалы ауру. 

Жүрек ақауы – жүрек қақпақшалары қызметінің бұзылуы немесе сол қақпақшалар жабатын қан 
жолының тарылуы.  

Кереңдік – адамда іштен туғаннан және тұрмыста кездескен аурулардың, жарақаттардың салдарынан 
болады. 

Жұлынқұрт – жұлын ауруының аты. Төрт түлік малдың жұлынқұртпен ауырмайтыны жоқ.  
Таз (парша) – грибок микроорганизмі қоздыратын жұқпалы тері ауруы. Құйқаға көкшіл құрғақ 

қабыршық түседі де, біраздан соң ол тұтасып кетеді де, жағымсыз иіс шығып, шаш түсе бастайды.  
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Жоғарыдағы  ауру атауларының қойылу уәжділігі толық уәжділік негізінде қойылған. Бұл ауру 
атауларының қойылу себебі тұлғалардың уәжділігі мен ішкі формасын толықтай айқындай алып тұр.  

Жартылай уәжділік  – сөздің ішкі формасы мен лексикалық мағынаның арасындағы уәжділік толық 
айқын болмайды, тек жартылай көрініс табады. Ауру атауларының бір компонентінің уәжі түсінікті, 
екінші компонентінің уәжін этимологиясын ашу арқылы ғана анықтауға болатын атауларды кіргіздік. 
Жартылай уәжділікте сөздің уәжі айқын, нақты көрініп тұрмайды, тек зерттеудің нәтижесінде ғана 
анықталады.  

Мысалы, Ақшам соқыр – көздің ымыртта нашар көруі. Ақшам соқыр организмде А және В 
дәрумендері жетіспеуінен болады. Мұндағы ақшам сөзі көне түркі тілінде «кеш, кешкі мезгіл» деген 
мағынаны береді. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «ақшам» сөзін «іңір, апақ-сапақ кез»деп көрсеткен. 
Яғни, мұндай мезгілде қап-қара түнек болмай, күңгірт тартып сәл-пәл көрінетін уақыт. Осыған байла-
нысты ақшам соқыр ауруы кезінде жоғарыда айтылғандай көздің тіптен көрмей қалуы емес, сәл де болса 
көру қабілеті бар екендігін аңғартады.  

Баспа – дауысты қарлықтырып, жұтындырмай  ауыртатын тамақ ауруы. Баспамен жиі ауыратын (С.Н). 
Ақтаңдақ – бетке, не басқа ала-ала боп түсетін тері ауруы (С.С).  
Алапес –  алапес ерте заманнан белгілі, ол тері ауруларының тобына жатады (С.С). 
Ұстамалы – соқпа-соқпада ұстайтын, үйреншікті, талма ауру. 
 – Иә, сендей қыздарды көргенде ұстап қалатын ұстамалы мылқаулығым бар (Ә.Ә). 
Күбіртке – аяқ-қолдың тырнақтарының астына түсетін іріңді жара.  Бармағыма күбіртке шыққанда 

мен де сырмада жүргенмін, – деп Рақат қарсы шықты (С.Ж.). 
Осы мағыналар арқылы уәжделген атаулар тілімізде жиі қолданысқа ие болған.  
Жүйелі уәжділік. Ауру атауларының қойылу үрдісінде сирек кездеседі. Ауру атауларының қойылу 

сипаты мен қалыптасқан халықтық дүниетанымға байланысты екіге бөліп қарастыруға болады:  
1. Ауру аттарының ұйқас келу жүйелілігі. 
2. Белгілі бір нысанға байланысты жүйелілік.  
Тілімізде жүйеленген ауру аттары кездеседі: бүпсек, күпсек; қолаңса, жолаңса; суқараңғы, дуқараң-

ғы. Мұндағы сөздер бір тұлғаның әр түрлі фонетикалық нұсқалары саналады. Қазақ тіліндегі дыбыстық 
ерекшеліктерге сәйкес олардың жоғарыда көрсетілген фонетикалық варианттарының шығуы екіншілік 
сөзжасамдық үрдістің нәтижесі ретінде танылады.  

Белгілі бір нысанға байланысты болатын жүйелілікті әр түрлі сипатта саралауға болады:  
– адамның дене мүшелері мен іш құрылысына байланысты болатын жүйелі уәжділік: безтамақ, 

қылтамақ, жыланкөз, алаөкпе, бақшаңкөз, жұлынқұрт, құрқұлақ, соқыр ішек, тіс ауруы, тіл қабынуы, 
іш сүзегі, ішек қабынуы, құлақ мүкістігі, бастың сақинасы. 

– хайуанаттарға байланысты болатын жүйелі уәжділік: есекжем, қоян тобық, ит емшек. 
Ауру атаулары да осындай жүйелі уәжділіктің жемісі деуімізге болады. 
Абстрактылық  уәжділік негізінде де тілімізде көптеген ауру атаулары жасалған. Мысал келтіретін 

болсақ, желқұз, қияли ауру, қызба, қозба, ұйқысыздық, маскүнемдік, мылқаулық, қатпа,  құтыру, 
қағынды, бәдік.  

Сіреспе (столбняк) – жараланған жерге улы микроб түсуінен қозатын аса қауіпті жұқпалы ауру.  
Оқыра – созылмалы ауру, саңырауқұлақ микроорганизмі енуінен болады.  
Бәдік – малға, адамға жұғатын ауру, індет, айналма. «Бәдік» деген адамға, малға қосалқы ауру, 

індеттің «тәңір иесінің» аты болуға тиіс (С. Сейф.). 
Қағынды – өкпені қабындыратын ауру. Болаттың науқасы тәуіптер айтқандай қағынды емес, 

қаһарлы поллимилит екен (З.Ш.).  
Абсолюттік уәжділік – негізінде тілімізде мынадай ауру атаулары жасалған: ен қосалқысының қа-

бынуы, жүрек бұлшық етінің іруі, қызыл иектің көпсіп қабынуы, қызыл иектің қабынуы, көз жасы қал-
ташасының қабынуы, қарын мен ұлтабардың ойық жарасы, мұрынның тілме ауруы, күре тамырдың 
кеңіп түйінделуі, ен қабығы шемені, қызыл иек іріңдігі, мұрын алды экземасы, өт тасы ауруы, ішек құрт 
ауруы.   
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Түйіндеме: Тарихи лексика – тіл білімінің мәнді де маңызды салаларының бірі. Негізгі зерттеу 

нысаны – лексика, оның даму жолдары мен қалыптасу заңдылықтары. Тарихи лексика тіл тарихына, сол 
тілде сөйлеуші халықтардың бастан өткізген тарихи дәуірлер мен жүріп өткен жолдарына қатысты тілдік 
бірліктердің шығу тегін, қалыптасу кезеңдерін, туыстас тілдерінің қатарынан алатын орнын, басқа тіл-
дерге қатыстығын ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Тарихи лексика тіл фактілерін 
тарихи тұрғыдан зерттеуді негізгі нысанаға алады. Ол белгілі бір тілдің лексикасын жалпылама емес, 
нақтылы бір халықтың азаматтық тарихына байланысты сол халықтың мәдениетіне, дүниетанымына, 
салт-сана, әдеп-ғұрыпына экстралингвистикалық факторларына қатысты зерттеуді қажет етеді. Әрбір 
тілдің лексикалық қоры, қат-қабат сөз байлығы, сол тілде сөйлеуші халықтың тарихымен байланысты, 
сол халықтың халық болып дами, қалыптаса бастаған кезеңдердің жемісі, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, 
толығып, кемелденіп, жаңарып отыратын мұрасы болып саналады.  

Тірек сөздер: лексика, тіл білімі, рухани мәдениет, тіл тарихы, этнолингвистика, тарихи лексика, 
жазба әдеби тіл.   

 
Аннотация: Историческая лексика – одна из важных направлений в языкознании. Объект исследо-

вания  –  лексика, законы развития и формирования лексики. Одна из целей исторической лексики – это 
найти зарождения языковой связи между народами, которые разговаривают на том языке, исследовать 
пережитое ими, этапы формирования, определить занимаемое место среди родственных языков. Истори-
ческая лексика берет за основу языковые факторы с исторической точки зрения. Это не обобщение лексики 
определенного языка, а требует углубленное изучение относительно экстралингвистическим факторам, 
культуры, мировоззрения, обычаев и традиции народа. Лексический фонд каждого языка, словарное богат-
ство связано с историей народа разговаривающем на этом языке, это плод этапов развития и формирования 
этого народа, считается обновляющимся наследием, передаваемое из поколений  в поколении. 

Ключевые слова: лексика, языкознание, духовная культура,  история языка,  этнолингвистика,  
историческая  лексика, письменный литературный язык.        

 
Annotation: Historical lexicon – one of the important directions in linguistics. Object of research lexicon, 

laws of development and lexicon formation. One of the important purposes of historical lexicon is to find origin of 
language communication between the people which talk in that language, to investigate endured by them, 
formation stages, to define a taken place among rerated language. The historical lexicon takes as a basis language 
factors from the historical point of view. It not generalization of lexicon of a certain language, and demands 
deepening studying to rather extralinguistic factors, cultures, outlooks, customs and tradition of the people. 
Lexical fund of each language, lexical diversity it is connected with people history talking is this language, it is a 
fruit of stages of development and formation of these people, it is considered the being updated heritage, 
transferred of generations in generation. 

Keywords:  lexicon, linguistics, spiritual culture, language history, ethnoinguistics, historical lexicon, written 
literary language. 

 
Қазақ тілінің тарихи қалыптасуын зерттеп, соның негізінде қазақ тіл білімінде тарихи лексикология 

мен семасиологияның негізін салған ғалымдардың бірі ретінде Ғ.Мұсабаевтың аса ден қойып, өнімді 
еңбек еткен саласы – қазақ тілінің тарихы. Тіл тарихы мен ел тарихын, сөз тарихы мен табиғатын зерттеу 
– өмір бойы сөз мәніне зер салу мен жинақтап анықтау ғылыми зерттеудің негізі болған. Сөйлеу тіліндегі 
көне тілдің сарқыншағы, көрінісі ретінде сақталып қалған ертедегі ру тілдерінің қалдықтары, көнеленген 
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қат-қабаттары бар. Бұған қосымша, қазақ халқының әр кезде көрші халықтармен қарым-қатынасын 
көрсететін ауыс сөздер де табылады.  

Этнолингвистиканың тамыры лингвистикалық зерттеулер бастауында деуге болады. Белгілі ғалым 
М.М. Копыленко этнолингвистиканың негізін түркілердің баға жетпес жәдігері – М.Қашқари еңбегінен 
іздесе [1, 4], орыс этнолингвистикасының негізін салушы Н.И. Толстой этнолингвистикалық 
пайымдаулар, И.Г. Гердер және В.Гумбольдт еңбектерінде кездеседі деп есептейді [2, 181], ал 
этнолингвистиканың тілді оның иесі халықтың рухани мәдениетімен байланыстыра зерттеуге бағыт ала 
бастауы – ХХ ғасырдың алғашқы жартысы да, материалдық мәдениет деректерінің этнолингвистикалық 
зерттеулердің нысаны болуы да сол ХХ ғасырдың ортасынан қарқынды дами бастады. 

Өмір тұтқасына тән қасиеттерін сезіне білген, тілдің тұтастығы белгілі тарихи дәуірде қалыптасқан 
[3,18], дамып жетілген қауым – этностың қалыптасу кезеңдері ұзақ мерзімді қамтиды, сол кезеңдердің 
тарамдарында, биік белес толқындарында этностың тыныс-тіршілігі, өмір салты, рухани мәдениетінің 
тарихи бастауы, жетілу кезеңдері жатыр, негізінен, этнос тарихы – тіл арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жалға-
сып келеді. Сондықтан да этнос тарихын танытуда этнолингвистикалық зерттеулердің маңызы зор. Тіл – 
этностың пайда болу кезінен бастап, ұлт, этнос дәрежесіне дейінгі жолының айғағы, айнасы.   

Тарихи лексиканы зерттеу барысында туыстас халықтардың тарихымен салыстыра қарастыру өте 
тиімді болып келеді. Түркі тілдерінің туыстық жақындығы, өмір сүру жағдайының жақындығы жалпы-
халықтық лексикадан ғана көрінбейді, тарихи лексика элементтері оның айқын мысалы бола алады. Түркі 
тілдерінің бірінде кездесетін тарихи сөз лексикалық норма болуы мүмкін [4, 44].  

Түркі тілдерінің «жалпытүркілік лексикалық қабаты» дегенді шартты түрде қабылдау керек деп 
есептейді А.М. Щербак [5, 110], себебі белгілі бір атауды жалпытүркілік кезеңнің жәдігері ретінде қарас-
тыру үшін оның барлық түркі тілдері лексикасынан табылуы шарт емес, ол сөздің өмір сүруін дәлел-
дейтін деректің табылуына қарай жеткілікті деп санауға болады. Бірақ логикалық ойлау тұрғысынан алып 
қарайтын болсақ, онда жалпытүркілік лексика болғандықтан түркі тілдеріне ортақ, барлығында табылуы 
шарт болуы керек.  

Жалпытүркілік тарихи лексикалық ерекшеліктерге қарағанда, дыбыстық ерекшеліктер мен граммати-
калық, сөз тудырушы формаларда анағұрлым анық байқалады әрі Ғ.Қалиев сөз тудырушы жұрнақтардың 
көпшілігіне жалпытүркілік сипат тән екенін атап көрсете отырып, «белгілі бір түркі тіліндегі тарихи 
құбылыстардың тек оған көршілес жатқан түркі тілдерінде де кездесуі, яғни жалпытүркілік көлемде ұшы-
рауы, түркологиялық әдебиеттерде талай рет атап көрсетілгендей, генетикалық, типологиялық белгілері 
бірыңғай түркі тілдерінің туыстық жақындығына, сонымен бірге олардың дамуында жалпытүркілік 
тенденцияларға байланысты екенін көреміз» [6, 44] деп Ғ.Қалиев жалпытүркілік даму тенденциясымен 
байланыстырады.  

Жалпытүркілік даму тенденциясындағы басты нәрсе Е.И. Убрятованың пайымдауынша, жалпы-
түркілік сәйкестіктер шегінен шықпау – түркі тілдерінің тарихи ерекшеліктеріне тән, өйткені қазақ тілі 
сияқты туыстығы жақын тайпалық тілдерден құралған түркі тілдерінің сөздік құрам жүйесі жете 
дамымаған [7, 33], сондықтан жалпытүркілік сипатқа ие сөздердің әр түрлі дәрежеде көрініс беруі басқа 
түркі тілдеріне де ортақ. Оны Н.З. Гаджиеваның түркі тілдерінде (материалдарында) айқын қарама-
қайшылықтың болмауы олардың тіл құрылымындағы жалпытүркілік дамудың бірыңғай тенденциясында 
деген тұжырымынан көруге болады «… негізгі формалары сақталып қалған да, алғашқы қалпынан 
ерекше құбылыстары (инновациялары) жалпытүркілік даму тенденциясына бағындырылған» [8, 23]. 

Айтылған пікірлерге орай Ғ.Қалиев тарихи құбылыстардың бәрі бірдей жалпытүркілік сипатта 
болмайтынын, олардың тіларалық сипатта өмір сүретіндері де ұшырасатынын көрсеткен, осыған байла-
нысты олардың таралуының екі түрін: жалпытүркілік және тіларалық сипатын айқындайды [6, 47-б.]. 
Қазақ тілі тарихи материалдарын жалпытүркілік негіздің сақталуына қарай саралағанда, аталған 
тұжырымдарға сәйкес олардың жалпытүркілік сипатта, бірнеше тіл көлемінде, қазақ тіліндегі сөздің басқа 
түркі тілдерінде әдеби тілде қолданылатынын байқауға болады. 

Түркі тілдерінің тарихи материалдарына қарағанда, қазақ тіліндегі сөздердің жалпытүркілік сипатта 
көрінуі байқалады. Мұндай құбылыс көрші тілдер арасында жиірек ұшырасады. Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде алжапқыш – жұмыс істегенде киім кірлемес үшін алдына байлайтын қорғаныш киім, белдемше 
мағынасы қазақ сөйленістерінде алшалғыш тұлғасында (Сиыр сауғанда алшалғышыңды ала жүр (Күрш.), 
Солтүстік-шығыс аймағында фонетикалық өзгеріске ұшырап қолданылады. Осы мағына татар тілінің 
Қамышлы сөйленісінде айлапкыч (алғяпкыч), Батыс Сібір татарлары тілінде алйапма/алъяпкыч, башқұрт 
тілінің шығыс диалектісінің Миас сөйлесінде алъяпкыс/япкыс, формаларында запун сөзімен синоним 
құрайды, запон сыңары қазақ сөйленістерінде, оның ішінде келтірілген тілдерімен шектесетін аймақта 
көрініс береді (Сауыншылар запонсыз сиыр саумайды (Орал, Жымп.). Н.Х.  Максютова сөз төркіні фин-
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угор тілдерінде дегенге сілтейді. Ал алшалғыш/алжапқыш – жалпытүркітілік алды (алдыңғы жақ) және 
шалу, жабу сөздеріне -ғыш, -қыш жұрнақтары қосылу арқылы жасалған күрделі аталым, уәждену негізі – 
«тазалық сақтау, күнделікті киімді былғамау», бұл аталған тілдердің бәріне ортақ, яғни тұрмыс-
тіршіліктің тектестігі ортақ тұрмыстық атаулардың пайда болуына түрткі болады. 

Тарихи ерекшеліктердің ортақ болуы көршілес, аралас тілдер арасында жиілеу кездесетін құбылыс, 
олардың жалпытүркілік негізден тарауы да, ауыспалы ерекшелік болуы да мүмкін. Мұндай ортақтық қазақ 
пен қырғыз, қазақ-қырғыз-ұйғыр, қазақ пен өзбек, қазақ-өзбек-қарақалпақ және түрікмен, қазақ, татар, 
башқұрт тілдерінде әдеби-тарихи ортақтық басымдау. Мұны жоғарыда келтірген мысалдар айғақтайды. 

«Жалпытүркілік» негізден дерек беретін сөз түркі тілдерінің кез келгенінен, жалпыхалықтық, тарихи 
лексикаларында кездесе беруі, мүмкін, жалпыхалықтық немесе тарихи лексикада сақталуы ықтимал әрі 
сөз (атау) бір тілдің тарихи лексикасына тән болса, екінші тілде жалпыхалықтық сипатта қолданылуы да 
кездесетін жағдай. Қарақалпақ тілінің мақта шаруашылығы, суармалы егіске байланысты лексикасында 
қайық сөзі бар, ол «өсімдік отырғызылатын жердің қатары, жолы (грядка) мағынасында қолданылады           
[9, 67], ал қазақ әдеби тілінде қайық «суда жүзетін ескекті көлік» [ҚТТС, 5-т., 547] мағынасын білдіреді. 
Қазақ тілінің кәсіби лексикасында қарақалпақ диалектісіндегі қайық сөзі білдіретін ұғымды жол, тақта, 
шөнек (Алм., Шел.), қарық (Шымк.) сөздерімен атайды. Қарық сөзінің Шымкентте «кішкене арық» 
мағынасы да бар, бұдан метонимиялық дамуды байқауға болады. Көктемде екеулеп жүріп бес-алты қарық 
қауын еккенбіз. Жозы/жуазы – аласа, дөңгелек үстел мағынасында Алматының Шелек, Кеген, Нарынқол 
аудандарында диалект ретінде қолданылса, ұйғырдың әдеби тіл нормасына енетін сөз саналады. Ерік – 
қазақ тілі үшін Түрікменстан сөйленісіне жататын сөз, қарақалпақтар үшін әдеби норма, бұл сөз 
М.Қашқарида эрук формасында тіркелген.  

Ру, тайпа, халық, ұлт тілдерінің дамуы белгілі тілдік бірлестіктердің пайда болуы және олардың 
ыдырауының бірізді жүйесін білдіреді, ол – тайпалар мен тайпалық одақтардың, халықтардың бірігуі мен 
ыдырауының, сонымен қатар, белгілі халықтың ұлттық дәрежеге, ал халық тілінің ұлт тілі мәртебесіне 
көтерілуінің көрінісі. Л.Гумилевтің қағидасы бойынша, этнос пассионар тұлғалардың күшімен құралатын 
био-географиялық құбылыс болады [10, 10], «жақын космостың» қуаты пассионар адамдардың өсіп-
жетілуіне, субпассионарларды өзіне қаратып, «этнос» – халық аталатын қауымдастықты құрып қалыптас-
тыруға әкеледі, сондықтан этностың өлшеулі жасы болады. Академик Ә.Т.Қайдар мұны «жаңсақ пікір» 
санайды, себебі қазақ этносын құрайтын негізгі тайпаның бірі, басқа да түркі текті тайпалар құрамында 
кездесетін қаңлылардың тарихтың қалың қатпарларында әр түрлі аталып, жер-су, тау-тасқа өзінің ізін 
қалдырып, бүгінгі күнге жеткеніне 25 ғасырдың жүзі болды деп есептейді, қаңлы феномені туралы 
ойларын «… қаңлы-түркі әлемінде тамырын терең жайып, кең тараған өзекті де өміршең этнос. Ал бұл 
ойымыз – «түркі дүниесінде жасаушы көп ұрпақтың тамырында көне қаңлының қаны соғып тұруы 
ықтимал» дегенді аңғартады», – деп түйіндейді [11, 576]. А.Қайдар «Адамзаттың алғашқы даму саты-
сындағы, балаң кезіндегі, тілінің фонетикалық, грамматикалық жүйесі, алғашқы сөздер туралы жалпы 
түсінігіміз болмаса, нақты фактілеріміз жоқ», – дей келіп [12, 104], үлкен тайпалар немесе тайпалар 
одағының тілін анықтауға мүмкіндік беретін материалдардың барын, осы тайпалар тілі, қазіргі тілімізде 
сақталған материалдарды салыстыру арқылы көне тілдің бейнесін, қалпын жасауға мүмкіндік барын 
айтады. Бұл пікір аталған талдаулар және басқа да осындай мысалдармен үндеседі.   

Салыстырмалы-тарихи зерттеудің көбірек тілге тиек ететін, табан тірейтін фактілері – дыбыстар мен 
олардың заңдылықтары, морфологиялық тұлғалар, сөйлем жүйесі және сөздің лексикалық, граммати-
калық мағынасы. Дыбыстар сөздің грамматикалық тұлғаларының материалдық негізі болып саналады. 
Бірақ олар да өзгермейтін дүние емес. Уақыт озуына, тіл дамуына байланысты сөздің дыбысталуы да, 
мағынасы да өзгеріп отырады. Бірақ олардың арасында заңды байланыс  болады. Сондықтан да салысты-
рылатын сөз бен грамматикалық тұлғалар түркі тілдеріне ортақ, дәстүрлі заңдылық негізінде ғана қарас-
тырылады. Осындай көңіл аударатын лексемалар қатарына бітік, бітпес жатады. О.Сүлейменов орыс 
және басқа славян, үндіевропа т.б. тілдердегі «жазуға қатысты атаулардың шығу тегін сипаттайтын 
пікірлерге толық шолу жасай келе, олардың этимологиясына тоқталады. Бұл сөздердің түп негізі – түркі-
лік ріtһ; 1) «кес», 2) «жаз» мағыналарын білдіреді, етістік негізден (ріt-ік) есім сөздер: 1) жазу, 2) құжат 
(документ), 3) таблица, кітап мағынасындағы сөздер туындайды, ріtһ – ma > pіth - m, бұл славян тіліндегі 
письма (ріtһ – ma) сөзінің негізі деп қарайды, бұдан соң: bіs, bіč, bіz – кес, жаз ұғымдарын білдіретін 
түбірлер пайда болған. Мәселен, кес сөзі түркі тілдерінің барлығында да кездеседі. Ал тува тілінде осы 
мағынада кез сөзі қолданылады. Әрине, бұл жерде сөз соңында, тува тілінде, басқа түркі тілдерінде қол-
данылатын с дыбысының орнына ш не з дыбысы қолданылу заңдылығының барлығын көрсетуге болады. 
Чуваш тіліндегі хер сөзі мен көпшілік түркі тілдеріндегі қыз сөзінің арасындағы айырмашылықтар осы 
тілдерге тән заңдылықтар негізінде дәлелденді. Кейбір созылыңқы дауысты дыбыстар сөз құрамындағы 
дауыссыз дыбыстардың түсіп қалу нәтижесінде, мысалы, гагауыз тілінде аач // ағач (дерево), қырғызда 
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уул // оғул (сын), тоо // тойе (верблюд) пайда болса, кейбір түркі тілдерінде, мәселен, түркіменше аот, 
якутша аат (конь), көне түркіше таол, түркіменше даолак, якутша tа ол (селезенка) бұрыннан-ақ бар 
құбылыстар қатарына жатады. Осыған орай оларды о бастағы созылыңқы және кейін пайда болған 
созылыңқы дауысты дыбыстар деп екіге бөліп қарау дәстүрі де бар. О.Сүлейменовтің пікірінше, түркілік 
осы негіздер индоевропа тілдеріне ауысқан (грек. > лат., көне инд., көне иран). Алдыңғы Азияда 
Александр Македонский тұсындағы эллинистік мемлекеттердің сот, мемлекет ісі лексиконында екінші, 
үшіншілік мағыналарда «документ (құжат), келісім» түрінде қолданылған. Бұлардың бастапқы формасы 
саз таблицалар, ежелгі шумерлер саз пластинкаларға жазып, оларды күйдірген, кірпіш өндіру, керамика 
да сонау көне деректері көмескі замандарда түркілердің арғы тектерінен шыққан, қазіргі қазақ диалекті-
лерінде ақкеріш сөзі сақталған, ол «известь» мағынасын білдіреді, сөздің екінші сыңарында «күйдіру» 
семантикасы айқын аңғарылады. Сонымен, түркологтар қытайдан алды (bіtі, қыт. pіl – жазатын қыл 
қалам) деп жүрген біт, бітіг «жазу» ұғымындағы сөздердің түп негізінде 1) кесу, ою, пішу, 2) жазу 
семантикалары жатыр, көне үнділер оның «кесу, ою» мағынасын, славяндар «жазу» мағынасын алған деп 
есептейді О.Сүлейменов [13, 97]. Бұл негіздер ауысқан тілдерінде жазуға қатысты ұғым атауларын 
жасауға ұйытқы болған. Түркі халықтарында «кесу, ою» мағынасы да, «жазу» мағынасы да негізін 
сақтайды: bіč, bіčіk – жазу, кітап; byčak – пышақ, bіčen – пішен мағыналары көрсетеді. М.Қашқарида – 
пішім, тілім, кесім пішім» мағыналарында, «кесті, пішті» мағынасындағы пышты, пішті сөздеріне «м» 
қосылған дейді. М., бір пышым қағұн (Қашқари, 1, 41; 454). Қазақ сөйленістерінде осы мағынаның екеуі 
де сақталған: Шымкенттің Ленгір ауданында бітпе – «жазу нұсқасы, ескі жазу» дегенді білдіреді. Бұрын 
бізде бітпе материал жоқ еді (Лен.), мұндағы -пе зат есім тудырушы жұрнақ, осы түбірден ою мағынасы 
да жасалған, бітпес – киіздің бетіне шүберектен салынған ою. Бітпес салынған түкті кілемді ал (Қарағ. 
Ұлыт., ҚТДС, І, 147). Бітік – оғызша тұмар деген мағынаны білдіреді. Пышқы – ара. Пышқыны ағаш кесу 
үшін пайдаланамыз. (Сем. Абай; ҚТДС, 1969, 273), құрал-жабдық мәнді атаулар жасайтын – қы/кі 
жұрнағы арқылы жасалып тұр, мұндағы сөзжасамдық уәж – кескіш, кесу.  

Уәждену негізінен – төл лексикаға тән қасиет біт-(ік), біт-(пе), өс түбірінің есте жоқ ескі замандарда 
түркілердің атамекенінде пайда болып, Еуропаға түгел жайылып, қазақ тілінің сөздік құрамында үлкен 
сөзжасамдық қабілетке ие болуы оның жалпытүркілік лексикадағы белсенділігін байқатады, әлемнің әр 
алуан тіліне таралып, бірнеше атауыштық мәнге ие болу үшін ұзақ мерзім қажет екендігі белгілі, осыған 
сүйеніп аталған сөздерді славяндарға т.б. халықтарға Алтай дәуірі шамасында, Ұлы көшке байланысты 
ауысқан деп тұжырымдауға болады. Келтірілген, мысалдар, деректер түркілердің тарихқа дейінгі өмір-
тіршілігінен хабар береді, олардың адамзат өркениетіне қосқан үлесін анықтайды. Түркі халықтарының 
ататектері сазға, тасқа тіліп жазу жазған, ойып сурет салған. Беделді деректерге сүйеніп жасалған 
О.Сүлейменовтың реконструкциясын ғылыми негізсіз санауға дәлел жоқ.  

Мұндай деректердің мәнін ашып, білуге деген қажеттілік ұлт сана-сезімінің өсуімен, ұлттың өзіндік 
болмысын тануға деген ұмтылысымен ұштасып жатады, сондықтан да бұл деректер этнолингвистикалық 
зерттеу көзінің біріне айналып отыр. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада сөз-сөйлемнің әр сөз таптарынан жасалуы сөз болады. Кез келген сөйлем-
нің негізгі материалы – сөз таптары екендігі белгілі. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік, үстеу, еліктеуіш 
сөздер туралы айтқанда олардан сөйлемде белгілі-бір сөйлем  мүшелері жасалатындығы айтылады. Сөз-
сөйлем бір ғана сөзден құралып, дербес мағынасы жоқ сөз таптарынан екпін арқылы жасалған ерекше 
сөйлем түрі екендігін негізге алып, сөз-сөйлем бола алады. Әрбір сөз табы сөз-сөйлем болғанда олар сол 
қалпында тұрып сөйлемдік дәрежеге ие. Сөз-сөйлемнің монолог, диалог түрінде қолданылу ерекшеліктері 
де әр түрлі екендігі. Өйткені мүшеленбейтін немесе сөз-сөйлем туралы жазғандардың бәрінде де көбіне 
бұл сөйлем түрлері диалогта және монологта кездесетінін баса айтады. 

Тірек сөздер: Сөз-сөйлем, монолог, диалог, сөз таптары, екпін, одағай, модаль сөздер, шылаулар. 
 
Аннотация: В данной статье речь идет о составлении слов-предложений с разными частями речи. Как 

известно, основной материал любого предложения это части речи. Если речь идет об имени существи-
тельном, прилагательном, числительном, о глаголе, наречии, подражательных словах, говорится, что они 
являются определенными членами предложения. Слово-предложение образуясь из одного слова, взяв за 
основу то, что оно является видом особого предложения образованного с помощью ударения из частей речи 
не имеющего особого смысла, может быть словом-предложением. Каждая часть речи, являясь словом-
предложением, имеет степень предложения в этом положении. Различны и особенности использования 
слов-предложений в виде монолога, диалога.Так как, все пишущие о нерасчленяющихся предложениях или 
слов-предложениях, говорят о том, что они встречаются в диалоге и монологе. 

Ключевые слова: Слово-предложение, монолог, диалог, части речи, ударение, междометие, 
модальные слова, служебные слова. 

 
Annotation: The article talks about formation of sentence word with different parts of speech. It’s known, 

the main material of any sentence is parts of speech. Noun, adjective, numeral, verb, adverb, mimetic words are 
certain parts of the sentence. Sentence word is formed from one word, sentence word is type of special offer 
formed with the help of stress from parts of speech that does not have much meaning. Each part of speech, being a 
sentence word, has a degree of sentence in this position. Features of the use of sentence words in the form of a 
monologue, dialogue are different. Since everyone who writes about sentence words says that they occur in a 
monologue and in dialogue.  

Keywords: Sentence word, monologue, dialogue, parts of speech, stress, interjection, modal words, service 
words. 

 
Сөйлем әрбір ұғым атауы сөздерден құралып, оған адамның сан алуан іс-әрекеті қосылып, тиянақты 

ойды білдіретіндіктен оның түрлері де өте мол. Олар, яғни сөйлемдер түрі ғалымдар тарапынан тиянақты 
зерттеліп, әлі де жалғасын тауып келеді. Десек те, қарым-қатынаста тілдің, ұғымның, сөздің пайда болуы 
жайлы зерттеулерден гөрі ең соңғы сатысы сөйлемдер жайлы зерттеулер қай тілде (туркология, қазақ тілі, 
орыс тіл) болса да жеткілікті екенін байқатты.  

Сөз-сөйлемнін әр сөз таптарынан жасалуы әр түрлі. Кез келген сөйлемнің негізгі материалы – сөз 
таптары. Сонда зат есім, сын есім, сан есім, етістік, устеу, еліктеуіш сөздер туралы айтқанда олардан 
сөйлемде белгілі-бір сөйлем  мүшелері жасалады. 

Осылардан басқа шылау, одағай, модаль сөздер де сөз таптары. Бұлар – сөз-сөйлемнің дінгегі. Енді 
осылардын мағынасына тоқталсақ. Жеке гұрғанда өзінің толық мағынасы жоқ, сөйлем мүшесі бола 
алмайтын, негізгі басқа сөздердің қатарында жұмсалып, оларға түрлі қосымша мағына үстейтін көмекші 
сөз – шылау. Тұлғаланып өзгермейтін, қуану, шаттану, мақтану, риза болу, өкіну, күйіну, ренжу, алғыс, 
қарғыс, танырқау, т.б. осы сияқты адамнын көңіл-күйін, ішкі сезімін білдіретін сөздер одағай деп аталады. 
Сөйлеушініқөзін қоршаған ақиқат болмысқа деген өзіндік көзқарасын білдіретін: мүмкін, бәлкім, нәйеті, 
әрине, әлбетте, тәуекел, мақұл, ие немесе ия, жоқ, қайдам, әрине, шамасы, ләйім, тегі, т.б. сөздер модаль 
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сөздер болады. Мамандар бұл сөздерді тек морфологияда қарап, олардың сөйлемдегі орнын емес, сөз 
таптық қасиетін ғана сөз етіп келді. 

Сөз-сөйлемдердін жасалуына қатысты мына фактіге де назар аударуға тура келеді. 
Е.М. Галкина-Федорук сөз-сөйлемдер өзінше толық мағынасы жоқ шылаулар мен одағайлардан 

болады [6, 141 б.] десе, Е.С. Скобликова сөз-сөйлемдер одағай, модаль сөздер және шылаулардан 
(конечно, может быть, едва ли), сыпайылық сөздерден және атау септігіндегі эмоцияны білдіретін зат 
есімнен де жасалады дейді [7 , 115 б.]. 

В.В. Бабайцева: "Словами-предложениями называются структурно-нерасчлененые высказывания, 
выраженные, частицами, модальными словами и ' междометиями" [4 , 281 б.] деп келтіреді. Ал                     
Г.Қ. Темірбекова "Сөз-сөйлем дегеніміз - семантикалық жағынан сөйлемнің негізгі мазмұнына қосымша 
мән үстейтін, грамматикалық жағынан сөйлемге мүше болмайтын және түсіндіруге келмейтін бір сөзден 
тұратын, өз алдына дербес контекссіз қолданылмайтын, айтылған ойға байланысты әр түрлі пікірді білді-
ретін, өзі үстейтін мағыналық ренктерді интонация арқылы беретін, коммуникаіивтік қызмет атқаратын, 
бір құрамды сөйлемдерден басқа өз алдына тұрған үшінші категориядағы сөйлем" [1, 19б.]. Әрине бұл 
жерде автор бүкіл сөз-сөйлемнің қасиетін өте жақсы көрсеткен. Бірақ бір сөйлемнің басындағы барлық 
ерекшелік нақты ережеге келе бермейтіні анық. Сондықтан сөз-сөйлемнің басқа да ерекшеліктері 
жеткілікті. Осы ереженің бірінші сөйлемін автор: "Сөз-сөйлем – семантикалық жағынан сөйлемнің негізгі 
мазмұнына қосымша мән үстейтін..." – деп бастаған. Біздінше, сөз-сөйлем өз алдына сөйлем болған соң 
қай сөйлемге қосымша мән беруі керек екені ойлантады. 

Сонымен сөз-сөйлем бір ғана сөзден құралып, дербес мағынасы жоқ сөз таптарынан екпін арқылы 
жасалған ерекше сөйлем түрі екендігін негізге алып, одағай, модаль сөздер, шылаулар сөз сөйлем бола 
алады. 

Академик В.В. Виноградов 1950 жылдардыңөзінде "Кроме слова, образуещего предложение, в состав 
слов предложений могут входить только модальные слова или усилительные и ограничительные частицы 
(конечно, почти и другие)" [2, 80 б.] деп, онын жасалу жолын көрсетті. Бұл пікір бойынша сөйлемді 
құрайтын негізгі сөздер сияқты модаль сөздер, одағай, шылаулар да сөйлем құрайтындығын айтқан. Енді 
автордың бұл пікірі осы кезде толық айқындалып, осы сөз таптарының негізінде мүшеленбейтін сөйлем 
немесе сөз-сөйлем дүниеге келеді. Осы сөйлем түрінің сөйлем қатарына қосылуына байланысты енді 
сөйлем құруға қатысты сөз таптарыныңда аясы кенейді. Олар: Зат есім,Үстеу, Сын есім, Одағай, Есімдік, 
Еліктеуіш сөз, Етістік, Модаль сөздер, Шылау. 

Осы аталған әрбір сөз табынын сөйлемде белгілі бір синтаксис морфологияда оқшау сөздер болғаны-
мен, сөз-сөйлем болғанда олар сол қалпында тұрып сөйлемдік дәрежеге ие. 

Сөз-сөйлемнің монолог, диалог түрінде қолданылу ерекшеліктері де әр түрлі. Өйткені мүшеленбейтін 
немесе сөз-сөйлем туралы жазғандардың бәрінде де көбіне бұл сөйлем түрлері диалогта және монологта 
кездесетінін баса айтады. 

Шынында, бұл сөйлем түрлерін негізінен диалогта, онан кейін монолог түріндегі сөйлемдерде кез-
дестіруге болады. Осы кезге дейінгі жиналған мысалдардың бәрі де негізінен диалог арқылы көрініс 
тапты. Диалогты сөйлемдер өзінің қысқа түрде келуімен ерекшеленеді және кей жағдайда көбіне сұрақ-
жауап түрінде көп кездеседі. Диалогқа құрылған сөйлемдерде мимика, әр түрлі қимыл (бас шұлғу, бас 
изеу, қол шапалақтау, т.б.) әрекет байқалып қалады. Диалогты сөйлемдер әдеби тілде де, ауызекі сөйлеу 
тілінде де мол кездеседі. Ал монологты сөйлемдер ауызекі сөзде аз да, әдеби тілде мол кездеседі. Өйткені 
авторлық көзқарас коп жерде монолог арқылы беріледі. Ал диалог кейіпкерлер тілі болғандықтан, өмірде 
де, көркем шығармаларда да жеткілікті. 

Егер диалогтағы сөйлемдер өте қысқа түрде жүзеге асса, монологта өзіндік күрделірек түрімен 
ерекшеленеді. Егер сөйлем күрделірек болған сайын онын грамматикалық жағы да күрделене түседі. Сөз-
сөйлемдер көбіне диалогтық және монологтық қалыпта ірі прозалық шығармалардың өн бойында мол 
кездесетіндігі анық. Мысалы: Дәл осы қалпында көрсе анасы: 

"Жетіскен екенсін, сорлы. Ол заманда, бәл заман келіншегімен бір атқа мінгескенді кімненкөрдің?"    
деп ұрысар еді. Ол кісі  жоқ. Рахат (Т. Нурмағанбетов). Бұл жерде монологта келген. Диалогта келуі: 

– Ертен жиналыста мені қолдаймысын? 
– Жоқ!("Жұлдыз").                        
М.З. Закиев сөз-сөйлемнің сөйлемдегі орнын басқа авторлардан ерекше көрсетуге тырысқан. Онда 

автор: "Выражение предикативности в одном члене" деген тақырыппен сөйлем түрлерін етістікті бір 
қурамды сөйлемдер, есімді бір құрамды сөйлемдер және сөз-сөйлем түрінде берген. 
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Дегенмен, сөз-сөйлем де – сөйлем. Бірақ олар сөйлем болғанымен, онын басқа сөйлемдермен ара-
қатынасы да ойландырады. Негізінде, біздінше, сөз-сөйлем – сөйлем ішіндегі сөйлем. Оған М.З. Закиевтін 
мына мысалдары дәлел: 

эйә - да,                               әлбеттэ - разумеется, 
эһә - ага,                              табигий - естественно, 
шулай - так,                         бэлки - вероятно, 
э-э - да,                                шулай микэн - так ли, 
юк - нет ,                             булмас - едва ли, 
ярар - ладно                         ну - ну, 
ярый - ладно                        сон - ну 
Бұл топтағы сөз-сөйлемдер өз бетінше қолданылмайды. Олар басқа сөйлемдермен бірлікте ғана жұм-

салады. Олар мақұлдауды, теріске шығаруды, келісу, келіспеу мағыналарын беретін сөз-сөйлемдер. 
Қолдағы материалдар негізінде бұл фактіні қазақ тіліндегі сөз-сөйлемдермен былай көрсетуге болады: 
– Жазғы демалысқа келмегені де содан көрінеді. Августын жиырмасында деп жазыпты. Бүгін 

жиырмасы ғой. 
– А-а? (Қ.Мухаметқалиев). 
Осы жердегі сөз-сөйлем былай қарағанда жеке тұрды дегенмен, алдынғы сөйлемге жауап ретінде сол 

сөйлеммен бірлікте ғана жұмсалып тұр. Егер алдынғы сөйлем болмаса, А-а? деп айтпаған болар едік. 
Екеуміз қос қолдап тарттық. 
– Әуп-пә! Онын жұмсақ беті тіпті тақалып...ерніме жақындады. 
– Әуп-п-әә! 
Ол тіпті санқылдап сөйледі: 
– Тсс.ақырындап... 
– Несіне ақырындаймын. 
– Сен өзің қызық қыз екенсін. 
– А-а-ау-ап! Ол адам айтқысыз дүлей күшпен машинаның бір жағын көтере бастады (К.Сегізбаев). 
Міне, осы сөз-сөйлем тек мәтін ішінде ғана жеке сөйлемдік мәнге ие болып тұр.Сөз-сөйлем сөйлем түр-

лерінің ішінде ен соңғы зерттелуіне қарамастан тұлғалық, мағыналық ерекшелігіне сай ең бірінші сөйлем. 
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Түйіндеме: Мақалада Мұстай Кәрімнің «Ұзақ, ұзақ балалық шақ», «Ақылдылық» әңгімелерінде 

қолданылатын метафораларды аудару жолдары қарастырылған. Аударма практикасында экспрессивті 
құралдарды аудару кезінде 4 әдіс қолданылады: сөзбе-сөз аударма; жеке компоненттерді конверсиялау 
арқылы аударма; ауыстыру арқылы аударма; өтемақы әдісімен беру. Аудармашы Илгиз Каримов 
метафораларды аудару үшін жоғарыда аталған үш әдісті қолданады. Бұл сөзбе-сөз аудару, ауыстыру және 
өтемақы әдісі сияқты.  

Аудармашы осы әдістерді орынды қолданды және метафораларды сәтті аударды. 
Тірек сөздер: аударма, метафора, әдіс, өтемақы. 
 
Аннотация: В статье анализируется способы перевода метафор, использованных в повестях Мустая 

Карима "Долгое-долгое детство", "Помилование". В практике перевода при переводе выразительных 
средств используется 4 способа: дословный перевод; перевод преобразованием отдельных компонентов; 
перевод заменой; перевод методом компенсации. Переводчик Ильгиз Каримов при переводе метафор 
использует три метода из выше перечисленных. Это такие как дословный перевод, замена и метод 
компенсации. Переводчиком уместно применены данные способы и удачно переведены метафоры. 

Ключевые слова: перевод, метафора, метод, компенсация.  
 
Annotation: The article analyzes the ways of translating the metaphors used in Mustay Karim’s short stories 

“Long, Long Childhood”, “Clemency”. In translation practice, when translating expressive means, 4 methods are 
used: literal translation; translation by conversion of individual components; translation by replacement; transfer 
by compensation method. Translator Ilgiz Karimov uses three of the methods listed above to translate metaphors. 
These are such as literal translation, replacement and compensation method. The translator appropriately applied 
these methods and successfully translated the metaphors. 

Keywords: translation, metaphor, method, compensation. 
 
Һүрәтләү сараларын тәржемә иткәндә тәржемә практикаһында дүрт ысул файҙаланыла: 
– теүәл йәки һүҙмә-һүҙ тәржемә (калькалаштырыу); 
– айырым компоненттарҙы үҙгәртеп тәржемә итеү; 
– тәржемә телендәге әҙер һүрәтләү сараһы менән алыштырыу; 
– компенсация ысулы менән тәржемә итеү. 
Һүҙмә-һүҙ, йәғни калкалаштырыу һәм айырым компоненттарҙы үҙгәртеп тәржемә итеү – иң әүҙем 

ҡулланылған ысулдар. Беренсе ысулға миҫалдар: ясные, как летнее небо, глаза – йәйге аяҙ күк йөҙө 
төҫлө күҙҙәр; это похоже было на плавание судна по бурному морю – был дауыллы диңгеҙ өҫтөндәге 
кәмәгә оҡшай. 

Айырым компоненттарҙы үҙгәртеп тәржемә итеүгә миҫалдар: плотный, как чувал с зерном – арыш 
тултырылған ҡапсыҡ кеүек; неожиданная милость с неба – күктән төшкән бүләк. 

Айырым осраҡтарҙа һүрәтләү саралары төп телдең стилистик берәмектәре менән алмаштырып 
тәржемә ителә. Ләкин төп нөсхәнең эмоциональ тәҫьир итеү көсө юғалмаҫҡа тейеш.  

Башҡорт һәм рус телдәренең образлылыҡ системаһында уртаҡ һәм айырмалы яҡтар бар. Шуға бәйле 
рәүештә тәржемә процесында уларҙы туранан-тура йәки яҡынса икенсе телгә күсереү мөмкинлеге тыуа. 
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Рус теленән башҡорт теленә йәки киреһенсә һүрәтләү сараларын тәржемә итеү ике төп нәмәгә 
бәйләнгән. Беренсеһе – һүрәтләү сараларының ике телдә лә уртаҡ үҙенсәлектәргә эйә булыуы. Икенсеһе – 
төрлө халыҡтарҙың мәҙәниәтендә һәм телендәге айырмалар. 

Лексик сара булған метафораларҙы тәржемә итеүҙең дә дүрт ысулы бар: 
1. Һүҙмә-һүҙ тәржемә итеү. Ике телдә лә берҙәй ҡулланылған, тәржемә ителгән, килеп сығышы 

билдәһеҙ байтаҡ традицион метафоралар бар: алтын башаҡ – золотой колос, тимер кеше – железный 
человек. 

2. Калькалаштырыу юлы менән тәржемә итеү: золотая голова – алтын баш. 
Башҡорт телендә традицион метафораларҙы һүҙмә-һүҙ тәржемә итеү ҙур урын алып тора. Бындай 

тәржемә һөҙөмтәһендә башҡорт теле яңы берәмектәргә байый. 
3. Алмаштырып тәржемә итеү. Метафора күсермә мәғәнәһе һәм эспрессивлығы буйынса тәржемә 

телендәге башҡа бер берәмек менән алмаштырыла. 
4. Компенсация ысулы менән тәржемә итеү. Был осраҡта төп телдәге метафораның күсермә мәғәнәһе 

нейтралләштерелеп образлылығы юғалтып бирелә. Мәҫәлән: таш бәғер – холодное сердце. 
Башҡа һүрәтләү сарларынан айырмалы рәүештә индивидуаль метафоралар төҙөлөшө яғынан ябыҡ 

берәмектәр булып тора, шуға ла уларҙы тәржемә итеү ҡыйынлыҡтар уята. Тәржемә итеүҙә семантик 
эквиваленттарҙы йәки структур-типологик яҡтан оҡшаш әйтемдәрҙе файҙаланыу ҙур урын ала. 
Метафораны үҙгәртеберәк тәржемә итеү ҙә йыш осрай.  

Шулай итеп, һүрәтләү сараларын тәржемә итеү айырым бер ысулдарҙы күҙаллай һәм тәржемәсенән 
оҫталыҡ талап итә. 

Мостай Кәрим «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» әҫәрендә үҙенең иң матур, иң изге саф бала сағын бәйән итә. 
«Был китап – мөғжизәләргә ышаныусан сәйерерәк, шауҡымлыраҡ, бер ҡатлыраҡ, саяраҡ кешеләр 
тураһында», – ти автор [3, 3]. «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» һәм «Ярлыҡау» әҫәрҙәрендә яҙыусы күргән 
ваҡиғаларға уның уйҙары, кисерештәре ҡушылып үрелеп бара, көндәлек тормош, көнкүреш, хыял һәм 
тылсымлы күренештәр менән сиратлаша. Әҫәрҙәрҙең теле лә бик бай, тел-һүрәтләү сараларының 
төрлөләрен табып була. 

Мостай Кәрим повестарында бай һүрәтләү сараларының береһе – метафораларҙы бик йыш ҡуллана. 
Метафора һүҙ барған предметҡа образлылыҡ өҫтәй: «Шағир ҡулында метафора ҙур һәм оҫта ҡорал. Әммә 
әҫәрҙең төп идеяһына һәм бөтөнлөгөнә хеҙмәт иткән тәҡдирҙә генә ул шиғриәт көсөнә эйә була ала», – 
тип яҙа Ким Әхмәтйәнов [11, 56].  

Тәржемәлә һүрәтләү сараларының бирелешен тикшереү күптән көнүҙәк мәсьәләгә әйләнгән. 
Һүрәтләү сараларын тәржемә итеү өсөн үҙләштереү, калькалаштырыу, тура һәм аңлатма тәржемә, 
компенсация ысулы кеүек юлдар тәҡдим ителә. Руссанан башҡортсаға, башҡортсанан руссаға телдең 
лексик һүрәтләү сараларын тәржемә итеү принциптары һәм теоретик нигеҙҙәре һаман да үҙ 
тикшеренеүселәрен көтә.  

Мостай Кәримдең әҫәрендә метафоралар күп ҡулланыла. Тәржемәсенең маҡсаты – был 
метафораларҙы рус теленә иң урынлы саралар менән тәржемә итеү, автор теленең матурлығын һәм 
муллығын һаҡлау.  

Тәржемәсе Илгиз Кәримов метафораларҙы тәржемә итеү өсөн тәржемә ғилемендә ҡулланылған 
алымдарҙың төп өс юлын файҙалана.  

1. Туранан-тура тәржемә итеү. Метафоралар һүҙмә-һүҙ тәржемә ителә, рус телендә ҡулланылған 
бер үк мәғәнәле метафора менән бирелә, мәҫәлән:  

Башҡ.: Мин теремен икән әле. Зәп-зәңгәр булып туңып, ҡатып ҡалған күкте күрәм. Шул күккә 
ҡалтайған баҡыр ҡояш йәбешкән («Оҙон-оҙаҡ бала саҡ», 1-се бит).  

Рус.: Оказывается, я еще жив. Вижу льдисто-синее застывшее небо, медное солнце, примерзшее к 
этой синеве («Долгое-долгое детство», с. 1.). 

Башҡ.: Ысынлап та күңеле йомшаҡ икән («Ярлыҡау», 7-се бит). 
Рус.: И впрямь «душа мягкая» («Помилование», с. 4). 
Башҡ.: Ана ул, йылтыр ҡара төҫлө һарғылт ҡырыйлы алтын кирбес, өҫтәлдә ята («Ярлыҡау», 18-се 

бит). 
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Рус.: Вот он, на столе – с блестящим черным верхом, с желтыми боками золотой кирпич 
(«Помилование», с. 16). 

Башҡ: Һүҙеңде кире алып яҡшы иттең. Нимә ҡалған һиңә унда боҙло һауала? («Оҙон-оҙаҡ бала саҡ», 
11-се бит). 

Рус.: Ты хорошо сделал, что свою молитву обратно взял.Что тебе там, в холодном небе делать? 
(«Долгое-долгое детство», с. 11). 

Башҡ.: Һаҡла аҡыллы башыңды, илгә кәрәк булыр («Ярлыҡау», 46-сы бит). 
Рус.: Начнем с мудрой головы. Береги ее, державе понадобится, – и натянул шапку на голову Киселя 

(«Помилование», с. 42). 
2. Алмаштырып тәржемә итеү. Метафора күсермә мәғәнәһе һәм экспрессивлығы буйынса тәржемә 

телендәге башҡа бер берәмек менән алмаштырыла, мәҫәлән: 
Башҡ.: Үлем язаһы көтөүҙән дә ғазаплыраҡ, ошондай шомло, фажиғәле сәғәттә уйлай торған уймы 

инде был? («Ярлыҡау», 5-се бит). 
Рус.: В такой страшный час привязалась – страшнее часа ожидания смерти («Помилование», с. 3). 
Башҡ.: Беҙҙең эштә был хәл – игеҙәктәрҙе әйтәм – бары икенсе тапҡыр ғына булды. Бүреһе олоно 

Ҡара Йомағолдоң! («Оҙон-оҙаҡ бала саҡ», 9-сы бит). 
Рус.: В нашем деле подобное – я имею в виду двойняшек – только второй раз. Привалило Черному! 

(«Долгое-долгое детство», с. 9). 
Башҡ.: Дүртеһе лә, хәлдән тайып, йонсоно, ҡоро һөйәккә ҡалдылар («Ярлыҡау», 21-се бит). 
Рус.: Все четверо погонщиков измучились, исхудали, кожа да кости («Помилование», с. 19). 
Башҡ.: Илгә оят, ергә оят, дингә оят – һәммәбеҙгә оят килтерҙе был ҡара йөрәк! («Оҙон-оҙаҡ бала 

саҡ», 15-се бит). 
Рус.: Земле позор роду позор, вере позор! Всех осрамил, подлая душа! («Долгое-долгое детство», с. 15). 
Башҡ.: Ни тиклем ҡыҙыу ҡанлы булмаһын, ҡул күтәреп һуҡҡанын хәтерләмәйем улай («Оҙон-оҙаҡ 

бала саҡ», 17-се бит). 
Рус.: Горячий ведь человек был, но вот чтобы руку на нас поднял, такого не помню («Долгое-долгое 

детство», с. 17). 
Башҡ.: Ул, кинәт ынтылып, китапты алды ла, суйын мейестең ялҡынлы ауыҙын асып, утҡа ырғытты 

(«Ярлыҡау», 45-се бит). 
Рус.: Он схватил книгу, откинул в огненный зев («Помилование», с. 40). 
3. Компенсация ысулы менән тәржемә итеү. Төп телдәге метафораның күсермә мәғәнәһе 

нейтралләштерелеп, образлылығы юғалтып бирелә, мәҫәлән: 
Башҡ.: Шул саҡ битемә уның бер нисә бөрсөк эре-эре күҙ йәше тамды. Шул йылы дым, гүйә, миңә 

хәл кертте, рухымды иркәләне («Оҙон-оҙаҡ бала саҡ», 21-се бит). 
Рус.: Младшая Мать нагнулась ко мне, губами коснулась лба. И несколько крупных слез ее упали 

мне на лицо. Эта теплая влага словно оживила меня, взбодрила дух («Долгое-долгое детство», с. 21). 
Башҡ.: Был юлы уның тауышында һағыш моңо сағылып калды («Ярлыҡау», 26-сы бит). 
Рус.: Последние слова он сказалтак, что услышали все. И в голосе проскользнула печаль 

(«Помилование», с. 23). 
Башҡ.: Мин тағы ла тәҙрә яғына әйләнәм. Был юлы инде минең күҙ алдымда Хәмитйәндең соҡор 

елкәһе тора («Оҙон-оҙаҡ бала саҡ», 24-се бит). 
Рус.: Я снова поворачиваюсь к окну. Теперь уже там торчит худой, с глубокой выемкой затылок 

(«Долгое-долгое детство», с. 17). 
Башҡ.: Иртәгәһен көн бер аҙ йомшара төштө («Ярлыҡау», 27-се бит). 
Рус.: С утра немного потеплело («Помилование», с. 23). 
Шулай итеп, тикшерелгән әҫәрҙәрҙә хәл-ваҡиғалар тасуирланғанда, күбеһенсә йәнле предметтарҙың 

атамалары йәнһеҙ предметтарға күсерелә. Метафоралар ярҙамында автор уҡыусыларҙың хәтерендә 
ҡалырлыҡ образ-портреттар, картиналар, хис-тойғолар, тәбиғәт күренештәрен ижад итә. Тәржемәсе Илгиз 
Кәримов метафораларҙың ошо үҙенсәлектәрен тулыһынса һаҡлап эш итергә тырыша. Тәржемәсе рус 
теленең үҙ саралары (метафоралары) менән эш итә, башҡорт телендә үҙенсәлекле булған һүрәтләү 
сараһын стилистик яҡтан нейтраль булған берәмектәр менән дә алмаштыра, ҡайһы саҡ был әҫәрҙең 
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образлы яңғырашын кәметә. Авторҙың индвидуаль метафораларын һүҙмә-һүҙ тәржемә итеү рус телендә 
мәғәнәһе яғынан ике төрлө аңланыуы мөмкин булған тел сараларын да тыуҙыра.  
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Түйіндеме: Мақалада «ұрысқақ, күңкілдек, наразылық» сөздерінің мағыналары қарастырылады. 

«Башқұрт тілінің машиналық қоры» осы темалық топқа жататын  98 лексикалық бірлікті қамтиды. Оларға 
анализ жасауда ұрысқақ, күңкілдек сөздері жағымсыз қабылданатыны тұжырымдалады. 

Тірек сөздер: ұрысқақ (мазасыз, бажылдақ), атау, семантика, диалектизм, ассоциация, метафоралық 
тасымал. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются слова со значением ‘ворчливый, брюзгливый, недовольный’. 

«Машинный фонд башкирского языка» содержит 98 лексических единиц, относящихся к данной 
тематической группе. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что ворчливость, брюзгливость 
носителями языка воспринимаются негативно. 
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Ключевые слова: ворчливый, номинация, семантика, диалектизм, ассоциация, метафорический 
перенос. 

 
Annotation: The article deals with the words ‘grouchy, obese, displeased’. The Bashkir Language Machine 

Fund contains 98 lexical units belonging to this thematic group. Their analysis allows us to conclude that grouchy, 
obtuse native speakers are perceived negatively. 

Keywords: grouchy, nomination, semantics, dialecticism, association, metaphorical transference. 
 
В «Машинном фонде башкирского языка» насчитывается значительное количество лексических 

единиц, обозначающих человека по речевым особенностям. В статье мы остановимся на тех номинациях, 
которые содержат в своем значении родовую сему ‘ворчливый, брюзгливый, недовольный’. 

Понятие ‘тот, кто выражает недовольство’ в башкирском литературном языке передается несколькими 
синонимическими единицами: мығырлаҡ, мыжыҡ ‘ворчун, ворчунья, ворчливый, брюзгливый’, һөйләнсек 
‘ворчун, ворчунья’, ризаһыҙ, асыулы, ваҡсыл, ваҡай, ваҡлы, ваҡ һүҙле ‘ворчливый’. Сюда же включаются 
глаголы мығырлау, мыжыу, һөйләнеү ‘ворчать, брюзжать’, һуҡраныу, зарланыу, ризаһыҙлыҡ белдереү 
‘роптать, сетовать, жаловаться’, шыңшыу, һыҡраныу, ныйылдау, илаулау ‘ныть’. 

В говорах башкирского языка для обозначения недовольного, ворчливого человека используются 
различные слова: буғырлаҡ (сред.), буҡылдаҡ (дём., миас.), буҡылтаҡ (сред.), быҫтау (ай.) ‘ворчун, 
ворчунья’, бупыл (сред.), бупылдаҡ (миас., сакмар., иргиз.), бупылтыҡ (сред.), бурҡылдаҡ (киз., миас.), 
бурылдаҡ (сакмар., киз.), быҡылдаҡ (сакмар.), бырбылдыҡ (гайн.), дөңкөлдәк (арг.), лөңкөлдәк (ай., 
салъют.), лубырҙаҡ (миас.), лубырлаҡ (сред.), лыбырҙаҡ (арг.), лығырҙауыҡ (дём., караид.), лығырҙыҡ 
(дём., караид.), мекер (караид.), муңҡылдаҡ (ик.), нөңкөлдәк (арг.), нәңгелдәк (дём.), сөксөмән (миас.), 
сөңгөлдәк (караид., дём., сред., киз.), турҡылдаҡ (миас.), ыжыҡа (ик-сакм., киз.), сәйнәнсек (дём., ток-
суран.), сәйнәүес (сред.), сәйнәүгес (сев.-зап. говоры), төкөй (гайн.), шуптай (сред.) ‘ворчун’, мыңғырҙаҡ 
(дём., миас.), онтаҡ (ик.), уаҡай (сев.-зап. говоры), ызыҡа (киз., ик-сакм.), ыуаҡай (сред.), йаңышаҡ (дём.), 
этйығыш (сакмар.) ‘ворчливый’. 

К глаголам, имеющим общее значение ‘выражать недовольство’ можно отнести следующие диалект-
ные единицы: борҡолдау (ик-сакм.), буғырлау (ик.), буҡылдау (миас., сакмар.), бырбылдау (гайн.), ҡажыу 
(иргиз.), ҡожоноу (миас.), ҡыжыныу (миас.), лурҡылдау (киз.), лыбырҙау (гайн.), мамылдау (сакмар.), 
мекердәү (караид.), мөгөрләү (сред.), мөжөлдәү (сакмар., киз., ток-суран.), мөңгөрҙәү (миас.), мөңгөрләү 
(ток-суран., сакмар.), мөңкөлдәү (сакмар.), мөңкөлтәү (сред.), мөңөрләү (сред.), мыжылдау (сакмар.), 
мыҡылдау (ток-суран., ик-сакм.), мыҡырдау (караид.), мыҡырлау (сред.), мырҡылдау (сев.-зап. говоры), 
мырҡырау (караид.), сөңкөлдәү (сакмар., иргиз., ток-суран.), сөңкөлтәү (сред.), сусылдау (киз., ток-суран.), 
сүселдәү (ток-суран., киз., сакмар.), тиыпылдау (гайн.), тыжыу (миас.), уаҡсыу (сев.-зап. говоры), 
һоңғорлау (сакмар.), һыңғырлау (киз., сред.), шыҡылтау (сред.), ыжыҡтау (миас., ик-сакм., киз.), ыжыу 
(сред., киз., арг., ик-сакм.), өгөү (киз., сакмар.), ыуҡыныу (сев.-зап. говоры), сусыу (среднеур., ай.), 
‘ворчать’, һарҙаныу (арг., салъют.) ‘роптать’, аҙарыныу (сред., ик-сакм., дём.) ‘роптать, жаловаться’, 
сыусыу (сакмар.) ‘роптать, сетовать’. 

Многие наименования образованы от звукоподражательных основ, которые вызывают у номинатора 
ассоциации с таким действием, как говорить. Необходимо отметить, что они содержат в своем составе 
согласные звуки [л], [р], характеризующие неразборчивую, плохопонятную, чрезмерно быструю речь, т.к. 
ворчливый человек невнятно бормочет под нос, выражая недовольство. 

Номинации ыжыҡа (ик-сакм., киз.) ‘ворчун’, ызыҡа (ик-сакм., киз.) ‘ворчливый’, ыжыҡтау (миас., 
ик-сакм., киз.), ыжыу (сред., киз., арг., ик-сакм.), тыжыу (миас.) ‘ворчать’ фонетически и семантически 
близки к литературному слову мыжыҡ, которое образовано от корня мыж ‘подражание гулу множества 
насекомых в одном месте’. Как видим, голос недовольного человека метафорически соотносится с 
жужжанием насекомых.  

Сәйнәнсек (дём., ток-суран.), сәйнәүес (сред.), сәйнәүгес (сев-зап. говоры) ‘ворчун’ происходят от 
сәйнә- ‘жевать, грызть’. Данные номинации возникли на основе визуальных представлений, т.е. ворчун 
уподобляется человеку, который тщательно пережёвывает пищу. 

Слово төкөй в башкирском литературном языке означает ‘бьёт, толкает; колет, бодает (рогами)’. В 
гайнинском говоре северо-западного диалекта оно употребляется в значении ‘ворчун’. Перенос значения 
слова возникло на основе сходства поведения: неспокойный нрав, сердитый голос ворчуна ассоциируется 
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со стуком сталкивающихся рогов животных. Это объяснимо и тем, что издревле башкиры были искус-
ными скотоводами, изучали поведение животных, сравнивая их с поведением людей. ,Поэтому многие 
наименования человека по речевым особенностям возникли на основе наблюдения и жизненного опыта 
народа. 

В среднем говоре южного диалекта для обозначения ворчуна используют слово шуптай. Близкими к 
нему по звучанию являются слова с неречевой семантикой: һупатай (ик-сакм.) ‘неуклюжий’, уҫлаптай 
(сред., иргиз.) ‘несуразно большой’, шупан (дём.) ‘тяжеловесный (о человеке)’, распространенные в этом 
же диалекте. В аргаяшском говоре восточного диалекта встречается лексема шупаҡ ‘нескладный’. 
Возможно, семантика слова шуптай связана с лексическими единицами, характеризующими телосложе-
ние человека, т.е. шуптай – это тот, кто бестолково и нелепо ворчит, говорит нескладным голосом. 

Ваҡсыл, ваҡлы, ваҡ һүҙле (лит.), уаҡай (сев.-зап. говоры), ыуаҡай (сред.) ‘ворчливый’ образованы от 
корня ваҡ-/уаҡ- ‘мелкий; мелочь’. Отсюда проясняется, что данные наименования обозначают человека, 
который проявляет недовольства по пустякам. Они соотносятся с соответствующим глаголом речи 
уаҡсыу (сев.-зап. говоры) ‘ворчать’. 

В икском подговоре южного диалекта распространена лексема онтаҡ (ик.) ‘ворчливый’, Известно 
слово и в башкирском литературном языке, но в ином значении: ‘крошка, крупинка, порошок; мелкий, 
размельчённый’. С помощью метафорического переноса данное слово приобрело новое значение. 
Невнятная, спонтанная речь ворчуна связывается с образами мелких крошек продуктов питания, 
характеризующимися разрушением целостности. 

В дёмском говоре южного диалекта бытует лексема йаңышаҡ (дём.) ‘ворчун’. По мнению 
Э.В. Севортяна, оно образовано от имитативной основы jaŋ- (йаң-) ‘эхо, отзвук’, представленной также в 
йаңғыра (яңғыра) ‘издавать звуки, болтать’. М.Рясянен полагал, что йаңша – монгольское заимствование: 
монг. jaŋ-si-ja, калм. jaŋša ‘брань, ссора’. В письменно-монгольском существует глагол jaŋsi- ‘надоедать 
ворчаньем или пустой болтовней, болтать без остановки; непрерывно ругаться, непрерывно лаять’. Он 
отражен в як. д̕ аңсай- ‘много говорить’ и в совр.монг. янших ‘надоедать, докучать’, яншаа ‘болтливый, 
докучливый’, калм. яңшъхъ ‘заливисто лаять’ [ЭСТЯ, 1989, 120]. Таким образом, диалектное наименова-
ние йаңышаҡ (дём.) ‘ворчун’ содержит скрытую сему ‘громкий звук’. В восприятии диалектоносителей 
ворчун ассоциируется с шумом, криком, руганью. Своим негативным речевым поведением он мешает 
окружающим и беспокоит их. 

В сакмарском говоре южного диалекта ворчливого человека называют этйығыш: эт ‘собака’ + йыҡ- 
(йығ-ыу) ‘валить/повалить, сваливать/свалить, сбивать/сбить’, аффикс -ыш обозначает способ или манеру 
совершения действия. Отсюда следует, что ворчливый своим сильным голосом и раздражительным 
поведением способен напугать и завалить собак. 

Интерес представляют диалектные глаголы ҡажыу (иргиз.), ҡожоноу (миас.), ҡыжыныу (миас.) 
‘ворчать’. В «Этимологическом словаре тюркских языков» находим общетюркский корень қыжы- 
‘чесаться’ [ЭСТЯ, 2000, 188]. В миасском говоре восточного диалекта встречается слово ҡожоҡа 
‘короста’, а в айском говоре распространен глагол ҡажыныу ‘чесаться’. Можно предположить, что 
семантика ‘ворчать’ у глаголов ҡажыу, ҡожоноу, ҡыжыныу развилась вследствие сравнения с таким 
действием как ‘чесать’. Ведь чем больше человек чешет зудящее место, тем больше усиливается 
раздражение кожи. Похожую картину наблюдаем и в поведении ворчливых людей: они постоянно 
выражают недовольство, жалуются на все, что угодно, и тем самым вызывают агрессивную реакцию у 
присутствующих. Следует отметить, что глаголы ҡажыу, ҡожоноу, ҡыжыныу содержат сему 
интенсивности, так как имеют следующие признаки: высокая скорость речи, непостоянство, 
возбужденность. 

В глагольном наименовании өгөү (киз., сакмар.) ворчание метафорически осмысливается как физи-
ческое воздействие на твердый предмет при помощи специального инструмента (ср. лит. игәү ‘точить’).  

Слово ыуҡыныу (сев.-зап. говоры) ‘ворчать’ развилось из корня ыу-, который в северо-западных 
говорах употребляется в значении ‘паутина’. Ворчливый человек постоянно бубнит, язык его, как 
паутина, и сам он словно пытается выпутаться из неё. 

Обращают на себя внимание глаголы сусыу (среднеур., ай.), сыусыу (сакмар.) ‘роптать, сетовать’. 
Попутно заметим, что в слове сусыу гласный [ы] в первом слоге подвергся редукции. В башкирском 
литературном языке корень сыу – входит в состав парного слова сыр-сыу ‘гомон, галдёж’. В 
среднеуральском говоре восточного диалекта лексема сыусыу зафиксирована в значении ‘шуметь’. Таким 
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образом, семантика ‘роптать, сетовать’ в этих глаголах возникла на основе сильного, громкого голоса 
говорящего.  

Һарҙаныу (арг., салъют.) ‘роптать’, аҙарыныу (сред., ик-сакм., дём.) ‘роптать, жаловаться’ связаны с 
литературным зарланыу, который относится к заимствованной лексике. Как известно, слово зар в 
переводе с персидского означает ‘нужда, недостаток, нехватка’. Люди обычно жалуются из-за острой 
нехватки чего-либо, потребности в чем-то, что и подразумевается в данных глагольных наименованиях. 

Ворчливость, брюзгливость в первую очередь характерны женщинам пожилого возраста. Это нашло 
свое отражение в пословице Ҡабыҡ арба күп шығырлай, ҡарт ҡәйнә күп мығырлай. В лексемах 
мөңкөлдәү, һыңғырлау также присутствует гендерный индекс, что обнаруживается в иллюстративном 
материале: Алып тыйып ҡуйайым, атыу әбей мөңкөлдәй (сакм.). Кеше фәлән керетеп болашмаң, әбейем 
һыңғырлай торған (сред.) 

Анализ языковых средств выражения понятия ‘тот, кто проявляет недовольство’ показывает, что в 
башкирском языке и его говорах ворчливость, брюзгливость в целом оцениваются отрицательно. Данные 
качества человека часто сочетаются с неуравновешенностью, вспыльчивостью и мешают созданию 
комфортной коммуникативной атмосферы. 

 
Использованная литература: 
1. Гиржиева Г.Н., Заика В.И. Человек говорящий (наименования человека по речевым особенностям 

в Новгородском областном словаре) // Язык и традиционная культура Русского Северо-Запада. Сборник 
статей Памяти Лидии Яковлевны Петровой / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2010. – 
С. 24-30. 

2. Древнетюркский словарь /Под ред. В.М. Наделяева, Д.М. Насилова, Э.Р. Тенишева, А.М. Щербака. 
– Л.: Наука, 1969. – 677 с. 

3. Левитская Л.С., Дыбо А.В., Рассадин В.И. Этимологический словарь тюркских языков: в 7-ми т. 
Т. 6. Общетюркские и межтюркские основы на букву “Қ”. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 261 с. 

4. Севортян Э.В., Левитская Л.С. Этимологический словарь тюркских языков: в 7-ми т. Т. 4. 
Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Җ», «Ж», «Й». – М.: «Наука», 1989. – 292 с. 

5. Шулякина Ю.С. Оценка лица по речевому поведению в говорах Ивановской области // Проблемы 
семантики и функционирования языковых единиц разных уровней: сб. науч. ст. – Иваново: Иван. гос. ун-
т, 2012. – Вып. 7. – С. 204-209. 

6. Ягафарова Г.Н. Принципы номинации в башкирском языке. – Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. – 200 с. 
7. Машинный фонд башкирского языка http://mfbl2.ru/. 
 

 
ЕТІСТІКТІҢ  СЕМАНТИКАЛЫҚ  ТОПТАРЫ: СЕМАНТИКА  ҰҒЫМЫ 

 
                                                                                                               Суамбекова Г. Б. 

                                                          Абай атындағы ҚазҰПУ-дың PhD докторанты 
                                                        Ғылыми кеңесші: ф.ғ.д., проф. Балқия Қасым 

 
Аннотация: В статье рассматриваются глаголы речи в казахском языке, в план содержания которых 

входит сема  ‘говорить’ (айт-, сөйле-). Рассмотрение системных отношений в лексике казахского языка 
целесообразнее начинать с глагола, что обусловлено его значимостью, сложностью, центральной ролью в 
тексте. При этом особенно значимым является изучение ЛСГ говорения, мыслительной деятельности, 
чувства, относящихся к глаголам психической деятельности человека, денотативное пространство 
которых определяется как антроподинамика. Представлены результаты анализа данных глаголов и дана 
семантическая классификация казахских глаголов речи.  

Ключевые слова:  Глагол,  глаголов речи, семантические группы, семантика, сема, семантическое 
поле. 

 
Annotation: The article discusses the verbs of speech in the Kazakh language, the content of which includes 

seme ‘speak’ (ayt-, sөyle-). Consideration of systemic relations in the vocabulary of the Kazakh language is more 
appropriate to begin with a verb, which is due to its significance, complexity, central role in the text. In this case, 
the study of LSH speaking, mental activity, feelings related to the verbs of human mental activity, the denotative 
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space of which is defined as anthropodynamics, is especially significant. The results of the analysis of these verbs 
are presented and a semantic classification of Kazakh speech verbs is given. 

Keywords: Verb, verbs of speech, semantic groups, semantics, seme, semantic field. 
 
Функциональды лингвистиканың қарыштап дамуына байланысты сөйлеу етістіктерінің қызметін 

оқып-үйренуге деген қызығушылық артып отыр. Сөйлеу етістіктері зерттеушілер тарапынан етістіктер 
семантикасының жалпы жүйесіндегі маңызды желі ретінде танылып келеді. Лексика-семантикалық топ 
деп екі не бірнеше сөздердің лексикалық мағынасына қарай бірігуін айтылады. Түркітануда қарастырыл-
ған лексика-семантикалық топ туралы пікірлер қазақ тіл біліміндегі айтылып жүрген пікірлермен сәйкес. 
Мұның себебі, түркі тілдерінде де тілдік бірлік семантикасының толық зерттелмеуі, лексика-семантика-
лық топтарға сөздерді топтастыру принциптерінің әсіресе етістікке байланысты толық көрініс таппауы.  

Қазақ тілі біліміндегі етістікті сөзжасамның зерттелуі А.Байтұрсынұлы, Қ.Қ. Жұбанов еңбектерінен 
бастау алады. Түркітануда етістікке қатысты пікір айтқан және арнайы зерттеу нысаны еткен еңбектерде 
етістік және күрделі етістіктің құрылымдық және жасалу тәсіліне қатысты сөз болды. Етістікке қатысты 
арнайы зерттеулер мен талдаулар жасаған Н.К. Дмитриев, А.Н. Кононов, Н.А. Баскаков, А.А. Юлдашев, 
Д.Г. Тумашева, М.Зайлуллин т.б. қазақ тіл білімінде етістіктің лексика-семантикалық топтары жайында 
Н.Т. Сауранбаев, Ы.Е. Маманов. А.С.Аманжолов, А.Ысқақов, А.Қалыбаева, Н.Оралбай, М.Оразов, 
Б.Қасым, Қ.Қасабек т.б.  ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты қарастырылады.  

Қазақ тілінде етістіктерді мағыналық жағынан топтастыруда түрліше көзқарастар бар. Мәселен, 
«Қазіргі қазақ тілі» (1967) атты еңбекте етістіктер мағынасына қарай төмендегідей жеті топқа жіктелген: 
1. Қимыл-әрекет мәнді етістіктер (қаз, байла, ақта); 2. Қимыл объектісі белгісіз мәнді етістіктер (жүгір, 
жығыл, қозғал); 3. Қалып-күйі етістікттері(тыңда, аңда, жыла ); 4. Дерексіз мәнді етістіктер (ұйымдастыр, 
құрастыр, баянда, көбейт); 5. Еліктеуіш мәнді етістіктер (қаңқылда, гүрілде, шырылда); 6. Қалыптасу 
мәнді етістіктер (қоздады, боталады, өс, үлкею); 7. Көмекшілік қызмет мәніндегі етістіктер(еді, емес, де, 
деп) т.б. [1]. Ы.Е. Маманов: «етістіктерді мағыналық ерекшеліктеріне қарай топтастырып бөлу өте қиын, 
тіптен мүмкін де емес, дегенмен оларды мағынасы жағынан басты ерекшеліктеріне қарай мынадай бір-
неше топқа бөлуге болады» деп 8 топқа бөлген: 1) Іс-әрекеттік қимылды білдіретін етістіктер:жазу, сызу, 
көтеру, шашу т.б; 2) Қозғалыс қимылын білдіретін етісіктер: еңбектену, домалау, қозғалу т.б.; 3) Қалып-
күй процесін білдіретін етістіктер: ауыру, ұйықтау, тұру, тынығу т.б.; 4) Көңіл-күйін білдіретін етістік-
тер: қайғыру, ренжу, қызғану, ашулану т.б.; 5) Сапалық белгінің өзгеру процесін білдіретін етістіктер: 
ұзару, қысқару, сарғаю, жұқару т.б.; 6) Еліктеу, бейнелеу етістіктері: жымыңдау, қылмыңдау, гүрсілдеу, 
бұртию т.б.; 7) Туу, өсу қимылын білдіретін етістіктер: балалау, жұмыртқалау, күшіктеу, қоздау т.б.; 8) 
Субъективтік реңді етістіктер. Бұлар сөйлеушінің қимылға субъективтік қозқарасын көрсетеді: азсыну, 
көпсіну, ұлықсыну, білгішсіну т.б. [2]. Тілші А.Хасенова етістіктерді әр жақты қарап, түбір етістік дейтін 
межеге сыйғызуға келетін сөздерді іс-әрекет, амал, қалып процесінің динамикасын білдіруі жағынан 
төмендегіше бірнеше лексика-семантикалық топқа жіктеп көрсеткен. Олар: 1) объектімен тікелей бай-
ланысты іс-әрекетті білдіретін етістіктер; 2) субъекті қозғалысын, беталысын, бағытын білдіретін етістік-
тер; 3) субъектінің қалып, сапалық өзгеру процесімен байланысты айтылатын етістіктер; 4) бейнелеу 
етістіктері; 5) ішкі объектілі салт етістіктер; 6) көмекші етістіктер [3]. Бұл топтастырулардың ішінде 
көңіл-күй етістіктері ғалымдар Ы.Маманов, А.Османова т.б. ғалымдардың пікірлерінде жеке мағыналық 
топ ретінде қарастырылады [2]. Етістіктердің лексика-грамматикалық топтары туралы еңбектердің 
көпшілігінде көңіл-күй етістіктері қалып-сапа етістіктерінің құрамында қаралады. Көңіл-күй етістіктері-
нің семантикалық ерекшеліктеріне қарай мынадай кіші топтарға бөлуге болады: 1) Таңдану; 2) қуану, 
шаттану; 3) қайғыру; 4) ренжу, қапа болу т.б. Бұл топқа жататын етістіктер адамның түрлі психологиялық 
күйіне, атап айтқанда, оқиғаларды ойша білу, көру, есту, бір нәрсенің дәмін тату, сезу тәрізді көру, сезім 
органдары арқылы қабылданатын амалдарды білдіреді [4]. Мысалы: қуану-шаттану-мәз болу, азаптану-
қиналу, сену-нану, сескену- шошу-қорқу, қорқу-имену-қаймығу-жүрексіну, сезу-білу-түйсіну, көру- қарау-
байқау т.б. Көңіл-күй етістіктерінің қатарында сезіну, сезімді білдіру етістіктері де жалпы түркі тіл 
білімінде әлі де жан-жақты зерттеле қойған жоқ. Бұл орайда А.А. Юлдашевтің «Глаголы чувствительного 
восприятия в тюркских языках» деген мақаласын атап көрсетуге болады, бірақ автор бұл лексика-
семантикалық топтың көлемін өте кең түсініп, эмоционалдық мәнді етістіктерді де (глаголы восприятия и 
внутреннего переживания) қосып, үнді еуропа тіл біліміндегі дәстүрді қолдайды. А.А. Юлдашев барлық 
сезу етістіктерін емес, тек өте жиі қолданылатын, мағынасы жағынан жалпы сезіну мәнді білдіретін «сезу, 
көру, есту, таң қалу, ғашық болу, көңіл бөлу, ашулану» сияқты етістіктерді алып, оларды екі топқа бөліп 
көрсетеді. Сезімді білдіретін етістіктер – мәндес етістіктердің ішіндегі ең кең мағыналық тобы [5]. Ондай 
етістіктердің мағыналық қырлары контексте анық көрінеді. Мысалы: «тілеу-сұрау-өтіну» қатарындағы 
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етістіктер «тілеу, сұрау, өтіну, жалбарыну, жалыну» мағынасында жұмсалса, сол қатардың ішінен 
«сұрау» сөзі тілеу, талап ету мағынасында қолданылады. Қазақ тіл білімінің ішіндегі өте көлемді саласы 
болса, оның ішіндегі етістік өте күрделі және қиын бөлімге жатады [3, 3]. 

Сөйлеу етістіктерінің сөзжасамдық табиғатын, жасалу жолдарын қарастырған ғылыми еңбектер 
талданып, маңызы анықталды. Сондай-ақ, Н.Сауранбаев, С.Аманжолов, АХасенова, Ы.Маманов, 
Ә.Керімов, А.Ысқақов, А.Есенғұлов, Ә.Ибатов, Ғ.Айдаров зерттеулерінің сөзжасамға қатыстылығы 
анықталып, бұл кезеңде, әсіресе синтетикалық сөзжасам тәсілінің ерекше зерттелгені аталып өтіледі. 
Қазіргі қазақ тілінде сөзжасамның жеке сала ретінде танылуы 1984 жылғы Ғ.Қалиевтің «Сөз тудыру – 
қазақ тілінің жеке саласы”, атты мақаласы мен «Қазақ говорларындағы диалектілік сөз тудыру» (1985) 
атты монографиясынан басталады [6]. Мұнда бірінші рет сөзжасам саласының орны мен рөлі айқын-
далып, жеке сала ретінде зерттеу қажеттігі аталған. Сондай-ақ, Ә.Ибатов [7]. Н.Оралбаева, Е.Жанпейісов, 
С.Қалыбаева, Қ.Есенов еңбектері сөзжасамның теориялық және практикалық маңызы мен мәнін 
анықтауға үлес қосты. «Қазіргі казақ тілінің сөзжасам жүйесі» атты жинақ қазіргі қазақ тілінің сөзжасам 
мәселелерін сөз таптары ыңғайында қарастырып, оның терминдерін негіздеді [8].  

Сөйлеу етістіктері орыс тілі, түркі тілдерінде біршама жеткілікті  зерттелген. Қазақ тілі  білімінде 
зерттелініп отырған мәселе кей ғалымдардың еңбегінде ғана аталып өткенімен, жеке тақырып ретінде 
толық қарастырыла қойған жоқ. Осыған орай зерттеуде бұл мәселе түрлі көзқарастар тұрғысынан: тарихи 
дамуы,  мағынасы жағынан, басқа лексика-семантикалық топтармен  салыстырылуы,  етістіктер аясында-
ғы лексикалық көпқырлылығы; семантикалық құрылымы, тіркесімдік ерекшеліктері тұлғалық әр алуан-
дығы, өзіндік қолданысы жағынан қарастырылады. Ғ.Қалиев: «Семантика (грек. semantikos таңбалаушы, 
білдіруші) – тіл және бірліктері (сөз, грамматикалық тұлға, сөз тіркесі, сөйлем) арқылы білдіретін хабар-
ды, заттар мен құбылыстардың мән-мазмұнын зерттейтін тіл білімінің саласы, семиотиканың негізгі 
бөлімдерінің бірі» деп  тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігінде анықтама береді [9, 278]. Ал, сема – 
мағынаның әрі қарай бөлінбейтін ең кіші бірлігі. Сема белгіленетін заттардың, болмыс құбылыстарының 
әр түрлі қырлары мен қасиеттерінің тілдегі қарапайым көрінісі. Қазақ тілі білімінде семантикалық 
парадигма термині әртүрлі қолданылып келгенімен, оны семантикалық жүйеде алғаш зерттеу нысаны 
тууралы М. Оразов: «Семантикалық парадигма дегенде біз белгілі бір топтағы сөздердің өзара мағыналық 
жақындығымен, сәйкестігімен байланысты топтастырылып, араларындағы семантикалық байланысты 
белгілеуді айтамыз» – дей келіп, автор парадигманың мағыналық ерекшеліктерін көрсетті [10,134-135]. 

Түркі тілдеріндегі, оның ішінде қазақ тіліндегі жалпы мағыналы сөйлеу етістіктері өз алдына үлкен 
семантикалық топ құрайды. Олар дифференцияланған мағыналы жалпы сөйлеу етістіктерінен өзінің 
модальды-бұйрықты, эмоциялы-экспрессивті бояуларымен ерекшеленеді. Жалпы мағыналы сөйлеу 
етістіктері сөйлеу әрекетін  ғана білдіріп қоймайды; сөйлеу объектілерін олардың айтылу тұлғасына назар 
аудара отырып айтады. 

Б.Қасым қазақ тіліндегі сөйлеу етістіктері ерекше семантикасымен, сөздердің  лексика-семантикалық 
жеке топтары жөнінде тұжырым  жасауға мүмкіндік беретін бірқатар морфологиялық және функционал-
дық, белгілерімен сипатталатынын көрсетеді. Қазіргі таңда ана тілінің ішкі қоры  есебінен және айтылу 
процесіне тікілей қатысы бар сөзжасамдық тәсілдермен – лексикалық, семантикалық, морфологиялық 
жолдармен сөйлеу етістіктері құрамының қарқынды түрде байып келе жатқаны байқалады [11]. 

Сөйлеу, айтылу етістіктері – салыстырмалы түрде алғанда шағын ғана, алайда қазіргі түркі тілдерін-
де өзінің құрамы жағынан күрделі етістіктер жүйесінде анағұрлым анық айқындалған топ. 

Сөйлеу етістіктері дербес семантикалық топ құра отырып, жасалу тәсілдері  бойынша былай болып 
бөлінеді: 

♦ Жалпы сөйлеу етістіктері деп аталатын  лексикалық тәсілдермен  жасалған сөйлеу етістіктері (айт, 
сөйле, де). 

♦ Мағынасы жағынан сөйлеу етістіктерін жасаудың  негізгі көздері болып табылатын есім сөздер 
(хабар, сөз, әңгіме, жауап, мәлімет, тіл, үн, уәде, сыбыс  және басқа). 

♦ Есім +етістік, етістік + етістік тіркестерінен жасалған сөйлеу етістіктері. 
Зерттеу түркі тілдеріндегі сөйлеу  етістіктері  сөйлеу әрекетін ғана білдіріп қоймайтынын,  сонымен 

бірге айтылу процесінің барлық қырын  қамтитынын көрсетеді, бұл орайда сөйлеудің  сипатын немесе 
берілу тәсілін анықтайды, сөйлеу нысанын оның айтылуына назар аудара отырып атайды. 

СӨЙЛЕ- турк., тур., кум., Сат. 46., каз.; сөйлә- аз., уз.диал. Абд.Хор.ІІІ.; сөйлө- лоб., P IV 569 (кир.); 
совла- Грун.405; сәвлә- уз.диал. Абд. Хор. Ш. 79; сөгле- тув.; сөлле- уз.диал. Абд. Хор. Ш.83; сүйлө- 
кир.; сүйлә- тат.; soyle- тур.диал. Nem.Vid. 405; sule- Nem.TS 197. 
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1. говорить – во всех источниках, кроме лоб. (ceȋle-). ДТС;  беседовать – лоб. (сөйлө-), Буд.; 
обсуждать, взвешивать – лоб. (ceȋle-); передавать, сообщать – аз.; пересказать – Буд.; выступать – 
каз.; -  

2. желать, хотеть – турк.диал. (ТРСл.); 
3. сватать – хак.; 
4. обещать, учить – Буд. (алт.). [ЭСТЯ, 340-341 б.]. 
Сөйлесу, әңгімелесу, тілдесу, жауаптасу, мәслихаттасу, сұхбаттасу, лебіздесу. Отырыс жасап, 

өзара пікір алысу, ой бөлісу. Ендігі жайды басты бір адаммен сөйлесіп шешу керек (М.Әуезов). Хакім 
қалайда қызбен жолығып, тілдесіп, неге ренжігенін өз аузынан білгісі келді (Х.Есенжанов). Малшылар-
мен мәслихаттасуда Байжан өз есебін де ұмытпайды (С.Мұқанов). Сізбен бір сырласып, сұхбаттасудың 
еш жөнін таба алмай-ақ қойдым (И. Жақанов). Бану Жақыпбекпен лебіздесуді соңғы күндері өте ұнатып 
тұратын болған (М.Иманжанов). 

Сөйлеу, айту, деу, үндеу, тіл қату. Көңілге келген ойды, пікірді, хабарды басқа біреулерге жеткізу. 
Келеді өлең еселеп, Үлгере жазып, жатамын. Бір емделіп, бір сөйлеп, Мол рахатқа батамын (Қ.Аманжолов). 
Алдына тура бара алмай, барып жауап ала алмай, айта алмадық зарыңды (Жамбыл). Ол осы кезде «есті 
әйел ер жігіттің гүлі мен көркі» деген ұстаз сөзін ішінен қайталап тұрған сияқты (С.Бақбергенов). Үндеп, 
«мен істедім» деп тану деген ала қойшының ойына да келмеді (І.Жансүгіров). Тәңірберген бірер рет тіл 
қатып еді, Еламан үндемеді (Ә.Нұрпейісов) [486 б.]. Осымен байланысты сөйлеу етістіктерінің тұлғалық 
үлгілеріне, олардың таралу ерекшеліктеріне: нысаны, мазмұны, мақсаты, кімге айтылғаны және т.б.,  
кейбір айтылу  етістіктерінің қалай және қандай жағдайда айтылғанына талдау жасалды. Бүгінгі   қазақ 
тілі білімінде бұл мәселені жаңа ғылыми  көзқарас тұрғысынан терең зерделеу, талдау, зерттеу  тақы-
рыптың  әлі де өзекті  мәселелердің бірі  болып  отырғанын  көрсетеді. 

Қорыта келгенде, түркі тілдеріндегі сөйлеу етістіктерін функционалды, коммуникативті-прагматика-
лық, когнитивтік аспектіден қарастыру бүгінгі күн талабынан туындайды. Қоғамдық сұраныспен сәйкес 
міндеттердің бірі – тілдік таңбаның семантикалық-мағыналық, семантикалық өріс жағына қатысты 
мәселелер. Тілдік бірліктердің мағыналық семантикалық табиғатын зерттеу оның мағынасы мен функ-
ционалды қызметі, қолданыс заңдылықтарын тереңірек тануға мүмкіндік береді және тілдік бірліктердің 
негізгі қызметімен байланысты заңдылықтарды ашуға жол ашады. 

Сөйлеу етістіктері – шынайы өмірде объективті түрде орын алған, нақтыланған процесті атайды.  
Сөйлеу етістіктерінің басты қызметі – заттың әрекетін орын алған процесс ретінде белгілеу. Сөйлеу етіс-
тіктерінің семантикасы сөйлемдегі негізгі қызметі мен туындаушы семантикалық қызметтерін анықтай-
ды. Сөйлеу етістіктері – әрекет-белгіні ұлттық  дүниетаным құндылықтары  тұрғысынан бағалауға, басқа  
әрекет түрлерімен салыстыруға, әрекет-белгіні идентификациялауға, бүтін және бөлшектерге  бөлуге 
мүмкіндік беретін тілдік бірлік. Сөйлеу етістіктерінің коммнуикациядағы қолданысын бірнеше семан-
тикалық  топтарға ажыратуға болады. Олар: бағалауыштық. салыстыру,  идентификациялау және  бүтін-
бөлшектік  мағыналар.   
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Түйіндеме: Мақалада ағылшын, қазақ, орыс тілдерінің номинацентрикалық мақалдары талқыланады. 

Салғастырмалы ізденіс номинацентрикалық мақалдардың мағынасындағы және құрылымындағы 
ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау үшін жүргізіледі. Номинацентрикалық мақалдар барлық 
тілдерге тән паремиялогиялық клише. Номинация семантикалық топқа кіретін мақалдардың мағыналық 
өзегі. Ондай мағыналық өзектер номинацентрикалық мақалдарда біреу я бірнешеу болады (1-5). Үш 
тілдегі номинацентрикалық мақалдардың ұқсастықтары – жалпы тілтанылдық дүние, айырмашылықтары 
– әр тілдің өзіне тән ерекшеліктері.  

Тірек сөздер: паремия, паремиология, номинацентрикалық мақалдар, ағылшын, орыс, қазақ, 
салғастырмалы, ұқсастықтар, айырмашылықтар.  

         
Аннотация: Статья посвящается сопоставительному анализу номинацентрических пословиц трёх 

языков – английского, русского, казахского, с целью выявления сходств и различий в их значениях и 
структуре. Номинацентрические пословицы характерны всем языкам, но в каждом языке они имеют 
специфические черты, которые выделяются на фоне общелингвистических свойств. Номинация, как 
языковое явление, проявляется в языке и в речи. В номинацентрических пословицах номинация является 
смысловым центром. Таких смысловых центров в номинацентрических пословицах может быть 
несколько (от 1 до 5). Смысловые центры номинацентрических пословиц как по средствам выражения, 
так и по структуре имеют сходства и различия. Сходства определяют общность. Различия определяют 
специфику номинацентрических пословиц в каждом языке в отдельности. Номинацентрические 
пословицы, как разновидность паремиологического клише, являются моделизированными как по 
содержанию, так и по композиции. 

Ключевые слова: паремия, паремиология, номинацентрические пословицы, английский, русский, 
казахский, сопоставление, сходства, различия. 

 
Annotation: The article is devoted to a comparative analysis of nominocentric proverbs of three languages - 

English, Russian, Kazakh, in order to identify similarities and differences in their meanings and structure. 
Nominocentric proverbs are characteristic of all languages, but in each language they have specific features that 
stand out against the background of general linguistic properties. Nomination, as a linguistic phenomenon, 
manifests itself in language and in speech. In nominocentric proverbs, nomination is the semantic center. There 
can be several such semantic centers in nominocentric proverbs (from 1 to 5). The semantic centers of 
nominocentric proverbs both in terms of expression and in structure have similarities and differences. Similarities 
define commonality. Differences determine the specifics of nominocentric proverbs in each language individually. 
Nominocentric proverbs, as a kind of paremiological cliche, are modeled both in content and composition. 

Keywords: paremia, paremiology, nominocentric proverbs, English, Russian, Kazakh, comparison, 
similarities, differences. 

 
Паремия и паремиология в настоящее время исследуется с разных научных позиции как в аспекте 

языкознания, фольклора, литературоведения, культурологии, так и в аспекте структуры, частотности 
использования в речи и т.д. 

Пословицы в языкознании получили разную тематическую классификацию. В разных словарях 
пословиц тематические классификации имеют общие сходства и различия (о родине, о героизме, о любви, 
о радости, о взаимоотношениях между людьми, о старости и молодости, о временах и т.д.). Различия в 
большей степени характеризуются в разной пословичной трактовке одного и того же понятия (например, 
понятие времени). 

Номинацентрические пословицы – это одна из разновидностей пословиц, присутствующих во всех 
языках. В работе семантика и структура номинацентричеких пословиц будет в краткой форме 
рассмотрена на материале трёх разносистемных языков (английском, русском, казахском).    
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Паремия, паремиология, номинацентрические пословицы (лингвоконтрастивный этюд). 
Пословицы – это жемчужина, житейская мудрость, духовное богатство и культурное наследие народа, 
проверенное на многовековом опыте. По мнению известного писателя, языковеда, этнографа, автора 
обширнейшего свода русских пословиц и поговорок В.И. Даля "пословица ... не сочиняется, а рождается 
сама" [5]. Лорд Джон Рассел поэтически заметил, что «пословица – это ум одного и мудрость многих» 
[2,284 с.]. Основываясь на анализе персидских пословиц, Золфагари и Амери предлагают следующее 
определение: «Пословица – это короткое предложение, которое хорошо известно и порой ритмично, 
включая советы, темы мудреца и этнический опыт, включая сравнение, метафору или иронию, которые 
хорошо известны среди людей своей беглой формулировкой, ясностью выражения, простотой, обширно-
стью и общностью и используется с изменениями или без них" [1,108 с.]. 

Пословица, не смотря на свой малый объем, рассматривается в разных аспектах научного исследова-
ния, таких как языкознание, этнография, этнолингвистика, культурология и многие другие. Сопостави-
тельное исследование номинацентрических пословиц разносистемных языков, а именно английского, 
русского и казахского, является актуальной и интересной темой. В них имеются сходства и различия. 
Пословица является законченным предложением как по структуре, так и по смыслу. Номинацентрические 
половицы – это пословицы, в которых главные члены (и подлежащее, и сказуемое) выражены существи-
тельными, прилагательными, местоимениями-существительными, субстантивными частями речи и 
инфинитивами (именными формами глагола).  

Пословица, как разновидность паремиологического клише [6, 138 с.], является образной языковой 
единицей, характеризующейся переносным значением. Она не имеет конкретного адресата, она применима 
к каждому человеку, обществу в соответствующей речевой и социально-бытовой ситуации [3,176 с.; 8,              
с.20-25]. Пословица в системе паремиологии отличается от фразеологизма и поговорки [7, 223 с.], тем, что 
она понятна, красочна, обладает законченностью мысли, и может употребляться в прямом и переносном 
значениях. Пословицы присутствуют во всех языках мира и выполняют большую, языко-речевую, эстети-
ческую, образовательную (поучительную), воспитательную, общечеловеческую и национально-специфи-
ческую функции. 

Пословица является частью паремии, которая определяется следующим образом: «Паремия (от 
греческого «поговорка», «притча», «пословица») – это устойчивая фразеологическая единица, которая 
отличается целостностью и дидактичностью содержания. Паремия включает в себя такие понятия, 
как пословицы и поговорки. Паремия не создается, а воспроизводится, то есть является своеобраз-
ным речевым клише. По сути пословицы и поговорки близки по характеристикам крылатым выражениям, 
но, в отличие от последних, они анонимны, то есть не принадлежат одному автору» [10,168 с.]. Пермяков 
определяет паремию следующим образом: «Паремии – единицы, связанные с рядом до конца не опре-
деленных лингвистикой, во многом категориальных понятий: высказывание, текст, фраза, сверхфразовое 
единство. Формальный синтаксический статус паремии – простое или сложное предложение, но ее 
коммуникативная функция близка к текстовой – это целостное высказывание, относимое к определен-
ному, достаточно фиксированному кругу ситуаций, обладающее безусловной коммуникативной 
самодостаточностью, распространяющееся изустно, как и многие другие образцы фольклорных клише 
несколько большего объема (притча, анекдот и т.п.)» [7,223 с.]. 

Раздел, изучающий паремии, называется паремиологией, которое определяется как «…  
подраздел фразеологии, раздел филологии, посвящённый изучению и классификации паремий —
 пословиц, пословичных выражений, антипословиц, поговорок, веллеризмов, девизов, слоганов, 
афоризмов, максим, загадок, примет и других изречений, основным назначением которых является 
краткое образное вербальное выражение традиционных ценностей и взглядов, основанных на жизненном 
опыте группы, народа и т. п.» [11,207 с.] 

Итак, «Пословица – это структурно и семантически законченное лаконичное народное изречение в 
клишированной парадигматической форме, имеющее образно – поэтический, аллегорический и 
назидательный характер» [12]. 

Важность изучения пословиц других народов и других языков доказывает следующее определение 
Джофри Уиланса: «Вам никогда не понять один язык, если вы не понимаете хотя бы два … Каждый 
народ спрессовывает в пословицы свой собственный опыт, но как часто он совпадает с опытом 
других народов! Оттого и получается иной раз, что разноязычные пословицы кажутся прямо-таки 
скалькированными друг с друга» [9,160 с.].  

Сходной чертой пословиц представленных трёх языков является их общая тематика: человек, его 
внутренний мир, отношение человека к труду; взаимотношения между людьми; такие понятия как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дружба, любовь, добрата, человечность, а также зависть, скупость, лень; взаимоотношения в семье: 
между родителями и детьми и другие.  

Особенности номинацентрических пословиц русского языка: 
1) Они характеризуются отношениями тождества (положительного или отрицательного), например: 

Неверный друг – опасный враг; Лишнее говорить – себе вредить; Дом вести – не бородой трясти; 
2) Присутствие сравнения – явного или скрытого, например: Человек что замок: к каждому нужно 

ключик подобрать; Жизнь как луна: то полная, то на ущербе; Ученье – свет, а неученье – тьма; Мать 
праведна – ограда каменная; 

3) Могут обозначать типичные знаковые ситуации, например: На безрыбье и рак рыба; На безлюдье 
и Фома дворянин; Где пастух дурак, там и собаки дуры [9, 160 с.]. 

Особенности номинацентрических пословиц английского языка: 
1) Быть популярным и запоминающимся: All's well that ends well (Всё хорошо, что хорошо 

кончается); 
2) Быть кратким и точным: Practice makes perfect (Практика делает совершенным); 
3) Дать разумный совет: No care, no buildings (Нет заботы, нет зданий); 
4) Содержать неизменные истины, основанное на опыте, накопленном за годы: Honesty is the best 

policy (Честность— лучшая политика); 
5) Большинство пословиц имеют простую рифму и элегантный баланс: Time is money (Время 

деньги), A deal is a deal (Сделка есть сделка); 
И в русском, и в казахском языках номинацентрические пословицы нередко имеют отношения 

сравнения или тождества, но в каждом из языков сравниваются различные предметы и явления в сходных 
по смыслу пословицах, например: Глаза – зеркало души. Чужая душа – дремучий бор. – Көз – нұрдың 
ұясы, көңіл – сырдың ұясы (Глаза – гнездо луча, душа – гнездо тайны).  

В номинацентрических пословицах с отношениями тождества и сравнения находят отражение 
реалии народного быта. Ср., например:  

а) В русском языке; Горе не плуг, а бороздку прокладывает; Чужая душа – не гумно: не заглянешь;  
б) В казахском языке: Kiші қатын - кici қатыны (Младшая жена — чужая жена); Бәйбіше - қудай 

бұйрығы, тоқал – иттің құйрығы (Старшая жена — божий указ, младшая жена — собачий хвост).  
В казахских номинацентрических пословицах шире, чем в русском пословичном фонде, 

используются наименования явлений природы, окружающей среды [4,298 с.]. 
Структура номинацентрических пословиц определяется морфологическими и синтаксическими 

аспектами. 
Единство синтаксической позиции и функции требует расширить круг  номинацентрических 

пословиц и включить в него высказывания с грамматическими  заменителями имени существительного 
в  именительном падеже. В роли таких заменителей выступают  инфинитивы и субстантированные  части 
речи. Например: Жить в разлуке – жить в муке; Каждый зряч, да не каждый врач; Не то счастье, о чем 
во сне бредишь, а то, на чем сидишь да едешь; Не  всяк злодей, что часом лих; Пьяный что дурной [12].  

Структурные схемы номинацентрических пословиц и пословичных выражений: 
1. Sn + Sn. (Существительное + Существительное) 
2.Inf + Inf. (Инфинитив + Инфинитив) 
3. Sn + Inf. (Существительное -t- Инфинитив) 
4. Inf+Sn. (Инфинитив + Существительное) 
• В английском языке очень часто встречаются номинацентрические пословицы с конструкцией: 

Inf + Inf. 
Например: 
 Easy come, easy go (Легко приходить, легко идти) 
 Eat to live, not live to eat (Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть) 
 It is better to wear out than to rust out (Лучше износиться, чем заржаветь) 
 Lend your money and lose your friend (Одолжи денег и потеряй друга) 
• Большинство русских пословиц имеют структуру Sn + Sn.: 
Например:  
 Богатство-грязь, ум-золото; 
 Азбука наука, а ребятам мука; 
 Безделье – мать пороков; 
 Быль –  трава, небыль – вода;  
• Большинство казахских номинацентрических пословиц также имеет конструкцию Sn + Sn.: 
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Например:  
 Білім – қуат (Знание –сила); 
 Жастық - әлсіздік емес (Молодость – не слабость); 
 Жақсы ат– жан серігі (Хороший конь–друг души);  
 Шешеннің тілі – шебердің бізі (Язык оратора—это шило мастера (т.е. шедевр)). 
 Жақсы сөз – жарым ырыс (Хорошие слова–это наполовину ритуал). 
Таким образом, пословица – общеязыковое явление, характеризующееся как языковыми, так и 

речевыми свойствами. Сопоставительное исследование номинацентрических пословиц способствует 
определить общие сходства и различия не только в семантике, но и в структуре пословиц исследуемых 
языков. К тому же при контактировании языков появляется речевая интерференция [13,140 с.].  

Пословицы в целом и номинацентрические пословицы в частности в сопоставляемых языках 
являются результатом народного творчества и творчества отдельных личностей. Номинацентрические 
пословицы – это пословицы, в которых один или несколько (1-5) смысловых центров, выраженных 
языкавыми единицами именного характера.  

Номинацентрические пословицы, также как и все другие пословицы, характеризуются закончен-
ностью мысли, структурностью предложения, образностью, иносказанием, собирательностью, абстра-
гированностью и применимостью в различных речевых ситуациях. 

В структуре и семантике номинацентрических пословиц английского, русского и казахского языков 
наблюдаются сходства, свойственные пословицам всех языков и особенности (различия), которые 
характеризуют национально-культурные аспекты каждого языка в отдельности, своеобразие видения, 
восприятия и словесного оформления языковой картины мира в пословичном выражении.  

Номинацентрические пословицы являются разновидностью паремиологического клише, поэтому они 
моделизированы как по значению, так и по структуре.      

 
 
Использованная литература: 
1. Hassan Zolfaghari & Hayat Ameri. "Persian Proverbs: Definitions and Characteristics". Journal of 

Islamic and Human Advanced Research 2(2012). – 108 с. 
2. Wolfgang Mieder."The wit of one, and the wisdom of many: General thoughts on the nature of the 

proverb. Proverbs are never out of season: Popular wisdom in the modern age 3-40. Oxford University Press., 
1993. –284 с.  

3. Бакиров П.У. Пословицы–энциклопедия народной жизни. Ташкент, Akademnashr, 2018. – 176 с.  
4. Бакиров П.У. Семантика и структура номинацентрических пословиц (на материале русского, 

узбекского и казахского языков). – Ташкент: Фан, 2006. – 298 c. 
5. Даль В.И. Словарь русского языка. / Переизданный. − М., 1989. 
6. Джусупов М., Алибекова К.Е. и Мажитаева Ш. Специальная лексика и пословицы 

(лингвоконтрастивные и методические аспекты). – Ташкент: Meriyus, 2013. – 138 c. 
7. Джусупов М. Кудакаева А.З, Мажитаева Ш. Фразеология русского языка: лингвистические и 

методические проблемы. Монография. Ташкент, изд.-во «Фан», 2008. – 223 с. 
8. Джусупов М. Сапарова Н.Б. Пословица как вид паремиологических клише // ВЕСТНИК Каз.гос. 

университета им. Аль-Фараби. Филологическая серия, №7/41/. – Алма-Аты, 2000. – С.20-25. 
9. Нгетунь К.К. Структурно-семантические особенности русских пословиц и поговорок с 

пространственно-временными характеристиками: Автореф. дисс. …канд.филол.наук. – Москва, 2002. –
160 с. 

10. Сапарова Н.Б. Лингводидактические основы обучения студентов-казахов номинацентрическим 
пословицам русского языка: Автореф.дисс…канд.пед. наук. – Ташкент,2001. – 168 с.  

11. Сулейменова Е.Д. Казахский и русский языки: основы контрастивной лингвистики. − 
Алматы,1996. − 207 с. 

12. http://www.tutoronline.ru/blog/jan_2012/paremija.aspx 
13. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас. – Алматы, 2005. – 140 б. 
 

 
ТІЛ  МӘДЕНИЕТІ  ЖӘНЕ  ЛИНГВОСТИЛИСТИКА 

 
Бахонова Ә.Қ. 

                                                              №36 мектеп-гимназиясының қазақ тілі  мен                           

http://www.tutoronline.ru/blog/jan_2012/paremija.aspx


46 

                                                             әдебиеті пәнінің мұғалімі,  Атырау қаласы. 
                               asel_bahonova@mail.ru  

 
Түйіндеме: Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Тіл мәдениеті – тілді ауызша да, жазбаша да дұрыс пайда-

лану, сауатты жазу, топ алдында әсем, әсерлі етіп сөйлей білу деген сөз. Бұл мақалада тіл мәдениетінің 
ерекшелігін айқындайтын белгілер, қазақ тілінің стилистикасы, лингвостилистика мәселелері туралы сөз 
қозғалды. 

Тірек сөздер: тіл мәдениеті, лингвостилистика, көркем әдебиет, өнер туындысы.  
 
Аннотация: Казахский язык-государственный язык. Культура языка – это правильно применять ее в 

устной речи, в письменности, правильное правописание, красиво и выразительно выступать перед 
публикой. В этой статье говорится о культуре языка, о стилистике казахского языка, о лингвостилистике.  

Ключевые слова: языковая культура, лингвостилистика, художественная литература, произведения 
искусства. 

 
Annotation: Kazak language is a state language. Culture of a language is correct oral speech, correct spelling 

and beautiful speech in front of people. In this article is written about culture of the language, style of the language 
and linguistic stylistics.  

Keywords: linguistic culture, linguistic stylistics, fiction, works of art. 
 
Көркем әдебиет тілі – әлі де болса зерттелетін тақырыптардың бірі. Ең алдымен, көркем әдебиет – 

өнер туындысы болғандықтан, оның тілі де – сол өнердің құралы, «материалы» ретінде қаралып, ол да – 
өнер, демек, шеберлік тұрғысынан сөз болмаққа керек. Көркем шығарма тілін әңгіме ету шын мәнінде 
«жазушының суреткерлік шеберлігін, эстетикалық талапты өтеу мүмкіндіктерін талдау» деген сөз. 
Дәлірек айтқанда, «жазушы өз шығармасының поэтикалық деңгейіне сай етіп тілдік құралдарға жүк арта 
алды ма, әр сөздің, әр фразаның құдіретін дұрыс танып, көркемдеуіш қызметі үстінде олардың барша 
потенциалды қабілетін жарата білді ме?» деген жайттар осы әңгімеден туындайды. Қысқасы, «шығарма 
тілі автордың айтпақ идеясына сай келе ме?» дегенді алып, жазушы өрнегін, қолтаңбасын айқындау – 
көркем дүние тілін танудың басты міндеті. Бұл – әдебиеттану мен тіл білімінің, оның ішінде 
лингвостилистика деп аталатын саланың шаруасы.[1]  

Лингвостилистика, лингвистикалық стилистика – сөздің қолданылу заңдылықтары мен тілдің 
стильдік тармақтарын зерттейтін саласы. Екінші жағынан, лингвостилистика – көп салалы, көп мағыналы 
стилистиканың бір саласы. Лингвостилистиканың өз ішіндегі бөліктері туралы тіл білімінде әртүрлі 
қөзқарастар баршылық. Сонымен, бүгінгі таңдағы лингвостилистиканың көпшілік табан тіреген теория-
лық пікірлеріне сүйенсек, оның басты екі бағытын немесе екі түрін атауға болады. Олар: 1) тіл ресурс-
тарының стилистикасы немесе тіл стилистикасы. Ол өз ішінде тілдің деңгейлеріне байланысты: а) 
лексикалық стилистика, фразеологиялық стилистика. Лингвостилистиканың бұл түрі лексикалық 
бірліктер мен тұрақты тіркестердің стилистикалық қызметін зерттейді; ә) фонетикалық стилистика. Ол 
тілдегі дыбыстар жүйесінің қолданылу заңдылықтарын қарастырады; б) морфологиялық стилистикада 
қосымшалардың ойды дәл және мақсатқа сай беру қатынасына көңіл бөлінеді; в) синтаксистік 
стилистикада сөз тіркестері мен сөйлемдердің түрлерінің, олардан да көлемді конструкциялардың 
(күрделі синтаксистік тұтастық, абзац, т.б.) стилистикалық мақсатта жұмсалуындағы дұрыс немесе бұрыс 
құрастырылғаны негізгі нысанаға алынады.  

2) Функционалдық стилистика немесе қолданыс тілі стилистикасы. (стилистика речи). Бұл да өз 
ішінде бірнеше топқа жіктеледі. Бұл жіктелу функциональдық стильдер жүйесі бойынша жүзеге асады, 
демек, әдеби тілдегі бес функционапдық стильге бөлінеді: а) ауызекі сөйлеу стилі; ә) ресми стиль; 
б) ғылыми стиль; в) публицистикалық стиль және г) көркем әдебиет стилі (немесе тілі). Бұл стильдердің 
барлығы да өздеріне тән тілдік-коммуникативтік жанрларда қызмет етеді. Бір функциональдық стильдің 
тілдік элементтері екіншісінде немесе бірнешеуінде бола беруі мүмкін, бірақ әр стильдің өздерін дара-
лайтын лингвистикалық және экстралингвистикалық белгілер бар. Лингвостилистиканың арқауына 
енетін стильдердің тағы бір түрі – эмоциялық-экспрессивтік стильдер. Көп ретте стильдің бұл түрлері 
функциональдық стильдердің құрамында қарала береді.[2] 

Ал «көркем әдебиет тілі» дегенді әдеби тілдің нормасы тұрғысынан қарастыру – жоғарыда көрсетіл-
ген міндеттермен ұштасып жатқанымен, өз алдына бөлек мәселе. Қазір әдеби норма, тіл (сөз) мәдениеті 
дегендерге айрықша назар аударылып, көңіл қойыла бастады. Ал тілдің жалпы нормасымен қатар, 
стильдік-эстетикалық заңдылықтарын қалыптастыратын, қалың жұртшылыққа ана тілінің әсемдік құді-
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ретін танытатын, сол әсемдікті дұрыс пайдалана білуге тәрбиелейтін құралдың бірі, тіпті бірегейі – 
көркем әдебиет екендігі мәлім.  

Қазақ көркем әдебиеті тілін – көркем туындыны өнер ескерткіші ретінде танып, сол өнер иесінің 
шеберлігі тұрғысынан да, сонымен қатар оны әдеби тіл нормаларын белгілеуші, сақтаушы, жетілдіруші 
құрал ретінде танып, сол құрал иесі – жазушының норманы ұстауы не одан ауытқуы тұрғысынан да, яғни 
нормативтік – статикалық аспектіде сөз етуге болады. Көркем дүние тілінің негізі де, қоры да – жалпы 
ұлттық тіл, жалпы әдеби тіл екенін ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан бүгінгі таңда көтерілетін 
тіл мәселесі, сайып келгенде, тілдік нормаға барып тіреледі.    

Тілдік норма – ауызекі және әдеби тілдің қалыптасқан үлгісі, халықтың бәріне түсінікті, бәрі де 
қолданатын тілдік амалдардың жиынтығы. Тілді нормалау – тіл мәдениетін арттырудың шарасы.     

«Тіл мәдениеті» деген сала тіл білімі сияқты ғылымның бір тармағы ретінде соңғы онжылдықтарда 
ғана дүниеге келіп, әлеуметтік, ғылымдық, тәрбиелік үнге ие бола бастады.  

Бұл қандай сала, мазмұны мен мақсаты қандай? Осы жердегі «мәдениет» сөзі – «дұрыстық, түзулік, 
нормалылық» дегендердің баламасы. Демек, «тіл мәдениеті – тілді ауызша да, жазбаша да дұрыс 
пайдалану, сауатты жазу, топ алдында әсем, әсерлі етіп сөлей білу» деген сөз.  

«Тіл мәдениеті – тілдің әр саласы сол тілде сөйлейтін жалпы халыққа ортақ бірдей стандарт түрде 
норма болып қалыптасқан үлгілі әдеби тіл» [3] 

Тіл мәдениетінің басты мәселесі – тілдік құралдардың көмегімен қарым-қатынас жасау барысында 
адамға ықпал ету. Әрине, мұндайда тілдің эстетикалық, әдемілік жағынан әсер етуі басты назарға алынады. 
Тіл мәдениетінің ерекшелігін айқындайтын негізгі белгілер мен сапалар: дұрыстық, дәлдік, логикалық, таза-
лық, мәнерлілік, сөздің байлығы және қисындылық.  Енді солардың басты-бастыларына тоқталайық.  

Сөздің дәлдігі немесе айқындығы дегеніміз – сөздің реальды шындықтағы заттар мен құбылыс-
тардың атауларына барынша дәлме-дәл келуі.  

Логикалылық деп ойдың қайшылыққа ұрынбауын айтамыз. Тегінде, ой мен сөздің логикалылығының 
сақталуы функциональдық стильдердің барлығында да керек, тіпті ауызекі сөйлеу тілінде қай мәселеге 
мән бере айтудың, демек, әңгімелесуші адаммен түсінікті түрде қатынас жасау да тіл мәдениетіне 
қойылатын талапты орындау болып табылады.  

Сөздің тазалығы дегеніміз – сөйлеушінің немесе жазушының әдеби тіл нормасын сақтаумен бірге, 
ана тілінің мүмкіндігін пайдалана білу. Тіл мәдениетінің ең басты коммуникативтік сапаларының бірі 
болғандықтан, сөздің тазалығына ерекше мән беріледі. Дәлірек айтқанда, сөзді қолданғанда, баламасы бар 
сөздердің әдеби тілге қатысты бірден – бір ұғынықты ана тілінің тазалығын танытатын сөзді таңдай білу 
керек.  

Сөздің мәнерлілігі. Сөздің мәнерлілігі дегеніміз – сөйлеушінің немесе жазушының тыңдарманын 
немесе оқырманын қызықтыра білуі, сөзін ұғындыра алу қабілеті. Классиктер мен көрнекті жазушылар-
дың шығармаларын оқығанда, эстетикалық әсер алуымыздың бір себебі сөз мәнерлілігін авторлардың 
қисынды пайдалануында жатыр. 

Көркем әдебиет әралуан мотив пен әдеби норманың сыртында тұратын жергілікті сөздер мен 
қарапайым сөздерді де, окказионализм деп аталатын авторлық «жеке меншіктерді» де және өзге 
стильдерге тән канцеляризм, ғылыми термин, кәсіби сөз, публицистикалық клише сияқтыларды да 
қолдана алады. Бұл көркем шығарма тілінің нормасына қайшы келмейді. Ал ол норманың бұзылатын сәті 
осы элементтерді орнымен, белгілі бір мотивпен қолдана білмеген тұстарда көрінеді.  

Әдеби норма сыртындағы элементтерді жазушы ешбір стильдік мақсат көздемей, не кейіпкерінің 
тілінде, не авторлық ремаркада қолданса, ол тілдік стильдік «мәдениетсіздік» болмақшы. Немесе бір стиль-
дің амал тәсілдері жөн жосықсыз екінші бір стильде қолданылса – онда да тіл шырқының бұзылғаны. 

Жазба тілде қолданылатын тіл мәдениетімен қатар, сол мәдениеттілік, түзулік, дұрыстық ауызекі 
сөйлеу тәжірибесінде де талап етіледі. Ауызекі сөйлеу әдетте екі жағдайда өтеді: бірі – топ алдында сөй-
леу. Бұл – жиналыс, жиындарда шығып сөйлеу, баяндама, хабарламалар жасау, сабақ беру, радио мен 
теледидардан сөйлеу сияқты сәттерде көрінеді. Топ алдына шыққан шешен күнделікті тұрмыста қолданы-
латын ауызекі сөйлесу түрінде емес, әдеби тілде сөйлеуі керек. Ауызша сөйлеудің екі түрінде де тіл 
түзулігі талап етіледі, бірақ шаршы топ алдында сөйлеуде тіл нормаларын сақтау міндеттілігі әлдеқайда 
жоғары болмақ. Сондықтан жұрт алдында тек шешен сөйлеу емес, тіл құдіретін жоғары тұтып, үлгі 
көрсете сөйлеу – парыз. Қазіргі кезде топ алдында ауызша сөйлеу мәдениетіміз мәз емес.  

Топ алдында ауызша сөйлей білудің түп машығы күнделікті ауызекі сөйлесу дағдымызда жатыр. Бұл 
орайда да, қынжыла айталық, салақтық пен енжарлық бар: қалай болса солай сөйлей салу, орысша, 
қазақшаны араластыру, айтар ойымызға қатысы жоқ жаңағы, сосын, әлгі, неде, нетіп сияқты қыстырма 
элементтерді көп келтіру дәстүрі етек алып бара жатқанын көреміз. Әрине, күнделікті тұрмыста өзара 
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сөйлесудің жазба тілге қарағанда едәуір еркіндігі, ерекшеліктері бар. Бірақ «өзара сөйлесуде де оғаш, ұят, 
жарасымсыз элементтерді қоспай, айтпағымызды тыңдаушыға әдепті түрде жеткізу – бүгінгі жаппай 
сауатты тәрбиелі қауым біздердің бірден бір парызымыз» дер едім.   

Тіл мәдениетіне қатысты бұдан былайғы жұмыста алға қоятын ең маңызды, ең басты, ең қажетті 
міндет – осы саланың теориялық негіздерін күшейту, ғылыми арқауын ширату болмақ. Себебі «тіл мәде-
ниеті» дегеніміз – оңаша, оқшау тігілген отау емес, тілдің өзге тарамдарына, қаттауларына осы орайда 
жанаса қонған, солармен тығыз қарым-қатынаста өмір сүретін ғимарат екенін сөзсіз мойындасақ, тіл 
мәдениетінің ғылыми арқауы дегеніміз – фонетиканың, морфология мен синтаксистің, лексикология мен 
терминологияның, поэтика мен әдебиет теориясының негіздерінде жатқандығына да ден қоямыз. 
Мысалы, дұрыс жазу (орфография) мен сөзді сөйлеу актісінде дұрыс дыбыстау (орфоэпия) ережелерін 
ұсынуда, олардың негіздерін дәлелдеуде бүгінгі фонология мен фонетиканың, сондай-ақ сөз құрамын 
зерттейтін морфологияның, сөздердің тіркесу амалдарын зерттейтін синтаксистің, сөздердің түп төркінін, 
шығу тегін қарастыратын тарихи лексикологияның, этимологиялық ізденістердің, қысқасы, осы сияқты 
толып жатқан саланың материалдары мен табыстарын іздеу қажет болады... 

Тіл мәдениетінің өзегі – норма мәселесі екенін ескеріп, сол нормалардың негізін, бағытын көрсету, 
ғылым тезіне салу, тілдік нормаларды кодификациялау, яғни ережелерді түсіндіріп, тіркеп, бекітіп 
отыруды жолға қою. 

«Көркем әдебиет тілінің ұлттық нормасы» дегенді арнайы қарастыратын уақыт жеткенін сезінген жөн. 
Өйткені тіл мәдениеті айтылған(жазылған) ойды білдіретін тілдің түзулігі (дұрыстығы) мен қатар, оның 
әсерлі, әсем болуын көздейтінін естен шығармау керек. Бұл орайда әдеби норма (стандарт) мен одан уәжді-
уәжсіз ауытқу дегендерді зерделеу де көтеріліп отырған мәселенің бір ұшы екендігін жақсы білген жөн.  

Ұлттық жазудың жаңа түріне – латын графикасына көшуге байланысты қазақ емлесі мен орфоэпия-
сының жаңа ережелерін түзу харекеті. Жазу мен сөзді дұрыс дыбыстаудың жаңа нормаларын ұсынбас 
бұрын қазір қолданылып жүрген қазақ емлесінің бірқатар тұстарына азды-көпті өзгерістер енгізу қажет. 
Мысалы, біріккен сөздердің түбір тұлғаларының фонетикалық бітімін сақтамай, олардың тоғысқан 
жіктеріндегі үндесу заңдылықтарына қарай жазу керек болар ма еді? Немесе орыс тілінен енген сөздердің 
қазақша тұлғалануын осы күнгіше қалдыра тұру керек пе, әлде өзгерту керек пе? «Мысалы, жалқы 
есімдерді жазуда қалыптасып қалған қағиданы бұл күндерде бұзып, жүйелікті бұзып тұрған екі бөлек сөз 
етіп жазушылыққа (Мырза Әлі, Ғалия Бану деген сияқты) бұдан былай жол бере беру керек пе әлде бір 
ізге салып, ережені қатаң сақтауды жазу мәдениетінің шарты деп ұсыну керек пе?» Қысқасы тіл 
мәдениетіне қатысты алдымызда тұрған шаруаның, проблема ретінде қойылатын жұмыстың бір ұшы 
емле, яғни сауатты жазуға келіп тірелетініне қатты назар аудару қажет деп ойлаймын. [4]  

Қазақ тілінің сындарлы және әсерлі түрде қолданылуын жүзеге асыруды тек мұғалімдер мен тіл 
мамандарының міндеті деп қарамай, бұл іске барлық күшті: теледидар мен радио, баспасөзді қосу 
қажеттігі – бүгінгі күн міндеті. 
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Түйіндеме: Мақалада күрделі синтаксистік тұтастық туралы сөз қозғалады. Алғашқы сөйлемі 

бастауыштан және баяндауыштан басталатын тізбекті күрделі синтаксистік тұтастықта қарастырылады 
және олар тілдік деректермен айғақталады. 

Тірек сөздер: сөйлем, күрделі синтаксистік тұтастық, бастауыш, баяндауыш.  
 
Аннотация: В статье рассматривается сложное синтаксическое целое. Цепь предложения которая 

начинается с подлежащего и сказуемого как сложное синтаксическое целое и доказываются 
лингвистическими данными. 

Ключевые слова: предложение, сложная синтаксическая целостность, лингвистические данные.  
 
Annotation: The article considers a complex syntactic whole. A sentence chain that begins with the subject 

and predicate as a complex syntactic whole and is proved with language levels. 
Keywords: sentence, complex syntactic integrity, linguistic data.  
 
Мәтін  ауқымында сөйлемдерді айрықша мақсатты рәсімдеп біріктіру ретіндегі тұтастықтың бар болу 

идеясы бұрын да және қазіргі күні де көптеген  наразылықтар тудырады. Осы ретте негізінен тұтастықты 
мәтіннен бөлу кезінде қалай болса солай ойлау айқындалады. 

Түркологияда осы сұрақтың аз зерттелуі негізінен осындай синтаксистік бірліктердің кейбір заңды-
лықтарының белгіленуімен және жеке синтаксистік сипаттаулардың айтылуымен шектеледі. Мысалға 
алғанда, 1960-70 жылдарда Т.Қордабаев пен Р.Ғ. Сыздықованың еңбектерінде мәтін лингвистикасының 
нысаны – мәтіннің тұлға-бірлігі күрделі синтаксистік тұтастық мәселесі күн тәртібіне қойылды.  

Р.Сыздықова 1970 жылы жарық көрген «Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы» атты еңбегінің 
бір бөлімін «Күрделі синтаксистік тұтастық туралы ұғым» деп алып, онда мәтін лингвистикасындағы 
негізгі мәселелердің бірі сөйлемдердің күрделі синтаксистік тұтастыққа ұйымдасуын сөз етеді. 
Р.Сыздықова «Күрделі синтаксистік тұтастық» дегеннің өзі не? – деп сауал тастай отырып, былайша ой 
түйіндейді: «күрделі синтаксистік тұтастық жеке сөйлемге қарағанда, автордың аяқталған жеке бір ойын 
білдіретін әлдеқайда үлкендеу синтаксистік автономия және ол әрқилы амал-тәсілдермен өзара байла-
нысқан сөйлемдер тобынан тұрады» [1;296]. Р.Сыздықова бұл еңбегінде Н.С.Поспеловтің күрделі 
синтаксистік тұтастыққа берген анықтамасын біршама айқын анықтама деп талдай келіп, мына пікірді 
басшылыққа алады: «Әдетте, белгілі бір айтылған ой жазушының тұтасқан сөзі (связная речь) екені 
мәлім. Ал тұтас текстің құрылымын синтаксистік жағынан талдағанда, әрбір жеке сөйлемді алып, соларға 
қарай талдамай, айтылған ойға (высказываниеге) қарай анализ жасау қажеттігін біз де құптаймыз»                  
[1; 297]. Ғалымның осы пікірлерімен сабақтас ойлар кейінгі зерттеулерінде де айтылып келеді.  

Т.Қордабаев құрмалас сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны ретінде құрмалас сөйлемдермен қатар 
сөйлемдер тіркесінен құралатын күрделі синтаксистік тұтастықтыда алып қарастыру қажеттігін айтады. 
Т.Қордабаев күрделі синтаксистік тұтастықты өз еңбегінде «синтаксистік күрделі бірлік» деп береді. 
«Біздің синтаксистік күрделі бірлік деп отырғанымыз –...семантикалық тұтастыққа, бірлікте тұратын 
дербес сөйлемдердің жиынтығы», – деп анықтап, күрделі бірлікке тән төмендегідей белгілерді көрсетеді:  

1. Құрылымы жағынан бірнеше дербес сөйлемдерден құралады.  
2. Семантикалық бірлікте болады, компоненттер белгілі бір ой, мағына төңірегіне топтасады. 
3. Баяндалатын пікірлерге ұйытқы, орталық кіндік, темір қазық болып тұратын сөз немесе сөздер 

тіркесі болады [2;141-145]. 
Адам сөйлегенде жеке бір сөйлем айтып қана қоймайды, оның сөзі көбінесе сөйлемдер тізбегі, 

сөйлемдер тасқыны түрінде болып келеді. Ондай тізбектер құрамындағы сөйлемдер мағыналық жағынан 
өзара жақындықтарына, іліктестіктеріне қарай үйір-үйір, топ-топ болып тұратыны болады. Күрделі 
синтаксистік тұтастықты құраушы сөйлемдердің бір-бірімен байланысу тәсілдері, негізінен екі түрлі. 
Соған байланысты күрделі синтаксистік тұтастықтарды құрылымдық жағынан екі топқа бөліп алып 
қарастыруға болады. Бірінші түрінде күрделі синтакситік тұтастыққа бірігуші сөйлемдер бір-бірімен 
іліктестік қатынаста байланысып тұрады, яғни сөйлемдер бірінен-бірі туындап, соңғысы алдыңғысына 
бағынып отырады. Бұл жай бірінші сөйлемнің элементі екінші сөйлемде, екінші сөйлемдікі – үшінші-
сінде, үшінші сөйлемдікі – төртіншісінде т.с.с. қайталанып қолдаланылуы арқылы жүзеге асады [3; 252]. 

Тізбекті байланыс түрі ғылыми стильге тән, өйткені ғылыми мәтінде ой бір-біріне қатаң тәртіппен 
сабақтаса байланысып отырады. Сондықтан ондағы әрбір сөйлем өзінің алдындағы сөйлемнің заңды 
жалғасы болып табылады. Ғылыми стильге тізбекті күрделі синтаксистік тұтастықты құраушы сөйлем-
дердің көбіне лексикалық қайталаулар мен сілтеу есімдіктері арқылы байланысуы тән.  
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Тізбекті күрделі синтаксистік тұтастық алғашқы сөйлемнің, яғни маңызды рөл атқарып тұратын 
басқы бөлігінің, түрлеріне қарай бірнеше топқа ажыратылады. Олар: 

• алғашқы сөйлемі бастауыштан басталатын күрделі синтаксистік тұтастық; 
• алғашқы сөйлемі баяндауыштан басталатын күрделі синтаксистік тұтастық; 
• алғашқы сөйлемнің баяндауышы зат есімнен болған  күрделі синтаксистік тұтастық; 
• алғашқы сөйлемі толықтауыштан басталатын күрделі синтаксистік тұтастық; 
• динамикалық сөйлемді күрделі синтаксистік тұтастық [4; 740-741]. 
Біздің мақсатымыз – тізбекті күрделі синтаксистік тұтастықтың алғашқы сөйлемі бастауыш пен  

баяндауыштан басталатын түріне тоқталу. 
Алғашқы сөйлемі бастауыштан басталатын күрделі синтаксистік тұтастық.  
Игілік Қызылжардан бұл жолы да ренжіп қайтып еді. Үш ақшыл күрең жеккен пәуескемен келе 

жатса да, көңілі әлі көтерілер емес. Қараөткел базары да көңілін көтере алған жоқ. Аяп кетті, әлі 
қуынғып жүр. Одан кейін өзі де қорланып келеді. Өзін-өзі асқам баймын деп ойлаушы еді, енді есептеп 
қараса мұның бар байлығы Ушаковтің сарапқа түскен жарнамасына әрең жетеді екен (Ғ.Мүсірепов). 
Басқы бөліктің, яғни алғашқы сөйлемнің бастауышы – Игілік. Бұл сөйлемді бірнеше сөйлемнен құралған 
алғашқы сөйлемі бастауыштан басталған тізбекті синтаксистік күрделі бірлік деген бір ғана атаумен 
атауға болады. Өйткені, мұндағы сөйлемдер бір ғана күрделі ойды қамтиды. Сондықтан Игілік – сол 
бүкіл текстің қазығы, орталық кіндігі. Мағына-мазмұн бірлігі, ой тұтастығы арқасында кейінгі сөйлемдер 
әр түрлі тілдік тұлғалар арқылы бірінші сөйлемге, ондағы Игілік деген сөзге арқандалып тұр. Егер бірінші 
сөйлем немесе ондағы Игілік сөзі болмаса, кейінгі сөйлемдердегі көңіл, көңілін, өзі, өзін, мұның, байлығы 
деген сөздердің кімге, неге қатысты екені, әңгіме не туралы екені белгісіз болады. 

Тізбекті күрделі синтаксистік тұтастықтың бұл түрі тек көркем әдебиетте ғана емес әртүрлі жанр-
ларда, мәселен, публицистикалық және ғылыми стильдерде кездеседі. Неғұрлым жиі ұшырасатыны – 
газет жанрларындағы күрделі синтаксистік тұтастықтар. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтанға ресми сапармен келген Ресей Федерациясының Сыртқы 
істер министрі Сергей Лавровты қабылдады. Тараптар екі жақты ынтымақтастықтың ауқымды 
мәселелерін талқылады, сондай ақ, аймақтық және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге 
қатысты пікір алмасты. Мемлекет басшысы Сергей Лавровтың Қазақстан астанасына ресми сапар-
мен келуі екі жақты қарым-қатынастарға қосымша серпін беретінін атап өтті (Егемен Қазақстан 
газеті). Бұл сөйлемдегі бастауыш айтылатын ойдың қысқаша мазмұнын өз бойына жинақтап, алдындағы 
күрделі синтаксистік тұтастықпен байланыса отырып, жаңа ой енгізіп тұр. Бұл  алғашқы сөйлемі 
бастауыштан басталып, үш жай сөйлемнен және III-жақтан баяндалып тұрған күрделі синтаксистік 
тұтастық. Алғашқы сөйлемі бастауыштан басталған мұндай тізбекті күрделі синтаксистік тұтастықтарда 
одан әрі не туралы айтылатыны бастауыштан белгілі болады. 

«Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар» атты оқулықта Ж.Жақыпов өзінің күрделі 
синтаксистік тұтастық (шумақ) атты мақаласында, академик З.Ахметовтың кейінгі жарияланған «Поэзия 
шыңы – даналық» атты еңбегіндегі  шумақтың синтаксистік-семантикалық жақтарына мән береді. «Шумақ-
тың тұтастық-бірлігін күшейтіп, жекеленіп бөлінуіне себін тигізетіндер – айтылатын ойдың белгілі дәреже-
де тиянақталуы, сөйлемдер синтаксистік құрылысы жағынан алғанда толық аяқталып, дауыс толқынының 
(интонацияның) тынуы. Әр шумақ біткенде айтылатын бір түйін ой не аяқталып, не белгілі дәрежеде 
тиянақталып отырады.Сөйлемнің синтаксистік құрылысы, дауыс толқынының өзгеріп, түрленуі жағынан 
алғанда да, қатар келген бірнеше тармақ жалғастық, жақындық (айталық, синтаксистік параллелизм, не 
болмаса сөйлемнің интонациялық сипатындағы біркелкілік) ұшырасуы ықтимал. Орыс әдебиеті бойынша 
анықтамалық әдебиеттерде де шумақтың синтаксистік бүтін екені айтылады [5; 281-282]. Осы пікірді 
төмендегідей мысалдармен дәлелдеуге болады. 

 
Ғашықтық іздеп тантыма 
Аз күн әуре несі іс? 
Өзіңнің қара артыңа,  
Өткен өмір бейне түс.  
Өлгенше болар бар ма дос?  
Қуаныш, қайғы бәрі бос(А.Құнанбаев).  
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Абай Құнанбаевтың «Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол» атты өлеңінде күрделі синтаксистік 
тұтастықтың алғашқы сөйлемі – ғашықтық деп басталатын бастауышы өлеңнің бірінші және үшінші 
шумақтарында қайталаған.  

 Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол,  
Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол.  
Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым,  
Мен не болсам болайын, сен аман бол. 
Ғашықтық келсе, жеңер бойыңды алып, 

          Жүдетер безгек ауру сықылданып. 
          Тұла бой тоңар, суыр, үміт үзсе, 
          Дәмеленсе өртенер күйіп-жанып (А.Құнанбаев).  

 
Ғашықтық келсе, жеңер бойыңды алып. 
Жүдетер безгек ауру сықылданып. 
Тұла бой тоңар, суыр үміт үзсе, 
Дәмеленсе, өртенер күйіп -жанып (А.Құнанбаев).  
 

Келтірілген мысалдар Абай Құнанбаевтың ғашықтыққа арналған өлеңдерінен алынған. Үш  өлеңдеде 
бастауышы – ғашықтық, яғни алғашқы тармақтың бастауышы келесі тармақтарда айтылар ойдың бар 
мазмұнын өзіне жинақтап тұр. 

Алғашқы сөйлемі баяндауыштан басталатын тізбекті күрделі синтаксистік тұтастық. Мұндай күрделі 
синтаксистік тұтастық негізінен поэзияда кездеседі. Проза жанрында кездесуі өте сирек және бұл әр 
жазушының стиль ерекшелігіне байланысты [4; 742]. 

– Бермейiм, кешегi балалардай сен алып қашасың, – деп мысық ойыншықтарын шолақ критон 
көйлегiнiң етегiне сала бастады. 

– Қорықпа, мен тимеймiн. Кәне, көрсетшi, өзiң ұстасың ғой. Ақысына не аласың, маған ана балшық 
атыңды бершi, – деп Шоқан, зорлық емес, ықтиярымен алмақ болды.                                                                                       

– Не бересiң, бауырсақ бересiң бе, қант бересiң бе? – деп Мысық икемге келе бастады. 
– Берем, сен маған ойыншығыңды бер. Бiздiң үйге жүр, апамнан көп қант, бауырсақ әперем, – деп 

Шоқан сендiре сөйледi (Сапарғали Бегалин).  
Келтірілген мысалдың алғашқы сөйлемдері баяндауыштан басталып, жеті жай сөйлемнен және төрт 

абзацтан тұрған күрделі синтаксистік тұтастық. Нақтылай түссек, бірінші абзацтың баяндауышы I-жақта 
тұрған болымсыз етістіктен, екінші абзацтың баяндауышы бұйрық райлы етістіктен, үшінші абзацтың 
баяндауышы II-жақта, төртінші абзацтың баяндауышы I-жақта тұрған етістіктерден басталып тұр. 

Прозамен салыстырғанда, поэзияда күрделі синтаксистік тұтастық анағұрлым ашық, нақты беріледі 
өйткені поэзиядағы әрбір шумақ белгілі бір аяқталған ойды білдіріп тұрады. Поэзия синтаксисінде сөйлем 
байланыстарының прозаға қарағанда қабысыңқы, берік болатын себебі – онда сөйлемдерді синтаксистік 
қатынасқа келтіретін, прозада кездеспейтін ерекше тәсілдердің болатындығында. Сөйлемдерді бір-
бірімен байланыстыратын ондай ерекше тәсілдер қатарына өлең тармақтарында болатын ұйқас, ырғақ 
жатады. Прозада өлеңде болатындай  ұйқас пен ырғақ болмайтындықтан, егер мағыналық жақтарынан 
бір-біріне байланысты болмаса, сөйлемдердің бастары бірікпей, бөлек-бөлек болып тұрады. Ал поэзияда 
олай емес: мағыналық жақтарынан бір-біріне байланысты болмаса да, шумақ құрамындағы сөйлемдер 
өзара бірыңғай ұйқаста, бір ырғақта айтылады да, сол арқылы күрделі бір бүтін болып тұрады [4; 742]. 

 
Оқытарсың молдаға оны, 
Үйретерсің әрнені. 
Медеу етіп ойы соны, 
Жаны тыныштық көрмеді (Абай Құнанбаев).  

Бұл күрделі синтаксистік тұтастықтың бірінші және екінші жолдары баяндауыштан басталып, белгілі бір 
ойды білдіріп тұр. 
 

Шалқар көл, қалың орман, ну тоғайлар, 
Жайнаған түрлі гүлмен кең-кең сала 
У-шу боп қыбырлаған төрт түлік мал, 
Есетін Солтүстіктен салқын самал (М.Жұмабаев). 
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Таңдап алынған мысалдан байқағаным, кей жағдайда өлең жолдарының алғашқы тармағында  
бірыңғай  бастауыштар түгелімен кездесіп, екінші тармақ баяндауыштан басталып, тиянақты ойды 
білдіріп тұр. Келесі бір мысалдарды халқымыздың қайталанбас ойышылы Абай Құнанбаевтың 
өлеңдерінен алсақ : 

 
Қорқытпа мені дауылдан, 
Дүрілдеп тұрса тау мен сай. 
Шатырлап тұрған жауыннан, 
Жарқылдап тұрса түскен жай. 
 
Айттым сәлем, Қаламқас, 
Саған құрбан мал мен бас.  
Сағынғаннан сені ойлап,  
Келер көзге ыстық жас. 

 
Қорытындылай келе, алғашқы сөйлемі бастауыштан және баяндауыштан басталатын тізбекті күрделі 

синтаксистік тұтастық көбінесе прозаға қарағанда поэзияда көп ұшырасатынын байқадық және 
салыстырмалы түрде бастауыштан басталатын тізбекті күрделі синтаксистік тұтастықтың өте жиі 
қолданылатындығын аңғардық. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада есімдіктердің синтаксистік қызметі, олардың мәтінтүзімдік қасиеті жайында 

айтылады. Есімдіктің әртүрлі мағыналық топтарының мәтін түзе алатынына мысалдар келтіріледі. 
Тірек сөздер: есімдік, мәтін, синтаксистік қызмет.  
 
Аннотация: В статье раасматривается синтаксические функции местоимения, и их текстуальность. 

Приводится примеры на то что, смысловые группы местоимения могут составлять текст. 
Ключевые слова: местоимения, текст, синтаксическая функция.  
 
Annotation: This article discusses the syntactic functions of the pronoun, their textuality. Examples of 

literary groups may constitute  text.  
Keywords: pronouns, text, syntactic function.  
 
Адам сөйлегенде қоғамдағы, қоршаған ортадағы белгілі бір зат немесе құбылыс жайында күрделі 

ойын жеткізеді. Ойын жеткізу барсында сол заттың әртүрлі сипаттарын, тілдік  таңбасын тірек етеді. Кез-
келген ойды тиянақты әрі жүйелі жеткізу тек мәтінге тән сипат екені белгілі. Ал осы мәтін өз ішіндегі 
байласымды қалай құрады? Бұл тұста әрине мәтін ішінде сөздер, сөз топтары, тұтас сөйлемдердің тобы 
құралып, олар құрылымдық-мағыналық жағынан тығыз байланыста тұрады. Осы байланысты құрауда 
есімдіктердің де орны ерекше.  

Ахмеди Ысқақов өзінің «Қазіргі қазақ тілі» кітабында есімдіктердің синтаксистік қызметі жайында: 
«Синтаксистік жағынан есімдіктер, әр түрінің ерекшеліктеріне қарай, демек, қай сөз табының орнына 
жүретініне қарай, бастауыш та, толықтауыш та, анықтауыш та, баяндауыш та болып, қызмет атқара 
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береді.  Дегенмен мағыналық ерекшеліктеріне қарай, әрбір есімдік белгілі бір синтаксистік қызметтерге 
бейім болып отырады» деген болатын [1; 210]. 

Жантас Жақыпов «Сөйлеу синтаксисінің сипаттары» атты еңбегінде: «Есімдіктердің  синтаксистік 
қызметін оның сөйлемнің қандай мүшесінің  қызметін атқаратынын анықтауымен  ғана шектейді екенбіз. 
Бұл – жаңалық емес, өйткені есімдіктер есімдердің  орнына жүретін сөздер болғандықтан, сөйлемнің 
қандай да болмасын  мүшесі бола береді» деген көзқарасын жеткізді [2; 44]. Ғалымның айтуы бойынша 
есімдіктердің тіл білімінен алатын орны – орынбасарлық қызмет. Есімдіктердің синтаксистік құрылыстан 
алатын орнын да оның осы қызметінен іздеу жөн деп келтіреді.  

Жуынтаева Зәмзәгүл «Сөз таптарының мәтінтүзімдік сипаты» атты еңбегінде есімдіктердің мәтін-
түзімдік сипатына ерекше тоқталып: «Есімдіктердің жалпылама мағынасы контекст аясында айқын-
далады, олардың мағынасы тым жалпы. Есімдіктердің дәл нақты мағыналары өздерінен бұрын айтылған  
сөйлем ынғайына қарай білінеді»  [3; 44] деп келтірген болатын. 

Аяужан Таусоғарованың:  «Есімдіктер тақырып пен контекст байланысында ғана емес, контекстегі 
ситуациялардың, сөйлемдердің байланысында да маңызды» [4; 22] деген пікірін де назарға алу керек. 

Олай болса, есімдіктердің  мағыналық түрлерінің  сөйлемге қатысуы арқылы сол сөйлемді тинақсыз 
етіп, басқа сөйлемдермен байланыстыратынын, солай мәтін түзуге қабілетті екенін байқауға болады. 

Бәрімізге белгілі жіктеу есімдіктері үнемі арнайы бір жақты көрсету мақсатында жұмсалады. Сол 
қасиетіне орай үнемі сөйлеуші, тыңдаушы және бөгде кісі деген ұғымдармен байланысты қолданылады 
[3; 50]. Мысалы:   «Қанатым едің, арыстандай арысым едің , не жазығың бар еді? Сен не көрмедің? Мен 
тірі қалғанша, бірге неге өлмедім» деп өксіп-өксіп көп жылап, Бақтығұл қалды (М.Әуезов) Осы  сөйлем-
дегі сен жіктеу есімдігі тыңдаушыны, мен есімдігі айтушы жақты білдіріп мәтін түзіп тұр. Бақтығұл 
жаңағы қауіп мүйнеті енді еркіндікке ауысқанда, тез-тез қараңғы сайға түсіп, қарағайға кіріп, адас-
тырып кетпек болып, шаба жөнелді. Ол мына шаба жөнелгеннен-ақ, өкпе тұсынан қосылмақ болып, 
көлденеңдей шапты.Бұл екі сөйлемді ұштастырып тұрған – бірінші сөйлемдегі Бақтығұл сөзінің орнына 
екінші сөйлемде ол жіктеу есімдігінің жүруі. Егер екінші сөйлемді контекстен тыс алсақ, ол сөйлемдегі ой 
тиянақсыз болар еді, өйткені ол кім екендігін біле алмаған болар едік. 

Мәтіннің құрылымдық бірлігін қалыптастыруда сілтеу есімдіктері үлкен қызмет атқарады. Сілтеу 
есімдіктерінің сөйлемдегі ойды тиянақсыз, контекстке тәуелді етуінің және аяқталған сөйлемдерді 
байланыстыруының өзіндік ерекшеліктері бар. Бұлар анфоралық та, эпифоралық та бағытта нұсқай 
алады. Анафоралық сілтеу есімдігі өзінен бұрынғы қандай да бір мүшеге қатысы болуы мүмкін, демек, 
бұдан іргелес байланысты да, кейде алшақ байланысты да байқаймыз. Бақтұғыл інісінің қасына 
жамбастай, жақындай отырып,өзінің ең алғаш жаңа ғана айтқан «арысым» дегені жайында қадала 
ойланып, қатты қобалжып қалды. Мұның інісі Тектіғұл анығында бойы биік, кеудесі талыстай дейтін, 
қол-сирағы ұзын да сом біткен атан жілік азамат еді (М.Әуезов).  Бұл екі сөйлемдегі ой жалғастығы 
бірінші сөйлемдегі Бақтұғыл сөзін екінші сөйлемдегі мұның сілтеу есімдігіне ауыстыру арқылы, іргелес 
байланыс жүзеге асып тұр. Ол белгілі бір зат пен құбылысты оқырманға сілтейді. Мысалы: Көп ойлануға 
уақыт қалған жоқ, жалғыз үміті: не Талғар өткел беріп құтқарады, не өзі жұтып құтқарады – әйтеуір 
дұшпанға жоқ. Осындай не өлу, не құтылу сияқты бір-ақ қана түйіннің үстіне  келді де, құла атты 
қамшылап-қамшылап  жіберіп Талғардың  тасқынына қойып кетті.Екінші сөйлемдегі осындай есімдігі 
әрі сөйлем арасын байланыстырып, әрі бірінші сөйлемдегі берілген не Талғар өткел беріп құтқарады, не 
өзі жұтып құтқарады деген сөздердің орнына жұмсалып мәтін түзген.  

Сұрау есімдіктері сөйлеу мақсатын күшейтуші, тыңдаушының көңілін  аударушы, сөйлеу мақсатын  
айқындаушы қызметтерде сөйлесім құрылысында тұрақты орындарда тұрады. Сұраулық есімдік қатыс-
қан  сөйлем мағыналық жағынан тиянақсыз болады, оның басты себебі сұраудан адам ойы міндетті түрде 
жауап іздеуінде. Сондықтан бұндай сөйлем сұраудың табылатын, я табылмайтын сөйлеммен тікелей 
қатысты болады [3; 66]. Бұл диалогке құрылған синтаксистік күрделі бірліктерден нақты көрінеді. 
Мысалы: 

–  Кім айтты деп солай дейсің? 
–  Айтушы бар деп солай деймін. 
– Алып кел айтушыңды, мойныма салсын! Осындағы кім  сұрау есімдігі өзінен кейінгі сөйлемде 

жауап беруді күтіп, ол жауап «Айтушы бар деп солай деймін» деген сөйлем арқылы беріліп тұр. Осындай 
мысалды поэзиядан да қарастырсақ болады. Мысалы: 

 
 –Ей! 
Кімсің? 
Тірісің бе? 
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Жаның бар ма? 
Аққуды неге атасың, арың бар ма?! 

 
Байғұс әйел үн түнсіз жылап тұрды, 
Қарттың үні мең-зең ғып құллаққа ұрды  
Қолыңдағы мылтығын құлаштап кеп, 
Бөгелмей Жетімкөлге лақтырды  
                                                (М.Мақатаев. Аққулар ұйықтағанда).  

 
Бұл  өлең жолдарында бірінші шумақтағы кімсің сұрау есімдігі, өзінен кейін жауапты күтіп, екінші 

шумақта әйел сөзімен айқындалып тұр. Осы тұста Кәкен Ахановтың: «Бәрімізге белгілі сұраулы сөйлем-
дер  коммуникативтік қызметі жағынан басқа бір хабардың келіп тууын қажет етеді» [5; 496] дегенпікірі 
ойға оралады. Осы тұрғыдан алғанда сұрау есімдіктерінің мәтін түзу қасиеті орынды.   

Адам ойы белгісіздікке ұмтылатыны – даусыз құбылыс. Бұл тұрғыдан алғанда белгісіздік есімдігі 
қатысқан сөйлем тиянақсыз болып келеді. Мәселен   Жігіттер тегіс мол денелі, ұзын бойлы. Кейбіреулері 
қапсағай, сүйекті, сіңірлі. Тағы біреулері иір-иір тарамыс, шақпақ еттері қайыңның  безіндей мықты 
жігіттер (М.Әуезов).Бұл сөйлемдердегі біреулері, кейбіреулері белгісіздік есімдіктері өзінен бұрынғы 
сөйлемдегі  жігіттерсөзінің орнына қолданылып, әрі мәтін түзушілік қызмет атқарып тұр  

Өздік есімдіктері – сөйлеушіні не сөйлемдегі субъектіні өзге құбылыстардан бөліп алып көрсететін 
сөздер. Есімдіктің бұл түрі қимыл иесін және затты  нақтылап, айқындап, дәлелдеп тұрады.  Өздік есімдігі 
сондай-ақ біріне-бірі  ұласып айтылған сөйлемдер құрамындағы қимыл иесін қайталай бермеудің  тәсілі 
ретінде жұмсалып, қимыл иесін көрсетіп дейксис қызметін атқарып тұрады [3, 71]. Мысалы: Бақтұғылға 
«былтырғы істеген ісі тағы да сағынған екенсің» деп, содыр жуандықтың  жотасын көрсетті. Өзінің 
айыбы жоқ және ескі кегі ұмытылмаған Бақтығұл мына сөзге  шыдамады (М.Әуезов). Бірінші сөйлем-
дегі Бақтұғыл сөзінің орнына мәтіннің  екінші сөйлеміндегі өзінің  есімдігі іргелес тұру арқылы мәтін 
байланыстырушылық қызметте жұмсалған. Есімдіктің бұл түрінің мәтінтүзімдік қасиетін поэзиядан да 
байқауға болады. Мысалы: 

 
             Неге ертерек суалдың, жаным Анам? 
             Қалжыраған қозыңның хәлі жаман.  
            Өзің берген уызды іздеуде әлі, 

Жетім қозы күзекте маңыраған.  
                                                (М. Мақатаев. Неге ертерек суалдың).  

 
Бұл шумақтың бірінші жолындағы ана сөзінің орнына , екінші жолда берілген өзінің есімдігі 

жұмсалып, мәтін түзіп тұрғандығын байқаймыз. 
Жалпылау есімдіктері белгілі бір заттар мен құбылыстарды толық қамтып жинақтай айту үшін жұм-

салатын  жалпылау  мағыналы сөздер. Олар кем дегенде екі заттың немесе толып жатқан біркелкі не әр 
қилы заттар мен құбылыстардың жиынтығын жалпылап көрсету үшін қолданылады [2, 74].                                                                                                                         
Бұлар соғысты да, қуғыңды да, басқа тиген сойыл, атылған мылтық  оғын да көрді. Соның бәрінің  
соңында таң аппақ атқан кезде болыс бұйрығын  ойдағыдай орындады.Екінші сөйлемде берілген  бәрі 
жалпылау есімдігі бірінші сөйлемдегі соғыс, қуғын, басқа тиген сойылдеген сөздердің орнын басып, 
іргелес байланыста тұрғанын байқаймыз. Одан бөлек: 

 
 Бәрі де үн 
Үнсіз аспан, үнсіз жер, 
Үнсіз орман, үнсіз таулар,  
Мен де үнсізбін, дәрменім жоқ күрсінер. 
 Үнсіз кеуде... 
Үнсіз жүрек дүрсүлдер (М.Мақатаев. Үнсіздік).  
 

Осы өлең шумағындағы бәрі жалпылау есімдігі өзінен кейінгі өлең жолдарындағы аспан, жер, орман, 
таулар, көл  ұғымдарын жинақтап, эпифоралық бағытта жұмсалып тұр. 

Мәтіннің мағыналық тұтастығын құрауда сөйлемдер өзара паралель және тізбекті байланыс жасап 
күрделі бірлік құрып тұратыны белгілі [6; 740]. Осы тұста есімдіктердің түрлі мағыналық топтары бір 
мәтін ішінде келіп, сөйлем арасында тізбекті  байланыс құрап тұрады. Мысалы: 
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Өсіңіз, жетіліңіз, тасқындаңыз, 
Бірақ та биікпін деп асқынбаңыз. 
Сен мықты, ана уосал, мен орташа 
Бәріміз бір асапанның астындамыз  

                                                                               (М.Мақатаев. Өсіңіз, жетіліңіз, тасқындаңыз). 
 

Бұл өлең жолындағы бәріміз жалпылау есімдігі өзінің алдында келген сен, анау, мен бастауыштарын 
жинақтап, өсіңіз, жетіліңіз, тасқындаңыз,  асқынбаңыз сөздерінің тізбекті қайталаулармен байланысып, 
анафоралық бағытта мәтін түзіп тұр. 

Қорыта айтқанда, ойды толық ашық айтып жеткізуде сөйлемнің  жеткіліксіз екені анық. Осы тұста 
тек мәтін ғана кез-келген ойды тиянақты білдіре алады. Ал ондағы сөйлемдер мен сөздер мәтіндегі тілдік 
тұлғалар арқылы байланысады.Жоғарыда санамалап көрсеткенімдей  есімдіктің әр мағыналық түрі мәтін 
түзуге қабілетті. Кез-келген мәтін ішіндегі байласымдық сол сөз таптары мен тілдік тұлғалардың грамма-
тикалық, синтаксистік тұрғыдан бірлескен кезінде ғана орнайды. Ендеше мәтін түзудегі есімдіктердің  де 
орны айрықша дегім келеді. Жоғарыдағы мысалдардан байқайтынымыз есімдіктің  және оның мағыналық 
топтарының мәтін байланыстыруда өзінің орынбасарлық қызметі негізінде жүзеге асырады. Олардың 
синтаксистік қызметі тек сөйлем шеңберімен шектелмей, мәтін көлемін де қамтитынын байқадық. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада түркі тілдерінің аясында ауызша жазылған қазақ паремияларын лингво-

мәдениеттанымдық зерттеуге арналған. Бір тілдің аясында екінші тілде әлемінің паремиологиялық бейне-
сін зерттеу ерекше қызығушылық тудырады. Бұл бізге дүниені әр халықтың әртүрлі түсінуінің жалпы 
және әр түрлі ерекшеліктерін анықтауға және дүниенің мақал-мәтелдерде көрініс табуын, паремиялардан 
көрінетін халықтардың менталитетін салыстыруға мүмкіндік береді. Паремиялар кез-келген ұлттық 
тілінде бар, олар халық даналығын жинақтайды, олардың көмегімен ұрпақтан-ұрпаққа беріледі. Жалпыға 
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ортақ ерекшеліктер болған кезде бұл бірліктер әр тілдегі ұлттық-мәдени ерекшеліктермен ажыратылады. 
Ұлттық тілдің паремиологиялық кеңістігі – әлемнің ұлттық тілдік бейнесінің бір бөлігі, ондағы мәдени 
параметрлер.  

Тірек сөздер: Паремиология, тіл, ойлау, таным, мәдениет, әлем бейнесі, ментальділік. 
 
Аннотация: Данное статья  посвящена лингвокультурологическому изучению казахских паремий, 

вербализующих на фоне тюркских языков. Особый интерес представляет изучение паремиологической 
картины мира одного языка на фоне другого, позволяющее установить общие и различные черты в 
постижении мира разными народами и отображении этого мира в пословицах и поговорках, сопоставить 
проявляющийся в паремиях менталитет народов. Паремии существуют в любом национальном языке, 
они аккумулируют народную мудрость, которая передается с их помощью от поколения к поколению. 
При наличии универсальных черт эти единицы отличаются национально-культурным своеобразием в 
каждом языке. Паремиологическое пространство национального языка является частью национальной 
языковой картины мира, вербализованные в нем установки культуры. 

Ключевые слова: Паремиология, язык, мышление, познание, культура, картины мира, менталность. 
 
Annotation: This article is devoted to the linguoculturological study of Kazakh paremias verbalizing against 

the background of Turkic languages. Of particular interest is the study of the paremiological picture of the world 
of one language against the background of another, which allows us to establish common and different features in 
comprehending the world by different peoples and displaying this world in proverbs and sayings, to compare the 
mentality of peoples manifested in paremias. Paremias exist in any national language, they accumulate folk 
wisdom, which is transmitted with their help from generation to generation. In the presence of universal features, 
these units are distinguished by national-cultural identity in each language. The paremiological space of the 
national language is part of the national linguistic picture of the world, the cultural settings verbalized in it. 

Keywords: Paremiology, language, thinking, cognition, culture, pictures of the world, mentality. 
  
Кіріспе. Қазақ әдеби тiлiнiң бүгiнгi кемелденген кезеңінде тiлдiң атқаратын қызметi орасан зор, 

себебi тiл неғұрлым кемелденген сайын, тiл мәдениетi, сол тiлдiң иесі халық менталитетi де соғұрлым 
жоғары болмақ. Тiл халықтың қоғамдық, әлеуметтiк өмiрiмен тығыз байланыста дамиды, кемелденедi. 
Бұл заңды өзгерiстер тiлдiң барлық деңгейінде болады. Ал бұл әдеби тiлдiң мәдениетiн, байлығын, 
көркемдiлiгiн, бейнелiлiгiн арттыратын лексикалық бірліктер – мақал-мәтелдерге (ММ) және қанатты 
сөздерге де байланысты. Тiлдiң лексикалық құрамының бөлiнбес бiр саласы саналатын ММ-дер – ұлт 
тiлiнiң ғана емес, ұлт мәдениетiнiң негізгі көрсеткiшiнің бірі.  

Тіл – адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы ғана емес,  сонымен қатар халықтың ой-танымы 
мен сана-сезімінің құралы, тіл иесі этностың сан ғасырлық тәжірибесін жинақтаушы,  қоғамдық білімін 
қордалаушы және оны келер ұрпаққа жеткізуші танымдық, мәдени, әлеуметтік феномен тұрғысынан 
сарапталады. Өзінің  әдіснамалық негізіне антропологиялық ұстанымды арқау еткен лингвистикалық 
зерттеулердің өзегін:1) адамның тілге тигізер әсер-ықпалын; 2) тілдің адамға,  ойлауға,  мәдениетке әсерін  
айқындау мәселелері құрайды. 

Тілтанымдық зерттеулердің негізгі өзегін құраған  «тіл ↔ ойлау ↔ мәдениет» сабақтастығы мақал-
мәтелдерінің паремиологиялық жүйесін айқындау жұмыстың  жалпы сипатын айқындайды. 

Зерттеудің мақсаты. Қазақ тіл білімінде мақал-мәтелдердің құрылымдық-мағыналық, этнолингвис-
тикалық, окказионалдық  тұрғыдан қарастырылғанымен, мақал-мәтелдер өмірлік-типтік жағдаяттарды 
«тіл-мәдениет» тұтастығына танымдық-прагматикалық негіздеп таңбалайтын,  бейнелеп атайтын тіл 
бірліктері ретінде семантикалық, когнитивтік аспектіде  зерттеуді мақсат етеді.  

Теория. Тіл этнос,  ұлт қауымдастықтың  қоршаған ортаны тануы мен білуі, игеруі мен қажетіне 
жаратуы барысында жинақтаған танымдық,  қоғамдық-мәдени іс-тәжірибесінің нәтижесін бекітіп қана 
қоймайды,  сөз мағыналары және олардың ассоциациялық жүйесі арқылы адам санасындағы ұғым-
түсініктерге (концептуалдық дүние бейнесіне)  ұлттық-мәдени реңк үстемелейді. Осыған орай тіл иесінің 
санасындағы мәдени-ұлттық сипаттағы ұлттық ерекшеліктерді білдіретін ұғым-түсінік т.б. ассоциацияға 
түсетін тідік оралымдарға, афоризмдерге, мақал-мәтелдерге т.б. біртұтастылық,  тиянақтылық қасиет 
дарытады. В.Н. Телия: «Бейнелі тұрақты оралымдар тілдік қолданыста лингвомәдени қауымдастыққа тән 
менталитетті, дүние бейнесін жаңғыртады. Тілдің фразеологиялық және паремиологиялық жүйесін зерт-
теу – мәдени дәстүрлер мен құндылықтардың тілге ену жолын, амал-тәсілдерін айқындауға көмектеседі» 
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деген [1,135] пікір білдіреді. Тілдің паремиологиялық қорын Ә.Т. Қайдар  «халық даналығының қоры» 
деп  бағалап, ол қорды «көненің көзіндей «ескі дүниелер» мен «замана талабына сай жаңғыратын,  жаңа 
ұғым-түсініктермен толығып,  толысып отыратын» екі жақты тілдік процестердің «ұйтқысы», ғасырлық 
өмірлік тәжірибе мен қордаланған білімдер жиынтығының нәтижесі» деп таниды. Мақал-мәтелдер – тіл 
өкіліне «өз халқының басынан кешірген барша өмірін,  салт-сана, қалыптасқан дәстүр, дүниетанымын 
елестете алуға»,  «болмыстағы құндылықтарды танып-біліп,  заңдылықтарын ашып, олар туралы ой мен 
түсінігін тұжырымдап айтуға»,  «адамзат қауымына тән ортақ көзқарас пен құндылықтарды бағалауға» 
көмектесетін тіл фактілері. Олардың шындық болмыстағы нақты заттар мен құбылыстарға байланысты 
пайда болған алғашқы мағынасы мен оның даму барысында абстракцияланып, адамға бағышталған ауыс 
мағынасы арасындағы логикалық, уәждік, семантикалық байланыстың, гомоцентристік үрдістің табиға-
тын айқындау антрополингвистикалық зерттеуді талап етеді [2, 50]. «Паремия» (paroimia) сөзі – грек 
тілінен аударғанда «нақыл сөз» деген мағынаны білдіреді. 

Лингвистикалық зерттеудің антропоцентристік парадигмасы тілді  сол тіл қызмет ететін қоғаммен,  
әлеуметтік ортамен,  тіл иесі – халықтың сан ғасырлық  тарихымен,  таным әлемімен,  ұрпақтан-ұрпаққа 
беріліп келе жатқан өмірлік тәжірибесімен,  рухани болмыс-бітімімен,  салт-дәстүр,  әдет-ғұрпымен 
байланыстыра қарастыруды діттейтін тіл біліміндегі ауқымы кең зерттеулерге жол ашып,  нақты ғылыми 
жетістіктерге қол жеткізді. Соның нәтижесінде тіл мен мәдениет, тіл мен халық, тіл мен таным ара-
сындағы тығыз байланыс, өзара сабақтастық проблемасын жан-жақты зерттеуді мақсат ететін интегра-
циялық жаңа үрдістегі этнолингвистика, лингвомәдениеттану, этнопсихолингвистика, когнитивтік 
лингвистика сияқты ғылыми бағыттар қалыптасып, жедел қарқынмен дами бастады. 

Тілдің қоғаммен, ойлаумен, мәдениетпен, таныммен, адам болмысымен байланысы қазақ тіл білімін-
де тілдің пайда болуын,  тіл дамуының ішкі заңдылықтарын, тілдің құрылымдық-жүйелік ерекшеліктерін,  
сөзжасамдық қабілетін, ұғымдық аясын т.б. анықтауға арналған зерттеулерде ХХ ғасырдың басында-ақ 
бой көрсетті. Тіл ойлау мен таным әлемін танытатын адамзаттық универсальді құбылыс ретінде, белгілі 
бір тілдік қауымдастықтың (этнос, ұлт, халық) ұлттық-мәдени құндылықтар жүйесін құраушы,  таңба-
лаушы,  бейнелеуші құрал тұрғысынан қазақ тіл білімінде жан-жақты кешенді түрде зерттеле бастады. 
Қазақ тіл білімінің негізін қалаған тілдік тұлғалар зерттеулерінде кездеседі. Мәселен, А.Байтұрсынұлы 
«Тіл – құрал» атты еңбегінде тіл мен адамның біртұтастығы жайлы ойын «Тіл – адамның адамдық 
белгісінің зоры» деп түйіндейді [8, 73]. Қазақ фразеологиясының дербес пән, сала ретінде қалыптасуының 
ғылыми теориялық негіздемесін жасаған І.Кеңесбаев зерттеулерінде тілдік бірліктердің шығу тегі 
экстралингвистикалық факторлардың тіл жүйесіне тигізер ықпалымен байланыстырылса [3], Қазақ 
тіліндегі «мақал» сөзі араб тілінен енген. «Мақал» сөзінің мағынасы «орынды сөз, тиісті жеріне дәл 
айтылған сөз» дегенді білдіреді. Араб тілінде [maqal] – 1) «говорение» 2) «речь, слово» 3) «поговорка», 
«пословица», [matel] – 1) «пример», «образец» 2) «пословица», «поговорка» [2]. Тілші Ә.Болғанбаев 
қанатты сөз туралы өз пікірін былай тұжырымдайды: «Қанатты сөздердің авторы белгілі болғанымен, 
оның түпкі иесі – халық. Бұлар да бара-бара мақал-мәтелдік сипат алып, көптің игілігіне айналып 
кететіндігі сөзсіз. Демек, шешендік сөз, мақал-мәтел, нақыл сөз, қанатты сөз дегендердің аты басқа-басқа 
болғанымен, іс жүзінде атқаратын қызметі жағынан шек қойып, бір-бірін ажырату қиын. Бәрі де, ұрпақ-
тан ұрпаққа ауысып, халықтың ең қажетті мүддесін өтейтін асыл қазынасы болып мәңгі бақи сақталады» 
[4]. Сонымен, мақал-мәтел, қанатты сөз, нақыл сөз, бәрінің мақсаты бір – адам баласын жақсылыққа, 
ізгілікке үндеу, жақсы мен жаманнын парқын айырып көрсету болып табылады. Сонымен фольклор 
жанры ішінде халық арасында ең көп тараған және жалпыхалықтық тілдің қаймағын бұзбай ұзақ өмір 
сүретіні – мақал-мәтелдер. Мақал-мәтелдер шешендік өнермен туыстас жатқан сөз өрнегі.  

Қазақ мақал-мәтелдерінің қалыптасу тарихын VІ-VIII ғасырлардағы Орхон жазба ескерткіштерінен 
басталды деуге негіз бар. Білге қаған, Күлтегін және Тоныкөк құрметіне қойылған тастардағы жазу VІ-
VIII ғасырлардағы түріктердің поэзиясы, солардың алғашқы әдебиет үлгілері, «шешендік өнердің және 
батырдың ерлігі жайындағы талай ғасырлардың өңдеуінен өткен ауызша хикаялардың дәстүрлі 
формаларын сақтаған» көркем туынды болып табылады [5]. Бұл жырларда қолданылған мына сөз 
тіркестері мақал-мәтелге ұқсас болып келеді:  

 
Атадан жақсы ұл туса,  
Елінің қамын жейді;  
Атадан жаман ұл туса,  
Елінің малын жейді. 
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Күлтегін мен Тоныкөк жырларының кіріспе және қорытынды бөлімдеріне лепті үнмен мәнерлеп 
ғибрат айту, көтеріңкі сарынмен үндеу тастап, асқақтап сөйлеу тән болуы нақыл сөздердің орын алған-
дығын көрсетеді, мысалы: Қағаны кекшіл елдің халқы бүлікшіл келеді. 

Қағанынан айырылған ел – ғаріп, иесінен айырылған жер – ғаріп [8].   
Түркі халықтары мақал-мәтелдерді «аталар сөзі», «даналық сөздер», «нақыл сөздер» деп атаған. 

Осындай өсиет сөздер, ғибратты ойларға толы түркі халқының барлығына ортақ мұра болып табылатын 
еңбектердің бірі – «Қорқыт ата кітабы». «Қорқыт ата кітабы» («Китаби дедем Коркуд») – түркі халық-
тарының тарихын, тұрмысын, әдет-ғұрпын, салт-санасын танытатын эпикалық, әрі тарихи мұра болып 
саналады. «Қорқыт ата кітабы» қанатты сөз, өсиет-нақылдар, ғақлия сөздер, мақал-мәтелдер көптеп 
кездеседі [8].  Мысалы: Өлген адам тірілмес, шыққан жан кері келмес; 

Күл – төбе болмас, күйеу бала – ұл болмас. Сонымен қатар «Қыз анадан көрмейінше, өнеге алмас. Ұл 
атадан көрмейінше, сапар шекпес», «Дәулетті ұлы болса, ошағының қоры болар, дәулетсіз ұл болса 
атаның көрі болар», «Көңілі пасық ерде дәулет болмас» сияқты көрнекті сөз орамдарына бай.   

Жүсіп Баласағұнидің «Құдатғу біліг» дастаны XI ғасырдың орта кезінде жазылды. Жүсіп Баласағұнидің 
дастанында өсиет-уағыз, ғибрат сөздер, мақал-мәтелдер, қанатты сөздер көптеп кездеседі [8].   

Кісілік қымбат емес, кішілік қымбат;   
Ұлық болсаң кішік бол; 
Басыңа саулық тілесең, 
Тіліңе мықтап кісен сал;  
Жамандық озбайды, 
Жақсылық тозбайды (Е.Шаймерденұлы. Ақыл-ой антологиясы. – Алматы, 2004.). 
Махмұд Қашғари өзінің «Диуани лұғат ат-түрк» еңбегінде мақал-мәтелдер, қанатты сөздер жинақ-

таған. Бұл еңбектегі халықтық өлең-жырлар, мақал-мәтелдер, қанатты сөздер, көркем теңеулер, фразео-
логиялық тіркестер автор өмір сүрген дәуірде ғана емес, одан сан ғасырлар бұрын өмірге келген ғажайып 
туындылар. «Диуани лұғат ат-түркке» үш жүзге тарта мақал-мәтелдер, қанатты сөздер енген [8].   

Ғылыми ізденістердегі деректерге қарағанда, М.Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түркте» бұдан 
бірнеше ғасыр бұрын халық арасында кең тараған мақал-мәтелдер, афоризмдер берілген. Мысалы: 

Арыстан қартайса тышқан інін күзетер;  
Құс қанатымен, 
Ер атымен; 
Кеңесті іс келісе береді, 
Кеңессіз іс кері кетеді. 
Қандай мақалды алсақ та, оның шығуына үлкен уақиға, мәнді әңгіме себеп болған. Мақал соларға 

берілген баға, жасалған қорытынды, яғни «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» есебінде жүреді. Халық аз 
сөзге көп мән-мағына сыйдыра отырып, өзінің өмірінде көргендерін, бастан кешірген кезеңдерін, алған 
тәжірибелерін мақал арқылы түйіндейді. Бұл тұрғыда мақалдар ақыл-өсиет, нақыл сөз есебінде қызмет 
атқарады. Әрбір  ұлттың я  болмаса халықтың өзіне тән болмыс-бітімі, салт-дәстүрі, материалдық және 
рухани мұралары, ұлттық ерекшелігі – сол халықтың тарихи даму жолының бет-бейнесі. Адамзаттың ой-
санасы  толып, таным-түсінігі артқан сайын өзіне дейінгі ұрпақтар жасаған материалдық және рухани 
мұралардың  тереңіне бойлап зерттеп, оны игеруге деген қажеттілік  күн өткен сайын арта түсуде. Бүгінгі 
ғылыми түсінік ғылымды да, әдебиет пен өнерді де, ел-жұрттың білім өресі мен  сауатын да, ойдың орам-
дылығы мен тілдің құнарлылығын да, материалдық және рухани  қажеттіліктердің деңгей-дәрежесін де, 
ең арысы  талғамның татымына дейін мәдениеттің аясына сыйғызады [6, 31].   

Тіл иесінің көне заманнан қоршаған ортаны игеруіне, тануына қатысты жинақтаған өмірлік тәжірибе-
сі, әлеуметтік-қоғамдық қарым-қатынастарының тұжырымдамасы тілдік бірліктердің ішкі мазмұндық 
құрылымында этномәдени ақпараттар жүйесі түрінде сақталады. Осы байланысты, тілдің паремио-
логиялық қоры – тілдік этномәдени ақпараттар жүйесінің құрамдас бөліктері болып саналады. Өйткені 
олардың мазмұн межесі мен мағыналық құрылымында, ішкі формасында, уәждік негіздері мен аялық 
астарында ұлттың (халықтың, этностың) сан ғасырлық қоғамдық, тарихи, мәдени тәжірибесі көрініс 
тауып, бекітіледі. Сондықтан да  әр паремияны дүние (ғалам, әлем) бейнесінің кесіндісі (образ) тілдік 
моделі деп санауға болады.  

Паремиялардың денотативтік негізін оқиғалар, фактілер, өмірлік  жағдаяттар, іс-әрекеттердің қалып-
күйі құраса, деонтикалық (нормаланған) және аксиологиялық модалділікпен сипатталатын типтік жағдаят 
паремиялардың  прототипіне алынады. Ал паремиялардың мағынасы фольклорлық-бағалауыштық салада 
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қалыптасады, себебі паремиялардың денотациясы – халықтық рухтағы құндылықтар жүйесіне енудің 
тәсілі [7, 74]. Сондықтан да паремиологиялық дүние бейнесінде  тілдік ұжымның құндылықтық дүние 
бейнесіне әкелетін үзінділері, кесіндісі (фрагменттері) орын алады. 

Паремиялардың халық даналығын қордалап, тіл иесінің өмірлік философиясының ұстанымдарын 
айқындай алатын, сондай-ақ болмысты онтологиялық категориялар түрінде бекіте алатын әлеуетінің 
арқасында паремиологиялық дүние бейнесінде этностың философиясы да көрініс табады. Мысалы: Tr: 
Kimsenin ahı kimsede kalmaz. 

Zulüm görenin ahı, zulmedene hayretmez.  
Krs. Mazlumun ahı indirir sahı. 
KZ: Jeyimnin köz jasınan köktegi perişte titirkenedi. 
Паремияларға тән тұрақтылық қасиет  оларды ұлттық мәдениеттің  константтары жасайды, сол арқы-

лы тілдік ұжымның алғашында әлемді игеруі процесінде, кейіннен ұрпақ санасында қалыптасып, ғасыр-
лар бойы орныққан  мәдени ұстанымдарын жалғастыруға  мүмкіндік береді. Бұл тілдік таңбалардың 
(паремия) мағыналық құрылымындағы  мәдени-этикалық коннотацияны айқындауға мүмкіндік береді. 
Tr: - Kişi (herkes) ektiğini biçer. 

Krs. Ne ekersen onu biçersin. 
KZ: Ne eksen sonı orasın немесе Tr: Kol kırılır yen içinde baş yarılır börk içinde. Bkz. Baş yarılır börk 

içinde... 
KZ: Kol sınsa jen işinde, bas jarılsa börk işinde. 
Паремиялар екіншілік аталымдар ретінде  адамның  ақиқат шындыққа, заттар мен құбылыстарға, 

әрекеттер мен қалып-күйге, ортаға, әлемге деген эмоционалдық – бағалауыштық қарым-қатынасты да 
білдіреді. Бұл паремиологиялық дүние бейнесінде  әлем туралы  эмоционалдық – экспрессивтік мәндегі 
ақпараттың  жинақталуына негіз болады.  

Қорытынды. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің, салт-дәстүр, әдет-ғұрпының, рухани және заттық 
мәдениетінің сан алуан қырына  қатысты типтік жағдаяттардың  тілдік таңбасы, образды сипаттамасы 
және бейнелі атауы саналатын мақал-мәтелдер жиынтығы тілде дүниенің паремиологиялық бейнесін 
сомдайды. Дүниенің паремиологиялық бейнесі  – «тіл – мәдениет» тұтастығында екшеліп, мәдени-ұлттық 
құндылықтар деңгейіне көтерілетін адамның рухани іс-әрекеттерінің нәтижесі, танымдық, тағылымдық 
және практикалық тәжірибесі бекитін, сақталатын тілдік дүние бейнесінің құрамдас бөлігі. Дүниенің 
паремиологиялық бейнесі алғашқы адамдар қауымдастығының тіршілік тынысынан басталатын қоғам-
дық формациялар тарихын сол қалпында бүгінгі ұрпаққа жеткізетіндігімен құнды. Мәселен, тіршілік 
қамымен алысқа кеткен отағасын артындағы әйелі, бала-шағасының сарылып күтуіне қатысты айтылатын 
«Түздегі май ішер, үйдегі қан ішер» мақал-мәтелінің түп негізінде аң аулап, аулаған аңын отқа қақтап жеп 
күнелткен алғашқы адамдардың тіршілігі көрініс тапқан болса, Жеті  атасын білмеген – жетім, жеті 
руын білмеген – жетесіз  мақал-мәтелдері рулық қоғамда қалыптасқан ата-салтты танытады. Әке –  асқар 
тау, шеше – қайнар бұлақ, бала – жағасындағы құрақ;  Баланың жақсы болмағы нағашыдан; Қазақ-
Түрк-Қырғыз тілдерінде мағыналары ортақ мақал-мәтелдер: TR: Kimse kendi memleketinde peygamber 
olmaz (olmamıs). 

Kisinin değeri, doğup büyüdüğü yerde gereği gibi 
bilinmez. Daha önce ad kazanmıs kimseler vardır. 
Aile rekabetleri vardır. Küçüklüğünde yaptığı çocukça 
davranısları bilenler vardır... Bütün bunlar, 
onun yüksek bir kisi olarak kabul edilmesini engeller. 
KZ: Özge elde sultan bolgança, öz elınde ultan bol т.б. ТR: Kocasını vezir eden de rezil eden de karısıdır. 
Bkz. Kadın kocasını isterse... 
KZ:  Jaman katın bayına  
Jalğız atın soyğızar;  
Jaksı katın joldasın  
Joktan kürap toyğızar тәрізді мақал-мәтелдердің образдық негізінде ертедегі аталық (патриархаттық) 

және аналық (матриархаттық) билік заманындағы  дүниетаным жатқан болса, қазақ халқының елдік 
тұғырнамасы ұлттық салт-сана мен тарихи жадыны жаңғыртар тілдік модельдер. 
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Аннотация: В данной статье  проводится сопоставительный анализ концептов жақсылық/жамандық, 

добро/зло как базовых концептов казахской и русской ментальностей. Комплексное изучение концептов  
жақсылық/жамандық, добро/зло в казахском и русском языках создало необходимое условие для 
систематизации соответствия их признаков. Концепты жақсылық/жамандық, добро/зло как многогранные 
ментально-вербальные образования впервые стали объектом лексикографического анализа, в результате 
этого зафиксирована интенсивность развития их семантической трансформации.  

 
Annotation: This article is considered about a comparative analysis of the жақсылық/жамандық, 

добро/зло (good and evil) concepts, as the basic of the Kazakh and Russian concepts mentality.  Comprehensive 
study of жақсылық/жамандық, добро/зло concepts in Kazakh and Russian languages created the necessary 
condition for correspondence systematizing of their signs. The concepts of жақсылық/жамандық, добро/зло as 
many aspects of mental-verbal formations became the object of lexicographic analysis for the first time, in the 
result the intensity development of their semantic transformation was recorded.  

 
Жер бетіндегі түрлі этностар мен олардың әлемге көзқарасының‚ салт-санасының, дүниетанымының 

көрсеткіші болып табылатын құндылықтар дүниесіне қатысты ұғымдар когнитивтік, семантикалық, 
тақырыптық және семиотикалық тұрғыдан көп аспектілі мәселе. Ол ойлау мен танымның, сананың 
бейнелік‚ эмоционалды-экспрессивтік ерекшеліктерінен тұратын, тілдік құбылыстардың ішіндегі номина-
циялық және семиотикалық моделдері қалыптасқан тілдік бірліктер арқылы көрініс табатыны белгілі. 
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Осындай тіл қазынасындағы халықтың жаратылыс құбылыстарын бағалауға  бағытталған жақсылық/ 
жамандық, добро/зло құндылық категорияларының мағыналық құрылымындағы, семантикалық тұлға-
сындағы кодталған әртүрлі ақпараттарды айқындау қазіргі тіл мамандарын  ерекше  қызықтырып отыр. 

Cөз тілдің негізгі және күрделі бірлігі ретінде оның жан-жақты сипатталуын бағамдайды. Сөздің 
семиотикалық таңба екендігі мәлім. Ақпараттың басым бөлігі сөз арқылы жетеді. Жақсылық/жамандық 
концептілерінің жан-жақты қырларын олардың түсіндірмесі берілетін саналуан лексикографиялық 
дереккөздер толығымен бейнелеуге мүмкіндік береді. Сөздіктер жақсылық және жамандық лексема-
ларының семантикалық көлемі жайлы, оларда тіркелген бейнелік семантикасы туралы бағамдауға және 
бұл лексемалардың уақыт ағымына төзген семантикалық өзгерістердің барлығын қадағалауға жағдай 
жасайды. Халықтың жәдігерлері мен дәстүрлерін сақтаушы қызметін атқаратын сөздіктер жақсылық/ 
жамандық, добро/зло сөздерінің мағынасын, олардың семантикалық дамуын нақтылауға ықпал етіп, 
белгілі бір дәрежеде қазақтар мен орыстардың ұлттық ерекшелігін бейнелейтін бұл сөздердің даму 
тарихын жаңғыртады.  

Қазақ тіліндегі жақсылық сөзі туынды сөз, түбірі жақсы сын есіміне сын есімнен зат есім тудырып 
тұрған -лық жұрнағының жалғануы арқылы жасалған, жамандық сөзі, түбірі жаман сын есіміне сын 
есімнен зат есім тудырып тұрған -дық жұрнағының жалғануы арқылы жасалған.   

Жақсылық сөзі жақсы сөзінен шыққан туынды сөз болатын болса, әрине, оның шығу тегін жақсы 
сөзінен іздейміз. Жақсы қазақтың төл сөзі, түркі сөздерінің барлығында дерлік кездеседі. 1969 жылы 
шыққан «Древнетюркский словарь» атты сөздікте берілген түсіндірмесінің өзінде жақсы сөзінің екі 
мағынасы көрсетіледі, біреуі адамға қатысты сын есім формасындағы жақсы, мейірімді болса, екіншісі 
жарайды, дұрыс, мақұл мағынасында: «Jaqsi 1.  хороший, добрый: jaqsi napsi-kilardin kuruklugrak erdi он 
был прекраснее добрых ангелов; 2. хорошо: ne jaksi ajur kor bodun baslar er хорошо говорит муж, 
управляющий народом; bus oz jaksi tinla aj ersig tona; слушай хорошо эти слова, о доблестный молодец; 
balunqni jaksi saglap sen tep tedi «Ты хорошо сохранил город», - сказал он» [1, 238]. 

Жамандық сөзі жаман сөзінен шыққан туынды сөз, ал жаман қазақтың төл сөзі, басқа да түркі 
халықтарында кездеседі. «Көне түркі тілі» сөздігінде берілген түсіндірмесі бойынша: «Jaman плохой: 
beduk jaman bir kik erdi очень плохой был зверь; jaman baylarimiz наши плохие сады» [1, 231]. Жақсылық, 
жамандық сөздерінің түп-төркінін көне түркі тілдерінен табуымыздың өзі бұл сөздердің арқалаған 
ұғымдық жүгінің қаншалықты салмақты екендігін аңғартады. Сондай-ақ бұл тіл иесі қазақ халқының 
ұлттық санасындағы жақсылық/жамандық концептілерінің тамыры тым тереңде жатқандығын 
көрсетеді.  

Ал орыс тілінде добро/зло сөздерінің шығу тегіне қатысты лексикографиялық деректер былайша 
түсіндіреді: «Добрый, добро – старославянское – добръ, добро, общеславянское – dobrъ. Прилагательное 
«добрый», означающее «мягкосердечный», «сострадательный», «хороший», впервые стало 
использоваться в русском языке в XI в. Слово с той же индоевропейской основой встречаем в армянском 
языке (darbin), однако оно имеет иное значение – «кузнец». Ал «Зло – старославянское – зъло (беда, 
грех). На Руси слово начало использоваться рано – с XI в. В древнерусский язык слово проникло из 
старославянского и довольно быстро получило широкое распространение» [2]. 

Этимологиялық, тарихи, түсіндірме, фразеологиялық секілді сөздіктерге назар аудару жақсылық/ 
жамандық, добро/зло лексемаларының барлық семантикалық көлемін зерттеуге жағдай жасайды, бұл 
халықтың тарихын, оның тілдік және мәдени қатынас тарихын, төл және кірме лекикасының қолда-
нылуын дұрыс сипаттауға мүмкіндік береді. Жоғарыда берілген материалдан аталмыш сөздердің орыс 
тілінен басқа да славян тілдерінде кездесетіндігін көреміз. 

Жақсылық/жамандық сөздерінің семантикалық тұрғыдан қандай да бір қауымдастық өміріндегі 
қоғамдық, әлеуметтік, саяси-эномикалық, мәдени даму бағыттарының өзгеруіне байланысты мағыналық 
түсіндірмесінің ауысуы мүмкін екендігін де осы лексикографиялық дереккөздерде тіркелген мағына-
ларын талдау арқылы аңғаруға болады. Оның үстіне бір қоғамда өмір сүріп отырғанымен ұлттық-мәдени, 
ұлттық-танымдық ерекшеліктеріне орай қазақ және орыс тіл иелерінің аталмыш сөздерді қабылдау 
сипаты да әрдайым сәйкесе бермейді.   

Қазақ және орыс тілдеріндегі әртүрлі жылдарда жарық көрген бірнеше түсіндірме сөздіктерді мұқият 
талдау нәтижесі маңызды семантикалық өзгерістер мен толықтыруларды белгілеуге мүмкіндік берді.  

Айталық, 1959 жылы жарық көрген «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» [3] (екі томдық) жақсылық 
сөзі бір ғана игілікті іс мағынасында беріледі: «Жақсылық зат. Игілікті іс», жамандық cөзінің де бір 
мағынасында: «Жамандық зат. Жаман, жағымсыз қылық, нашар іс-әрекет» ретінде түсіндіріледі. Ең 
алғаш жарық көрген сөздік болғандықтан болар жоғарыдағы сөздікте жақсылық, жамандық бір-бір 
мағыналарымен шектеліп қалған.  
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Келесі 1978 жылы шыққан «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде (он томдық)» [4] жақсылық сөзінің 
«1. Қайырымды, ізгі іс, рақымдылық. 2. Кісінің я, заттың бойындағы тәуір сапа» деген мағынасы берілсе, 
ал жамандық сөзінің екі мағынасы ажыратылады:  «Жамандық зат. 1. Жайсыз оқиға, суық хабар. 2. 
Жағымсыз іс, жағымсыз қылық». 

Барынша кеңейтіліп он том болып шыққан, қазақ лексикографиясындағы аса құнды еңбектердің бірі 
болып бағаланатын аталмыш сөздікте жақсылық сөзіне кісінің, заттың бойындағы тәуір сапа баға-
лауыштық мағына үстелсе, жамандық лексемасына алдыңғы сөздіктегі жағымсыз іс, қылық мағынасына 
оқиғалық, ақпараттық мағына қосылған.  

Араға жиырма жыл салып жарық көрген, яғни 1999 жылғы «Қазақ тілінің сөздігінде» [5] (үш томдық) 
жақсылық сөзінің екі мағынасы берілсе: «Жақсылық 1. Қайырымдылық, рақымдылық, мейірімділік. 2. 
Белгілі бір заттың бойындағы тәуір қасиет, сапа», жамандық сөзінің де екі мағынасы ұсынылады: 
«Жамандық. 1. Жағымсыз іс, оқиға, зұлымдық, қастық, жауыздық. 2. Жағымсыз жаман хабар». 

Бұл сөздікте жақсылық сөзінің мағынасы кеңейіп, алғашқы екі сөздіктегі қайырымдылық, ізгі іс 
мағынасына белгілі заттың бойындағы тәуір қасиет, сапасы мағынасы қосылады. Бірақ тәуір қасиет, сапа 
тек заттың бойынан ғана іздеген бұл түсіндірме жақсылық лексемасының мағынасын қайтадан тарылт-
қандай болып тұр. Мысалы, Асанның жақсылығы сол, ешқашан өтірік айтқан емес дегенде жақсылық 
адамның бойындағы қасиетті меңзеп тұр.   

Соңғы шыққан, яғни 2007 жылғы «Қазақ әдеби тілінің сөздігіне» [6] жүгінсек, мұнда да жақсылық 
лексемасына берілген екі мағынаны көреміз:  «Жақсылық зат. 1. Қайырымдылық ізгі іс, рақымдылық. 2. 
Кісінің я заттың бойындағы тәуір қасиет, сапа». Алдыңғы сөздіктен ерекшелігі сол, екі мағынаға 
қосылғаны жақсылық қылу тіркесі: «Жақсылық қылу. Қайырымдылық жасау, шарапатын тигізу. Тірлікте 
өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды (Абай, Тол. Жин.). 

Бұл сөздікте де жамандықтың екі мағынасы көрсетіледі: «Жамандық зат. 1. Жайсыз оқиға, суық 
хабар, кесір. 2. Жағымсыз іс, жағымсыз қимыл-әрекет». Сонымен қатар осында қосылғаны «Көзің 
жамандық көрмесін! тілек. Жамандыққа душар болма, кездеспе деген мағынада. Көкжалды соғып алып, 
біз кері қайттық. Содан кейін көзіңіз жамандық көрмесін, қасқыр атаулы маңымызға да жоламай 
кетті (Қаз.ертег.)».  

Сонымен сөздіктердегі берілген мағыналарды жинастырсақ, қазақ тілінде аталмыш лексемалардың 
мынадай екі мағынасы тіркелген: 

ЖАҚСЫЛЫҚ: 1. Ізгі іс, қайырымдылық, рақымдылық, мейірімділік; 2. Кісінің не заттың бойындағы 
тәуір сапа, қасиет. ЖАМАНДЫҚ: 1. Жайсыз оқиға, суық хабар, кесір; 2. Жағымсыз іс, қылық, қимыл-
әрекет. 

Қандай да бір жақсы іс-әрекет жақсылыққа алып келеді. Жақсылықтың бұл мағынадағы көрінісін 
жақсы іс-әрекет деп, жақсы нәрсе, құбылыс (қайырымдылық, мейірімділік т.б. осыған жатады) деуге де 
болатын секілді. Сондай-ақ адамның бойындағы жақсы қасиетті бөлек, заттың бойындағы жақсы қасиет 
бөлек түсіндіріліп берілгені дұрыс, жақсылықты кісінің бойындағы тәуір сапа, қасиет деп мағыналап, ал 
оны түсіндіру үшін берілген мысалдары біраз сәйкеспейтін тұстары да бар. Ал жамандық лексемасының 
берілген мағыналарына келсек, жайсыз оқиға дегенде қандай да бір болған жағдай, яғни оқиғалық мағына 
меңзелсе, суық хабар ақпараттық мағына беріп тұр. Сол себепті екеуі екі бөлек беріліп, түсіндірілсе, 
нақтылана түсер еді. Екінші мағынасында да жағымсыз іс, қылық, қимыл нақтылауды қажет етеді. 
Адамның, заттың не құбылыстың бойындағы қандай да бір жағымсыз іс-әрекет және жағымсыз нәрсе деп 
жіктеу дұрыс көрінеді. Осындай жақтарын ескеріп, түсіндірме сөздіктерде кейбір нақтылай түсуді қажет 
ететін мәселелер бар деп ойдлаймыз.  

Қазіргі қазақ тілінің түсіндірме сөздіктеріндегі деректер бойынша жақсылық/жамандық лексема-
ларының тіркелген мағыналарынан абстрактілі, материалдық емес, рухани баға, тікелей тірі жанның 
мінез-құлқына, іс-әрекетіне бағалауыштық және ақпараттық, оқиғалық бөліктерін бағамдауға болады.  

Ал енді орыс тіліндегі түсіндірме сөздіктерге келетін болсақ, ең алдымен талдауға түскен В.И. 
Дальдің сөздігінде добро және зло былай түсіндіріледі:  

«Добро ср. 1. веществственно, все доброе ср. имущество или достаток, стяжание, добришко, особ. 
движимость. 2. В духовн. знач. благо, что честно и полезно, все чего требует от нас долг человека, 
гражданина, семьянина; противоположно худу и злу. 3. Название буквы Д. 4. Нареч. хорошо, ладно. 5. 
Ладно, кстати, впору. 6. Твер. ненужно, непочто. 7. Угроза: ужо, воть я тебя. 8. С частицей бы, если бы, 
когда б, пусть бы. 9. заздравный привет. Становиться добрее, милостивие, укрощая и исправляя себя». Ал 
«Зло ср. худое, лихое, худо, лихо; противопол. добро. Зло нареч. (от прилаг. злой), со злостью, злобно. | 
Влад. усердно, о работе. Злой, желающий, причиняющий зло другим; вредный, пагубный» [7]. 
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Аталмыш  сөздікте добро яғни – барлық игі, жақсы нәрсе, мүлік,  ақиқат, пайдалы, рухани 
мағынасында ізгілік ретінде түсіндірілсе, зло – нашар, жаман нәрселер, ашу сезімі, зиянкес, зұлымдық 
ретінде түсіндіріледі. 

Орыс тіл біліміндегі алғашқылығымен, қайталанбастығымен құнды болып табылатын В.И. Дальдің 
сөздігінде добро сөзінің омонимдік қатары бірге аралас берілген. Кейінгі шыққан сөздіктердің барлы-
ғында омонимдер жеке-жеке беріліп, қатары да өскендігін байқаймыз, мысалы, С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведова т.б. сөздіктерінде добро сөзінің үш омонимі берілсе [8], Т.Ф. Ефремовтің «Новый словарь 
русского языка» атты еңбегінде добро сөзінің омонимдік қатары беске дейін жеткізілген («Добро1, 1. Все 
хорошее, положительное, все, что приносит счастье, благополучие, пользу (против.: зло). 2. Хорошее, 
доброе дело, поступок. 3. разг. Личное имущество, вещи, пожитки. Добро2, название буквы древней 
славянской или старой русской азбуки. Добро3, нареч. разг.-сниж. Хорошо, удачно, успешно. Добро4, 
союз разг. Употр. При указании на благоприятсвующую причину чего-л.; соответствует по значению сл.: 
благо. Добро5, частица разг. употр. при подтверждении, одобрении чего-л., при согласии с чем-л.; 
соответсвует по значению сл.: хорошо, ладно, так, пусть будет так») [9]. Қазақ тіліндегі жамандық 
сөзімен салыстырып қарасақ орыс тіліндегі зло сөзінің де омонимі кездеседі (Д.Н. Ушаков бойынша: 
«Зло1, 1. Нечто плохое, дурное (противоп.: добро). 2. перен. Несчастье, беда, неприятность. Зло2, 1. злобно, 
жестоко. // Язвительно, насмешливо. 2. разг. Очень сильно. // перен. Уссердно, горячо».) [10].   

Ал қазақ тіліндегі сөздіктерде жақсылық сөзіне омонимдері кездеспейді. 
17 томдық «Толковый словарь русского языка» атты сөздікте добро, зло сөздерінің үш мағынасы 

тіркелген: «Добро 1. Благо, благополучие (противополагается злу). 2. Хорошее, доброе дело, поступок, 
совершаемый кем на чью-либо пользу: доброе отношение к кому-либо. 3. Имущество, пожитки». «Зло 1. 
Нечто плохое, дурное. Противопол.: добро, благо. 2. Несчастье, беда. 3. Простореч. Недовольство, гнев, 
досада» [11]. 

Мұнда добро лексемасы – жамандыққа қарама-қарсы ізгілік, жақсы іс, жақсы нәрсе, біреуге жақсы 
қарым-қатынас және мүлік деп, ал зло үш мағынасында көрсетіледі – қандай да бір жаман нәрсе, қайғы, 
ашу. 

С.И. Ожегов және Н.Ю. Шведованың «Толковый словарь русского языка» сөздігінде [8] «Добро1, -а, 
ср. 1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок. 2. Имущество, 
вещи (разг.). * Добро пожаловать – приветствие гостю, участникам чего-н., прибывающим куда-н. Добро 
пожаловать в наш город на фестиваль! Дать (получить) добро на что (разг. и спец.) – дать (получить) 
разрешение, согласие. Дать добро на вылет. От добра добра не ищут – посл.: нужно довольствоваться 
тем хорошим, что уже есть, и не искать лучшего». Зло лексемасының 3 мағынасы беріледі: «Зло, зла, мн. 
только род. п. зол, ср. 1. ед. Нечто дурное, вредное, противоположное добру; злой поступок. 2. Беда, 
несчастье, неприятность. 3. ед. Досада, злость. Сделать что-н. со зла 3. берёт. Иметь (держать) з. на кого-н. 
Зла не хватает на кого-н. (очень зол на кого-н.; разг.)». 

Бұл сөздікте добро лексемасының жақсы, пайдалы, жағымды нәрсе және мүлік деген екі мағынасына 
добро пожаловать тіркесі қоса беріледі. Ал зло лексемасының жоғарыдағы сөздіктердегідей үш 
мағынасы тіркелген. 

Д.Н. Ушаковтың «Большой толковый словарь современного русского языка» атты сөздігінде добро 
сөзінің 5 мағынасы көрсетілсе, ал зло сөзінің 3 мағынасы беріледі: «Добро'1, а́, мн. нет, ср. 1. 
Положительное начало в нравственности, противоп. зло. 2. То, что хорошо, полезно, приятно. 3. Доброе 
дело, добрые поступки. 4. Личное имущество, пожитки. 5. Дрянь, что-н. негодное (разг. фам. ирон.). 
Поминать добром (разг.) – вспоминать с благодарностью, хорошо отзываться о ком-н. Не к добру (разг.) – 
угрожает дурными последствиями. По добру, по здоро́ву» [10]. «Зло1, а, мн. только р. зол, ср. 1. Только ед. 
Дурное, греховное, вредное; противоп. добро. Причинить з. Сделать з. Большое з. 2. Беда, напасть, 
несчастье (книжн. устар.). 3. Только ед. Злость, злое чувство, досада, преимущ. в выражениях: со зла; зло 
берет, взяло или разбирает кого (разг.)» [10]. 

Аталмыш сөздіктің алдыңғылардан ерекшелігі добро сөзіне бес мағына береді: зло лексемасына 
қарама-қарсы жағымды адамгершілік бастауы, қандай да бір жақсы, жағымды нәрсе, жақсы, ізгі іс-әрекет, 
жеке мүлік, қажетсіз жаман нәрсе, сондай-ақ поминать добром, не к добру тіркестерін қоса берілген. Ал 
зло лексемасы: жаман, күнә, зиянды, добро ұғымына қарама-қарсы, қайғы, бақытсыздық, ашу сезімі 
ретінде түсіндірілген. 

Орыс тілі түсіндірме сөздіктерінің ерекшелігі добро және зло лексемаларын бір-біріне қарама-қарсы 
мәнде түсіндіреді (мысалы, добро –положительное начало в нравственности, противоп. зло). 

Сонымен сөздіктердегі берілген мағыналарды жинастырсақ, орыс тілінде аталмыш лексемалардың 
мынадай мағыналары тіркелген: 

http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/08-1/us1110111.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/05/us172604.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/08-1/us1110111.htm
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ДОБРО: 1. Положительное начало в нравственности, благо, благополучие противоп. зло; 2. То, что 
хорошо, полезно, приятно; 3. Доброе дело, добрые поступки, доброе отношение к кому-либо; 4. Личное 
имущество, пожитки; 5. Дрянь, что-н. негодное (разг. фам. ирон.). ЗЛО: 1. Дурное, греховное, вредное; 
противоп. добро; 2. Беда, напасть, несчастье (книжн. устар.); 3. Злость, злое чувство, досада, недовольство. 

Сонымен қазіргі орыс тіліндегі добро/зло лексемаларының лексикорафиялық деректер бойынша 
абстрактілі, рухани тұрғыдан бағалауыштық, заттық, ақпараттық, сезімдік компоненттерін байқаймыз.  

Сөз мағынасы – бұл сөздің дыбысталуы мен оның адам санасындағы бейнеленуі, көрінісі арасында 
тарихи тұрғыдан қалыптасқан, пайда болған байланыс, және бұл байланыс әрбір тілде қайталанбас, 
ерекше. Көпмағыналы сөздер мағыналарының саны және олардың сапалық құрамы, қандай да бір 
мағыналардың қолданылу дәрежесі тілдердің әрқайсысының даралығын көрсетеді, құрайды. Қазақ және 
орыс тілдерінің лексикографиялық деректерінде тіркелген мағыналардың ұқсастықтарымен қатар 
бірқатар алшақтықтары да байқалады. Екі тілдегі лексемалар мағыналарының сан жағынан алшақты-
ғының өзі екі халықтың ұғымдық, дүниетанымдық ерекшеліктерін аңғартса керек.   
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(на материале произведений М.Карима) 
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Түйіндеме:  Мақалада синонимдер әдеби жанрлардың қалыптасуында, башқұрт әдебиетінің классигі 

Мұстай Кәрімнің идеясын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын тілдік құбылыс ретінде қарастыры-
лады. Олардың көркем мәтін құрылымындағы түрлері мен қызметтері талданады. 

Тірек сөздер: синоним, көркем мәтін, идиостиль, башқұрт тілі, М.Кримнің шығармашылығы.  
 
Аннотация: В статье рассматриваются синонимы как языковые явления, играющие определенную 

весомую роль в становлении литературных жанров, в формировании идиолекта классика башкирской 
литературы Мустая Карима. Анализируются их типы и функции в структуре художественного текста.  

Ключевые слова: синоним, художественный текст, идиостиль, башкирский язык, творчество 
М.Карима 

 
Annotation: The article discusses synonyms as linguistic phenomena that play certain role in the 

development of literary genres, in the formation of the idiolect of Mustai Karim, one of classics of the Bashkir 
literature. The author analyzes the types and functions of synonyms in the structure of a literary text. 

 Keywords: synonym, literary text, idiostyle, Bashkir language, literary heritage of M.Karim 
 
2019 год ознаменован рядом важных событий в истории Республики Башкортостан: в первую очередь, 

отмечается столетие со дня создания республики. Не менее важным и знаменательным является и 
празднование столетия со дня рождения Народного поэта Башкортостана, истинного мастера слова Мустая 
Карима. Данному событию были посвящены многие мероприятия, проведенные в течение года в разных 

http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/08-1/us1110111.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/05/us172604.htm
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уголках нашего края; к этой дате был приурочен выпуск многотомного собрания сочинений поэта, 
подготовленного и изданного сотрудниками отдела литературоведения Ордена Знак Почета Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН [5]. Десятитомный сборник сочинений выдающегося башкир-
ского писателя, поэта, драматурга, общественного и политического деятеля, простого гражданина и вели-
кого сына своей земли Мустая Карима вобрал в себя все жанровое разнообразие произведений, вышедших 
из-под пера Мастера художественного слова. Его многогранный талант основан на глубоком философском 
мировоззрении, привитом с раннего детства, на знании тонкостей народного языка, особенностей соотноше-
ния общечеловеческой и национальной культур. Поистине знатоком родной речи, выразителем уникаль-
ного народного восприятия мира, хранителем бесценного духовного наследия и щедрым рассказчиком 
выступает он в своих произведениях. Его труды, широко известные по всему миру, сугубо национальные и 
одновременно космополитические в силу своей отнесенности ко всему человечеству, многократно пере-
водились на многие языки, обогащая духовную сокровищницу народов мира. Поэтому изучение языковых 
особенностей произведений Мустая Карима, особенно с выходом в свет нового собрания его сочинений, 
остается одной из самых актуальных и интересных исследовательских задач. Предстоит переосмыслить, 
заново понять и проанализировать мудрость Поэта, выраженную словом, через искусство слова.  

Несмотря на то, что лингвистика и теория литературы имеют свой предмет, объект и четко 
разграниченный круг вопросов для изучения, в исследовании идиостиля (индивидуального стиля, 
идиолекта), т.е. совокупности языковых и стилистико-текстовых особенностей, свойственных речи 
писателя, их сферы всегда соприкасаются. В данной статье рассматриваются синонимы как лексические 
средства, играющие определенную весомую роль в становлении литературных жанров, в формировании 
идиолекта классика башкирской литературы Мустая Карима.  

В языкознании синонимы – слова с близкими значениями, единицы которых различаются 
смысловыми оттенками или стилистическими окрасками. Поскольку они относятся к обозначению 
реалий, к наименованиям, синонимы следует рассматривать как единицы номинации. Подбор синонимов, 
их выбор для применения в каждом отдельном контексте диктуется замыслом и стилем произведения, 
общим культурным уровнем писателя, богатством его словарного запаса. В свою очередь, лексический 
фонд употребляемых в языке писателя слов составляет целый мир, изучение которого дает 
характеристику как писателю, так и эпохе, в которой он жил и творил, как языку самого автора, так и 
языку определенного временного среза.  

В литературоведении синонимы – одно из самых излюбленных лексических средств, применяемых в 
описании явлений, объектов, субъектов окружающей действительности. Синонимические ряды, 
используемые в творчестве разных писателей, могут существенно различаться друг от друга, т.к. их 
наполнение зависит от ряда факторов биографического (где родился, вырос, какое у человека окружение), 
языкового (связанного с особенностями развития и функционирования языка в тот или другой период), 
внеязыкового (обусловленного спецификой окружающей действительности) и личностного (психологи-
ческого и нравственного склада личности) плана. В идиолекте писателя синонимические ряды помогают 
составить представление о наиболее близкой и актуальной для автора сфере жизнедеятельности и круге 
интересов, о широте его взглядов, о степени владения им основами родного языка (или того языка, на 
котором он создает свои творения).  

В этом отношении творчество Мустая Карима является достойным примером для многих 
литераторов. В его произведениях синонимы используются очень активно, с глубоким пониманием и 
трепетным отношением к смыслу каждого слова, с исключительно дотошным подбором синонимических 
вариантов для каждого конкретного контекста.  

Уже в раннем творчестве, в ранней лирике Мустая Карима наблюдается строгий отбор и вдумчивое 
составление синонимических рядов. К примеру, в одном из первых стихотворений “Факел” 
повествование строится на описании действия с различных сторон, для чего и привлекаются синонимы:  

 
Төн һыйынды урамдарҙы  
Наҙлап, иркәләп, һөйөп.  
Ел шаяра, аҡ ҡарҙарҙы  
Сәсеп, һибәләп, өйөп.  
Йәштәр килә колоннала  
Көлөп, шаярып, гөрләп... (“Факел”, 1938)  
 

– здесь близкие по значению слова наҙлап, иркәләп, һөйөп; сәсеп, һибәләп; көлөп, шаярып, гөрләп не 
столько уточняют, сколько показывают положительное отношение автора к описываемым событиям.  
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В балладе 1939 года “Таң ине” в строфе  
 

Тынысланығыҙ, һылыуым,  
Ҡәһәрле асыу бөтөр.  
Зәһәрле әрнеүҙәр үтер,  
Шомло уйҙар ташлап китер –  
Таң артында яҡты көн  

 
синонимы ҡәһәрле, зәһәрле, шомло перечислены с целью придать большую убедительность речи 
лирического героя; более того, эти слова, рифмуясь в начале строк, берут на себя логическое ударение, 
тем самым сосредотачивая на себе основную мысль.  

Еще большего мастерства и знания тайн родного языка требует подбор и рифмование созвучных 
синонимичных слов, что видим в стихотворении “Лунная дорожка”:  

 
Айҡалһын әйҙә тулҡындар,  
Сайҡалһын әйҙә кәмә (1940).  
 

Тем более интересны синонимические ряды, расположенные перекрестно в структуре одного 
стихотворения:  

Беҙ, дауылдар булып, күгебеҙҙе  
Ҡара болоттарҙан таҙарттыҡ,  
Беҙ – икенсе туфан –  
Еребеҙҙе Иҫкелектән йыуып яңырттыҡ (“Туҡайға”, 1938).  
 

Таким образом, талант истинного поэта проявляется в искусном подборе синонимов уже с первых 
поэтических опытов М.Карима. В последующем, безусловно, это умение лишь совершенствуется. Далее мы 
видим построение синонимических рядов не только на основе отдельных лексем; заметно расширяется круг 
синонимизированных единиц, куда включаются: фразеологизмы (об этом подробнее см. [8]):  

 
Ҡорҙаш! – тимен ҡояшҡа мин;  
Бигерәк бер ҡатлымын.  
Һаман һаҡаллы сабыймын,  
Һаман шул бер затлымын (“Ялтырап тормайым…”, 1971);  
Бер егеткә күҙем төштө  
Һалған саҡта сүмәлә...  
Шуға ғашиҡ булғанымды  
Һөйләй күрмә бер кемгә (“Минең һөйгәнем”, 1941); 

 
заимствования и устойчивые выражения: Жулик, мошенник! Ярай, бер юлға ҡарғамай торам, ҡулың 
ҡороғоро, аяғың тартышҡыры нәмә! (“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”); 

диалектизмы (об этом подробнее мы также писали ранее в [7]): Шәһиҙулла минән биш йәшкә өлкән. 
Дәү кешегә өлөштөң дә ҙурырағы булырға тейеш (“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”).  

Рассмотрим подробнее типы синонимов и их применение в творчестве Мустая Карима.  
Как известно, абсолютные, т.е. полностью совпадающие по значению синонимы помогают в 

художественном тексте избежать тавтологии:  
а) Ниңәлер, башлыҡ иң ҙур киҫәккә – үҙ өлөшөнә ҡул һуҙмай тора. Унан уҙып, беҙ ҙә үрелә 

алмайбыҙ (“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”);  
б) Тормош тын күл түгел.  
Тып-тын йәшәп,  
Шып-шым ғына донъя ҡуймамын (“Уйҙар”, 1946);  
в) Уңғанбикә: Өтөк! Бисара! Йолҡош! (“Ҡыҙ урлау”).  
Синонимы-дублеты очень часто образуют парные слова, усиливающие выразительность мысли:  
Лотос һымаҡ сафһың.  
Ә ғүмереңдә  
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Күпме ҡайғы-хәсрәт эскәнһең! (“Бамбук һымаҡ һин, Суэнь”, 1958);  
Йөрәк ҡағып, аҡбуҙ килә,  
Саба-елә, саба-елә (“Ҡышҡы юлдан аҡбуҙ килә…”, 1963);  
Дан татыным. Уртаһында булдым  
Ел-дауылдың, бәлә-ҡазаның (“Бабич өнө”, 1995);  
Аҡбуҙат, таң һыҙылғансы, һис нәмәнән өркмәй-ҡурҡмай аҡланда үлән утлап йөрөр, ти  (“Оҙон-оҙаҡ 

бала саҡ”). Количество абсолютных синонимов обычно небольшое, однако в башкирском языке их 
сочетания чаще всего можно увидеть в составе парных слов, которые в такой форме приобретают 
собирательное значение.  

Следующий тип синонимов – идеографические синонимы, которые отличаются друг от друга 
семантическими оттенками значений. В структуре художественного текста они позволяют выразительно 
и образно охарактеризовать описываемое событие или явление:  

Шул тынлыҡты ярып, бынан алыҫ түгел туғай юлы буйлап кемдер үтә моңло, үтә зарлы итеп йыр 
йырлап үтте. Йәйәүле кеше былай уҡ иркен, былай уҡ яманһыу йырлай алмаҫ ине  (“Оҙон-оҙаҡ бала 
саҡ”);  

Яҙмыш даръям! Һинең соңғолдарҙа  
(Үҙем генә беләм) аҙмы хата ята,  
Аҙмы шик-шомдарым, әрнеүҙәрем,  
Аҙмы ғәйеп, үкенеүҙәр ята?!  
Өйөрөлә выждан ғазаптарым  
Өйрөлмәктә, аҫта, төпкөлдәрҙә… (“Көҙгө Дим ярында”, 1973).  

Семантические синонимы призваны перечислять схожие явления, например:  
Ваҡ мәшәҡәт, ығы-зығы тамам,  
Бар эшемдең сыҡтым осона (“Ҡоштар осорам”, 1970),  
уточнять то или иное понятие: 
Диңгеҙ әйтә: “Донъя яралғас та  
Дауыл миндә шашыу уятты.  
Шунан бирле тулҡынланам, янам,  
Арыным мин, йонсоном мин тамам.  
Ә һин, кеше, шундай сабыр, тыныс” (“Диңгеҙ зары”, 1973),  

сопоставляя (Хәҙер инде ҡаланың уттары йым-йым итеп янмай, былт-былт итеп тора, һүнә бара ине 
(“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”), Хәсрәт тиһәм, аҙ булыр, ахмаҡ тиһәм, күп булыр (“Ҡыҙ урлау”), Урламаным, 
сәлдерҙем («Өс таған») или противопоставляя (Ул яҡшы күңелле, матур кеше ине. Сибәр түгел, матур 
ине (“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”) разнящиеся по смыслу слова; также они придают динамизм действию: Мин 
яфалар сигәм, ғазапланам (“Намыҫ менән беҙҙең ара сәйер…”, 1977);  
 

Тулҡын һикерә,  
Көслө тулҡын үкерә.  
Тулҡын ялай Иҙел ярҙарын,  
Тулҡын дулай, аҡ күбектән сәсәп,  
Тулҡын ҡыуа боҙҙар ҡарғауын (“Иҙел ташҡанда”),  
 

постоянно наращивая градацию: Нәҡ ошо мәл Түбән остан тулҡын-тулҡын булып гармун моңо ағылып 
килде. Башта ул кемгәлер йомшаҡ ҡына, яғымлы ғына һуҙып өндәшкәндәй булды, унан һуң ярһып-ярһып 
эс серҙәрен һөйләргә кереште, бара торғас, нимәлер инәлергә, ялбарырға, үтенергә тотондо, аҙаҡ 
килеп, үкереп илап ебәрҙе; ҡапыл тынды ла быуылып-быуылып үкһеп алды (“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”). 
Градацию семантического варьирования можно увидеть даже в пределах различных произведений: 
диңгеҙ үкһене (“Кистән дауыл ҡупты...”, 1971) и даръя дулай (“Диңгеҙ зары”, 1973). 

Третий тип синонимов – стилистические синонимы. В произведениях М.Карима они обычно 
вводятся в диалоги с целью охарактеризовать речь персонажа, показать народность образа (Боғаҙыма 
еткәнсе тығындым, бына! – тип ауыҙҙы асып күрһәттем. Ул, һәр ваҡыттағыса, ашыҡмай ғына, 
ҡәҙерләп кенә ашарға кереште (“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”). Поскольку стилистические синонимы обладают 
ярко выраженной экспрессивной окраской, они в повествовании выказывают отношение автора к герою 
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или описываемому явлению (Туя белмәҫ Нәсимә генә һаман ҡәнәғәт түгел. Баҡыра бирә. ... Ярай әле 
Нәсимә былай ғына, һүҙһеҙ генә илай (“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”).  

Следующий тип синонимов – контекстуальные синонимы, которые широко применяются в 
творчестве Мустая Карима. Авторская мысль всегда бывает построена на метафоричности, иносказании, 
поэтому в конкретном контексте синонимичными могут оказаться совершенно разные понятия:  

 
Йылғалар төнөн һөйләшә,  
Болот тауҙарға ҡунғас;  
Йөрәктәр төнөн серләшә,  
Аяҡ тауышы тынғас (“Йылғалар төнөн һөйләшә”, 1960);  
Бөйөк даръя! Әллә һинең дә, тим,  
Ғәмһеҙ, шат көндәрең үттеме? (“Кистән дауыл ҡупты...”, 1971);  
 

глаголы уҙған, батҡан, үткән, киткән, бөткән, кипкән образуют синонимический ряд с доминантой уҙған 
в “Һабантуйҙан ҡайтып киләм” (1968). Об искусном составлении синонимического ряда из 
контекстуальных синонимов сәйерерәк, шауҡымлыраҡ, бер ҡатлыраҡ, саяраҡ в начале повести “Долгое-
долгое детство” писал В.Ш.Псянчин [6, 155]. 

Как нам представляется, в творчестве М.Карима по частотности выделяются синонимические ряды 
ел, дауыл, буран; диңгеҙ, даръя; шаулай, үкерә, геүләй, тулҡынлана, даулай, отмеченные в стихотворении 
Р.Гарипова “Тирмәнсе” («Мельник») как характерные черты творчества М.Карима [1]: 

 
Тирмәнсе 

Мостай Кәримгә 
 

Әйләнгәндәй мең-мең тирмән ташы,  
Диңгеҙ геүләй, диңгеҙ үкерә.  
Тулҡынланмай, ахыры, йәшәй алмай,  
Елде һөйә, елде үҙ күрә. 
Тирләп-бешеп, аҡ күбеккә төшөп,  
Тулҡын саба, тулҡын һикерә.  
Тартҡан онон — ваҡ ҡына аҡ ҡомон  
Тыны менән ярға һеперә. 
Тирмәнсемдең мең тирмәне шулай  
Мәңге геүләй, мәңге үкерә.  
Сабырлығы — алтын гәрәбәләр, 
Сабырһыҙға сүп-сар килтерә. (Рәми Ғарипов). 
 

Таким образом, в творческом наследии Народного поэта Башкортостана Мустая Карима одним из 
излюбленных лексических средств являются синонимы, которые помогают в повествовании образно и 
разносторонне описать явление, конкретизировать мысль, выразить отношение лирического героя к 
иллюстрируемым событиям, показать действие в его нарастающей перспективе. Поэтическое мастерство 
и искусство М.Карима очень ярко проявляется в их тщательном, вдумчивом подборе, что обеспечивает 
точность, яркость, выразительность языка произведений и характеризует автора как истинного знатока 
родного языка, мастера раскрывать мысль через искусство слова. 
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Түйіндеме: Ежелгі дәуір философтардың еңбектерінде бүгінгі күнгі «когнитивті лингвистика» - 

термині тұрғысына сай мәнде кей жағдайда айтылмасада, философтардың шығармаларында таным, 
дүниенінің әлемдік бейнесін өте ертеден қарастырғаны аталған еңбектерден, зерттеулерден көруге 
болады. Тіл мен таным, таным мен ақыл көне замандардың өзінде-ақ философтардың басты зерттеу 
нысаны болған. Тіл–таным құралы, адам оның көмегімен әлемді, мәдениетті танып, біледі. Сондай-ақ тіл–
мәдениет құралы, ол адамды тұлға ретінде қалыптастырады, оның іс-әрекетін, өмір салтын, 
дүниетанымын, ұлттық мінезін, ділін, идеологиясын анықтайтыны белгілі. 

Тірек сөздер:  когнитивті, философия, таным, ой, логика, ұғым, пайымдау, тіл, түсінік, парадигма, 
лексика, термин, пікір, нысан, лингвистика, мәдениет т.б. 

 
Аннотация: В трудах философов древнего мира термин «когнитивная лингвистика» иной раз не 

упоминался в прямом значении, но процесс познания в отдельных случаях, в произведениях и 
исследованиях философов наблюдаются. В целом, основной целью исследовании древних философов 
было познание связи языка и познания, познания и разума. Язык - средство познания, с помощью него 
человек познает мир, культуру. Также язык - средство познания культуры, формирует человека как 
личность, определяет его действия, мировоззрение, характер, менталитет, идеологию. 

Ключевые слова: когнитивный, философия, познание, мысль, логика, понятие, рассуждать, язык, 
представление, парадигма, лексика, термин, мнение, форма, лингвистика, культура и т.д. 

 
Annotation: The term “cognitive linguistics” was not mentioned directly in the writings of the ancient world 

philosophers, but the process of knowledge in some cases, in the works and studies of philosophers, is observed. 
Generally, the main purpose of the study of ancient philosophers was the knowledge of the connection between 
language and cognition, cognition and reason. The language is the meaning of knowledge, with the help of it a 
person knows the world, culture. Also, language is a cognition of culture, it forms a person as a person, 
determines his actions, worldview, character, mentality, ideology. 

Keywords: cognitive, philosophy, cognition, thought, logic, concept, reason, language, representation, 
paradigm, vocabulary, term, opinion, form, linguistics, culture, etc. 

 
Тіл білімнің философиямен байланысы ерте заманнан басталады. Тіл мәселесімен көбіне философтар 

айналысты. Мысалы Л. Витгенштейн сөзді ойнатты. Ежелгі гректерді тіл мен ойлау қатты қызықтырды. 
Тіл білімі өз алдына дербес ғылым болып қалыптасқанымен түбегейлі философиядан қол үзіп кеткен жоқ 
және үзбейді де. Қазіргі кездегі тіл білімінің философиясының тіл философиясы дейтін тарауымен байла-
нысады. Бұл екеуіне ортақ нысан болатын мәселе – тіл мен ойлаудың, мағына мен форманың байланысы. 
Олай болатын себебі ойлау мен оның заңдары – философияның негізгі проблемаларының бірі болып 
табылады [1, 3 б]. Әл-Фарабиді де тіл мен ойлау мәселесі қатты толғандырғанын еңбектерінен білеміз. Тіл 
– ойлаудың құралы, ал ойлау, яғни таным-шындық дүниенің бейнесі. Адам баласының таным түсінігі 
толысқан сайын санада қалыптасқан ұғымды таныту деңгейі де кеңейе түсетіні белгілі. Тілді когнитивтік 
бағытта зерттеуші ғалымдардың пікірлері «тіл мен таным арақатынасы адамға қатысты мәселені 
шешумен түйінделеді»  - деген [2]. 

Біз қозғайын деп отырған өте күрделі мәселе ол – философия және когнитивтік лингвистиканың яғни 
жоғарыда айтылған танымдық байланысы. Алдымен оларға түсінік берейік., философия дүниеге адамзат 
өркениеті қалыптасып жатқан шақта келген-ді. Бір қарағанда, филолософия жөнінде әр адамның өз түсінігі 
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бар сияқты. Өйткені адам – жануар емес, оның ішкі түйсіктері сөніп, тарихи даму барысында олардың 
орнына ақыл-ой, зерде келіп, тұлғаның дүниені пәлсапалауына, яғни толғауына мүмкіндік береді. Екінші 
жағынан алып қарасақ, философияны оқымай-ақ «әр адам өзінше философ», өйткені оның санасы бар, ол 
өмір жөнінде ойланып, толғана алады. Мұндай көзқарас ғасырлар бойы сақталып келеді. Уақытында 
Г.Гегель адамның миымен қатар, аяқкиімнің өлшемі ретінде аяқтарының да бар екенін мысқылдап айтқан 
болатын. Бірақ етікшіден басқа адам: «Мен етікшімін», – деп айта алмайды. Ол үшін бұл мамандықты 
игеру, терінің, басқа керек материалдардың қасиеттерін білу, дизайнерлік талант қажет – деген еді  [3, 5 б.]. 

Ендігі кезекте., когнитивтік лингвистикаға келетін болсақ, басқа ғылымдар сияқты кең 
зерттелмегендіктен, тарихына шолу жасауды жөн көрдік. Когнитивтік лингвистика ХХ ғасырдың аяғында 
тілді зерттеу адамның танымдық қызметі тұрғысынан қарала бастады. Сөйтіп, когнитивтік лингвистика 
антропоцентристік парадигма аясында когнитивизм базасында пайда болды. «Когнитивті грамматика» 
термині 1975 ж. Дж.Лакофф пен Г.Томпсонның «Когнитивтік грамматиканы ұсынамыз» атты 
мақаласында қолданылған. 1987 жылы Р.Лангакердің алғаш «Когнитивті грамматика негіздері» атты 
еңбегінің І томы жарыққа шықты. ХХ ғ. 90 жылдардың басында шетелдік когнитивтік лингвистика жеке 
дара зерттеу бағдарламалары, сәл ғана байланысы бар немесе мүлдем байланысы жоқ салалардың 
қатынас бірліктерін зерттеуге бейімделе бастады. Бұл зерттеу бағдарламалары бойынша Дж.Лаккоф, 
Р.Лангакер, Т.Ван-Дейк, Дж.Хейман т.б. үлкен жұмыс жасады. 1990 жылдың орта шенінде Еуропада 
алғаш рет когнитивті лингвистика оқулықтары шыға бастады. Ф.Унгерер мен Х.И. Шмидтің «Когнитивті 
грамматикаға кіріспе», (1996 ж.), Б. Хайне «Грамматиканың когнитивті негіздері» (1997 ж.) т.б. [4].  

Когнитивтік ғылым пәнінің негізгі мақсаты – адам санасы мен оның технологиялық ойлауы болып 
табылатыны белгілі. Бұл пәнаралық ғылым адам санасының белгілі бір жақтарын, ең алдымен оның 
жүйелі түрде ойлауымен және дүниені тану үдерістерімен байланысын зерттеуге арналғандығынан болса 
керек. Когнитивтік лингвистика – тілдің танымдық теориясы мен танымдық қызметін зерттеп, адамзат 
білімінің түзілуі мен оның қызмет болмысын қарастырады. Когнитивті лингвистиканың зерттеу нысаны-
на сондай-ақ концептілер жатады. Олар концептілік жүйе құрап, өзіндік белгілерімен ерекшеленетін 
концептуалды кеңістікті құрайды. Когнитивтік лингвистика когнитивтік құрылымдарды қарастырумен 
қатар, адам санасында тілдік және тілдік емес ақпараттарды игеру, өңдеу, қолдану тәрізді әрекеттердің 
жүзеге асуын қарастырады. Тілдік таңба арқылы кодқа салынған ақпаратты ашып немесе ақпараттарды 
кодқа салу тәрізді әрекеттер когнитивтік лингвистиканың құзырына жатады. Когнитивизм – адам ақыл 
ойын, олармен байланысты менталды процестерді зерттеу объектісі етіп алған ғылымдарға бағытталады. 
Қазіргі кезде ғылым салаларында «когнитивтік төңкеріс» туралы сөз болуда. Американдық белгілі 
лингвист Н.Хомский: «Когнитивтік төңкеріс ақыл-ой мен мидың жағдайын, олардың адамның когнитивті 
болмысына: біліміне, ұғымына, түсінігі мен сеніміне қалай ықпал ете алатындығын зерттейді» (Хомский, 
1999) - деп жазды [5, 5 б.]. Осы орайда, әл-Фараби мен Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы 
когнитивтік лингвистиканы талдаған едік. Сондықтан да осы – тақырыпқа кездейсоқ келмегінімізді 
білдіріп отырған жайымыз бар. Әл-Фарабидің ойымен үндестік тауып жатқан және оқыған М-Ж. Көпеев 
те өте ауыр дәуірде, аса бір қиын саяси-әлеуметтік күштердің арасындағы идеологиялық қайшылықтар-
дың шиеленіскен және қақтығысқан тұсында өмір сүрді. Зерттеушілер бұл – кезеңнің өз қиыншылықтары 
барын өте жақсы біледі. Және көне дәуірдің тілдік қабаттарын, тілдің қарым-қатынас құралы (араб, 
парсы, монғол, орыс т.б.) шығармаларында қолданғаны, түркі-қазақ тілінің этнографиясын, этолингвис-
тикасын барынша саралағанын еңбектерінен анық байқауға болады [6, 3 б.]. Философия ғылымдардың 
атасы болып саналатын, философия тарихын зерттеген Сократ, Платон, Аристотель, әл-Фараби еңбек-
терінде де тілдің таным құралы бола алатындығы жөніндегі пікірлерді кездестіруге болады. Мәселен, 
ғұлама ойшыл Платон «Кратиль» атты философиялық еңбегінде: «белгілі бір затқа танылған атаулардың 
көмегімен қоршаған ортаны тану танымдық құрылымның төменгі сатысын ғана құрайды, ал бұл жүйенің 
ең жоғарғы сатысы тілдік құрылымдар арқылы көрініс табады» [7]. Әлемнің екінші ұстазы атанған  Әбу 
Насыр әл-Фарабидың таным туралы ілімінің негізгі көздеген нысанасы – ғылымның рөлін көтеру, фило-
софия мен діннің қызметін даралау, бөлу, ең бастысы өзі үлкен атсалысқан, қатысқан танудың ғылыми 
әдістерін (методтарын) (эксперименттік-теориялық әдіс, табиғат туралы білімдерді математика-ландыру) 
жасау және дамыту болып табылады [8, 20 б.]. Әл-Фараби трактаттарында: Дін негізінен адамзат ақылын 
жаулап алғанымен де, уақыт жағынан алғанда философиядан кейін пайда болған дүние - деген қағиданы 
оқыдық. Оның көзқарасы бойынша адамның шынайы рухани кемелдікке жетуі оның танымның 
теориялық және практикалық тұрғыдан тең меңгерілуіне байланысты. Ал бұл дегеніміз философия мен 
когнитивтік лингвитика яғни танымның байланыстығын, бір дәрежеде екі ойдың тоғысын көрсетсе керек. 
Мысалы: Әл-Фараби Аристотель философиясын үйрену үшін қажетті шарттар туралы 9 қағиданы 
айтады. Соның үшіншісінде – философ болу үшін қажетті ғылымдарды тани білу – дейді [9, 28 б.]. 
Ғылым туралы Әл-Фараби және Мәшһүр-Жүсіптің айтқан пікірлеріне келетін болсақ, Әл-Фараби адам-
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ның мақсаты бақыт., адамның бақытқа қауышуы «белсенді сана» (фаал ақыл) яғни ғылымды меңгеріп, 
білімді болған кезде ғана болады. Әл-Фараби шығармаларында  Бірінші [Тұлға] жөнінде Алла деп сену 
керек. Ол Екінші себептердің және әрекетшіл ақыл-парасаттың өмір сүруіне ең жақын себебі болып 
табылады  - дейді. [10] «Барлық жан біткеннің өмір сүруінің бастапқы себебі». Олай болса біздің өмір 
сүруімізге себеп болған Әл-Фараби тілімен айтқанда «Бірінші Тұлғаны» қалайша танымауымыз керек. 
Адамның рухы Тәңірге ұмтылғанда ғана игілікке беттейді.«Игілікке ұмтылу – тек игілік үшін болғанда 
ғана ең ұлы бақыт болып саналады» [11]. Мәшһүр-Жүсіпке келетін болсақ: Құдайды да «бір» - деп, онан 
соң жаратқан (иаратқан) нәрсесін де «бір» - деп білуді ғылым: «Таухид» -дейді [12] «Не нәрсе парыз 
болса, ғылым – парыз, Ғылым білсең, өтелер қанша қарыз» - дейді [13]. Сол сияқты, ғылым, білім туралы 
жазғанында: Ғылым-білім немен болады? – деген  сұраққа былайша жауап береді. Әуелі жаратушы Құдай 
тағаланы танумен болады. Бұған дәлел – бұл сөз әуелі: «Ғылым мағырапта жаббар. Ғылым-білімнің ең 
алды – Құдай тағаланы танымақ. Демек, бұл жерде Әл-Фараби мен Мәшһүр-Жүсіп ғылымның басы 
Құдай Тағаланы танумен болатынын еңбектеріннен оқып, көзіміз жетеді. Осы бір-екі мысалдың түсінігіне 
қарағанда философия мен когнитивтік лингвистика (таным) өз ара тығыз байланыстылығы байқалады. 
Өткен дәуірдің философтары да философияны қарастыра отырып, соның ішінде о кезде дүниені тану, 
қоршаған ортаны түсіну сияқты түсінген (когнитивтік лингвистиканы -біздің ұғымдағы термин-А.Қ.) 
сырт айналып өтпейді, яғни таным құралы ретінде сөз қозғайды. Неміс философы - В.Гумбольдт, «тілдің 
адам болмысы мен танымның барлық аясын қамтитын адами рухтың басты қызмет екендігін баса 
көрсеткен болатын», француз философы - О.Конт философия өз дамуында үш сатыдан өтетінін айтады. 
Олар – теологиялық, метафизикалық және позитивтік. Соңғы сатысында философия тек қана жалпы 
ғылым және таным әдістері жөніндегі пәнге айналмақ, қалған мәселелердің бары жеке ғылымдардың 
үлесіне кете бермек [14, 21 б.]. Философия көп мәселенің басын қайрығанмен, негізі екі мәселеге келіп 
тоқаталады. Бірінші – онтологиялық жағы: «Бұл дүние не?» - деген сұраққа жауап берсе, екінші – 
гносеологиялық , праксеологиялық, аксиологиялық жақтары: «Бұл дүниені қалайша танып-біліп, бағалап, 
өзгертуге болады?» - деген сұраққа жауап береді [14, 36 б.]. Қазақ ғалымдарының еңбектеріне сүйенсек, 
Б.И. Нұрдәулетованың «Когнитивтік лингвистика» деген кітабында «Философияда таным теориясымен 
айнылысатын гносеология бөлімі бар» -дейді. С. Мырзалының «Философия» - деген оқу құралында 
Эпистемология (Таным мәселелері) деген тарауында «Танымды» адамның айнала қоршаған ортаны 
зерттеудегі ерекше іс-әрекеті - дейді. Гносеология (дүниетаным) мәселелері тарауында тағы да танымды  
қозғайды. «Таным мәселелеріне келгенде, біз Б.Спинозаны рационализм бағытына жатқызамыз. Ол 
әрқашанда сезімдік танымды ой елегінен өткізген білімнен айыру керек екендігін басым айтқан. Сезімдік 
таным әрқашанда бұлдыр, көмескі. Тек ақыл-ой ғана айқын білім береді - дейді [14, 170 б.]. 
Қ.Жұбановтың еңбектерінен алынған мысалдарды қарастырып көрелік: Имя собаки Бөрбасар от бөрі 
(волк) и басар – причастие будущего времени от бас «давить – давящая волков» - дейді [15]. Осы 
мысалдағы біздің көңілімізді аударған бөрі - түркі символы. Себебі., қазақ халқы қазіргі күнге дейін 
ержүрек, батыл жігіттерді «көк бөріге» теңеп, сүйсініп кеткенде ел ішінде әлі де «қасқырдай» - деген 
теңеуді қолданады. «Көк бөрі» көне түркінің байрағана түсті. Тасқа таңбаланды. Көркем шығармаларда 
да бөріні батылдық пен батырлықтың символы ретінде бейнелеп, суреттейді. Ш. Айтматов, Джек Лондон, 
Әуезов т.б. Еліміз егемендігін алған соң «қыран бүркіт», «қар барысы» - жыраулардың сөзінен шығып, 
Қазақстан Республикасының төрінен орын алды, ұлттың нышанына айналды. Таным мен тіл мәселесі 
туралы академик Р. Сыздықованың мына ойынан сырт айналып кете алмадық. Зерттеулерінде сөз 
болатын маңызды мәселелер қатарында тілдің танымдық қызметі, қоғамдық, ұлттық, мәдени нормаларды 
сұрыптау ерекшелігі, адам мен қоршаған әлем байланысы, олардың тәжірибе мен білімге негізделген 
табиғаты туралы пікір-көзқарасты құрайды. Ғалым тілдің дамуы этникалық танымның, саяи сананың, 
әлеуметтік өсудің негізінде жүзеге асатынын атап көрсете отырып, тілдік «жаңғырудың» алғы шарты 
ретінде «халықтардың өзін-өзі тану санасының оянуы» - деп біледі [16].  

Қортындылай келе, әрине, ежелгі дәуір философтардың еңбектерінде бүгінгі күнгі «когнитивті 
лингвистика» – термині тұрғысына сай мәнде кей жағдайда айтылмасада, философтардың шығарма-
ларында таным бейнесі өте ертеден қарастырғаны аталған еңбектерден, зерттеулерден көруге болады. 
Демек, когнитивті лингвистика да барлық философтарды ежелден толғандырған мәселе екендігі байқа-
лады. Тіл мен таным, таным мен ақыл көне замандардың өзінде-ақ философтардың басты зерттеу нысаны 
болған. Тіл–таным құралы, адам оның көмегімен әлемді, мәдениетті танып, біледі. Сондай-ақ тіл–
мәдениет құралы, ол адамды тұлға ретінде қалыптастырады, оның іс-әрекетін, өмір салтын, 
дүниетанымын, ұлттық мінезін, ділін, идеологиясын анықтайды [17]. Қазіргі заман философтарының 
кейбірі «танымды» – эпистемология, гносеология - деп қарастырып жүргенін айтып өтуге болады. 
«Философия»  - деген еңбектерде «таным» мәселесі кейбір ретте жеке қаралады. Таным дегеніміз - өмір 
шындығын жай селқос аңғарып қана қою емес, оны қызу түрде, мақсатқа сай бейнелеу болып табылады. 
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Танымның субъектісі – адам, қоғам. Танымның объектісі - қоршаған орта екендігі зерттеушілге белгілі. 
Адам қызметінің, іс-әрекетінің екі негізгі жағы, негізгі айқындықтары,  соны көрсететін философялық 
категориялар [18, 100 б.] Олай болса, философия мен когнитивті лексика дүниені тану, қоршаған ортаны 
тану жағынан бір арнаға келіп тоғысатынын байқауға болады. Одан кейін когнитивті лексика өзі айтып 
тұрғандай көбіне тілге қарай икемделетінін тілдің танымды суреттеп, талдайтынын байқауға болады. 
Бізді толғандырған күрделі мәселе жайындағы ойымыз қысқаша осындай. Осы – ойымызды сіздермен 
бөліскенді жөн көрдік. 
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Мақаламыздың басында аз-кем болса да жазушының өмір жолы туралы деректер бере кетуді жөн 

көрдік. Жазушы Талаптан Ахметжан Зейнолдаұлы – өмірден ерте кетсе де қазақ әдебиетінде өз қолтаңба-
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сын қалдырған қаламгерлердің бірі. Талаптан Ахметжан 1961 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Күршім 
ауданы, Теректібұлақ ауылында туған. 1979 жылы Өскемен құрылыс-жол институтына оқуға түседі. 1985 
жылы оқу орнын бітіріп, құрылыста мастер, облыстық телерадиокомитетте редактор, республикалық 
«Қазақ әдебиеті» газетінде тілші, бөлім меңгерушісі, ҚР баспасөз және БАҚ министрлігінде бас маман, 
«Егемен Қазақстан» газетінде бөлім редакторы, «Парасат» журналында бас редактордың орынбасары, 
республикалық «Әдебиет айдыны» газетінің бас редакторы, Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 
төрағасының орынбасары, «Ан Арыс» баспасының бас редакторы қызметтерін атқарған. Мамандығы 
инженер бола тұра, әдебиетке өзінің таланты арқылы білек сыбана араласқан көпқырлы кісілік 
келбетімен, адамгершілік ар-ожданының биіктігімен көптің көңілінен шығып, жүректерден орын алған 
қазақ әдебиетіндегі сырбаз тұлға, жазушы-драматург. Талаптан Ахметжан «Тұма» («Жалын» 1995 ж.), 
«Сұлу мен суретші» («Білім» 1997 ж.), «О дүниенің қонағы» («Елорда» 2001 ж.), «Ақиқат жолы» 
(«Қазақпарат» 2003 ж.), «Мұң» («Қазақақпарат» 2003 ж.) прозалық кітаптары, Таңдамалы шығармалары-
ның үш томдығы («Жалын» 2006, 2007, 2008 жж.) жарық көрген. Республика театрларында қойылған 
«Тазша бала», «Қараторғай», «Екі жүрек», «Сұлу мен суретші» қойылымдарының авторы. Драмалық 
шығармалары республикалық театр сахналарында қойылуда. «Қараторғай» атты спектаклі он шақты 
жылдан бері Батыс Қазақстан облыстық театрының сахнасында қойылып келеді. Ол Қазақстан жазушы-
лар Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының («О дүниенің қонағы» атты кітабы үшін, 2002), Халықара-
лық Валентин Пикуль атындағы сыйлықтың (шығармашылықтағы жетістіктері мен халықаралық әдеби 
байланысқа сіңірген еңбегі үшін, 2008) лауреаты.  

Енді Т.Ахметжан шығармаларындағы концептілерге келсек, бұлардың саны өте мол. Дегенмен, 
жазушы өз шығармашылығында үнемі қайталап отыратын басты концептілер шоғыры жиі кездеседі. 
Атап айтқанда, жазушы шығармашылығында «Туған жер», «Сағыныш», «Сұлулық», «Ар-ұят» концепті-
лері жиі қолданылады. 

Қ.Т. Жанұзақова және А.Әбдібаеваның «Т.Ахметжан туындыларындағы көркемдік-тілдік ерекше-
ліктер» атты мақаласында былай деп жазады: «Қорқыт ата аңызынан тамыр тартатын «өнер-мәңгілік» 
философиясы – «Сұлу мен суретші» шығармасының да алтын арқауы. Шығарма шешімінде шалдың 
ажалының суреттен келуінің сыры бар. Суретшінің қазасы өзі салған «Қуғыншы» суретіндегі сойылдың 
соққысынан болады. Бұл суреттің символдық мәні бар. Ол оқиға өрісіне қарай сәл құбылып мәтінде 
бірнеше рет қайталанып беріледі: «...Көз алдына ақ шағи көрпесін қымтана бүркеніп, бұйығып жатқан 
Алтайдың қыземшек жоталары елестеді. Үкідей үлпілдеген ұлпа қардың үстінде соңына түскен қуғын-
шыдан құтылмаққа жандәрмен күш салып, бар айла-тәсілін сарп еткен алтайы қыр сұлуы құйғыта ұшып 
барады. Бірде оңға, бірде солға бір бұлт етіп, одан қалды жалт бұрылып, кері қашқанымен де жарау ат 
міеген қуғыншы қыр соңынан қалмай діңкелетіп, өкпесін өшіріп барып тура қара тұмсықтан ала темірдей 
қатты сойылмен сілтеп өткенде түз тағысы екі бүктетіліп барып омақаса құлады. Қара тұмсықтан қып – 
қызыл қан дірдектеді... Әппақ қарға қып-қызыл қан тамды... Қып – қызыл қан...»[1, 117]» [1, 67].  

Кeйбip aқиқaт дүниeлep aдaм caнacындaғы эмoциoнaлды, aффeктивтi көңiл-күй  apқылы, iшкi ceзiмi 
apқылы тaнылaды. Кoнцeпт тeopияcындa эcтeтикaлық-көpкeм тaнымдa oбъeктивтeнгeн кoнцeптiлep 
мaңызды бoлып caнaлaды. Ceбeбi oның бoйынaн ұғым тудыpу, aтaу бepу, түciнiк қaлыптacтыpу, бeйнe-
лeу, accoциaтивтi, эмoтивтi  мoдуciн  aнықтaу cияқты қacиeттepдi  көpугe бoлaды. Эcтeтикaлық-көpкeм 
тaным дa oбъeктивтeнгeн кoнцeптiлep әpқaшaн индивидуaлды. Мұндa лoгикaлық oйлaу зaңдылығы мeн 
шeктiлiгi caқтaлмaйды. Лoгикaлық тaнымдa oбъeктивтeнгeн кoнцeптiлepгe жaлпы aдaмзaттық, әлeумeттiк 
идeялap тән. Мына мысалда «Туған жер» «Сағыныш» концептілері анық байқалады. «Оу, әйтпесе мына 
мен, Нарбол басыммен Ресейдің қалың орманына сыймады ғой дейсің бе, Қазақстанда Алтайдан басқа 
жер таусылып қап па? Мұнда қайтып келмесем басқаша тірлік құратын ба едім? Қатын алып, бала 
сүйіп... Ех-х... шіркін!.. Айттың не, айтпадың не, өтті-кетті... Бірақ түрмеден босана сала ауылымда 
емешегі елжіреп біреуім күтіп отырғандай осында асықтым. Мені мұнда сүйрей берген бір қырсық бар 
еді. Оның аты намыс па, ерегіс пе, білмеймін. Атасына нәлет, әлі де боркеміктей үгітілмегенімді, 
біреуге шұлғау боп кетпегенімді көрсетейін, көздеріңді сөйтіп шұқиын деп келе бердім» (Угай-ай,6 б.). 
Міне, осындағы құрылымдық үлгілер мыналар: «Оның аты намыс па, ерегіс пе, білмеймін».  

Кoнцeпт – қaбылдaнғaн тaнымдық құбылыcтapды тaнытaтын нeгiзгi бeлгiлep. Қopшaғaн opтaдaн 
қaбылдaнғaн тaнымдық құбылыcтapaдaм дүниeciнiң мәдeниeтiн құpaйды, яғни «кoнцeпт» - aдaм 
caнacындa opныққaн ұғым. Aл, ocы кoнцeптiлep түpлi тiлдiк пoэтикaлық құpaлдap apқылы бepiлce дe, 
нeгiзгi aқиқaт ұғымынaн aжыpaмaйды. 

Aдaмзaт тaнымының ұлттық бoлмыcынa тiкeлeй әcepeтeтiн дүниe – этнoтaнымдық құндылықтap. 
Соның бірі – «Ар-ұят» концептісі.  

«Ар-ұят» концептісі Талаптан Ахметжанның өн бойына толықтай сіңіп кеткен концепті. Оның бар 
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идеясы да осы ұғымды өз оқырмандарына жұқтыру. Иман, ұят, ар бар жерде адамзат бар екенін жазушы 
үнемі еске салып отырады. 

 Мысалы: «Ар-ұят періштесі! Тыңда! Сені жерге жіберемін. Пенделердің қалғып кеткен ар-ұятын 
оят!» [«Нобель сыйлығы», 5 б.].  «Ар-ұят періштесі еліктің лағымен қоштасқандай ишарат жасады 
да, күлімсіреп екі қолын жайды» [«Нобель сыйлығы», 6 б.]. Дeгeнмeн қaй кoнцeпт бoлcын caнaдaғы 
aқиқaт дүниeнiң бөлшeгiн тaнытуғa бaғыттaлaды. Кoнцeптiлep әpқaшaн идeaлды жәнe oлap caнaдa 
әмбeбaп зaттық кoд (Н.И.Жинкин бoйыншa) бipлiгi apқылы тaңбaлaнaды.   

«Періште жалпақ бет қараның басына барып:  
– Сыртта қариялар жылап тұр ғой. Соларға да қалдырсаңшы, - деді. Жалпақ бет қара селк ете 

қалды [«Нобель сыйлығы», 12-13 бб.].   
А.Б.Әмірбекова М.Мақатаев өлеңдеріндегі «көктем» концептісінің құрылымдық көрінісін ақын 

жолдарымен, яғни мынадай когнитивті метафоралық үлгілермен береді: «көктем – тіршілік; көктем – 
мәңгілік жасыл; көктем – жарқын көңіл, көктем – жастық шақ; көктем – жылылық; көктем – гүлдену; 
көктем – құмарлану, шабыттану» [2, 98-99]. Т.Ахметжанның «Ар-ұят» концептісінің құрылымдық 
үлгілері мынадай сипатта келеді деп санаймыз. Мысалы: Ұят – періште; ұят – саудагерлердің таразы-
дан жемеуі; ұят – ұрлықтың арам ақша екендігі; ұят – ақшағы арын сатпау; ұят – мемлекеттік 
қызметкерлердің пара алмауы; ұят – байларға жалыну емес, құдайға жалбарыну; ұят – ақшаны қолдың 
кірі деп санау; ұят – бұл пәктікте қалу: ұят – тек өзін ғана ойламай, халқын ойлау, ұят – қазақ ұлтының 
ең басты ұлттық құндылығы т.т. Әмбeбaп зaттық кoд бipлiгi – бұл aдaмның тұлғaлық ceзiну тәжipибeci 
нeгiзiндe көpiнгeн индивидуaлды ceзiмдiк бeйнeлep.  

Жазушы шығapмaшылығының нeгiзгi лeйтмoтивi – aдaмдықты, aдaлдықты, әдiлдiктi, тaзaлықты, 
пәктiктi пaш eту, eздiктi, apaмдықты, зұлымдықты әшкepeлeу. Тeгiндe бұл бүкiл aқ ниeттi өнep aтaулы-
ның мұpaты бoлca кepeк. Бipaқ Т.Ахметжанов ocы жaйлapды eшкiмгe ұқcaмaй, өз дaуcымeн, өз дәлeлiмeн 
өpнeктeугe тыpыcaды. «Ар-ұят» концептісінің сценарий ретінде келетін күрделі синтаксистік құрылым-
дар болатын құрмалас сөйлемдер оның барлық мазмұнын ашады. Мысалы: «Періште түні бойы бүкіл 
қала халқын оятып шықты. Саудагерлердің есіне таразыдан жегенін салды, ұрыларға арам ақшаның ас 
болмайтынын ескертті. Байларға: «Кедей бейшараның еңбегін неге жейсіңдер?» - деп шүйлікті. Кедей-
лерге: «Байға жалынғанша неге Құдайға жалынбайсыңдар?» - деп ренжіді. Мемлекеттік қызметкер-
лерді «Пара алуды қашан қоясыңдар!» - деп мазалады. Ақшаға арын сатқан қыздарды «Арыңды қайта-
дан ақшаға сатып алмайсыңдар!» - деп дөңбекшітті. Әкім-қараларға: «Қарынның қамын ғана ойлаған-
ша, халықтың зарын неге тыңдамайсыңдар!» - деп қадалды. Бәрі де безілдеп өз бастарын арашалаумен 
болды [«Нобель сыйлығы», 20 б.].  «Ұят-ай!..» - деді Ғұлама өзегі өртеніп. Жеті күннен бері осы сөзді 
мың қайталаған шығар. Алғашқы күндері осы сөз аузынан шыққанда каютаға сыймай кететін. Тордағы 
арыстандай ары-бері сенделіп жүретін де қоятын. Енді төсегінен де тұруға дәрмені келмей жатыр. 
Бірақ осы сөзді қайталаған сайын шыбын жаны шырқырап кетеді [«Нобель сыйлығы», 34 б.].  
Дүниeжүзiлiк мәдeниeт пeн бiлiмнiң Apиcтoтeльдeн кeйiнгi eкiншi ұcтaзы Әбу Нacыp әл-Фapaби тәpбиe 
туpaлы былaй дeгeн: «Aдaмғa eң бipiншi бiлiм eмec, pухaни тәpбиe бepiлуi кepeк, тәpбиeciз бepiлгeн бiлiм 
aдaмзaттың қac жaуы, oл кeлeшeктe oның бapлық өмipiнe aпaт әкeлeдi». 

 Мысалы: «Енді түн баласында жұрттың бәрі басына соны жастанып, күндіз қалталарына соны 
салып жүретін болған. Түнде келіп періште оята бастаса ұялмай-ақ қолына соны ұстата салатын. 
Періште мұны көргенде ұялғанынан бетін баса қашатын еді» [«Нобель сыйлығы», 34 б.].  Имандылық 
пен ұят – хaлықтың тәлiм-тәpбиeлiк дәcтүpдe жүpгiзiлгeн ұлттық тәpбиe нeгiзiндe қaлыптacып, тeктiлiккe 
жeткiзep pухaни құндылық күш, aдaм мeн қoғaмның aлғa қoйғaн opтaқ мaқcaттapынa қoл жeткiзep киeлi 
қacиeт. Aдaмның өзiн бacқaғa тaнытқызып, өзгeмeн тaбыcтыpaтын қacиeттepi – әpi киeлi, әpi кiciлiккe 
лaйық құндылық. Мысалы: «Аға! Осы жазғандарым үшін екі бетімнен отым шығып ұялып отырмын 
тіптен. Басымды көтере алар емеспін. Денем ысынып кетті. «Әй, қу қыз, жазарыңды жазып алып, 
несіне ұялып отырсың?» дейді бір дауыс. Айтпақшы Сізге қояр бір талабым бар. Оны кездескеде 
ауызша айтармын. Ертең репитицияда кездескенше!» [«Сынық қанат көбелек», 57 б.]. Осы мысалдағы 
қыздың ұялуы скрипттен туған «Ұят»концептісінің алғашқы үлгілері. 

«Айтасыз-ау, аға! Қалай, қайтып шыдаймын? Сіз менің қолымнан ұстаған сәтте-ақ сабыр мен 
төзімнен айырылып каламын... Біздің бұл жүрісімізді білсе әйеліңіз не дейді? Менің анам қандай күйде 
болады?» [«Сынық қанат көбелек», 58 б.]. Прозалық мәтiндeгi кoнцeптiнi тaну aлдымeн aвтopдың 
кoгнитивтiк мoдeлiн тaнуғa бaғыттaйды. 

Мысалы: «Концерт соңынан бір ауыз құттықтау сөз айтып, Арайдың бетінен сүймекші. Көрсін 
жұрт... білсін... Ұшқынның әлі де тірі екенін... «Сахнаға қайтып ораламын!» - деп жұрт алдында жар 
салуға уәде берді Абзалға...» [«Сынық қанат көбелек», 65 б.].  Когнитивті тіл білімінде концепттің 
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құрамында семантикалық өріс, атауыштық өріс, ассоциативтік өрістер және ойдерек, ойсурет, фрейм, 
схема, түсінік т.т. күрделі болып келуі бойынша, құрылымындағы сөздер мағыналарының бірлікте, 
араласа келуін талдау қиын істердің бірі деп ойлаймыз. Дәстүрлі талдау жасау арқылы олардың ұлттық 
ерекшелігін аңғару бір қиындық тудыратын іс. Сол себепті, концепті құрамында  тілдік бірліктер көп 
болуы, яғни фразеологизмдер, идиомалар, полисемия, синонимдер, тіпті, мақал-мәтелдердің қабаттаса 
келуі орынды жағдай.  

Мoдeль элeмeнттepi caнaдaғы мeнтaльдi oқиғaлap (экcпoзиция), oлapдың әpeкeтi apacындaғы бaйлa-
ныcтa қaлыптacaды. Күрделі мәтінде бірқатар концептілердің араласа келуінен оларды айырып көрсету 
қиынға соғады. Мысалы, төмендегі күрделі мәтінде «Ұят» және «қызғаныш» концептілерінің нышандары 
байқалады, араласа келеді. Мысалы: «Ол асықпай-аптықпай жиырма жылғы өмірін жіпке тізіп шықты; 
еш мүдіріссіз майын тамыза баяндағанына қарағанда талай сұлуға «сыр» ғып ақтарған жаттанды 
жыры сияқты; олардың қайсысына не айтқанын шал қайдан білсін; қожайын сұлу бикештерді үйіне 
ертіп келген кездері бұл түкпірдегі бөлмесінен аттап шықпайтын; қожайынның жатын бөлмесі мен 
мұның бөлмесі іргелес еді; екеуінің ортасын тек жұқа тақтай ғана бөліп тұратын; арғы-жақтағы 
күбір-сыбырға, сылқ-сылқ күлкіге, ыңқыл-сыңқылға еріксіз құлақ түріп, ағаш кереуетінде дөңбекшіп 
шығатын; ішін балқыған қорғасындай ып-ыстық бірдеңе күйдіре өртеп, құса мен мұңға, өкініш пен 
өксікке тұншықтыратын; қазір де дәл сондай сезім жанына тыншу бермей мазалап отыр; қожайын-
ның әр сөзі шаншудай қадалды; ол да соны біліп, одан сайын қинай түсейін дейтін сияқты. сөйтіп даңқ 
биігіне жеткізетін даңғыл жол тұйыққа тіреліп, көкейіндегі тәтті арман сағымдай буалдыр тартады; 
байлықтың бал дәмі таңдайына тамған сайын масаң халге душар болып, бақыттан басы айнала бас-
тайды; бірақ мұның бәрі алдамшы, көзбояу құбылыс екенін ерте сезген қожайын ашыла бастаған аранын 
тыйып, атақ-даңққа апарар басқа жол іздейді; күндіз-түні тыным таппай қиялымен қиырларды кезіп 
жүріп тапты ақыры тың жолды; қалайда сурет өнерімен ғана атымды әлемге әйгілі етуіме болады деген 
тоқтамға табан тіреген сәттен бастап қожайынның екінші тынысы ашылғандай болды, оның 
осыншалықты өлермендігіне шалдың таң қалмасқа шарасы қалмады; небәрі айналасы бір-екі жылда өз 
бетімен сурет өнері жайлы танымын кеңейтіп, институтта алған білімін шыңдай түскен; мамандығы 
архитектор болғандықтан да қожайын сурет өнерінен құралақан емес болатын; студент кезінде салған 
суреттері республикалық көрмелерге дейін қойылып жүріпті; бірақ ол кезде қожайын сурет өнері арқылы 
даңқ тұғырына көтерілу мүмкін емес де жүрексінеді екен» [«Сұлу мен суретші», 82 б.]. Т.Ахметжан 
шығармаларында жазушының ұлттық танымы мен өзіндік психологиялық когнициясы көрініп, аракідік 
айқын жағымсыз коннотацияда сыртқа шығып отырады. Бұндай жағдайлар жиі болмағанымен кездесіп 
отыратынын айтқымыз келеді. Бұл істің бәрі жазушының өз қазақ ұлтын тәрбиелегісі келгендіктен туған 
шығар деп топшылаймыз.  

Ұлттық бaғыттың мaқcaты – pухaни құндылықтap нeгiзiндe aзaмaттылыққa тәpбиeлeй oтыpып, өзiнiң 
жәнe бacқa eлдepдiң дәcтүpiн, тiлiн, мәдeниeтiн, дiнiн құpмeттeугe, ұлттық кeлiciмгe бaулу. Oл құpaмдac 
бөлiктepдeн тұpaды: ұлттық caнa, пaтpиoтизм, ұлтжaндылық, caлт-дәcтүp, әдeт-ғұpып жәнe т.б. Жазушы 
«Сұлу мен суретші» әңгімесінде «Сұлулық» пен «Ұят» концептісін қатар өреді де отырады. 

Мысалы: «Суретші сұлуға жалбарына қарады. Сұлу көрпені серпе ашып, орнынан тұрды. Тал бойы-
на бір міні жоқ келісті мүсінін тік ұстап, сәндене басып айна алдына барды. Өзінің жалаңаш тәніне 
сурешінің сұқтана қарап жатқанына еш қымсынбады. Суретші сұлудың құлын мүшесіне сұқтана 
қараудан қысылғандай жанарын тайдырып әкетті де, еріксіз ақжаймаға көз тоқтатты. О, тоба, қар-
ғыс атқыр ақжаймада дақ жоқ! Япыр-ау, бұл қалай болғаны! Сұлудың әлгі жүрегіне жебедей қадалған 
екі ұштылау сөзі ақиқатқа айналғаны ма? Шынымен де сұлудың... Жо-жоқ, мүмкін емес! Мұның бәрі өңі 
емес, түсі... Дақ тимеген қардай аппақ ақ жаймаға ұзақ тесілуге дәті жетпеген. Өзегін күйдірген өртті 
толқын лықсып ауызына кептелді. «Аһ!» десе ішінен лап етіп жалын атардай. Көз алдына дөңгеленіп 
жас келгенін сезбей қалды. Орнынан ұшып тұрып, айна алдында таранып тұрған сұлу сайқалдың беті-
нен шапалақпен осып-осып өткісі келді. Ащы-ащы сөздер айтып тілдегісі келді. Шыдамады-ай қайтсін, 
жастықты құшқан күйі төсекке сұлқ құлады. Өкіре жылағысы келген, бірақ дауысы шықпады. Қай-қай 
иттен өш аларын білмеген албырт жас өкініштің өткір тырнағы жүрегін бүрген сайын қос жұдыры-
ғымен жастықты тоқпақтай берді...» [«Сұлу мен суретші», 95-96 б.]. Осы мысалдарды қолдана 
отырып, құрылымдық үлгілерін көрсетуге тырысалық. 

1) Қыз – сұлулық. Суретші сұлуға жалбарына қарады. Сұлу көрпені серпе ашып, орнынан тұрды. 
Тал бойына бір міні жоқ келісті мүсінін тік ұстап, сәндене басып айна алдына барды.  

2) Сұлулық – нәпсі. Тал бойына бір міні жоқ келісті мүсінін тік ұстап, сәндене басып айна алдына 
барды. Өзінің жалаңаш тәніне сурешінің сұқтана қарап жатқанына еш қымсынбады. Суретші сұлудың 
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құлын мүшесіне сұқтана қараудан қысылғандай жанарын тайдырып әкетті де,  еріксіз ақжаймаға көз 
тоқтатты. 

3) Сұлулық – жалаңаш қыз. Суретші сұлуға жалбарына қарады. Сұлу көрпені серпе ашып, орнынан 
тұрды. Тал бойына бір міні жоқ келісті мүсінін тік ұстап, сәндене басып айна алдына барды. Өзінің жа-
лаңаш тәніне сурешінің сұқтана қарап жатқанына еш қымсынбады. (Осындағы сұлудың жалаңаш болуы 
қазақы қалыпқа, дұрысқа келмей тұрса да, оны жазушы өз идеясын іске асыру үшін жазуға мәжбүр болады). 

4) Сұлулық – адалдық. Суретші сұлудың құлын мүшесіне сұқтана қараудан қысылғандай жанарын 
тайдырып әкетті де,  еріксіз ақжаймаға көз тоқтатты. О, тоба, қарғыс атқыр ақжаймада дақ жоқ! 
Япыр-ау, бұл қалай болғаны! Сұлудың әлгі жүрегіне жебедей қадалған екі ұштылау сөзі ақиқатқа 
айналғаны ма? Шынымен де сұлудың... Жо-жоқ, мүмкін емес! Мұның бәрі өңі емес, түсі... Дақ тимеген 
қардай аппақ ақ жаймаға ұзақ тесілуге дәті жетпеген. 

5) Сұлулық – қызығу мен қызғаныш. Өзегін күйдірген өртті толқын лықсып ауызына кептелді. 
«Аһ!» десе ішінен лап етіп жалын атардай. Көз алдына дөңгеленіп жас келгенін сезбей қалды. Орнынан 
ұшып тұрып, айна алдында таранып тұрған сұлу сайқалдың бетінен шапалақпен осып-осып өткісі 
келді. Ащы-ащы сөздер айтып тілдегісі келді. Шыдамады-ай қайтсін, жастықты құшқан күйі төсекке 
сұлқ құлады. Өкіре жылағысы келген, бірақ дауысы шықпады. Қай-қай иттен өш аларын білмеген 
албырт жас өкініштің өткір тырнағы жүрегін бүрген сайын қос жұдырығымен жастықты тоқпақ-
тай берді...» [«Сұлу мен суретші», 95-96 б.]. 

Сондай-ақ, категория деген ұғым өз ықпалын тигізеді. Категория – адам ойының танымдық түрі.  Э.Н. 
Оразалиева бұл туралы: «Ол – адам тәжірибесін жалпылауға, жіктеуге мүмкіндік беретін ерекше ұғым. 
Бүгінгі күні танымдық категория негізгі ерекшеліктеріне қоса, жаңа мүмкіндіктермен қамтамасыз етіліп, 
адамның когнитивті әрекетімен, яғни әр түрлі заттарды белгілі бір қасиеттеріне орай жіктеу, топтау 
негіздерімен, материя мен оның қимыл-әрекеттерін сипаттар көп қырлы формаларды объективті түрде 
кластарға, топтарға біріктіру мүмкіндіктерімен сабақтаса дамып келеді», – деп ойын сабақтайды [3, 270]. 

Деректі, дерексіз, жанды, жансыз зат есімдердің түпкі негізінде осы категоризациялау үдерісі жатыр. 
Ақын көзқарасындағы ең басты когнитивті бірлік – концептосфера. Жалпы, бүгінде, когнитологтар бұл 
терминмен ақынның жалпы шығармашылығы мен дүниетанымын таңбалап жүр де, жеке тілдік 
тұлғаларды қарастырған зерттеулерді осы сөзбен ауыстырып жүр.  

Бұл терминді алғаш қолданған академик Д.С. Лихачев болатын. Когнитивті тіл білімінде бұл 
терминмен қатар, концептілік жүйе термині де қолданылады. З.Д. Попова, И.А. Стернин: «Концепто-
сфера – бұл халықтың концептілерінің жиынтығы, ойлаудың ақпараттық базасы», – деп анықтайды                 
[4, 36]. Ал Р.И. Павиленистің тұжырымынша: «Концептілік жүйе – индивидтің ақиқат, бейақиқат дүние 
туралы (ой, пікір, білім) ақпараттарының өзара үздіксіз ұласқан конструктілік жүйесі», – деп   танылады 
[5, 280]. Ғаламның когнитивті  бейнесі және әртүрлі түрлері концептосфера бойынша ұғынылады, жалпы, 
тілдік ұғым туралы санадағы ақпараттар концептілік жүйеде дұрысталады. Сол себепті, В.Знаков: «Тану 
(ұғыну) әрекеті – индивидтің бұрын қабылдаған және жаңадан таныған ақпараттары арқылы дүниенің 
мәнін түсіну», – ұғынады [6, 22 б.]. З.Д. Попова, И.А. Стернин, алдымен, ғаламның тікелей бейнесі және 
тікелей емес бейнесін көрсетіп, одан ғаламның когнитивті бейнесі, одан ғаламның тілдік бейнесі 
туындайды деп көрсетеді. Олардың жазуынша, ғаламның когнитивті бейнесі негізінде адам санасында 
ғаламның тілдік бейнесі жасалады. Олар: «ғаламның когнитивті бейнесі» – адамның немесе халықтың 
когнитивті санасында құрылған сезу мүшелері арқылы шындық болмыстың бейнеленуінің нәтижесі 
болатын шындық болмыстың менталды бейнесі. Ғаламның когнитивті бейнесі – бұл мәдениетпен 
берілген сананың концептосферасы мен стереотиптерінің жиынтығы», – деп анықтайды [4, 52]. Мысалы, 
ақында ол мына бір когнитивті метафорадан көрінеді деуге болады: «Ағарып атқан таңды ақ төсекте аһ 
ұрып қарсы алған суретшіні сұлу уатқан жоқ. Ақжаймаға сүзіліп тұрып көз алды бұлдырағанын, 
жанарынан ытқып жас шыққанын көрді. Сол күйі бетін басып жылдам ваннаға кіріп кетті. Содан 
жігіт киініп бөлмеден шығып кеткенше шықпай қойды. Жігіт те сұлумен қоштасқысы келмей, тұлан 
тұтқан ашу мен ызаға булығып атып шықты бөлмеден» [«Сұлу мен суретші», 95-96 б.].   

Жалпы алғанда, адам әлемді өз ана тілі арқылы таниды да, сол негізде ұлттық мінезді бойына қабыл-
дай бастайды. Бұның негізінде «ғаламның ұлттық бейнесі» жатса керек, сондықтан «ғаламның тілдік 
бейнесі» бала санасында қалыптасқанда «ғаламның ұлттық бейнесі» бірге қабысып қалыптасады.  

Кезінде Э.Сепир, Б.Уорф ұсынған болжамда адамдар әлемді өздерінің ана тілінің призмасы арқылы 
қабылдап, көретіні айтылған еді. В.А. Маслова: «Ғалам бейнесі кеңістік, уақыт, сан, этикалық және тағы 
басқа параметрлер арқылы көрінеді. Оның қалыптасуына тіл, дәстүр, табиғат және ландшафт, тәрбие, оқу 
және тағы басқа әлеуметтік факторлар өз әсерін тигізеді. «Ғаламның тілдік бейнесі» ғаламның ұлттық бей-
несін бейнелейді және әртүрлі тілдік деңгейлердегі тілдік құралдарда көрінуі мүмкін», – деп жазады [7, 65].  
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Қорыта келгенде, жазушы Т.Ахметжанның шығармаларындағы басты «Сұлулық, Ар-ұят» концеп-
тілері жазушының ең басты өз оқырманының бойынан оятқысы келетін  концептілері болады. Оның 
концептілер шоғыры қарапайым түрден күрделі түрге ұласқан деңгейде келеді, сондықтан бұл – терең 
зерделеуді қажет ететін күрделі мәселе. 
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Түйіндеме: Мақалада кинематографияның маңызды мәселесі қарастырылады. Көрнекі сөздің 

семантикалық деңгейі және тілдің метафоралық элементтері туралы кейбір қызықты ұғымдар. Шын 
мәнінде, өздерінің әдеттегі мәндеріне қосымша мақалалар басқа мағынаға ие болғаны, бұл сонымен қатар 
поэзия мен кинематографияға семантикалық көзқарасты тудырады. 

Поэзия мен экрандық мәтіндердегі әртүрлі горизонттарды салыстыру әрқашан бірдей нәтиже береді. 
Көлденең сызықтағы сөздер сөзге айналды; өрнектерді біріктіру кинотеатрда сөйлем жасайды және 
сөйлем нақты идеяға айналады. 

Осылайша, фонографиялық мәтін бойынша арнайы оқиға: жаңа сапамен біріктірілген сөздер, сөз 
тіркестер – белгілі бір пікірді шындыққа айналдыру. Басқаша айтқанда, кинематографиялық сценарийде 
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сөздерді, сөйлемдерді, сөйлемдерді кем дегенде лексикалық мағынада құрастырады. Осы және басқа да 
мағыналар осы мақалада көрсетілген. 

Тірек сөздер: мәтін, сценарий, айтылу, жинақтау, құрылым, грамматикалық сұраныс, теория, 
лексикалық құрам, ұқсас әдіс, құрылым, талдау. 

 
Annotation: The article was dedicated to the important problem of the cinematic language.  There are 

interesting factors about semantic level of the visual speech, metaphorical elements of  language. Therefore, the 
fact on getting of objects other meaning in addition to their original ones,gives ground for speaking about 
proximity of poetry and film in semantic plan. 

It is stated that, various comparisons made in horizontal direction both in poetry and screen texts always give 
the same results. Words connected to each other in horizontal line are turned into phrases; combination of phrases 
generates sentence in the cinematic language; sentences are turned into   concrete idea. 

So, special event through the phonographic text: words, expressions are  combined and changed into  new 
quality-expression of  certain judgment. In the end, the words, expressions, sentences are  mounted at least  for 
lexical meaning. All this and  other meaning  take special place in the article. 

Keywords: text, scenario, pronunciation, mounting, formation, grammatical requirement, theory, lexical 
composition, analogical method, structure, analysis. 

 
Рассуждения выдающего русского писателя и теоретика Я.Тынянова в 20-ые годы прошлого века по 

поводу аспектов данной проблемы, не потеряли своей значимости и на сегодняшний день. Я. Тынянов, 
ссылаясь на свои научные записи в связи с соотносительными отношениями, единством между 
предметами в среде, далекой от реальности – на фотокадрах, и деформацией реальности в искусстве фото 
исследований, а также исследований, что ведутся над отдельными текстами, пришел к такому заключе-
нию, что тексты экрана больше всего походят на стихи с точки – зрения построения повествования и  
завершают его структурные особенности.  

Я. Тынянов анализирует структуру текста методом аналогии, и особое внимание уделяет тому 
смыслу, что придается этим словам благодаря связи между словами, а также, тому смыслу, что 
полностью отличается от первичного смысла.  

Согласно мнению исследователя, кадр строится с закономерностью организации слов сценария: по 
мере связи между словами по определенному принципу закадровые элементы координируются друг с 
другом с одинаковым методом. Это значит, что, к примеру, слово «лицо» употребляется в 10-ти 
значениях по цепи связи между словами, что предшествуют ему или последуют за ним внутри отдельных 
10-ти полустиший, согласно чему черты лица человека в зависимости от факта реальности, который 
вступает в связь с отражением лица человека, занесенного в кадр, выражает 10 смыслов в эпизоде 10 
изображений. 

В связи с данной проблемой рассуждения В.Пудковского слишком интересны.  В.Пудковский, 
выступивший с позиции защиты умозаключений учителя и который старается еще больше углублять его 
рассуждения, пишет: «Если к примеру, писателю нужно слово «арахис», то это слово, взятое в 
отдельности, является тем самым понятием, что лишен сути и определенности. Только в ряду других 
слов, расставленных с определенной сложной последовательностью, именно искусство представляет его 
благодаря жизни и реальности.  

По нашему сравнению, слово «арахис» изменяется, и в процессе монтажа ссылаясь на отсутствие 
абстрактной фотокопии природы, превращается в некую часть формы кинематографии».  

Другими словами, слово, удаленное из текста стихов по меру лишения координационной системы 
внутри стихов в нейтральном пространстве, теряет поэтическую функцию, превращается в единство не 
поэтической, а разговорной  речи, и точно также в фильме удаляя от монтажной структуры фильма 
любой предмет, кадр, отрывок монтажа, лишается сыгранной роли в контексте фильма, и фильм в 
результате данной операции, теряет не только определенную часть, а всецелом, мнение и концепцию 
автора. При этом достаточно факты имеются по поводу борьбы режиссеров за один кадр, что кажется 
внешне  незначительным в истории кино.  

В отличие от повествования прозы слова в образцах поэзии словно переплетаются друг с другом, и 
являются основным для существования друг – друга. Функциональная связь между элементами 
структуры законченных стихов похожа на существующий модель: вывод одного из элементов из 
структуры приводит к искажению, разрушению модели.  

Обратите внимание на нижеследующее сравнение:  
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1 – выйдут на дорогу цветочные девочки, нет силы смотреть на них и нет силы закрывать 
глаза, нет того, кто подарит им цветы, нет того, кто захочет, чтобы подарили ему цветы.  

Изоляция этого четверостишия из контекста стихов и его предоставление в виде цитаты без нужды 
на толкование на самом деле оценивается как неуважительное отношение к стихам. Потому, что в таких 
случаях, согласно художественной информации, что выражается в этом   четверостишии – ощущаются 
образы, формированные в размере четверостишия, но они же оказывают неполное воздействие: при этом 
непонятными остаются бессилие героя лирики, когда он не смотрит на девушек, или не решается, когда 
девушкам следует дарить  цветы. Конечно, это потому, что эти полустишия находятся далеко от общего 
поэтического пространства стихов, и не имеют связь с другими образами.  

Разделяя строку в вертикальном направлении,  в симметрической форме можем наблюдать между 
парными полустишиями одинаковый принцип зависимости: в нижних полустишиях, изолированных от 
верхних не только сужаются границы информации, а также, сужается сама речь, после чего, образы 
приходят в неопределенное состояние и психологическое состояние героя приобретает более туманный 
характер.  

Похожий эффект можно понаблюдать в организации текста фильма. Для конкретности обратимся 
конкретному экранному произведению.  

В фильме «Гурбанали бек» Вагифа Бехбутова имеется один интересный эпизод. В конце фильма 
после того, как Гурбанали бек разоблачается в кормушке, режиссер переносит камеру в имение 
Гурбанали бека и направляет «внимание» камеры на данное изображение: типический портрет бека, что 
висит на стене, а под ним висит сабля и ружье в скрещенной форме. Мы, как сказать, можем прийти к 
определенному заключению о дизайне или о прямых функциях этих предметов в нейтральном фоне – в 
пустом пространстве, и вспомним, что сабля является холодным, а ружье – огнестрельным оружием, и 
подготовлено из определенного материала. А в указанном фильме  изображение этих трех предметов в 
одном кадре в координационном порядке выражает различные смыслы в отдельно взятом кадре и в 
общем контексте фильма. В первом случае они понимаются как атрибуты бекского этикета.  А в общем 
контексте фильма разрушение этого этикета превращается в экранное отражение исторической судьбы, 
трагедии Гурбанали бека.  

Если вести данное сравнение в связи с принципами организации, и структуры текста, то здесь 
объявятся интересные нюансы в связи с метафорическими элементами языка. Так как, кроме обычных 
смыслов предметов, факт приобретения других смыслов дает основание для повествования в 
семантическом плане о близости кино и стихов.  Мы внизу обратим внимание на данную проблему более 
чем подробно.  

Эти типичные сравнения, что ведутся в горизонтальном направлении не только в текстах стихов, а 
также, в текстах экрана, всегда дает одинаковые результаты. Слова, что связаны друг с другом в 
горизонтальном направлении, превращаются в выражения, и при этом соединения фраз образуют 
предложения, а предложения же в свою очередь, превращаются в конкретное мнение. Таким образом, по 
всему тексту фонографии происходит специальное событие: слова и выражения комбинируются, 
переходят в новое качество – то есть, превращаются в процесс выражения определенных рассуждений. 
Другими словами, внутри текста происходит смысловой монтаж слов, выражений, и предложений. В 
экранном повествовании   всем известна роль, сыгранная монтажом. С.Эйзенштейн, называл его 
«способом организации речи».  

Теоретики кино, говоря о взаимосвязях экранного искусства и художественной литературы, 
затрагивают монтажные аспекты повествования в экранных произведениях и в тексте, созданным 
благодаря художественному слову, но, при этом анализы ведутся больше всего, в контексте прозы.  

По нашему мнению, при сравнительном анализе кино и поэзии, большое значение имеет разъяснение 
фильма и стихов именно с точки – зрения монтажной поэтики. Сначала по той причине, что монтажные 
принципы эпического мышления классифицирует закономерностей организации относительно больших 
единиц текста. А монтаж в экранном искусстве не только урегулирует связь между эпизодами и кадрами, 
а также, отношений между элементами видимости внутри кадра.   

Координация между звуками, эпизодами в первичных фильмах примитивным уровнем  причинно – 
результативной логики вспоминается в поэтики современного кино в качестве исторического факта. 
Современное экранное повествование обуславливается более сложным, многоплановым характером 
синтаксических связей. Спектр методов получения  новых смыслов на экране слишком разноцветный. 
Интересным является тот факт, что в разносторонности настоящего спектра более значительную роль 
играют особенности, что вытекают из лирической поэзии, а в широком смысле, из поэтической речи.  
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Обратим внимание на следующий отрывок из статьи покойного критика Айдына Мамедова «В 
поисках стихов, перекликающихся со временем»:  

«Изучение рифмовки, повторения стихов представляется возможным, но невозможно научиться от 
кого-то создания слишком влиятельного психологического эффекта с необычной близостью, 
соединением слов, употребляемых в отдельности друг от друга… Новизна и неожиданность перед словом 
и выражением, не имеющих никакой смысловой близости является главным средством воздействия 
стихов и самыми прекрасными образцами для этого служат образцы народной поэзии».  

По нашему мнению, это самые точные рассуждения, высказанные в связи с построением текста 
согласно монтажным принципам структуры и ученый в последующем представляет научное 
доказательство по данным рассуждениям на основе конкретного образца, взятого из фольклора.  

2 – лучше все стран родина моя, лучшая одежда полотно из льна, лучше всего путешествовать 
по чужим странам, но лучше всего умереть на родине своей.   

 На фоне анализа вышеуказанного баяты А.Мамедов пришел к такому заключению, что кроме слов, 
что касаются Родины, сопоставление по отдельности  в первых полустишиях слов и выражений, не 
имеющих общего содержания  создает новые, дополнительные ассоциации и единство между рубашкой и 
полотном из лени, конкретизируется в виде художественного образа, отождествляя при этом неделимую 
связь человека с родиной.  

Ученый затем пишет: «Все ощущаемое оживляется в отношении к видимому. Самым главным 
является то, что переход из первого полустишия во второй, из второго полустишия в третий является 
мгновенным, неожиданным и тождество между первыми двумя полустишиями за такую мгновенность и 
противоречие в двух последних полустишиях, воспринимается как что – то единое, неделимое».  

Близость к языку кино именно той темы, что выражается в простых, понятливых научных мнениях   
является настолько ярким, что если заменить слово «полустишие» в цитате со словами «кадр», то при 
этом не останутся сомнения по поводу выражения какого – либо суждения в связи с неким отрывком 
определенного фильма.  

Сначала о ритмическом монтаже. Если ритм – это «периодическая замена определенных элементов 
текста в определенном порядке», то мы обязаны признать, что вышеуказанное мнение является 
правильным в определенном смысле. В построении фильма действительно, значительную роль играет 
ритм с предоставлением методом монтажа движения, делимого на различные фазы отображения. На 
самом деле он в равной степени относится  к словесному, звуковому и синтаксическому составу 
поэтического текста и только в стихах только этот принцип учитывается в гармонии звуков, во 
внутренней рифме, в рифме между полустишиями, в системе  размеров и такта.  

В 20-ые годы в кинематографии Франции  в течение определенного времени модными были мнения 
о соответствии между кинематографическими и музыкальными композициями.  В ту пору Э.Веермоз, 
активно занимающийся кино критикой, писал, что фильм пишется как симфония и проходит оркестровку. 
А, по мнению А. Обейна: «Режиссер как балетмейстер, превращающий партитуру в пластику, обязан 
сделать музыкальные образы видимыми».  

Ко всему прочему, следует отметить, что этот эффект применяется в свадебной церемонии фильма 
«Крестьяне», снятым С.Мардановым. Ритм игральной мелодии на свадебной церемонии, постепенно 
переходящей в ускоренный ритм нагары и выраженный в данном ритме, обуславливает динамику 
очередной сцены.  

Но, постепенно, проблема поиска текста не только  в формальной форме, а также по плану смысла и 
содержания, выявила неполноценность данного подхода. Потому, что в данной концепции ритм фильма 
построен под ритмом представленной музыки, то есть, построено в виде подчинения изображения 
музыкальному ритму, тогда как, главная цель состоит из нахождения изобразительным материалом 
собственного ритма, как сказать, из получения ритма содержания.  

Р. Клер впервые пришел к такому заключению, что данная категория является той функцией, что 
порождена из содержания.  Он, пишет в статье «Ритм», опубликованной в 1921 году: «Раньше я, до 
момента приседания за стол монтажа думал о том, что фильму можно придать ритм с легкостью. В 
фильме я придавал большое значение 3 факторам, так как благодаря именно им, можно получить ритм, 
близкий к ритму стихов:  

1) длина каждой части;  
2) чередование сцен или «мотивов движений»;  
3) движение предметов, зафиксированных объективом».  
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Затем, режиссер справедливо отметил, что определение отношений между 3 факторами, не 
представляется легким, потому, что длина и чередование сцен в ритмическом смысле, эмоциональное 
качество фильма подчиняется внешнему движению, что не выражается цифрами.   

И.А. Аксенов пишет в книге «Портрет мастера», посвященной С.Эйнштейну о том, что: 
«Сопоставление частей по различной длине с точки – зрения метрически одинакового, но виртуального 
размера дает эффект, что наблюдается во время применения ритмичных вариаций над метрической 
схемой в музыке или в тексте».  

По нашему мнению, с точки – зрения комбинации элементов текста идея близости экранного текста 
именно к тексту стихов выражается в точной форме.  

В связи с этим возникает такой вопрос: зачем в данном рассуждении не вспоминается проза в том 
случае, когда проза для экранного искусства считается движущей базой?  

Интересным является тот факт, что легко найти ответ на заданный вопрос в произведениях 
языковедов и литературоведов, чем в произведениях кинематографов.  Например, по С.И. Тимофееву, 
«речь стихов является специальным и целым типом речи, что устанавливается как система единой и 
внутренней связи, что находит своеобразное выражение».  

По мнению В. Виноградова «основу ритма прозы составляют отдельные конструктивные признаки, 
которые полностью отличаются от ритма стихов». Для того, чтобы ученый сумел обосновать свою 
позицию, он ссылается на некое рассуждение Вячеслава Иванова, согласно чему «ритм стихов фиксируется 
в константах и в главах, что сопровождают настоящие константы, тогда как ритм прозы фиксируется в 
более чем больших размерах и пропорциях, что вызывает большую сложность в сфере константы».   

Стихи «Чапаев» обладает своеобразным делением, ритмом, гармонией, структурой рифма. Самыми 
ценными поэтическими качествами являются те, которые обусловлены с характером ситуации, 
отображенной в повествовании, с внутренней гармонией  на языке стихов, что построена над звуком «ч»,  
которая порождается из настоящей ситуации и завершается им. Но, основная черта, что интересует нас в 
настоящем образце, это своеобразный синтез ритмических вариаций с метрической схемой и эффект, 
заданный настоящим синтезом.  

3 – Чапаев скакал на своем скакуне через реки, убивает на степи генералов царя, в этой битве, 
весь народ с ним заодно, он скачет на скакуне и видит ясный день человечества.  

Противостояние метрики и ритмики, о чем идет речь, ярче всего проявляется в первых полустишиях. 
Окраски содержания в полустишиях, простодушные гиперболы при выражении мысли, напряженность, 
динамизм описанного процесса обусловлены с эмоциональным содержанием внутреннего мира героя. 
При этом существует размер ритма, что  отдельно порождается от того противостояния, что имеется 
между содержанием мысли и формой его донесения кроме внешнего ритма, который проявляется в виде  
точного деления в полустишиях, и чередования звуков и рифм.  

Читатель не обращает на это внимания. Ритм двигательного акта Чапаева является ведущей силой в 
данном повествовании. Все – метрическое построение стихов, полустишия, связи между словами 
подчиняются ему.  

4 – Чапаев нападает словно ветер, перескачи Чапаев через реки, чтобы сияло солнце и месяц.  
В стихах «Чапаев» мы встречаемся с признаками, которые присущи к видам скрещенного, 

обертонного монтажа.  
5 – мне кажется, что мне касается его радость и горе, что рана Чапаева моя родная рана.  
Это, уже новый факт второго повествования, который возникает как голос внутреннего «я» лири-

ческого героя. Здесь, выражается не самое событие, а те самые впечатления, которых создает данное собы-
тие. Чередование событий с теми впечатлениями, что созданы ими, встречается в последних частях текста.  

И наконец, «Ведущий – доминантный тон в стихотворении Чапаева – вытекает из таких качеств, 
которые проявляются в мотивах героизма ради того идеала, кому веришь, в рвении, в победе и в 
триумфальном походе. Все элементы поэтического языка стихотворения находится в орбите данной тоники.  

Как известно, визуальная энергия кадров, что является самым важнейшим языковым элементом 
кино, обусловлена объемом конфликта, происходящего внутри него». 

 То ли письменная, то ли устная речь становится возможной на почве  борьбы и конфликта  слов друг 
с другом и обогащается динамизмом данного конфликта. Выразительность, внятность, поэтическая 
глубина речи является результатом противостояния слов и мастерства. Мы написали о том, что у 
киносценаристов данное качество  проявляется в более систематизированной, стабильной форме.  

Мы может рассказать о прямом противостоянии некоторых слов в устной речи. А в поэзии такое 
невозможно. Связи между словами в поэзии не являются только грамматическими, они также являются 
поэтическими; то есть, при этом происходит не  чередование, а сталкивание различных слов ради 
определенной цели.  
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Несомненно, великие мастера слов, говоря о процессе возникновения стихов, обычно, характеризуют 
их как борьбу слов, и заявляют о том, что этот процесс продолжается вплоть до того, слова, 
уклоняющиеся от такой борьбы, находят своего места. Народный поэт Расул Рза с большим мастерством 
передал поэтическое выражение данного процесса:  

6 – каждая минута превратилась в год, и я превратился в певучего соловья, в огне волнения я 
таю как свеча или  

7 – горюет моя душа, что раньше радовалась, томиться в цепях моя душа, что раньше была 
свободной. На чужбине моя душа ноет и плачет от горя, тогда как она же радовалась когда то, 
когда любила и парила в небесах от любви (Физули).  

8 – Все то, что было, есть и будет, — все воплощается во мне, Не спрашивай! Иди за мною. Я в 
объясненья не вмещусь.   (Насими) 

Конфликт между словами и их смыслами из художественного фильма «Насими» находится на уровне 
поэтической фигуры. Противостояния, столкновения, сравнение противоречивых понятий в повество-
вании является настолько неожиданным, что сразу захватывает дух читателя и руководит его чувствами.  

9 – мое сердце износилось, словно старое рваное платье, в эту ночь я срежу полотно из звездного 
неба и буду сшивать свое оборванное сердце. (Р. Ровшан) 

Сердце, перенесенное из стихов в киносценарий, отражается как элементы языка и небо – выражает 
эффект, что создается противостоянием сердец.  

10 – Женщина должна постоянно любить словно так, как парус нуждается ветрах. Следует 
верить в Аллаха и поверить в то, что Он не существует. Для революции  необходима революция, 
красавица моя а не свобода.  

В этом образце словно внешне все имеет противоположность: сопоставляемые слова   - это слишком 
близкие друг к другу слова (парус – ветер, женщина - любовь), даже семантически близкие друг к другу 
слова, сопоставляют одно слово (революция - революция). Наряду с этим, движение мысли в стихотворении 
снова вызывает конфликт: все факты, встречаемые в конце стихотворении, вытекают из заключения.  

Конечно, составление общего рецепта поэтического творчества, получение формулы из 
универсальных закономерностей не является столь легкой работой. Наряду с этим, как средство 
поэтического выражения принцип художественных противоречий, сопоставления является одним из 
важнейших понятий теории поэзии. Близость между монтажом аттракционов кино данной фигурой в 
теории поэзии явно бросается на глаза. Понятно, что здесь речь идет не о стопроцентном тождестве 
поэтической формы, а о похожих особенностях принципов организации киносценарий. При этом можно 
представить многочисленные примеры, которые служат утверждению данного заключения.  

11 – только я, налей и выпью только я, проходит время, летят года, не буду молодым никогда.  
Первые двустишия настоящего баяты  присоединены к последним двустишиям методом 

аттракционного монтажа, что считается «достижением» кино.  
Данное обстоятельство одинаково в семантических образцах языка киносценарий. Текст первой 

газели является художественным подтверждением противоречивого мира, открывающего именно 
методом аттракционного монтажа души, что радовалась раньше, а теперь горюет, тогда как вторая газель 
является художественным подтверждением с помощью того же метода попытки героя, что не вмешается 
в объяснения на уровне солнца, искры и наконец, на уровне истины.  

Очередной пример:  
12 – цветы рождаются в летний вечер, цветы  расцветают на голос пули, и на воротниках 

белых рубашек, на воротнике живых сердец, открываются пули.  
В данном отрывке текста сопоставление романтического природного события с ужасной, 

драматической ситуацией – со смертью, параллельность между следами, что оставлены смертью на 
воротнике  белых рубашек, живых сердец с распусканием цветков весенней ночи являются ярким 
примером для стилистической – семантической формы монтажа аттракционов.  

Для другого сравнения следует вспомнить пролог, построенный методом аттракционного монтажа 
фильма «Обычный фашизм». Маленькие ребятишки рисуют на асфальте белым мелом различные 
рисунки: один мальчик рисует кота, а другой рисует цветка, тогда как третий мальчик рисует маму. Они 
бывают счастливыми и несчастными, они улыбаются, и лицо их светит. Очередные кадры, 
присоединенные к этим кадрам методом аттракционного монтажа действительно делает зрителя 
неколебимым, снова счастливые дети, их радость, смех… Снова свист пуль, крик детей….  

На финальной сцене фильма «Время седлать коней» производства киностудии «Азербайджанфильм» 
успешно был использован метод аттракционного монтажа. На поле, где Наби и его соратники собирают 
зерно, они попадают в западню, и повергаются массовому расстрелу, где на месте, где их ждут с 
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нетерпеньем – сцены танца сельчан смонтированы аттракционным методом к сцене массового 
истребления Наби и его соратников.  

Если взять отдельные фазы одного процесса в качестве близких друг к другу элементов общего 
смыслового контекста данного процесса, то мы становимся свидетелем того, как метод 
перпендикулярного монтажа в фильме обладает принципом одинакового построения со структурой 
перпендикулярной рифмы в стихотворении. После такого монтажа язык кино становиться определенно 
внятной и правила интонации становятся нормальными. Например, в фильме «Хочу семь сыновей» сцена 
преследования Герай бека комсомольцами обладает построением перпендикулярного монтажа. Здесь две 
сюжетные линии делятся на определенные фазы и для усиления впечатления целостности ситуаций эти 
фазы соединены методом перпендикулярного монтажа: мы на экране видим изображения то ли 
комсомольцев, то ли Герай бека – тех самых образов, что являются участниками одинакового процесса. 
Если обозначить буквами А и В этих сюжетных линий соответственно, то структуру монтажа эпизода 
можно выразить следующим образом:  

13 – линия А движения  
повествование – абабаба  
линия Б движения  
Теперь обратим внимания на построение рифмы в нижеследующем отрывке стихотворения:  
14 – даже если в течение тысячелетия буду писать стихи о твоей красоте, разве преданное 

сердце   насытиться тобою? Слава этому дню и нашему времени, приди мой дорогой праздник и 
пусть обнимемся (С. Вургун).  

В данном тексте первые и третьи полустишия имеют одну, а четвертые полустишия одну рифму. Это 
построение можно выразить знаками буквы: абаб. 

Обобщая все сказанное можно прийти к такому заключению, что тождество построения между 
текстами кинопроизведений и киносценариями как один из аспектов взаимосвязи текста и экранного 
искусства, является неопровержимым. Данное тождество выступает как один из основных факторов, что 
обуславливает близость киносценарий в семантическом плане. Круг окружения связей больше всего 
расширяется в плане семантики.  
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Тіл – адамның дүние туралы білімін қалыптастырудың және сол білімнің өмір сүруінің аса маңызды 

тәсілі. Адам өз танымын, нәтижесін сөз арқылы «тіркеп» отырады. Тілдік формаға түскен осы дәстүрлі 
білімдердің жиынтығы бірде «аралық тіл», «дүниенің тілдік репрезентациясы», «дүниенің тілдік моделі», 
«дүниенің тілдік бейнесі» деп аталады.  

Әлемнің тілдік бейнесін түсінуге, зерделеуге жетелейтін, оның бір бөлшегі танылатын концепт 
ұғымы тілдің танымдық мазмұнын, күй-қалпын айқындаушы ғылыми лингвистикалық категория ретінде 
қалыптасуда. Әлемнің тілдік бейнесінің бір бөлшегі болатын концептілердің адам танымында алатын 
орны зор. Негізінен осы күнге дейін концептілер ретінде адамзат өмірінде үлкен рөл атқаратын ұғымдар 
алынады. Яғни, шындық өмірдегі белгілі бір мәдениет үшін құнды әрі көкейкесті мәні бар мәдени атаулар 
ғана концепт дәрежесінде танылады. «Тіл арқылы танылатын концептілер, жалпы алғанда, тілді тұтыну-
шы халықтың дүниетаным көрсеткіші» [1, 5 б.]. 

Когнитивтік бірліктер әлемнің тілдік бейнесін суреттейтін ерекшелігіне орай мағыналық және 
тақырыптық жағынан өз ішінен бірнеше топқа бірігеді. Ұлттық  сипатқа ие концептінің бірі – «туған жер» 
концептісі.  

«Туған жер» – Отан; кіндік кесіп, кір жуған мекен; ата қоныс; ата-мекен; бабаларымыздың аманаты; 
тарих; сағыныштың символы, балалық пен жастық шақтың мекені; алтын бесік; торғын бесік; алтын ұя; 
алтын қазық; тұғыр; ана; ұстаз; ұлы сезім, толғаныс, шабыт берер, намысыңды қайрайтын қуатты сезім; 
қасиетті мекен, т.б.  

«Туған жер» концептісінің семантикалық өрісін анықтауда, ең алдымен, олардың өзегін анықтайтын 
сөзге, яғни базалық концептілерге назар аударылды. Сол базалық концептілер арқылы, яғни өзексема 
(ядро) арқылы бірте-бірте концептілер тізбегін түздік.   

«Туған жер» концептісінің өзексемасы – «адам». «Туған жер» концептісінің тақырыптық топтарына 
өзек болған нысан “адам”, адамның өмір сүрген, мекен еткен ортасы. Туған жерге қатысты бірнеше тақы-
рыптық топтағы концептілердің мән-мағынасынан адаммен оның айнала қоршаған әлеммен байланысын 
көруге болады. 

«Туған жер» концептісін зерделеу арқылы адамның ой мен түсінігін тұжырымдап тілдің этно-
лингвистикалық сипатын айқындай аламыз. Осы ретте біз М.Әуезов шығармаларында «туған жер» 
концептісі қаншалықты орын алатынын қарастыруды мақсат еттік.   

«Туған жер» концептісі  қай халыққа да қатысты. Ал  қазақ халқы үшін ерекше құнды дүние болып 
табылады. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын мәдени мұра. Қазақ ақын-жазушыларының 
ішінде туған жер тақырыбына қалам тартпаған қаламгер болмаған шығар. Сондай жазушылардың біре-
гейі – Мұхтар Әуезов шығармаларында «туған жер» концептілері жазушы қаламынан туындаған шығар-
малардың қай-қайсысында да болмасын көптеп кездеседі.  

Жазушының шығармашылығындағы «туған жер» концептісінің негізін өскен ауылы, үйі мен 
жанұясы құрайды. Бұлар жазушының жан-дүниесіне үлкен тебіреніске бөледі.  

Қазақ халқының алтын қорына қосылған аса бай мұрасы «Абай жолы» романындағы  «туған жер» 
концептісі дегенде, ол «ауыл» ұғымымен сипатталады. Мысалы:  Арттағылар-Байтас пен жорға Жұмабай: 
Мына баланың ауылға асығуын-ай! – Сорлы бала қыстай іш құста болып қалған-ау, - деседі. Бала шәкірт 
ұзап кеткенде бұлар да еріксіз желе шоқырақтап шауып отырып қуып жетеді [2, 4б.].  

«Абай жолы» романындағы «туған жер» макро концептісінің тағы бір концептілік құрылымы 
 «Ауыл» концептісінің – «үлкен үй» фреймін алып қарасақ, Тобықты руының ең үлкен, басты ру 
екендігін, ру басы Құнанбай әулетіне тиесілі үйлерді ел «үлкен үй» санайтынын байқаймыз. Ортасында 
бес үлкен ақ үйлер бар, көп үйлі ауыл – Абайдың екі шешесі Ұлжан мен Айғыздың ауылы. Бұл жерде 
«үлкен үй» концептісінің тарихи ақпараттық қабатында қаншама этнотанымдық сипаттағы ақпарат, 
мәдени код жатыр. Ол кодтың мазмұны жоғарыдағы мәтінде рубасы анасының шаңырағы ғана емес, 
бүкіл елдің құрметті анасы ретінде танылатындығымен байланысты. Оған барша жұрт үлкен құрметпен, 
сыйластықпен қарайды. Яғни бұл да халқымыздың менталитетінің айрықша бір ерекшелігін айғақтайды 
және үлкенге, анаға, оның ақыл-парасаты мен кемеңгерлігіне деген құрмет халқымыздың ізгілік пен 
құндылықтар жүйесінен орын табады.   

«Өскен өркен» романында  туған жер былай өрбіледі: «Ильяс болса Айсұлудай емес, өзі туып, оқып, 
азамат боп келе жатқан қаласы, туған қаласы, бесігіндей Алматысын ашық қорғады. Алматы әрине жақсы 
қала. Москвадан, Киевтен, Ленинградтан, тіпті Ташкенттей Орта Азияның өзіндегі қалалардан Алматыға 
алғаш келген кісілерден сұраңызшы. Алматының табиғаты, тау тоғайлары, бау – бақтары, көшелер 
пландары дұрыс емес, жаман деп кім айтады екен. Бәрі мақтайды, - деп өзінің шүбәсіз сенімін ашық, анық 
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айтты. – Бұл қаланы жаман деушілер әділ айтады деп ойламаймын, - деп қалды. Соңғы сөзінің тұсында 
Жандос пен Карповқа салқындау қарап, қою қасты қабақтарын түйе түсіп сөз тастаған».  

Мұндағы «туған жер» - өзі туған, оқыған, азамат боп келе жатқан жер - сценарий; туған қаласы, бесігі 
– схема; туған жерін қорғау, мақтау – сценарий. Сондай-ақ  «бесік» - ұлттық – мәдени концепт.  

Ал ұлттық – мәдени концепт дегеніміз – әрбір ұлтқа тән өзіндік танымы. Қазақ халқы үшін бесік 
нәресте бөлеуге арналған киелі, қасиетті, құтты мүлік болып саналады.  

Сөзді ойната білу шеберлік, шешендік болуы мүмкін, бірақ ойды ойната отырып, белгілі бір ұлттың 
концептуалдық дүниетанымындағы когнитивтік кеңістікті тілдік астармен әдіптеу кез келген суреткердің 
пешенесіне жазылмаған қабілет болса керек.   

«Абай жолы» романындағы көлемді концептілік құрылымның бірі «туған жер» макроконцептісі 
аясында «атақоныс» микроконцептісі қаралады. «Атақоныс» концептісіне жайлау, атамекен, күзеу, 
қыстау т.б. лингвокультуремалары семантикалық тұрғыда қызмет атқарады.   

Белгілі бір қауымдастық үшін «Атақоныс» концептісін құрайтын тілдік бірліктердің «киелі» деген 
ұғымдық ассоциацияны беретінін де айқын аңғаруға болады. Мысалы: Ал «Қарауыл биігі анау, жасырын 
жырасы мынау» деген Есембай-Найзатастар болса, ол Абайдың өз аулының аса мәлім қоныстары. Көктем 
мен күз уақыттарында, жылында екі рет осы жерлерге Құнанбай ауылдары келіп қонып, ұзақ уақыт 
отырып, жайлап та кететін. Анау көрініп тұрған төскейдің сай-саласы, бие бауы, ауыл қонысы, қой өрісі-
барлығы да соншалық таныс, жақын. Тіпті былтыр боқырауда, күзем үстінде, қалаға оқуға кеткенде дәл 
осы қоныстан, Есімбайдан кеткен болатын. Сонда тайға шапқан, асық ойнаған құрбы балалармен жаяу 
жарыс жасап, асыр салған ең соңғы бір ыстық қоныс осы болатын [2, 7 б.]. 

Жазушының «Сөніп-жану» әңгімесіндегі «туған жер» концептісі былайша суреттеліп берілген: 
Қарлы – боранды ұзақ қыста жабырқау тартып, кірбеңдеген елдің ортасында, ешбір дүниеден хабар-
сыз меңіреу – мылқау болып жату. Ел аралап жүріп, кішкене бала күннен соң көрмеген елдің қыстыгүні 
өмірін көру. Мезгілімен тауға шығып, аңшыларға еру.  

Бұл жерде туған жер – кірбеңдеген елдің ортасы, ел аралау, тауға шығу, аңшыларға еру – схема. 
«Конфликтіні шытырман, қат-қабат ете, асқындыра дамытуда, адам характерлерін тау қиясындай 

құж-құж қалпында бейнелеуде, қайраткерді даралауда, олардың табиғатындағы ішкі қайшылықтарды 
аяусыз ашуда М.Әуезовтің суреттемелері көп жағдайда Л.Толстоймен үндес шығып отырады» [3], –  
дейді Т.Нұртазин.  

Әр заманның өзіндік ғаламдық бейнесі тілді қолданушыларға әсерін беріп, келесі дәуір көрінісінің 
баспалдағы болды. Ғаламның тілдік бейнесі адамда ғана көрінетін, оның тілдік ерекшелігінен байқалатын 
тілдік бірлік. Л.Толстойдың барлық шығармаларындағы қоршаған орта,  әлемге деген баға ұлтжандылық, 
ұлтты сүю тұрғысынан берілетіні байқалады. Сол себепті, ағартушы тіліндегі ұлттық бояу қай жерде де 
қоюланып көрінеді. Жазушының көптеген шығармалары  орманның алқаптарының және ескі саябақтарда 
серуендеп жүрген уақыттарда ойластырылған.  

«Өзі туып өскен Ашық алқабынсыз Россияны және менің оған қарым-қатынасымды елестету өте 
қиын», –  деп жазады Л.Н. Толстой. 

Әр адамның туған жері өз үйінен, ауласынан бастауын алатындығына «үй», «аула алды» фреймі 
мысал бола алады. Мысалы: Чурисеноктың баспанасы жарым-жартысы шіріп, бұрыш-бұрышы көгеріп 
кеткен, құлауға шақ тұрған қима ағаш үй еді;  бір жағы қисайып, жерге жәпірейе кіріп кеткені соншалық-
іргені көмкерген көңнің қалқасынан қақпағы жартылай жұлынған негізгі терезесі мен көзіне мақта тыға 
салған кішірегі әрең көрінеді. Бас үйге жанаса табалдырығы лас, есігі аласа қима сенек, одан да аласа, 
одан да көнелеу екінші қима үйшік, қақпа мен талдан тоқыған лапас салыныпты. Кезінде бәрі де бір 
шатырдың астында болған сияқты, ал енді шіри бастаған қара сабан кенереден ғана қобырайды; төбеде 
тек кереге көз жаппа мен итарқа қалыпты. Аула алдында діңгегі мен дөңгелегі тозып біткен, шегені кете 
бастаған құдық көрінеді; су іше келген сиырлар әбден шиырылған шалшық суда үйректер жүзіп жүр. 
Құдыққа таяу көк сұр жапырақты бұтақтары сирек біткен, шыт-шыт жарылған қос кәрі қызыл шілік 
бүкірейе бой көтереді [4, 211 б.]. 

«Туған жер» лексемасын қолданғанда міндетті түрде адамның өзіне меншіктеу қасиетінің басымды-
ғын көруге болады. Ондай сөздерді өз есімдігінің тіркесіп келуінен айқын аңғаруға болады. Л.Н. Толстой-
дың «Адамға қанша жер қажет»  туындысында:   Сөйтіп, Пахом жерлі болады да қалды... Хош, сонымен 
Пахом помещик болып шыға келді:  өз жерін жыртып, егін егеді, өз жерінің шөбін шабады, өз жерінің 
ағашын кесіп, өз жеріне малын жаяды. Пахом мәңгі меншігіндегі жерін жыртуға шыққанда да, жас егін-
нің көбі мен шабындығын көруге келгенде де көңілі өсіп, бір жасап қалады. Өз жеріндегі шөп те өзгеше 
өсіп, гүл де басқаша шешек атып тұрғандай көрінеді. Бұрын осы арамен талай-талай жүрген-ешбір ерек-
шелігі жоқ кәдімгі жер сияқты еді, енді қарап тұрса, мүлде басқа[4, 188 б.]. Бұл жерде «туған жер» 
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концептісі  «өз жерін жырту, егін егу, өз жерінің шөбін шабу, өз жерінің ағашын кесу,  өз жеріне малын 
жаю» тәрізді сценарилік құрылым арқылы бейнеленген. 

Ойсурет – концепт  қалыптастырудың ең күрделі формасы. Концепт  құрайтын элементтерді санада 
метафоралау, яғни суреттеу тәсілі. Осы жерде  Л.Н. Толстойдың шығармасынан алынған мына бір 
үзіндіге назар салайық.  

«– Беу, мәртебелі тақсыр – ием әкетай-ау, о не дегеніңіз, қалай салыстыруға болады! – деп безек 
қақты, – бұл жер ел іші, көңілді жер, үйреншікті мекен; жүрем десең жолы бар, қатын-қалаш кір 
шайқайтын, мал суғаратын тоспасы бар; өзіміз мұжық болғалы бері жиған-терген азғантай шаруа – 
жайымыз да осында: қора-қопсы деймісің, огород па, анау ата-бабам тігіп кеткен тал-терек; үлкен 
әкем де, өз әкем де осы жерде дүние салған, өзім де осы арада  тыныштық тапсам деймін, мәртебелі 
тақсыр, басқа ештеңе де сұрамаймын. Рақымың түсіп, мынау үйшігімізді жөндеп алуға жәрдемдессең, 
өзіңе көптен-көп қарыздар боламыз; оның реті келмесе, қалған ғұмырымызды о ғып бұ ғып осы 
лашықта-ақ өткіземіз ғой. Өмір бойы құдайға құлшылық еткізіп, сиындырып қойсаң да, - деп ол басын 
жерге жеткізе иіп, тәжім жасай бастады, - туған ұямыздан қуа көрмеші, әкетай!.. 

Бұл мысалда  туған жер – ел іші, көңілді жер, үйреншікті мекен - фрейм, яғни қарапайым нобай; 
қатын-қалаш кір шайқайтын, мал суғаратын тоспасы бар жер, ата-баба тал – терек тігіп кеткен жер – 
сценарий, яғни оқиғалар мен жағдаяттар жүйесі; шаруа – жайы бар жер, қора-қопсы, огород - схема, яғни 
көзбен көріп, қолмен ұстауға болатындай формада түсіндіріліп тұр. 

Тағы бір мысал келтірелік: «Чурис пен оның әйелі үшін мынау құлағалы тұрған лашықтың, айна-
ласына шалшық су жайылған тозынды құдықтың, шіріген мал қораның, шағын қоймалар мен терезе 
алдында тырбия өскен тал – шіліктің қаншалық мәні бар екенін жас помещик енді ғана ұққандай болып, 
өз-өзінен әлденеге ыңғайсызданып, мұңайып қиналып қалды» [4, 114 б.].  Ал мұнда туған жер - кішкентай 
лашық, туған ұя - фрейм, шалшық су жайылған тозынды құдық - схема, шіріген мал қора - схема болып тұр. 

А.Ислам: «Концепт дегеніміз – ұлттық дүниетанымның ықшам да, терең мағыналы дүниетаным 
құндылықтарын айқындайтын тілде көрініс тапқан күрделі бірлік. Әр ұлттың концептілер жүйесін 
дүниетаным  құндылықтары құрайды. Концептілер бір-бірімен тығыз байланыста болып, бір-бірінен 
туындап отырады. Әр қоғамның даму кезеңдерге сәйкес тіл мен мәдениет иелерінің абстрактілі концеп-
тілерді танып түсінуінде өзгерістер болғанымен, негізгі мәдени, дүниетанымдық мәні өзгеріссіз ұрпақтан-
ұрпаққа беріліп отырады» [5].          

Олай болса, «Туған жер» концептісінің семантикалық өрісін анықтауда, ең алдымен, олардың өзегін 
анықтайтын сөзге, яғни базалық концептілерге назар аударылды. Сол базалық концептілер арқылы, яғни 
өзексема (ядро) арқылы бірте-бірте концептілер тізбегін түздік. 

Қорыта айтқанда,  «туған жер» концептісінің қазақ пен орыс халықтары танымында қандай ұғым 
беретінін Мұхтар Әуезов пен Лев Толстой шығармалары арқылы қарастыра келіп, халықтың ұлттық 
ерекшелігін, дүниетанымын тани аламыз.  
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Түйіндеме: Мақалада латын графикасына негізделген әліпбидің ерекшелігі сипатталады. Сондай-ақ 
қазақ латын әліпбиінің ерекшелігі өзбек, қарақалпақ әліпбиімен өзара салыстырылып, олардың емле 
ережесі талданып беріледі.  

Тірек сөздер: дыбыс, әріп, дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, емле ереже, графика. 
 
Аннотация: В статье анализируется особенности казахского алфавита на основе латинской графики. 

А также сравниваются особенности казахского, узбекского, каракалпакского алфавита на основе 
латинской графики.    

Ключевые слова: звук, буква, гласные звуки, согласные звуки, правописание, графика 
 
Annotation: The article analyzes the features of the Kazakh alphabet based on Latin graphics. It also 

compares the features of the Kazakh, Uzbek, Karakalpak alphabet based on Latin graphics. 
Keywords: sound, letter, vowels, consonants, spelling, graphics. 
 
Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты  жолдауында: «2017 жылдың аяғына дейін 

ғалымдардың көмегімен, барша қоғам өкілдерімен ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды 
және орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет» – деп көрсете отырып, жазу 
реформасының кезең-кезеңімен жүргізілетіндігін айтады. 2018 жылдың ақпан айында Елбасымыздың 
жарлығымен акутқа негізделген жаңа қазақ әліпбиі бектілді. Бекітілген әліпбиде алты әріп акутқа 
негізделген (Áá, Ǵǵ, Ńń, Óó, Úú, Ýý) графемамен таңбаланса, ал екі әріп (ш, ч) диграфпен (sh, ch) 
таңбаланды. Ендігі кезекте үлкен мәселелердің бірі – қабылданған жаңа қазақ әліпбиінің емле-ережесін 
жасау, шет тілінен енген кірме сөздер мен терминдерді игеру болып табылады. Ал осындай емле-ережені 
жасау мен шет тілінен енген кірме сөздер мен терминдерді игеру сияқты лингвистикалық мәселелерді 
латын графикасына көшкен түркі тілдері қалай шешті? Қазіргі түркі мемлекеттерінің ішінде латын графи-
касына негізделген әліпбиді түрік (1928 ж.), әзербайжан (1991 ж.), өзбек (1993 ж.), қарақалпақ (1993 ж.), 
түркімен (1993 ж.) тілдері қолданады. Аталған тілдердің ішінде қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдері қыпшақ 
ноғай тобына жатады. Қазақ тіліне жақын болып есептелетін қарақалпақ тілі 1993 жылы латын графика-
сына көшкен болатын. Қарақалпақ тілінің қазіргі қолданып жүрген латын әліпбиі акутқа негізделген және 
екі әрпі (sh, ch) диграфпен таңбаланады. Осымен байланысты қарақалпақ тілінің әліпбиі мен кейбір емле 
ережесін қарастырған едік. Сонымен қатар латын графикасына көшкеннен кейін кірме сөздер өзбек 
тілінде қалай берілгенін де айтып өтеміз.     

Бізге белгілі 1926 жылы Бакудегі I түркологиялық съезден кейін барлық түркі халқы латын графика-
сына көше бастады. Осымен байланысты 1927 жылдың шілде айынан бастап, қарақалпақ облыстық 
комитетінде жаңа әліпби жасақтайтын бөлім құрылды. 1928 жылдың шілдесінде К.Авезов, С.Маджитов-
тың құрастыруымен жаңа әліпби жобасы ұсынылды. Ұсыныстар мен талқылаулардан кейін кейін 1928 
жылдың аяғында 32 әріптен тұратын мына әліпби жобасы қабылданады: а, b, c, ç, d, e, f, g, h, x, i, ь, j, k, l, 
m, n, ƞ, o, ө, p, q, ƣ, r, s, t, u, v, y, z, ş. Бас әріп болмады [1].  

1930 жылы «Mijnetkeş Qaraqalpaq» газетіндегі пікір алмасудан кейін әліпбиден с әрпі шығарылып, 
орнына ş таңбасын қолдану шешілді. 1932 жылдың қыргүйек айындағы қарақалпақ I орфографиялық 
конференциясында бас ірп таңбасы қабылданып, әліпби тәртібі былай өзгерді: Aа, Bb, Vv, Gg, Dd, Ee, Çç, 
Zz, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ff, Xx, Şş, Hh, Әә, Qq,  Ƣƣ, Өө, Үу, Ьь [1].  

Ал 1935 жылы Төрткілде II лингвистикалық конференция өтеді. Конференцияда орфография мәсе-
лесімен қатар әліпби реформасы да сөз болады. Әліпбиден /Әә/, /Өө/, /Үү/ әріптерін алып тастау ұсыныл-
ды. Алайда бұл ұсыныс кейінге қалдырылды.  

Кейінірек 1938 жылдың қазан айында Төрткілде III орфографиялық конференция өтеді. Төрткілде 
өткен бұл конференцияда да әліпби реформасы сөз болып, әліпбиге /Ŭŭ/ әрпі енгізіледі. Сөйтіп әліпби 
тәртібі өзгереді. Нәтижесінде Қарақалпақ АССР Жоғары Кеңесінің Призидиумы төмендегідей әліпбиді 
ұсынады: Aa, Bв, Vv, Gg, Dd, Ee, Çç, Zz, Ii, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ff, Xx, Şş, Ŋ ƞ, Әә, Өө, 
Hh, Qq, Ƣƣ, Yy, Ŭŭ, Jj, Ьь. Әліпби құрамы 32 әріптен тұрды. Оның 11 дауысты дыбыс, ал 21 дауыссыз 
дыбысты білдірді. /У/ әрпі [ў] дыбысын білдірумен бірге суў, oқыў сияқты сөздердегі /уў/, /иў/ қосарды 
білдіру үшін жұмсалды. Сондықтан суў, oқыў сөздері су, оқу түрінде жазылды. Қысаң дауыстылар бірінші 
буында блим, ктап сияқты сөздерде жазылмады.  

Тәуелсіздік алғаннан кейін 1990 жылы Өзбек елінде латын графикасына көшу жұмыстары жүргізіле 
бастайды. Ал 1993 жылы латын графикасына негізделген Өзбек әліпбиінің жобасы бекітіледі. Ізінше 1994 
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жылдың ақпан айында қарақалпақ елінде латын әліпбиіне негізделген әліпби жобасы бекітілді. Бұл 
әліпби-жоба түрік тілінің әліпбиіне ұқсас келді. Аа, Ää, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Ιι, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, 
Mm, Nn, Ňň, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Ww, Yy, Zz.  

Алайда бұл жоба 1995 жылы қайта қаралып, әліпби-жобадан диакритикалық таңбалар алынып тас-
талды. Диакритикалық таңбалардың орнына диграфтар мен апострофтар алынды. Аталған әліпби жоба 
төмендегідей болды: Аа, Aʽaʽ, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Gʽgʽ,  Hh, Xx, Ιι, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Nʽnʽ, Oo, Oʽoʽ, 
Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Uʽuʽ, Vv, Ww, Yy, Zz, Sh, sh. Қарақалпақ тілінің зерттеушілерінің айтуынша, әлипбени 
еле жетилистириў кереклиги ҳәм оны техникалық қураллардан пайдаланыўға ийкемлестириўдиң 
зәрүрлиги сезилди. Солай етип айырым ҳәриплердиң формасын өзгертиў ҳәм бир ҳәрипти жаңадан 
киргизиўге туўра келеди. Нәтийжеде гейпара өзгерислер киргизилген 32 ҳәриптен қуралған латын жазыў 
тийкарындағы жаңа қарақалпақ әлибпси 1995 жылдың 29-декабринде Қарақалпақстан Жоқарғы Кеңеси-
ниң бесинши сессиясында қабыл етилди (Г.Алпаров). Бұдан қарақалпақ тілінде де әліпби жобаны 
қабылдауда техникалық принципті басшылыққа алғанын көруге болады.    

Бұл жоба 2005 жылы жүзеге асырылуы керек еді. Алайда 2009 жылы әліпби-жобасы қайта қаралып, 
бірнеше өзгерістер болды. 2009 жылдың 8 қазандағы Қарақалпақстан Республикасының заңына сәйкес 
мынадай әріптерге өзгеріс енгізілді: /ts/ әріп тіркесінің орнына /с/ әрпі алынды. /Ιι/ әрпі /Ιʽіʽ/ әрпіне 
ауыстырылды. Ch диграфы енді.  /Ts/ әріп тіркесінің орнына /с/ әрпінің алынуы жазуды жеңілдеткен: 
«Buri’ng’i’ ts ha’ripler birikpesi arqali’ bildiriletug’i’n dawi’ssi’z sestin’worni’na /c/ ha’ribinin’ qabi’l yetiliwi 
procent, cex, docent, cement, cirk, cirkulsi’yaqli’ so’zlerdin’ qoljazba ha’m baspa islerinde, sonday-aq 
kompyutertexnologiyasi’nda jazi’li’wi’n jen’illestirdi [2]. Ендігі ретте Қарақалпақ тілінің әліпбиі 
төмендегідей болды. Аа, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ιi, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, 
Ww, Xx, Yy, Zz, Aʽaʽ, Oʽoʽ, Ιʽiʽ,  Uʽuʽ, Gʽgʽ, Nʽnʽ, Sh sh, Ch ch.  

Зерттеушілердің арасында пікірталас дауысты [е], [о], [ө] дыбыстарына қатысты болды. Себебі 
дауысты [е], [о], [оʽ] дыбыстары сөз басында келетін болса, /ye/, /wo/, /woʽ/ қосар әріптермен жазылды. 
Мысалы, wo’zinshelik, yesapqa, won. Дауысты [е], [о], [ө] дыбыстары сөз басында келсе, /ye/, /wo/, 
/wo’/түрінде таңбаланады деген ереженің негізінде біраз уақытқа дейін аталған дыбыстар сөз басында 
қосар әріппен таңбаланып жүрді. Сөз басында дауысты  [е], [о], [ө] дыбыстарының естілуі қазақ тілінде де 
бар. Алайда қазақ тілінде сөз басында дауысты [е], [о], [ө] дыбыстары йе, уо, үө болып естілгенімен, жазуда 
ол еленбейді, бір әріппен таңбаланатыны белгілі.  

Сөз басында келетін дауысты [е], [о], [оʽ] дыбыстарын қосар /ye/, /wo/, /woʽ/ әріптермен таңбалаудан 
бірнеше қиындықтар туындаған. Әсіресе бастауыш мектеп оқушылары әріпті үйренген кезде үлкен 
қиындық туды. Оны мынадай пікірден көруге болады: «Bunday jazιw, baslawιsh klass mugallimleriniń 
tusindirgenine qaramastan, oqιwshιlar dástúr boyιnsha sózlerdi qosιp oqιwda y, w tańbalarιn aytιp bolιp e, o, o’ 
hariplerinen baslanatuġιn sózlerdi y-еtik, w-oraq, w-ópek túrinde qollanιw jaġdaylarι ushιrastι» [3].  

Қолжазба мәтіндерінде апострофтың орнына әріпүсті-макрон белгісі (Āā, Ōō) қойылды.Қарақалпақ 
тілінде сингармонизм заңдылығы сақталғандықтан, өзбек тіліне қарағанда апостроф белгісі қойылған 
әріптердің құрамы көбірек болды. Қарақалпақ тілін зерттеушілердің пікірінше, әріптің жанында 
апострофтың қойылуы сөзді тануды қиындатып, олардың аражігін алшақтатып жіберген. Сөздің тұрпаты 
бұзылып, компьютермен басқанда сөздердің арасы бір интервалдан тұрды және әріп пен апострофтың 
арасына да бір интервал қойылды. Апострофтың әріптің жанында қойылуы жазуда үлкен қиындық 
тудырды. Нәтижесінде Жоғары кеңесте тілші мамандардың, көпшіліктің пікірі есепке алынып, емле-
ережеге біраз өзгерістер енгізіледі. 

1. 2009 жылдың 8 қазанында бекітілген ереже бойынша сөз басында келетін дауысты о, ө, е 
дыбыстары wo, wó, ye қосар әріппен емес, бұрынғы дәстүрлі норманы сақтап жеке таңбамен  /о/, /ó/, /е/ 
берілетін болды. 

2. Қарақалпақ тіліне тән (A’a’, O’o’, Ι’i’, U’u’, G’g’, N’n’)дыбыстарды таңбалайтын апостроф 
белігісі алынып, әріптің үстіне акут белгісі қойылып өзгертілді: Áá, Óó, Úú, Íι, Ńń, Ǵǵ.  

3. Қазіргі таңдағы қысаң дауысты Ι’i’ дыбыстың апострофы алынып тасталып,  /Íι/түрінде 
таңбаланды. Яғи бас әрпі /Í/ акутпен таңбаланса, кіші әрпі /ι/акутсыз таңбаланды.  

Сонда қазіргі қарақалпақ әліпбиі төмендегідей болды: Аа, Áá, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Ǵǵ, Hh, Xx, Íι, Ιі, 
Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Úú, Vv, Ww, Yy, Zz, Sh sh, Cc, Ch ch. Бекітілген 
әліпби бойынша кейбір жеке әріптердің емле ережесіне тоқталатын болсақ, төмендегідей ерекшелікті 
байқауға болады. Қарақалпақ тілінде кирил графикасында /э/ әрпімен таңбаланып келген кірме сөздер 
латын графикасына көшкеннен кейін дара /е/ түрінде жазылды. Мысалы, ekonomika, elektr, estetika, 
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estrada, ekran. Қазіргі латын графикасына негізделген қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінде /э/ әрпі /е/ 
әрпімен жазылады: element, elevator, epopeıa, poetıka, koefısent. Өзбек тілінде де /э/ әрпімен келетін кірме 
сөздер /е/ әрпімен жазылды.  

- Қарақалпақ тілінде /u/ әрпі usta, ultaraq, bulaq сияқты төл сөздер мен universitet, jurnal, galstuk 
сияқты кірме сөздерде келеді. 

/i/ әрпі төл сөздерде /ıy/, /iy/ түрінде ажыратылып жазылды: tıy, sıy, qıyın, kiyim, kiyik. Кірме сөздерде 
бір әріппен таңбаланды: /i/nst/i/tut, c/i/rkul, cont/i/nent, chemp/i/on, prez/i/dent, pred/i/kat, algor/i/tm,  
pom/i/dor, pred/i/kat, prez/i/dent, kl/i/mat, tenn/i/sshi, nom/i/nalizm; 

- сол сияқты /w/ әрпі де /uw/, /úw/, /ıw/, /iw/ түрінде ажыратылып жазылды: suw, quwraq. Сөздің 
алғашқы буынында  /uw/, /úw/ қосар әріптері келсе, кейінгі буындарда  /ıw/, /iw/ қосар әріптері келген. 
Мысалы, jazıw, basqarıw. Ал дауыстылардан кейін және сөз басында жеке /w/ әрпі жазылады: wáj, wade, 
qawın, sawda, altaw.    

Сөз ішінде қатар келетін дауыстыладың емлесі төмендегідей берілен: 
- ia: d/ia/gnoz, mater/ia/l, p/ia/nino; 
- io: rad/io/, b/io/logia, mill/io/n; 
- ai: moz/ai/ka, novok/ai/n; 
- oi: alkal/oi/d, ellips/oi/d; 
- ea, eo: t/ea/tr, ok/ea/n, laur/ea/te, t/eo/rema, vid/eo/; 
- ae, oe: /ae/robus, /ae/rodrom, p/oe/ma, p/oe/ziya; 
- oa: /oa/zis, kin/oa/ktyor; 
- ie: kl/ie/nt, d/ie/ta; 
- iu: notar/iu/s, presid/iu/m; 
- ao: kak/ao/; 
- ee: r/ee/str, tel/ee/kran; 
- oo: kin/oo/perator, k/oo/peraciya; 
- uu: vac/uu/m [3]. Сонда қарақалпақ тілінде қатар келетін дауысты дыбыстарды (ia, io, ai, oi, ea, eo, 

ae, oe, oa, ie, iu, ao, ee, oo, uu) таңбалайтын әріптердің емлесі өзбек тілінде төмендегідей болды. Өзбек 
тілінің емле ережесінің «Дауысты дыбыстардың жазылуы» атты бөлімінде а, о, i, u, o’ e тәрізді дауысты 
дыбыстардың позицияға байланысты жазылуы көрсетілген. Сонымен қатар бұл бөлімде ai, io, ai, oi, ea, 
ae, oe дауысты дыбыс тіркестерінің жазылуы төмендегідей болды:   

a) ia: mater/ia/l, mill/ia/rd, rad/ia/tor; ;  
b) io: b/io/logiya, mill/io/n, stad/io/n, rad/io/;  
e) оi: alkol/oi/d, ellips/oi/d, d/oi/m, sh/oi/r;  
f) ea: t/ea/tr, ok/ea/n, laur/ea/ [4]. 
Сондай-ақ латын әліпбиіне көшкен қарақалпақ тілінде ц, ь, ю, я әріптері емле ережеде қалай берілді 

десек, оны төмендегі кестеден көруге болады.  
 

әріп сөз басында сөз ортасында сөз соңында 
ь  apelsin 

albom 
semya  
vietnam  

aprel 
medal 
oblast 
kalendar 

ю  
/yu/, /yıw/ 

/yu/piter  
 

al/yu/miniy 
revol/yu/tsiyası  
i/yu/l  
i/yu/n 
l/yu/ksemburg 

a/yıw/ 
teleinterv/yu/ 
 
 

я /ya/ 
 

/ya/nvar 
 

no/ya/br 
poezi/ya/ 
pi/ya/z 
a/ya/q 

portugali/ya/ 
albani/ya/ 
kategori/ya/ 
kriminologi/ya/ 
bakteri/ya/ 
meteorologі/ya/ 
teori/ya/ 

ц /с/  obligaсiya  
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akсiya 
inventarizaсiya 
kommunikaсiya  
mediсina  
obligaсiya  

 
Ал өзбек тілінде ц, ь, ю, я әріптері емле ережеде төмендегідей берілді. 
 

           әріп  сөз басында  сөз ортасында сөз соңында  
ц ts, s ts, s s 
я ya ya ya 
ё  yo yo yo 
ю yu yu yu 

 
Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінде ц, ь, ю, я әріптерінің жазылуы бірнеше бапта қамтылған. 

Қарақалпақ, өзбек тілдерінде шеттілдік сөздерді жазу жүйесі транслитерацияға негізделгенін көруге 
болады. Айталық, қарақалпақ тілінде тек әріптік мәні жоқ жіңішке белгісі ғана түсіріліп жазылған. Ал 
өзбек тілінде шеттілдік сөздердегі ъ белгісі латын жазуында тұтық белгісіне алмастырылды: масъул – 
mas’ul, масъулият – mas’uliyat, маъмур – ma’ mur, маъмурий – ma’muriyat [4]. Жоғарыдағы мысалдардан 
көріп отырғанымыздай латын графикасына негізделген өзбек және қарақалпақ тілдерінде шеттілдік 
сөздерді жазуда транскрипциялық принцип басшылыққа алынған. Сондай-ақ өзбек тілінде /ё/ әрпі сөз 
басында, сөз ортасында, сөз соңында /yo/ әріп тіркесімен берілсе, ал латын графикасына негізделген жаңа 
қазақ емлесінде /ё/ әрпі о́ әрпімен таңбаланады. Мысалы, manо́vr, brýselо́z, aktór, amóba, dırıjо́r, rejısо́r. Бұл 
латын графикасына көшкен түркі тілдерінің ішінде қазақ тілінің шеттілдік сөздерді тілдің табиғатына 
айтылым заңдылығына сәйкес игеруі болып табылады.  

Сол сияқты қазақ тіліндегі /ц/ әрпі мен /сц/ әріп тіркесінің емле ережеде /s/ әрпі арқылы таңбалана-
тыны жазылған: sırk, sıfr, sılındr, sırkýl; desımetr, medısına, proporsıonal, abzas, kvars, konstıtýsıa, korporasıa, 
seh; senarı, sıofıt, abses, absısa, plebısıt. Ал өзбек тілінде /ц/ әрпі сөз басы мен ортасына /ts/ әріп тіркесі мен 
/s/ әрпімен таңбаланса, сөз соңында бір ғана /s/ әріппен таңбаланды. Қарақалпақ тілінде /с/ әрпімен 
жазылды: obliga /с/iya, ak/с/iya, inventariza/с/iya, kommunika/с/iya, medi/с/ina, obliga/с/iya. 

Сонымен қатар қарақалпақ және өзбек тілдерінде кирил графикасындағы /ю/ әрпі латын графикасына 
негізделген емле ережеде /yu/ әріп тіркесімен беріледі. Ал латын графикасына негізделген жаңа қазақ 
емле ережесінде ю әрпі шеттілдік сөздерде дауыссыз дыбыстан, айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісі-
нен (ь) кейін ú әрпімен таңбаланады: parashút, absalút, glúkoza, debút, prodúser, lúks, salút, valúta, búdjet, 
búrokratıa, sújet, búleten; fúchers, kompúter, tútor, konúktýra, konúktıvıt. Бұл фонетикалық принципке 
негізделген емле ереженің бірден-бір ерекшелігі болып табылады.  

Сол сияқты /я/ әрпі өзбек және қарақалпақ тілдерінде /уа/ әріп тіркесімен берілсе, ал қазақ тіліндегі 
шеттілдік сөздерде сөз басында, дауысты дыбыстан кейін және айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгі-
сінен (ь) кейін /ıa/ әріп тіркесі арқылы таңбаланады. Ал дауыссыз дыбыстан кейін /а́/ әрпімен таңбалана-
ды. Мысалы, zarа́d, kalkýlа́tor. Бұл да латын графикасына негізделген жаңа қазақ емле ережесінің 
ерекшелігі болып табылады. Ал жіңішкелік белгісімен келетін шеттілдік сөздерде оның орнына жіңішке 
дауысты әріптер жазылады. Мысалы, vólt, kоról, sırkúl, bálzam. Өзбек және қарақалпақ тілдерінде жіңіш-
келік белгісі түсіріліп қана жазылса, ал қазақ тілінде шеттілдік сөздерді жаңа қазақ латын графикасымен 
беруде жіңішкелік белгісі түсіріліп, оның орнына жіңішке дауысты әріптерінің таңбаланғанын көруге 
болады. Бұл қазақ тілінің үндесім заңдылығын сақтап жазумен байланысты болып табылады.  

Жоғарыда көріп отырғанымыздай, латын графикасына негізделген қарақалпақ, өзбек тілдерінде 
шеттілдік сөздер транслитерация принципі бойынша жазылған. Ал қазақ тілінде шеттілдік сөздердің көбі 
үндесім заңдылығына сәйкес игеріліп жазылғанын көруге болады.  
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Түйіндеме: Мақаланың негізгі мақсаты – қырғыз тіліндегі фразеологизмдерді теориялық және 

практикалық аспектіде үйретіп оқыту арқылы қырғыз тілінде сауатты жазып, сөйлей алатын кәсіби 
құзыреттілікке ие мамандар қатарын қалыптастыру.  

Осы мақсатты іске асыру үшін лингвистикалық мәліметтерге сүйеніп, қырғыз тілі мен орыс тілінің 
фразеологиялары салыстырыла қарастырылады. 

Тірек сөздер: фразеологизм, оқыту, кәсіби құзіреттілік, маман.  
 
Аннотация: Статья описывает изучение фразеологизмов в кыргызском языке в практическом и 

теоретическом аспекте, будущие специалисты должны хорошо принимать, применять их в своей 
письменной и устной речи, чтобы быть компетентными в своей профессиональной деятельности. Для 
претворения целей этой статьи проведена сравнительная типология фразеологизмов в кыргызском и 
русском языках и предложены методические указания. 

Ключевые слова: фразеология, образование, профессиональная компетентность, специалист. 
 
Annotation: The article describes the study of phraseological units in the Kyrgyz language, in practical and 

theoretical aspects, future specialists should be well-received, apply them in their written and spoken language in 
order to be competent in their professional activities. To accomplish the objectives of this article, a comparative 
typology of phraseological units in Kyrgyz and Russian languages and guidelines are suggested. 

Keywords: phraseology, education, professional competence, specialist.  
 
Язык является важнейшим средством орудием передачи мысли. Вместе с тем он выступает в 

качестве зеркала национальной культуры, ее хранителя. В кыргызском языке, как и в любом другом, 
важна и интересна так называемая национально-культурная семантика языка или языковые значения, 
которые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению особенности кыргызской природы, 
характер, экономики, общественного устройства страны, фольклора, литературы, искусство, науки 
особенности быта и обычаев кыргызского народа. Наиболее ярко национально-культурная семантика 
языка проявляется в строевых единицах, которые отражаются внеязыковую действительность, называют 
предметы и явления окружающего на мира-в словах фразеологизмах и языковых афоризмов (в 
пословицах, поговорках и крылатых выражениях). 

Фразеология кыргызского языка как и любого другого-его сокровищница, хранящая древнейшие 
слова, отжившие свой век грамматические формы и синтактические конструкции сохраняя формы она 
сохраняет и содержание – национальные обычаи и поверья, исторические придания, видение через 
собственную призму. Таким образом значение фразеологического материала для демонстрации культуры 
кыргызского народа. Ценность свойств фразеологизмов русского и кыргызского языков является то, что 
они в результате постоянных контактов носителей языков впитывают национальное специфические 
интернациональных черты. Чтобы определить специфические национальные фразеологизмы (в част-
ности) кыргызские, необходимо рассматривать их в сопоставлении с фразеологизмами и других языков. 
Так как, именно сопоставление открывает «удивительные вещи». Процесс интернационализмов глубоко 
пронизывает не только лексические, но и фразеологических пласты современных языков.  Возьмём 
значение «никогда» (форма невозможного) разны языков находить свое яркое метафорическое выраже-
ние. В русском языке это фразеологизмы ”когда рыба запоёт”, “когда рак на горе  свистнет”, “на русский 
байрам”. В кыргызском языке это значение выражает фразеологизм: “төөнүн куйругу жерге жеткенде”, 
“бербестин ашы бышпас”. В кыргызском языке фразеологизм “артын карабай качуу”, “сайгак тийген 
уйдай качуу”, где “качуу”, выражает  значение стремительно очень быстро убежать. В русском же языке 
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выражается рядом физиологических синонимов: “смазать пятки салом”, “дать (задать) стрекача”. Значе-
ние фразеологизма в кыргызском языке “акесин таанытуу”- в русском выражает показать, “где раки 
зимуют”, или проучить, наказать. 

Студентам учащихся вузов, для которых кыргызский является народным или иностранным, при 
изучении кыргызского языка необходимо познакомится с его фразеологией и усвоить хотя бы ее часть, 
которая наиболее активна используется в кыргызской устной и посменной речи. Именно через 
фразеологии он может лучше узнать историю, быт, культуры, даже «душу» кыргызского народа. Это 
важно не только для будущих преподавателей –филологов, лингвистов, переводчиков, но и для 
специалистов других профилей. Обычно фразеологические единицы не передается дословно с одного 
языка на другой и в каждом из языков могут специфические и грамм формул, стилистическую окраску. 
Практика преподавания кыргызского языка в не русской аудитории показывает что изучение 
фразеологизмов у студентов окончивших школу с русском, узбекском, туркменским, таджикским и 
другими языками вызывает у них определенные трудности. Например фразеологизмы связанные в 
головой: “баш-коз болуу” - обозначает-оказывать помощь, руководить.  

“Баш көтөрүү” - подняться после тяжёлой болезни, или оказать сопротивление, дословно, подняться с 
колен.  

“Бир козунон кан, бир козунон жаш алуу” - выжать все соки с человека, использовать все его 
возможности, силы,  в русском языке выражает “все соки выжать” фразеологизм в кыргызском языке. 

“Аскар тоодой” в русском выражает сравнение быть как за каменной стеной в значении надежность, 
непоколебимость, здесь студенты испытывают затруднение при выполнении упражнений на толкование 
значений фразеологизмов. О подавляющем большинстве фразеологизмов у них или смутные 
представления, или они впервые слышат о них и с трудом могут подобрать к ним синонимы, антонимы, 
паронимы , а также творческие задания. Различия в формах фразеологизмов влияют на их значения, что 
обычно студентами не принимается в внимания. Они часто в устной и посменной речи, не зная точных 
значений, путают типы: “бет мандай” (напротив) “бет ачаар” - премьера, дебют, “бет бак”- бесстыжий, 
бессовестный, например: “башы жерге кируу” - от стыда провалится сквозь землю. “Башы быша элек” - 
недоведенное до конца дело, незаконченность. “Башы оор” - серьёзные, уравновешенный человек.  

Фразеологизмы кыргызского и русского языка характеризуется специфическими семантико - 
грамматическими свойствами. 

Исследования квалификации фразеологизмов в кыргызских и русских языках имеют неоднозначное 
решение. При квалификации (определении) фразеологического оборота, как единиц кыргызского языка, 
присущи следующие основные категориальные признаки: лексические значения, компонентный состав и 
грамматические признаки - устойчивость целостность его значение, воспроизводимость, раздельная 
оформленность, возможность структурных вариантов, непереводимость на другие языки. Выделяются 
основные типы фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразео-
логические сочетания и фразеологические выражения. При толковании лексического значения 
эквивалентности фразеологического оборота той или иной части речи, все фразеологизмы можно 
подразделить на несколько видов:  

1) Именные  
2) Главные 
3) Наречие 
4) Модальные 
1) Имя существительное + имя действия на- оо, уу (кыргызский язык) 
 “Сөз чыгарбоо”, “үн катырбоо”, “ооз ачпоо”, “оозун кароо”, “дем чыгарбай калуу”. 
Существуют модели в русском языке, выражающие следующие значения: “замирать от страха”, “не 

сметь дохнуть’, “с замиранием сердца”, “дрожать как банный лист”- все это обозначает “бояться”. 
Со значениями  
“Жакшы калыныз!” и “Кош келиниздер!” Пожелания прийти, приехать, войти в дом, жакшы 

калыныз!” счастливо оставаться. Такие фразеологизмы в кыргызском языке как: “сөз жок”, нечем крыть, 
нечего ответить, “көзун кайда катаарын билбейм” эта модель состоит из местоимения + причастия + 
спрягаемого глагола. Но хотелось бы остановиться на модальных фразеологизмах с инфинитивом. Они в 
основном образуются по двум моделям.  

1) Инфинитив+Местоимения (или краткое прилагательное) они выражают  самые разнообразные  
значения. Значения эмоциональной оценки сообщения говорящим: чындыгын айтканда (дословно переводу 
горя), айтууга тил барбайт- язык не поворачивается сказать:кайсы бирин айтайын-что и говорить.  
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2) Значения эмоциональной оценки сообщения говорящим: “кайсы бирин айтасын”, “эмнесин 
айтасын”- что и говорить, “айтууга тил барбайт”- язык не поворачивается сказать, стыдно (горько) признать. 

3) Значения необходимости отметить выделить с точки зрения говорящего: “чындыкты айтыш 
керек”, “белгилей кетиш керек”, “баса айта кетиш керек”, “ишениш керек”, отдать должное, необходимо 
признать (отметить, заметить) полагать, думать, быть уверенным. 

4) Значение искреннего удивление по поводу чего-либо: “оной бекен”-легко ли сказать, шутка (ли) 
сказать. 

5) Значение уверенности “сиз айткандай”, (биз, сен) “демек, кыскача айтканда”- одним словом 
сказать, стало быть.  

Для выявления и анализа фразеологизмов в сопоставленных в кыргызском и русском языках.  
Сопоставленный анализ фразеологизмов кыргызского языка. На русский подводит к некоторым 

выводам. Некоторые фразеологизмы кыргызского языка имееют смысловой эквивалент в русском языке, 
например: “айтканга оной”-легко сказать, “айтса болот”- можно сказать.  

Многие фразеологизмы кыргызского языка придаются на русский язык с помощью аналогичных 
фразеологизмов. Например: “алма тушорго жер жок”-яблоку негде упасть, “тукурго жер таппайсын”- 
плюнуть негде, иголку никуда воткнуть- “ийне саярга жер жок”. Структурные отличия которые имеются 
у всех фразеологизмах в кыргызском и русском языках, обусловлены грамматическим составам и 
признакам чайки речи их форм . 

Основным типологическим отличием фразеологизмов в кыргызском языке является отсутствие 
глагольной формы, которая в русском языке является неопределенной формой +(инфинитив) например: 
“эмнесин жашырам”- чего греха таить. 

Сопоставительное изучение фразеологизмов кыргызского языка является необходимым в плане 
изучения и преподавания в русскоязычной или другой аудитории. 
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Түйіндеме: Қазақ тіліндегі сөз таптарының ішіндегі ең күрделілерінің бірі-етістік. Оның күрделілігі 

лексика-семантикалық сипатынан, грамматикалық формалары мен категорияларының көптігінен, 
синтаксистік қызметінен айқын көрінеді. Мақалада етістіктің «логистика-агломирация» саласында  
кездесетін  жиілігі жоғары  етістіктердің түрлену формаларына талдау беріледі. 

Тірек сөздер: грамматикалық категория, лексика-семантикалық мағына, стемма. 
 
Аннотация: Один из самых сложных частей речи в казахском языке является глагол. Его сложность 

заключается в его лексико-семантической природе, разнообразие грамматических форм, категорий и 
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синтактических значений.  В статье анализируются формы глаголов, которые часто встречаются в сфере 
«логистика-агломерация». 

Ключевые слова: грамматическая категория, лексико-семантическое значение, стемма. 
 
Annotation: One of the most difficult parts of speech in the Kazakh language is the verb. Its complexity lies 

in its lexico-semantic nature, the variety of grammatical forms, categories and syntactic meanings. The article 
analyzes the forms of verbs that are often found in the field of “logistics-agglomeration”. 

Keywords: grammatical category, lexical and semantic meaning, stemma.  
 
Кіріспе. Қазіргі қазақ тілінде ғалымдардың пікірі бойынша  сөз таптарының ішіндегі сөзге байы, 

күрделісі – етістік. Бұл сөз табының күрделілігін оның лексика-семантикалық ерекшелігінен, грамматика-
лық категорияларының көптігінен, сөйлемде атқаратын қызметінен, туынды сөз жасау жүйесінен т.б. 
қасиеттерінен көруге болады. 

Тіл білімінде етістік тұлғасын зерттеушілердің ортақ  ойы – етістік түбірінің ерекшеліктерін анықтап 
алу. Себебі кейінірек көрсетілетіндей, етістік түбірдің түрленуінде ерекшеліктер бар: лексикалық мағы-
насы бар болса да, сол күйінде сөйлемде қолданылмайды, тікелей жіктелмейді. Ы.Е. Мамановтың: «Түркі 
тілдерінде түбір етістіктер ешқашан басқа сөздермен тіркеске енбейді де, сол күйінде дербес сейлем 
мүшесі бола алмайды. Етістіктер есімше, көсемше, қимыл есімі, рай формаларымен түрленгенде басқа 
сөздермен синтаксистік қатынасқа еніп, сөйлем мүшесі қызметінде жұмсалады», - деген пікірінің өте 
дұрыс екенін байқаймыз [1, 20]. 

Қазақ тілінде қосымшалар морфеманың бір түрі ретінде мағыналық ерекшеліктері мен қызметі 
жағынан жұрнақ пен жалғау болып бөлініп жүр. Оларды синтетикалық жолмен жасалған формалардың 
түрлері ретінде «сөз тудыратын формалар, сөз түрлендіретін формалар және сөз жалғастыратын 
формалар» деп бөлінеді. 

Қазақ тілінде бір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жаңа сөздер туындайды. Бұған қазақ грамматикасына 
арналған оқулықтарда мынадай анықтамалар беріліп жүр. «Қазіргі қазақ тілі» оқулығында: «Туынды 
сөздер деп түрлі жұрнақтар арқылы түбірлерден өрбіген сөздерді айтамыз». Қазақ  тіліндегі туынды етіс-
тіктер басқа сөз таптарынан да, етістіктің өзінен де жасала береді. Бірақ оларға жалғанатын қосымша-
лардың бір-бірінен айырмашылық бар. Тіл білімінде сөз тудырушы, форма тудырушы деген терминдер 
кездеседі. Олардың айырмашылықтары, біріншіден, сөз тудырушы жұрнақ жалғанған сөзінің лексикалық 
мағынасын өзгертіп, оған жаңа мағына береді. Мысалы, -ай/-ей, -ар/-ер жұрнақтары арқылы аз, көп, сары, 
қызыл, көк  сын есімдерінен сарғаю, азаю, көбею, қызар, көгер деген туынды етістік жасалып тұр.  

Ал форма тудырушы жұрнақ бір сөз табынан екінші сөз табын жасай алмайды, ол тек сол сөз табын-
да форма ғана тудырады. Мысалы, -ыңқыра/-іңкіре жұрнағы жалғану арқылы жасалған күшейтпелі етіс-
тіктер (ал – алыңқыра, бер – беріңкіре, тап – табыңқыра, кел – келіңкіре т.б.) өзі жасалған бастапқы 
тұлғамен корелятивті түрде қатар өмір сүреді. Бұлардың лексикалық мағынасы грамматикалық 
мағыналарымен жарысып қолданады [1, 23]. 

Қазақ тілінде етістіктің құрылымын жақсы түсіну үшін оның көптеген сөз тудырушы және форма 
тудырушы аффикстерін, олардың түрлі грамматикалық қызметтерін – функцияларын осы тілдің өз тұрғы-
сынан, аглютинативтік ерекшелігін ескере отырып айыру керек. Етістіктің түбір сөздерге әр түрлі жұр-
нақтар жалғану арқылы жасалуын синтетикалық тәсіл деп көрсетсек, сөздердің тіркесуі арқылы яғни 
аналитикалық тәсілмен жаңа мағыналы қимылдық ұғым тудыратын сөздер де жасалатындығын есте 
сақтаған жөн. Етістіктің лексика-семантикалық мағынасы мен формаларының байлығы оның өзіне тән әр 
алуан лексика-семантикалық, лексика-грамматикалық және грамматикалық категорияларынан тіпті 
айқын көрінеді. Мәселен, етістіктің өзіне лайық сөз тудыру жүйесі, ол жүйенің неше қилы формаларымен 
қатар, өзіне ғана тән сөз түрлендіретін де формалары бар. Ал шақ, рай, етіс, амалдың жүзеге асу сипаты 
сияқты категориялары – етістіктің семантикасы жағынан ең бай формалары, сондай-ақ етістіктің өзге 
семантикалық және морфологиялық формаларынан мазмұндары да, тұрпат түрлері де өзгеше есімше, 
көсемше деп аталатын категориялары бар. Бұлар бір жағынан етістікті басқа сөз таптарынан ерекшелен-
діретін формалар болса, екіншіден, солармен ұштастыратын айрықша функциялары бар категориялар 
екенін ғалымдар тарапынан дәлелденген болатын. Етістіктің лексикалық құрамында қанша сөз болса, 
солардың әрқайсысының өзіне тән лексикалық мағынасы болады. Солай бола тұра лексикалық мағына-
лары қаншалықты басқа-басқа болғандарымен, сол етістіктердің бәрі де, ең алдымен өздерінің мазмұнын-
дағы барлығына да ортақ сипат есебінде танылатын семантикалық ерекшеліктеріне қарай бір сөз тобына 
телінеді деп жазады ғалым Н.Оралбаева [2,40]. 
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Ақпараттық жүйелердің дамуы тілдерде  мәтінді автоматты өңдеу қажеттілігін туғызып отыр. Осы 
мақсатта етістіктің түрлену формаларын қарастырдық. Қазақ тіліндегі етістіктің құрылымын жақсы түсіну 
үшін оның көптеген сөз тудырушы және форма тудырушы аффикстерін, олардың түрлі грамматикалық 
қызметтерін-функцияларын осы тілдің тұрғысынан, аглютинативтік ерекшелігін ескере отырып айыру 
керек. Етістіктің түбір сөздерге әр түрлі жұрнақтар жалғану арқылы жасалуын синтетикалық тәсіл дейміз. 
Бағалады – 1 туынды етістік, жедел өткен шақ 3 жақ жекеше, синтетикалық тәсіл. Жоғарыда атап көрсет-
кендей, «...Етістік түбір тұлғада сөздің лексикалық мағынасын және лексикалық мағынаның жалпыланып, 
абстракциялану нәтижесінде қалыптасып, туатын жалпы грамматикалық мағынаны білдіргенімен, сол 
күйінде сөйлеу процесінде басқа сөздермен тікелей синтаксистік қарым-қатынасқа түсе алмайды, сондық-
тан да етістік сөйлемде түбір күйінде қолданылмайды» [3,36]. 

Қазақ тілінде сөз формасы түбір –жұрнақ –жалғау құрылымымен жүреді. Әр қосымшаның 
морфологиялық сипаты, олардың жалғану реті қатаң түрде бекітілген. Мысалы, зат есімге алдымен жұр-
нақ, көптік жалғауы ары қарай тәуелдік және септік жалғаулары ең соңынан жіктік жалғау жалғанады. Ал 
етістік түбіріне болымсыздық жұрнағы, етістіктің үш шағының жұрнағы жалғанса, одан кейін жіктік 
жалғауы жалғанады. Бұл жерде ғалым Н.Оралбаеваның: «Етістік сөзжасамдық жұрнақтарға бай, олар 
алуан түрлі. Етістік жұрнақтары түрлі сөз таптарының сөздерінен туында түбір жасайтын болғандықтан, 
олар есім сөздерден етістік жасайтын және етістіктен етістік жасайтын жұрнақтар болып бөлінеді», - 
деген пікірін еске аламыз [4,81]. 

Жоба жұмысы барысында «логистика-агломирация» саласында кездесу жиілігі жоғары 824 етістіктің 
түрлену формаларын қарастырылды. Бір етістік 345 формада түрленді. Мысалы: «иелену» етістігі арнайы 
генерация арқылы 345 формада түрленді. Оның ішінде шартты рай, есімшенің  -ер, -бек, - ген; көсемше-
нің -іп, -е, -етін; зат есімнің септік, көптік, жіктік және тәуелдік жалғаулары арқылы түрленуі берілген. 
Қазақ тілі аглютинативті тіл десек те, кейбір қосымшалардың қабаттаса жалғануы тілдік қолданыста жоқ. 
Сол себепті кейбір сөз формалары қысқартылды. Мысалы, есімшенің –ар, -ер,-р жұрнағы жалғанғаннан 
кейін көптік жалғауының жалғануы тілге ауырлық етеді. Есімше жұрнағының орнына көсемшенің –атын, 
-етін, -итін формасын қолданылады. Жаңа сөз формасы морфологиялық және семантикалық белгілеріне 
қарай сөздің бастапқы түбіріне алдымен етістіктің жұрнақтары жалғанады, одан кейін солдан оңға қарай 
сөздің соңғы дыбысына сәйкес жалғаулар ретімен жалғанады. Қазақ тілі сингармонизм заңына бағына-
тындықтан сөздергежалғанатын қосымшалар не бірыңғай жіңішке,не бірыңғай жуан дауысты дыбыс-
тардан болады. Сонымен қатар, генерацияланатын сөздердің өзгеру стеммалары құрылды, яғни сөз 
соңындағы дыбыстардың сипатына қарай өзгеру парадигмасын жасалынып, сөздер топтарға біріктірілді. 
Мысалы: «алтында» туынды етістігі 345 түрде түрленеді. Сол сияқты дауысты дыбысқа аяқталған 
жоқта, жайра, жуасы, емде, сипатта  сияқты сөздер де бірдей түрлену парадигмасын құрайды.  

Таңдап алынған етістіктердің негізгі бөлігі негізгі етістер (45%) болса, өзгелік етіс жұрнағы бар 
сөздер 25%, ырықсыз етіс - 9%, өздік етіс - 14%, ортақ етіс – 7% құрайды. Әр сөз формасынан кейін 
жұрнақ пен жалғаулар тілдің заңдылығына сәйкес жалғанып, олардың өзгеруі  сөздің қандай әріпке  
аяқталуына тікелей байланысты. Сөздің түбіріне жалғанаған жұрнақтар да өзінен кейін жалғанатын 
жалғаудың ықпалына қарай өзгеріске ұшырап отырады (тәуелдік жалғау жалғанған жағдайда). Етіс 
жұрнақтарының семантикапық сипаты сөзжасам қосымшаларына жақын болғанымен (етістіктен етістік 
тудырғанымен), өзі жапғанған етістік түбірінің мағынасын, лексикалық мәнін өзгертпейді, тек сабақ-
тылық-салттылық мәнін ғана өзгертеді.Етіс жұрнақтары бірінің үстіне - бірі жалғанғанда, мына тәртіппен 
орналасады: 1) өздік етіс + езгелік етіс: ойла+н+дыр, түй+ін+дір; 2) өздік етіс + ортақ етіс: бүл+ін, 
бүл+ін+іс; 3) ортақ етіс + өзгелік етіс: бөл+іс, бөл+іс+ кіз(-тір); 4) өзгелік етіс + өзгелік етіс: бақ+тыр+т, 
тура+т+қыз т.б. Профессор С. Исаев етіс қосымша-ларынформатудырушытұлға қатарына қосады. Ғалым 
«етістіктерде етіс жұрнаідары жаңа сөз тудырмайды, етістік түбір білдіретін семантикасын өзгертіп 
жібермей, лексикалық және жалпы грамматикалық мағынасы сақталып қалады, тек сабақтылық - салтты-
лық өзгеріп, сөйлемде субъект пен объект арасындағы қатынасы ауысуы мүмкін» - дейді» [5,51]. 

Осы орайда талдау барысындасөздің түбіріне қосымшалардың құрылымдық қосылу  ережелерін 
зерттей отырып, етістік сөздердің аяқталуы мүмкін  ықтимал топтары әзірленді.  

1) дауысты дыбысқа аяқталатын жуан буынды сөз;  
2) дауысты дыбысқа аяқталатын жіңішке буынды сөз ;  
3) ұяң дауыссыз дыбысқа аяқталатын жуын буынды сөз;  
4) ұяң  дауыссыз дыбысқа аяқталатын жіңішке буынды сөз;  
5) қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталатын жуан буынды сөз;  
6) қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталған жіңішке буынды сөз;  
7) үнді дауыссыз дыбысқа аяқталған жуан буынды сөз (л, р) ;  
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8) үнді дауыссыз дыбысқа аяқталған жуан буынды сөз (м, н, ң);  
9) үнді дауыссыз дыбысқа аяқталған жіңішке  буынды сөз (л, р) ; 
10) үнді дауыссыз дыбысқа аяқталған жіңішке буынды сөз (м,н,ң); 
Осы аталған топтардың арасында бірдей түрлену парадигмасын құрайтындары да бар. Мысалы, 1 

мен7; 2 мен 9 есімшенің  -ған, -ген, -мақ, -мек жұрнақтары екі сөзге де  жалғанса, -йтын, -етін, -р, -ер 
жұрнақтары әр түрлі жалғанады.  

 
сөйле-ген  емдел-ген 
сөйле-мек  емдел- мек  
сөйле- йтін  емдел- етін  
сөйле-р  емдел –ер  

 
Етістік сөздерді алдымен  тек етістікке тән грамматикалық жұрнақтармен түрлендіреміз.  
1. болымды\ болымсыз етістік +  шартты рай  
2. болымды\ болымсыз етістік +шартты рай + жіктік жалғауы  
3. болымды\ болымсыз етістік+  бұйрық рай  
4. болымды\ болымсыз етістік+  бұйрық рай + жіктік жалғауы  
5. болымды\ болымсыз етістік + көсемшенің –ып, іп, -п  
6. болымды\ болымсыз етістік + көсемшенің –а, -е, -й  
7. болымды\ болымсыз етістік + көсемшенің –ғалы, -гелі, қалы, келі  
8. болымды\ болымсыз етістік + есімшенің жұрнақтары  
9. болымды\ болымсыз етістік + есімшенің жұрнақтары +жіктік  жалғауы  ры қарай етістіктер зат есім 

сияқты түрленеді.  
1.  болымды\ болымсыз етістік + есімшенің жұрнақтары + тәуелдік жалғау  
2. болымды\ болымсыз етістік + есімшенің жұрнақтары + тәуелдік жалғау +септік жалғау  
3. болымды\ болымсыз етістік + есімшенің жұрнақтары + көптік жалғау +  тәуелдік жалғау + септік 

жалғауы. 
Аталған ретпен жалғанған сөз формаларының барлығы тілде бола бермейді. Мысалы,  зат есімнен 

жасалған туынды етістіктерге есімшенің –ар, -ер, -р формасы жалғанғанда сөздер етістіктен гөрі зат есім 
мағынасына қатты жақындайды. «Алтында+р» деген сөзде болжалдық мағына көрінбейді. Яғни есімше-
нің –йтын формасы осы сөздер білдіретін мағынаны бере алады. Есімшенің –ар жұрнағы тікелей түбір 
етістікке жалғанса, зат есімдерше түрленеді. Осындай жағдайда қолмен түзетулер енгізіліп, қайта 
стеммалар құрылады. 

Сонымен, етістік – ең күрделі сөз табы ретінде субъектінің іс-әрекетін ғана емес, табиғатта, қоғамда, 
жалпы өмірде ұшырасатын жайлардың және адамның ой-санасы арқылы туған түрлі амал-әрекет, іс-
қимыл, жай-күй сияқты процестерді білдіретін сөз табы екендігі оның лексика-грамматикалық қасиеттері 
мен семантикалық ерекшеліктерінен, түбір тұлғасы мен грамматикалық формаларының қат-қабаттылы-
ғынан және олардың өзара арақатынасы мен грамматикалық категорияларының әр түрлілігінен, қолдану 
аясы мен сөйлемде атқаратын қызметінен айқын байқалады. Осы қасиеттеріне байланысты етістік 
категориялары, бір жағынан, лексика-грамматикалық, екінші жағынан, таза грамматикапық, үшінші 
жағынан, өзара жеке грамматикалық категория жасауға (шақ категориясын) негіз болатын формалары 
(есімше, көсемше) немесе бүтіндей басқа сөз табының грамматикалық сипатын ғана көрсететін айрықша 
түрі (тұйық етістік) тұрғысында қарастырылып, әр категориялары бір-бірінен грамматикалық және 
семантикалық сипаттары жағынан ажыратылады да, олар тұлғалану және түрлену ерекшеліктеріне орай 
және білдіретін мағыналарына қарай түр-түрге бөлінеді. Осыдан келіп етістіктің әр категориясы өзіндік 
сипатқа ие болады. 
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Annotation: Mastering the methods and abilities of business communication is important for future business 

people. Such abilities play a great role in making contracts or dealing with business matters nowadays. To 
research the importance and specificity of business communication in details has become the main objective of 
modern world. The article under research deals with the identification, the necessity, specificity and main 
functions of business communication, gives differentiating features of business communication from other types 
of communication. The given article points out the aim, objectives, nature and requirements of business 
communication. It have been suggested the conditions and rules to identify the nature and specificity of business 
communication.  

Keywords: communication, context, business discourse, verbal communication, process, cooperation.  
 
Түйіндеме: Іскерлік қарым-қатынастың тәсілдерін жақсы меңгеру болашақ іскер адамдарға қажеті 

зор болмақ. Мұндай қабілет келешекте келісімшартқа отырғанда немесе пайдалы іс жасағанда маңызды 
рөл атқаруы мүмкін. Сондықтан қазіргі таңда іскерлік қарым-қатынастың маңызы артып оны жан-жақты 
зерттеу қазіргі заманның басты мәселелерінің бірі болып тұр. Қарастырылып отырған мақала іскерлік 
қарым-қатынас анықтамасына талдау жасап, оның қазіргі таңдағы қажеттілігімен негізгі ерекшеліктеріне, 
атқаратын қызметіне, коммуникацияның басқа түрлерінен айырмашылығына тоқталады. Сондай-ақ атал-
ған мақалада іскерлік қарым-қатынасқа қойылатын талаптар мен оның мақсаты, міндеттері, табиғаты 
қарастырылады. Іскерлік қарым-қатынастың табиғатымен негізгі ерекшеліктері болып есептелетін ереже-
лер немесе шарттар ұсынылады.  

Тірек сөздер: коммуникация, контекст, іскерлік дискурс, вербалды байланыс,  үрдіс, серіктестік.   
 
Аннотация: Овладение методов и умений деловой коммуникации является необходимостью для 

будущих специалистов в сфере бизнеса. Такие умения играют важную роль в заключение договоров и 
ведении различных дел в сфере бизнеса. Одной из основных задач сегодня является детальное исследова-
ние деловой коммуникации с различных точек зрения. Данная статья рассматривает определения термина 
«деловая коммуникация», необходимость и особенности,  функции различие деловой коммуникации от 
остальных видов коммуникации. Также статья рассматривает цель и задачи,  природу и условия деловой 
коммуникации. Статья предлагает условия и положения, которые определяют природу и специфику 
деловой коммуникации в целом. 

 Ключевые слова: коммуникация, контекст, деловой дискурс, вербальное общение, процесс, 
сотрудничество.  

 
Cross-Cultural Communication Studies encompasses ethnic culture and psychology, sociology, and a lot of 

other adjacent spheres. According to W.Gudykunst, W.G. Stephan, B. Blake and many other researchers of 
cultural diversity in business context, communication cannot be successful unless ethno-psychological identity of 
its participants is recognized. 

In individualistic cultures people are supposed to look after themselves and their immediate family only, 
while in collectivistic cultures, people belong to in-groups of collectivities which are supposed to look after them 
on exchange for loyalty. The example of the first culture is presented by Western culture, whereas Eastern culture 
is an illustration of the second. This factor is to be taken into consideration in negotiations planning, since an 
eastern partner will never be able to take a decision which may lie beyond the interests of his corporation, and will 
never speak on his own behalf, whereas the individual achievements of an Western businessman may stipulate his 
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risky decisions and possibility to take it independently. At linguistic level it stipulates the use of particular 
grammar structures - Active versus Passive, I / we pronouns, etc. 

Communication that predominates in the cultures makes the second important criterion of cultural diversity. 
A high-context communication, inherent in most Asian cultures, is one in which the most information is 
implemented either in extra-linguistic situation of communication or is shared by the communicants, while very 
little is coded. A low-context communication takes place in terms of explicit code, like in Germany or the United 
States. This may cause the necessity to make certain aspects in business communication, e.g. price negotiations, 
more explicit for the western culture and less direct for the Eastern through the use / avoidance of certain direct 
grammar constructions and vocabulary. 

Cultures with high uncertainty avoidance have a lower tolerance for uncertainty and ambiguity, which 
expresses itself in higher levels of anxiety and energy release, greater need for formal rules and absolute truth, and 
less tolerance for people in groups with deviant ideas or behavior. It was empirically confirmed that in 
organizations, workers in high uncertainty avoidance cultures prefer a specialist career and clear instructions, 
avoid conflict, and disapprove of competition between employees more than workers in low uncertainty 
avoidance cultures. It does not only stipulate the pattern of behavior with businessmen representing these cultures 
but also the linguistic strategy in interaction. 

Before signing a contract or any other important document, business partners begin communication which 
can be written or oral. Oral communication includes telephone calls and of course negotiations. Nowadays almost 
all negotiations with foreign business partners are performed in English and the signing or non-signing of contract 
depend on it. That is why business correspondence and negotiations should be carried out in appropriate and 
correct language. Those involved in business translation, testify that their linguistic challenges are: special 
terminology, clichédlexics and its formal register. Still certain linguistic dexterity may not prove efficient under 
field conditions when besides language problems the translator in business faces quite newly appreciated 
challenge - cultural or psychological one. The necessity to keep certain 'appearances' and observe 
conventionalities in international business communication has been acknowledged since the times when success 
of a company's extension started to be judged by the number of its foreign affiliations or partners. Power distance 
is defined as the extent to which the less powerful members of institutions and organizations accept that power as 
distributed unequally. Individuals from high power distance cultures accept power as part of the society. Superiors 
there consider their subordinates to be different from themselves (Arab cultures). Low power distance cultures 
believe that power should be used only when it is legitimate and prefer expert or legitimate power (Western 
cultures). This directly influences the use of the certain vocabulary register depending on the level of 
communication (horizontal, with peers, or vertical, with subordinates or superiors) and the tone (type of modality, 
from orders to mild advice or suggestion). 

The western negotiating style. 
The Americans had a significant impact on the different styles of negotiation around the world. They are 

characterized by a good mood to negotiate, drive, an external manifestation of friendliness and openness. They do 
not like too formal atmosphere during negotiations, they appreciate a good joke and react to them. At the same 
time shows and self-centeredness. Most Americans presume that their partner should be guided by the same rules 
that they follow. As a result, it is possible the emergence of misunderstanding between the negotiators. 

Americans - the individual. Individuality and individual rights - is the most important thing for them. They 
direct people to appreciate in people honesty and candor, quickly go to the heart of talk time and do not waste 
time on formalities do not like the stiffness. By carefully preparing the negotiations, taking into account all the 
elements determine the success of the case. Americans are self-reliant and independent. They love to compete, 
love to achieve, records are constantly competing with each other. American pragmatism manifests itself in the 
fact that the business discussions, negotiations, they focus their attention on the problem to be discussed, and seek 
to identify and discuss not only the total possible approaches to the solution, but also flew related to the 
implementation of agreements . In business communication, Americans are energetic, set to hard work. The style 
is different professional business communication. The American delegation is difficult to find a man, not 
competent in the issues. American democracy is in business communication manifests itself in the quest for an 
informal atmosphere for negotiations and business talks, to abandon strict adherence to the protocol. They 
appreciate the jokes and respond well to them, trying to emphasize the friendliness and openness [4]. 

English style of negotiation. You should not enter into negotiations with British firms, without careful 
planning and coordination, improvisation is not allowed. Traditionally, negotiations begin with a discussion of the 
weather, sports, etc. The British are also characterized by traits such as self-restraint, prone to understatement, 
scruples (it causes them to be withdrawn and unsociable with strangers). English traditions dictate restraint in 
judgments as a mark of respect to the partner. Because they tend to avoid categorical statements or denials, using a 
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variety of input revolutions such as: "It seems to me,""I think," "may," etc. With the British partners never be 
afraid to be silent. Rude behavior is when a person talks too much, that is, according to an English force imposes 
itself to others. Punctuality in the UK is a hard and fast rule. It should be borne in mind that the British decide too 
slowly. In negotiations, they are flexible enough and willing to respond to the initiative of the partner. The 
tradition for them is the ability to avoid sharp corners during the negotiations. 

The Germans are characterized by honesty and efficiency, punctuality, rationality, organization, 
thoroughness, skepticism, seriousness. The forthcoming meeting must be agreed that can be done by phone. All 
the promises made during the phone conversation is usually performed. The Germans prefer to negotiate, which 
they see clearly enough the possibility of finding solutions. They are considering their position carefully, like to 
discuss the issues one by one. During the negotiations, the Germans are very professional and official. You must 
report the names of, for example, "Mr. Schmidt" (and if you have a title, then indicating the title), but not by 
name, as taken from the Americans. 

Eastern style of negotiation. 
In the Japanese national character can be identified traits such as industriousness, highly developed aesthetic 

sense, adherence to tradition, discipline, loyalty to authority, duty, courtesy, punctuality, self-control, thrift, 
curiosity, the desire for concerted action in the group. Smile or laugh in Japan may mean different - this is a sign 
of friendliness, and an expression of restraint and the open expression of emotion, and a sign of embarrassment. 
Smile Japanese can mean "I understand" and "I do not understand." With the Japanese one should avoid the 
intense direct gaze, which is inevitable when a handshake. A handshake is not included in the communication 
process. The most important element of good manners is a bow. Fifteen of bowing are for the trivial enough 
greeting, forty-five times - in order to make a good impression. Special compliments to express seventy bows, and 
the most respected person greeted by ninety times bow in a row. In presenting the awards, and try to get a 
business card with both hands, in deference to read them carefully [4].  

Nodding movement in Japanese does not mean "I agree with you," but rather "I will carefully listen to you." 
The Japanese conversations avoid sharp denial, trying to bypass the word "no". This manner of communication is 
the external manifestation of one of the main features of the Japanese character - a courtesy. If the Japanese want 
to answer in the negative, but do not have good arguments, they cite the poor state of health, earlier promise, 
work, etc.  "Yes, but ..." also means a failure. So in response to a request from the Japanese said that he would 
make every effort to do everything possible, but if the result would not, he apologizes in advance. Unlike many 
other countries in Japan to establish business contacts with Japanese companies through correspondence and 
telephone communication is usually ineffective. At the talks the Japanese often seek to avoid the risk, considering 
it as a threat to their honor, prestige and reputation. The desire not to lose may be greater than his desire to win. 

Chinese negotiating style 
Considering the characteristics of talks with Chinese partners, we must bear in mind that during business 

meetings, they are very careful to collect information on the subject of discussion, as well as negotiating partners, 
the formation of the "spirit of friendship," which they equate with a good personal relationship partners. At the 
initial stage of the negotiations focuses on the appearance of partners, their manner of behavior. These figures are 
an indicator to determine the status of each of the participants in the negotiations. To a large extent guided by the 
Chinese people with higher status (both official and unofficial) and the partners who have expressed sympathy to 
the Chinese side. At the talks should not be expected the Chinese partner to take a stand, make the first offer firstIf 
you try to still get the first information from the Chinese side, the most such attempts are unsuccessful. The 
information will contain the general provisions. At a time when it seems that the negotiations are deadlocked, the 
Chinese suddenly can make new proposals, an assignment that will give the opportunity to continue business 
communication. Typically, in negotiations with the Chinese partner had to first "open card", namely, first to 
express their views at the end of negotiations. The Chinese will act only after you'll appreciate how the other side. 
At the same time they are very skillful use of the mistakes made by a  partner. It should be noted that the Chinese 
attach great importance to the implementation of the agreements reached. 

Korean negotiating style.Businessmen from the Republic of South Korea highly value personal contact, 
personal contact with a partner, without which it is impossible to solve in Korea is no problem. Koreans have 
always insisted on a personal meeting. In the mass they are open, sociable, very polite and well-mannered people, 
so it is appropriate to remember that the warm feelings for you may not mean that you could so interest your 
partner for its proposals. Koreans are not accustomed to openly express disagreement with a partner. It is not 
recommended in conversations with them to use the expression "to think", "solve this problem is not so easy," 
"proposal needs to be a long learning," etc. It will be perceived by them as a statement of the unacceptability of 
the idea at this stage of the negotiations, although a partner like to express my willingness to lengthy efforts to 
clarify the feasibility of the idea. 
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Arabic style of negotiation.In Arab countries attach great importance to Islamic traditions. The Arabic 
greeting turns in contrast to the dry and short-European in the whole procedure, it is accompanied by questions 
about the health of the business. It is accompanied by frequent companion of Arab appeals to God, trust in his 
help in the completion of the upcoming cases (this is the usual formula of politeness).The cultural distance 
between conversing Arabs usually is shorter than it is accepted by the Europeans. Touching each other indicates 
mutual trust. When we first met your companion is Arabic hospitality and courtesy. Arab interlocutors avoid 
specific, clear answers "yes" or "no." Instead, follow the vague momentum of the "Inalla" ("If Allah wills"). 
Understanding of Arab etiquette prohibits the other party to resort to straightforward answers, to be definitive, the 
Arabs avoid fussiness and haste during the conversation. For the Arabs, one of the most important elements of the 
negotiations is to establish trust between the partners. In the Muslim world, a foreigner cannot ask questions or 
requests for a woman, it is considered indecent, all contacts, discussions are underway [5]. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи связана с необходимостью представления действитель-

ности в паремиологическом фонде языка. Раскрыты содержание и сущность пословичных изречений в 
арабском и казахском языках, дается определение основным терминам уникаллии, паремии и 
особенности использования их в межкультурной коммуникации. Основное внимание уделяется 
национально-культурной специфике пословиц и поговорок, их структурной организации и ритмико-
фонетическому оформлению. 

mailto:ainura_donbayeva@mail.ru


101 

Ключевые слова: лингвокультурология, паремиологическая картина мира, пословицы, поговорки, 
национально-культурный компонент, эмоционально-экспрессивная функция, коммуникация. 

 
Annotation: The relevance of this article is connected with the need to represent reality in the paremiological 

Fund of language. The article reveals the content and essence of proverbial sayings in the Arabic and Kazakh 
languages, defines the main terms of universality, paremia and features of their use in intercultural 
communication. The main attention is paid to the national and cultural specificity of Proverbs and sayings, their 
structural organization and rhythmic and phonetic design. 

Keywords: cultural linguistics, paroemiological worldview, proverbs, sayings, national and cultural 
component, emotional and expressive function. 

 
Әр халықтың этникасына, географиялық орналасуына, тарихы мен тілдік ерекшеліктерінің әр 

келкілігіне қарамастан, бірдей, жағдайды баяндайтын мақал-мәтелдер бір-біріне өте жақын болып келуі 
мүмкін. Тілдік сипатына қарамастан, ұқсас мақал-мәтелдер бір типтегі оқиғаны меңзейтін кейіптік 
вариантты көрсетеді. Бір типтегі оқиғаны меңзейтін мақалдарды «инварианттар» деп атап келеді. /11/ 
Осыдан келетін түйін, ұлттық көрінісі бар мақал-мәтелдерді әр халық өзіне тән ұлттық қолданыста 
жүрген оқиғалармен білдіреді. Егер тілдегі мақал-мәтелдерде өзіндік ерекшелік пен сипат, жалпыға ортақ 
сөздер болмай, синтаксистік құрылымы ұқсас болса, онда мұндай мақал-мәтелдерде ұлттық специфика 
жоқ деуге болды. Мысалы: 

арабта:  Әр заттың өз уақыты бар. (Ауд. автор) 
қазақта: Әр нәрсе өз уақытымен. 
арабта: Жоқтан кеш жақсы (Ауд. автор) 
қазақта: Ештен кеш жақсы. 
арабта:  Өз ағасына ор қазса, оған өзі түседі (Ауд. автор) 
қазақта: Біреуге ор қазба, қазсаң өзің түсесің. 
арабта: Әркім өз көрпесіне қарай аяғын созады (Ауд. автор) 
қазақта: Көрпеңе қарай көсіл. 
арабта:   Жамандық жақсылықсыз болмас (Ауд. автор) 
қазақта: Жаман айтпай жақсы жоқ. 
Ал, мақал-мәтелдердегі ұлттық-мәдени көрініс тек тілдер арасында ғана емес, тілдің типологиялық 

ерекшеліктерімен де толық байланыста болады. Мысалы, араб және қазақ тілдері байланыс басқаша 
сипатталады: 

арабта:    Елді киіндіретін иненің өзі жалаңаш. (Ауд. автор) 
қазақта: Ұста пышаққа жарымас, етікші бізге жарымас. 
арабта:   Маймыл шешесінің көзіне еліктей болып көрінеді (Ауд. автор) 
қазақта: Қарға баласын - аппағым, кірпі баласын жұмсағым дер. 
Араб, қазақ мақал-мәтелдерінің көбісі дерлік тура мағынаға ие болатын, ұлттық-мәдени элементтері 

бар жеке компоненттермен, жанама мағынадағы жалпылама сөздік жүйені қамтиды. Олар ұлттық 
мәдениет үлгілерін көрсеткендіктен, көп жағдайда, үлгі-өнеге, тәлім-тәрбие беру мағынасында келеді. 
Сондықтан да, екі тілдегі кей эквивалент мақал-мәтелдер сөзбе-сөз сәйкес келсе, ал олардың көпшілігі өз 
ұлт сипатын білдіретін сөздермен келеді. Мысалы: 

арабта: Мен оған құрма десем, ол маған көмір дейді(Ауд. автор) 
 «Құрма» - арабтардың ең сүйікті жемістерінің бірі. Тіпті, рамадан айында мұсылмандар құрмамен 

ауыз ашады. 
қазақта: Мен не деймін, қобызым не дейді. 
«қобыз» - қазақтың ұлттық аспабы. 
Араб және қазақ мақал-мәтелдерінде сөздік сәйкестік те мағыналық ұқсастық та, тақырыптық ортақ-

тық та, ұлттық-мәдени өзгешелік те кездеседі. Араб және қазақ мақал-мәтелдеріндегі ұқсас эвивалент-
терді ашу үшін, оларды тақырыптарға бөліп қарастырған орынды. Өйткені мақал-мәтелдерді тақырып-
тарға бөле отырып зерттеу – олардың арасындағы эквиваленттерді кеңінен аша түседі. Сондай-ақ тақы-
рыптық жүйедегі мағыналас мақал-мәтелдерді салыстыра отырып зерттеу – қос тілдегі ортақ универ-
салдарды кеңінен көрсетеді. Тілдің өзіндік ұлттық нышанын көрсететін: «тұрмыс-тіршілік», «жанұя мен 
туыстық байланыс»,  «салт-дәстүр» тақырыптарындағы мақал-мәтелдерді салыстыра отырып  зерттеу – 
тілдегі ерекшеліктерді ашуға толық мүмкіндік береді. Араб және қазақ мақал-мәтелдеріндегі ұқсас 
эквиваленттерді ашу үшін, олар төрт – халықтың тұрмыс-тіршілігін, өзіндік ерекшелігін, жанұя тіршілігін 
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анықтайтын - «үй», «үй жануарлары», «ұлттық тағам» және «туыстық қарым-қатынас» тақырыптарына 
бөлініп, салғастырыла қарастырылды. 

Бірінші топтағы – ұлттық нақышты көрсететін туыстық жақындыққа байланысты мақал-мәтелдер. 
Зерттеу барысында байқағанымыз, араб тілінде де, қазақ тілінде де туыстық қатынасқа байланысты 
мақал-мәтелдер жиі қолданыста жүреді. Оның ішінде ата-анаға байланысты мақал-мәтелдер көп. Өйткені, 
екі халықта да ата-ананы құрметтеп, олардың орнын ерекше бағалаған. Мысалы: 

арабта:  Дүниені мың айналсаң да, ананың құшағынан артық  жер таппайсың. (Ауд. автор) Әке- 
ғашық, шеше қызғанады, қыз таңырқайды.(Ауд. автор) 

қазақта: Әкең - асқар тау, анаң - мөлдір бұлақ. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер. 
Қыз бен ана, әке мен бала арасындағы тәлім-тәрбиеге байланысты араб және қазақ мақал-мәтел-

дерінің мағыналас келетіндері де бар:  
арабта: Шешесінің тілінің құдіретін қысқарту керек, қызы шешесіне еліктейді. (Ауд. автор) 
қазақта: Шешесі бәдіктің қызы бәдік. Шешесін көр де, қызын ал. 
Баланың тәрбиесі ата-анаға байланысты екенін екі тілдегі мақал-мәтелдерден көруге болады. Мысалы: 
арабта:  Сенің жақсы істерің – балаңнан. (Ауд. автор) Негізгі бала - балаңның баласы(Ауд. автор) 
қазақта: Балаң жақсы болса, есіктегі басыңды төрге сүйрер, Балаң жаман болса, төрдегі басыңды 

есікке сүйрер. Балаң жаман болса, арманың кетеді. Баланың жақсысы - қызық, жаманы күйік. Немере 
өз балаңнан да тәтті. 

Ағайын, туыс арасындағы жақындық екі халық мақал-мәтелдерінде ерекше сипатталған. Өйткені, 
араб халқы да, қазақ халқы да ежелден бауырмал, ағайын-туыс арасындағы қарым-қатынасты жоғары 
бағалаған. Мысалы: 

арабта: Ағамның баласымен жақын туыспын, ағамның баласының баласымен алыс туыспын. (Ауд. 
автор) 

қазақта: Туысы бірдің - уысы бір.Ағайын - ағайынның айнасы.Абысын тату болса, ас көп, ағайын 
тату болса, ат көп. 

арабта:  Ағамның баласы жауынгер. (Ауд. автор) 
қазақта: Жаман да болса - жақыным. 
Сондай-ақ, туыстық қатынасты білдіретін қазақ мақал-мәтелдерінде ағайын арасындағы бақталастық, 

алауыздық сияқты қасиеттер жиі ұшырасады: 
Ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды.Ағайын алуға бар, беруге жоқ. Ағайын 

барда дүшпаным жоқ деме, абысын барда күндесім жоқ деме. Ағайын ащы, мал түщы. 
Туыстық қатынасты білдіретін екі тілдегі мақал-мәтелдердің ішінде, мағына жағынан ұқсастық табатын 

- қыз балаға қатысты мақал-мәтелдер. Араб, қазақ халықтары қыз баланы қадірлеген, өз төрінен орын 
берген. Ислам дініндегі тәрбие бойынша, қыз бала сыпайы, инабатты, сыйлы, иманды болу керек, және бұл 
қасиеттер араб, қазақ қыздарының бойынан кездеседі. Сондықтан да, діні бір, тәрбиесі ұқсас араб және 
қазақ тілдеріндегі қыз балаға қатысты мақал-мәтелдер мағына жағынан бір-бірімен сәйкестік табады. Соның 
ішінде, «қыз бала - жат жұрттық» деген ұғым екі тілдегі мақал-мәтелдерде кеңінен кездеседі: 

арабта:  Ұлыңнан бұрын қызыңды айттыр. (Ауд. автор) 
қазақта: Қыз - жат жұрттық. 
арабта: Қызын айттырса, ашуланып, өкінген сыңай танытады. (Ауд. автор)) 
қазақта: Қызы бардың назы бар.  
арабта: Бояудың өмірі суда қалмайды.(Ауд. автор) 
қазақта: Отырған қыз орнын табар.  
арабта: Қыз өссе, уақыт ұзақ болмайды. (Ауд. автор) 
қазақта: Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі.Қыз бала өз үйіне қонақ. 
Араб халқы мен қазақ халқының қыз бала тәрбиесіне көңіл бөлетіндігін мақал-мәтелдерден аңғаруға 

болалы: 
арабта: Үйінен шыккан қыздың кеңістігі (өлшемі) өзгереді. (Ауд. автор),Егер сее арыңды сақтағың 

келсе, басқаға көзі түскен қызыңды тұрмысқа бер. (Ауд. автор)  
қазақта: Қызға қырық үйден тию. Қызың өссе, қылықтымен ауылдас бол.  
Жоғарғыдағы мақалдың мағынасына жүгінсек, арабтарда қызына, не ұлына өмірлік жарды  ата-

аналары табады. Ал ойы басқада болған баланың әке-шешесі өз абыройын сақтау үшін, баласын тезірек 
өздері қалаған адамға тұрмысқа береді, ұлын үйлендіреді. 

Бұндай құбылысты қазақ халқының өмірінде ертеректе, Ислам дінін қабылдағаннан кейін пайда 
болғанын көркем шығармалардан кездестіруге болады. Қазақ халқындағы «Ананың тілін алмаған, 
қасарысқан қыз жаман» деген мақал осының негізінде де айтылуы әбден мүмкін. 
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 Екінші топты құрайтын - «үйге» қатысты араб және қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдер семанти-
калық мағына аясында бірдей қолданылады. Өйткені, қазақ және араб халқы ерте заманда көшпелі 
тұрмыс кешкен. Екі халық тіршілігінде үйдің атқаратын рөлі өте үлкен болған. Мысалы: 

 арабта: Әр ит өз есігінде қатты үреді. (Ауд. автор) Қоңыздың әкесі өз елінде сұлтан. (Ауд. автор) 
 қазақта: Өз үйім, өлең төсегім. Он үште отау иесі. Өз үйім кең сарайдай боз үйім. 
 Саны жағынан қарастырған «үйге» қатысты мақал-мәтелдердің ішінде, қазақ тілінде - 98, ал араб 

тілінде - 50. Сондай-ақ, «үйге» қатысты араб мақал-мәтелдеріне қарағанда, қазақ мақал-мәтелдерінде 
ұлттық нышан басым: Он үште отау иесі , Абырой  ақ отау жапты. «Отау» - арабтар үшін түсініктемені 
қажет ететін, ұлттық нышаны бар, қазақ лексикасына ғана тән сөз. Үшінші топты қамтитын - «Ұлттық 
тағамға» қатысты мақал-мәтелдерді салыстыра отырып зерттеуде, екі халықтың өзіндік ерекшеліктері 
мен ұқсас, белгілерін аңғаруымызға болады. Мысалы: 

 арабта: Жүзімнің тәттілігі - бір жидектен білінер. (Ауд. автор). Бір тамақ әркімнің талғамына сай 
келмейді.(Ауд. автор). Ет пен асқабақ қабығы жоққа киім болсын. (Ауд. автор) 

 қазақта: Асың дәмді болса, көңілің сәнді болар. Ас адамның арқауы. Ет етке, сорпа бетке. Бір ай ет 
жемегеннен ақыл сұрама. 

 Мақал-мәтелдерде ұлттық тағамға қатысты сөздер ұлттық-мәдени сипатта келеді: 
 арабта: Баласын құрмаменасыраса, тәттісі ішке түседі. (Ауд. автор) 
 қазақта: Ас тазасы-қартасы, негізіне тартады. 
 Мұндағы «қарта», «құрма» - араб және қазақ халқының сүйікті тағамы. «Қарта» - қазақ халқының 

үлттық тағамы болғандықтан, ол арабтардың дүниетанымында жоқ, оларға түсініксіз сөз. Ал, «құрма» 
қазақ дүниетанымында болғанымен, ол қазақ жерінде өспегендіктен, қазақ халқы бұл өсімдікті өз 
тіршілігінде аз қолданады. 

 Сондай-ақ, екі тілде мағына жағынан, стилистикалық жүйесі, семантикасы жағынан ұқсас тамаққа 
қатысты мақал-мәтелдер де кездеседі: 

арабта:  Бірінші - тағам, екінші - кәләм (сөз). (Ауд. автор) 
қазақта: Әуелі - тағам, сонан соң - кәләм. 
арабта:  Дәмін тат, ұнайды. (Ауд. автор) 
қазақта: Аштық ас талғамайды. 
Арабта:  Ауыз жейді, көз ұялады.(Ауд. автор) 
қазақта: Ауыз жейді, көз ұялады. 
арабта:  Ас - адамның күші. (Ауд. автор) 
қазақта: Ас адамның арқауы. 
Төртінші топтағы -жан-жануарға қатысты мақал-мәтелдер екі  тілде де кеңінен қолданылады. Араб 

және қазақ тілінде түйеге және жылқы малына қатысты мақал-мәтелдер өте көп. Мысалы: 
арабта: Баланың ақылы түйенің бойында.(Ауд. автор) Мұрнына таяқ кигізген түйедей накұрыс-

танады. .(Ауд. автор) 
қазақта: Соңғы түйенің жүгі ауыр. Атан түйе жүк астында қартаяр.Түйедей бойың болғанша, 

түймедей ойың болсын. 
арабта: Жақсы ат та сүрінеді. (Ауд. автор). Атқа мінгеннің бәрі шабандоз емес (Ауд. автор). 
қазақта: Жаңылмас жақ болмас, сүрінбес тұяқ болмас. Атқа мінгеннің бәрі шабандоз болмас. 
Жылқы малына қатысты мақал-мәтелдердің екі тілде бірдей қолданыста болуы – араб халқы да, қазақ 

халқы да жылқыны ерекше бағалап, құрмет тұтып өз жыр-маржандарынан орын берген.  
Араб тілінде, қазақ тіліне қарағанда, түйеге қатысты мақал-мәтелдер жиі ұшырасады. Өйткені, түйе 

малы арабтардың тіршілігінде үлкен рөл атқарған. Араб даласының көп мөлшерін сахаралы құмды жер 
алып жатқандықтан, шөлді жерге бейім түйе – арабтар үшін қолайлы мал болған. 

Қой мен ешкі малына қатысты мақал-мәтелдер қазақ тілінде көп кездеседі. Өйткені, қазақ халқы 
ежелден қой шаруашылығымен айналысқан, және қазақ даласы көкмайсалы болғандытқан, қой осы 
далаға бейім. Ал, арабтың сахаралы даласында қойды өсіру қиын. Қой араб өмірінде аз кездесетін мал 
болғандықтан, араб дүниетанымы мен тілдік қорында қойға қатысты иірімдер жоқтың қасы деуге болады: 

қазақта: Қой үріккен жағына беттейді. Қойшы көп болса, қой арам өледі. Айдағаны бес ешкі, 
ысқырығы жер жарады. 

арабта: Онда не кой, не түйе жоқ. (Ауд. автор) 
Ал, есекке қатысты мақал-мәтелдер араб тілінде басымырақ. Бұны да халық тіршілігінің сипаты мен 

жердің ықпалы арқылы түсіндіруге болады. Яғни, есек араб  халқының тұрмысында қазақ халқынан да 
көп қолданылады. Есек – араб және қазақ мақал-мәтелдерінде «аңқау, көнбіс, ақымақ, арам» деген 
мағынадағы қолданылады. 
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арабта: Таяқпен түрте берсе, есек те тебеген болады.(Ауд. автор)                
Есекті қасқырдың қамқорлығына қалдыр. .(Ауд. автор)  
қазақта : Есектің өзі арам, еңбегі адал. 
Қазақта жеті қазынаның біріне жататын ит - екі халықтың мақал-мәтелдерінде көрініс тапқан. Ит 

мақал-мәтелдерде әр түрлі кейіпте кездеседі. Бірде, ит- асыл дос, жағымды кейіпте берілсе: 
арабта: Ит болмаса, мысық қожа.(Ауд. автор) 
қазақта: Ит жоқта шошқа үреді. Жақсы ит өлгенін көрсетпейді.  
Кейде жағымпаз, ақымақ, тентек, арам ниетті, жағымсыз кейірте қолданылады: 
арабта: Иттің өмірі түзу болмайды. (Ауд. автор) 
қазақта: Ит иттігін жасайды. Итке берсең асыңды, иттер тартар басыңды. Мысыққа байланыс-

ты мақал-мәтелдердің қолдану аясы әр түрлі. Қазақ  тілінде мысыққа қатысты, мақал-мәтелдер аз кезде-
сіп, сүйкімсіз, дұшпан, жамандық келтіретін жағымсыз кейіптерде беріледі. Ал, араб халқында мысық 
қасиетті жануар болып есептелгендіктен, мақал-мәтелдерде молынан қолданылып, жақсылық, данышпан-
дық, қасиеттілікті көрсетуде жұмсалады: 

арабта: Мысық жоқта тышқан басқа шығады.(Ауд. автор). Мысығы бардың жеті күші бар. (Ауд. 
автор) 

қазақта: Мысықтың тілеуі жаман. Ит ашуын мысықтан алады. 
Ал, кейбір араб мақал-мәтелдерінде мысық - қу, айлакер кейіпінде қолданылады: Мысық ашық 

қоймадан құтылады.(Ауд. автор). Жеп алып, жемегендей болатын мысық сияқты.(Ауд. автор) 
Үй жануарларына қатысты мақал-мәтелдер арасындағы ерекшеліктерді төмендегі кестеден көруге 

болады: 
 

Үй жануарлар 
 

Тілдер 
 

Сан мөлшер Жағымсыз 
кейіпте 

Жағымды кейіпте 

Түйе 
 

Араб 200 5 195 
қазақ 20 6 14 

Жылқы 
 

Араб 40 10 30 
қазақ 50 2 48 

Есек 
 

Араб 210 156 54 
қазақ 52 43 9 

Қой-ешкі Араб 10 ---- 10 
қазақ 109 7 102 

Мысық 
 

Араб 257 2 255 
қазақ 24 24 ---- 

Ит 
 

Араб 30 21 9 
қазақ 84 49 33 

 
Араб және қазақ тілдері, тілдік табиғаты тұрғысынан  туыс тілдер емес. Бірақ дінінің ортақтығы мен 

тарихының түйісетін жерлері, мәдени-экономикалық  
байланысы – олардың тілдеріндегі кейбір элементтердің ортақ болуына әсер етті.  
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Түйіндеме: Мақалада дүнген халқының діни, рухани танымының тілдегі, мәдениетіндегі көрінісі 
сипатталады. Дүнген халқының рухани танымындағы қытай мәдениетінің әсері, әрі бүгінгі күндегі қытай 
наным-сенімдерінің, діни категорияларының қалдықтары көрсетіледі. Дүнген халқындағы діни мейрам-
дар, діни жөн-жоралғылардың атқарылуы, өткізу ерекшеліктері жан-жақты сипатталады. Дүнген халқы-
ның діни дүниетанымына қатысты кейбір лингвомәдени бірліктерінің ерекшеліктеріне талдау жасалады. 

Кілт сөздер: дін, діни таным, ұлттық ерекшелік, лингвомәдени бірлік 
 
Аннотация: В статье описывается влияние исламской религии и национального мировоззрения 

китайского народа  на религиозные, духовные познания дунган и их следы в культуре народа, об 
особенностях религиозных праздников, обычаев. Дается анализ некоторым религиозным понятиям, 
лингвокультуремам в дунганском языке.  

Ключевые слова: религия, религиозные познания, национальная особенность, лингвокультурема 
 
Annotation: The article describes the influence of the Islamic religion and the national worldview of the 

Chinese people on the religious, spiritual knowledge of the Dungans and their traces in the culture of the people, 
on the characteristics of religious holidays and customs. The analysis is given to some religious concepts, 
linguistic cultures in the Dungan language. 

Keywords: religion, religious knowledge, national identity, linguoculturеm 
 

Қай заманда болмасын халық пен халық, ұлт пен ұлттың арасындағы қарым-қатынас, ынтымақ-
тастық пен достықтың кепілі тек тіл ортақтығы емес, дін, діл ұқсастығы болмақ. Рухани танымы, дүниеге 
көзқарасы, ұлттық тәрбие мәселесі сабақтас болған ұлттардың бірге өмір сүру, мәдени коммуникация-
сына зор үлес қосады. Қытай еліндегі бір тілде, қытай тілінде сөйлейтін түркі тілдес халықтар, дүнген-
дерді біріктіретін негізгі күш – ислам  діні. Ислам дінінің арқасында XIX ғасырдың соңында сол кездегі 
Қытай билігінің зорлығынан қашып, Орта Азияға: Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстанға қоныс аударған 
дүнген халқының жергілікті халықпен күнделікті тұрмыстық қатынастың орнауына негіз болған екі 
фактор бар. Біріншіден, түркі тілдес халықтарының, оның ішінде қазақ халқының қонақжайлылығы 
болса, екіншіден, дін және діл сабақтастығы. Ресейде 1817-1878 жылдары өмір сүрген, атақты қытай-
танушы Петр Иванович Кафаров «Қытайлық мусылмандардың сунниттерге жатады. Арасында шииттер 
де бар деседі: алайда не жеке өзім, не сұрастырулар арқылы, не мендегі болған 30 аса кітаптардан оған 
көзімді жеткізе алмадым. Олар ханафит мазхабын ұстанады» деп жазады [1, 47]. 

Дүнген халқының ұлттық танымдық ерекшелігі қытай ұлтына ұқсағанмен бірдей емес. Оны ғасырлар 
бойы қалыптастырған ислам діні. Соның арқасында жаңа мекен, қазақ жерінде ғұмыр кешуге мүмкін 
болды. Мысалы, дүнген және қытай халықтарының адамды жерлеуге байланысты діни дәстүріндегі бір 
ерекшелік бар. Ол адам шалғайда қайтыс болғанда оны жерлеу дәстүрі. Дүнген тілінде «Натэрди хуон ту 
бу мэ жын?» [2, 96] «қай сары топырақта адамды жерлеуге болмайды» мәтелі бар. Өзімізге белгілі қытай 
халқының түсігінде өлген адамның рухы жанұясына келіп тұрады, сондықтан адам туған жерінде жер-
ленуі тиіс. Ал дүнген халқының діни танымындағы бұл салт өзгеше. Қайтыс болған ата-бабаға, отбасы 
мүшесіне дұға қылуға қашықтық еш кедергі болмайды. Дүнген халқының  мәдениетінде зираттың қоқыс 
көметін алаң я басқа да лас жерлерге жақын болмау сияқты шариғат заңдарына сәйкес тиімдары ғана бар. 
Осындағы «Хон ту» «сары топырақ»  түсінігіне қатысты түсінік «ю чан мә чан,  җян хот туни» мақалында 
да бар. «Бай кедейіне қарамастан, бәрі де сары топырақты көреді». Жоғарыда аталған тіркестердегі топы-
рақтың сары болғаны дүнген халқының Қытай мемлекетінде тұрған мекендердегі топырақ ерекшелігіне 
байланысты туған болса керек. Дүнген тіліндегі «сары топырақ» қазақ тіліндегі «қара жер» түсінігіне 
ұқсас мағынада қолданылады. Мәселен, Абайдың «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма» өлең жолын-
да, Жүсіп Баласағұнның «Өлім келсе – өкінбей-ақ бара бер, зарлағанмен естімейді қара жер» нақылында 
кездеседі. Ақын Есенқұл Жақыпбектің «Қара тас сенен қорықпаймын, сенен де кейде от шығар. Қара жер 
сенен қорықпаймын, саған да жазда шөп шығар» деген өлең жолдарында да бар [3,212]. Осындағы «қара 
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жер» жақсы мен жаманға тоқтау салатын, әділеттілік орнататын мекен, өлім мағынасында жұмсалатын 
сияқты. Бұл дүнген тіліндегі «хон ту» «сары топырақ» түсінігімен сабақтас болып келеді. 

Қытай елінде қалыптасқан ұлт  болғандықтан дүнгендер арасында  қытайлықтар сияқты аспан мен 
жерге табынушылары болды, алайда ислам дінінің таралған соң Аллаға табынуға көшті. Алайда кейбір 
ескі салттардың бойынан ежелгі сенімнің іздері де байқалады. Қазақ салт-дәстүрінде «тасаттық» әдеті 
бар. Қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінде «Тасаттық – белгілі бір тілектің орындалу мақсатымен Құдай 
жолына мал сойып, жұртқа тамақ беру, құрбан шалу әдеті» делінген [4,787]. Халықтың кәсібі мал шаруа-
шылығы болып, малдың амандығы су мен ылғал, оттың мол болуына тәуелді екенін ескерсек аспаннан, 
тәңірден жаңбыр тілеуі заңды. Ал дүнген халқының негізгі шаруашылығы егіншілік, бақташылық болған-
дықтан егіннің өсуі де жаңбырға тікелей байланысты. Сондықтан аспаннан жаңбыр тілеуі, сұрауы да 
болды. Дүнген тілінде «тасаттық» салты «чю йү» «жаңбырды шақыру» деп аталады. Құрғақшылық орна-
ған жылдарда дүнген егіншілері өзен бойында құрбандық шалып,  дұға қылып жаңбыр тілейді. «Сойыл-
ған құрбандықтың қаны өзеннің не болмаса басқа да су көзіне ағууы тиіс. Ас аталған салтқа қатысу-
шыларға дайындалып, Жаратушыдан ылғалдық сұрап дұға қылады.  Сырт көзге «чю йү» салты мұсыл-
мандық әдет болып көрінгенімен оның шығу көзі одан да ертерек басталатыны көз жеткіземіз. Мәселен, 
бұрынғы Жетісу облысының Пішпек уезіндегі дүнгендер осы әдетте орындау барысында суға тас 
лақтырып, соңында молда жылқының бас сүйегіне сөз жазып суды тереңірек жеріне тастаған» [5,135]  

Ислам дінінің Қытайға жайылуына дейін қытай мұсылмандарында аспанға, көкке де табыну 
элементтері байқалады. Оған дәлел төмендегідей мақалдарды келтірсек болады. 

Йи бэ тян, ди 
Эр бэ фуму 
Сан бэ чинчин, пын-ю [2, 203] 
Біріншіден, аспан мен жерді қадірле, 
Екіншіден әке мен ананы қадірле, 
Үшіншіден туысқандарың мен жолдастарыңды қадірле. 
  
Сын-сы зэ мин 
Мин цэ зэ Тян [2, 203] 
Өмір мен өлім тағдырдан, атақ пен байлық Аспаннан. 
Дүнген халқында ислам дініне дейін болған салттардың тағы бір түрі «Би ще» - «тылсым күштерді 

қорқыту, сақтау» деп аталады. «Дүнген халқының адамға қауіп төндіретін, үйге кіретін тылсым күш-
терден сақтануға  болатын заттар мен жануарлар бар деп сенген.  Мысалы пышақ, балта, қайшы, айна 
сияқты заттар. Жануарлардан жылқы малы да бұндай күшке ие деп сенген. Жылқының бас сүйегін «чю 
йү» - «тасаттық» кезінде де пайдаланады.  Халықтың ежелгі түсінігі бойынша «Жаңбырды айдаһар бере-
ді, ал жылқы құрғақ жердегі айдахар» деп тарихшы-этнограф М.Д. Савуров жазады [2, 109]. Осы салт-
тағы айдаһар түсінігі қытай мәдениетінен ауысқан су стихиясының символы екені түсінікті. Ал бүгінгі 
күндері бұл салт мұсылмандық шариғат заңдарына лайықталып егін егу қарсаңында, егін сеуіп болғанда 
өзен жағасында емес, жалпы егін алқабында мұсылмандық шарттарына сәйкес құран оқылады. 

Дүнген мәдениетінде қытайлық рухани категориялар элементтерінің барлығы дерлік бірдей 
жұмсалмайды. Ортаазиялық дүнгендердің танымында қытайлық Будда – дүнген тілінде Фә, даос – лодо, 
буддалық монахтар – хәшон, әйел монахтары – җўҗўзы түсініктері әрдайым теріс, жағымсыз мағынада 
жұмсалады [6, 21]. Мысалы: «Хәшон будый чы нюжу, ню пиди гушон бо чуни»  «Ет жемеуге ант берген 
монах сиыр терісімен қапталған дабылдан өшін алады». 

«Фэ җян хуон те ба ту ди» - «Будда алтын көрсе басын иеді»  немесе «Алтын көрсе періште жолынан 
таяр».   

«Җўҗўзы мә эр, щё зы дуә» - «монах әйелдің балалары жоқ, бірақ оны ұнатушы еркектер көп». Атал-
ған будда-фә, даос-лодо, монах пен монах әйел – хәшон, җўҗўзы ұғымдары дүнген діни танымында теріс 
мағынада жұмсалып, олардың әрекеттері әшкереленеді. Алла тағаланың дүниені жаратқаннан кейін әрбір 
затының тиісті орны, міндеті, мақсаты бар. Әйел адамның өмірлік мақсаты, міндеті ұрпақ жалғастыру, 
жанұя құрып, отбасының шаңырағын көркейту екенін түсінген халық қоғамда монах әйелдердің барын 
сынаған секілді.  

Будда мен монахқа қатысты сөздермен салыстырғанда «Алла; құдай – хўда; пайғамбар – шыншын, 
шын» ұғымдары дүнген тілінде тек жақсы, жағымды мағынада ғана қолданылады. Аталған ұғымдарға 
қатысты көптеген мақал-мәтелдер мен қанатты сөздер көп. 

 
Шо-нян сыхур хунхуә гуә, 
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Җуннян долэ чын җя җун, 
Бэ җў, зан шын зә дуә нян 
Жас кезде күліп, думандап өттің, 
Есейгенде жанұялы болдың, 
Құдайға сыйын, пайғамбарға салауат ет те қасиетті жазуды оқы [6,407]. 
 
Ха мачёр Хўда каншуни 
Соқыр қараторғайды Құдай сақтайды.  
 
Җищён Жў, заннян шын 
Алла есіңде болсын, пайғамбар үшін дұға ет.  
 
Шынжынсы шынжын, фә са ю са 
Пайғамбар ол пайғамбар, не десе сол рас.  
 
Юсы зэ җў, 
Чынсы зэ зы 
Барлығы Құдайдан, жүзеге асыру өзіңе байланысты (Сақтанғанды Құдай сақтайды). 
 
Җышы ви ку, 
Җяншы ви Жў 
Білім берекелі өмір үшін, 
Ақыл Жаратушы үшін.  
 
Йитян туй йитян 
Ти Жў зан шын зә найитян? 
Күннен күнге ысырып, 
Қашан Жаратушыға сыйынып, пайғамбарды есімізге аламыз? 
 
Жын зэ сыйүн шын – гуй хэсын, 
Жын мә сыйүн шын – гуйшон пын.  
Пайғамбарға сенген адамнан жын қорқады, 
Пайғамбарға сенбеген адам жындарға тап болады. 
 
Ни тин ахунди нян, бә гын ахунди җуан. 
Молданың уағызын тыңда, қылығын қайталама. 
 
Қытай елінде ұлт ретінде қалыптасып, өмір сүрген дүнгендердің арасында арақ-шарап, апиын шегу 

сияқты зиянды әдеттері бар адамдар да болған. Аллаға сыйынудан сылтауратып қашып жүрген 
адамдардың сөздері де бүгінгі күнге дейін жеткен. Мысалы: 

Җидисы хўда, Хэдисы гәҗя. 
Алланың өсиетімен жүру, өз өзіңді қинау. 
 
Бомда – хо жекон, 
Пешы – хо мищён, 
Диггер – дали игэ гуон 
Шам – мэ гыншон 
Хуофтан – дузы җон 
Таң намазы – өте жылы кан (тапшан), 
Бесін намазы – ең ыңғайлы уақыт, 
Екінті намазы – аңдамай қалдым, 
Ақшам намазы – үлгермедім, 
Құптан намазы – тамаққа тыңқиып тойып алдым.  
 
Арақ барша адамзат, барлық халық пен ұлттардың ең басты қасіреттердің бірі. Қазақ халқының 

күнделікті тұрмысына арақтың жаппай таралуы салыстырмалы түрде жақын заманда болды. Патшалық 
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Ресейден шекаралас қалалардан енген ішімдіктің бұл түріне қатысты өнегелі сөздер қазақ тілінде де 
баршылық.    

 
Шарап ішкен сапырып сөйлейді. 
Арақ бүкіл бәленің көзі. 
Арақ шайтанның зәрі. 
Арақ жүрген жерде ұрыс бар, 
Орақ жүрген жерде ырыс бар. 
Ішке түскен ақ арақ, бекер қарап жатпайды.  
Тал бойыңды аралап, абыройыңды таптайды. 
Сасыған арақ ас болмас, 
Ішпеген адам мас болмас. 
Арақ миыңды кептіреді, 
Сыра сыйыңды кетіреді. 
Өтірік сөз өрге баспайды, 
Ащы су құрдымға бастайды. 
Жүргеніңді жаралап, жапсыратын жаман ат. 
Бірінші жауың білсеңіз, темекі мен ақ арақ. 
 
Қытай елінде ішімдік б.з.д. ІІ пайда болған екен. Уақыт өте келе бұл ішімдікті дайындау жолдары 

мен түрлері көбейді. Қытай халқы арақ, шарапты ерте замандардан пайдаланып келді. Дүнген халқының 
арасында арақ кең таралмаса да, бұл дерт халықты айналып өтпеді. Қытай елінде өмір сүрген ортаазиялық 
дүнгендердің рухани азуы, ауылдық, жергілікті, отбасылық жанжалдардың басты себебі де осы ішімдік 
еді. Сондықтан қазақ тіліндегі маскүнем сөзіне сәйкес келетін дүнген тілінде «җю гуанзы» атауы бар. 
Сөзбе-сөз аудармасы «арақ ыдысы, құтысы» деп аударылады. Шамасы құя берсең тоқтамай іше береді, 
арақ ішуге әрдайым дайын дегенді білдірсе керек. Осындай атаққа ие болған адам намыссыз, абыройсыз, 
қайратсыз, әлсіз болып есептеледі. Бұл сөзді естіген адамның намысына қатты тіл тигізу болып табылады. 
Дүнген тілінде араққа қатысты төмендегідей нақыл сөздер бар. 

 
Шо җюсы чин лю фи, 
Хә ха зуй, бу ю ни 
Йи шон ту, эр чуан туй 
Сан малё нян гуонсый 
Сы малё җын янйү. 
Арақ мөлдір су, 
Бір ұрттап алсаң өзіңе ие бола алмайсың, 
Біріншіден, басыңа жетеді, 
Екіншіден, аяғыңа ие бола алмайсың, 
Үшіншіден, көзің көрмей, 
Төртіншіден тіліңе ие бола алмайсың.  
 
Вәё бә хә җю6 дон хо жын, 
Ё гуан йи нян зуй гуйни 
Арақты қойып, жақсы адам болу үшін, 
Жыл бойы мас адамдарды бағу қажет.  
 
Җюсы чилю фи, Хәшон щян зуй туй. 
Зуйни фә хў хуа,нян җин җян хуә гуй. 
Арақ таңқаларлық су, ішкен соң аяғыңа ие бола алмайсың, 
Ауыздан мағынасыз сөздер шығып, көзге жындар көрінер. 
 
Җю хан ю җю йү  
Арақтың артында арақ сөзі бар.  
Діни тұрғыдан тиім салынған тағам түрлеріне келгенде шошқа етін жеуге салынған тиімді ерекше 

атап көрсетуге болады. Қытай елінде жан-жануарлардың, шыбын-шіркей, жәндіктердің барлық түрлері 
тағам ретінде пайдаланылады. Ал дүнген халқының күнделікті ас мәдениеті ислам шариғатының сүзгісі-
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нен өтті. Шариғатта тиім салынған дүниелердің бәрі пайдаланылмайды. Шошқа етіне деген тиімнің адам-
дардың танымындағы мәні соншалық, арақ алуға барған адам халал ет, халал шұжық сұраған оқиғалар да 
көптеп кездеседі. Осыған қарағанда қытай халқымен араласып өмір сүргенмен, дүнген мәдениетінде 
шошқаның етін жемеуге салынған тиім арақ тиіміне қарағанда әлдеқайда ерте жүзеге асып, қатаң 
сақталады.  

Қытайда тұратын діні ортақ мұсылман халықтар бір-біріне жақын орналасып, негізінен бір жерге 
шоғырланды. Өмірдың ыстық-суығына бірге шыдап бақты, бір-бірімен иық тіреп өмір сүрді. Нәтижесінде 
бүгінгі күні «хуэйцзу» деп аталатын қытайдағы мұсылман халқы өмірге келді. 

«Қытайдағы шыңғысхан әулетінің билік басынан түсуі және олардың орнына қытай ұлттық 
династиясының келгенмен мұсылмандардың елден қуылып, ығыстырылмады; мұсылмандар одан аман 
қалды. Жаңа саяси тәртіп мұсылман қоғамының ішкі ұйымдасуына үлкен әсер етті. Бұрынғы беделі, 
әлеуметтік әсері жоқ, жат елдік адамдарға ұнатпай қараған, ислам дініне жиренішті көрінген шошқа еті 
мен шарапты жеке және жаппай пайдаланатын елде тұйық өмір сүрген мұсылмандар бір-бірімен тығыз 
қарым-қатынасқа түсті, тайпалық айырмашылықты жоғалтып, ұлт ұқсастығы болмаған адамдар ислам 
діннің берік бауымен байланысып тамаша халық, қауым қалыптасты. XVII жүзжылдықтағы маньчжур 
билігінің қайта келуімен аяқталған Қытайдағы жаңа төңкеріс кезеңінде де мұсылмандар  – елдегі пұтқа 
табынушы халықтың арасындағы өздерінің рухани болмысын терең түсінетін тұтас тайпа болды» деп 
патшалық Ресейде 1817-1878 жылдары өмір сүрген, атақты қытайтанушы Петр Иванович Кафаров өзінің 
«Қытайдағы магометандары туралы» еңбегінде жазады [1, 41].  

Дүнген тілінде қытайдағы мұсылман халықтары арасындағы бірлік, татулық, ынтымақ туралы 
айтылған нақыл сөздер бар. 

 
Тянщяди хуэйхуэйсы йи да җя 
Аспан асты елінің мұсылмандар үлкен жанұя . 
Хуэйхуэйди чин,Чәчәванди гын, Йүә ва йүә шын 
 
Мұсылмандардың туыстығы, шырмауықтың тамыры секілді, қаза берсең шыға береді.   
Дүнген халқының Ортаазияға көшіп келгеннен кейін жергілікті халықпен етене жақын араласып, қыз 

алысып, қыз берісіп, ортақ кәсіппен айналысып, 1930 жылдардың басындағы ғаламат жұтқа бірге төзіп 
баққан, Ұлы Отан соғысында иық тіресіп бірге соғысып және одан кейінгі жылдар, әсіресе, егін шаруа-
шылығы саласының дамуында бірге еңбек еткен халық. Дүнгендердің жергілікті қазақ халқымен орнаған 
достық, туыстық қатынастарының негізгі екі факторын бар деп білеміз: ислам діні және ұлттық таным 
ерекшеліктері. Ұлттық танымның сабақтастығын дәлелдейтін бір элементі үлкендердің, қайындардың 
атын атамау дәстүрі болып табылады. Оған дәлел ретінде халық арасында таралған төмендегідей 
мысалды келтіруге болады. 

Атты Лодю болған адам достарының арасында ақылды, тәрбиелі келіні туралы, атын ешқашан 
атамайтынымен мақтанады. Алайда досының сөзіне сенбеген жолдастары оны сынағысы келіп, бір айла 
тауыпты. Әдейі тоғыз адам (дюгыжын) болып жиналып, қолына арақ (дю), жусай (дюце) алып жолдасына 
келеді. Есіктен шыққан келініне: «Дюгэжын нали дюбар дюце, кудар двонди дюпинзы, чин Дюге хә йи 
җўнзы дю» – «тоғыс байлам жюсайы бар, қалталарында шөлмек арағы бар тоғыз адам Дюгэны олармен 
бір кесе арақ ішуге шақырып тұр» деп айтады. Келіні қайтып жеткізер екенін есту үшін ақырын ілесіп 
барады. Сонда келін қайын атасына былай айтыпты: «Мыншон лэли сангун пи люгун, Гэшу нади бянер 
цун, Чо води гунгун хә и двын». «Есікке 3 және 6 қарт келді, әрқайсының қолында бір уыс жалпақ пиязы 
бар, менің қайын атамды бір кесе ішуге шақырып жатыр».  Бұл салт қазақ халқының қайын туыстарына 
ат қою дәстүріне өте ұқсас. Екі халықтың үлкендерге, қайындарына деген құрмет, келіннің сыпайылығы, 
әрі қайын жұртына деген сыйластық қатынастарын көрсетіп тұр.  

Дүнген мәдениетіндегі діни мерекелер негізінен қазақ халқымен бірдей өткізіледі. Дегенмен 
айырмашылықтар да жоқ емес. 

Мәселен, ислам мәдениетінде «Құрбан айт» мейрамы «Ораза айтқа» қарағанда тойлану ауқымы 
жағынан кеңірек аталатын діни мейрам болып табылады. Ал дүнген мәдениетінде керісінше. Халық бұл 
айырмашылықты сөз жоқ біледі әрі түсінеді. Құрбан айт кезінде құрбандық та шалынады, «Бэ эрди» 
«айттау» да болады, зиратқа барып аруақтарға арналып құран оқылып, дұға қылады. Зиратқа бару дәстүрі 
дүнген тілінде «шон фын» деп аталады. Тек Ораза айт мейрамында дастарқан молдау қылып жайылады. 
Ауыл-аймақтағы тойлау, айттау дәстүрі жаппай сипат алады. Осы себептен халық арасында «Ораза айт» – 
«да эрди» (үлкен айт), «Құрбан айт» – «щё эрди» (кіші айт) атауларына ие. Ауылдағы барша еркек атаулы 
айт намазына баруды парыз санайды. Таңертең айт намазы кезінде жарты сағатқа жуық уақытта ауылда 
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тыныштық орнайды, көшелерде жүрген адам көрінбейді. Жұрт жыл бойы ауылдағы қайтыс болған 
адамдардың үйіне барып құран оқып, қайтыс болған адамға арнап дұға қылада. Үйдегі бір отбасы 
мүшесінің қайтыс болуынан кейінгі бірінші айт дүнген тілінде «щин эрди» - «жаңа айт» деп аталады. 
Әрбір адам «жаңа айты» бар үйге баруға тырысады. 

Сүндетке отырғызу мерекесі бірдей тойланады. 
Адам қайтыс болғандағы жөн-жоралғыларға келгенде атап өтетін екі мәселе бар. Біріншіден, дүнген 

халқының дәстүрі бойынша өлген адамның мәйіті алыстан келетін туыстары болмаған жағдайда үйде көп 
ұсталмайды. Түнде, таңертең қайтыс болса сол күні, ал түсте я кешке қайтыс болса ертеңіне жерленеді. 

Екіншіден, 3 күн бойы қаралы үйде от жағылмай, қазан көтерілмейді. Қаралы үйге салмақ салмай, 
отбасы мүшелеріне, күні бойы үйде жүрген туыстарына шай, тамақ беретін көрші-қолаңдары. Келген 
көңіл айтушыларға шай берілмейді. Мола қазған, 3 күнде қызмет еткен барша ер кісілер, туған-туыстар 4 
күні шақырылып құран оқылады. Бұдан кейінгі жетісі, қырқы, жүз күндігі, бір жылдық асы сияқты 
шаралардың аталуы аса ерекшеленбейді. 

Қазақ және дүнген халқы мәдениеттерінің сабақтастығының негізгі - дін. Дүнген халқы қытай елінде 
қалыптасып, ғасырлар бойы өзінің этномәдени, этнодіни келбетін сақтай алуының негізгі себебі де ислам 
дінінің қағидаттары. Ислам діні адамгершілік, мейірімділік, сабырлылық пен қанағат, адалдық пен 
әділдік, жарлы-жақыбайлар мен жетім-жесірлерге қолдау көрсету, үлкендерге құрмет көрсету мен 
имандалыққа, инабаттылыққа тәрбиелейді. Өйткені аталған қасиеттер адам жанына тыныштық орнатады. 
Өздерінің өміріне, күнделікті тұрмысына, күнкөрісіне шүкіршілік ете білген халық еңбекққорлығымен 
ерекшеленді. Жергілікті қытай халықтарының зиянды әдеттеріне жаппай салынбай, барына қанағат 
қылып жүрді. Ислам діні насихаттайтын, тәрбиелейтін адамгершілік қасиеттері қазақ халқының ұлттық 
мәдениеті, салт-дәстүрлерінің негізі болғандықтан дүнген халқы жергілікті қазақ халқының күнделікті 
өмірінің толқынына лезде бейімделді. Жаңа мекенге көшіп келген дүнгендер үшін жергілікті халық, қазақ 
халқының кең пейілділігі, қонақжайлылығы өлшеусіз болып қала береді.  
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Түйіндеме: Мақалада қазақ тіліндегі теңеулер лингвокогнитивтік аспектіде қарастырылады. 

Мұндағы басты мәселелердің бірі – теңеулердің астарындағы когнитивтік мағынаның қабылдануы болып 
табылады. Яғни теңеулердің мағынасы адамның рухани болмыс бейнесімен, оның ойлау жүйесімен, 
танымдық тетіктерімен тікелей байланысты. Негізгі назар аударатын ұғымдарға: «рухани болмыс 
бейнесі», «ғаламның тілдік бейнесі», «ғалам моделі» секілді когнитивтік категориялар жатады. Аталған 
категориялардың негізінде тілдегі теңеулердің когнитивтік мағынасы тіл арқылы берілетін танымдық 
ақпарат ретінде қарастырылады. Сонымен қатар мақалада теңеулердің лексика-грамматикалық сипаты да 
сөз болады.  

Тірек сөздер: Теңеу, тілдік бейне, ғалам моделі, ұлттық дүниетаным, рухани әлем, тәсіл, құрылым.   
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Аннотация: В статье сравнения казахского языка рассматриваются в лингвокогнитивном аспекте. 
Основным вопросам в данном случае является принятие когнитивного значения, заложенного в 
сравнениях. То есть значение сравнений напрямую связано с образом духовной сущности человека, его 
системой мышления, познавательными механизмами. К основным понятиям, на которые уделяется 
внимание: относятся такие когнитивные категории, как «образ духовной сущности», «языковая картина 
мира», «модель мира». На основе указанных категорий когнитивное значение сравнений рассматривается 
как познавательная информация, передающаяся с помощью языка. Также в статье говорится о лексико-
грамматических свойствах сравнений.  

Ключевые слова: Сравнение, языковая картина, модель мира, национальное мировоззрение, 
духовный мир, средство, структура.  

 
Annotation: The Kazakh language is compared in a linguistic-cognitive aspect in the article. The main issue 

in this case is the acceptance of the cognitive meaning in comparisons. That is, the value of comparisons is 
directly related to the images of a person’s spiritual essence, his system of thinking, cognitive mechanisms. The 
main concepts to which attention is focused include cognitive categories such as the image of a spiritual essence, a 
linguistic picture of the world, a model of the world. Based on the indicated categories, the cognitive meaning of 
comparisons is considered as cognitive information transmitted through language. The article also refers to the 
lexical and grammatical characteristics of comparisons.   

Keywords: comparisons, a language picture, the world model, a national worldview, a spiritual world, 
means, a structure. 

 
Адам дүниетанымындағы қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды танудың аса қуатты 

құралдарының бірі – тілдегі теңеулер. Тілдегі теңеулер әлемі арқылы адам баласы қоршаған ортадағы 
дүние болмысын қарабайыр тілдік суреттеуден бастап, поэтикалық көркем бейнелеу сатысына дейінгі 
аралықта таниды. Теңеулердің негізінде адамның бейнелі ойлауы мен дүниені көркем қабылдауының 
нәтижесінде ғаламның көркем бейнесі қалыптасады. «…адамның рухани дүниесінің аса қуатты 
көріністерінің және ең пәрменді ойлау формаларының бірі – көркем теңеулер» [1,8-9].  

Тілдегі теңеулерге лингвокогнитивтік аспектіде барлау жасау арқылы ұлттың тіліне тән менталдық 
сипаттары мен тілдік ерекшеліктеріндегі танымдық талшықтарды көруге болады. Адам қандай да бір зат 
пен құбылысты олардың өзара ұқсас белгілерін бір-біріне балап, өзара салыстырады. Мұндағы өзара 
ұқсатулар мен салыстырулар тілдегі теңеулер арқылы жарыққа шығады. Қазақ теңеулерінің рухани 
таным жүйесімен тығыз байланысты екенін көрсете отырып,  профессор Т.Қоңыров: «...Теңеу – көркем 
ойлаудың ұлттық ерекшеліктері жинақталған, дүниетанымның ұлттық өзгешеліктері бас қосқан 
категориялардың бірі», - деп тұжырымдайды. [2,3] Яғни, тілдегі теңеу – адамның ой-санасымен, рухани 
танымдық тетіктерімен, ассоциациялық ойлау процесімен тығыз байланысты тілтанымдық категория. 
Дүниедегі заттар мен құбылыстарды тану барысындағы теңеулер жалпы адамзатқа ортақ. Бірақ әрбір ұлт 
дүние болмысын теңеулер арқылы тануда ұлттық дүниетаным тұрғысынан қабылдайды. Демек, әр 
ұлттың тілі мен діліндегі дүниені теңеулер арқылы танудағы ұлттық ерекшелігі теңеулердің тілдегі 
қолданысынан, когнитивтік мазмұнынан көрінеді. Дүниенің тілдік бейнесін теңеулер арқылы қалыптас-
тыруда әр ұлттың өз дүниетанымына жақын сөздерді қолдануы заңды. Өйткені тіл иесі когнитивті 
ұжымның ой-өрісі мен концептуалды әлеміне қатысты дүние бейнесін әр тіл өзінше бейнелеп суреттейді 
және ондағы суреттеулер сол ұлттық дүниетанымына тән ғалам бейнесіне сай болады. 

Көптеген ғалымдардың зерттеулерінде теңеулердің көркемдігінен бөлек танымдық қасиеті деген 
мәселе бейжай қалдырмағандығын көруге болады. Академик Р.Сыздық: «Теңеу – таным нәтижесі, 
сондықтан теңеулердің дені этнографиялық, ұлттық сипатта болады» деп көрсетсе [3,161],                               
А.Х. Бекбосынова, Э.Б. Өтебаевалардың еңбектерінен теңеудің – рухани болмыс пен дүниені танудың 
бірден-бір құралы екендігін көруге болады.  

Тілдегі теңеулерді лингвокогнитивтік аспектіде қарастырудағы басты мәселелердің бірі – теңеулердің 
астарындағы когнитивтік мағынаның қабылдануы болып табылады. Тілдік бірліктердің мағынасы 
адамның рухани болмыс бейнесі мен оның ойлау жүйесімен, танымдық тетіктерімен тікелей байланысты. 
Мұндағы басты назар аударатын негізгі ұғымдарға: «рухани болмыс бейнесі», «ғаламның тілдік бейнесі», 
«ғалам моделі» секілді когнитивтік категориялар жатады. Аталған категориялардың негізінде тілдегі 
теңеулердің когнитивтік мағынасы тіл арқылы берілетін танымдық ақпарат ретінде қарастырылады. 
Мұндағы когнитивтік семантика дегеніміз – тіл элементтері арқылы берілетін адам санасындағы концеп-
туалды білімді таным моделі арқылы зерттейтін ғылым саласы.   
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Тілдегі теңеулердің танымдық қызметі ерекше, әрі логикалық тұрғыдан қарапайым және тілде 
белсенді қолданылатын теңестіру тәсілі. Рухани әлемді танудың қисынды құралы бола отырып, теңеу көп 
қырлы, танымдық мазмұны күшті тілдік құбылыс. «Теңеу психологияда ойлау процесінің бір түрі, 
философияда – ғалам бейнесін танудағы күшті құрал» [4,148]. Теңеулердің танымдық табиғатын түсіну 
үшін оларды рухани тілдік аспектіде қарастыру арқылы адамның абстрактілі ойлау жүйесін дамытудың 
көрінісін айқындауға болады. Ал лингвистикада аталған абстрактілі ойдың тілдік қолданыстағы көрінісі 
қарастырылады. Теңеу – өзара салыстыруға тірек болған нысанның бейнелілік, көркемдік, эмоционалды-
экспрессивтік сапасын күшейтетін көркем-танымдық тетік. Тілдегі теңеулер басқа да тілтанымдық 
элементтер секілді адамның рухани танымдық мүмкіндігі мен тілдік қабілетін ұштастыратын 
лингвокогнитивтік категория.  

Халықтың дүниетанымы өмірге және қоршаған ортаға деген көзқарасы, салт-дәстүрі, көңіл-күйі 
тілдегі теңеулерден көрініс табады. Тілдегі теңеулер жекелеген өмірдегі заттар мен құбылыстарға нақты 
баға беретін, заманалар бойы атадан балаға өміршеңдік қызметі (аккумулятивтік) арқылы беріліп 
отыратын, әр ұлт пен жекелеген тілдік тұлғаларының рухани әлемінен қызықты деректерді беретін 
танымдық элемент. Тілдегі теңеулердің ішкі танымдық мазмұнын анықтауда бастапқы теңеуге тірек 
болған зат пен құбылыстың түп төркініне зер салып, сол арқылы өзара салыстырудан туған бірліктің түп 
көзін тауып, өзіндік ерекшеліктерін ажырату арқылы олардың мәні мен мазмұнын ашуға болады. 
Теңеулердің танымдық мағынасы олардың ішкі мағыналық құрылымында жатқан тілдік бейне арқылы 
сипатталады. Мысалы, «Қалың қара қастың астынан көзі шырадай жанып тұр» [5,53]. Осы мысалдағы -
дай жұрнағының түбір зат есімге тіркесуі арқылы жасалған көзі шырадай жану тіркесі – шырақтай 
мөлдіреген, сұлулыққа толы қыз жанарын суреттеуде әдемі қолданыс тапқан тұрақты теңеулердің 
қатарына жатады. Көзі шырадай жанып тұр деген тұрақты теңеудің мағынасының ішкі формасы айқын, 
яғни оның мағынасы ішкі формасы арқылы қатталып қалыптасқан. Қазақта көзі шырадай жану, көзі 
тұнып тұру – сұлулықтың эталоны. Яғни, рухани таным-түсінік, ұлттық ой-сана мен тілдік мәдениет, 
тілдік таным бір-бірімен тығыз байланысты. 

Қазақ тіліндегі теңеулердің танымдық сипатына тоқтала отырып, лексика-грамматикалық сипатының 
да сан алуандығын айта кетелік. Көбінесе шығармаларда теңеу жасаудың қазақ тілінде бар тәсілдерінің де 
бәрі бірдей кездеседі. Олар: Синтетикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл, синтаксистік тәсіл, аралас тәсіл.  

Теңеу жасаудың синтетикалық тәсіліне үш тұлға қатысады: 1.-дай/-дей; -тай/-тей; 2.-ша/-ше; 3. –нан/-
нен; -дан/-ден; -тан/-тен шығыс септік жалғауы.  

Осылардың ішінде Т.Ахметжан шығармаларында ең жиі қолданылатын -дай/-дей; -тай/-тей жұрнағы 
болып табылады. Жазушы шығармаларынан жаппай терілген теңеулердің 70%-н -дай/-дей; -тай/-тей 
жұрнағы арқылы жасалғандар құрайды.  

Жалпы қазақ тіл білімінде, түркітануда -дай/-дей; -тай/-тей жұрнағы шығу төркіні, қызметі туралы 
әртүрлі пікірлер бар. Ғ.Мұсабаев: «...ескі түрік әдебиетінің нұсқаларында: -тақ/-тек; -даг/-дег жұрнақтары 
Рабғузидің «Қисса-сул-әнбия» деген атақты еңбегінде осы күнгі -дай/-дей; -тай/-тей жұрнақтары орнына 
қолданылғаны да айқын» [6] деген пікір білдіреді. Белгілі түркітанушы, профессор Н.К. Дмитриев те осы 
пікірді қуаттайды [7]. Бұл жұрнақтың этимологиясы жайында, әсіресе ғалым Қ.Жұбанов пікір айтып [8], 
жұрнақтың тег толық мағыналы сөзінің грамматикасы негізінде қалыптасқанын тарихи деректермен 
дәлелдеп, салыстыру, теңеу жұрнағы деп атайды.  

«Қазақ тілінің грамматикасы» оқулығының авторлары: «...-дай жұрнағы жалғанған сөздер сөйлем 
ішінде екінші бір затты анықтай отырып, семантикалық жағынан анықтап тұрған затты өзі жалғанып 
тұрған басқа бір затқа салыстыру, ұқсату мағынасын көрсетеді. Бұл жағынан шырай тұлғасына ұқсас. 
Бірақ осы жұрнақ арқылы жасалған сын есімдер, қатыстық сын есім, яғни туынды түбір, демек, бұл 
қосымша форма тудырушы емес, сөз тудырушы болғандықтан, бұл форма шырай түрі бола алмайды; 
бірақ салыстырмалы шырай мәніне жақындайтын жері бар» [9,77], - деп сөз тудырушы жұрнаққа 
жатқызғанымен де, пікірлері екіұшты болып шыққан. Ғалым Ә.Төлеуов те –дай/-дей есімдер мен кейбір 
етістікке қосылып, ұқсату, салыстыру мағынасын білдіретін сөз тудырады деген ой айтады [10,42]. 
Ы.Маманов -дай/-дей; -тай/-тей жұрнағын сөз тудырушы емес, функциялық форма қатарында қарайды. 
[11,28].  

Қалай дегенде де, -дай/-дей; -тай/-тей жұрнағының тілдік табиғаты күрделі. Оны сөз тудырушы 
немесе сөз түрлендіруші деп біржақты қарауға болмайды. Бұл жұрнақтың теңеу жасаудағы қызметіне 
келетін болсақ, -дай/-дей; -тай/-тей жұрнағы көбінесе зат есімдерге жалғанып, теңеу жасауға қатысады. 
Т.Ахметжан шығармаларында да зат есімдерге неғұрлым көп жалғанған. Мысалы, «Жігіттің тоқтап 
қалған жүрегі қайта соқты; ай нұрына шағылысып ақ атластай жылтылдаған сұлудың дымқыл денесі 
жігіттің қойнына енді де,..» [12,88]; «Енді қыздың ұлпа денесін су көтеріп, одан сайын қауырсындай жеп-
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жеңіл боп кетті; сұлу әлі көзін ашқан жоқ» [12,86]. Сөйлемдерде -дай/-дей; -тай/-тей жұрнағы қауырсын, 
атлас деректі зат есімдерінің негіздеріне тікелей жалғанып тұр. Әрі теңелген зат – дене де деректі зат есім 
болып келген. Қаламгер бірінші сөйлемдегі қыздың дымқыл денесін жылтылдаған атласқа теңейді. 
Жазушы қыз денесі мен әдемі атластың сыртқы көрінісіндегі ортақ белгілерді дәл танып, суреттегенде көз 
алдымызға екі көріністі де қатар елестетіп өтті. Екінші сөйлемде жаңағы атластай жылтылдаған денені 
жеп-жеңіл қауырсынмен салыстыруда сыртқы көрінісіндегі ұқсастық қана емес, қимыл-қозғалысындағы 
жеңілдік пен қыз бойындағы нәзіктікті де сезіп тұрғандай боламыз. Жазушы қолданысында қыз денесі 
жас баланың тәніндей деп те толықтырылған. Қауырсындай жеп-жеңіл әрі атластай жылтылдаған денені 
айтқанда нәрестенің балғын денесі көз алдымызға келеді. Салыстырудың сәтті шыққандығы  сондай 
сезімді селт еткізеді.  

Теңеу туралы айтқанда салыстыру үшін қандай нәрсе алынып отырса, соған көбірек мән беріледі. 
Асылында, мәселе тек онда ғана емес. Сол салыстыру арқылы сипатталып отырған құбылыс, нәрсе қандай, 
оның нендей ерекшелігі көрсетіліп отыр және екі нәрсені теңестірудің өзінен қандай мағына туып, ой 
аңғарылады – міне алдымен осылар толық ескерілуге тиіс [2]. Жоғарыда талдап отырған мысалда да белгілі 
бір ой аңғарылып тұрғанын көреміз. Ал деректі заттың белгісі дерексіз ұғым арқылы сипатталғанда, 
олардың екеуінің де салыстырылып отырған сапа қасиеттері айқындала түсетінін аңғарамыз. Тіпті теңеудің 
образы болып тұрған дерексіз ұғымның сипаты деректінің сапа белгісіндей көрініс беріп, нақты бейнеге 
айналып кететіндей. Мысалы, «О, Құдірет, сонда шал ғұмыр бойы іздеп өткен, қиялында немесе түсінде 
ғана ұшырасып келген сұлумен дәл өстіп майы таусылған шамшырақтай өлеусіреген, өз-өзін қамшылай-
қамшылай өкпесі өшіп, болдырған кезінде, қу тірліктің қызығынан жерініп, өлімнің жан тербетер тыныш-
тығын көксей бастаған бойкүйез шағында қайтадан жолығысқаны ма?!» [12,98]. Суретші шалдың бойкүйез 
шағы – өлеусіреген шамшырақпен салыстыра сипатталған. Бойкүйез шақ – дерексіз, ал шамшырақ – 
деректі. Теңеудің негізі болып тұрған шамшырақ сөзі тура мағынасында зат атауын білдіреді. Мысалы, 
шамның шырағы жанады, өшеді, т.б. Сондай-ақ ауыспалы мағынада сөнбес шамшырақ, шырағың сөнбесін 
сияқты тіркестерде жұмсалып, ұлттық танымдық мән үстейді. Теңеудің суреттілігі, бейнелілігі арқылы 
көркем бейне толығы түсіп, терең сезінуге мүмкіндік береді.  

-дай/-дей; -тай/-тей жұрнағы арқылы есімше тұлғалы етістіктен жасалған теңеулер көңіл-күйді, 
психологиялық ахуалды білдірумен бірге, белгілі бір қимыл-әрекетті екінші бір жағынан салыстыра 
суреттеп те  тұрады. Мысалы, «Күзетші жігіт қол шамын ала салып, жын қаққандай жүгіріп,..» [5,19], 
«Алтын жалатқандай ұшында жылт-жылт етіп ұшқын ойнаған қайқы кірпігін қылқаламмен кескіндеу 
мүмкін бе?!» [5,93]. Бірінші мысалда теңеудің образы – жын қаққандай тұрақты компаративі ақылға 
қонбайтын оғаш қылық жасауды білдіреді. Күзетшінің есі шығып жүгіріп келе жатқанын жын қағумен 
салыстырған. Халықтың таным-түсінігінде жын қаққан адам есінен адасып, ерсі қылықтар жасап, 
мәңгіріп қалатын болған. Жазушы күзетші шалдың дәл солай не істерін білмей сасқалақтап жүгіріп келе 
жатқанын нанымды теңеумен бере алған, эмоционалды-экспрессивтік бояуы да айқын. Екінші мысалда 
автор сұлулықтың символы іспеттес қайқы кірпікті алтын жалатқандай жылтылдаған деп әсерлі 
салыстырған. Сұлулықты, әсіресе суретші сұлуының қайқы кірпігін  суреттеу мүмкін еместігін, сол сәттің 
аса маңыздылығын, салмақты да жауаптылығын аңғартады. Бұл жерде қимыл-әрекеттің сыртқы амалын 
ғана білдіріп қоймай лирикалық қаһарманның ішкі сезім-күйінен де хабар береді.  

Яғни -дай/-дей; -тай/-тей жұрнағының теңеу жасау мүмкіндіктерін Т.Ахметжан өз шығармаларында 
кеңінен пайдаланғанын көреміз.  

Суреткер шығармаларында теңеу жасаудың қолданылған екінші бір синтетикалық тұлға -ша/-ше 
жұрнағы. «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі» атты оқулықта -ша/-ше жұрнағының үстеу жасауда 
кеңінен қолданылатынын айта келіп, шақтық және теңдестіру, салғастыру ұғымы бар сөз жасайтынын 
айтады. [13,333]. Түркологиялық әдебиеттерде -ша/-ше жұрнағының шығу төркіні мезгілдік ұғымды 
білдіретін шақ  сөзімен байланыстырылады. Бірақ -ша/-ше жұрнағымен жасалған сөздердің барлығында 
бірдей мезгілдік ұғым бола бермейді. Ғалым Ф.А. Ганиев -ша/-ше жұрнағын омонимдік қатардағы екі 
тұлға деп қарауды ұсынады да, шығу төркінін шақтық мәндегі сөзбен қатар осындай, сондай мәніндегі 
шақ сөзімен байланыстырады [14,196]. Қазақ тіліндегі -ша/-ше жұрнағы салыстыру мағынасын білдіруде 
-дай/-дей жұрнағымен синонимдес болады. Т.Ахметжан шығармаларында  -дай/-дей жұрнағындай өте 
жиі қолданылмағанымен де, -ша/-ше жұрнағы жалғану арқылы жасалған теңеулердің небір әсем түрлерін 
кездестіреміз. Мысалы, «Бұйрықты бұлжытпай орындауға дағдыланған офицерлер қызға қарай мысықша 
атылды» [5,31]; «Бақыт құшағына бөленген жас әнші қошамет пен құрметке әбден масайып, аяғы жерге 
бірде тисе, бірде тимей, көңіліне қанат біткендей желпініп, жан-жағына ақия күле қарап, қарша бораған 
сұрақтарға қысқа-қысқа жауап қатып, соңынан шуылдай ерген тобырдың қолпаштауымен келіп, қара 
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«Волганың» есігін ашты...» [5,39]. Бұл сөйлемдерде теңеулер -ша/-ше жұрнағының қатысумен жасалған. 
Алғашқы мысалда мысықша теңеу образы атылу қимылының амалдық сынын білдірген. Мысықша атылу 
қазақ тілінде тұрақты теңеу ретінде қимылдың тездігін, қарқынын, көз ілеспес жылдамдығын  көрсетеді. 
Екінші мысалда сұрақтардың көптігін қардың борап соққан кезіне салыстырады. Қыста соққан күшті жел 
моп-момақан, жеп-жеңіл, көзді қарықтыратын қарды аспанға көтеріп, борап соғады. Боран сөзі содан 
қалыптасқан-ды. Қимылдың қарқындылығын, күштілігін білдіру семасы борау етістігінен көрінеді.  

Теңеудің аналитикалық тәсіл арқылы жасалуына сияқты, секілді, тәрізді, сынды, т.б. септеуліктер 
бейне көмекші сөзі қатысады.  

Т.Ахметжан шығармаларында секілді септеулігі теңеу жасауда біршама жиі қолданылады. Мысалы, 
«Мінез-құлқы да, сөзі де, іс-әрекеті де менттен гөрі дін қызметкеріне көбірек келетін секілді» [12,49], 
«Тумысыңнан ұста екенсің ғой сен деген! Мына мен секілді... Мен де әнші боп туғам» [12,52], «Мен Сіз 
секілді атақты әнші болуды армандаймын» [12,56], «Біз екеуміз қосылмас қос өзен секілдіміз ғой» [12,58].   

Келтірілген мысалдардың барлығында теңеу секілді септеулігінің қатысуымен жасалған. Бірінші 
мысалда ментті дін қызметкеріне ұқсату арқылы менттің мінез-құлқын, іс-әрекетін елестетеміз. Екінші 
мысалда екеуміз жіктелген жинақтық сан есім қос өзенмен салыстырылған. Сол арқылы қатар ағып 
жатқан екі өзеннің қосылмайтыны секілді екуінің де қосылмайтынын білеміз.  

Т.Ахметжан шығармаларында теңеу жасауға қатысатын септеуліктің бірі – сынды. Сынды септеулігі 
секілді, тәрізді септеуліктерімен синонимдес болып келеді. Мысалы, «Иірімге батып бара жатқан 
шарасыз жанның жанталаса тал қармағаны сынды аянышты көрініс» [12,45]. «...тітіркеністен гөрі 
беймәлім сапарға тәуекел ғып бел буған жанның бойын билеген үрейден арылуға іштей бекініп, жігерін 
қайрауы сынды толқуы ма, қалай; іле-шала осы қылығынан өзі қысылып, тез қимылдап көрпе астына 
кірді» [12,36]. Берілген мысалда теңеудің сипатталушы заты – шарасыз жан, образы – жанталаса тал 
қармау, көрсеткіші – сынды, белгісі – көрініс, анығырақ айтқанда – тектен текке қиналу.  

Т.Ахметжан шығармаларында тәрізді септеулігі сирек те болса, теңеу жасауда ұшырасып қалады. 
Мысалы, «Осының бәрі түсі тәрізді» [12,92]. Мысалдағы тәрізді септеулігі тәуелдік тұлғалы зат есімге 
тіркесіп теңеу жасап тұр.  

Қаламгер синтаксистік тәсіл арқылы теңеулік құрылымдарды да кеңінен пайдаланған. Аналитикалық 
тәсілде септеуліктер мен көмекші сөздер арқылы жасалса, синтаксистік тәсілде теңеу жасауға толық 
мағыналы сөздер қатысады. Бұған тең, теңеу, теңдес, сыңай таныту сияқты лексикалық мағыналарында 
ұқсату, салыстыру ұғымы бар тілдік бірліктер жатады. Мысалы, «Сізге теңдес адам таппай тамсанып 
отырғандары» [12,63]. Тең сын есіміне -дес жұрнағының жалғануы арқылы жасалған теңдес туынды сын 
есімі де теңеу жасаушы көрсеткіш ретінде басты қызмет атқарып тұр. «Кешігіп, француз әтірінің исі 
бұрқырап келсе де өтірік сезбеген сыңай танытатын едім» [12,108]. Сыңай таныту етістігі арқылы субъект 
сезбеген адам кейпіне еніп, ұқсау етістігімен синонимдес қызмет атқарып тұр.   

Теңеу жасауға кейде екі тәсіл бірдей қатысады. Т.Ахметжан тілінде аралас тәсіл арқылы жасалған 
теңеулер де кездеседі. Көбінесе сияқты септеулігі мен -дай/-дей жұрнағының қатысуы арқылы жасалады. 
Мысалы, «Төр басындағы тербелмелі креслода ұйқылы-ояу мүлгіп отырған шалды екеуі де мүлде 
ұмытқандай; оларға шалдың бар-жоғы бірдей сияқты» [12,78]. «Бағанағы ынтығудың, қауға тиген оттай 
лапылдаудың барлығы алдамшы, бір сәттік құмарлық сияқты көрінді, сұлудың денесі де ешқандай 
мақпал, жібек, торғын емес, өзінікі сияқты кәдімгі дене» [12,89]. Берілген мысалдарда теңеудің образын 
жасауға сияқты септеулігі мен -дай/-дей тұлғасы қатар қызмет атқарып тұр. Яғни аналитика-синтетика-
лық тәсіл арқылы жасалған. Жазушы шығармаларында аралас тәсілдің басқа түрлері де кездеседі. 
Мысалы, «Кеше ғана «Жұлдызың» жоқта бірі көзге іліп, бірі іле бермейтін сыбайластарың енді сені 
көктен түсе қалғандай басқаша қабылдап, түймедейіңді түйедей етуге тырысады» [12,101]. Теңеу жасауға 
–ша жұрнағы мен –дай/-дей жұрнақтары бірдей қатысқан. Яғни теңеулердің араласып, күрделеніп келуі 
заттың, құбылыстың жан-жақты мәнін ашуға мүмкіндік береді.  

Теңеулердің лексика-грамматикалық сипатының сан алуандығын Т.Ахметжан шығармаларынан 
толығымен көруге болады.  

Тілдегі теңеулер ұрпақтан ұрпаққа ауысып, мағыналық-формалық жағынан үнемі даму үстіндегі 
жалпыхалықтық лексика-фразеологиялық қазына. Теңеуді қолданушы субьектілер өз сөзінің мағыналы 
әрі әсерлі болуын көздейді. Тілдегі теңеулерді лингвокогнитивтік және адамтану парадигмасы аясында 
зерттеуде тілдік тұлғаның рухани дүниетанымдық әлемінен хабардар болуға болады.  
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4-СЕКЦИЯ  
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Ұлттық тілді зерттеу дегеніміз – тіл иесінің қоғамдық-әлеуметтік өмірін, тіршілігінің 
көзін, рухани мәдениетін, салт-дәстүр, әдет-ғұрпын танып білу; ұлттық психологияның, 

ұлттық дүниетанымның қыры мен сырын зерделеу, өз ұлтының табиғатын тану  
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Мақала «Әлемнің когнитивтік бейнесі: қазақ тіліндегі ұлттық кодтар» ғылыми жобасының негізінде 
жазылған 

Түйіндеме: Мақалада шетелдіктерге қазақ тілін оқыту жүйесіне американдық ағылшын тілін оқыту 
әдістемесін қолдану туралы пікір айтылады. Әлемдік тіл білімінде өзіндік орны бар Н.Хомский ілімі 
арқылы тілді үйрету әдіс-тәсілдерінің ерекшелігі анықталып, біліктілігі нақтыланып, тілді моделдеу 
үдерісін пайдалану арқылы оқыту жүйесінің орнықтылығы мен нәтижелілігі сараланады. Шетелдіктерге 
қазақ тілін үйретудің кейбір ерекшелігі анықталып, ондағы қиыншылықтар көрсетіледі. Лебіздік ортаның 
жоқтығы, алайда тілді үйренудің мотивациясы бар, қызығушылық жоғары екендігі тілді оқытудың 
жаңаша әдістерін қалыптастыру қажетттілігін туғызатыны айтылады.   

Тірек сөздер: қазақ тілі, оқыту әдістемесі, шетелдіктерге арналған қазақ тілі, американдық оқыту әдісі  
 
Аннотация: В статье обсуждается применение американской методики преподавания английского 

языка для изучения казахского языка. Определены особенности методов обучения по известной в мировой 
лингвистике методики Н.Хомского, анализируются результативность и компетенция системы обучения с 
применением процесса языкового моделирования. Выявлены некоторые проблемы и трудности изучения 
казахского языка иностранцами. Отмечается, что достаточный уровень мотивации и интереса при 
отсутствии речевой среды порождает необходимость формирования новых методик обучения.         

Ключевые слова: Казахский язык, методика обучения, казахский язык для иностранцев, 
американская методика языкового обучения. 

 
Annotation: The article discusses the use of American methods of teaching English to study Kazakh. The 

features of the known methods of teaching in the world linguistics techniques N. Chomsky analyzed the 
performance and competence of the training system using process modeling language. Revealed some of the 
problems and difficulties of learning the Kazakh language for foreigners. It is noted that an adequate level of 
motivation and interest in the absence of speech environment creates the need for the formation of new teaching 
methods. 

Keywords: Kazakh language teaching methodology, the Kazakh language for foreigners, the American 
method of language training.  

 
Қазақ тілі еліміздің ата заңында мемлекеттік тіл ретінде танылғаны бері, әртүрлі сипатты аудитория-

ларда, әртүрлі бағытпен оқытылып келе жатыр. Осы уақыт аралығында бірнеше ғылыми әдістемелер 
ұсынылып, оқу стандарттары белгіленіп, типтік бағдарламалар негізінде оқулықтар мен оқу құралдары 
жазылғаны аян.  Нәтиже бар. Орта мектептер мен жоғары оқу орындарында оқытылатын оқулықтардың 
жалпы типтерін былайша бөлуге болады:    

1) дәстүрлі құрылымдық жүйеге негізделген грамматикалық бағытпен оқыту әдістемесі;  
2) грамматикасыз оқыту жүйесі;  
Елімізде бұл екі бағыт бойынша бірнеше деңгейлік оқулықтар мен әдістемелік нұсқаулар жазылып, 

тест жүйесі жасалған.  
Қазақ тілін оқытудың әдістемесін анықтамас бұрын, ең алдымен қазақ тілін оқитын тілдік тұлға-

лардың әлеуметтік, психологиялық, қажеттілік деңгейін анықтау абзал. Тілдің бүгінгі әлеуметтік ахуалы 
мемлекет жүргізіп отырған тілдік саясатпен тығыз байланысты болатыны белгілі. Бүгінгі таңда қазақ тілін 
оқудың, оқытудың мотивациясы артып отыр, бұл, әсіресе, шетелдіктердің қазақ тіліне деген қызығушы-
лығынан анық көрінеді.  

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев БҰҰ Бас Ассамблеясы 70-ші мерейтойлық сессиясының жалпы пікір-
таласында жасаған баяндамасын қазақ тілінде жасағаны бәрімізге белгілі. Қазақ елі үшін бұл үлкен 
рухани көтерілу болды, ал қазақ тілін оқытушы мамандар үшін, жауапкершілік арта түсті деп бағалаймыз. 
Абайды өз ана тілінде оқығысы келетіндердің саны артып отырған тұста, жоғары әдістімелік деңгейде 
оқулықтар мен оқу құралдарын жазу, үйренушілерге нақты бағыт көрсетіп, лебізіміздегі ойдың қанықты-
ғын, нақтылығын, тиянақтылығын айқындай алатын әдістемемен оқыту жүйесін белгілеу, тіл үйрету 
жүйесін жүйелі жолға қою іргелі мақсаттардың бірі болмаққа керек.   

Қазір қазақ тілін оқыту ісі саябырламай, керісіше, қарқынды дамуы қажет. Елбасымыз, айтқандай, 
қазақ қазақпен қазақша сөйлесіп, лебізіміздің ішкі дамуын жалғастырып жатса, шетелдіктерге қазақ тілін 
үйрету арқылы оның халықаралық деңгейде де өсуіне жағдай туғызу керек. ХҮІ ғасырда қазақ тілінің 
халықаралық мәртебесі болғанын есімізге түсіріп, жадымызда жаңғыртсақ деген ой келеді. Елбасының 
БҰҰ мәртебелі мінберінде қазақша сөйлегені бізді осындай ойларға жетелейді.   
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Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту ісі де қазіргі Қазақ елі үшін аса маңызды және өзекті мәселенің 
бірі. Қазіргі уақытта Ресейде, Қытайда (Пекинде), Кореяда (Сеулде), Польшада, АҚШ-та, Еуропаның 
көптеген елдерінде қазақ тілі шет тілі ретінде оқытылуда. Сондай-ақ елімізге сырт елден келген шетелдік 
азаматтарға  қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың да өзіндік ерекшелігі мен қыр-сыры бар. Қазақ ұлты 
мен бірнеше ұлыстарды біріктіріп отырған тәуелсіз еліміздің мемлекеттік тілін өз елімізде оқытудың ішкі 
жүйесі мен желісін қалыптастыруда ғылыми бірізділік пен жүйелілік қалыптасты десек, шетелдіктерге 
қазақ тілін үйретудің де өзіндік ерекшеліктерін сақтай отырып, нақты әдістемесін жасау өзекті мәселенің 
бірі деп пайымдаймыз.  

Ағылшын және орыс тілдерінің  оқыту әдістемесінің жетілгенін, жүйелі екенін білсек те, мұны игеру-
дің, үйренудің де жолдары көп. Әлемдік деңгейде оқытылып отырған ағылшын тілінің оқыту әдістеме-
лерін жүйелі зерделеп, соның негізінде қазақ тілін оқытудың өзіндік ерекше әдістемесін қалыптастыруға 
болар еді. Ағылшын тілін екінші тіл ретінде оқыту жүйесін ғылыми тұрғыдан зерттеу американдық ғалым 
Ноам Хомскийді генеративті тіл білімін жасауға әкелді [1]. Ол 1950 жылдары құрылымдық грамматика-
ның бір бағыты ретінде генеративті тіл білімінің негізін салған. Генеративті тіл білімі дәстүрлі құрылым-
дық грамматиканың көп өкілдерінің ғылыми көзқарастарына өзгеріс енгізді, сондықтан да тіл білімінде 
«хомскийдің төңкерісі» деген термин тұрақтап, солай аталды. Генеративті тіл білімінің (ГТБ) негізінде 
тілдің туғызушы моделі туралы түсінік жатады, яғни кез келген тілдік ережелер тек қана дұрыс сөйлем 
құраудың жөн жосығын анықтауға бағытталуы қажет. ГТБ біздегі қалыптасқан дәстүрлі тіл біліміндегі 
сияқты тілді сипаттаумен айналыспайды, тілдегі басты ақпараттық тұлғаларды моделдеу үдерісін көрсе-
теді. ГТБ ның пайда болуы ең алдымен, экстролингвистикалық факторлармен, яғни, ХХ ғасырдың елуін-
ші жылдарындағы соғыстан кейінгі қиын кезеңде қалыптасқан модельдеуге ұмтылу, компьютерлік төң-
керіс, генетикалық код моделін құру, машиналық аударма жасау мен математикалық тіл білімінің дамуы-
на байланысты болды. Оның дәстүрлі грамматикадан басты айырмашылығы мынада: дәстүрлі граммати-
ка дыбыстан сөз, сөзден сөз тіркесі, сөз тіркесінен сөйлем құралады деп дәлелдесе, ГТБ лебіздің пайда 
болуы синтаксистен басталып, фонологияға қарай өрбиді, яки ойдың көрінісі ретіндегі лебіздегі сөйлем-
нің абстрактілі синтаксистік құрылысы бастапқы маңызды рөл атқарады деп пайымдайды.  

Н.Хомский ұсынған «компетенция» ұғымының маңызы ерекше, ғалымның пайымдауынша, 
«компетенция» тілді интуитивті меңгеру. Қазіргі таңда әлемдік ғылымда Хомский теориясы кеңінен 
қолдау тауып, дамытылуда [2]. Осыған орай коммуникативтік құзыреттілік, әлеуметтік лингвистикалық 
құзыреттілік, дискурстық құзыреттілік, ақпараттық құзыреттілік, когнитивтік құзыреттілік т.б. түрлері 
анықталып, ғылыми тұрғыдан орнықты. Бұл құзыреттілік түрлерін бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. 
Ғалымдардың пайымдауынша, тілді үйренудің  екі түрлі сыпаты бар:  

– тіл туралы білімнің болуы;  
– метакогнитивті стратегия.  
Тілді үйренуші үшін, сол тіл туралы, оның жалпы құрылымдық заңдылықтары туралы жалпы 

ақпараты болуы қажет. Қабылданатын ақпарат үйренушінің бұрыннан бар білім білігінің негізінде қабыл-
данып, оның дамуына ықпал етуі керек. Мынадай қарапайым мысалға назар аударалық: Бала мектепке 
барды. Сөйлемді талдамас бұрын ондағы ойдың бүтіндігіне, сөйлемнің дұрыс құрылғанына көңіл бөлеміз. 
Сөйлемде баланың мектепке баратындығы туралы ақпарат берілген. Енді сөйлемді құрылымдық 
тұрғыдан бөлеміз: бала – сөйлемдегі ойдың субъекті, заттық мағынаны білдіреді (С), мектепке (О) – бала-
ның қайда бет алғанын анықтайды, жанама толықтауыштық мағына, барды (Е) әрекетті анықтап, сөйлем-
нің баяндауышы болады. Сөйлемді құраушы тұлғалар нақты ақпарат беріп, ойдың біршама тиянақты-
лығын қамтамасыз етеді. Бір қарағанда мектеп деңгейіндегі талдау болып көрінуі де ықтимал. Алайда, 
қолданыстағы тіл үшін маңыздысы ойдың түсініктілігі мен нақтылығы десек, оның түсінілуі сөйлем 
ішіндегі сөздердің мағыналық құрылымымен байланысты тіркесімділігінде екендігінде дау болмаса 
керек. Әсіресе, машиналық аударма жұмыстарында табиғи тілдік иірімдерді дұрыс және нақты түсіну 
үшін сөйлем ішіндегі сөздердің тіркесімділік ретінің анықалуы да маңызды саналады. Мәселен, жоғары 
да келтірілген сөйлемді әртүрлі сипатта түрлендіріп көрелік: Бала мектепке барды. Мектепке бала барды. 
Бала барды мектепке. Мектепке барды бала – сөйлеу барысындағы лебізде осы нұсқалардың қай-қайсысы 
да қолданатыны белгілі. Бір қарағанда, сөйлемдердің мағыналық сипаты бірдей, алайда функционалдық 
семантикалық ерекшелігі бар, әрі бұл лебізде айқын аңғарылады. Бірінші сөйлемде «мектепке» сөзіне 
ерекше маңыз беріле айтылса, екінші сөйлемде «бала» маңызды да, келесі сөйлемде «барды» ерекше лебізді 
екпінмен айтылады да, тыңдаушыға берілетін ақпаратта өзіндік ерекшелікке ие болады. Демек, ойдың 
тиянақты жеткізілуі үшін сөйлемнің синтаксисі емес, сөйлемнің мәні, яғни семантикасы маңызды болады.  

Біздің елімізде де Ф.Ш. Оразбаева [3], Э.Сүлейменова [4], З. Күзекова [8],  К.Қадашева [5], сынды 
ғалымдар еңбектерінде қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытудың әдістемесі жасалғаны жоғары бағаланады. 
Бұл еңбектер негізінен, орыс тілді аудиторияға арналып, соның ерекшелігін ескере отырып жазылған. Қазір-
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гі орыс тілді аудиторияда отырған үйренушілердің дені қазақстандық азаматтар екенін ескерсек, олардың 
қазақ тілін меңгеруінде көп жеңілдік бар екені анық. Ең бастысы, мұнда тілдік орта бар, коммуникация 
жасауға толық мүмкіндік бар. Ал шетелдіктерге қазақ тілін үйретудің басты ерекшелігі де осыдан келіп 
шығады. Мұнда лебіздік орта жоқ, алайда тілді үйренудің мотивациясы берік, қызығушылық жоғары. Осы 
ретте шетелдіктерге қазақ тілін үйретудің өзіндік жаңаша әдістемесін жасаудың маңызы арта түседі. Әлем-
дік циклдік заңдылықтарға бағынатын адамның табиғи болмысы мен дүниетанымының арасында жақсы-
лық пен жамандық, түн мен күн, қараңғы мен жарық, ақ пен қара ұғымдарынан тарайтын сандаған сырлы 
таным дүниесінің шексіз ұқсастығы бар. Осы ұқсастық негізінде адамдардың бірін-бірі түсінуі жеңіл, ұғуы 
оңай. Ұлттардың бір-бірінен тілдік айырмашылығы олардың кеңістіктегі гармониялық бірлігін де қамтама-
сыз етуі қажет. Әлеуметтік-мәдени болмыстың бейнесі, мәдени феномен саналатын тілді оқыту арқылы ұлт-
тық және жалпы адамзаттық әлеммен гармониялы байланыс қалыптасады. Қазақ тілін оқытудың бірізділігі 
мен жүйелілігін арттыру үшін, әлеуметтік тапсырыстарға жауап беруде, атқарылатын істер көп. ХХІ ғасыр 
сұранысына жауап бере алатын тілді үйренудің басты тәсілдерінің бірі – деңгейлік оқыту жүйесі қазіргі 
уақытта көптеген жоғары оқу орындарында оқытылатын қазақ тілінің әдістемелік негіздемесіне айналып та 
үлгерді. «Білім берудің көпсатылы деңгейі» үлгісінің әр сатысында берілетін ақпаратты нақты анықтау мен 
оның мазмұндық құрылымын жүйесі саралау, принциптерін зерделеу, сөйтіп үздіксіз білім берудің нақты 
кешенді жүйесін жасауға болады.  

Тілді оқытуда, әсіресе, жеке тұлғаның қалыптасуын ерекше мән бере отырып, тіл арқылы қазақ 
ұлтына деген құрметті қалыптастыру басты назарда. Яғни, ТІЛ – ТҰЛҒА – МӘДЕНИЕТ қағидасы 
негізінде үйренушінің қажетті, дұрыс ақпарат алуына көңіл бөліп үйрету негізгі мәселе саналады.  

Өз кезегінде әрбір деңгей мынадай ғылыми фазалармен орнығады:  
1. Функционалдық талдау;  
2. Ақпараттық талдау.  
Америкалық тілді оқыту жүйесінің дәстүрлі даму жолы базалық сападағы ақпараттардың маңызды-

лығы мен сөйлеу тілінде көп қолданылатын қажетті құрылымдарды анықтап, прагматикалық қатынасқа 
құрылғанын көруге болады. Әсіресе, ең маңыздысы, базалық ақпараттық моделдің ерекшелігін айқындау-
ға бағытталуы. Бұл қазақ тілін оқыту әдістемесі үшін ғылыми жобаның нәтижесі ретінде мынадай маңыз-
ды міндеттерді алға тартады:  

1) Отандық тілді оқыту жүйесін халықаралық стандарттар негізіне қарай интеграциялау, үйлестіру;  
2) Тілді оқытудың америкалық әдістемесіндегі маңызды оқыту технологияларын ескеру; қазіргі 

таңда орыс тілін оқыту әдістемесінің де осы бағытқа қарай ойыса бастағаны байқалады (И.Л. Бим,                  
А.А. Миролюбов, М.С. Ильин, Б.А. Лапидус, т.б.);  

3) Дәстүрлі отандық оқыту технологиясын қазіргі инновациялық оқыту технологиясына көшіруді 
жеңілдету; 

Оқыту жүйесінде маңызды фактор ретінде коммуникативтілік құзыреттілік алынады. Яғни, үйрену-
шіге қажет ақпараттар легі барынша нақты және күнделікті қажетті, прагматикалық талаптарға сай болуы 
керек.  Кез келген мәтінге немесе диалогқа қазақтың ұлттық танымдық ақпараты мол этнографиялық 
желідегі ұлттық болмысымызды танытатын құндылықтарымызды орынсыз тықпалау дұрыс емес деп 
танылады. Сондай ақ, тіл үйренуші қазақ тілінің көркемдік болмысын танып білмей, бағаламай жатып, 
оған қазақ рухани құндылықтарының атасы Абай, Шәкерім сынды тұлғалардың өлеңдерінен үзінділер 
беру олардың шығармашылығын дұрыс бағаламау болып саналады. Америкалық немесе еуропалық 
оқыту әдістемесі үйренушіге (мейлі ол жоғары деңгейде болсын), өзінің классикалық әдебиет үлгілерінен 
мәтін ұсынбайтынын біздерге де үйрену керек деп пайымдаймыз. Өйткені қазақ классиктерінің көркем 
шығармаларындағы сөз қолданысы мен сөз мағыналарының тереңдігі тіл үйренушілердің түсінуіне, сөз 
мағыналарының мәнін ұғуына үлкен қиыншылықтар әкеледі. Сондықтан таңдалып алынған тақырып-
тарда тек қарапайым деңгейде қолданылатын сөздер таңдалып алынып, олардың қолданыс қайталанып, 
жүйеленіп отырылды. Келтірілген мәтіндердегі сөздер үнемі тексеріліп, өтілмеген түсініксіз сөздер, 
ауыспалы мағыналы сөздер мүмкіндігінше берілмейді.     

Үйренуші мен үйретушінің арасында болатын диалог біржақты немесе тек үйретушіні қайталауға 
құрылмауы керек. Америкалық ғалымдар мұндай оқытушыны теледидарға теңейді. Оқытушы теледидар-
ға айналмауы үшін үйренуші мен үйренуші, үйренуші мен үйретуші арасындағы белсенді диалог тіл 
үйретудің басты шарты, коммуникативтік негізге құрылған инновациялық сабақ саналады.  

Шетелдіктерге қазақ тілін үйретуде оқытудың деңгейлік сипаты сақталады. Мәселен, қарапайым 
деңгейде үйретудің әдісі де қарапайым болуы қажет деп есептейміз. Негізінен үйренуші мен үйренушінің, 
үйренуші мен үйретушінің арасындағы ауызекі диалогқа құрылуы, грамматикалық тұлғаларды жекелей 
оқытуға емес, күнделікті практикада қолданылатын ұғымдарды жеткізу, сөздерді емес, пікірді, пікірдің 
мазмұнын қазақ тілінде жеткізе білу маңызды саналады.   
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Түйіндеме: Мақалада морфологиялық бірліктерді «сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы 

үйретуде студентке қоршаған ортасы, адамдармен қатынасы, игерген білімі, қабілеті мен дағдысы, іскерлігі 
мен біліктігі әсер ете отырып қалыптасатын кәсіби құзіреттіліктер туралы жан-жақты қарастырылған.    

Тірек сөздер: морфологиялық бірлік, кәсіби құзіреттілік, технология, біліктілік.  
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о профессиональных компетенциях, формирую-

щихся в процессе обучения морфологических единиц посредством технологии «поэтапного комплекс-
ного обучения», влияющие на студенту окружающий мир, отношения с людьми, приобретенные знания, 
умения и навыки, умения и навыки. 

Ключевые слова: морфологическая единица, профессиональная компетентность, технология, 
квалификация. 

 
Annotation: The article deals with the issues of professional competencies formed in the process of teaching 

morphological units through the technology of "step-by-step complex training", affecting the student's 
environment, relationships with people, acquired knowledge, skills, abilities and skills. 

Keywords: morphological unit, professional competence, technology, qualification. 
 
Әлемдік білім беру жүйесінде кеңінен қолданыла бастаған «құзіреттілік», «құзірет» терминдері жаңа 

білім стандарты ұстанған басты бағыт ретінде біздің еліміздің білім беру жүйесіне яғни жаңартылған 
білім мазмұнында кеңінен қолданылады.  Жоғары оқу орындары алдында  болашақ маманды мұндай аса 
жауапты білім деңгейіне жеткізу үшін оқу үдерісін соған сай ұйымдастыра білетін, білім алушыларға 
білімді өз бетінше еңбек ете алатындай күйге жеткізе алатын, өзі де осы аталған құзіреттіліктерді 
меңгерген, кәсіби-дидактикалық құзіреттілігі қалыптасқан мұғалімдер даярлау міндеті тұр.   

Құзірет, құзіреттілік, біліктілік терминдері жан-жақты қолданыла бастады. Аталған терминдер 
әртүрлі мағынада қолданылады. «Құзірет» және «құзіреттілік»  термині көбінесе бір-біріне синоним 
ретінде қолданылып жүр. Құзіреттілік теориясы Г.В. Вайлер, Ю.В. Койнов, Я.И. Лефстед және т.б. 
еңбектерінде айтылған. Білім беруді ұйымдастыруға құзіреттілік тұрғыдан келу және оны  жүзеге 
асырудың әдіс-тәсілдерін меңгеру туралы мәселелер М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Давыдов, т.б. 
ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.  

Қазақстан ғалымдары да құзіреттілік мәселесін соңғы жылдары жан-жақты зерделеп, қарастыра баста-
ды. Білім беру нәтижесін құзіреттілік тұрғысанан бағамдауға айрықша ден қойылуда. Атап айтқанда,              
Ш.Х. Құрманалина технологиялық құзіреттілікті қалыптастырудың теориялық және практикалық аспекті-
лерін (колледж жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлау) айқындаса, Б.Т.Кенжебеков 
жоғары оқу орны жүйесінде болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру-дың жолдарын 
ұсынды. Ж.Меңлібекова болашақ мұғалімнің әлеуметтік құзіреттілігін жетілдірудің амалдарын анықтаса, 
Б.Қасқатаева (болашақ қазақ тілі мұғалімінің әдістемелік құзырлылығын қалыптас-тыру) туралы сөз қозға-
ды. М.В. Семёнова жоғары оқу орындарында болашақ педагогтардың технология-лық құзіреттілігін қалып-
тастыру мәселесін зерделесе, С.И. Ферхо мұғалімдердің оқу үдерісінде электронды оқу құралдарын пайда-
лана білу құзіреттілігін қалыптастыру жөнінде өз әдістемесін ұсынды.  

Ғылыми-әдістемелік еңбектерде болашақ маманның кәсіби шеберлігін қалыптастыру туралы мәселе 
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құзіреттілік және құзірет ұғымдары арқылы айқындалып жүр. Соңғы жылдары жоғары оқу орын-
дарының педагогикалық бағыттағы мамандықтарының магистратура деңгейінде осыған байланысты 
«Кәсіби құзыреттілік негіздері» атты пән оқытылуда.  

Педагогикалық және психологиялық еңбектерді саралай келгенде, «құзірет» және «құзіреттілік» 
терминдерімен байланыста «кәсіби құзірет», «басты (негізгі) біліктілік», «кәсіби тұлғалық сапа», т.б. 
ұғымдардың қолданылатыны анықталды.  

«Құзірет» термині көбінесе «нәтижелік», «жетістікке жету», «түсіну», «меңгеру», «сапа», «мөлшерлі-
лік» сөздерімен бірлікте қолданылатынын, ал «құзіреттілік» термині кәсіби қызметтегі білім мен 
тәжірибенің бірлігі мағынасында түсінілетіні байқалды.  

Бұл құзіреттіліктердің барлығы да білім алушыны түпкі нәтижеге жеткізуге көмектесетіні мәлім. 
Жоғары оқу орындарында негізгі құжаттардың бірі болып саналатын жұмыс оқу жоспарында әрбір пәнді 
оқу барысында студент қандай құзыреттіліктерді меңгереді деген сұрақ басты назарда ұсталады. 

Өзгермелі дүние жағдайына бейім мамандарды дайындау, олардың сан түрлі ақпараттан өзіне 
қажеттісін екшеп ала білу және өзгелермен қарым-қатынас жасай алу дағдысын дамыту, қоғамда өз 
таңдауын жасай алу, кәсіби білігін арттыра  алуға икемдеу, оқыту нәтижесі қоғамда тұлға ретінде қызмет 
жасай алу мүмкіндігін шыңдау мәселесі құзыреттіліктерді негізге ала отырып басты бағыт етіп белгіленді. 

Ғылыми әдебиеттердегі теориялық тұжырымдар мен қазақ тілін оқыту үрдісінің, соның ішінде нақты 
морфологиялық бірліктерді «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытуда студенттердің білім алу 
нәтижесінде қалыптасатын құзыреттіліктер анықталды. Олар қазіргі отандық ғалымдар анықтаған жүйеге 
сәйкес және тілдің қызметі мен қоғамдық-әлеуметтік сұранысты ұштастыра отырып, төмендегідей 
жүйеленді: 

1. Кәсіби құзіреттілік 
2. Қатысымдық құзіреттілік 
3. Лингвомәдени-танымдық құзіреттілік 
4. Әлеуметтік-тұлғалық құзіреттілік 
Бұл құзыреттіліктерге жеке-жеке тоқталар болсақ, кәсіби құзыреттілік. 
Б.Т. Кенжебеков жоғары оқу орны жүйесінде болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін зерттеу 

барысында кәсіби құзіреттілік ұғымына мынадай анықтама береді: «кәсіби құзіреттілік – бұл кіріктірілген 
іргелі білімдер, адамның қабілеттері мен жинақталған біліктіліктерінің, оның кәсіби маңызды сапалары-
ның, технологияны жоғары деңгейде меңгеруінің, мәдениеті мен шеберлігінің, ұйымдастырудағы шығар-
машылық әрекетінің, өзін-өзі дамытуға дайындығының бірігуі». Әдіскер  кәсіби құзіреттілікті  арнайы 
құзіреттілік, әлеуметтік құзіреттілік, жеке тұлға құзіреттілігі, дара құзіреттілік деп төртке жіктейді.   

Педагогтың кәсіби құзыреттілігі – мұғалімнің теориялық білімі  және оны нақты педагогикалық 
жағдаяттарда қолдану шеберлігі, сөйлеу, ортада өзін-өзі ұстау мәдениетінің аралас көрсеткіштері (сөйлеу, 
қарым-қатынас стилі, өзіне және өз қызметіне, аралас білім салаларына және т.б. қарым-қатынасын) деген 
анықтама беруге болады.  

Морфологиялық бірліктерді «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытуда студенттердің 
білім алу нәтижесінде қалыптасатын құзыреттіліктердің бірі – қатысымдық құзыреттілік.Қатысымдық 
құзіреттілік дегеніміз – білім алушының нақты қатысымдық жағдайларда адекватты түрде қарым-қатынас 
жасауға қабілеттілігі және оның қарым-қатынаста әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, 
ұйымдастыру біліктілігі. Кейбір ғалымдар «комуникативтік» және «құзіреттілік» ұғымдарын өзара байла-
ныстырады. Тұлғаның коммуникативтік құзіреттілігі адамдармен байланысқа түскен кезде толық ашыла-
ды. Әсіресе адамдармен тіл табысуда  өз көзқарасын дәлелдеуі керек.  

Оқытушы студент бойына қатысымдық білім мен дағдыларды қалыптастыру үшін оларды кез келген 
ортада өзіне қойылған және бөгде біреуге қойылған сұрақтарға сауатты жауап беруге даярлауы; қарым-
қатынаста сөз байлығын кеңінен қолдана алуға үйретуі; айтылған ойды ары қарай жалғастырып айта 
білуге дағдыландыруды; кез келген тұлғааралық қарым-қатынасты сынай білу және бағалай білуді; 
тұлғааралық конфликт орнаған жағдайда дұрыс шешім қабылдап, әңгімелесушімен шебер тіл табыса білу 
икемділігін жетілдіруі қажет. 

Адамдардың қатысымдық құзіреттілігі бәрінде бірдей болмайды. Ол әр адамның қабілетіне, қорша-
ған ортасына байланысты өзгеріп отырады. Адам жас кезінде қарапайым құзіреттіліктен бастап, өзінің 
даму барысында аралық құзіреттіліктен өтеді. Ересек болғанда оның бірқалыпты тілдік қатысымдық 
құзіреттілігі қалыптасады, алайда ол әр адамның тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты болады. Біздің 
мамандығымызға сәйкес, болашақ шәкіртті оқытатын ұстаз дайындайтындықтан қатысымдық құзыретті-
ліктің рөлі ерекше.  

Морфологиялық бірліктерді «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытуда қатысымдық құзірет-
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тілігі деңгейлік ұстанымының он деңгейінде де басшылыққа алынады. Тіл – сөз өнері. Қарым-қатынас 
болмаған жерде, сөз өнері де болмайды. Сондықтан ғалым Ф.Оразбаеваның ғылыми тұжырымы басты 
назарда ұсталады. Ғалым тілдік қатынастың сөйлесу арқылы жүзеге асатынын айта келе, сол сөйлесім 
әрекетінің бес түрін (оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым, тілдесім) көрсеткен болатын. Қазір қазақ 
тілін оқыту әдістемесінде толық орныққан бұл ұғымдардың ара жігі мен өзіндік ерекшеліктері нақтыланған. 
Бұл құзыреттілік жайында ғалым Ж.Дәулетбекова былайша тұжырымдайды: «Сөйлесімнің барлық 
компоненттеріне тән дағдыларды меңгереді; ауызша және жазбаша тілде сөзді құрай білу ережелерін, сөзді 
таңдау тәсілдерін және грамматикалық нормаларды ұстанады; оқу материалдары бойынша дискурсқа 
қажетті дағдыларды меңгереді; ауызша және жазбаша сөйлеуге қажетті коммуникативтік сапаларды қолда-
нады; пікірталас түрлеріне сай тілдік құралдарды пайдаланып, өз ойын дәлелдей алады; ұсынылған 
тақырып пен тілдік жағдаяттарға сай сөздерді орынды жұмсай алады» [2]. Морфологиялық бірліктерді 
«Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытудың нәтижесінде қатысымдық құзіреттілікті қалып-
тастыру үшін сөйлесім әрекеті арқылы жүргізілген жұмыстарға мынадай талаптар қойылады: 

 Тыңдалым бойынша: 
- Студент өзіне берілген тапсырмаларды түсінуі; 
- Сұрақтарға жауап бере алуы; 
- Тыңдаған ақпараттарынан өз қорытындысын жасай алуы; 
- Өзгені тыңдай алуы т.б. 
Оқылым бойынша: 
- Мәтінді түсініп оқи алу; 
- Мәтіндегі тірек сөздерді анықтай алу; 
- Негізгі ойды білдіретін сөйлемді тауып, жоспар құра алу; 
- Мәтіндегі ұлттық мәдениет, өркениет атауларын білдіретін сөздерді тауып, танымдық тұрғыдан 

зерттеу жүргізе алу; 
- Оқылым түрлерін меңгеру: ізденіп оқу, таңдап оқу, зерттеп оқу; 
Жазылым бойынша: 
- Мәтінді сауатты жаза алу; 
- Жоспар негізінде тезис жазу; 
- Шағын мәтін жазу; 
- Эссе жазу; 
- Морфологиялық бірліктерді  сатылай кешенді талдауда сөз құрамына, сөздің лексика-

грамматикалық мағынасына технологияның сегіз сатысы бойынша тірек-сызбаларды жазылыммен 
талдау. 

Айтылым бойынша: 
- Өз ойын, көзқарасын білдіруі; 
- Идеясын түсінікті жеткізіп айта алуы; 
- Оқығаны бойынша ойын айта алуы; 
- Тыңдағанын мазмұндай алуы. 
 
Тілдесім бойынша: 
- Диалог құра алу; 
- Морфологиялық бірліктерді сатылай кешенді талдауда сөз құрамына, сөздің лексика-граммати-

калық мағынасына тірек-сызбалар бойынша шартты белгілермен өрнектеу арқылы жасалған сатылық 
талдауларды сөзге айналдыра алуы; 

- Көркем, өрнекті, айшықты, түсінікті сөйлесу арқылы серігін сөзге қызықтырып, тарту. 
Морфологиялық бірліктерді  «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытуда осы талаптардың 

орындалуы студенттің қатысымдық құзыреттілігін дамытады. 
Студенттің дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта, кез келген тақырыпта өз ойын еркін, жүйелі 

жеткізіп, бір ойдан екінші ойға бірден көшіп, кез келген адаммен еркін, ортақ тіл табыса алса, оның 
қатысымдық құзіреттілігінің деңгейі байқалады. Құзіреттілік – белгілі бір саладағы іс-әрекетке қатысты 
жинақталған білім, білік, дағдысы, тәжірибесі болса, коммуникация – қарым-қатынас, өзара пікірлесу, 
сөйлесу, ұғынысу дегенді білдіреді. Демек, қатысымдық құзіреттілік – бұл өзара байланыс, пікірлесу, 
сөйлесуге қатысты коммуниканттардың жинақталған білім, білік, дағдылармен қарулануы, білімдік 
қатысымды терең меңгеруі. 

Қатысымдық құзіреттілік жеке және үнемі даму үстінде болады. Ол адамның сөйлеу қызметімен 
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тікелей байланысты. Қатысымдық құзіреттілік адамның тілдік құралдарды дискурс  пен пікір білдіруде 
шығармашылықпен қолдана білуі арқылы анықталады. 

Сонымен қатысымдық құзіреттілікті қалыптастыру дегеніміз – білім алушыны  қоғамдағы ережелер 
мен нормаларды дұрыс орындауға мүмкіндік беретін қатысымдық іскерліктерге үйрету. Қатысымдық 
құзіреттілік – қоғамдық өмірдегі заңдылықтар мен ережелерді адамның орындай білу дағдысы [3].  

Қазіргі таңда ақпараттар ағымының көптігіне байланысты студенттің алған білімінің тереңдігіне 
емес, осы білімді өзіне қажетті жағдайда қолдана алу қабілетіне мән беріледі.  

Танымдық құзіреттілік күрделі құрылым мен үлкен мазмұнға ие. Ол студенттен  жаңа білім мен 
дағдыны өңдей алатын қабілеті болуын, алатын білімін дұрыс ұйымдастыра білуді, өз ісіне жауап-
кершілікпен қарауды, жұмысын бағалай білуді талап етеді.  

Сонымен танымдық құзіреттілік студенттің  білімі мен оқуына деген ізденушілік қабілетін, дағдысы 
мен білігін байқатады. Білім алушының дағдысы оның базалық дағдысының деңгейіне байланысты 
(мысалы, ары қарай білім алуға қажет тілдік, т.б. сауаттылығы). Ал білік – өз бетінше жаңа білім ала білу 
қабілеті және оны нақты жағдаяттарда қолдана білуі. 

Танымдық құзіреттілік студенттің алған білімін өз бетінше дамытып, жетілдіріп, жаңа формада 
жүзеге асырып, сынап, үнемі ізденіп, кез келген жағдаятта қолдана білу, т.б. деңгейінен көрінеді. 
Танымдық құзіреттілік білімдер жүйесінің бірлігінен (жағдаятты түсінуі, өз қабілеті мен білімін бағалауы, 
өзіне қажетті білімді екшелеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі, т.б.) тұрады. 

Сонымен танымдық құзіреттілік дегеніміз – өз бетінше жаңа білімді игеруі, білім деңгейін үнемі 
жетілдіруге дайын болуы, өзін-өзі ұйымдастыра алуы және дамытуы, жеке, қоғамдық, кәсіби өмірде 
танымдық қызметті дамытатын қабілетінің болуы. Осы компоненттерді дұрыс байланыстыра білгенде 
ғана танымдық құзіреттілікті қалыптастыруға болады.  

Морфологиялық бірліктерді  «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытуда таным мәселесі 
шешуші рөл атқарады. Аталған технологиямен берілген білім үнемі практикалық тұрғыдан бекітіліп 
отырады. Технологияның тірек-сызбалары арқылы сатылай талдаудың қорытынды кезеңінде студент 
мысалға алған сөйлемінен тірек сөзді тауып соған жан-жақты зерттеу жүргізеді. Мысалы: Студент. 
Студент деп  кімді айтамыз, жасы қаншада, қоғамдағы орны қандай, оның басқа тілдердегі атауы, басқа 
мемлекеттерде студенттің статусы қандай, ол қандай маман иесі болуы мүмкін, жақсы маман болуы үшін 
не істеуі керек, ол қоғамға пайдасын қалай келтіреді т.б. сұрақтар арқылы  студент туралы толық мәлімет 
ала алады, соңында орындаушының да студент екендігі ескеріле отырып, әр түрлі тақырыпта  жазбаша 
жұмыс (эссе, шығарма, шағын әңгіме, толғау, өлең т.б.)  жазуға тапсырма беріледі. 

Болашақ маманға таныммен қоса лингвомәдени құзіреттілігін қалыптастыруға да айрықша мән 
берілуде.  

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен білім беруде басшылыққа алынатын құзыреттіліктердің 
бірі - әлеуметтік-тұлғалық құзіреттілік. 

Студенттің әлеуметтік-тұлғалық құзіреттілігін қалыптастыру – бүгінгі заман сұранысынан туындап 
отырған мәселе. Әлеуметтік-тұлғалық құзіреттілік студенттің әлеуметтік шындықты құндылық ретінде 
түсінуінің және белгілі бір әрекетті басқарудағы нақты әлеуметтік білімінің сапалық қасиетін көрсетеді. 
Студенттің  топ алдында рефератын қорғауы, баяндама жасауы, пікірталас, ойталқы, ойбөлісте өз ойын 
еркін, ұялмай жеткізе білуі оның әлеуметтік-тұлғалық құзіреттілігін жетілдіруге игі әсерін тигізеді.  

Г.Ж. Меңлібекова болашақ мұғалімнің әлеуметтік құзіреттілігінің қалыптасуына үлкен мән береді. 
Оның пікірінше, әлеуметтік құзіреттілік – адамның әлеуметтік шындықты құндылық ретінде түсінуінің, 
әрекетті басқарудағы нақты әлеуметтік білімінің, өзін анықтаудағы субъективтік қабілетінің, әлеуметтік 
технологияны жүзеге асыру біліктілігінің бірігуі ретіндегі кіріктірілген сапалық қасиеттері.  

Қазіргі таңда теледидардағы әртүрлі хабарлардан жастардың да, үлкендердің де өз ойларын дұрыс 
жеткізе алмайтынын байқап жүрміз. Жақсы, ұтымды, шешен сөйлей білу – тек филологтарға немесе 
жалпы мұғалімдерге ғана қажет нәрсе емес, ол осы қоғамда өмір сүретін барлық адамдарға қажет дүние.   

Студенттің  әлеуметтік-тұлғалық құзіреттілігі оның қоғамда, көпшілік арасында сөйлей білу дағдысы, 
тұлғаның қоғамда өз мәдени деңгейін, адами сапалық қасиеттерін таныта алуы, қарым-қатынастың 
ұлттық және жалпы адамзаттық әдеп нормаларын ұштастыра білуі, интелектісі мен парасатын үйлесімде 
таныта алуы, өзгермелі дүние жағдайына бейімделе білуі, өмір бойы білім алу парадигмасына сай өз 
әлеуетін жетілдіре алуы, көпшілік алдында сөйлеу мен пікірталас мәдениетін жетік меңгеруі; өзіндік 
көзқарасын шешендік сөздің тектеріне сәйкес ұтымды жеткізе алу шеберлігі; қоғамдық қарым-қатынаста 
тұлғаның өзіндік көзқарасын айтуы, өзіндік позициясын ұстануы,  қоғамдық пікірталаста өз пікірін 
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қорғай алуы, топ алдында сөйлей алуы, т.б. арқылы көрінеді.  
Құзыреттілік үнемі дамып, жетіліп отырады. Құзыреттілікті бір пәнді меңгертудің аясында қалыптас-

тыра алмаймыз. Тек белгілі бір көлемде ғана игерте аламыз. Ол үнемі толықтырып, дамытып отыруды 
қажет етеді.          

Құзыреттіліктің қалыптасуына студенттің қоршаған ортасы, адамдармен қатынасы, игерген білімі, 
қабілеті мен дағдысы, іскерлігі мен біліктігі әсер етеді. Осылардың барлығын бір арнаға тоғыстырғанда    
морфологиялық бірліктерді «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытуда студент бойында 
жоғарыда аталған құзыреттіліктерді қалыптастыру оқыту нәтижесінің - кепілі.  

Студенттің төрт жыл білім алған кезеңінде қалыптасатын құзіреттіліктері  оның білім мазмұнын 
сапалы меңгеруін, білім, білік, дағды, тәжірибесін, тұлғалық даму деңгейін және игерген білім, білік, 
дағдысының түпкі нәтижесін көрсетеді. Сондықтан да білімді құзіреттілік тұрғысынан игерту бүгінгі 
таңда өзекті болып отыр.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности и перспектив использования медиатехнологий 

на уроках литературы. Визуальные образы создают целостную картину реальности, преодолевают 
языковые, социальные и культурные барьеры, расширяют коммуникативные возможности, активизируют 
воображение и стимулируют развитие творческих способностей. Аудиовизуальная и вербальная культура 
не конкурируют в современном образовательном и культурном пространстве, а, дополняя друг друга, 
обогащают его новыми смыслами. Рассматриваются возможности современных медиатехнологий как 
педагогического ресурса поддержки и формирования читательской компетенции школьников. 
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Ключевые слова: Медиатехнологии, текст, читательская грамотность, читательские навыки, 
приобщение к чтению, визуализация. 

 
Аңдатпа. Мақала әдебиет сабағында медиа-технологиялардың сипаты мен болашағын зерттеуге 

арналған. Көрнекі бейнелер шындықтың тұтас бейнесін жасайды, лингвистикалық, әлеуметтік және 
мәдени кедергілерді жеңеді, коммуникативті мүмкіндіктерді кеңейтеді, қиялды белсенді етеді және 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға ынталандырады. Аудиовизуалды және ауызша мәдениет заманауи 
білім беру және мәдени кеңістікте бәсекелеспейді, бірақ бір-бірін толықтыра отырып, оны жаңа 
мағыналармен байытады. Қазіргі медиа технологиялардың студенттердің оқу құзіреттілігін 
қалыптастырудың және қолдаудың педагогикалық ресурсы ретіндегі мүмкіндіктері қарастырылады. 

Түйін сөздер: медиа технологиялар, мәтін, оқу сауаттылығы, оқу дағдысы, оқумен танысу, 
визуализация. 

 
Annotation. The article is devoted to the study of the nature and prospects of the use of media technologies 

in literature classes. Visual images create a holistic picture of reality, overcome language, social and cultural 
barriers, expand communication skills, stimulate imagination and stimulate the development of creative abilities. 
Audiovisual culture and culture are verbal, do not compete in the modern educated and cultural space, 
complementing each other, enrich it with new meanings. The possibilities of modern media technologies as a 
pedagogical resource of support and the formation of students' reading competence are considered. 

Key words: Media technologies, text, reading literacy, reading skills, reading, visualization. 
 
Под влиянием кино, телевидения, компьютера и Интернета сформировалось так называемое 

«экранное поколение», и аудиовизуальная культура стала преобладать над культурой вербальной. Не 
случайно многие исследователи стали называть экран «главным учителем жизни». Психологи отмечают, 
что умение сосредоточить внимание у современного поколения Z сжалось до восьми секунд. «Сегодня 
восьмисекундная сосредоточенность уже преподносится как особенность современных подростков, 
которые начинают овладевать гаджетами едва ли не с пеленок и едва успевают за день просмотреть все 
новости в социальных сетях и перейти по всем скинутым им ссылкам» [1]. Более длительное время они 
ни на чем не могут сосредоточиться. Но ученые выяснили, что у поколения Z на самом деле возникло то, 
что мы называем высокоразвитыми «8-секундными фильтрами». Радиолокатор поколения Z 
основательно направлен на поиск того, что заслуживает их времени и внимания. Чтобы преодолеть эти 
трудности, нужно уметь дать детям запоминающиеся и приносящие немедленную пользу переживания. 

Наряду с литературным текстом сегодняшнему школьнику оказался необходим текст визуальный. 
Как ни парадоксально это звучит, чтение классической литературы для современного подростка 

аналогично чтению текстов на иностранном языке. Но далеко не каждый учащийся умеет читать учебную 
литературу. Все громче сегодня заявляют о том, что «образовательное» чтение становится 
травмирующим (даже если ученик понимает значение всех слов, а смысла уловить не может) и 
неподъемным (объем текста превышает возможности ребенка), ученик вместо учебной и научной 
литературы начинает читать дайджесты, чужие конспекты, готовые ответы. Е.С. Романичева уверена, что 
«владение стратегиями чтения исключает эту ситуацию» [2, 12]. Поэтому и задачи в области образования 
стали иными. 

Как показывает опыт, самыми эффективными в работе с новым поколением школьников являются 
IT-технологии. По мнению М.В. Кларина, «возможности технических средств рассматриваются как 
исходные для процесса обучения» [3, 32]. Медиаобразование сегодня понимается как специально 
организованное обучение, направленное на развитие у обучающихся умений и навыков по созданию и 
интерпретации медиатекстов/медиаресурсов. С.Н. Захарова отмечает, что «анализ разных подходов к 
определению сущности и целевых установок медиаобразования позволяет выделить основные элементы 
его содержания: развитие у обучающихся критического мышления, навыков анализа и интерпретации 
медиаинформации, способов работы с медиаресурсами (медиатекстами)» [4]. 

Как обратить современные медиатехнологии на пользу детям и не проиграть в неравной схватке с 
аудиовизуальной культурой за новое поколение размышляющих молодых людей? Чтобы быть 
успешным, современному человеку необходимо ориентироваться в медиасреде, что предусматривает и 
умение работать с разными источниками информации, умение эту информацию искать, 
систематизировать, критически ее переосмысливать, пользоваться медиатехникой. Как использовать их в 
своей работе с целью активизации урока литературы; углубить прочтение классики, сделать урок более 
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насыщенным, зримым, запоминающимся; формировать такие качества личности, которые помогут 
адаптироваться человеку в любых жизненных условиях? 

Прежде всего важно сформировать культуру использования медиатехнологий как способа обращения 
к тексту, интереса к нему и его понимания. И современный медиапроект как педагогический ресурс 
поддержки формирования читательских компетенций всё больше привлекает внимание педагога. 

Дети ХХI века – это дети-визуалы, которыми слово воспринимается труднее, чем «живой» экранный 
образ. Если при чтении литературного произведения в воображении учащегося возникают сюжетные 
картины, то совпадение воображаемого и увиденного на экране может стать причиной зарождения 
интереса к тексту. 

Визуализация, её применение как продуктивной формы взаимодействия с учащимися позволяет 
достичь на уроках литературы больших результатов. 

Во-первых, происходит эффективное восприятие смысловой информации, заложенной в текстах. 
Заменяются на запоминающиеся образы незнакомые слова, поэтапно раскрывается содержание текста. 

Во-вторых, совершенствуется умение выражать свои чувства, настроения, эмоции.  
Если «перевести» это на язык методической науки, то это значит, что читательская грамотность 

школьников растет, если на уроках идет специально организованная работа с текстом, который 
предлагается ему в формате, помогающем ему «вчитываться» в текст. 

Имеется много способов применения медиатехнологий на уроках. Как показывает практика, одним 
из действенных является создание собственного продукта с их использованием: 

1. буктрейлеры (игровые, неигровые, анимационные), которые по содержанию могут быть 
повествовательными (презентующими основу сюжета произведения); атмосферными (передающими 
основные настроения книги и читательские эмоции); концептуальными (транслирующими ключевые 
идеи и общую смысловую направленность текста); 

2. видеоролики на стихи поэтов, представляющие собой выразительное чтение в исполнении ученика, 
актера или поэта в сопровождении видеоряда; 

3. видеоэкскурсии (например, «Памятники А.С. Пушкину в Казахстане», «Ф.М. Достоевский и 
Семипалатинск», «Павел Васильев и казахская степь» и др.); 

4. видеокарты произведений (антропонимика, гастика, мода, архитектура, ландшафт, путешествия и 
др.); 

5. анимационные фильмы (мультипликационные иллюстрации по сюжетам литературных 
произведений); 

6. видеоинфографика (короткий видеоряд, в котором сочетаются визуальные образы данных, 
иллюстрации и динамический текст). 

Использование подобных стратегий помогает ученику вчитываться в текст, помогает преодолеть 
проблемы в чтении. Осмысливая таким путём художественный текст, учащийся одновременно реализует 
свой творческий потенциал. По сути, он создает некое новое, гибридное произведение. За счет 
воздействия на все органы чувств происходит органическое погружение ученика в художественный 
текст. Неслучайно, по мнению Е.С. Романичевой, в определении грамотности чтения (читательской 
грамотности) «подчеркнуто, что это не только способность человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них, но и готовность заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [5, 338]. 

Читательская грамотность способствует развитию метакогнитивных компетенций (от базисного 
декодирования, знания слов, грамматики, структуры текста до знаний о мире). И медиатехнологии 
сегодня с полным правом можно отнести к технологиям приобщения детей к чтению. 

Учитывая тот факт, что оценка читательской грамотности ориентируется на три группы умений (см. 
рис.1), медиатехнологии сегодня являются одними из самых востребованных инструментов. 
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Рисунок 1. Оценка читательской грамотности 
 

Таким образом, подобный способ использования медиатехнологий вызывает неподдельный интерес 
как к произведению, так и к процессу создания собственного продукта. Обращаясь к ним на уроке 
литературы и во внеклассной деятельности, учитель решает важнейшие образовательные задачи, 
связанные с формированием у ребенка мотивации к чтению, проектированию, творческой деятельности; 
возникновением партнёрских отношений родителей и обучающихся, так как родители и дети становятся 
соавторами проектов. Они вместе прочитывают, осмысливают текст и становятся ближе друг к другу. 

Использование медиатехнологий в предлагаемом аспекте визуализации текста способствует 
образовательному, эстетическому, личностному росту учащегося и развитию его читательского интереса. 
Это требование времени, веление современной жизни. И задача педагогов – учить детей ориентироваться 
в информационных потоках.  
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 Түйіндеме: Мақалада белгілі ұстаз Қанипа Омарғалиқызының әдебиетті оқыту әдістемесі ғылымына 

қосқан ерен еңбегі сөз етіледі. Әдіскер ұстаздың  Абайды мектепте оқыту туралы зерттеу еңбектеріндегі  
Абай шығармаларын  тұтастай оқытудың технологиясы, әдістемесі  қарастырылады. Автор ұстаздың 
жаңашыл ізденістерін зерделей келе, тиімді әдіс-тәсілдерін өз іс-тәжірибесінде қолданған сабақ үлгісін, 
оқушыларды зерттеушілік құзыреттілікке жетелейтін тапсырмаларды ұсынады. Қазіргі таңда білім 
жүйесіндегі Қ.Бітібаеваның жаңа технологиясының өміршеңдігін дәлелдейді.   

Тірек сөздер: жаңа технология, эпопеяны оқыту, әдіс-тәсілдер, сабақ түрлері, проблемалық оқыту, 
көркем мәтін, образды талдау.  

 
Аннотация: Обучение творчества Абая в передовой технологии Канипы Битибаевой. Статья 

посвящена выдающейся работе Канипы Омаргалиевны по методике преподавания литературы.  В 
исследовательской работе автора рассматривается методология обучения  творчество Абая. Автор 
представляет инновационные исследования К.О.Битибаевой  и рекомендует эффективные методики для 
уроков, использованных в  практике, задания способствующие развитию исследовательской  
компетенций учащихся. В настоящее время  новая технология Канипы Битибаевой является инновацией в 
системе образования.   

 Ключевые слова: новые технологии, обучение эпопеи, методы, виды уроков, проблемное обучение, 
художественный текст, анализ изображений. 

 
Annotation: Teaching Abay,s creativity in advanced technology Canipy Bitibaevoi. The article is devoted to 

the outstanding Kanipa Omargalievna’s work on literary studies and methods of teaching literature . This research is 
about the methodology of teaching creativity Abay. The author presents innovative research by K.O.Bitibaeva and 
recommends effective methods for lessons used in practice, which contribute to the development of students’ 
research competencies. Currently, the new technology of Kanipa Bitibaeva is an innovation in the education system. 

 Keywords: new technologies, epic learning, methods, types of lessons, problem learning, artistic text, image 
analysis. 

 
Абай еліміздегі түбірлі өзгерістер негізінде әлемге танылып жатыр. Абай аты әлемді шарлады. 

Қазіргі уақытта жас өскіндерге нағыз Абайды, дана Абайды қайта танытып, қауыштыру күн тәртібінде 
тұрған мәселе.  

Қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселесі Абай шығармашылығын жас өскіндерге жеткізу, сұлулығы 
мен тереңдігіне үңілту, қауыштыруды, рухани жан дүниелеріне бойлатуды өзінің көп жылғы ұстаздық 
еңбегі мен тәжірибесінде әйгілі ұстаз Қ.Бітібаева алдына мақсат етеді. Ұстаздың өз сөзіне жүгінсек: 
«Абай поэзиясының сұлулығынан бойымызға нәр алып, жан дүниемізді тазартып, сұлу жанды жас ұрпақ 
тәрбиелеу – адами да, ұстаздық та борыш», - дейді [1; 10]. 

Абай шығармашылығын оқыту айналасында Қ.Бітібаеваның «Абай шығармашылығын оқыту» атты 
еңбегі 2003 жылы Алматы қаласындағы «Мектеп» баспасынан, «Мектепте Абай шығармашылығын 
оқыту» атты оқу құралы 1994 жылы Өскеменнен шықты. Белгілі әдіскер ғалым Ә.М. Дайырова «Мектеп-
те Абай шығармашылығын оқытуды арнайы қарастырған әзірге бізге белгілі бірден-бір еңбек – 
Қ.Бітібаеваның оқу құралдары», - деп бағалайды [2]. Ары қарай ғалым: «Қ.Бітібаеваның бұл зерттеуі 
оқушыны Абаймен қауышу қуанышына кенелтіп, мұғалімге үлкен көмекке келетін пайдалы да зәру еңбек 
екендігі сөзсіз», - деген пікір айтады. Шынында да ұстаз Абай шығармашылығын жаңаша оқытудың 
жүйесін, үлгісін береді. Ол үшін Кеңестік кезеңдегі ақын шығармашылығын оқытудағы кемшіліктерге 
әділ пікір білдіреді. Саясат құрсауында Абайды тап күрескері етіп, оны «әлеуметшіл Абай» дәрежесінде 
ғана оқытылуын сөз ете отырып, автор оның саяси-әлеуметтік лирикасын ғана емес, ұлы дана мұрасын 
толық, жан-жақты оқыту проблемасын қозғайды. «Абай поэзиясын тақырып-тақырыпқа бөлшектемей, 
тұтастай қарастыру» мәселесін көтереді [1; 4]. Әсіресе автордың Абай  поэзиясының алтын арқауы – 
Адам, оған деген махаббат екеніне тоқтала отырып, Толық Адам проблемасы айналасында ізденуді алды-
ға тартады. Ақын поэзиясындағы баға жетпес үш асыл қазына: Алланы сүю, Алла махаббатпен жаратқан 
Адамды сүю, хақ жолы деп әділетті сүю, яғни осы үш сүю айналасында оқыту керектігін зерттеуінің бас-
ты ұстанымы етеді. Сондай-ақ автор Абайдай әлемдік алыптың мұраларын оқытуда оқулықтағы беріліп 
жүрген өлеңдерінің аздық ететінін, оны таныту үшін төменгі сыныптан бастап жаңа бағдарлама жасау 
керектігін ұсынады.  

Қанипа Омарғализының инновациялық технологиясы туралы ғалым Ф.Оразбаеваның пікіріне назар 
аударсақ: «Әдіскердің Абай шығармаларын тақырып-тақырыпқа жіктей бермей, ақын шығармашылығын 
тұтастай ең негізгі арналы, ағысты проблемаларына сүйене отырып, біртұтас оқыту туралы идеясы айы-
рықша назар аударуды қажет етеді. Абай өзі жазып кеткендей: "Алланы сүю, Алла махаббатпен жаратқан 
Адамды сүю, Хақы жолы деп әділетті сүю" оны оқытудың алтын діңгегі болуы керек", - деп жазады 
ұстаз, "Ақынның қай туындысында болмасын, оның алтын арқауы болып Адам тұрады, Адамға деген 
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махаббат тұрады. Ұлы ақын нағыз Адам – Толық Адам қандай болуы керек? деген сұраққа жауап іздей-
ді". Бұл пікір шын мәнінде ақын шығармашылығын ғана емес, жалпы адамзат жанын түсінуге, адами 
қасиеттерді меңгеруге жетелейді», - дейді [3; 4].  

Ұстаз 5-8 сынып арасындағы ақын шығармашылығын оқытудың бағдарламасын бере отырып, оны 
танытудың тың технологиясын, жолдарын саралап көрсетеді. Еңбектің сүбелі бір маңызы – бұрын оқуға 
ұсынылмаған ақын өлеңдеріне назар аударуы әр сыныпқа кемінде 6-7 өлең (қарасөзі бар) шығармаларды 
бере отырып, оны оқытудың тиімді жолдарын, поэтикалық талдау үлгілерін беруі. Әр өлеңнің негізінде 
жатқан ең негізгі, түйінді дәндерін (даралап, саралап оқыту технологиясы негізінде) саралап ала отырып, 
оны меңгертудің инновациялық жолдарын нақты көрсетеді. Әр өлеңге берілетін көмек-нұсқаулар 
проблемалық, дамыта оқытуға негізделген талдау сұрақтары да ғылыми түрде сөз болады.  

Қазіргі білім беруде дарын тәрбиелеу, жан-жақты дамыған дара тұлға қалыптастыру басты мақсат 
болса, осы мақсаттарға жетудің бір жолы – іздендіру бағытындағы шығармашылық жұмыстар болып 
табылады. Еңбекте шығармашылық жұмыстардың әр түрлі жүйесі берілген.  

1. Танымды іздендіруші, өз беттерімен орындайтын тапсырмалар. 
2. Ғылыми материалдармен іздендіруге бағытталған жұмыстар жүйесі (реферат, рецензия т.б.) 
3. Поэтикалық талдау түрлері: салыстырмалы жұмыстар, ақын проблематикасы, кейіпкерлерге микро-

мінездеме, дәйексөзді талдау, топтық, жұптық, жұмыстар түрлері, интервью-сұхбат, реплика-диалог, т.б. 
Талдау түрлері тікелей ұстаздың өзіне ғана тән, өз ізденісінің жемісі екені түсінікті. Бір тақырыптың 

өзіне бірнеше шығармашылық жұмыстар жүйесінің жасалуы – тың мәселе. Ал жазба жұмыстарының 
инновациялық түрлері де еңбекте кеңінен орын алған. Мысалы, шығарма-толғау, шығарма-сезім, сыр-
толғау, жыр-толғау, жыр-толғау, ой-толғаулар - барлығы да шығармашылық жұмыстардың тиімді түрлері.  

Еңбекте көркем мәтінді оқудың үш түрі ұсынылады.  
1. Сыныпта оқып талдауға арналған; 
2. Сыныптан тыс оқып, талдауға бағытталған; 
3. Өз беттерімен, өз қалауларымен оқып, талдауға арналған. 
«Абай шығармашылығын оқыту» атты іргелі еңбегінде автор «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» 

тақырыбымен 5 сыныптан бастап 8 сыныпқа дейін Абай шығармашылығынан оқылатын шығармалардың 
тақырыбын ұсынады. Төменгі сыныптарда лирикалық шығармаларды оқытудың өзіндік күрделілігін айта 
келіп, оқытудың әдіс-тәсілдерін береді. Соның ішінде, 5 сыныптағы Абайдың Әбіш туралы өлеңдерін 
оқытудың кейбір тиімді жақтарын атайды. Әбіш туралы абайтанушы ғалымдар еңбектерінен шолу жаса-
лады, «Абай жолы» эпопеясының «Қарашығын», «Қапада» тарауларындағы Әбішке сипаттама беріліп, 
салыстырылады. Әбіштің бейнесін шәкірттерге үлгі ете отырып,  білімділік, тәрбиелік жағынан оның 
маңызды екенін түсіндіреді. Әке мен бала проблемасы айналасында оқушыларға пікір талас ұйымдас-
тырады. Оқушыларды Әбішке дәйектемелі шағын мінездеме беруге баулиды. Оған талдаудың мынадай 
үлгісін береді: 

 
Тақырып (оқушы өзі қойған) Әбішті бейнелейтін сөздер Әбішке шағын мінездеме 

«Жасқа жас, ойға кәрі едің» «Тұла бойың ұят, ар» 
Тәуекелге нар 
Ерлікке де нар 
Талапты 

Арлы, намысты, 
талапты, батыл, ер, 

тәуекелшіл, жалтақ емес. 

 
5-8 сыныптарда Абай шығармаларын оқытудың тиімді әдістемесіне ұстаз мынадай мақсатты көз-

дейді. Өтілетін жаңа сабаққа байланысты мәтінді алдын ала оқыту арқылы көркем шығарманы қалай 
қабылдағанын білу, өз беттерімен көркем мәтінді талдау дағдыларын қалыптастыру; білімді өз еңбектері, 
ізденістерімен алу машықтарын жетілдіру керектігін айтады. Осы мақсатына орай ұстаз сұрақ-жауап, 
мәтінмен жұмыс, түсініктемені оқу әдістемесін ұсынады. Талдау кезінде мұғалім үнемі оқушыны қозғап, 
ой тастап, өзімен бірге еңбектендіріп, олардың пікірлерін назарға алып отырып қадағалайды. Жұптық 
жұмыс пен шағын пікір талас ұйымдастырылуы үшін проблемалық сұрақтар береді.  

1) Ақын өлеңді кімдерге арнап айтады? («Бір естіге», «өзіне», «бір әрі мың наданға») 
2) «Неше түрлі жан», «даладағы аңдар кімдер?» Ақын неге оларды осындай ауыр сөзбен сынайды? 
Әдіскер ұстаз оқушыларды ойлантып қана қоймайды, оларды ақын сезіміне, сонымен бірге өздерінің 

сезімдерін бақылауға арналған практикалық жұмыс түрін береді. Мысалы: 
 

Шумақтар Ақын сезімі Оқушы сезімі 
І Өкініш, қайғы Өлімді ойлау, ақынды ойлау, тебіреніс 
ІІ Амалсыздық, ойлы мұң, үміт, болжам Мұң, жан ашу, қобалжу 
ІІІ Амалсыздық, ашына сөйлеу, күйіну Түсіну, ақын рухымен сырласу, ренжу 
ІҮ Өкініш, мұң шағу, үміт Ойлы мұң, көне алмау, керісінше, жаны ашу 
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Ү Өкініш, сыр ашу, сырласу Кіналау (қоғамды), күрсініс 
ҮІ Күйіну, аяушылық күту, өсиетті өкініш, 

сырласу 
Есіркеу, аяу 

ҮІІ Болжау, тоқтау, сенім Аяныш, тебіреніс 
  
Бұндай жұмыстар лирикалық шығармаларды сезіммен талдауға үйретеді. Оқушыларды адам сезімі 

мен жанын түсінуге баулиды. 
Үй тапсырмасы ретінде оқушыларға шығармашылық жұмыстар беруді ұйғарады. Яғни ол жұмыс-

тарға ұстаз көмек-карточкалардың «Болашаққа хат», «Арыз» атты үлгілерін дайындайды. 
Абайдың поэмаларын, қарасөздерін оқытуда тиімді оңтайлы тәсілдер арқылы оқушылардың түсіні-гіне 

сай берілгенін көруге болады. Қарасөздерді оқытуда ұстаз мәнерлеп оқу, түсініктемелі оқу, сара-мандық 
жұмыстарды пайдалануды жөн көреді. Ақынның әр қарасөзін оқытуда оқушыларға берілетін білім 
мазмұнымен таныстырады, оған талдаудың үлгісін кестелер арқылы көрсетеді. Пікірлесу сұрақтары мен 
оқушылардың білім-білік дағдыларын жетілдіру бағытындағы жұмыстар мен талаптарға көп көңіл бөледі.  

Сонымен қорыта келгенде, Абай шығармашылығын оқушыларға жан-жақты тереңдетіп оқытуда бұл 
еңбектің ғылыми әрі әдістемелік жағынан маңызы зор. Себебі адамзаттың Абайдай ірі тұлғасының 
шығармашылығын жасөспірімдерге оқытып меңгертудің жан-жақты жолдарын іздеп, оның түйінді дәнін 
тауып оқушылардың бойына дарытып, адамдық қасиеттерге баулыған инновациялық технологияның 
талаптарына сай нағыз гуманистік тұрғыдан жазылған ғылыми әдістемелік еңбек  демекпіз.  

Қанипа Омарғалиқызының қай еңбегі болсын ұстаздардың бағдар шамындай. Сол себептен болар, 
ұстаздың еңбектеріне деген сұраныс та ерекше. 
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Түйіндеме: Ұсынылып отырған мақалада «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі» атты 

педагогикалық технологияны сабақта қолдану барысындағы оқыту сапасын басқарудың, оқыту сапасын 
өлшеудің мәні ашылады. Педагогикалық квалиметрия: оқушының оқу жетістіктерін (құзыреттілік 
деңгейін) бағалау критерийлері  сипатталады.   

Тірек сөздер: оқыту сапасын басқару, оқыту сапасын өлшеу, педагогикалық квалиметрия.  
 
Аннотация: В предлагаемой статье раскрывается сущность управления качеством обучения, 

измерения качества обучения при использовании педагогической технологии «Трехмерная методическая 
система обучения» на уроке. Педагогическая квалиметрия: характеризуются критерии оценки учебных 
достижений (уровня компетентности) учащегося. 

Ключевые слова: управление качеством обучения, измерение качества обучения, педагогическая 
квалиметрия. 

Annotation: The article reveals the essence of quality management training, measuring the quality of 
training using pedagogical technology "three-Dimensional methodical system of training" in the classroom. 
Pedagogical qualimetry: the criteria of evaluation of educational achievements (level of competence) of the 
student are characterized.  

Keywords: management of quality of training, measurement of quality of training, pedagogical qualimetry. 
 
Біздің еліміздегі білім беру жүйесіндегі жаңартудың жан-жақты ауқымдағы үдерісі жекелей-әрекеттік 

оқытуды іске асыру жолымен сапалы нәтижеге жетуге кепілдік беретін тиімді дидактикалық құралдарды 
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білім беру үдерісіне енгізуді көздейді. Біздің көп жылғы зерттеулеріміз бен практикалық жұмыстарымыз 
көрсеткендей, осындай дидактикалық құралдардың бірі оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесінің 
(ҮӘЖ) білім беру технологиясы болып табылады [1]. 

Жекелей-әрекеттік парадигмадан шығатын осы технологияның писхологиялық-педагогикалық негізі 
ретінде біз С.Л. Рубинштейннің ойлау үдерісіндегі жаңа байланыстарда ойлай білу объектісін енгізу, 
ондағы өнертапқыштық пен жаңалықтарға әкелетін жаңа ерекшеліктерді табу жөніндегі тұжырымда-
масын анықтадық. Сондай-ақ технология негізіне Л.С. Выготскийдің оқушының ақыл-ойын дамытудағы 
оқыту үдері-сінде «өзекті даму» аймағынан «жақын арадағы даму» аймағына қарай көшуі туралы 
теориясы енгізілген, ол әрекет ету негізінде іске асырылып, тежелу деңгейінен өнімділікке қарай көшетін 
іс-қимыл болып табылады [2].  

Осы ретте В.П. Беспалько, М.В. Кларин және басқа да жетекші ғалымдардың бекіткен негіздемелері-
не сүйенсек, бұрынғы кеңестік мектептерде әлі күнге дейін диагностикалық мақсаттар жүзеге аспаған, 
бұл мектептердің тұйықталып қалған жай-күйін, «баласыз» және үстіртін педагогиканың негізгі себебін 
көрсетеді, осының барысында педтехнологияны әзірлеудегі шығар жол ретінде біз диагностикалық 
мақсатты білім берудің әдістемесін анықтадық [3]. 

Бұл бізге оқушылардың оқу сапасына жетуіне объективті бақылау жасауды қамтамасыз етуге және 
оқыту мақсатында кепілді жетістікке жететін берік негіз құруға мүмкіндік береді. Біздің білім беру 
парадигмасынан таңдап алынған осы мәнді шығара отырып, педтехнологияны әзірлеудің басқа да негізгі 
талаптары оқыту үдерісінің жобасы болуға тиіс екендігі анықталды. Педагогикалық технологияны 
жасақтаудың осы негізгі талаптары, сондай-ақ жоғарыда аталған психологиялық-педагогикалық негізін 
қалаушы тұжырымдамалар өз кезегінде оқытудың әдістемелік жүйесіндегі барлық компоненттерін 
(мақсатын, мазмұнын, әдісін, формасы мен оқыту құралын)  түбегейлі жаңартуды көздейді. 

Оқыту мақсатының диагностикалық қойылымы, оқыту мақсатының оқыту нәтижелері арқылы 
тұжырымдалып, оқушының іс-қимылының көрінуімен сипатталады, осылайша нақты тануға және өлшеу-
ге болады. Осы мақсаттағы неғұрлым белгілі жүйе, өзіндік ерекшелігі бар Б.Блум таксономиясы болып 
табылады. Әлемде бұл жүйені негізінен оқытуда жоспарлау және оның нәтижелерін бағалау кезінде 
пайдаланады. Ағылшынның педагог-әдіскері Дж. Петти [4] Блум таксономиясын жан-жақты қолдануға 
болады деп әділ бағасын бере білген. Мәселен, таксономияның алты негізгі сатысын білу мен қабілет-
тіліктің иерархиясы ретінде қарауға болады. Осы ретте білім алу мен түсіну деңгейінде оқыту функционал-
дық білімді қалыптастыру үшін шала-шарпы оқуға алып келеді, мұғалімдер жоғары деңгейде ойлауды талап 
ететін – қабылдау, талдау, синтездеу және бағалау сияқты тапсырмалар ұсынуы тиісті деп түйіндейді ол.  
Осылайша оқыту мақсатының диагностикалық қойылымы дамып келе жатқан оқытуды ұйымдастыру мен 
өткізудегі, жекелей-әрекеттік тәсіл негізінде оқушылардың функционалдық сауаттылығының қажетті 
шарттары болып табылады. Оқушылардың танымдық әрекетінің тиісті деңгейінде жүзеге асыруды талап 
ететін иерархиялық тапсырмалардың жүйесі барлық сынып бойынша әрбір пәннің әрбір тақырыбы 
бойынша әзірленуі тиіс. Бұл мұғалімдердің тиянақты, шығармашылық жұмысын талап етеді.   

Төменде Қапшағай қаласы, №3 ОМ, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі  Алимова Аңса 
Есенқұлқызының  9-сынып, қазақ әдебиеті пәнінің бір тақырыбын  оқушыларға өз бетімен меңгертіп, кері 
байланыс ұйымдастыру нәтижесінде әр оқушыны бағалауға арналған тапсырмалар жиынтығын ұсынамыз 
[5]. Тақырыбы:  Қожа  Ахмет Йасауи «Диуани хикмет». 

Тапсырма: Балалар, төмендегі бос орындарға жауап жазыңдар. 
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Оқытудың «Үшөлшемді әдістемелік жүйесі (ҮӘЖ)» педагогикалық технологиясының  талабы 
бойынша жаңа тақырыпты меңгеру үдерісі үш кезеңнен немесе екі негізгі бөлімнен тұрады: 
синектикалық және нәтижеге бағытталған бөлімдерден [6].  

Синектикалық бөлім: І-кезең – мазмұнды меңгертуге дайындық кезеңі. Жаңа тақырыпқа 
байланысты проблемалық ситуация туғызуға бағытталған тапсырмалар жиынтығы беріледі. Бұлар 
«Көпір» тапсырмалары;  ІІ-кезең – туындаған проблеманы шешу үшін оқушының жаңа тақырыпты өз 
бетімен меңгеруіне бағытталған кезең. Топтық жұмыс барысында түрлі интерактивті әдістер немесе 
зерттеушілік әдіс арқылы тақырыпты өз бетімен меңгерту жұмыстары ұйымдастырылады.  Зерттеушілік 
әдістің қадамдарының (тәсілдерінің) орындалу реті Б.Блумның «Толық меңгерту» теориясындағы  аралық 
мақсаттардың (1) білу, 2) түсіну, 3) қолдану, 4) талдау, 5) жинақтау, 6) баға беру, яғни рефлексия жасау) 
орындалу ретімен сәйкес келеді.  Бірақ біздің ғылыми-зерттеу жұмыстарымызда дәлелденгендей, аралық 
мақсаттар реті  ауыстырылып жүзеге асырылады: 1) білу, 2) түсіну, 3) талдау, 4) жинақтау, 5) қолдану,             
6) баға беру. Бұған негіздеме: алдымен мақсаттар тізбегіндегі алғашқы төрт қадам арқылы тақырыптың 
теориялық бөлімін меңгерту, содан кейін оны практикада бекіту көзделеді. Мұғалім оқушылардың өз 
бетімен танымдық қызметін басқарып, жетелеп отырады. Соңында оқушылар өздері қорытындысын 
шығарып, практикалық жұмыстармен бекітеді. 

Негізінен, дәстүрлі және барлық белгілі (соның ішінде шет елдік)  педагогикалық технологиялар 
бойынша оқытуда да сабақтың соңында тек бірнеше ғана оқушы белсенділігі  қатысқаны үшін бағала-
нады, үйге тапсырмалар беріледі. Жаңа тақырып бойынша әр оқушыны бағалау мүмкіндігі болмайды.  

Осыған  байланысты жауабын күттірмейтін өзекті мәселелердің бірі: әр оқушының қол жеткізген оқу 
нәтижесін әділ өлшейтін сенімді бағалау құралы қажет және оны  білім беру жүйесінің барлық саты-
ларына енгізу керек. Ол – критериалды бағалау жүйесі. Критериалды бағалау жүйесі ҮӘЖ технология-
сының нәтижеге бағытталған бағалау екінші бөлімінде (немесе ІІІ-кезеңде) қолданыс табады.  Жоғары-
дағы ІІ кезеңде теория бойынша  меңгерілген білімдік  және практикада бекітілген біліктілік тапсырма-
лары төмендегі критерийлер бойынша үш деңгейге іріктелініп, оқушылардың жеке жұмыс жасау 
барысында қайтадан біртіндеп орындатылады. Жиналған тиісті баллдарын мониторингке тіркетеді. 

Бағалау критерийлері мазмұнның күрделілік дәрежесіне тікелей бағынышты және тапсырмалардың 
күрделілігіне сәйкес квалиметриялық амал (сапаны өлшеу амалы) негізінде қойылған баға ғана білім 
сапасының нағыз әділ көрсеткіші бола алады: егер оқушы үш деңгей тапсырмаларын біртіндеп толық 
және дұрыс орындаса «өте жақсы», алғашқы екі деңгей тапсырмаларын ғана дұрыс орындаса – «жақсы»,   
тек бірінші деңгей тапсырмаларымен шектелсе – «қанағаттандырарлық» деп бағаланады (төмендегі                
1-кестеге назар аударыңыз): 

 

 
Бағалаудың мұндай тәсілінің мәні бірінші деңгей тапсырмаларынан бастап оқушылардың  жіберген  

қателерін түзете отырып, оларды қабілеті жеткенше жоғары  деңгейлерге біртіндеп жетелеу. Бірінші 
деңгейдегі тапсырмаларды орындағаны үшін оқушыларға «есептелді-зачет» қойылады, болмаса оны 
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қайта тапсыруға болады. Оқушылар бірінші табысын ойдағыдай аяқтап, «даму баспалдағының» келесі 
сатысына көтерілуге мүмкіндік алып балл жинайды. Бұл әдісті біз «Қосу» немесе «Марапаттау» әдісі, -
деп атадық. Дәстүрлі бағалауда, керісінше «Азайту» немесе «Жазалау» әдісі қолданылады. Себебі 
оқушыдан сабақ сұрағанда бірден «5»-ке жауап беру талап етіледі. Ондай болмаған жағдайда, оқушының 
бағасы жоғарыдан төмен қарай азайтылып отырады. Бұл оның бойына қорқыныш пен уайым ұялататын 
кері ынтасының көзі болып қалады. 

«Қосу» әдісінің ынталандыру әлеуетінде оқушылардың оқу жетістігін «мөлдір журналға» белгілеп 
отырады. Тақтаның шетіне, «мөлдір журнал» ілініп қойылады, ол арнайы дайындалған үлкен кесте 
түрінде болуы да мүмкін. Кестенің сол жағына оқушылардың аты-жөні жазылады, оң жағына – оқылатын 
тақырыптың атауы және әрбір деңгейдегі тапсырмалардың нөмірлері беріледі.  Бірінші деңгейдегі тап-
сырмаларды дұрыс орындаған оқушылар, мұғалім тексергеннен кейін, біртіндеп тақтаға шығып 
«плюспен» журналға белгілейді. Содан соң олар келесі деңгейдегі тапсырмаларды орындауға кіріседі. 
Орындалған тапсырмаларды журналға белгілеу барысында әр оқушы өз сыныптастарының табыстары 
туралы ақпарат алып отырады. Бұр оқушылар арасында жарыс тудыруға әкеледі, ал ол өз кезегінде, 
оқушының  алға жылжуына себепкер болады. 

Тәжірибе көрсеткендей, оқушы журналда белгіленіп отырған өзінің жылжу динамикасын басқа-
лардың жылжу динамикасымен салыстыра отырып, жетістікке жеткен оқушылардан қалыспауға тыры-
сады, өзін тек жақсы жағынан ғана көрсетуге деген ықыласы оянады және сабақ ойын сипатында өтеді. 
«Даму баспалдағының» жоғары деңгейлері оқушылардың ізденістік-зерттеушілік, шығармашылық 
білімін қалыптастыруға жол ашады. 

«Үшөлшемді   әдістемелік жүйе» негізінде құрылған оқыту арқылы ғана Қазақстанның жаңа үлгідегі 
Ұлттық мектебін құруға мүмкіндік туатыны ғылыми түрде дәлелденген [1]. Мұндай мектепте оқушы әр 
пәннің стандарт талабына сәйкес анықталған мазмұнын интерактивті және зерттеушілік әдістер арқылы 
өз бетімен меңгеруге үйренеді. Әр тақырып бойынша құрылған үш деңгейлік тапсырмаларды біртіндеп 
орындап отыру арқылы сапалы да, берік білім алады.  Сонымен қатар, бұл мектеп: лицей, гимназияларда 
тереңдетіліп берілетін оқу мазмұнын; олимпиадалық тапсырмаларды; ғылыми жобалардың, факультатив-
тік сабақтардың, үйірмелердің мазмұнын қамтитын 4-шығармашылық деңгей тапсырмаларын (әр 
оқушының жеке қабілетіне сәйкес бағыттағы ғана пәндер бойынша) орындатуға жағдай жасайтын 
универсалды мектеп бола алады. Үшінші және төртінші деңгейдегі оқушы өзін-өзін тәрбиелеуге, 
өздігінен білім алуға, өзін-өзі дамытуға, кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгеруге дайын, жеке 
қоғамдық мүдделерді үйлестіре білетін жан-жақты мәдениетті, шығармашыл, құзыретті, өмір бойы білім 
ала алуға бейімделен, функционалды сауаттылығы жоғары деңейдегі тұлғаға айналады. Мектеп іргесінде 
жеке оқушының үздіксіз даму траекториясын көрсететін мониторинг құрылады және электронды журнал, 
оқушының электронды күнделігі жүргізіледі. 

Қорыта айтқанда: әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес келетін білім алудың жоғарғы сапасын 
қамтамасыз ету, оқушының да, студенттің де, тыңдаушының да (егер жоғарғы оқу орындарында және 
біліктілікті арттыру ұйымдарында үшөлшемді әдістемелік жүйе қолданылатын болса) функционалды 
сауаттылығын дамытуда, даму деңгейін критериалды бағалау жүйесі арқылы әділ өлшеуде  
«Үшөлшемді әдістемелік жүйені» қолданудың маңызы зор екені байқалады. 
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Түйіндеме: Әдістемедегі өзгерістер қазіргі уақытта саралап оқытуды ұйымдастырумен байланысты.  

Оқытудың маңызды түрі болып жеке-деңгейлік саралау технологиясы табылады . Жеке-саралап оқыту 
технодогиясы жеке тұлғаның ерекшеліктерін есепке алып ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оқу 
процесінде  білімді сапалы меңгеруді қамтамасыз етеді, білім алушылардың білім беру мазмұнының 
толық меңгеруге, білім деңгейіне сәйкес мәселені шешуге көмектеседі. 

Тірек сөздер: жеке-деңгейлік саралау, тұлға, сапалы меңгеру.   
 
Аннотация: Изменения в методике в настоящее время связаны с организацией дифференцирован-

ного обучения, важнейшим видом которого является индивидуально-уровневая дифференциация. 
Технология индивидуально -дифференцированного обучения  позволяет организовать учебный процесс 
на основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечивает качественное усвоение 
обучающимися содержания образования, помогает решить проблему перегрузки обучающихся.  

Ключевые слова: индивидуально-уровневая дифференциация, личность, качественное усвоение 
 
Annotation: Changes in the methodology currently associated with the organization of differentiated 

learning, the most important of which is the individual-level differentiation. Technology individually 
differentiated learning allows organizing the educational process on the basis of individual peculiarities of the 
personality, provides high-quality assimilation of students of educational content, helps to solve the overload of 
students.  

Keywords: individually-level differentiation, personality, quality mastering. 
 
В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, которое 

ориентировано на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

Меняется образовательная парадигма: предлагаются иные подходы, иное право, иное поведение, 
иной педагогический менталитет. 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей 
оперирования информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на 
индивиуализацию образовательных программ. 

Учебно-воспитательный процесс может стать гораздо эффективнее, если будет теснее увязываться с 
объективными закономерностями развития психики студента, которого обучают и воспитывают. 

Основным предметом учебной деятельности студента является структурная организация, 
комплексирование, систематизация индивидуального опыта, расширение информации за счет 
возрастания познавательного интереса. 

Включение первокурсника в новый тип учебно-профессиональной деятельности требует формирова-
ния языковой базы по избранной им специальности. Результатом учебной деятельности является 
усвоение некоторого способа преобразующих действий с объектом деятельности, что способствует 
развитию умственных способностей. Под усвоением нужно понимать не только запоминание знаний, а 
умение переводить теоретические знания в практические умения, то есть умение оперировать знаниями 
при решении разнообразных жизненных задач [1]. 

  Всякая познавательная деятельность включает ряд психических процессов: восприятие, внимание, 
память, воображение, мышление и речь; а обучение второму языку нужно рассматривать как познава-
тельную деятельность. Научение русскому языку как второму  чаще всего протекает на другой 
мотивационной основе, чем научение родному. Родной язык усваивается человеком на основе противоре-
чия между потребностью общения и накапливания новой информации, отсутствием средств для такого 
общения. Второй язык на такой же мотивационной основе усваивается только в тех случаях, если 
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окружающие человека условия рождают потребность общаться средствами не одного, а двух языков (в 
двуязычных семьях). 

Мотивы, которые определяют преобладание интереса к тому или другому предмету, многообразны. 
В основном они сводятся к следующим. 

1. Непосредственный интерес к самому содержанию предмета, к тому содержанию 
действительности, которое в нем отражается. 

2. Интерес вызывает характер той умственной деятельности, которую требует предмет. 
3. В некоторых случаях интерес вызывается тем, что данный предмет ему хорошо дается. 
4. Опосредованный интерес к предмету вызывается связью с его будущей деятельностью [2, с.5]. 
Основными психологическими условиями возникновения  познавательного интереса в процессе 

обучения являются следующие: 
1) получаемые знания обладают  новизной для обучаемых, так как повторение известных истин не 

обеспечивает обучения и развития;  
2) знания осознаются как полезные для учащихся, т.е. объективное значение  этих  знаний 

приобретает для них личностный смысл;   
3) создание на уроке творческой обстановки мыслительного поиска обеспечивает усвоение знаний 

при решении учебных задач;   
4) активность  поисковых  действий  получает положительную оценку;   
5) на уроке складывается ситуация творческого конкурса [2, с.7].  
 Рассмотрим психологические и педагогические цели дифференцированного обучения.                     

Н.Н. Кузнецова считает, что цели дифференцированного обучения можно рассматривать с нескольких 
точек зрения: 

–  с психолого-педагогической точки зрения – индивидуализация обучения, основанная на 
создании оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей каждого 
школьника; 

– с социальной точки зрения – целенаправленное воздействие на формирование индивидуального 
творческого, профессионального потенциала общества в целях рационального использования 
возможностей каждого члена в обществе в его взаимоотношениях с социумом; 

 –  с дидактической точки зрения – разрешение назревших проблем школы путём создания новой 
методической системы дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально новой 
мотивационной основе; 

 –  с психолого-педагогической точки зрения – индивидуализация обучения, основанная на 
создании оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей каждого 
школьника; 

 –  с социальной точки зрения – целенаправленное воздействие на формирование индивидуального 
творческого, профессионального потенциала общества в целях рационального использования 
возможностей каждого члена в обществе в его взаимоотношениях с социумом; 

 –  с дидактической точки зрения – разрешение назревших проблем школы путём создания новой 
методической системы дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально новой 
мотивационной основе [3,  с.7]. 

Мы согласны с ее мнением, берем за основу ее аспекты при использовании технологии 
индивидуально-дифференцированного обучения на занятиях русского языка в казахских группах. 

Русский язык изучается в казахских отделениях нащего университета (бакалавриат) по всем 
специальностям и направлениям подготовки. У нас учатся студенты из 16 стран европейского континента 
и 15 автономных республик – представители  более 30 национальностей – 25 представителей тюркского 
пространства и около 10 представителей различных этносов и национальностей. 

Есть студенты, которые не изучали русский язык в своей стране – изучали только на подготовитель-
ных курсах, именно в эти группах нужно и важно использовать технологию индивидуально-
дифференцированного обучения.  

Дифференциация в переводе с латинского “difference” означает разделение, расслоение целого на 
различные части, формы, ступени [4, с.175]. 

Дифференцированное обучение: 
1) форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств в 
гомогенных группах (гомогенный –гр.однородный по составу) [4, с.141]); 
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2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного процесса для 
различных групп обучаемых. 

Дифференцированный подход в обучении означает: 
1) создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета 

особенностей их контингента; 
2)комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах; 
3) представляет собой совокупность организационных решений, средств и методов дифферен-

цированного обучения, охватывающих определенную часть учебного процесса. 
Автор статьи много лет работает над проблемой использования технологии индивидуально-

дифференцированного обучения на занятиях русского языка в школе и вузе:  еще будучи учителем в 
школе разработала технологию индивидуально-дифференцированного обучения  на уроках русского 
языка для учащихся средней школы. [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Каждый обучающийся как носитель собственного (субъективного) опыта уникален. Поэтому с 
самого начала обучения необходимо создать для каждого не изолированную, а более разностороннюю 
учебную среду, дающую возможность проявить себя. И только когда эта возможность будет 
профессионально выявлена педагогом, можно рекомендовать наиболее благоприятные для развития 
обучающихся дифференцированные формы обучения.  

Принимая это во внимание, необходимо отчетливо представлять, в чем состоит развитие личности в 
условиях дифференцированного обучения, какие движущие силы определяют качественные изменения 
обучающихся, в структуре их личности, когда эти изменения происходят наиболее интенсивно и, 
разумеется, под влиянием каких внешних, социальных, педагогических и внутренних факторов. 
Понимание этих вопросов позволяет выявить как общие, так и индивидуальные тенденции в 
формировании личности, нарастание возрастных внутренних противоречий и избрать наиболее 
эффективные способы помощи студентам.  

Выявляя индивидуальные возможности обучающихся, необходимо развивать их способность 
мыслить глубоко, оригинально, свободно и эмоционально. Преподаватель может делать трудные задачи 
легкими, помогая тем самым студентам в усвоении программного материала. И   реальным путём к 
достижению такой цели является индивидуально-дифференцированный подход к организации 
учебного процесса. Повышение уровня мотивации в овладении нормами современного русского языка - 
проблема, которую можно решать с использованием методов дифференцированного обучения. 

 Для определения уровня знаний по русскому языку на первом же занятии им предлагаются такие 
задания: 

1. Перевод текста, чтение и пересказ небольшого текста 
2. Эссе «Мое хобби» 
Результаты знаний по русскому языку для определения обученности (работа с текстом)  показывают 

очень низкий уровень. Так, только 1 студент смог набрать 75 баллов, 3 студента набрали только 65 
баллов, еще 3 студента показали самый низкий средний балл, а остальные 7 студентов не набрали даже до 
40 баллов. Таким образом только 50% смогли более-менее справиться с заданием. 

Результаты знаний по русскому языку для определения обученности (эссе)  показывают очень низкий 
уровень. Так, только 1 студент смог набрать 75 баллов, 2 студента набрали только 65 баллов, еще 3 
студента показали самый низкий средний балл, а остальные 8 студентов не набрали даже до 40 баллов. 
Таким образом только 40% смогли более-менее справиться с заданием. 

Определив знания студентов, в соответствии с показанными знаниями, мы уже можем распределить 
их по группам и начать обучение по своей, созданной в течении многолетней работы,  технологии 
индивидуально - дифференцированного обучения (ТИДО). 

Студентов делим на группы: сильные, средние, слабоуспевающие – группы 1, 2, 3 
1 группа – студенты с высоким уровнем усвоения, с высокими познавательными способностями, 

умеют работать самостоятельно, выполняют задания повышенной трудности. 
2 группа– студенты со средним уровнем способностей. Для них необходимо создавать условия для 

продвижения в развитии и постепенного перехода в 1-ую группу. Работая с этой группой, нужно 
развивать способности, воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах. 

3 группа – студенты с пониженной успеваемостью, в результате их педагогической запущенности 
или низких способностей. Этой группе приходится уделять особое внимание, поддержать, помочь 
усваивать материал, работать некоторое время только с ними на уроке, пока 1 и 2 группа работают 
самостоятельно. Систематическая работа с ними помогает части студентов перейти на работу во 2 или 1 
группы.  
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По данной технологии основной формой обучения является групповая и индивидуальная. 
Индивидуальная форма работы помогает  студенту глубже сосредоточиться на отдельных заданиях, дает 
возможности оценивания и организации саморазвивающего обучения через задания развивающего 
характера. 

Разноуровневые группы подвижны. При делении студентов на группы преподаватель сообщает им, 
что, если студент второй или третьей группы работает в полную силу, он может перейти из одной группы 
в другую. Ущемления личности не существует.  

Движение вперёд идёт на основе возврата к изученной теории, закрепления на большом количестве 
примеров и упражнений. Каждый работает в меру своих сил и возможностей, овладевает умениями и 
навыками, предусмотренными программой, и не теряет интерес к предмету. Непременным залогом 
успеха в данном подходе, несомненно, является проверка работы каждого студента (по мере 
возможности и значимости задания), а не заслушивание одного представителя от группы. 

По-разному использовать теоретические сведения в работе со студентами, учитывая их интересы и 
способности.  Сильным студентам предлагаются вопросы и задания в ходе самостоятельных 
наблюдений. При освоении теоретических сведений,  которые необходимо только осознать без 
обязательного запоминания, нужно привлечь к работе студентов 2-ой группы, так как они могут не 
придать им должного значения, не сориентироваться в материале, что приведёт к нежелательным 
результатам при формировании умений. Студентам -3ей группы нужно увеличить время для подготовки, 
но обязательно проконтролировать исполнение и дать оценку. 

На этапе закрепления, применения и обобщения знаний и умений основой дифференцированного 
подхода является организация  самостоятельной работы. Здесь наиболее важен учёт работоспособности 
и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Итак, для осуществления дифференцированного подхода необходимы следующие условия: 
а) знание индивидуальных и психологических особенностей отдельных обучающихся; 
б) умение анализировать учебный материал, выявить возможные трудности, с которыми встретятся 

разные группы студентов; 
в) составление развёрнутого плана занятия, включая вопросы разным группам и отдельным 

студентам; 
г) умение «спрограммировать» обучение разных групп студентов; 
д) осуществление оперативной обратной связи; 
е) соблюдение педагогического такта. 
В связи с дифференциацией и индивидуализацией приходится перестроить технологию занятий. 

Нужно определить оптимальный темп работы, так как все группы обучающихся работают по своему 
плану. Студенты  первой группы большую часть времени работают самостоятельно, получая творческие 
и проблемные задания. Вторая группа, выполняя самостоятельные задания, работает чаще по образцам, 
им необходим более детальный рассказ. С третьей группой преподаватель должен в основном работать 
сам: рассказать, опросить, проверить, помочь, показать абсолютно каждому студенту. 

Во время использования технологии индивидуально-диффереинцированного обучения  (ТИДО)  
студентам предлагаются различные типы заданий. Эти задания предложены в учебно-методическом 
пособии автора, которое лежит у каждого студента на столе. Преподаватель указывает номер страницы и 
номер задания, и студенты сами находят эти задания. 

Необходимо справиться с недоверием к студенту, изменить весь стиль взаимоотношений с 
обучающимися. Время каждого занятия используется для соединения воспитания и развития студентов.  

Главным достоинством заданий с дифференцированной помощью является полная занятость всех 
обучающихся, самостоятельно переходящая от уровня к уровню. На каждом предмете имеются свои 
возможности подготовки многоуровневых заданий.    

Дифференциация обучения будет эффективной и действенной, так как такая педагогическая система, 
в которой студент рассматривается как самый заинтересованный участник своего развития, как деятель 
самовоспитания, саморазвития. А педагогическую деятельность такого преподавателя можно 
характеризовать как педагогическое сотрудничество и взаимопонимание. Ведь только при сотрудни-
честве, взаимопонимании, доверии обучающегося и обучаемого возможна передача знаний на высоком 
качественном уровне. Такая педагогическая система сложна, но этого требует время сегодняшнего дня.  
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Түйіндеме: Мақалада 2016-2018 жылдарға арналған үштілділікті дамытудың Аймақтық бағдарла-

масы  туралы сөз болады. Сонымен қатар тілді оқытудың қазіргі жағдайы мен  қазақ тілі мұғалімдеріне 
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2018гг. Дан анализ  ситуации  и конкретные рекомендации для учителей казахского языка по 
совершенствованию методики преподавания  казахского языка. 

Ключевые слова: региональная программа, трехъязычие, обучение языку, казахский язык, 
методика. 

 
Annotation: In section telling about trilingualism development Regional programme in EKR in 2016-2016 
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Қазақстан қоғамындағы болып жатқан экономикалық және саяси жаңғыртудың ең маңызды 

қырының бірі -тіл саласындағы саясат. Елбасы көп ұлтты қазақстандық қоғамға көптілділікті дамытудың 
маңыздылығы мен мәнділігі туралы үнемі айтуда:  «Қазақстан жоғары білімді ел ретінде әлемге танымал 
болуға тиіс. Ол үшін  қазақстан халқы үш тілді меңгеруі қажет: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі  - 
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халықаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға табысты бірігу тілі.  Бүгінгі таңда, 
біздің еліміз әлемдік кеңістікке  талпыныспен кіру кезеңінде, бірнеше тілді меңгерген адам ғана нағыз 
білімді адам болып саналады» [1]. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін тұлғаның функциональдық жеке 
қасиеттері: белсенділік, шығармашылықпен ойлау қабілеттілігі,  ерекше шешімдерді таба білу, кәсіби 
жолын таңдай білу икемділігі, өмір бойы оқуға даярлығы қалыптасуы тиіс. Аталған дағдылардың бәрі  
мектеп жағдайында қалыптасады. Сондықтан тіл мамандарына үлкен жүк артылады, Ахмет Байтұрсынов 
айтып кеткендей: «Мұғалім қандай  болса, мектеп hәм сондай болады». 

Өкінішке орай , Облыстық білім басқармасының «Шығыс» өңірлік орталығының мамандары өткізген 
мониторинг  оқу орыс тілінде жүретін  жалпы білім беретін мектептердегі  қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытуда көптеген  проблемаларды айқындады:  

- Оқу жоспарларында бірізділіктің болмауы; 
- балабақша – мектеп – жоғары оқу орындары – арасында қазақ тілін оқытуда сабақтастықтың 

жоқтығы;  
- мектеп  оқушыларына  арналған қазақ тілі оқулықтарының  сапасының  төмендігі; 
- оқулықтарда берілген мәтіндердің оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай бейімделмегендігі; 
- қазақ әдебиеті пәнінің  көп  жағдайда  орыс тілді мектептерде  орыс тілінде жүргізілуі; 
- және ең негізгісі – қазақ тілі мұғалімдерінің  кәсіби шеберлік деңгейінің төмендігі.  
Аталған кемшіліктерді болдырмау және де аймақта мектеп оқушыларына үштілді меңгерту 

мақсатында Облыс әкімі Д.К. Ахметовтың тапсырмасымен облыс орталығында осыдан бірнеше жыл 
бұрын көптілділікті дамытуға арналған Аймақтық бағдарлама жасау үшін жұмыс тобы құрылған 
болатын. Бұл топтың негізгі мақсаты – тек бағдарлама жасау ғана емес, сонымен қатар оны жүзеге 
асыратын механизмдерді де қарастыру. Жұмыс тобына облысымызға танымал  тілші ғалымдар, қаланың 
жетекші мектептерінің қазақ тілі мұғалімдері, қалалық білім беру басқармасының қызметкерлері кірді. 

 Ең алдымен біз оқу орыс тілінде жүргізілетін облыс, қала  мектептеріндегі қазақ тілі мұғалімдерімен 
онлайн режимінде сауалнама өткіздік. Сауалнама нәтижелері  мұғалімдердің  қолданып жүрген қазақ тілі 
оқулықтарына көңілдері толмайтынын,  оқу-әдістемелік құралдар, электронды ресурстардың аздығын,  
инновациялық әдістемелердің жоқтығын  көрсетті. Сондықтан жұмыс тобы келесі кезеңде қаланың 
жаңашыл педагогтары мен жоғары санатты  қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін  жұмысқа тарта отырып, 
оқулықтарға қосымша ретінде оқу-әдістемелік кешен дайындауға кірісті. Аталмыш Аймақтық бағдарлама 
мен оқу-әдістемелік кешен бірнеше сараптамалардан өтіп, оң бағаланды. 

Бағдарламаны әзірлеу барысында көптеген жұмыстар атқарылды: 
- қазақ тілі мұғалімдерінің біліктіліктерін тексеру мақсатында сауалнама өткізілді: 
- қазақ тілінен бірыңғай оқулықтар белгіленді; 
- оқу үрдісінің сапасын арттыру  мақсатында оқулықтарға бірыңғай оқу-әдістемелік кешен 

дайындалды және т. б.  
Аймақтық бағдарламаны жүзеге асыру аймақтағы білім беру ұйымдарында  көптілділікті енгізу 

бойынша қызметтің жалпы үйлестіруін қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызды.   
Аталмыш бағдарламаны жүзеге асыру барысында 2019 жылға қарай төмендегідей нәтижелерге қол 

жеткізу мүмкіндігі туды: 
- тілдік пәндер мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі арттырылды; 
- қазақ, орыс және ағылшын тілдерінен бірыңғай оқу-әдістемелік кешендер енгізілді; 
- сөйлеу әрекетінің төрт деңгейі  бойынша (А1, А2, В1) мектеп оқушыларының тілдік құзіреттіліктері 

қалыптастырылды; 
-  әр түрлі пән салалары бойынша (география, физика, биология  және т.б.) көптілділік білім беру 

қамтамасыз етілді; 
- мектеп оқушыларына шетелдік жоғары оқу орындарында білімдерін ары қарай жалғастыру үшін 

ағылшын тілі бойынша халықаралық емтихандарды тапсыруға мүмкіндік туады; 
- мектеп түлектерінің бәсекеге қабілеттіліктері арттырылады. 
Қазақ тілін меңгертудің ең негізгі мақсаты – оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын 

арттыру болып табылатындықтан, біз бағдарлама жазу барысында алдымызға төмендегідей міндеттер 
қойдық: 

- ақпаратпен  қазақ тілінде  жұмыс істеу; 
- ақпаратты  түсіне алу; 
- сөйлеу әрекетінің 4 түрі арқылы ақпаратты мемлекеттік  тілде қолдана алу; 
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- қазақ тілінен бірыңғай лексикалық минимумды және жиі қолданылатын лексикалық  бірліктерді 
анықтау; 

- оқушылардың функционалдық сауаттылығын  қалыптастыру мақсатында қолданыста бар оқу 
материалдарын сұрыптау.  

 Сонымен қатар, қазақ тілінен оқушылардың тілді  функционалдық сауаттылық деңгейінде меңгеруін  
қамтамасыз ету: 

2015-2016 оқу жылы –  А1 деңгейі 9-11 сынып оқушылары; 
2016-2017 оқу жылы – А1 деңгейі 5-8 сынып оқушылары, 
                                       А 2 деңгейі  9-11 сынып оқушылары (бастайды); 
2017-2018 оқу жылы – А 1 деңгейі 3-4 сынып оқушылары 
                                       А 2 деңгейі 7-9 сынып оқушылары (бастайды), 10-11 сынып оқушылары                                                                      
                                       (жалғастырады). 
 2018 жылға қарай  4-11 сынып оқушылары А1, А2 деңгейінде қазақ тілін(тұрмыстық сөйлеу тілі) 

меңгереді. Келесі жылдары В1 деңгейін қамтамасыз ету жұмыстары жүргізіледі.  
-  Жоғарыда аталған міндеттерді жүзеге асыру үшін ең  алдымен  мұғалімдердің кәсіби шебер-

ліктерін арттыру қажет, сондықтан бағдарламада бұл мәселеге көп көңіл бөлінген.Атап айтсақ, қазақ тілі 
мен әдебиеті мұғалімдерінің білімі екі рет тексерілді: тілді меңгеру деңгейі  КАЗТЕСТ жүйесі арқылы, ал 
кәсіби құзіреттіліктері – Астана қаласындағы Назарбаев интеллектуалды мектебі даындаған тест арқылы. 
Өкінішке орай , тест қорытындылары әлі де алда көп жұмыс тұрғанын көрсетті . Сондықтан жұмыс 
тобының алдына жаңа міндеттер қойылды.  

- Ең алдымен,  қандай оқулық жоғарыда  айтылған кемшіліктерді жоюға  мүмкіндік туғыза алады? 
деген сұраққа жауап іздедік. Ол үшін республика көлемінде әр түрлі баспалардан жарық көрген орыс 
тілді мектептерге арналған оқулықтарға  экспертиза жасалды. Жұмыс тобының ұйғаруымен әдіскер - 
ғалым , педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ф.Ш. Оразбаеваның басшылығымен шығарылған 
оқу- әдістемелік кешендер тиімді деп танылды. Содан бері ШҚО бойынша  орыс тілді мектептер 
аталмыш құралдармен қазақ тілін оқытып, оң нәтиже беруде. Ф. Ш.: Оразбаева және тағы басқа авторлар 
Өскемен қаласына келіп, бірнеше рет мұғалімдермен кездесіп, оқулықтарды  тиімді қолданудың әдіс - 
тәсілдерін  мұғалімдерге меңгертті.   

Ендігі кезекте мектеп мұғалімдерінің функционалдық сауаттылықтарын арттыру жұмыстары тұрды. 
Ол үшін қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері тілді меңгеру деңгейлеріне қарай курстардан өтті.  

Сондай-ақ мұғалімдердің  теориялық және лингвистикалық деңгейлерін жоғарылату үшін шеберлік 
сыныптар, түрлі тренингтерден де  өтті. Өкінішке орай, көптеген мұғалімдер  өз бетімен білім алу 
мәселесімен шұғылданбайды немесе орыс тілді мектеп оқушыларымен жұмыс істеп, білгендерін 
жоғалтып   алған сияқты.  

Және де мектеп бітірушілер қазақ тілінен тест емес , ауызша емтихан тапсыруға тиіс. Қазақ тілінің әр 
сабағы ашық сабақ деген пікір де оң нәтиже берері сөзсіз.  

Ал енді әдістемеге келер болсақ,  мұнда да шешімін таппай жатқан мәселелер баршылық. Қазақ тілі 
мұғалімдерінің міндеті – оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту болып табылады.  Ал осы 
міндетке қалай жетуге болады ? Біріншіден, қазақ тілін оқытуда инновациялық технологияларды, тілді 
екінші тіл ретінде оқытуда қолданылатын әдіс- тәсілдерді тиімді қолдану. Бір- ақ мысал келтірейік: 
мектеп мұғалімдері көбінесе   диалогты тек  сұрақ -жауап  әдісі  ретінде қолданады. Ал негізінде диалогты 
коммуникациялық акт деп қарастырған жөн, себебі ғалымдар диалогтық  лебізді тыңдаушы мен 
сөйлеушінің рөлі алмастырылып отырылатын  коммуникативтік акт  ретінде қарастырады.  

Диалогтық сөйлеу дегеніміз  – қарым-қатынасқа түсетін екі не одан да көп адамдардың бір бірімен 
сөйлесуі [2, с.6]. Оның коммуникативтік ерекшеліктеріне төмендегілер жатады: 

1. Екі адамның бірі белгілі бір мәліметке  мұқтаж, ал екінші адам сол ақпаратқа ие болғандықтан, 
екеуі бір бірімен тілдік қатынасқа түседі. 

2. Серіктес адамдар бір-бірімен өздерінің пікірлері, алған әсерлері, ішкі қобалжулары туралы тілдік 
қатынас жасайды. 

3. Адамдар  белгілі бір мәселелерді, дауды шешу немесе қарама- қайшылықтарды жою және т.б. 
жағдай туғанда тілдік қатынасқа түседі. [3, с.6] 

Диалог қатынас шеңберінде жүзеге асатын болғандықтан, диалогтік лебіз бір жағынан коммуника-
циялық байланыстың басы мен аяғына ұқсаса, екінші жағынан монологтық кірістірулерімен ерекше-
ленеді. Сондықтан ғалымдар диалогтық лебізді тыңдаушы мен сөйлеушінің рөлі алмастырылып 
отыратын коммуникативті акт  ретінде қарастырады.  
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Диалог жалғасу үшін  бірінші айтқан сөз  аса маңызды болып табылады, себебі ол бастапқы сөйлеуші  
және тақырыпты ұсынушы. Ал серіктес адамның сөзі тақырыппен үндесуі керек, алайда оның не 
айтатынын алдын ала болжау қиын. 

Күнделікті диалогтық қарым-қатынаста серіктестердің әрқайсысы кезекпен-кезек жетелеуші және 
жауап беруші рөл атқарады.  

Диалогке эмоциональдық, экспрессивтік  және жөпелемдік қасиет тән. 
Диалогтік лебіз барысында қарым- қатынасқа түсушілердің әрқайсысы төмендегідей психологиялық 

тұрғыдағы міндеттерді шешеді: 
- қайталанбас үшін диалогке түсушімен болған алдыңғы әңгімесінің мазмұнын есте сақтау; 
- өзінің және әңгімелесушінің айтқанын есіне сақтау; 
- дер кезінде өзінің пікірін айту (қарым-қатынас мәдениетін бұзбай) 
- өз айтқандарының дұрыс тілдік формада болуын қадағалау; 
- әңгімелесуші қолданған паралингвистикалық құралдардан да (мимика, жест)  ақпарат ала білу. 
Диалогтық лебіздің негізгі психологиялық ерекшеліктеріне оның жағдайлылығы жатады, сондықтан 

оның мазмұны сол жағдайға байланысты ғана түсінікті болады.  
Бүгінгі таңда кез келген оқытушы өз пәні саласындағы аялы білімді меңгеріп қана қоймай , сонымен 

қатар жаһандану үрдісіндегі инновациялық технологияларды, әлемдік деңгейдегі әдіснамаларды, қазіргі 
замандағы оқушылардың білімді қабылдау ерекшеліктерін, информатика мен компьютерлік бағдарлама-
лардың  мүмкіндіктерін толығымен меңгеруі тиіс. Сонда ғана олар Елбасымыз айтып кеткен биіктерден 
көріне алады. Бұл, әсіресе, қазақ тілі оқытушыларына қатысты деп ойлаймыз, себебі  талантты жастар өз 
ойларын мемлекеттік тілде дұрыс жеткізе алуға, тілдік қатынасқа түсе білуге, шебер де шешен сөйлеу 
дағдыларын меңгергенде ғана мақсаттарына жете алады. 

Осы ретте қазақ тілі мұғалімдерінің өзінде де лингвистикалық құзыреттіліктің болғаны дұрыс деп 
есептейміз. Лингвистикалық құзіреттілік дегеніміз- қазақ тіл біліміндегі негізгі тілдік категориялардан 
хабардар болу, тіл білімі саласындағы жаңалықтарды үнемі қадағалап отыру, тілді меңгертудің озық 
технологияларымен таныс болу және т.б.  

Осыған орай тіл мамандары үнемі ізденісте болып, өз бетімен білімдерін жинақтап, қайталап, 
толықтырып  отырғаны жөн деген ойдамыз. Оған жету үшін:  

- әр  түрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыра және талдай алу; 
- коммуникативтік интенция  мен қарым-қатынас жағдаятына сәйкес  тілдік бірліктерді оңтайлы 

қолдана алу; 
- жазбаша не ауызша мәтіндердегі  ақпараттардың негізгі мәні мен  мазмұнын нақтылай алу; 
- стиль түрлерін ажырата алу, әртүрлі стильге қатысты эссе жаза білу не мәтін құрастыра алу;  
- ғылыми - кәсіби ақпараттарды жүйелеу және пайымдай алу;  
Міне, осындай іс-шаралар, біздің ойымызша, облысымызда аталмыш Аймақтық үштілділік 

бағдарламаның орындалуына  және оның толыққанды жүзеге асырылуына себін тигізері сөзсіз. 
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Түйіндеме. Мақалада араб тілін оқыту жолдары, сөйлеу әрекетінің түрлері сөз болады.  
Тірек сөздер: сөйлеу әрекеті, араб тілін оқыту әдістемесі, әдістер, ұстанымдар. 
 
Резюме. В статье рассматриваются способы и методы преподавания арабского языка. 
Ключевые слова: речевая деятельность, методика преподавания арабского языка, методы, 

принципы.      
 
Resume. The article deals with the ways in which Arabic language is taught, and what forms of speech. 
Key words: speech attitudes, methods of teaching Arabic language, methods, principles 

 
تمثالللغةالعربیةثقافةوحضارةعربیةوإسالمیةعریقة،وھیلغةحیةمعاصرةتمثلشریحةواسعةمنالمجتمعاتاإلنسانیةالتیتنتمیإلٮمنطقةجغرافیةحیویةتعدمح

 :طانظارالعالمونظرالإلقبااللمتزایدعلٮتعلماللغةالعربیةمنقباللناطقینبغیرھالدوافعمتنوعة
سیاسیة،دبلوماسیة،اقتصادیة،دینیة،ثقافیة،تعلیمیة،سیاحیةوتواصلیةوغیرھا،وافتقارالمكتبةالعربیةإلٮبرامجنوعیةإلكترونیةتعنیبتعلیمالعربیة،تسعٮإلٮتعلیمھاب

 .طریقةعلمیةللناطقینبغیرھالتحقیقأھدافالمستفیدینبأسلوبعلمیوتطبیقیمیسر
ویزدادحضوتعداللغةالعربیةإحدٮاللغاتالعالمیةذاتالحضوراالفتوالمتمیزعلٮالمشھدالدولیبكافةتجلیاتھالثقافیةوالفكریةواإلقتصادیةوالسیاسیةوالتواصلیة،

ورالعربیةوانتشارھاوتوسعاإلقبالعلٮتعلمھاعالمیاعامابعدآخرنتیجةجملةمنالعواماللمتعددةوالتییتداخلفیھاالذاتیبالموضوعي،فمنالعواماللذاتیةمایتصلبرغبةكثیرمنا
لمھتمینوالمثقفینغیرالعربفیتعلمالعربیةلإلشباعالعلمیوالمعرفیواإلطالععلٮالثقافةالعربیةوفكرھاوتراثھاالمتنوعوالمتعدد،أماالعواماللموضوعیةفتبدوواضحةفیالعو

لمةالثقافیةوالسیاسیةوالفكریةواللغویةوالتیأصبحتعلماللغاتإحدٮالسماتالرئیسیةلجیاللیوم،وأحدالشروطالمھتمةللعیشالمشتركوبناءصیغمتعددةللتفاھموالحواربینمخت
 .لفالشعوبوالحضارات،سعیالفھمأفضللعالمالیومالموسومبصفةالغنٮوالتنوعوالتقاربوالتعددیةالفكریةوالثقافیة،باعتباراللغةالوسیلةاألرقٮلإلتصالوالحوار

وعطفاعلٮمایشھدھمجالتعلموتعلیماللغاتمنتطورھائلعلٮمستوٮالمضمونوالشكل،والمتمثلفیتوظیفالتطوراتالتقنیةالحدیثةفیتقدیمنمطجدیدفیالتعلموالتعلیماإل
 .لكترونیین

فإنالحاجةتبدوماسةلتطویرتعلموتعلیماللغةالعربیةلغیرالناطقینبھافیضوءرؤیةمؤسسیةعصریةمتطورة،وفقاألحدثالمعاییرالمعتبرةعالمیاوتقنیاولسانیاوثقافیا،
سواءفیأسالیبالتقدیم،أوبناءالمحتوٮالرقمي،أواستراتیجیاتالتعلموالتعلیموالتقویم،بھذایحققجودةالمنتجالتعلیمي،ومنافستھ،وفعالیتھ،وانتظامیتھوسھولةالوصولأل

 .كبرعددممكنمنالمتعلمینحواللعالم،أومایسمٮبالتعمیم
 .ونتیجةلھذاكلھیستوجبتعلمأساسیاتاللغةالعربیةلغیرالناطقینبھا

  . ممایؤدیإلٮاإلھتمامبالنظامالصوتیللغةالعربیةوالتركیزعلٮعرضالحروفأثناءالتعلیموعلٮأشكااللحروفالمختلفةحسبتواجدھافیالجملة
 (ث)والثاء (ظ) والظاء (َ◌ض)والضاد (ق)والقاف (ع) صوتحرفالعین : فللغةالعربیةالكثیرمناألصواتغیرالموجودةفیباقیاللغاتاألخرٮفعلٮسبیاللمثال

 .فالغیرالناطقبالعربیةسیجدصعوبةفینطقھابشكلصحیح (ء)والھمزة
وإلدراكمفھومتعلماللغاتالبدعلٮالمتعلممنادراكاسسبناءاللغةالتیتنطلقمنھوالذییعتبرالعنصراالساسیفیتعلیمقابلیةاللغات،ھذاالعنصرالمھموالذیترتكزعلیھال

 . قابلیةفیتعلیماللغاتكمنھجیتحكمفیطریقةالتدریسالنطبیعةالمنھجوحجمھوالفترةالزمنیةالمتحدثةالنجازه،ومنثمیتمتحدیداستراتیجیاتالتدریسواألسالیبالفعالة
 إذاتكلمناعنالمھاراتاللغویةفسنجدھاتتمثلفیأربعمھاراتلغویةفیأیلغةمن

 : اللغاتاالخرٮحیثكانت،والتیتعدذاتاالھمیةالبالغةفیمجالطرقتدریساللغةحیثتتركزعلٮأربعقابلیاتأومھاراتأساسیة
وھیمھارةاإلستماعومھارةالكالمومھارةالقراءةومھارةالكتابة،وبدونھاالیمكنتعلمأوتعلیماللغةوقدقسمعلماءاللغةھذھالمھاراتإلٮقسمینوھیمھارةاإلستقبالومھارةا

 . إلنتاج،ولكلمھارةأوقابلیةأھدافسوفنتطرقإلیھافیھذھالمقالة
ترتبطھذھالمھاراتاالربعببعضھاالبعضبدرجاتمختلفةوھذایتجلٮفیالربطالوثیقبینمھارةالقراءةوالكتابة،وبینمھارةاإلستماعوالتحدثایضازومنھذاالترتیبیبدا

 .تعلماللغة
  :والھدفمنتعلیماللغةالعربیةھوتنمیةاربعمھاراترئیسیةلدٮالمتعلموھذھالمھاراتاالربعھي

 .القراءةالجیدةالخالیةمناالخطاء – 1
  .الكتابةالجیدةالخالیةمناالخطاء – 2
 .الجیدالخالیمناالخطاء (الكالم) التحدث – 3
 .االستماعالجیدالخالیمناألخطاء – 4

یرٮبعضالعلماءاناالستماعالجیدھونوعمنانواعالقراءة،ألنھوسیلةإلٮالفھموالٮاإلتصاالللغویبینالمتكلموالسامع،فإذاكانتالقراءةالصامتةبالعین،والقراءةالج
 . ھریةبالعینواللسان،فإناإلستماعقراءةباألذن

 وتنمیةمھارةاإلستماعالجیدأمرضروریللمتعلموللمعلمایضایساعدھعلٮایصااللمعلوماتوضبطالفصلوحسنإدارتھفعلیناأنندربالتالمیذعلیھافیكثیرمنالحصص
 .واننجعللھاحصصامخصصةومستقلةلتعلیمھوفقتوجیھاتونماذجعلمیة.

ویمكنتقسیمالمھاراتاللغویةالٮقسمینوھمامھارتااالستقبالومھارتااالنتاج،فالمھاراتاللغویةالداخلةعلٮاإلستقبالوھمامھارةاإلستماعومھارةالقراءة،والمھارا
 .تاللغویةالداخلةإلٮاإلنتاجوھمامھارةالكالمومھارةالكتابة

 أھدافالمھاراتاللغویة
 : مھارةاالستماع – 1

 :وأمااھدافھذھالطریقة . وھیتكراراالصواتباللغةالجدیدةحتٮتتعوداالذنومنتمیمكننطقھانطقاسلیما
 . انیتعرفعناالصواتالعربیة
 .انیمیزبینالحركاتالطویلةوالقصیرة
 .انیمیزبیناالصواتالمتجاوزةفیالنطق
     .انیربطبیناالصواتورموزھاالمكتوبةربطاصحیحا
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 .انیمیزاالصواتالمضعفةوالمشددة
 .انیتعرفعلٮالتنوین
 . انیعرفانواعالتنغیم

 .انیستخرجاالفكارالرئیسیةالتییبدوانھاتعبرعنافكارالكاتب
 :أھمیةاإلستماع

 : اإلستماععمادكثیرمنالمواقفالتیتستدعیاإلصغاءواإلنتباه
 .كاسئلةاألجوبة،والمناقشاتواالحادیث،وسردالقصصوالخطب،والمحاضرات،وبرامجاإلذاعةوغیرھا

  : أھدافالتدریبعلٮاإلستماع
 .تنمیةقدرةالمتعلمعلٮمتابعةالحدیثوالتمییزبینافكارھالرئیسیةوالثانویة – 1
 .تنمیةاحتراماالخرینواخذاحادیثھمباعتبارشدید – 2
 .تنمیةقدرةالمتعلمینعلٮفھمالتعلیماتوتحصیاللمعرفةمنخالالالستماعوالمشاركةاالیجابیةفیالحدیث– 3
 .تشجیعالمتعلمینعلٮالتقاطاوجھالتشابھواالختالفبیناالراء – 4
 .تنمیةقدرةالمتعلمینعلٮتخیالالحداثالتییحكٮعنھا – 5
 .تنمیةقدرةالمتعلمینعلٮاستخالصالنتائجمنبینمایسمعونھ – 6
 .تنمیةقدرةالمتعلمینعلٮالتنبؤبماسیقولھالمتحدثتاكیداأوانفعاالاورفضالمبدإأوفكرة – 7
 .تنمیةقدرةالمتعلمعلٮتذوقاالدبشعرھونثرھمقروءاعلیھم – 8
 . اكتشافالخطأفیمایستمعونإلیھومحاولةتصحیحھ – 9
 :مھارةالكالم – 2

 .مھارةالكالمھیمھارةمھمةجداالنالكالماساساللغةایحقیقةاللغةھیالكالم
 :أھدافمھارةالكالم
 .أنینطقاألصواتالعربیةنطقاصحیحا – 1
 .أنیمیزاالصواتالمتشابھةنطقاسلیما – 2
 .أنیمیزالحركاتالطویلةوالقصیرة    - 3
 .أنیستخدمالتراكیبالعربیةالصحیحةعندالتحدث – 4
 .أنیعبربأفكارھبطریقةصحیحة – 5
 .انیجدحوارامعیناللتحدثواجادةالكالم – 6

 .لماھرةالكالماھدافعامةعلٮمستوٮالبرنامدالتعلیمیالمعین
 .ویساعدالكالمعلٮتقویةمھارةصیاغةالصوتالذییھدفإلٮنقإلرادة،وھدفھجعاللثقةبنفسالمتعلمللتحدثمعالغیر

 :مھارةالقراءة – 3
مھارةالقراءةھیفعلبصریأوصامتیستخدمھاإلنسانلكییفھمویعبر،ویؤثرفیاالخرین،والقراءةصامتة،وجھریة،وھیبطیئةاوسریعةفاماالصامتةفتستخدمللفھ

 .م،واماالجھریةفتستخدمللتاثیرفیاآلخرینوھیلذلكتحتاجإلٮحركاتاالیدي،وتعابیرالوجھ،والتنویعفیالصوت،والشدعلٮمخارجالحروف
 :أمااھدافمھارةالقراءةفھي,

 .أنیقرأنصاعربیابسھولةوسرعةمناسبة
 .انیستخرجالفكرةالعامةللنصالمقروء
 .انیستخرجاالفكارالفرعیةللنصالمقروء
 . (المشتركاللفظي ) أنیتعرفعلٮالمعانیالمختلفةلكلمةواحدة
 .أنیعرفكلماتجدیدةلمعنٮواحد
 .أنیحلاللنصإلٮأجزاءمحدداالعالقةبینھما
 .أنیضععنوانامناسباللنصالمقروء
 .أنیستنتجالمعانیالضمنیةللنص
 .أنیستنتجغرضالكاتب
  . انیستخدمالمعجمالعربیبطریقةصحیحة

 . لقداخذنافھماسابقلمھارةالقراءةالتیلھااھدافاساسیةفیتعلیماللغةلمتعلمیھا
 :مھارةالكتابة

 مھارةالكتابةھیالقدرةعلٮنسخالمتعلملمایكتبامامھ،وكتابةمایلیعلیھ،والقدرةعلٮكتابةمایجولفیداخلھ،وتاتیھذھالمھارةبعدتعلمالمتعلمالحروفعنطریقاصواتھا
 . فھویتعلمأوالرسمالرموزالكتابیة .

وباإلستعانةبمواقعالتواصلوالمحادثاتأومنخالاللتواصلمعالمتحدثیناالصلیینداخلمواقعتعلماللغات،یمكنالتدربعلٮالكتابةبشكلھاالجزئیفیضبطالكلماتوالجمل
 .والتعبیرعنفكرةبشكلعاموسلیم،اوبشكلھاالكلیفیصیاغةوكتابةالنصوصالمتعددةاالفكاروفقالقواعدالكتابةفیاللغة

 :أھدافمھارةالكتابة
 .أنیكتببخطیمكنأنیقرأه

 .أنیعرفالمبادئالتیتؤدیإلٮوضوحالخط
 .أنیعرفمبادءاإلمالءوقواعدالتنقیط

 :لقداخذنافھمالمھارةالكتابةالتیھیمناھمالمھاراتاللغویةوتكمنأھمیتھافیمایلي
 الكتابةھیذاكرةاالفرادوالشعوب،حیثتحفظھابخالصةفكراالمة،وتراثھاتصونھمنالضیاع،فھیالتیتستوعبالتاریخوتدوناحداثھوحقائقھوامتھ،

 : المراجعاالساسیة
 . 554 بیروتلبنانص -المكتبةالعصریة – مقدمةابنخلدون
 . 1979 منشوراتبایوتاكفرنسا -محاضراتفیاللسانیاتالعامة – فٮدیناندیسوسیر
 .تعلیماللغةالعربیةدحسنشحاتھ
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СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМ САПАСЫН ТЕКСЕРУДІҢ ТИІМДІ  ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 
 

Абдиев Қ.C.,  
п.ғ.д., профессор,  

Шайзада А.,   
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Түйіндеме: Мақалада шығармашылық пәндерден студенттердің білім сапасын тексерудің тиімді 

әдіс-тәсілдері туралы айтылады. Студенттерге шығармашылық пәндерді оқытудың тиімділігі. 
Кілт сөздер: шығармашы лық пәндер, бағалау, тексеру, оқыту әдісі, тәсіл. 
 
Аннотация: В статье рассказывается об особенностях качества проверки обучения студентов в 

творческих дисциплинах. Эффективность преподавания творческих предметов студентам.  
Ключевые слова: творческие дисциплины, оценка, проверка, методы обучения, метод. 
 
Annotation:: The article describes the features of the quality of testing student learning in creative 

disciplines. The effectiveness of teaching creative subjects to students. 
Keywords: creative disciplines, assessment, verification, teaching methods, method. 
 
Бүгінгі таңда бұл кемшіліктерді жоюдың бірден-бір жолы – білімді де білікті және дағдыны 

қалптастыру нәтижесін бағалаудың жаңа түрлерін және оқытудың жаңа түрін меңгерген яғни, кредиттік 
оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы мен білімді тиімді тексеру жүйелерін жетік білетін: 
баллдық, рейтингтік оқыту үдерісіне дәстүрлі тексеру түрлерімен әрі оқыту жүйелерімен үйлесімде енгізу 
болып табылады. 

Соңғы кезде студенттердің білімдерін тексеруде көптеген мамандықтар тесттік бақылау түрін 
қолданып жүр. Бірақ, тесттік бақылау түрі өнер мамандықтары үшін өте тиімсіз.  

Біздің елімізде жоғары оқу орындары мен колледждерде білімді бағалаудың дәстүрлі ерекшелігі 
игерудің қандай да бір деңгейінде анықталатын білім көлемін ғана бағалау болып табылады. Сонымен 
бірге, оқыту барысында білімнің белгілі бір мінсіз құрылымын жоспарлау қарастырылатыны бәрімізге 
мәлім. Білімнің дара құрылымының оқытуда жоспарланатын білім құрылымына сәйкестігі өлшемін 
анықтау шығармашылық пәндерді орындаған жұмысына қарай бағаланғанда ғана мүмкін болады.  

Білім беру жүйесінде оқыту процесін жетілдіруде білім алушылардың танымдық қызметін басқару 
маңызды роль атқарады. 

Басқару үдерісіне сай оқытудың тиісті нақты мақсаттарын ұйымдастыру және дидактикалық 
үдерістің шарттарын басқаруда есепке алу тәсілдерін таңдау жүзеге асырылады. Басқару кең мағынады 
білім алушының оқу-танымдық қызметін бақылау жүйесі және оқытудың белгіленген мақсатына жету 
ретінде қолданыс табады. Бақылау оқытудың барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады және бағдарла-
маның белгілі бір тарауын оқығаннан кейін және оқытудың нақты деңгейін аяқтағаннан кейін ол 
айрықша маңызға ие болады. Қазіргі шығармашылық пәндер бойынша білімді тексеру мен оқыту 
нәтижесін бақылаудың дидактикалық ұғымдарының аясы өте кең. Оқыту нәтижесін бақылауды, тексеруді 
дидактика педагогикалық диагностика ретінде қарастырып жүр.  

Шетелдерде педагогикалық диагностика даму мен тәрбиелікті жан-жақты бақылау, игерген білім-
дерді тексеру және сараптау, талдау, оқу үдерісін нақтылау және жалпылау, білім алушыны оқытудың 
келесі сатысына көшіру туралы қорытынды жасау, педагогтардың және білім беру ұйымдарының жұмыс-
тарының нәтижелерін қорытындылау үдерісі ренітде түсіндіреді. Біздің педагогикада оқытуды бақылау 
екі мағынада қолданылады: біріншіден, ол басқару шешімдерін қабылдауға қызмет ететін жұмысты 
тексерудің әкімшілік түрі, екіншіден бағалауды жүзеге асыратын басқару жүйесі. 

Жоғары оқу орындарының білім беру жүйесін дамытудағы басты бағыттардың бірі – кредиттік оқыту 
жүйесін енгізу арқылы сапалы білім берумен қатар, бағалау мен тексеру сапасын да жетілдіру болып 
табылады. Білім сапасының объективті рейтингін анықтайтын ғылыми дәлелденген әдістемесі осы 
ұғымның міндетті құрамдас бөлігі болып келеді. Білім сапасының нақты көрсеткішкін тура анықтау үшін 
жоғары оқу орындарының материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілу деңгейіне, оқу әдістемелік кешен мен 
көмекші оқу құрал жабдықтарының жеткілікті болуына, оқытушының сабақ беру шеберлігіне, педагогика 
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ғылымының жетістіктерін, инновациялық әдіс-тәсілдерді өз қызметінде жан-жақты қолдана білуіне, 
студенттердің өздіктерінен білімдерін көтеруге, жетілдіруге деген талап-талпыныстарының болуы да қажет. 

Оқу үдерісінде білім сапасын анықтау үшін студенттің алған білімін тексеру мен бағалау нәтижесін 
саралау ең маңызды роль атқарады. Ал, бағалаудың дәлдігі мен толықтығы білім берудегі көздеген 
мақсаттарға жетудің тиімділігін анықтайды. 

Білімді тексерудің басты құрамдас бөліктеріне жататындар: 
- білімді тексеруге қойылатын талаптар; 
- білімді тексеру мақсаттары; 
- тексеру құрылымының міндеттері; 
- тексеру құрылымының сапасы; 
- білімді тексеру сапасы. 
Білімді бақылаудың негізгі компоненттеріне жататындар: 
- білімді тексеру; 
- білімді бағалау; 
- бағаны анықтау және қою; 
- білім мен іскерлікті есепке алу; 
Студенттердің сабақ үлгерімдерінің бақылау объектілеріне жататындар: 
- шығармашылық пән негізін құрайтын түсініктерді білуі; 
- шығармашылық пәннің әдісі мен тәсілін жан-жақты білуі; 
- логикалық және шығармашлық ойлай алу біліктіктерінің болуы; 
- теориядан алған білімдерін оқу үдерісінде және практикада қолдана білуі; 
- өз ойларын, тұжырымдамаларын сауатты жеткізе білуі; 
- негізгі шығармашылық құзіреттіліктердің қалыптасуы. 
Білімді тексерудің келесідей дидактикалық принциптерін атап көрсетуге болады: 
- әрекеттік принципі – баға студенттерді оқуда жаңа жетістіктерге жетуге ынталандыруы қажет; 
- жүйелік принципі – тексеру мен бағалау қайсыбір жағдайларда, тек қажеттілік барысында ғана 

емес, үзіліссіз, жүйелі түрде жүргізіліп отыруы қажет; 
- жеке даралық принципі – әрбір студенттің жұмыс нәтижесі әділ бағалануы керек; 
- саралық принципі – білімді тексеру кезінде баға білімнің сандық және сапалық көрсеткіштеріндегі 

айырмашылықтарын нақты көрсетуі керек; 
- әділдік принципі – баға студенттің игерген білімінің, іскерлігінің, шеберлігінің, дарындылығының, 

дағдысының нақты сапасына сәйкес келуі керек; 
- талаптардың бірдей болу принципі – білімдердің, дарындардың, іскерліктердің, шеберліктің, 

дағдылардың бірдей деңгейлерін оқытушылардың барлығы бірдей бағалаулары керек және бұл барлық 
тексерулерге қойылатын бірдей талап болуы шарт. Оқу үдерісінң әрбір кезеңдеріне байланысты білімді 
бақылау сөзінің орнына педагогикалық диагностика терминін қолдану өте ыңғайлы. 

Шетелдерде педагогикалық диагностиканы даму мен тәрбиелеудің әртүрлі жақтарына бақылауды, 
алған білімдерді бақылау мен оған талдау жасауды, оқыту үдерісін нақтылау мен тәлім алушыны келесі 
сатыға көшіру туралы жалпылама және қортындылауды жүзеге асыратын әрі педагогтардың немесе 
тұтастай білім беру мекемелерінің жұмыстарының тиімділігі туралы қорытынды жасайтын үдеріс ретінде 
түсіндіріледі. Біздің педагогикада, оқытуды бақылау әрі бір жағынан нәтижесі – нақты шешімде 
қабылдауға қызмет ететін басқару қызметі, екінші жағынан, оқу орындарының қызметін тексеретін 
әкімшіліктің формальді шаралары ретінде түсіндіріледі. 

Оқытушы оқыту үдерісінде бақылау жүйесінің бір бөлігі және дидактикалық процедура ретінде 
тексеру қызметі мен оның мазмұны, бақылаудың әдістері мен түрлері, білімнің өлшемдері, яғни, 
критерийлері, санау, өлшеу шкалалары мен өлшеу құралдары, оқытудың тиімділігі мен студенттердің 
үлгерімдері жөніндегі мәселелерді қарастырады. Студенттердің оқуға қажет пәндер материалдарын 
меңгеруі мен оларда қалыптасқан іскерлік дағдыларының сапасы пәнді игеру деңгейімен сипатталады. 
Бұл мәселе психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде жеткілікті көлемде зерттелген. Ал, оқыту 
жүйесіің өзгеруі диагностикалық құрылымның да өзгеруін, соған орай бақылау жүйесін жетілдіруді, оған 
әдістемелік тұрғыдан түзетулер мен толықтырулар енгізуді талап етеді. Басты мақсат әртүрлі дәрежедегі 
және сипаттағы бақылау жүргізу арқылы студенттің білім сапасының деңгейі мен жетістігін анықтау 
арқылы оның оқу үдерісіндегі белсенділігін, студенттің өзіндік жұмысының рөлін арттыру арқылы оның 
өзін-өзі басқаруына кеңінен жол ашады. 
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Теориялық және тәжірибелік тұрғыдан талдау жүргізу кредиттік жүйеде білім, білік және дағдыны 
тексеру қызметтерін, түрлері мен әдістерін төмендегідей топтастыруға болатындығын дәлелдеп 
көрсеткен болатын: 

1. Тексеру қызметі: бақылау, оқыту, дамыту, тәрбиелеу, қадағалау, ұйымдастыру, профилактика-
лық және түзету енгізу. 

2. Тексеру түрлері: болжамдық, ағымдық, рубеждік, қорытынды. 
Болжамдық (кіріспе) тексеру – әрбір пәнді оқыту алдында пәнді игеруге негіз болатын мектепт 

немесе алдыңғы курстарда алған білімдерінің игерілу деңгейін тексеру, (мысалы: өнер мамандығына өнер 
мектептерінің бітірушілерін қабылдайды) ол білім алушыға кеңес беру үшін диагностикалық сипатта 
болады. 

Ағымдық тексеру – сессия аралығындағы оқу процесінің сапасын және нәтижелерін анықтау мақса-
тында сабақтарда жүргізілеті тексеру түрі. Ол оқытушылар мен студенттердің сәйкестігінше оқыту мен оқу 
қызметтерін жүйелі атқаруды, меңгерілуі, игерілуі қиын тақырыптарды уақытында анықтауды қамтамасыз 
етеді, оқыту процесіне қажетті өзгерістер енгізуге, үлгермеушілерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Рубеждік (рейтингтік) тексеру – студенттің интегралдық индексі яғни, эталоны болып табылады. 
Рейтинг – студенттің бүкіл тексеру кезеңінде жинақтайтын эталондық индексі. Рубеждік бақылау семестр 
бойы екі рет өткізіледі яғни, 7 апатадан кейін және сол уақыт аралығында өткен нақты бөлім бойынша 
меңгерген білім сапасы бағаланады. Сонымен қатар, оқу материалының келесі бөлігін меңгеру алдында, 
студенттердің жинақтаған білімдерінің көлемін анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай рейтинг аддитивті 
шама болып табылады. Ол студенттердің жұмысын әдістемелік тұрғыдан сауатты ұйымдастыру 
жағдайында олардың ағымдағы дайындықтарының деңгейін бағалау үшін ғана емес, оған қоса алған 
білімдерінің қорытынды деңгейін болжауға да мүмкіндік туғызады. Рубеждік бақылауды қабылдау 
түрлеріне жазбаша немесе аузыша бақылау жұмыстары, шығармашылық жұмыстарын көрсету, 
коллоквиумғ конференцияларда баяндама жасау, жоба қорғау және т.с.с. мамандықтың ерекшеліктеріне 
орай әртүрлі болып келеді.  

Қорытынды тексеру – пән бойынша қорытынды жасайтын бүкіл курс бойынша әдістерінің 
логикасына сәйкес болуы, мазмұндық және басқа да талаптарды қанағаттардыруылары қажет. Емтихан 
өткізу түрлері де әр мамандықтың ерекшеліктері қарай болады: шығармашылық жұмыстары, 
компьютерлік немесе бланкалық тестілеу, жазбаша және ауызша емтихан. 

3. Тексеру әдістері: оқыту процесінде кері байланысты жүзеге асыруға және оқытудың нәтижелілігі 
мен оқу процесінің тиімділігі туралы мағлұматтар алуға мүмкіндік туғызатын диагностикалық тәсілдер. 

Тексердің әдістері әртүрлі болып келеді. Мысалы: 
- шығармашылық жұмыстар – жеке дара немесе топқа арналған жұмыс түрлері; 
- ауызша сұрау – пәннің бір немесе бірнеше бөлімдері бойынша сұрақтарға жауап және жағдайларды 

талдау түрінде жүргізілетін тексеру; 
-  жазбаша сұрау – курстың жеке бөлімдері бойынша қойылған сұрақтар, талдау, практикалық 

тапсырмалармен жұмыс жасауды қажет ететін тексеру түрі; 
- құрамдастырылған – білімді бір мезгілде ауызша және жазбаша бағалауды көздейтін тексеру түрі; 
- тестік бақылау – сұрақтар түріндегі жазбаша тексеру түрі; 
- тренингтер, дөңгелек үстел, интеллектуалдық ойындар және басқалар – өзіндік ойлау дағдыларын 

және шешім қабылдай алу іскерліктерін көрсетуге  мүмкіндік беретін ситуациялық жағдаяттардағы 
сұрақтарды топпен немесе жеке талқылау; 

- курстық жұмыстар – практикалық тапсырмаларды шешу арқылы теориялық материалды сапалы 
игеру мақсатын көздейді.  

Бақылау нәтижесінің басты көрсеткіші – баға. Баға – студент еңбегінің жемісі болып табылады. Баға 
– бағалаудан келіп шығатын сандық жиынтық. Ол студентті жақсы оқуға, сауатты, білімді болуға 
жетелейтін құрал деп айтсақ та болады. Бағалау – барынша кең түсінік. Ол оқытушы мен тәлім алушы 
арасындағы оқу үдерісінің әрбір пән бойынша атқарған қызметінің сапалық және сандық 
көрсеткіштерімен сипатталады. Бағалау жүйесі – оқыту технологиялары мен құрылымының өзгеруіне 
байланысты өзгеріп отырады. Ғалым-зерттеуші Г.И. Щукина – бағалау мен тексеруді оқушылардың 
білімді игеруін басқару функциясы ретінде қарастырады.  
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Түйіндеме: Бұл мақалада балалардың сөздік қорын байыту мәселелері қарастырылады. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы обогащения словарного запаса детей. 
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Annotation: This article discusses the problems of enriching the vocabulary of children. 
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Дүниежүзіндегі барлық мемлекеттердің білім жүйесінің негізгі әрі ең өзекті мәселелерінің бірі – сол 

елге тән ұлттық мәдени ерекшеліктері мен тұжырымдамасын әзірлеу, ұлттық тілді өркендету және 
дамыту. Ұлттық тілдің ықпалды дамуы - мемлекеттің келешегі. Себебі ұлттық тілдің дамуы ұлтаралық 
қарым-қатынасқа және саяси интеграция жолына кедергі болмайды, өйткені барлық елдердің тарихи да, 
әлеуметтік те жағынан өз тілінің болуы табиғи қажеттілік, сондықтан мектепке  дейін мекеме тәрбие-
ленушілер мен бастауыш сынып оқушыларына қазақ тілін  қатысым әдісі арқылы меңгертудің, олардың 
сөздік қорын анықтаудың  ғылыми-әдістемелік негіздері – қазақ тілін оқыту әдістемесі лингводидак-
тиканың жетекші бір саласының маңызды бөлімі. Бұл мәселенің практикалық қажеттілігі мен теориялық 
жағынан зерттелуі, бір жағынан, мемлекеттік тілдің дамуын қамтамасыз етсе, екінші жағынан, оны 
әлеуметтік - саяси тұрғыдан өзекті проблемаға айналдырады. Қазақ тілін оқыту  әдістемесі еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық және мәдени өміріндегі елеулі өзгерістерді нәзік сезініп, оның әрбір өтпелі 
кезеңіне өзінің даму дәрежесін қалайда сәйкестеңдіріп отырғаны – дәлелді қажет етпейтін аксиома. Олай 
болса, қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерге сай қазақ тілін оқытудың сапасын арттыру мәселесі де әр 
кезеңде өз дәрежесіне сай сұраныста болды және бола береді. 

Мектепке дейін мекемелер мен бастауыш, орта мектептерде  ана тілімізді оқытып үйрету мәселесі 
жаңа бір белеске   көтерілді: атап айтқанда,  ғылыми-зерттеу  жұмыстары жүргізіліп, оқытудың жаңа әдіс-
тәсілдері жазылуда. Осыған орай педагогтардың, әдіскерлердің, психологтардың, ғылыми-педагогикалық 
зерттеу орталықтары қызметтерінің басты бағыттарының негізгі өзегі балабақшалар мен бастауыш 
сыныптарда тілді үйрету мен оқыту әдістемесі мәселелерімен тығыз байланысты жүргізілуде. Бұл қаты-
сым әдісі арқылы тіл үйрету және оқыту теориясымен етене жақын. Қатысым әдісі арқылы тілді меңгерту 
және оқыту мәселесі басқа елдерде әлдеқашан жолға қойылып, негізгі үйрету және оқыту әдістерінің бірі 
ретінде қолданылып жүр. Ал Қазақстан мектепке дейін мекемелер мен бастауыш мектептерінде аталмыш 
мәселе енді-енді ғана қарастырылып жатыр. Бұл мәселені ғылыми-әдістемелік тұрғыдан дұрыс шешу 
үшін балабақшалар мен бастауыш сыныптарда қазақ тілін қатысым әдісі арқылы тіл үйрету мен оқыту 
әдістемесін арнайы зерттеу қажет. Сондықтан бүгінгі таңда жас ұрпаққа білім беру жолында сан алуан тіл 
үйретумен оқыту құралдарының ішінде қатысым әдісі арқылы оқытудың алатын орны ерекше. 

Оқыту - педагогиканың тиімді құралы. Мұнда әрі оқыту, әрі оқу, әрі тәр-биелеу үдерістері бірегей 
жүреді. Сол себепті соңғы кездері ғалымдардың назары балабақшалар мен бастауыш сыныптарда қазақ 
тілін үйрету мен оқытудың жаңа  ғылыми-әдістемелік негіздеріне, оны оқыту теориясы мен контексте 
берілуіне ерекше аударылып отыр. Сондықтан елімізде білім беру саласында жүріп жатқан реформаға сай 
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ұлттық сананы жетілдіретін, жас ұрпаққа озық білім жетістіктерін беретін, төлтума салт-дәстүрде 
тәрбиелейтін жаңа педагогикалық технологиялар пайда болуда. Бұларды жүзеге асыру үшін елімізде 
қабылданып жатқан “Білім беру тұжырымдамасы” [1], “Білім беру туралы ” заңдары [2], Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың жыл сайынғы дәстүрлі жолдаулары [3], және Президентіміз Қ.К. Тоқаеевтың биылғы 
жолдауында да білім беру жүйесін реформалау секілді іс-шаралар жүргізілуде. Осыларды басшылыққа 
ала отырып жазылған жаңа буын оқулықтары мен балабақшаларға арналған әдістемелік құралдар 
шығарылып, оларды жаңа технологиялармен үйрету мен оқытудың түрлі әдіс-амалдары қарастырылуда. 
Сондай жаңа әдістің бірі – балабақша тәрбиелеушілері мен бастауыш сынып оқушыларына қазақ тілін 
қатысым  әдісі арқылы үйрету және оқыту енді-енді қолға алына  бастады.  

Әдіс тілдік қатысымға сай балабақша тәрбиеленушілері мен оқушылар үшін қазақ тілін меңгерту, 
оқыту үдерісін мейлінше жеңілдетуге, мазмұны мен формасы жағынан қызықты да тартымды, олармен 
ойын үстінде, сыныпта  және сыныптан тыс уақытта үйде дайындалу үшін қолайлы әрі қарапайым болуға 
тиіс. Қазіргі әдістеме өзінің құрылымында балабақша тәрбиеленушілері мен оқушылардың белсенділігіне, 
құқықты мойындалуына және оның ойын оқу үдерісінде көрсетілу үшін жағдай жасауына сүйенуі қажет. 

Қатысымдық технология  басқа әдістерден өзіндік ерекшеліктерімен айрықшаланады. Сондықтан 
басқа әдістердің алдында тұрған мақсаттарға қатысымдық технология толық жауап бере отырып, үстеме 
мақсатқа да жауап береді, демек, қатысым әдісінің мақсаттары мен міндеттері, біріншіден, тілдің ғылыми 
негізін үйрету болса, екіншіден-тілді меңгерту, сөйлетіп үйрету [4]. Сондықтан басқа әдістердің алдында 
тұрған мақсаттарға қатысым әдісі толық жауап бере отырып, үстеме мақсатқа да жауап береді, демек, 
қатысым әдісінің мақсаттары мен міндеттері, біріншіден, тілдің ғылыми негізін үйрету болса, екіншіден-
тілді меңгерту, сөйлетіп үйрету. 

Балабақша мен бастауыш мектептен бастап оқу бағдарламасына сай фонетика, лексика, морфология, 
орфография мен орфоэпия, грамматика қазақ тілінің оқыту әдістемесінің негізгі зерттеу объектісі болып 
табылады. Қазақ тілін меңгерту, үшін оқыту үдерісінде тілдің жоғарыда аталған барлық саласынан балалар-
ға білім беріледі. Сонымен бірге қазақ тілінің ауызекі заңдылықтары мен грамматикалық ережелерін, 
синтаксистік құрылымын меңгермей тұрып, бала өз ойын толық әрі түсінікті етіп басқаға жеткізе алмайды.  

Тіл ғылымының әрбір саласының өз дербестігі мен даралығы бар, дегенмен олар өзара бір-бірімен 
тығыз байланысты. Себебі, қазақ тілі ғылым салаларының барлығының зерттейтін басты объектісі – сөз. 
Сөз тілдің негізін, оның грамматикалық құрылысы мен сөздік қорын жасайды. Кез келген дыбыстардан, 
әркім өз қалауынша, сөз немесе грамматикалық бірлік жасай алмайды. Себебі, лексикалық элемент те, 
грамматикалық элемент те дыбыстардың белгілі бір жүйелі тіркесі арқылы жасалынып, жарыққа шығады. 
Бірақ, әрбір адам ойын жеткізу үшін өзі білетін сөздерді бейберекет, қалай болса солай орынсыз қолдан-
байды. Бала белгілі бір қоғамға, ортаға тікелей бағынып бейімделеді. Көзін ашқаннан ата-анасынан, дос-
тарынан, құрдастарынан т.б. қалай сөйлеу, тілдесу керек, кімге не айту керек дегенді үйренеді және өзі де 
өзгені үйретеді. Сондықтан балалардың сөздік қоры неғұрлым бай болса, соғұрлым өзара ұғынысу мен 
түсінісу мүмкіндігі мол болады. Нәтижесінде лексикалық қор тілдің өркендеуімен бірге тілдік қатысымды 
арттырады. 

Тілдік қатысым: сөйлесім, айтылым, тыңдалым оқылым, жазылым, сияқты тілді меңгеруге бағыттал-
ған әрекеттер жиынтығы болғандықтан бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі, тілді меңгеруге қызмет 
ететін бірліктер тіл білімінің өзегі ретінде адамдардың бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасауына игі 
әсер етеді. Өйткені, тілдік қатынас әрекеттерінің жүзеге асуына тілдік бірліктер мен қатысымдық бірлік-
тердің айрықша қызмет ететіндігі белгілі. Қатысымдық бірліктер арқылы балалар бір-бірімен тілдік  
қарым-қатынасқа түседі.  

Қазақстанның балабақшалары мен бастауыш мектептерінде, оның ішінде қазақ балабақшалары мен 
бастауыш сыныптарында  қазақ тілін үйрету, оқыту мен меңгерту мәселелері басым көпшілік жағдайда  
эмпирикалық болып келеді. Бұл мәселені шешу жаңа буын  «Қазақ тілі» оқулықтары мен балабақшаларға 
арналған әдістемелік нұсқаулар шыққаннан кейін дұрыс жолға қойылды. Себебі бұрынғы оқулықтарда 
тіл ғылымының жетістіктері енгізілгенімен, оны балаға қалай үйрету керек немесе бала оны қалай меңге-
руі керек деген мәселе жан-жақты қарастырылмады. Сондай-ақ тіл ғылымынан теориялық білім берудің 
таным теориясы негізінде  қатысым әдісі арқылы  жүзеге асырылуы керек екендігі туралы балабақшалар 
мен бастауыш мектептерде қазақ тілін үйрету және оқыту әдістемесіне арналған ғылыми еңбектер мен 
зерттеулер енді-енді ғана  қарастырылуда. Оның үстіне практикалық дағдының теориялық білімді жете 
меңгергенде қатысым әдісі арқылы қалыптасатындығы  айтылмады. Бұларға қоса мектепке дейінгі 
мекемелер мен жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сыныптарында қазақ тілін қатысым әдісі 
арқылы үйрету мен оқытудың басты мақсаты балалардың сөздік қорын молайтумен, өз бетінше білім алу 
дағдыларын қалыптастырумен анықталады. Сондықтан қазақ тілін қатысым әдісі арқылы үйретудің, 
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оқытудың негізінде балабақша тәрбиеленушілері мен бастауыш сынып оқушыларының  ойлауын және 
тілін дамытуды теориялық білім арқылы қалыптастырудың әдіснамалық, теориялық және әдістемелік 
негіздерін айқындауға ықпал етеді . 

Күнделік-сөздікті жазуға 10 маусым 2014 ж. Жұмаділ Әбуов деген жолдасымның сөзі түрткі болды. 
Ой тастады. Оның үстіне орыс тіл білімінде осындай үрдіс бар. Мысалы, А.А. Любянскаяның,                    
К.М. Чуковскийдің еңбектері тек күнделік немесе  балалардың айтқан сөздерімен ғана шектелсе, біз 
осыларға қоса бала тілінің дамуына шолу жасап,алфабитті-жиілік сөздік түздік. Бұл сөздіктің де басқалар-
дан ерекшелігі бар. Қазақ тіл білімінде ғана емес, бүкіл түркі әлемінде математикалық  лингивистиканың  
негізін қалаушы физика-математика ғылымдарының  кандитаты, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Бектаев Қалдыбай Бектайұлы және оның шәкірттері: А.Қ. Жұбанов, Б.Е. Қалыбеков,                     
М.Ә. Ермекбаев, Д.Ә. Молдалиева, А.Зекенова, С.Мырзабеков, Ә.Ахабаев, А.Б. Белботаев және осы 
жолдардың авторы жасаған алфавиті-жиілік сөздіктерде тек түбір сөз және оның жиілігі берілген бола-
тын. Бұл сөздікте сөздің түбірі,кездесу жиілігі, олардың түрлену формаларына қоса кейбір сөздерге 
қысқаша мағыналық түсініктеріне де берілді. Мысалы, қырқы-з.1 (қырық күндік ас). Мұхаметжанның 
айтқан сөздері қалай айтылса, солай жазылды. Оларға да түсініктеме жазылды. Мысалы, құсап-ет.1  
(ұқсау сөзінің ауызекі түрі). 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымында қатысымдық әдістің теориялық және әдіснамалық негіздерін 
ғылыми тұрғыдан тұңғыш рет зерттеген ғалым – Ф.Ш. Оразбаева. Ғалым қатысымдық әдістің анықта-
масын: «Қатысымдық әдіс – тілдік қатынастың  барлық іс-әрекеттері мен теорияларын  іс-жүзіне асыру-
шы барлық іс-әрекеттер мен тәжірибелердің жиынтығы»,  - деп тұжырымдайды да қатысымдық әдісте:  
қатысымдық әдіспен оқыту үдерісінде кем дегенде екі адамның қатысатыны, адамдардың өзара сөйлесуі 
мен түсінісуі  оқушы мен оқытушының әрқайсысына тән міндеттердің бөлек алынуы, мақсаттарының 
ортақ болуы, оқыту жүйесіндегі бірнеше тиімді тәсілдерді, амалдарды біріктіруді, тілді үйретуді күнде-
лікті өмірде жүзеге асыруы және ана тілінде қатысым жасау үйретілетіндігі жүзеге  асады деп көрсетеді 
[5, 127]. Демек, қатысымдық әдіс тәрбиеші-мұғалім мен бала арасындағы тілдік қатысымды жүзеге 
асыратын, балалардың дұрыс сөйлеуі мен тіл мәдениеттерін жетілдіретін, тілін дамытатын, сөздік қорын 
молайтатын, сөйтіп осы мәселелердің бәрін бір арнаға тоғыстыратын,  нәтижесінде баланы жеке тұлға 
етіп  қалыптастыруға негіз болатын тәрбиелеу, үйрету және оқыту әдістерінің бірі.  

Етістіктер бұйрық рай формасында берілді және олардың жіктеле-түрлене қолданылуы мен кездесу 
жиілігі жақша ішінде көрсетілді. Мысалы, болу-ет. 60 (бол-3, бола-3, болады-12, болайын, боламын-5, 
боласыз, болғанымды, болды-6, болдым-4, болдыңыз, болмай, болмайды - 4, болмаймын,  болмайсыз, 
болмаңыз, болсаңызшы - 2, болмаса, болса - 2, болсын - 3, болшы, болыңыз, болып - 4, болыпты) 

Сөздікте сөз топтары былайша белгіленді:  
Зат есім-з, етістік-ет, сын есім-с, сан есім-а, үстеу-үст., одағай-од., есімдік-ес., шылау-ш., әртарап 

сөздер-әрт., бейтарап сөздер-б, еліктеу сөздер - ел. Зат есімнің ішіндегі: адам аттары - д., дүкен, телеарна 
атаулары - қ., географиялық атаулар - г, мультфильм кейіпкерінің аты - м., жан-жануарлар мен жәндіктер 
атаулары - ж., ру,тайпа аттары - р., көмекші есімдер - к., өсімдік атаулары - өс. 

Мұхаметжанның  2014 жылдың 6 маусымынан 2015 жылдың 23 ақпанына дейін кейде күнде, кейде 
күн, күндер аралатып айтқан тапқырлық сөздері алынды. Оның  балабақшадағы, аулада балалармен ойын 
үстіндегі тілдік қатынаста қолданған сөздері кірмеді. Олар арнайы зерттеуді, мұқият таспаға жазуды 
қажет ететіндіктен есепке алынған жоқ. 

Мұхаметжанның 4 жас 2 ай 5 күндік кезінен  4 жас 10 ай 18 күндік кезіне дейін, яки 8 ай 13 күнде 605 
түбір сөзді 2512 рет қайталай және қайталамай қолданыпты.Осы 605 түбір сөзді 312-і (51,55%) сирек 
қолданылған сөздер. Сирек қолданылған сөздерге  бір және екі рет қолданылған сөздер жатады. 

Демек, Мұхаметжанның сөздік қоры тілдің бүкіл фонологиялық жүйесін түсінуге жетеді. Олай болса, 
қазақ балаларының сөздік қоры дүниежүзі балаларының сөздік қорынан кем емес,қайта артық.Бұдан 
қазақ балалары мектепке барғанда кез келген сабақты игеріп кетуге дайын деген қорытынды шығаруға 
болады.  1-кестеге қараңыз. 
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1-кесте. Әр түрлі жастағы балалардың сөздік құрамы 
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10 11 12 13 14 15 16 

1.0 10 10 3      
        

1.5  35              

1.6 44-
119 - 22   10-

15 
18-
25         

2.0 143-
668 139 272    300 261        

2.6 308 327 446             

3.0 564 898 896     800 100-
1000 

1200-
1500      

3.6   1222     1000        
4.0   1540 1760 2712 2554 2000 3000 1000       

4.2-4.9               2512 
4.6   1870 208 2910    4000       

5.0   2072 2560 3192  2500     3250-
3800    

5.6   2289 3253 3480 3372          
6.6-
6.11    4120 4200    3000   4000    

7.0-7.5    4437 4584 4039   7000    3624   
7.6-
7.11    4860 4788           

8.0-
8.11             8343   

9.0-
9.11             16492 24398  

10.0         7000-
12000       

14-15 
VII с         15000-

45000       

16-18 
X-XIс         25000-

60000       

 
Күнделікті ойында тілдік қатысым жүзеге асады. Тілдік қатысым барысында балалар бір-біріне өз 

ойларын толық әрі  жатық та көркем етіп жеткізуді үйренеді. Айтар ойын қысылмай еркін жеткізуге 
төселеді. Сөйлемдерді бір сөзді қайталай бермей,жүйелі түрде өзара байланысқан сөз тіркестері арқылы 
құрайды. Сөздік қоры молаяды, тілі дамиды, дүниетанымы кеңиді. Сөздерді түсіну, түйсіну, сезіну, 
қабылдау, ойлау, ой қорыту процестері жүзеге асады. Нәтижесінде, бала өзінің толық тұлға болып 
қалыптасуына жағдай жасайды. Күнделікті тілдік қатысым барысында үйренген, меңгерген сөздерін 
қолдана білуге машықтанады. 
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Мұндай жағдайда сөздердің қолданылу жиілігі маңызды роль атқарады. Себебі баланың қай сөзді 
қанша рет пайдаланғанын білу балабақша тәрбиешісіне балаға сөз үйретуде көптеген жеңілдіктер әкеледі. 
Бір сөзді қайта-қайта қолдана бермеуге үйрету арқылы ол бала тілін дамытады, ой өрісін кеңейтеді және 
сөздік қорын молайтады. Бұлар баланың мектепке барғанда сабақ үлгеріміне игі әсер етеді. Сондықтан 
балабақшада балаларды дұрыс тілдік қатысым жасауға төселдірудің пайдасы аса мол. Себебі тілдік 
қатысым дегеніміз-адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасқа түсуінде пайдаланар құралы.  Сөйлеу ‒ 
тілдік қатысым арқылы қарым-қатынас жасау үдерісі.  

Сөйлеудің тілден басты айырмашылығы оның даралығында. Сөйлеудің даралығын баланың 
психикалық қабілеттері мен қасиеттері айқындайды. Себебі тіл қарым-қатынас болған жерде ғана өмір 
сүреді. Оның ең басты қызметі-қатысымдық қызметі. Сондықтан тіл әлеуметтік құбылысқа жатады. Олай 
болса, сөйлеу мәдениеті мен оның әлеуметтік маңызы тілдің өз қасиеттері мен қызметтері арқылы, оның 
қоғамдық рөлі мен қолданылу сипаты арқылы анықталады. 

Балабақшада тілді сөйлеу құралы ретінде меңгерту үшін тілдік бірліктерді меңгертуді фонетикалық 
дағдыларды үйретуден бастау керек. Оның үстіне балаларға меңгертілген фонетикалық дағдыларды 
дамытудың бірден-бір маңызды жолы – материалдарды үнемі қайталап отыру, тілдік ортаны жоғалтпай, 
балалар арасында үздіксіз дұрыс сөйлеуді жүзеге асыру және үйренгендерін күнделікті өмірде тілдік 
қатысым барысында пайдалана білуге төселдіру, жаттықтыру. Сонда ауызша сөйлеуге дағдыландыратын 
лингивистикалық білім үш бағытта: фонетикалық, лексикалық және грамматикалық негізде беріледі. 
Сөйтіп сөздерді тілдік қатысымда қолдану балаларға сөйлем құрау үшін грамматикалық ережелермен 
қатар лексикалық ерекшеліктердің де маңызды екендігі автоматты түрде меңгертіледі. Себебі,  олар – 
тілдік  бірліктер. Тілдік бірліктер дегеніміз-фонетикалық, лексикалық және грамматикалық қасиеттердің 
бір-бірімен байланысынан туған тілдік қатынасты жүзеге асыратын, адам ойын сыртқа жеткізу 
қабілеттеріне ие бірліктер. Бұларға қоса, тілге қажетті нәрсенің бірі ‒ баланың ішкі анотомиялық-физио-
логиялық дамуы, жетілуі болса, тілдің болуы баланың ойлау,пайымдау қабілетінің қалыптасуы арқылы 
жүзеге асады. Баланың ми қабатындағы ой тілі арқылы сыртқа шығады,сөйлеу арқылы бейнеленіп 
естіледі. Себебі сөйлеу ойлау үдерісімен тығыз байланысты. Ойлау, өз кезегінде, бала психологиясын 
жан-жақты дамытумен  ұштасып жатады. Бала психикасы іс-әрекет үстінде дамып, қалыптасады. Өйткені 
әрекеттен тыс тіршілік болмайды, мұнсыз тіл де дұрыс дамымайды. Бала әрекетінің барлығы: ойын, 
сөйлеу, еңбек, оқу үнемі бір мақсат-міндеттерге бағытталады. Бұлардың барлығы белгілі бір қажеттілікке 
байланысты туып отырады. Ол өз кезегінде тіл дамыту мәселесінде ерекше орын алады. 

Сөйтіп, баланың ойлау әрекетімен ашылған заңдылық байланыс, тілдік қатынастар тілдің сөздік және 
грамматикалық формаларында өмір сүреді. Ол танымның жоғарғы сапасы ретінде ойлау мен сөйлеудің бір-
лігінен туындайды. Осы бірліктің, тұтастықтың нәтижесінде жүзеге асатын бала-бақшадағы тіл дамыту ой 
дамыту болып табылады. Ой дамыту сөйлеу әрекетін туғызады, нәтижесінде тілдік қатысым жүзеге асады. 

Бала тілдік қатысым барысында өзін-өзі тану, өзін-өзі көрсету актілерін ойлау әрекеті арқылы қалай 
жүзеге асыруды теориялық ойлау барысында болжайды және олар талдау, нақтылау мен бөлуге, яғни 
рефлекция әрекеттеріне бағытталады,солар арқылы жүзеге асады. Бұл өз кезегінде ойлау әрекетінің 
жиілігіне,тілдік қатысымға сүйенеді де балабақшадағы теориялық білім мазмұнын анықтайды, нақтылайды. 

Балабақшаның жоғарғы тобындағы және бастауыш мектепке алғаш бала тілдің бүкіл фонологиялық 
жүйесін түсінеді.Сондықтан олардың қатысым әдісі арқылы сөздік қорын молайтып, дұрыс сөйлеу 
дағдыларын жетілдіру керек. Ол үшін ізденімдік, қатысымдық және бекіту жаттығуларын пайдалану 
қажет. Осы жаттығулар балалардың логикалық ойлау қабілетін арттырып,тілін дамытады, дүниетанымын 
кеңейтеді. 

 
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1 . Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы  //  Егемен 

Қазақстан. – 2003, 26 желтоқсан. – №332 
2. Қазақстан Республикасының Білім туралы заң. – Астана:  Ақорда, 2007. – №319-ШҚРЗ. 
3. Назарбаев Н. Ә. Нұрлы  жол – болашаққа бастар жол. Ел президентінің Қазақстан халқына 

жолдауы. – Астана, 11.21.2014 ж. 
4. Оразбаева Ф.Ш .Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі. – Алматы: РБК, 2000. – 208 бет.  
5. Оразбаева Ф. Ш. Тіл әлемі. – Алматы: Ан Арыс, 2009. – 367 б. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ  ӨЗДІК  ЖҰМЫСЫН  ҰЙЫМДАСТЫРУДА  ЖОБАЛАУ  
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Абдиева Ш.Д.  

UIB доценті, п.ғ.к. 
Алматы abdieva_57@mail.ru 

 
Түйіндеме: Мақалада жобалау әдісі арқылы студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру жолдары 

қарастырылады.  Студенттердің өзіндік жұмыстарын жобалау әдісі бойынша ұйымдастыру дәстүрлі 
оқытудан алшақтап, оқу үрдісін жаңа мазмұнмен толтыруға мүмкіндік береді. Мұндай жұмыстар  әлеу-
меттік-экономикалық құбылыстар саласында да, болашақ кәсіби қызмет тұрғысынан да, студенттердің  тал-
дау дағдыларын дамытуды және сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 

Тірек сөздер: студенттердің өзіндік жұмысы, жобалау әдісі, қазақша кәсіби сөйлеу, жобалық 
апталықтар, жобалық жұмыстар, шығармашылық әлеуеті, бәсекеге қабілетті маман, кәсіби бағдар. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к организации самостоятельной работы студентов с 

помощью проектного метода обучения.  Организация самостоятельной работы студентов по проектной 
методике позволяет отойти от традиционной учебной работы, наполнить учебную работу новым 
содержанием. Она обеспечивает развитие навыков их аналитической деятельности и формирования 
речевой компетентности – как в сфере социально-экономических явлений, так и с точки зрения будущей 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, метод проектирования, профессиональная речь 
на казахском языке, проект еженедельный, проектная работа, творческий потенциал, 
конкурентоспособный специалист, профессиональная ориентация.  

 
Annotation: The article discusses about organization and   approaches of independent work of students. 

According to the methodology project, organization of independent work of students allows to see the other way 
than traditional educational work and moreover   to fill educational work with new content. It ensures the 
development of their analytical skills and the formation of speech competence, both in the field of socio-economic 
phenomena and in terms of future professional activities.  

Keywords: independent work of students, design method, professional speech in Kazakh, weekly project, 
project work, creative potential, competitive specialist, career guidance. 

  
Заманауи білім беру тәжірибесінде және оқыту үрдісін жетілдіруде студенттердің өз бетінше білім 

алу және білімді шығармашылықпен игеруіне  аса назар аударылып отыр. Оқытушылар студенттердің 
өзіндік жұмыстарын орындау барысында білімнің жеке тұлғаға бағытталуына, оның қабілетін, дарынын 
дамытуға, студенттердің өздігінен білім алуына ықпал етуі тиіс. Пәнді оқытуда қалыпты сабақ беру әдісін 
жаңа мазмұнда ұйымдастыру, тиімді әдіс-тәсілдер мен озық технологияларды пайдалану, студенттердің 
өздік жұмысының сапалы болуына, өзіндік жеке тұлға болып қалыптасуына әсер етеді. 

Студенттердің оқу әрекетін белсендіруге, жеке тұлға ретінде қалыптасуына олардың өзін-өзі 
дамытуына – шығармашылығын жүзеге асыруға мүмкіндік беру арқылы қол жеткізуге болады. Иннова-
циялық мақсатты дамытуға бағытталған студенттің жеке тұлғалық зияткерлігін дамыту – бұл стратегия-
лық бағытталған үрдіс. Студенттердің зияткерлік және шығармашылық әлеуетін дамытуға әсер ететіндей 
жағдай жасауға басты назар аудара отырып, олардың ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарымен 
айналысуына  кәсіби бағдар берілуі керек. 

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман дайындау барысында және студенттердің өздік жұмыс-
тарын ұйымдастыруда жобалау әдісін қолдану керектігіне тоқталмас бұрын, жобалау әдісінің тарихына 
қысқаша шолу жасайық. Жобалау – «proicere» деген латын сөзі. Бұл сөз «жоспарлау, дайындау» сияқты 
мағынаны немесе жоспардың жүзеге асырылуын білдіреді. «Жоба» ұғымы педагогика саласында ғана  
емес экономика, басқару, зерттеу салаларында да кеңінен қолданылатыны белгілі. Мысалы: құрылыс 
жобасы, зерттеу жобасы, оқыту жобасы т.б. 

Біздің жағдайымызда жобалау әдісі деп – сабақтың өткізілу түрі айтылады. Сонымен қатар жобалау 
әдісі – студент пен оқытушының  бірігіп, белгілі бір мәселені шешуге және қорытынды жасауға  
негізделген оқу немесе басқа да әрекеттерін айтуға болады. Мектеп мұғалімдерінің арасында жобалау 
жұмыстарына байланысты жобалау сабақтары, жобалық апталықтар, жобалық жұмыстар т.б.  тіркестер 
қолданылып жүр. Жобалық жұмыстар орындалу мерзіміне қарай ұзақ, орташа және қысқа мерзімді болып 
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бөлінеді. Қазір мектеп оқушылары мен мұғалімдері бірігіп ұзақ мерзімді ғылыми жобаларды орындап, 
қорытындысы бойынша қала, республика көлемінде белгілі ғалымдардың қатысуымен өткізілетін 
конференцияларда келелі мәселердің шешілу жолдары туралы ойларын  ортаға салып көпшілікті 
мәселелерді шешу туралы ұсыныстары  таң қалдырып жүргені бәрімізге белгілі.  

Жобалау әдісі 20 ғасырдың басынан басталады. Бұл әдістің ғылыми негізін қалаушылар:  Д.Дьюи , 
Девей, Килпатрак, Снедден, Ричардс.   

Сол кездің өзінде АҚШ ғалымдарының арасында жобалық жұмыстарды - жұмыс техникасына 
немесе дидактикалық концепцияға жатқызу  туралы  мәселе пікірталас туғызған болатын.  

Танымдық прагматизм философиясының  өкілі Девей жобалық жұмыстың ғылыми және саяси 
концепциясының іргетасын қаласа, оның әріптесі Килпатрак жобалау әдісін ауқымды мағынасына қарай 
тәрбиеге қатысты философия ретінде бағалады. Осыған байланысты Килпатрак жобаны «әлеуметтік 
ортада өткізілетін жүректен шыққан мақсатты әрекет» ретінде қарастырады. Девей мен Килпатрак 
мектептен тыс кезде  өмір мен ойлауды, әрекет пен білімді, мектеп пен тәжрибиені  байланыстырушы 
ретінде жаңа дидактикалық концепция негізін салмақшы болады.  Қорыта келе Килпатрак «жоспарлы 
әрекет демократиялық қоғамның белгілі сипатты бөлігі» деп есептейді, сондықтан «оны да оқу үрдісінің 
сипатты бөлшегі ретінде» қарастыру керек екендігіне тоқталады. Бұл ұғым АҚШ-тың шығысында ғана 
қолдау тапты. Басқалары мәселені шешу процесін жобалау әдісінің ерекше белгісі деп білді. Сонымен 
кез-келген өз бетінше шеуін табуға болатын мәселелерді жобалық жұмыс деп  айтатын болды. Осының 
салдарынан жобалық жұмыс – мәселені шешудің схемалық  үрдіс деңгейіне түсіп кетті. Бұл үрдіс 
барысында оқытушы мәселені ұсынушы болса, оқушы оны шешуші болды. 

Жобалау әдісі бастау алған Солтүстік Америкадан басқа жерлерде (Кершенштайнер 1968; Гаудиг 
1922; Хаазе 1932; Отто 1914) және еңбек мектептерінде   (Кершенштайнер 1904, Эстрайх 1921; Блонский 
1937, Макаренко 1969 ж.)  бұл мәселе жөнінде педагог-реформаторладың арасында пікірталастар болып 
тұрды. 

Рейхвейн (1951) теория мен тәжірибенің байланысын жоба десе, Б.Отто жалпы сабақтардың 
концепциясында басты рөлді сұхбат алады дегенді айтады. Кершенштайнер (1968) еңбек мектебінен 
жобалау  идеяларын немесе осы бағытта дамуды байқауға болатын еді.  

Жобалау идеялары Европада алпысыншы, жетпісінші жылдары «баламалы мектеп» немесе баламалы 
оқыту түрлерін енгізу туралы пікірталас кезінде қолдау табады.  

Жобалау идеясы, жобалау әдісі ең алдымен жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу 
орындарындағы дәстүрлі оқытуға қарсы бағытталған бағдарлама ретінде қарастырылды. Бұл идея 
көптеген ғалымдарының (Пиаже, Эбли) (Выгоцкий, Леонтьев, Гальперин) қолдауымен жобалау әдісінің 
негізін қалауға себеп болды.  

Жоғарыда қарастырып отырғандай, жобалау әдісі мұхиттың арғы бетінде  20 ғасырдың басында  
басталғанымен, Қазақстанда білім беру салалары кредиттік жүйеге енгелі қазақ тілі әдістемесінде соңғы 
жылдары қолданыла бастады. 

Жобалау әдісі – оқу прцессін ерекше етіп тұратын  кешенді оқыту  тәсілдер жиынтығы. Бұл әдіс - 
студенттерге әрекеттерін  өз бетінше жоспарлауға, ұйымдастыруға және бақылауға мүмкіндік береді.   

Жобалау әдісі студенттерге тақырып таңдауда, мәліметтердің дереккөздерін жинауда және презанта-
ция жасауда өз бетінше жұмыс істеуге жағдай жасайды. Бұл әдіс қарым-қатынастың жаңа түрін үлгілеуге 
арналған.. Жобалау студенттің өз бетінше ойластырып, жүзеге асыруға арналған жұмысы. Зерттеу 
барысында студенттің бойында жұмысына қажетті төмендегідей біліктер қалыптасады: 

- өзінің қабілеті мен қызығушылығына қарай тақырыпты еркін таңдай алады. 
- алдына қойған міндетіне қарай жұмыстың мазмұнына өз бетінше талдау жасай алады. 
- өз бетінше алдына қойған мақсатына жету және жүзеге асыру жолдарын іздестіреді. 
- мүмкіндіктері мен мүмкіндіктер шегін тексеруге және дамытуға жағдай жасайды. 
-  мәліметтерді жинап, жүйелеп және сыни ойлауға  үйренеді. 
- әдістерді талдау, салыстыру арқылы жұмысына тиімді әдісті таңдай алады. 
- аудиторияның алдында сөйлеуге, ойын дәлелді және логикалық жүйелікпен жеткізуге, аудиторияны 

өзіне қарата білуге дағдыланады. 
- өзгелерді тыңдап, айтқандарын ой елегінен өткізуге дағдыланады. 
- шешімі қиын сұрақтарды  өз бетінше шеше  біледі. 
- өз көзқарасын дәлелелдеп, шешімінің дұрыстығына тыңдаушылардың көзін жеткізуге тырысады. 
Жобалау арқылы студенттің интеллектуалды эмоционалды контексті сөйлесуі іштей басқа әрекет-

термен бірлікте жүреді. Басқа әрекеттер деп отырғанымыз, жоспарын жүзеге асыру үшін құжаттар, 
анкета, кесте бейнеролик т.б. дайындалады. Жобамен жұмыс істеу – шығармашылық процесс. Студенттер 
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өздері үшін маңызды болып саналатын мәселені анықтау үшін өз беттерінше немесе оқытушының 
жетекшілігімен ізденуге кіріседі. Бұл студенттердің өз бетінше білімдерін, дағдыларын және біліктерін 
жаңа контексте пайдалануға көмектеседі. Бұлай іздену олардың қазақша кәсіби сөйлеуін  табиғи және 
еркін түрде үйренуіне ықпал етеді. Әрине, мұндай жағдайда жобаға қатысушылардың өздерінің ынтасын 
тілдік сауаттылығына емес, айтылатын ойдың мазмұнына аударған дұрыс. Жобалау кезінде студент өте 
белсенді болады, ол өзінің шығармашылықпен жұмыс істей алатынын көрсетеді. Жобамен жұмыс істеу 
барысында қазақша сөйлеу жағынан нашарлау және психологиялық жағынан белсенділігі төмендеу 
студенттің де өзінің қиялдауына, белсенділігін және өз бетінше жұмыс істей алатынын көрсетуіне 
мүмкіндіктері өте мол.  

Жобалау жұмысы тіл үйренудің формалдық сипатын жоюға, тілді үйренудің тәжірибелік нәтиже 
беруіне ықпал етеді. Жоба оқытушы мен студенттің функционалдық міндеттерін өзгертеді. Студент қазақ 
тілін оқытудың нақты бір сабағының мазмұнын таңдауда, ұйымдастыруда, құрастыруда белсенді қатысса, 
оқытушы кеңесші, көмектесуші немесе ойынға қатысушы ретінде ғана көрінеді.  

Сонымен, жобалау жұмысы қазіргі оқытудың талабына сай жеке тұлғаға бағытталғанымен сипатта-
лады. Қазақша кәсіби сөйлеуге  үйрену процесінің негізгі сипаты тілді аутентті тілдік контексте табиғи 
түрде меңгеруге жақындайды.  

Жобалау жұмыстарын бір сабаққа немесе бір аптаға арналған шағын жобалау жұмыстары және бір-
екі айға немесе бір семестрге арналған үлкен көлемді жобалау жұмыстары деп бөлуге болады. Бұлай бөлу 
студенттердің жоспарлаған жұмыстарына байланысты.  

Жобалау жұмыстарын жүзеге асыру мынадай кезеңдерден өтеді: 
І.    Мақсат қою. 
ІІ.   Жоспарлау. 
ІІІ.  Бағдарламаны жүзеге асырудың әдісін таңдау 
ІҮ.  Орындау. 
Ү.  Бағдарламаны қорғау. 
Жобалау жұмысының міндеті:  
І кезең. Бір немесе бірнеше мәселенің тақырыбын анықтау, жұмыс тобын құру. 
ІІ кезең Мәселені талдау,  жоспар құру.  
ІІІ кезең. Қабылдаған жобаны талдау. Ақпаратты қайдан алуға болатынын   талқылау. 
ІҮ кезең. Қажетті ақпараттарды іздеу. Жобаны жүзеге асыру. 
Ү кезең. Жобаның қорытындысын ұсыну. Қорытындыны бағалау. 
Жоба бойынша студенттердің әрекеті: 
І кезең – ақпаратты нақтылайды; тапсырманы талқылайды; мәселелерді табады. 
ІІ  кезең – тапсырманы жүйелейді. 
ІІІ кезең – жұмыс істеу әдісін талқылайды; тиімді жолды таңдайды; ақпаратты қайдан алуға 

болатынын талқылайды. 
ІҮ кезең – ақпаратпен жұмыс істейді; ұсыныстарды талдайды; зерттеу жүргізеді; жобаны рәсімдейді. 
Ү кезең – жобасын қорғайды; әрекетке ұжымдық баға берудің қорытындысына қатысады.  
Жобалау жұмысындағы оқытушының әрекеті: 
І кезең - жоспарлау жұмысының мақсатын түсіндіреді; әрекеттерін уәждейді; бақылайды.  
ІІ кезең - талқылауға көмектеседі; бақылайды. 
ІІІ кезең - бақылайды;  кеңес береді (өтініш бойынша). 
ІҮ кезең - бақылайды; талдау процесіне бағыт беріп отырады (қажет болған жағдайда). 
Ү кезең - жоспарладың қорытындысын ұжымдық талдаумен бағалауға қатысады. 
Студенттердің алдында тұрған негізгі мақсат:  
- тілдегі жаңа құрылымдарды үйрену үшін, қатысымдық мақсатта қолдану; 
- алға қойған мақсатқа жету үшін бірігіп жұмыс істеу; 
- өзінің ойы мен тәжірибесін жеткізе білу.  
Студенттердің кәсіби сөйлеу құзіретін қалыптастыру мақсатында жүргізілетін жобалау жұмысын 

түсіну.  
Тақырыбы:  «Бизнес-жоспар» дайындау. 
Бұл жұмысты жеке де, топпен де орындауға болады. Студенттің алдында тұрған міндет: 
І-кезең.  Мақсат қою. 
Студент алдына төмендегідей мақсат қояды: 
а) өз кәсіби әрекетін анықтау; 
б) ол үшін пән оқытушылары мен  кәсіпкерлерден кеңес алу; 
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в) жұмыстың жоспарын дайындау. 
г) презантация дайындау; 
ІІ-кезең. Жоспар жасау кезеңі. 
1. Жұмыс жоспарын жасайды.  
а) әдебиеттерден «Бизнес-жоспар» туралы материалдар жинайды; 
ә) кәсіпкерлермен кездеседі; 
б) кәсіпкерлерден сұхбат, кеңес алады; 
в) орындалатын жұмыстарды кезең-кезеңге бөледі; 
г) қандай кәсіппен айналасытынын ойластырады; 
д) оған орын іздейді; 
ж) шығыс пен кірісті есептейді 
з) пайдасын есептейді. 
ІІ-кезең. Жүзеге асыру кезеңі. Бұл ең жауапты және қиын кезең. Осы кезеңде студент қиыншылық-

тарға кездесуі мүмкін. Себебі бұл кезең стуенттен көп ізденуді және шығармашылықпен жұмыс істеуді 
талап етеді. Көптеген кәсіпкерлерден кеңес алуға барғанда, олар уақыттарының тығыздығын алға тартып 
жауап беруден бас тартатын кездері жиі кездеседі. Ондай кезде өздерінің туыстарының немесе таныс-
тарының ішінен кеңес беретін кәсіпкерлерді іздеуге тура келеді.  

ІІІ-кезең. Жұмысын курстастарының, оқытушылардың, сарапшылардың алдында қорғайды.  
ІV-кезең. Бағалау кезеңі.   
Жобаның қорытындысы бойынша жобаны қорғау үшін басқа топтың студенттері, қазақ тілі пәнінің  

оқытушылары, экономика пәнінің оқытушылары шақырылады. Әр студент мінбеге шығып өзінің 
материалды қалай іздегенін, қайдан жинағанына тоқталып, алдарына қойылған мәселенің шешілу 
жолдарын түсіндіріп, өзінің жобасын қорғайды. Әрине, жұмыс тобына сұрақ қоюға, ұсыныс айтуға және 
пікір таластыруға болады.  

Қорыта келе айтарымыз, жобалау әдісі кәсіби сөйлеуге үйрену үшін және оны дамыта отырып, кәсіби 
сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін қоса жүргізілетін пайдалы әдістің бірі.  

Өзге тілді дәрісханада оқитын студенттерді қазақша кәсіби сөйлеуге үйретуде жобалау әдісінің өте 
тиімді екеніне көз жеткізілді. Себебі, студент дайын материалды меңгеруге ғана дағдыланбайды, ол өз 
бетінше ізденіп, болашақ мамандығы рөліне ену арқылы әр түрлі шиеленісккен ситуациялардан шыға 
білуге, сөйлеу үлгілерін дұрыс пайдалануға қалыптасады, жобаны қорғау кезінде студент өз әрекетін 
ұйымдастырып бағалай алатын жеке тұлға ретінде ғана емес, тілді меңгеруге байланысты өз бойындағы 
кемшіліктерді жеңуге де үйренеді. Сол сияқты, жобалау әдісі  студенттердің бойында мынадай қасиет-
терді қалыптастырады: іскерлік кәсіби жағдайда тез жол таба білу, ұжым мүшелерімен арадағы сыйлас-
тық, топпен жұмыс істей білу, жұмысқа шығармашылықпен қарау  және т.б.  

Түйіндеме: Жобалау әдісі студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыруда тиімді әдіс ретінде 
ұсынылып отыр. Жобалау әдісінің шығу тарихына және маңызына тоқталдық. Жобалау жұмыстарының 
сабақта қолданылу тәсілдері берілді. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада қазақ тілі сабақтарында заманауи технологияларды қолдану, әсіресе 

интерактивті тақта қызметі жөнінде айтылады. Жаңа технологияларды пайдалану пәнге деген қызығу-
шылықты оятып, студенттердің танымдық және шығармашылық қабілеттілігін жандандырады. 

Заманауи сабақ – айқын, ақпараттық, көрнекі. Бұл сабақтардың негізгі міндеті өз елінің өміріне тиімді 
қатысуға даяр, бәсекеге қабілетті тұлғаны даярлау болып табылады. 

Әрбір оқытушы өз сабағын жетілдіріп отырады, заманауи әдістер мен стратегияларды, компьютерлік 
технология саласындағы әзірлемелерді пайдаланады. 

Қазақ тілін оқытуда мультимедиалық интерактивті технологияларды пайдалану сабақ материалын 
беру сапасы мен білім алушылардың осы материалды меңгеру тиімділігін жоғарылатады. Тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, заманауи технологиялар, мультимедиалық құрал-жабдықтарды пайдалану мен 
ендіру білім беру үдерісінің мазмұнын байытады, білім алушылар тарапынан қазақ тілін үйренуге деген 
ынтаны жоғарылатады, оқытушы мен студенттер арасындағы тығыз ынтымақтастық байқалады. 

Интерактивті тақта көмегімен оқыту оқытудың әдеттегі әдістерінен ерекшеленеді. Кез келген, әсіресе 
интерактивті технологиялар пайдаланылған сабақ айқын жоспардан және құрылымнан тұруы тиіс, белгілі 
бір нәтижелер мен мақсаттарға қол жеткізуі тиіс. Мұның барлығы білім алушыларға материалды жақсы 
меңгеруге жәрдемдеседі.  

Кілт сөздер: технология, сабақ, оқытушы, тақта, әдіс, үдеріс, білім алушылар. 
 
Аннотация: В этой статье говорится об использовании современных технологий на уроках 

казахского языка,  в частности о преимуществах интерактивной доски. Использование новых технологий 
формирует интерес к предмету, активизирует познавательную и творческую способность студентов. 

Современный урок – яркий, информационный, наглядный. Основной целью этих уроков  является  
подготовка  конкурентоспособной личности, готовой к эффективному участию в жизни своей страны. 

Каждый преподаватель совершенствует свой урок, применяет современные методы и стратегии, 
разработки в области компьютерных технологий. 

Использование мультимедийных  интерактивных технологий при обучении казахскому языку 
повышает качество подачи материала урока и эффективность усвоения этого материала обучающимися. 
Как показывает практика, использование и внедрение современных технологий, мультимедийного 
оборудования обогащает содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению 
казахского языка со стороны обучающихся и наблюдается тесное сотрудничество между преподавателем 
и студентами. 

Обучение с помощью интерактивной доски существенно отличается от привычных методов 
преподавания. Любое занятие, в том числе и с использованием интерактивных технологий, должно иметь 
четкий план и структуру, достигать определенных целей и результатов. Все это помогает обучающимся 
лучше усвоить материал.  

Ключевые слова: технология, урок, преподаватель, доска, метод, процесс, обучающиеся. 
 
Annotation: This article talks about the use of modern technology in the lessons of the Kazakh language, in 

particular, about the benefits of an interactive whiteboard. The use of new technologies generates interest in the 
subject, activates the cognitive and creative ability of students. 
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Modern lesson - bright, informative, visual. The main purpose of these lessons is to prepare a competitive 
personality, ready for effective participation in the life of their country. 

Each teacher improves his lesson, applies modern methods and strategies, development in the field of 
computer technology. 

The use of multimedia interactive technologies in teaching the Kazakh language improves the quality of 
presentation of the lesson material and the efficiency of learning of this material by students. As practice shows, 
the use and introduction of modern technology, multimedia equipment enriches the content of the educational 
process, increases the motivation to learn Kazakh from students and there is close cooperation between the teacher 
and students. 

Learning with the interactive whiteboard is significantly different from the usual teaching methods. Any 
occupation, including the use of interactive technologies, must have a clear plan and structure, achieve certain 
goals and results. All this helps learners to better understand the material. 

Keywords: technology, lesson, teacher, board, method, process, students. 
 

«Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасының» 
басты мақсаты – Қазақстанда тұратын барлық этностардың тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың 
маңызды факторы ретінде саналатын мемлекеттік тілді балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарында, 
мемлекеттік қызмет пен қоғамдық-саяси, әлеуметтік кәсіпкерлік саласында батыл қолданысқа енгізіп, 
қазақстандықтардың өмірлік қажеттілігіне айналдыру. Осы құжатта «Бағдарламаның бірінші бағытын 
іске асыру арқылы Қазақстанның барша азаматтарының мемлекеттік тілді меңгеру жүйесін құру 
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру көзделеді.  

Соңғы кездері қазақ тілін оқыту мәселесіне қатысты ғылыми әдебиеттерде, бұқаралық ақпарат 
құралдарында «қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту», «қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту» және «қазақ 
тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыту» деген мәселелер көтеріліп жүр. Қазақ тілін ана тілі ретінде оқытуды 
жетілдіруді де естен шығармағанымыз жөн. Өйткені бұл өте маңызды да күрделі мәселелердің бірі. 

Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман талабы. Тәуелсіз Қазақстанның ел 
басқарушысы Нұрсұлтан Әбішұлының кезекті Жолдауында қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, 
дамыту және жетілдіру мәселелері сөз болғаны баршамызға мәлім. Сондай-ақ, Елбасы: «Біз қазақ тілін 
жаңғыртуды жүргізуге тиіспіз.  Сонымен қатар, әбден орныққан халықаралық және шет тілінен енген сөз-
дерді қазақ тіліне аудару мәселесін біржола шешу қажет» дегенді шегелеп тұрып тапсырған еді.  Сондық-
тан ұстаздардың тәжірибесінде мынадай мәселе тууы мүмкін: оқушылардың танымдық қабілеттерін  
дамытуда қолданып жүрген әдіс-тәсілдердің заман талабына сай болмауы. Осы проблеманы шешу үшін 
тиімді жолдарды қарастыру қажет. 

Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары: 
- түсіндіру әдісі – бұл әдіске ауызша баяндау - түсіндіру, әңгіме, сұрақ-жауап, дәріс түрлері жатады. 
- кітаппен жұмыс істеу әдісі – мұғалімнің түсіндіргенін кітаптан қарау – анықтама, түсініктер, 

жоспар, конспект, тезис, газет, журнал, сөздік, т.б. жұмыстар. 
- көрнекілік әдіс – экскурсия, таблица, сурет, схема, карточка пай-далану т.б. 
- техникалық құралмен жұмыс істеу әдісінің бірі – демонстрациялық әдіс – экран бейнесі арқылы 

диафильм, кино, фрагмент, т.б, техникалық құ-ралмен жұмыс істеу. 
- жаттығу әдісі – ауызша, жазбаша және суретпен жұмыс, тақтамен жұмыс, өз- бетінше жұмыс, 

қайталау, пысықтау кезінде ұлттық ойын элеметтерін пайдалану жұмысы. 
- сөздік әдісі мектептің барлық сатыларында қолданылып, әңгіменің сипаты, көлемі, ұзақтығы 

өзгереді.  
Түсіндіру – жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар, көрнекі құралдардың жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін 

ауызша баяндау. Мысалы, қазақ тілі сабағында жаңа мәтінді өтер алдында оқушыларға жаңа сөздердің 
мағынасы түсіндіріледі. Мұғалім оқушыларға таныс емес құралдарды немесе басқа көрнекі құралдарды 
сабаққа алып келіп, жаңа материалды түсіндірмес бұрын оларды оқушыларға түсіндіреді. Сондықтан да, 
түсіндіру әдісі қазақ тілін үйренуде маңызды болып саналады. 

Тілді оқытуда үйренуші мен үйретушінің арасында бір-бірімен көзбе-көз кездесу, ауызба-ауыз 
тілдесу, яғни, тікелей қатынас болмаса, сөйлесім әрекеті де іске аспайды. Оқушылардың жеке-дара 
ерекшеліктерін ескере отырып, оқушының тілдік қорын дамыту, іс жүзінде ауызша сөйлей білуге үйрету. 

Оқыту әдістерінің басты қызметі - оқыту, ынталандыру, дамыту, тәрбиелеу, ұйымдастыру. 
Оқыту құралдары - білім алу, іскерлікті жасау көзі. Олар: көрнекі құралдар, оқулықтар, дидактикалық 

материалдар, техникалық оқыту құралдары, оқу кабинеттері, нақты объектілер, өндіріс, құрылыс. 
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Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқытудың мақсаты – коммуникативтік, тілдік, мәдени-танымдык 
біліктілігі дамыған дара тұлға даярлауға мүмкіндік туғызу. Қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың 
пікір айту, ауызша, жазбаша сауатты сөйлеу, қоғамның өзге өкілдерімен дұрыс қарым-қатынас жасау, 
яғни әрбір адамға керекті коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру мәселелерін шешуге міндеттіміз. 
Тілді мазмұнсыз, мағынасыз меңгеру мүмкін емес. Тіл арқылы қазақ халқының тарихы, әдебиеті, 
мәдениеті, ұлттық салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, болмысы танылады. 

Әдістеме – педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, 
оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен 
оқыту үдерісінің заңдылықтарын дидактика зерттейді. Ол заңдылықтардың жеке пәндерді оқытудағы 
көрінісін және әр пәнді оқытудың өзіне ғана тән заңдылықтарын пәндік дидактика қарастырады.  

Білім беру мазмұны – жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, педа-
гогикалық бейімделген білім, іскерлік, дағдылардың, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі мен 
эмоционалдық-жігерлік қатынас тәжірибесінің жиынтығы немесе жүйесі. 

Оқыту – студенттерге білім беру, тәрбиелеу, дамыту мақсатына бағытталған алдын-ала жоспар-
ланған іс-әрекет. Оқыту – қазіргі заман талаптарын ескеріп, білім, шеберлік, дағдыларды меңгерте 
отырып, студент тұлғасын мақсатты қалыптастыру мен дамыту үдерісі. 

Оқыту үдерісі – бұл білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқыту-
шы мен студент арасындағы мақсатқа бағытталған өзара байланысты іс-әрекет. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі педагогика ғылымының бір саласы болып табылады. Ол өз алдына 
дербес ғылым. Өйткені оның өзіндік зерттейтін нысаны, мазмұны, зерттеу әдістері мен тәсілдері бар. Егер 
нақтылап айтсақ, оқыту әдістемесі мына мәселелерді зерттейді:  

1) мақсаттары (не үшін оқыту керек?);  
2) мазмұны (нені оқыту керек?);  
3) ұйымдастырылуы (қалай оқыту керек?);  
4) құралдары (ненің көмегімен оқыту керек?);  
5) оқыту кезінде студенттердің білімді меңгеру деңгейі, ақыл-ойының дамуы мен тәрбиеленуі 

арасындағы ұштастық мәселелері.  
Бұл проблемаларды шешу оқу орнындағы тәрбие мен білім берудің жалпы мақсаттарын белгілейді. 
Қазақ тілін оқытудағы тәрбиелік мақсаттар: студенттердің тілдік құбылысқа көзқарасын қалып-

тастыру; тілдің адам қоғамымен бірге жасасып, өмір сүретінін, қоғам үшін қажетті қарым-қатынас құралы 
болатындығын түсіндіру; тілдің жан-жақты дамуына жасалып отырған жағдай қазақ тіліне мемлекеттік 
дәреже беру мәртебесімен дәлелденіп, студенттердің сенімін арттыру, көздерін жеткізу; студенттердің 
салт-дәстүрге құрметпен қарау сезімдерін қалыптастыру. 

Қазақ тілі сабағында студенттердің танымдық қабілеттерін дамыту: ана тіліне деген қызығушылықты 
арттыру; студенттердің байқағыштық, елес-болжамдық, ес, ойлау, сөйлеу қабілеттерінің дамуына жол 
ашу; студенттердің  тілдік проблеманы өздері шеше алатындай дәрежеде үйрету; тіл фактілеріне, 
құбылыстарына жан-жақты, жинақты түрде қарау қабілетін, өз бетімен тіл фактілерін талдау іскерлігін 
қалыптастыру. 

Қазақ тілі пәнінің міндеттері:  
1) Толық сауатты мамандар даярлау;  
2) студенттердің шығармашылық күштерін, танымдық қабілетін, өздігінен жұмыс істеу дағдыларын 

дамыту. 
Қазақ тілін оқытудың ұстанымдары. Қазақ тілін оқыту қағидалары былайша топтастырылады: 
а) Қазақ тілін оқытудың ғылымилық ұстанымы 
ә) Жүйелілік ұстанымы 
б) Көрнекілік ұстанымы  
в) Саналылық пен белсенділік ұстанымы 
г) Теорияны практикамен байланыстыру ұстанымы 
ғ) Түсінуге жеңіл қолайлылық ұстанымы 
д) Оқытудың психологиялық ерекшелігін ескеру ұстанымы 
Заман талабына сай оқыту қағидалары іздеуді, зерттеуді қажет ете береді. 
Қазақ тілін оқытудың ғылымилық  ұстанымы. Қазақ тілінің негізгі салаларын оқытуда ғылыми 

дәйектерге, дәлелдеулерге, ұғымдарға, екінші сөзбен айтқанда, ғылыми принципке негізделеді. Сонымен 
қатар меңгерілетін тақырыптарды өзіндік белгілерінің, анықтамалар мен ережелерінің, берілетін 
практикалық дағдылардың дәл, анық болуы студенттердің тілдік материалды жан-жақты түсінуіне 
септігін тигізеді. Сөйтіп, қазақ тілін оқыту барысында оқытушы берілетін білімнің (тақырыптың) ғылыми 
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жағына, оның зерттелуі, тарихи даму ерекшелігі, ғылыми дәйектер, анықтамалар, терминдерді студент-
терге түсінікті айту арқылы жүргізеді.  

Көрнекілік әдіс. Тілдің грамматикалық құрылысын, оның жекелеген категорияларын студенттерге 
жан-жақты түсіндіруде тақырыптық, талапқа сай жасалған көрнекі құралдарды пайдаланудың үлкен 
маңызы бар. Қазақ тіліндегі берілген тақырып бойынша жаңа сабақты түсіндіру, өткен материалды 
қайталау не бекіту, жаттығу жаздыру кезінде пайдаланылған көрнекілік әрбір сабақтың әсерлілігін және 
мазмұнын арттырып, студенттерге білімді қызықты, жалықтырмай игеруге себебін тигізеді.  Көрнекілік-
тің түрлері көп. Ол сабақтың мазмұнына қарай, мұғалім басшылығымен жүзеге асырылып отырады. 
Қазақ тілі сабағында көбірек қолданылатын көрнекіліктер: сызбалар, кестелер, картина, табиғат суреттері, 
техникалық құралдар, т.б. 

Қазақ тіліне арналған кестелер: фонетикалық, орфографиялық, пунктуациялық, лексикалық кестелер. 
Кестелер бір тақырыпқа арналған, не жинақтау түрінде болуы мүмкін. 

Техникалық құралдармен жұмыс істеу әдісі. Соңғы кезде біздің елімізде сабақта жаңа технологиямен 
жұмыс істеу - мысалы, компьютермен, интерактивті тақтамен жұмыс істеу де қолға алынуда. Қазақ тілі 
сабағы бойынша сабақта техникалық құралдарды пайдалану жолдарын Б.Құлмағамбетова зерттеп, құнды 
пікір айтты: «...техникалық кұралдарды пайдаланып өткізген сабақта студенттер жалықпай тыңдап, жаңа 
оқу материалын қабылдау процесінде олардың әр түрлі сезім мүшелері /көру, есту, т.б./ қатысатындығын, 
соның нәтижесінде олардың қызығушылығы артып, түсіндірілген материалдардың бәрін қабылдауға 
мүмкіндік туғызады» (Б.Құлмағамбетова «Қазақ тілі» сабағында техникалық құралдарды пайдалану, 1975). 

Студенттерге қазақ тілінен білім беру барысында олардың саналы түсіну қабілеті дамытылып 
отырылады. Тілдік фактілерге байланысты мәліметтерді студенттер жаттанды түрде емес, саналы түрде 
меңгеруі керек. Саналы түрде меңгеру үшін мынадай жұмыс түрлері іске асырылады:  

1) тілде берілетін мәліметтерді жеке түсіндіріп, ол мәліметтерді өз түсінігі бойынша айтқызып отыру. 
Түсіндіру кезінде объектілердің өзіндік белгілері толық қамтылуы қажет;  

2) түрлі жаттығу жұмыстарын жүргізу арқылы студенттер тапсырманы еркін орындау керек;  
3) күнделікті өткен материалдарға байланысты сұрақтарға толық жауап болуы тиіс;  
4) орфография мен орфоэпияға байланысты дағдыларды шартына қарай орындай білуі керек;  
5) күнделікті өмір қажетіне қарай практикалық дағдыларды саналы түрде меңгеруі керек.  
ЖОО-да қазақ тілінен алынған теориялық білімді күнделікті өмір қажетіне қолдана білу теорияны 

практикамен байланыстыру дағдысы болып табылады. Студенттерге қазақ тілінен теориялық білім мен 
практикалық дағдылар беріледі. Осы алған білімдерін кеңейте отырып, оны күнделік өмір қажетіне 
жаратады.   

Дидактика тарихында оқытудың үш түрі қалыптасқан: түсіндірмелі-иллюстрациялы (дәстүрлі), 
проблемалы, бағдарламалы (компьютерлік). 

1. Түсіндірмелі-иллюстрациялы оқыту дәстүрлі оқыту деп аталуы тарихта ұзақ уақыт бойы өміршең 
болғанына байланысты. Дәстүрлі оқыту жаңадан пайда болған түсіндіру жолдары мен көрнекілік-
терді өзіне кіріктіріп отырады.   

2. Бағдарламалы (компьютерлік) оқытудың негізгі мақсаты - оқыту процесін басқаруды жетілдіру, 
тексеруден өзін-өзі тексеруге, оқытудан өзін-өзі оқытуға көшу. Бағдарламалы оқытуда жаңа бағдарланған 
оқулықтар, оқыту құжаттары қолданылады.  

3. Проблемалық оқыту. Заманауи білімдендірудің мақсаты мамандарды шығармашылыққа дайындау 
екені даусыз. Шығармашылық дегеніміз жаңалықты (жаңа нысана, жаңа білім, жаңа проблема, жаңа әдіс) 
ашу. Осыған орай, проблемалық оқытудың өзі де шығармашыл процесс. Соңғы кезде кең тараған оқу 
түрінің мәні: мұғалім жаңа білімді дайын түрде баяндамай, студенттердің алдына проблемалық сұрақ-
тарды қойып, оларды шешудің жолдары мен тәсілдерін іздеуге бейімдейді. 
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Түйіндеме: Қазақ тілінің елдегі бизнес тілі ретінде дамуы жаһанданудың бұғауынан құтылудың 
пәрменді амалы болып табылады. Бұл үшін қазақтың бірегейлігін баяндайтын бизнеске арналған 
түпнұсқа кітаптар мен отандық электронды материалдар пайда болуда. Түпнұсқа материалдарды қолдану 
студенттердің коммуникативтік, мәдени-әлеуметтік құзыреттіліктерін байытады, рухани-танымдық 
деңгейін дамытады, студенттің бизнес әлеміндегі танымы қазақша бизнес тілімен толығады.  

Тірек сөздер: жаһандану, қазақ тілі, іскери тіл, түпнұсқалық мәтіндер, түпнұсқалық  
бейнематериалдар. 

 
Аннотация: Развитие казахского языка как делового языка в стране является эффективным способом 

в противостоянии глобализации. Для этого появляются аутентичные книги для бизнеса и отечественные 
электронные материалы, отражающие казахскую идентичность. Благодаря использованию аутентичных 
материалов, обогащающих коммуникативную, культурную и социальную компетентность у студентов, у 
них развивается духовно-познавательный уровень, и знание студента в деловом мире наполняется 
казахским деловым языком. 

Ключевые слова: глобализация, казахский язык, деловой язык, аутентичные тексты, аутентичные 
видеоматериалы.  

 
Annotation: The development of the Kazakh language as a business language in the country is an effective 

way to counter globalization. For this, authentic books for business and domestic electronic materials appear 
reflecting the Kazakh identity. Thanks to the use of authentic materials enriching the communicative, cultural and 
social competence of students, they develop a spiritual and cognitive level, and the knowledge of the student in 
the business world is filled with the Kazakh business language. 

Keywords: globalization, the Kazakh language, the business language, authentic texts, authentic video 
materials. 

       
Дүниенің түкпір-түкпірінде жаһандану тұсында қатар өмір сүріп жатқан адамзаттың күнделікті өмірі, 

тұрмыс-тіршілігі, өткен ғасырдың соңғы онжылдықтарынан бастап бір-бірінен айырмаланудан гөрі, ұқсас-
тығы көп әлемдік қауымдастыққа айналып бара жатқандығын өзіміз бастан кешіріп отырмыз. Айтар болсақ, 
бизнес, музыка, саясаттағы т.б. әлемдік жаңалықтармен жылдам-ақ хабардар болумен қатар, киінуіміз бен 
тамақ талғауымызда, өмір сүру салтының жеңілденіп, әлемдік үздік стандарттарға ұмтылуымызда айырма-
шылықтардан гөрі ұқсастықты табуымыз мойындайтын жайт. Ғалымдардың анықтамаларында, «жаһандану 
дегеніміз – бұл сауда әлемі мен мәдени алмасу ауқымының кеңеюі нәтижесінде әлемнің өзара байланысты-
лығын, тәуелділігін күшейтетін үдеріс» [1]. Адамзат тарихы дамуының бар кезеңінде өзара түсіністік үшін 
қарым-қатынас тіліне деген объективті қажеттілік туындап отырды, жаңа міндеттер мен басымдықтарды 
ұсынған іргелі жаһандану кезеңінде ортақ тілге деген қажеттілік өткір сезілді. ХХ ғасыр, әсіресе Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін, ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің экономикасы мен саяси ықпалының 
күшеюі және олардың әлемдік мәдениеттегі рөлінің күрт өскені, ағылшын тіліне өз позицияларын нығай-
туына мүмкіндік берді. ХХІ ғасырды ЮНЕСКО «полиглоттар ғасыры» деп жариялады. Қатар өмір сүру мен 
ойлаудың негізі әр түрлі мәдениеттердің диалогы болып табылады, ал шет тілдерін білу адамның жеке және 
кәсіби қарым-қатынас саласындағы шеберлігіне айналды. Ақпараттық революцияның басталуы және 
Интернеттің пайда болуы басқа тілдердің арасында ағылшын тілінің бірінші орында болу басымдылығын 
одан әрі нығайтып, бірте-бірте толығымен жеңіп алды. Бұл жағдай әркімнің де өз елінен тысқары жерлерде 
ағылшын тілін білмей-ақ бизнесті сәтті өткізіп, халықаралық қарым-қатынастарды дамытуы мүмкін еместі-
гіне алып келді. Әрине, жаһанданудың әлемнің тілдік көрінісіне ықпалын оң және теріс деп те қабылдауға 
болады. Ірі тілдерге деген қажеттілік күнделікті өсіп, ал шағын тілдердің алдында жаһандану бұғалығынан 
қалай құтылу, сақталып, аман қалу қаупі ұлғаюда. Сұранысы шарықтап тұрған алпауыт тілдердің жойқын 
әсерінен қазіргі кезде мынандай сөз тіркестері пайда болды: «тіл тажал», «тілдер соғысы», «тілдердің 
өміршеңдігі», «сананың улануы», «тілдік теңсіздік», «тілдердің жойылуы», «өлі тілдер» және т.б. 
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Жаһандану тек қазақ тіліне ғана қауіп емес, әлемдегі барлық тілдер мен ұлттарға да өз әсерін 
тигізуде. Дардано (1986) ағылшын тілінің итальян тіліне әсерін екі деңгейде бөліп қарастырады: 1) 
жоғары деңгейде, әдеби тілдің лексикасы мен техникалық терминологияны байытуда, 2) көбінесе жаңа 
кірмелер журналистика, жарнама және жастар сленг тілінде пайда болуда. Мысалы, телебағдарламаларды 
атауда ағылшын тілінің қысқа сөздерін алу кеңістікті үнемдеуде өте тиімді болып табылатынын Дардано 
ағылшын тілінің «икемділігі» (грамматикасы жеңіл және бір буынды сөздердің көптігі) деп атайды. 
Бұқаралық ақпарат құралдарындағы кірме англицизмдер шұбалаңқы болып келетін итальян тіліндегі 
балама аудармаларына қарағанда икемді болып көрінеді деп түсіндіреді. Көбінесе атаулар, слогандар 
және сауда белгілері нақты лингвистикалық мағынаға ие болмаса де, бірақ мазмұны мәнмәтінде 
ашылады. Мысалы, Jolly Box, ShoppingUp, Mama’s Address, Baby Style, Time Now, Pop the New [2].  

Адамзат дамуының жаһандық үрдісінің заманауи жағдаятында нақты дәлелдеп отырған шынды-
ғының бірі: ұлт тілін дамытатын, оны терезесі тең, көсегесі кең етудің ең тиімді жолы – оны бизнестің 
тіліне айналдыру. Ел ішінде қарқынды дамып жатқан коммерциялық бизнесте қазақ тілінің таралуы өте 
көкейтесті мәселе болу қалпын жалғастыруда. Жиырма бірінші ғасырды экономика немесе сауда ғасыры 
деп атауға болады, себебі барлық мемлекеттер тауар алмасу немесе қызмет көрсету арқылы әлемдік 
аренада өз орындарын табуда, экономикасы алдыға жылжыған елдің тіліне де сұраныс арта беретіні анық. 
Орталық Азияның төрінде орналасқан Қазақстан 170 мемлекетпен сауда қатынасын тығыз дамытуда, 
оның ішінде 50 елмен ең сүйікті ұлт  (most favored nation) режимінде жұмыс істейді [3]. Жаһандану 
заманында халықаралық байланыс негізінен ағылшын тілінде жүретіні анық, ал Қазақстанда мемлекет 
ішілік коммерциялық құрылымдардың жұмыс тілі бірыңғай орыс тілінде жүргізіледі [4]. Еліміздегі 
ағылшын тілінде іс жүргізетін қазіргі уақытта 16000 шет ел компанияларын санап айтуға болады, оның 
ішінде ең ірілері: Chevron, Siemens, Microsoft, General Electric, Coca-Cola, Danone және Henkel [5]. 
Ағылшын тілінің астанамызда беделі артқаны соншалықты, ол тек қаланың сауда қатынастарында ғана 
қолданылып қоймай, кез-келген жұмысқа тұру үшін де қажетті фактор бола бастады. Жұмысқа орналасу 
сайттарының ішінде, тура тоқсан пайызы ағылшын тілін білуді міндеттеп қойғанын анықтадық. Ал, орыс 
тіліне келер болсақ, ол Елорданың басты тіліне айналғанына көзіміз жетеді. Барлық мекемелердегі іс-
қағаздары, жарнамалар, хабарландырулар міндетті түрде жүз пайыз орысша жүреді, тек одан кейін ғана 
қазақ тілі қолға алынуда.  Қазақ тілін еске алуда енжарлық бар, олай дейтініміз, мемлекет тарапынан 
қабылданған заңнамаларға қайшы келмеу мақсатымен, тұтынушылардың негізгі тілдік мүддесін ескер-
гендіктен емес, тіл саясатында дау тумаса екен деп қашқақтаудан туған амалсыз көзбоярлық әрекет 
іспетті. Бұл үдеріс тек кіші бизнесте ғана емес, сонымен қатар ұлттық бизнес компанияларында да орын 
алып отыр. Құптарлық бір жайтты айта кетуге болады, мына аталған ұйымдар: “KazTransOil”, “Astana 
International Airport”, “National Company Kazakhstan Temir Joly”, “Kazakhstan Electricity Grid Operating 
Company”  қызметкерлеріне “Іскерлік қазақ тілі” курсын оқуды міндеттейді. 

Жаһанданудан қорғанудың, оған төтеп берудің ең үмітті бағыты – ол білім мазмұнын ұлттық 
контентпен жасақтау, ұлттық мазмұндағы білім мен тәрбие беру. Алаш зиялыларының көзқарастары – 
бүгінгі ұрпақ үшін өзін-өзі тануға, мақсат-мұраттарын анықтауға көмектесетін білім мен ғылымның, 
таным мен табандылықтың мектебі [6]. Алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының «Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы – тіл» деген қанатты сөзі жаһандану 
заманында ұлттық тілімізді қолдап, нығайтудың, оның пәрменділігін, қуаты мен қайратын шыңдап, 
шынықтырудың аса қажеттігін баса айтқандай. Қазіргі заманауи қазақ жұртына қандай сөйлеу тілі тән 
десек, элитарлы сөйлеу мәдениетін сақтаған және сауаттылыққа аса мән бермейтін топтардан тұрады деп 
болжалды шешім жасауға болады. Әсіресе екінші топтың сөйлеу тілінде сауаттылыққа мән берілмейді, 
сөйлеу үдерісінде тілдің әдеби ұстанымдары мен нормалары сақталмайды. Сауаттылық әсіресе жастар-
дың арасында өрескел қателіктер мен қасақана тіл бұзу фактілері арқылы көрініс табады, бұл телефонмен 
хабар алмасуды қиындатады, әртүрлі телешоу мен сауда тілі, не студент жастардың жаргоны мен сленгі 
тілді шұбарлау мен бұзып сөйлеуге жол алдырады. Соның әсерінен  сауаттылық пен элитарлы сөйлеу 
мәдениеті кейінге ысырылып, тіптен әрдайым Интернеттегі дайын материалдар мен ресурстарға сүйеніп 
алған студенттердің тілі шорқақтыққа айналып барады. Осы жерде де А.Байтұрсыновтың «…Өзіміздің 
елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға, ұмтылу керек. Ол үшін ең алдымен әдебиет тілін өркендету 
керек. Өз алдына ел болуға, өзінің тілі, әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз...», 
деген ұлағаты және М.Балақаевтің «Тіл мәдениетінің қамын жеу, сайып келгенде, тіл тазалығына, ой 
дәлдігіне қамқорлық жасау болып табылады» [7], деген ойларын есте ұстап, студенттің тіл мәдениетін 
арттыратын оқылым, тыңдалым тапсырмалары мен жазба жұмыстарын көбірек орындау керек, мысалы, 
мәтінді оқу, ондағы сөздермен жұмыс, семантикалық талдау, оқыған мәтін бойынша ессе жазу, ойды ары 
қарай жалғастыру, дамыту, өзінің ойын дәлелдеу сияқты тапсырмаларды орындау студенттің тілдік 
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қорын дамытып, оның әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында қатысымдық (коммуникативтік) құзыреттілігін 
нығайтады. Бұл қатысымдық (коммуникативтік) оқыту әдісінің тілдесімге бағытталған түпкі мақсаты - тіл 
үйрену процесіне қатысушыларды отандық қазақ тілді оқу материалдары мен құралдары арқылы белсенді 
тілдік қатынас әрекетінің айналасында оқу үрдісін ұйымдастыру болып табылады.  

Тілді оқытуда қатысымдық әдістің көптеген жақтаушылары сыныпта «түпнұсқа» (authentic) 
материалдарды (ТМ) қолдануға кеңес берді. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының ортасынан бастап тілді 
оқытудың коммуникативті әдісі айналасындағы «тынымсыз» ізденістер тілді оқытуда түпнұсқалық 
дүниелерді қолдану студенттердің бойында қажетті дағдылармен қатар мәдени мазмұнды да сіңіретінін 
анықтады (Адамс, 1995; Виддовсон, 1979, Виддовсон 1990). Сонымен, мақала көтерген мәселеден туын-
датып, оқытудың қатысымдық әдісінің негізгі мақсаты – сөйлесім әрекетінің түрлері (айтылым, жазылым, 
тыңдалым, оқылым, тілдесім) арқылы «... сөйлеу мәнерін қалыптастырып, тілдік қатынас пен қағида-
лардың жүйесін басшылыққа алып [8:78], тіл үйретудің тиімді жолы ретінде ТМ-ны қолдана отырып, 
іскерлік мазмұнда қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзінде асыру болып табылады. 
Назарбаев Университетінде (НУ) қазақ тілін оқыту оқу орнының алғашқы құрылған күнінен бастап қолға 
алынған маңызды іс-шара болып табылады, қазақ тілін оқыту бағдарламасы міндетті пән ретінде 6 кредит 
көлемінде жүреді. Бұл бағдарлама университеттің Академиялық Кеңесінде «Қазақ тілін оқыту саясаты» 
аясында заңдастырылды (жаңа редакциясы, 26.06.2019 ж.). Қазақ тілін оқыту саясаты әр студенттің 
таңдаған мамандығы бойынша «бакалавр» академиялық дәрежесін ала отырып, халықаралық дәрежеге 
сай біліктілік пен кәсіби даярлық деңгейін жүйелі түрде арттыруға бағытталған және студенттің 
қажеттілігіне сәйкес қазақ тілі курсы бойынша базалық, академиялық, кәсіби, тереңдетілген мазмұндағы 
академиялық треакториясын құрайды. «Еуропалық деңгейлер жүйесіне сәйкес қазақстандық әдістемеші- 
ғалымдар да өзге ұлттарға қазақ тілін үйрету үшін алты деңгейді ұстанады. Ол деңгейлер жүйесі 
А1,А2,В1,В2,С1,С2 деп аталатын үш ірі деңгейден тұрады» [9,7]. Осы деңгейлердің университет 
бағдарламасымен сәйкестігін төмендегі кестеде белгілеуге тырыстық. 

 
Қазақстандық тілді білу деңгейлерінің жіктелуі және НУ үлгісі 

 
  НУ үлгісі 

Кімдер оқиды? Ұсынылатын курстар 
Қарапайым деңгей  А1 Бастапқы игерім Шет елдік студент Базалық ҚТ 
Негізгі деңгей  А2 Қалыптасу қарсаңын-

дағы игерім 
Шет елдік студент  Базалық ҚТ 

Орта деңгей  В1 Қалыптасқан игерім ТМД, Қазақстандық басқа 
тілді мектеп түлектері 

Академиялық ҚТ 1 

Ортадан жоғары 
деңгей  

В1+ тереңдетіле қалып-
тасқан игерім 

Қазақстандық студент, басқа 
тілді мектеп түлектері 

Академиялық ҚТ 1 

Жоғары деңгей  В2 Ілгерілей қалып-
тасқан игерім 

Қазақстандық студент, басқа 
тілді мектеп түлектері 

Академиялық ҚТ 2, 
Кәсіби ҚТ 

Жетік деңгей  
 

В2+/ С1 Тереңдетіле, 
ілгерілей қалыптасқан 
игерім 

Қазақ тілді мектеп түлектері Кәсіби ҚТ 
300  деңгейлі курстар 

С1, С2 игерім Қазақ тілді мектеп түлектері 300/400  деңгейлі 
курстар 

 
Осы кестеде берілген «Кәсіби ҚТ» аясындағы «Іскерлік қазақ тілі» курсы кәсіби пән ретінде 

студенттердің болашақ жұмыс орнында, іскерлік қарым-қатынаста және күнделікті өмірде «қазақ тілін 
ғылым мен бизнес тілі ретінде» қолданып, насихаттауға бағытталған. Оқыту нәтижелі болу үшін белгілі 
деңгейдегі (көбінесе В2, С1) студенттермен, «түпнұсқа» (authentic) материалдарды (ТМ) қолдану курс 
мақсатына қол жеткізудің тиімді ресурстары болып табылады. ТМ дегеніміз бұлар – тілді оқыту 
мақсатына арналмаған, арнайы бейімделмеген баспалық және дыбыстық жазба. ТМ-ның мысалдары 
қатарына газеттер, журналдар, телебағдарламалар, радиодан тыңдаған әңгімелер, мәзірлер, брошюралар, 
комикстер, новеллалар, қысқаша әңгімелер, ауа райы болжамдары және рецепттер (Хедж, 2000) және т.б. 
жатады. Гебхард [10] түпнұсқалық материалдардың келесі классификациясын ұсынады: 

1. Түпнұсқа аудиовизуалды материалдар – теледидарлық жарнамалар, көркем және деректі 
фильмдер, телешоулар, мультфильмдер, клиптер, жаңалықтар және т.б. 

2. Түпнұсқа аудио материалдар – аудио кітаптар, әндер, жарнамалық және радиохабарлар және т.б. 
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3. Түпнұсқа көрнекі материалдар – суреттер, фотосуреттер, слайдтар, жол белгілері, суреттер, 
мөртаңбалар, ашық хаттар және т.б. 

4. Түпнұсқа баспа материалдары – мәтіндер, газет мақалалары, спорттық бағандар, бағдарламалар, 
телефон анықтамалықтары, туристерге арналған кітапшалар, түбіртектер, билеттер және т.б. 

5. Нақты заттар – тиындар, қолма-қол ақша, маскалар, ойыншықтар және т.б. 
Оқытушы жоғарыда аталған ТМ-ны студенттің қажеттілігі мен тілдік деңгейіне сәйкес бейімдей 

алады және оқыту мақсаты мен материалдың мазмұнына сай сабаққа пайдаланады. Қазіргі кітап 
сөрелерінде бизнес тақырыбына арналған қазақ тілінде кітаптар пайда бола бастады, бұл кітаптардың 
қатарында төл қазақ тілді авторлардың және «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» республикалық жобасы 
аясында аударылған кітаптар көз қуантады. Романның лингвистикалық тұрғыдан оңайлатылған нұсқасы, 
төлеу сөзді қолдану үлгісін түсіндіру үшін жазылған әңгіме, шақыру тәсілдерін мысалға келтіру үшін 
ойдан жазылған диалог, бұл аталғандар сыныпта қолданылатын түпнұсқалық материал қатарына жат-
пайды [11,VII]. Ғалымның пікірімен келісе отырып, жоғарыда аталған бизнеске арналған оқулықтардың 
тіл оқитын аудиторияға арналмағандығын ескере келіп, алайда «Халықаралық бизнес: Жаһандық 
нарықтағы бәсеке», (Авторлары: Хилл Чарльз, Халт Томас), «Тіл және мәдениетаралық коммуникация» 
(Авторы: Светлана Тер-Минасова), Қуаныш Шонбайдың «Екінші болма! Бизнесте, карьерада және 
өмірде жеңіске жетудің қазақша жолы», Джон Мэннің «Шыңғысханның көшбасшылық құпиясы» атты 
кітаптары тіл үйренушілер үшін құнды танымдық біліми ресурс екендігін өз тәжірибемізде көріп жүрміз. 
Бұл дүниелер шет елдік ғылым мен білімнің мазмұнына жол ашуға, ілгері дамыған қоғамдардағы бизнес 
әлемімен жақын танысуға мүмкіндік береді. Аударылған оқулықтар туралы тілді оқытуда теоретик 
ғалымдар берген анықтамаға сүйеніп, оқылымға ұсынылып отырған материалдарды «тілдерді оқыту 
мақсатына арнайы шығарылмаған, бейімделмеген мәтіндер», түпнұсқалық не «шынайы» (authentic) 
оқылым материалы [12] деп қарастырамыз, себебі бұларды қазақ тілді игермен қазақ тіліне аударған, 
қазақ тілді оқырманға арналған мәтін. Сонымен қатар, өз төл авторларымыздың еңбектері сапасы 
жағынан қалыспай жастарға бизнес жасауға жол ашатын, отандық бизнес әлемінің мүмкіндіктерін 
айғақтайтын, іскери сөздік қорын толықтыратын қазақ тіліндегі алғашқы мәдени құнды еңбектердің де 
«Іскерлік қазақ тілі» аудиториясы үшін маңызы зор.    

Студенттердің тілдік даярлығын тереңдету үшін түпнұсқа бейнематериалды пайдалану да өте тиімді.  
“Қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың әдістемелік жүйесін жаңа технологиямен толықтырып, 
дамытып, жетілдіріп отыру тілдің қатысымдық қызметін нәтижелі меңгертуге негіз қалайды», – деген 
[13,301] ғалымның сөзі орынды деп ойлаймыз. Бизнес мазмұнындағы қазақ тілді бейнематериалдар 
қатары да жыл сайын көбейіп келеді, олардың қатарына YouTube-ке жүктелген еркін қолданыстағы 
бейнематериалдармен қатар, арнайы Атамекен Бизнес Жаңалықтары студиясы дайындаған түрлі 
бизнес тақырыбындағы бейнероликтер оқытушыға құнды дайын көрнекілік болса, студенттің 
танымын тереңдететін мазмұнды дидактикалық материал болып табылады. Өз сабағымда мына 
тақырыптағы бейнематериалдарды жиі қолданамын, Бизнес жоспар деген не? Биржа, Тендер, Лизинг 
деген не және т.б. Түпнұсқалық бейнематериалды қарау кезінде (не көру алды, көріп болғаннан кейінгі) 
оқытушы дайындаған тапсырмаларды орындау студентті ынталандырады, көрген және естіген 
мәліметтермен бөлісуде студент тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзіне  қолданады, білімін 
тереңдетеді, бизнес терминдерді меңгереді. Әрине, оқытушы студенттің тілдік қажеттіліктері мен 
қызығушылығына бейім, тартымды, қызықты, ынталандыратын, жаңартылған түпнұсқалық материал-
дарды ұсынуы керек. Ал, бұл оқытушыға қаншама даярлықты қажет ететіндігі белгілі. Тіл үйретудің 
тиімді жолдарын ТМ-ның мазмұнымен тоғыстыра келіп, әртүрлі тапсырмалар жүйесі арқылы тілді 
қарым-қатынас құралы ретінде қолдану үшін оқытушыға алдымен, өтетін материалды өзі меңгеріп, оны іс 
жүзінде асыруға әдістемелік шеберлік те, ізденіс те керек. Осылайша, оқытушы анағұрлым шынайы 
отандық мазмұндағы материалдарды қолданған сайын студенттің коммуникативтік, мәдени-әлеуметтік 
құзыреттіліктері дамып, рухани-танымдық деңгейі байиды, студенттің бизнес әлеміндегі танымы қазақша 
бизнес тілімен толығады.  

Жаһандануға төтеп берудің бірден-бір қаруы – тіліміз бизнес тіліне айналса ғана, елдігіміз мәңгілік 
болады. Бұл үшін іскерлік қазақ тілін қажет ететін тілдік орта бар, қазақ дүниетанымын танытатын отандық 
бизнеске арналған түпнұсқалық оқулықтар мен электронды материалдардың қоры молайып келеді. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада  тілдерді оқытудың проблемалық жүйесіне сәйкес  оқушылардың пәнге 

қызығушылығын арттыруда,  олардың  білімдік қажеттіліктерін қамтамасыз етуде, танымдық іс-
әрекеттерін ұйымдастыруда жаңаша оқыту технологияларының тиімділігі туралы баяндалған.  

Тірек сөздер: Проблемалық оқыту, оқытудың парадигмасы, дидактиканың заңдылықтары, 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, коммуникативтік құзыреттілік, ақпараттық 
құзыреттілік. 

 
Аннотация: В данной статье говорится об эффективности современных технологий обучения в 

процессе организации познавательной деятельности, а также обеспечении  образовательных 
потребностей, повышении интереса учащихся к предмету в соответствии с проблемной системой 
обучения языкам. 

Ключевые слова: Проблемное образование, парадигма обучения, закономерности дидактики, 
государственные образовательные стандарты, коммуникативная компетентность, информационная 
компетентность. 

 
Annotation: This article discusses the effectiveness of modern learning technologies in the organization of 

cognitive activity, as well as providing educational needs, increasing students ' interest in the subject in 
accordance with the problem system of language learning. 

Keywords: Problematic education, the paradigm of learning, the laws of didactics, state educational 
standards, communicative competence, information competence. 

 
ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің айбынды болашағы үшін-

ең әуелі сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім саясатындағы  әлеуетін жұмылдыру, ғылымның 
басым бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін өндіріске енгізу 
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инновациялық дамудың негізгі көзі  болып табылады. Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру 
жүйесі инновациялық экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты-білім 
мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың 
тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған  
мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін, ең алдымен 
педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған 
байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар 
мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға 
негіз болады. Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына 
ену үшін, заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына жеткізетін  –  білім. 
Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі 
де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда.  Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны 
жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін 
үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Қазіргі білім 
беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа айналып, осы әдістерді 
жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушы-
ның өз белсенділігін туғыза алмаса, берілген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде 
қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Жаңа ғасыр әр адамның күнделікті тіршілігіне ерекше 
өзгеріс енгізе қоймаған қоғамнан кетіп, өз өмірімізде жаңа бір дәуірдің басталғанын мойындатуда. 
Көкжиегімізде көрініп тұрған нұрлы болашағымызға жету жолдарының жақсы нышандары әлеуметтік 
орны мен ақпараттар қызметінің салмағы жағынан ерекше болып табылатын білім беру жүйесінде көрініс 
тауып отыр. Олай дейтініміз-бұл саладағы әрекет қоғамның бір жеке мүшесінің тағдырына қатысты емес, 
еліміздің ертеңгі күнгі әлеуметтік күшіне, тұрмыс деңгейіне, өркениеттілігіне әсер ететін кешенділігімен 
сипатталады. Сондықтан білім беру саласында қоғамның әрбір мүшесінің назарынан тыс қалмайтын 
мәселелер төңірегінде түбегейлі өзгерістерді мәдениетті, шығармашыл, жаңашыл, инновациялық тұрғыда 
ойлап, қызмет жасай білетін ұстаз ғана мүлтіксіз енгізе алады. 

«Проблемалық оқытудың мәні проблемалық ситуация туғызу мен оқушылардың оқу проблемасын 
дербес шешулері бойынша іс-әрекеттерін басқару болып табылатын оқыту түрі. Проблемалық  оқытудың 
ең маңызды шарты оқушылар  арасында  белсенді қарым–қатынасын орнатып, мәселелерді жан-жақты 
үйрену және өмірге қабілетті шешімдерді шешу. Дәстүрлі оқытудан  ерекшелігі, проблемалық оқыту 
сабақ түрінде сыныпта, шағын топтарда, мұғаліммен пікірталас түрінде өтіледі. Проблема деп шешілуі 
оқушылардың білім алу үшін белгілі әрекеттерді талап ететін есептердің, тапсырмалардың, теориялық 
немесе тәжірибелік мәселелердің әртүрлілігін түсінуге болады»[1]. Проблемалық оқытудың ерекшелігі 
мұғалім оқушының алдына проблеманы шешу міндетін қоя отырып, шешуді соның ішінде, тиімді шешу 
құралдарын қарастыруды өздеріне іздетеді. Бұл оқушылардың бойында шығармашылық ойлау қабілет-
терін жетілдіріп қана қоймай, проблеманы шеше алу дағдысын дамытатыны сөзсіз.  Проблемалық оқыту-
да  оқушыға ұсынылатын материалдың  шешімін табу, ең біріншіден оқушыға қызықты болуы шарт, 
оқушының проблеманың шешімін ұсынған шақта қанағаттануы тиіс. Ол оқушының өз бетімен ізденген, 
үйренуге деген ынтасының нәтижесі болғандықтан, проблеманы шешуі шығармашылық мүмкіндіктерін 
дамытады [2]. Өмірмен байланыстырылған проблемалық мәселелер мұғалімге балалардың шығармашы-
лық ойлауы ғана емес, қарапайым тұрмыстағы ұсақ көрінетін нәрселерді шешудің тиімді жолдарын 
қарастыра білуге үйретеді. Проблемалық оқытудың негізін салушы американдық  ғалым Джон Дью болып 
табылады. Ол оқушылардың оқу үдерісі кезіндегі интеллектуалды мүмкіндіктерін дамыту үшін оқушының 
өз белсенділігіне назар аудару керектігін айтады. Проблемалық оқытудың мақсаты-ғылыми таным 
нәтижелерін, білімдер жүйесін ғана меңгеріп қоймай, сонымен бірге бұл нәтижелерге жету жолының өзі де, 
оқу үдерісінде меңгеру, оқушының танымдық дербестігін қалыптастырып, оның творчестволық қабілет-
терін дамыту. Проблемалық оқытуда мұғалімнің түсіндіруі мен оқушылардың репродуктивтік қызметі 
талап ететін міндеттер мен тапсырмаларды орындауы жоққа шығарылмайды [3]. Проблемалық оқыту әдісін 
жүргізу дидактиканың заңдылықтарына байланысты мынадай кезеңдерге бөлінеді:  

1. Проблемалық ахуалдар туғызу жолын алдын ала дайындау.  
2. Проблемалық сұрақтарды грамматикалық және стилистикалық жағынан дұрыс құру.  
3. Проблемалық мәселелерді шешу амалдарын күні бұрын дәл белгілеу.   
4. Проблемалық сұрақтардың теориялық анықтамасын заңды түрде дәлелдеу[2].  
Проблемалық оқытуды тәжірибеде қалай қолданамыз?  Ең біріншіден, мұғалімге проблемалық 

тапсырмалар дайындау қажет. Проблемалық тапсырмаларды дайындау критерийлеріне тағы нені қосуға 
болады? Біріншіден, өмірлік  жағдайды пайдалану, сырттағы өмірді сыныпқа әкелу. Блум таксономиясы-
ның өнімді деңгейі болып табылатын талдау, жинақтау, бағалау деңгейінде сұрақтар мен тапсырмаларды 
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қамту. Фактілерді, әрекеттерді салыстыру және қарсы қойып проблемалық жағдаят  туғызатын болуы қажет 
[3]. Проблемалық  оқытуды пайдалану оқушылардың  төмендегідей дағдыларды игеруін болжайды, олар:   

Командамен жұмыс.  
Топқа жетекші болу арқылы көшбасшылық қасиетті меңгеру.  
Пікірсайысқа белсенді қатысу  және тыңдай білуге үйрену.  
Бірлесіп жұмыс істеу және өзара іс-әрекет, көзқараспен пікір алмасу.   
Әріптес қөзқарасына сыйластықпен қарау.  
Әдебиеттерге сыни баға беру.  
Ресустарды пайдаланып, оны мақсатқа бағыттап үйрену. 
Презентация жасау дағдыларын игеру. Сонымен бірге, топ оқушылары коммуникативтік қасиетке 

ұштасатын білім мен дағды, тапсырмаларды өзара шешу мен ақпарат алмасу, ойлау тәуелсіздігі, өз пікірін 
дәлелдеу, оқуға деген жауапкершілік сияқты керекті білім мен дағдыны алады. 

Адам бойында аңғарымпаздық, байыптылық, ойлылық ерекше керек қасиет. Дағды да нағыз ойлы 
еңбектен туындайды. Проблеманы іздеудің  ең оңтайлы жолы – бір нарсені әртүрлі жағынан көре білу; 
дайын тұжырымдардың өзіне де сыни көзқараспен қарау, басқа шешімін іздеу, оны табуға еңбектену 
болып табылады.  Мысалы, проблеманы шешудің жеке және топта талқылау формаларын оқу үдерісінде 
мұғалім өз мақсатына сәйкес қолдана алады. Оқытудың топтық түрлеріндегі зерттеушілік әңгімені  
проблеманы шешу жолдарын топпен қарастыру болып табылады [4].   

Қазақстан Республикасының  мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында  қазіргі кездегі 
білім беру сапасы оқушылардың түрлі қызметтер саласындағы проблемаларды өз бетінше шешу 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін, қалыптасқан негізгі құзыреттілік түріндегі білім беру нәтижелерінің 
жетістіктерімен түсіндіреді. Мектеп оқушысы әрбір білім беру деңгейін аяқтағаннан кейін енгізген негізгі 
құзыреттіліктерді: коммуникативтік құзыреттілік, ақпараттық құзыреттілік, проблемалардың шешімін 
табу құзыреттілігін игеруі тиіс [5]. Соның ішінде, проблеманы шеше білу құзыреттілігі-әр түрлі 
жағдайдағы проблемаларды анықтауға, жауапты шешім қабылдауға, өз шешімінің нәтижесін бағалауға, 
өз қызметіне мақсат қоюға, оны іске асыру үшін қажетті жағдайды анықтауға, ондағы жетістіктерге жету 
процестерін жоспарлауға және ұйымдастыруға, өзіндік бағалау мен қорытынды жасауға мүмкіндік 
туғызады деп түсіндірілген [6]. Қорыта келе, тұлғаның проблеманы шешу дағдыларын дамыту кезінде 
мұғалімнің де сыни ойлай алатын, проблема туғызатын тапсырмаларды дайындай алатын болғаны жөн. 
Сабақ жоспарлаған уақытында оқу мақсатын ең маңызды нәрсе оқушының сыни ойлау, проблема шешу 
дағдысын қалыптастыруға және нәтижелі болуға бағыттау керек. Проблемалық оқыту әдістерінің 
мынадай жетістіктерін атап көрсете  аламыз:   

- Ғылыми, шығармашылық тұрғысынан логикалық ойлауға үйрену;  
-  керекті білімге өзіндік шығармашылық ізденіс;  
- кездесетін қиындықтан шығу жолдарын табу;  
- дәлелдеу базасын құруға үйрену;  
- оқу материалдарын жетік меңгеруді үйрену;  
- білімге деген сенімділікті нығайту;  
- оқып-үйренуге  жағымды эмоционалдық бағыт қалыптастыру;  
-  танымдық қызығушылдықты дамыту және қалыптастыру;  
-  шығармашылық тұлға қалыптастыру. 
Барлық жоғарыда айтылғандарды қорыта  отырып, проблемалық оқытудың  артықшылығын 

анықтауға болады:  
1. Мағынадағы акцент.  
Дәстүрлі оқыту бойынша оқушылардың  көпшілігі, өкінішке орай сыныпта қабылдаған білімін 

пайдаланады, сол сияқты оқу принципі есте сақтаудағы және жаттаудағы басты бейнемен қорытынды-
ланады. Проблемалық оқытудың  қатаң шегі жоқ, бірақ  жағдайды талдау процесінде оқушыны барынша 
көп қатыстыруға мүмкіншілік туғызылады. Пікірталасқа дәстүрлі дәріс сағаттарын  ауыстыру мұғалімнің  
басшылығымен жүзеге асады, бірлескен мұғалімдік зерттеу жұмыстары оқушылардың түсінуіне, ұсыныс 
жасауына, саналы оқыту процесіне белсенді қатысуына жағдай жасайды.   

2. Өз бетінше оқу рөлінің артуы.   
Қойылған міндеттердің шешімін өз бетінше іздеу жауапкершілік  сезімін жетілдіреді, оқу процесіне 

құштар  адамдарды ынталандырады.  
3. Меңгеру деңгейін жоғарылату, тәжірибелік дағдыларды дамыту.    
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Проблемалық   оқыту  оқу материалын жақсы   түсінуге, игеріп кетуге және оқу деректерін сауатты 
қабылдауға мүмкіндік туғызады. Нақты жағдайдың болжамдалған нәтижесін тереңдетіп оқыту процесін  
және жете айқындау түсінігін бермейді.  
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Түйіндеме: Мақалада «формальды логиканың» негізгі заңдылықтарын сақтау ережелері көрсетіледі. 

Бұл заңдылықтардың мәні қандай екендігі және қалай көрініс табатындығы баяндалады. Студенттердің 
оқу үдерісінде осы заңдылықтарды білмеуінен туындайтын қателіктер сараланады. Оқытудың 
дидактикалық талаптарына сай практикалық жұмыстарды орындау ережелері талданады. 

Тірек сөздер: формальды логика, пайымдау, мәтінмен жұмыс, дидактикалық принциптер, 
функционалды грамматика.  

 
Аннотация: В статье рассматривается правила соблюдения основных закономерностей «формальной 

логики». Автор акцентирует внимание на значении и формах реализации таких закономерностей. 
Анализируется ошибки, возникающие в связи с незнанием студентов закономерностей «формальной 
логики» в учебном процессе, определяются правила выполнения практических работ в соответствии с 
дидактическими принципами обучения. 

 Ключевые слова: формальная логика, рассуждение, работа с текстом, дидактические принципы, 
функциональная грамматика. 

 
Annotation: The article deals with comliance with the rules of the basic laws «of formal logic». The author 

focuses on the meaning and modalities of implementing such laws. Analyze errors arising from ignorance of the 
laws of the students «formal logic» in the educational process and determined by the rules of implementation of 
practical work in accordance with didactic principles of teaching.  

 Keywords: formal logic, reasoning, working with the text, didactic principles, functional grammar. 
 

Техникалық жоғары оқу орындарының студенттері күнделікті сабақ барысында немесе пікірталас 
өткізгенде мәтінді мазмұндауға, оқиғаларды, құбылыстарды түсіндіруге, қорытындылар жасауға немесе 
оларды теріске шығаруға, сендіруге тура келеді. Сол себепті ол дұрыс ойлап, өз сөзін қисынды және 
жүйелі түрде жеткізе білуі керек.  

Өз ойын дұрыс жеткізу үшін «формальды логиканың» негізгі заңдарын білу және сақтау өте 
маңызды.  

Логикалық заңдылықтардың өзіндік мәні бар. Ол адамдардың еркі мен тілегіне тәуелсіз кез келген 
танымдық үдерісте әрекет етеді. Онда адамдардың қоғамдық өндірістік қызметінің көп ғасырлық 
тәжірибесі арқылы анықтап белгіленген. Логика заңдылықтары шынайы әлемнің заңды үдерістері мен 
құбылыстарын көрсетеді. Бұл заңдылықтардың мәні неде және ол қалай көрініс табады? 

Логиканың бірінші заңы – тепе-теңдік заңы – былайша тұжырымдалады: «Әрбір ой айтылған 
пайымдау үдерісінде орнықты, мазмұнды болу керек» [1; 265]. Бұл, яғни, пайымдау үстінде бір ойды 
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екінші оймен ауыстыруға болмайды деген сөз.  Бірақ әрбір нақты пайымдауда ой өзгеріссіз қалу керек. 
Тепе-теңдік заңы кез келген пайымдауда ойдың анық болуын талап етеді.   

Біздің тәжірибемізде, өкінішке орай, логиканың тепе-теңдік заңдылығын сақтамау студенттер 
арасында ара-тұра кездесіп отырады. Оның бір себебі, мемлекеттік тілді білмегендіктен материалды 
толық, дұрыс игермеу болса, екінші себебі – немқұрайдылық. Ол, әсіресе, «қазақша сөйлей аламын, 
сондықтан әйтеуір бір нәрсе айта салармын» деген ойдан туындап жатады.  Бұл нені көрсетеді және кім 
кінәлі? Біздің ойымызша, алдымен мектеп қабырғасында білім берген ұстаздардың кемшілігі дер едік. 
Өйткені көп жағдайда байқағанымыздай, студенттер мәтінді мазмұндап бергенді білгенмен, оны қалай 
жеткізді, оған мән беріп жатпайды. Егер мазмұндау түріне байланысты ескерту жасалса, оны өзіне 
тағылған қатал айыптау түріндегі үкім деп қабылдап жататындар кездеседі. Сол себепті осы арада 
мазмұндаудың түрлерін тағы да бір рет еске түсіре кеткеннің артығы жоқ қой дейміз. Олар: мәтінге жуық 
мазмұндау, мәтінді бірінші немесе үшінші жақта мазмұндау, мәтінді толықтырып мазмұндау, өз сөзімен 
мазмұндау, қосымша мәліметтер арқылы мазмұндау, бөліктерге бөліп мазмұндау, қысқартып мазмұндау 
т.б.  Бұл үшін мәтінмен жұмыс түрлерін ұстаздардың өзі жеткілікті дәрежеде игергені жөн. Мәтінмен 
жұмыс хабарды түсіну дәрежесіне қарай әртүрлі мақсатты көздейді: 

1. Мазмұнды толық түсіну. 
2. Ең басты ойды түсіну. 
3. Бөлшектеп түсіну. Ақпаратты өз қажетіне қарай нақтылап түсіну. 
Мәтіннің мазмұнын толық түсіну оның құрамында таныс емес күрделі лексика мен тіркестер 

болмауын қажет етеді. Мұнда мәтіннің мағынасы оқушыға тұтас ұғынықты болып, студент оны бүтіндей 
сөйлеу үдерісінде қолданады. Мәтінді толық түсіну үшін арнайы тапсырмалар беріледі, ол тұтас оқылады, 
бақылау жүргізіледі, жіберген қателер түзетіліп отырады.  

Мәтіндегі негізгі ойды түсіну кезінде студент кейбір білмейтін сөздерге (таныс емес сөздер 2%-тен 
аспауы керек) көңіл аудармай-ақ, онда айтылуға тиісті ең маңызды ойды меңгеруге тырысады. Үйренуші 
мәтінді тыңдап отырып, оның не туралы екенін есте сақтап қалады. 

Тыңдалым мәтініндегі басты айтылар ойды толықтыру үшін берілген жекелеген деректерді 
нақтылап, талдап түсіну – бөлшектеп түсіну деп аталады. Мұндағы әрбір жеке ақпаратты студент 
қажетіне сай пайдаланып, сөйлесім әрекетінде қолданады, жаттайды, жазып алады т.б. 

Тыңдалым үдерісінде оқытылатын мәтін мазмұны мен композициялық құрылым жағынан жүйелі, 
тұтас түрде ұсынылуы қажет. 

Мазмұндық ерекшелігіне қарай: 
а) берілген тақырып оқушыға таныс материалдан жинақталғаны жөн;  
ә) ойдың логикалық жүйесі сақталып отыру керек; 
б) мәтінге қатысты орындалатын жұмыстар нақтылы, анық болып беріледі; 
в) көмекші материалдар, көрнекіліктер қатар қолданылады; 
г) негізгі ой түйінделіп, оның төңірегіндегі қосымша, қосалқы ойлар соған қатысты жүйелі түрде 

баяндалады. 
Сол сияқты тыңдалым нәтижелі болу үшін, акустикалық ережелерді дұрыс меңгерту де қажет: 
а) сөйлемнің фонетикалық норманы сақтап айтылуы; 
ә) сөз бен дауыстың ырғағы; 
б) екпін мен дауыс ырғағын дұрыс қою; 
в) сөйлем мен сөйлем арасындағы үзіліс. 
Мәтінді жан-жақты меңгеру үшін берілетін тапсырмалар бірнеше түрге жіктеледі: 
1. Мәтіннің мазмұнын түсінуге арналған тапсырмалар; 
2. Мәтіннен алынған ақпаратты шығармашылық ізденістермен толықтыруға арналған тапсырмалар; 
3. Мәтіндегі алынған хабарларды адамдармен қарым-қатынаста, сөйлесуде қолдана білуге арналған 

тапсырмалар [2; 38]. Яғни тыңдалым үдерісінде білім алушылар оған қойылатын барлық талаптарды 
орындауы тиіс. Мысалы, «оқушы граамматикалық құрылымдардың, тіркестердің, сөздердің формаларын 
есту арқылы ажырата білуі және түсінуі керек; өткен материалдың барлығын есте сақтауы және ұғуы 
қажет; оқушы пленкаға жазылған сөздерді бірден түсініп, аударуы қажет; сөйлеушінің ойын нақты, тез 
меңгеріп түсінуі керек; мәтінде белгісіз сөздер кездессе де, оның жалпы мазмұны мен мағынасын ұғуға 
тырысу керек» [3; 550].  

Логиканың келесі заңы - қарама-қайшылық. Ол былай түсіндіріледі: «Бір нәрсе туралы бір уақытта, 
бір нәрсеге қатысты алынған екі қарама-қарсы пікір  бірдей шындық болуы мүмкін емес». Қарама-
қайшылық заңы екі қарама-қарсы пікірді тек белгілі бір жағдайларда ғана бірдей, бір уақытта шындық 
деп есептеуге тыйым салады. Бұл қандай шарттар? Бәрінен бұрын, сөз бір ғана нәрсе жайында болу керек. 
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Айтылатын сөз бір ғана уақытқа қатысты болу керек. Соңында пікірді бекітуде де, теріске шығаруда да 
зат бір нәрсеге ғана қатысты қарастырылуы керек. Бұл нені білдіреді? Мысал келтірейік. Жауынды күн. 
Сізге баяндама жасауға дайындалу керек, ал сіздің достарыңыз қаланың сыртына серуендеуге жиналып 
жатыр. Сіз және сіздің достарыңыз ауа райын әртүрлі тұрғыдан бағалай бастайсыз. Сізге бұл жайлы 
болса, достарыңызға қолайсыз көрінеді. Бұл жағдайда екі пайымдау да әртүрлі позициядан бағалан-
ғандықтан, дұрыс болып есептеледі.  

Қарама-қайшылық заңы біздің санамыздағы шындықты шынайы қарама-қайшылықтармен жоққа 
шығармайды. Сондықтан қарама-қайшылықтың екі түрін тани білу керек: табиғаттағы және қоғамдағы, 
пайымдаудағы қарама-қайшылық. Бірінші қарама-қайшылық шынайы өмірдегі заттар мен құбылыс-
тардың ішкі даму көздеріне қызмет етеді. Логикалық қарама-қайшылық – дұрыс ойлау нормаларының 
бұзылу салдарынан туындайды. Формальды логика, шынайы қарама-қайшылықтарды жоққа шығармай-
ақ, қарама-қарсы құбылыстарды қарама-қайшылықсыз, логикалық тұрғыдан дұрыс ойлауды талап етеді.  

Бұл заңдылықты білу бізге қоғам өміріндегі деректерді, оқиғаларды, құбылыстарды, үдерістерді 
бағалауда екі ойлылықтан қашып, жүйелі ойлауды, баяндауды талап етеді [1; 278]. 

Логикалық қарама-қайшылықты, әсіресе, жұрт алдында сөйлегенде жібермеу керек. Бір мәселе 
туралы қарама-қайшылықты пікір айтып тұрған сөйлеуші тыңдаушыларын сендіре алмасы анық. 
Мысалы, бір студент бір шығарманың қаһарманы туралы «жарылған басымен аман-сау жерде жатты» деп 
қызыға баяндаса, әрине, әңгімелеудің қисынсыздығы ашық көрінер еді. 

Егер әңгімелеу барысында логикалық қарама-қайшылық байқалса, оған сол сәтте барлығының 
назарын аударып, қателікті түзеткен жөн. Диалог кезінде немесе пікірталас кезінде, мазмұндау бары-
сында осы заңдылықтарға баса назар аударған жөн. Әйтпесе, логикалық тұрғыдан алғанда, қарама-
қайшылықты пікір айтылып, сөз бұрмаланады. Әділ шешім шығаруға, пікір айтуға кедергі болады.  

Дұрыс ойлау анық, жүйелі, қарама-қайшылықты ғана емес, сондай-ақ дәлелді, негізделген болу 
керек. Яғни, «Әрбір дұрыс ой шынайылығы дәлелденген басқа ойларға негізделу керек». Бұл заң әйгілі 
неміс ойшылы Лейбницпен тұжырымдалған. Ол бұны мынадай ұстаным түрінде келтіреді: «Барлық 
өмірде бар нәрселердің өз тіршілігі үшін жеткілікті негіздемесі бар».  

Табиғатта және қоғам өмірінде барлық нәрсе өзара байланысты және өзара шарттастықта болады. 
Философиядағы заңдылықтардың бәрі де осыған саяды.  

Жеткілікті негіздемені қажет ететін заңдылық мақұлдаулар мен қорытындылардың боссөзділігін 
көтермейді. Ол біздің ойымызды шынайы түрде жарыққа шығаруымызды талап етеді.  

Айтылатын сөздің негіздемесі болуы сөйлеушілерге қойылатын маңызды талаптардың бірі. Ал ең 
үлкен кемшіліктердің бірі болып сөйлеушілердің дәлелдемесіз пайымдаулар жасауы болып табылады.  

Қарастырылған негізгі формальды-логикалық заңдылықтар – бұл дұрыс ойлау заңдылықтары. Бұл 
заңдылықтардың талаптарын қысқаша былай айтуға болады: дұрыс пайымдау анық, нақты, дәл, жүйелі, 
қарама-қайшылықсыз, негіздемесі бар, дәлелді болу керек. Логикалық заңдылықтарды білу және саналы 
түрде пайдалану ойлауды тәртіпке келтіреді, сөйлеу мәдениетін көтереді, пікірталасты, кез келген ойды 
жеткізуді дәйекті және тиімді, әсерлі етеді, қателіктерден сақтандырады.  

Тәуелсіз қазақ елінің соңғы он жылдағы қарқынды даму үрдісі мен әлеуметтік жағдайы, шетелдермен 
халықаралық байланысының нығаюы, әлемдік қауымдастықтағы беделінің артуы, біліктілік деңгейі 
әлемдік стандарттарға сәйкес келетін, бәсекеге қабілетті жоғары білімді сапалы мамандарды даярлаудың 
қажеттігін туғызып отыр. Мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі – олардың 
мемлекеттік тілді толық меңгеруі мен оны тәжірибе жүзінде қолдана алуы. Осы мақсаттарға жетуде 
ЖОО-дағы қазақ тілінің қолданыс аясының кеңейіп, мемлекеттік тілді өмірлік қажеттілікке айналдыру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітіліп, қолда-
нысқа енгізілген типтік оқу бағдарламасында тіл үйренушінің қарым-қатынасқа түсу салаларын ескере 
отырып, сөйлеу әрекетінің 4 қағидаты (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) тіл бірліктерінің 
қолданыстағы қызметіне сай анықталады. Тіл бірліктерінің қолданыстағы қызметі, белгілі бір мағына 
түрлерін жеткізу функционалдық грамматика арқылы жүзеге асады [4; 15]. 

Біздің ойымызша, бұл әрекеттердің бастысы студенттің оқудың басты стратегияларын меңгеруі 
қажет. Бұл – оқи білу, оқығанды түсіне білу, алынған ақпаратты өмір бойы пайдалана алу. Оқу стратегия-
сы мәтіннің мазмұнын толыққанды меңгеру үшін түрлі әрекеттер мен амалдарды қажет етеді. Оған 
жоспар құру, амалды орындау бағдарламасы, яғни, алынған ақпаратты талдау және синтездеу, оған өз 
көзқарасын білдіру. Сонымен қатар студент әртүрлі тілдік амалдарды қолдану тәртібін де тиянақты, 
сауатты меңгергені жөн. Тілдік амалдарға әртүрлі мазмұндағы хабарлар мен жайттарды, оқиғаларды 
білдіру үшін, сөйлеуде не жазуда қолданылатын тіл құралдары жатады. Оған сөзжасам, тіл бірліктері, сөз 
тіркестері, сөйлем құрау ережелері, интонация, сөздердің орын тәртібі т.б. тілдік категориялар кіреді.  
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Студенттің оқу, ойлау, сөйлеу т.б. тілдік дағдыларын дамыту мақсатында өзіндік жұмыс түрлері де 
ерекше қызмет атқарады. Өзіндік жұмыс студенттің өз біліміне деген жауапкершілігін арттырып, оны өз 
білімінің траекториясын анықтауға және қолданатын білім әдістерін таңдауға баулиды. Сөйтіп оның 
еркін әрекет жасау дағдысын қалыптастырады. Оқу үдерісіндегі студенттің өзіндік жұмысы жеңілден 
күрделіге ұстанымы бойынша деңгейлеп берілгені жөн. Алғашқы сатыда, репродуктивті деңгейде, дайын 
тапсырманы орындау, кестені толтыру сияқты тапсырмалар беріліп, студенттің танымдық қызметі 
танысып білумен, ой қорытумен, еске сақтаумен көрінеді. Мұндағы мақсат – білімді бекіту, әдеттер мен 
дағдыларды қалыптастыру. Екінші – өзіндік жұмыстың реконструктивті сатысы. Мұнда іс-әрекеттің 
жүзеге асырылуында қайта құру амалдары жүгізіледі. Яғни, жоспар құру, тезис құрастыру, аннотация 
жазу. Үшінші сатыда студенттер семестрлік жұмыстың шығармашылық түрімен шұғылданады. Бұл 
студенттен шешімі қиын мәселелерді талдауды талап етіп, жаңа ақпарат алуды көздейді. Студент 
өздігінен тапсырмаларды таңдап алып, оны шешудің жолдарын (оқу-зерттеу тапсырмалары, курстық 
және дипломдық жұмыстар) қарастырады. 

Қорыта айтқанда, дұрыс ойлау, пайымдау заңдылықтарын үнемі назарда ұстаған жағдайда студент-
тердің де берілген тапсырмаларды ғылыми негізде меңгеріп, іс жүзінде қолдана алатынына күмән жоқ. 
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Түйіндеме: Мақалада оқу аудармасында  тілдік бірліктердің сәйкессіздігіне байланысты кететін 
қателер мысалдар арқылы түсіндіріледі. Студенттердің аудармашылық дағдыларын дамытатын  әдістер 
мен тапсырма  түрлері айтылады. 

Тірек сөздер: оқу аудармасы,  тілдік бірліктердің сәйкестігі//сәйкессіздігі, сөз қосу, сөз ауыстыру, 
қосымшалардың мағынасы,  жпттығу тапсырмалары. 

 
Аннотация: В статье рассматривается   соответствие// несоответствие языкыковых единиц. Методы 

перевода  и задания для закрепления переводческих навыков студентов. 
Ключевые слова: учебный перевод, соответствие // несоответствие языковых единиц,  добавление, 

замена значение аффиксов, задания. 
 
Annotation: The article analyses the conformity and non-conformity of linguistic units. Translation methods 

and assignments to consolidate students' translation skills. 
Keywords: translation, conformity// non-conformity of language units, adding and replacing the meaning of 

affixes, tasks. 
 
Аударма шығармашылықты  қажет ететін жұмыс.  Сондай-ақ кез келген аударма ұқыптылықты,  

мейлінше дәлдікті қажет етеді.  Оқу аудармасында аударманың әдіс тәсілдерін меңгерту екі тілдің (қазақ-
орыс) ерекшеліктерін басты назарда ұстау қажеттігін көрсетеді. Әрине қай-қайсысымыз да қай аударма-
ның сәтті я сәтсіз жасалғанын ажырата аламыз. Ал  кемшілікті болдырмау  үшін айтатын нақты ережелер 
жоқтың қасы. Өйткені бір мәтінге қатысты қолданылған жақсы әдіс келесі мәтінге немесе тіпті контекске 
жарамсыз болуы мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда аударманың шығармашылық жұмыс екені және дайын 
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ережелердің жоқтығы дәлелдене түседі. Дей тұрғанмен екі тілдің заңдылықтарын ескеру барысында 
кейбір олқылықтарды жібермеудің мүмкіндіктері бар. 

Осы мақалада оқу аудармасы барысында студенттерге екі тілдің құрылымына  қатысты ескерілетін  
ерекшеліктер және оларды жаттығулар арқылы меңгертудің мысалдары және ол қателер қай кезде 
кететіні мысалдар арқылы көрсетіледі. Жиі жасалған қателіктің заңдылыққа айналатындығы бұл 
мәселенің маңыздылығын көрсетеді және оны болдырмаудың жолын қарастырады.    

Сәйкестік дегеніміз – түпнұсқа тілдің мағынасына аударылатын тілдегі бірліктердің мағына жағынан  
жақын болуы. Жақын баламаны табу екі тілдегі мағынасын да толық түсінуді қажет етеді.  Тіл бірлік-
терінің бірнеше мағынасының болатынын ескерсек осы контексте немесе осы сөйлемде қандай мағынада 
тұрғанын толық түсініп, аударылатын тілдегі баламаны таба білуді қажет етеді. [1; 142] 

И.С. Алексеева «Түпнұсқа және аударма мәтін сәйкестігін тілдік және сөйлеу кезіндегі деп бөледі. 
Тілдік сәйкестіктер тілдің жүйе ретіндегі заңдылықтарына байланысты болса, сөйлеу кезіндегі сәйкестік 
осы тілдік жүйенің нақты қызметінен туындайды. Сәйкестіктерді  пайдалану үш  әдіспен жүзеге асады: 

1) Бір ғана нұсқа болғандықтан аудармашы дайын сәйкестікті алады (бір мағыналы, баламалы 
сәйкестік); мысалы, сандар,цифрлы тіркестер 20-ғасыр, сәрсенбі; 

2) Бірнеше нұсқаның ішінен біреуі таңдалады (нұсқалық әдіс). Нұсқалық сәйкестіктер деп бір сөздің 
бірнеше сәйкестіктері болса айтамыз. Мысалы,  «жүрдек» сөзінің орыс тіліндегі нұсқалары скорый, 
резвый, быстроходный.  Нұсқа таңдауда сөз тіркесіміне қараймыз. Егер ол пойыз болса- бірінші нұсқа,  ат 
немесе жылқы болса-екінші, көлік болса-үшінші.  Бұл ретте студентке сөздің  балама таңдауда тіркесімдік 
мағынасына назар аудару керек екендігі түсіндіріледі. 

3) Аудармашы тілдік заңдылықтарды ескере отырып өз нұсқасын  тудырады (трансформациялық 
әдіс немесе әр деңейдегі сәйкестік) [2]. 

Аударма теоретиктерінің бірі Л.С. Бархударовтың пікірі де осыған саяды. Мағыналық сәйкестіктер  
1) толық сәйкестік; 2) жартылай сәйкестік;  3)сәйкестіктің болмауы [3; 74-80].  

Түпнұсқа тіл мен аударма тілдің грамматикалық жүйелерінің сәйкессіздігінің салдарынан  кейбір 
грамматикалық формаларды дәл бере алмау  сияқты қиындықтар тудыратыны аударма оқулықтарында 
айтылаған [1; 75]. Бұл  мәселені оқу аудармасында ескеріп, сәйкессіздіктерді болдырмау үшін жаттығулар 
жасалады. Шағын ережелер, мысалмен түсіндіріледі. 

Біріншіден, қазақ және орыс тіліндегі септік жалғауларының сәйкеспейтіндігіне байланысты қате 
аудармалар ғана емес, қате сөйлемдер де қалыптасып қалды.  Сөйлеу не жазу барысында «балаға 10 жас 
болғанда ата-анасы оны оқуға береді»  деген сөйлемдер, орыс тіліндегі сөйлемдерді сөзбе-сөз аударудың 
нәтижесі.  

Екіншіден орыс тілінде бастауышы жоқ (жақсыз) сөйлемдер де кездеседі. Аударма теориясында 
ауыстыру әдісі деп аталады.  Мұндай  бастауышы жоқ сөйлемдер қазақ тіліне  субъект–предикат болып 
аударылады.  

Ребенку весело-(«балаға көңілді» емес), бала көңілді. 
Ему грустно – Ол көңілсіз. (Оған көңілсіз-дұрыс емес). 
Дочери год–қызыма бір жыл- дұрыс емес.  Қызым бір жаста. 
Орыс тіліндегі сөйлем құрылымының ерекшелігі кейбір сөздер сөйлемде жоқ болса да контекс 

арқылы білініп тұрады. Қазақ тілі нақтылықты қажет ететіндіктен сол сөзді қосып аударуға тура келеді. 
Мысалы: Из окна дует // Терезеден жел ұрып тұр. //Терезеден уілдеп тұр деген екі нұсқасын  ұсынар едік.  
Алдыңғы аудармада  сөз қосу амалы,  екіншісінде, трансформация әдісін көркем шығармада пайдаланған 
тиімді. Себебі «уілдеп» сөзінің мағынасында экспрессия бар.   Орыс тіліндегі кейбір  етістік арқылы ғана 
берілетін жақсыз сөйлемдерде де сөз қосу амалын пайдалануға болады. Мәселен, «Светает» –Таң атып 
келеді немесе «вечерело», «моросило» деген жақсыз сөйлемдерді аударуда бастауыш – баяндауыш 
ыңғайында келген үйірлі баяндауыштар  арқылы аударылады. Бұл да сөз қосу амалына жатады.  

Қазақ тілінде етістіктің  аналитикалық формалары әрекеттің мезгілін, қалып-күйін, басқа да   реңкін 
білдіретіндіктен орыс тілінде бір ғана етістік қазақ тіліне күрделі етістіктермен аударылады. На улице 
моросило //көшеде жауын сіркіреп тұр (ған). Немесе себезгілеп тұр.  

Егерде  сөйлемнің субъектісі  яғни бастауышы жоқ болып  пассив объекті және ырықсыз етіс арқылы 
келсе де бастауыш/баяндауыш ретінде аударылады. Ребенка укачивает в машине –Баланы машина ұрып 
тастады// баланы жол соғып тастады. (Баланы машина тербетеді немесе шайқайды емес). Мұнда да сөз 
қосу амалы пайдаланылған, соңғысы тұрақты тіркес арқылы жасалған мағыналық аударма. Маман 
аудармашыға бұл әрине түсінікті жайт болғанмен оқу аудармасында мұндай ерекшеліктерге мән берген 
дұрыс. Нәтижесінде, екі тілдің ерекшеліктерін жете түсінеді және аударма амалдарын меңгереді.  Бұл 
жұмыс осы тәрізді сөйлемдерді аударту арқылы бекітіледі. Мысалы,  аудару үшін:  «Мне было холодно и 
неуютно»; «Меня всю ночь лихорадило».  «Маған суық әрі жайсыз болды», «Мені түні бойы қалтыратты 
(дірілдетті) деген аудармаларды жасамайды.  
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Қазіргі кезде үлкенді-кішілі, қазақша сауатты сөйлейді деген адамдардың өзі орыс тіліндегі 
«творительный падеждің» мағынасын қазақ тілінде  де сол түрінде қолдану жиі кездеседі. Бұл септіктің 
атауын орысша жазуымыз оның қазақ тіліндегі көмектес септікпен бір емес екендігіне назар аударту.  Бұл 
қателік аударма үшін ғана емес жалпы сауатты сөйлеу мен сауатты жазудан алшақтап бара жатқанымыз-
ды көрсетеді.  Өйткені орыс тіліндегі бұл септік кейде әрекет субъектісін берсе, қазақ тіліндегі көмектес 
септігі әрекеттің амалын, құралын және біреумен немесе бірнәрсемен бірлесіп жасалғандығын білдіреді. 
Мәселен, Доклад был подготовлен известным ученым//Баяндаманы дайындаған танымал ғалым.   
Баяндама танымал ғалыммен дайындалған –  дұрыс емес. Водой размывает берега реки // Өзеннің 
жағасын су шайып кетеді.( Өзеннің жағасы сумен шайылды емес). Ветром сломала березу// Ағашты жел 
сындырып кетті. (Ағаш  желмен сынды емес). Өкінішке орай, қазір солай айтылып та жазылып та жүр.  
Тіпті маңызды құжаттарда, мысалы, төлқұжатта  «Әділет министрлігімен берілген» деп жазылған. Егер 
адам қазақша сауатты болса мұны минстрлікпен қоса бірге берілген деп түсінер еді. Ал орыс тіліне арқа 
сүйеп қазақ тілінінің өзіндік заңдылықтарын ескермейтіндер мұны дұрыс теп қабылдайды. Ал «қауым-
дастырылған профессор» деген аударманы  оқығанда, «кіммен қауымдасып профессор болды екен» деген 
сұрақ туады.  Бұл сөздің мағынасында  қауымдасу яғни бірлесу бар екендігі ескерілмейді.  Осы терминді 
бекіткен қандай мекеме деген ойға қаласың. Айта берсек, мұндай кемшіліктер мол. Мұны келесі пікір 
дәлелдей түседі:  Сәйкестікті түпнұсқадағы бірліктің орнына аударма тілдегі бір бірлікпен механикалық 
түрде орын ауыстыру ретінде түсінуге болмайды. Сәйкестік ұғымы аудармада қандай да бір бірліктің 
сәйкестігін таңдауды немесе белгілі сәйкестікті пайдаланудан бас тартып, аударманың басқа да тәсілдерін 
іздестіруді айқындайтын лингвистикалық және жағдаяттық мәнмәтін ұғымымен тығыз байланысты. 
Лингвистикалық мәнмәтін қандай да бір бірлік мәтінде қолданылатын тілдік «қоршау» болып табылады. 
Ал оның ішіндегі сөз мәнмәтіні дегеніміз – осы сөз қолданылған сөздердің, грамматикалық тұлғалар мен 
құрылымдардың жиынтығы [4, 125]. 

 Жоғарыда атап кеткеніміздей, түпнұсқа мен тәржіменің тілдік құралдары сәйкеспесе, онда түрлі 
деңгейдегі сәйкестіктерді пайдалануға болады.  Яғни тілдік құралдардың атауы бір болғанмен тілдің 
құрылымдық, мағыналық ерекшеліктеріне қарай сонда-ақ контекске байланысты сәйкестіктер тілдің бір 
қабатында болуы міндетті емес екендігін айтқымыз келді. Формалық, пішіндік сәйкестік әруақытта 
мағыналық сәйкестіктің бар екендігін көрсетпейді.  

Оқу аудармасында  өмірден алынған аутентті мәтіндермен жұмыс істеудің маңызы зор. Солардың 
бірі – жарнамалар. Бұған көше жарнамасы, теледидар жарнамалары кіреді.   

Студенттерге сауатсыз жарнамаладың мысалдары түсіндірілген соң оларға жарнамалармен жұмыс тап-
сырмалары беріледі ол кейін жоба ретінде тапсырылады. Жалпы жарнаманың құрылымы күрделі емес бірақ 
алуан мазмұнды, көпқырлы. Жарнама экономикалық, әлеуметтік, саяси, психологиялық және лингвис-
тикалық тұрғыдан өте маңызды рөл атқарады. Күнделікті өмірде ол тілдік қатысымның бір түрі. Жарнама 
құлақта қалып қояды, көзге ұрып тұрады сондықтан сауаттылыққа тәрбиелейтін бір құрал десек болады. 

Өкінішке орай, қазақ тілінде жасалған жарнамалар аз, көпшілігі сәтсіз аударманың жемісі. Орыс 
тіліндегі жарнамалардың мәтіні алдымен эстетикалық, дизайндық, тілдік, эмоциялық тұрғыдан сарап-
талып барып жасалады. Ал қазақша нұсқасы тек аудармашының өресімен ғана өлшенетінін күнделікті 
көріп, естіп жүрміз [5]. Бұл жұмыстың нәтижесінде студент сауатсыз аудармаларды жинап, олардағы 
кемшіліктерді талдап көрсетеді, дұрыс аударма жасау жолдарын  яғни өз нұсқасын ұсынады. 

Оқыту аудармасында тәржіме негіздерін қалыптастыруға пайдалы жұмыстардың бірі қазақ тіліндегі 
мультфильмдер аудармасы бойынша талдау жұмыстарын жасау. Назарбаев университетіндегі студент-
тердің қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі нұсқасын талдау мүмкіншіліктері бар. Студент зерттеулері  
қазақ аудармасының  түрлі салаларының даму ерекшеліктеріне сыни көзқарастарын бере отырып, реалия-
ларды аударуда өз  нұсқаларын ұсыну арқылы аудармашылық дағдыларын жетілдіреді. 

Аударманы тіл білу деңгейі төмен  адамдардың жасамайтыны белгілі. Алайда күнделікті өмірден 
байқап жүргендей теледидар болсын, көше жарнамасы болсын, мекеме атаулары, түрлі теледидар 
хабарларындағы «жасанды сөздер мен сөйлемдер», әріпқой, сөзбе-сөз  немесе калька аудармалардың 
болуы және оның тілдік қолданыстағы заңдылыққа айналып бара жатқандығы қынжылтады.  Бұлардың 
барлығы аударма әліппесін танытудағы таптырмас материалдар болып табылады. 

Мәселен, орыс тілдегі анықтауыштық қатынастағы // -ский жұрнағымен келген сөздерді формасын 
сақтап аударудан  күрделі номинацияларды анықтауыш етіп аудару үрдісі байқалады. Орыс тіліндегі 
диагностический центр диагностикалық орталық болып, центр крови немесе центр матери и ребенка// ана 
мен бала орталығы және қан орталығы болып  әр түрлі аударылады. Бұған себеп –ский жұрнағы. Мұны 
дұрыс делік, сонда торговый центр//сауда(лық) орталық, канцелярские товары// кеңсе(лік) тауарлар болып 
аударылу керек пе? Меніңше атау мағынасындағы күрделі сөздерді түпнұсқаға байланбай бірізді етіп 
аударған дұрыс. Бұлай айтуымыздың себебі барлық мекеме атаулары, заңдар, құжаттар ең алдымен орыс 
тілінде жасалып барып қазақшаға аударылатындығына байланысты. Егер қазақ тілінде жасалса, мұндай 
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әркелкілік болмас еді.  Бұдан да өрескел аудармалардың болуы жазылған мақалалар мен сын –пікірлерді 
«естір құлақтың» жоқтығын көрсетеді. Мәселен,  Нұр-Сұлтан  қаласындағы «жүрісі бар автомобиль» 
(автомобили с пробегом), теледидардағы «қызыққа тоймастар үшін», «жеңіл балғындық» деген аударма 
жарнамалар   қате ғана емес, көрер көзге, естір құлаққа жағымсыз болып тұр. Тілде ұсақ-түйек нәрсенің 
жоқтығын ескерсек, жұрнақ пен жалғаудың сөз мағынасын өзгертетінін түсіну қиын емес. «Компьютер-
лік класы», «Қызыл залы», «Жасыл залы», «мицелярлық суы», «табиғи суы», № 51 мектебі  тәрізді 
қателер кетпес еді, әрі заңдылыққа да айналмас еді.  

 Сондықтан студенттерге берілетін жобалардың тақырыптары да сан алуан. Кейбіреуін атап кететін 
болсақ: Тәуелсіз Қазақстандағы тәржіма мәселесі: Астана қаласындағы мекеме атаулары негізінде; 
Эргонимдердің қазақ тіліне аударылу заңдылықтары, Тәуелсіздік кезеңіндегі мультфильмдер аудармасы, 
Лондон олимпиядасында қолданылған спорт терминдері және олардың аудармасы т.б. тақырыптар 
студенттердің қызығушылығын тудырады. 

Қорыта келгенде, оқыту аудармасында студенттерге тек көркем шығармаларды аудару немесе талдау 
жұмыстарымен шектелмей қолданыстағы күнделікті өмірде жиі кездесетін аударма туындылармен 
жұмыс жасату, талдату іс жүзінде олардың аудармашылық дағдысын, сыни көзқарасын және «осыны мен 
қалай аударар едім» деген сұрақ бойынша ізденісте болуын қамтамасыз ететін жұмыс түрлері. 
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Түйіндеме: Мақалада оқушылардың тілдік дағдыларын дамытудың мақсаты мен маңызы сөз болады. 

Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу дағдыларын дамытудың әдіс-тәсілдерін көрсететін сабақ үлгісі 
беріледі.  

Тірек сөздер: тілдік қатынас, сөйлеу әрекеті, тілдік дағдылар, жаңартылған білім беру бағдарламасы, 
қазақ тілі. 

 
Аннотация: Статья посвящена цели и значению развития языковых навыков учеников. В статье 

рассматривается пример урока, который иллюстрирует методы развития речевых навыков учеников 
начальной школы.  

Ключевые слова: языковая коммуникация, речевая деятельность, языковые навыки, обновленные 
образовательные программы, казахский язык.  

 
Annotation: The article is devoted to the purpose and significance of developing the language skills of 

pupils. The article examines an example of a lesson that illustrates the methods of development of speech skills of 
primary school pupils. 

Keywords: language communication, speech activities, language skills, updated educational programs, 
Kazakh language.  
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Жаңартылған білім беру бағдарламасында қазақ тілін оқыту тіл заңдылықтарының теориясын 
үйретуге емес, тілдің адамдар арасындағы қатынастық қызметін меңгертуге, оның белсенді әдістеріне 
бағытталады.  Бастауыш сынып оқушыларының қоршаған ортада адамдармен, топпен қарым-қатынас 
орнату, жалпы нәтижеге қол жеткізуде өзіндік пікірін білдіру, түрлі әлеуметтік топтармен тіл табысуы 
оқытудың коммуникативтік (қарым-қатынастық) сөйлеу әрекетінің түрлері (тыңдалым, айтылым, 
оқылым, жазылым) арқылы жүзеге асады. Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында жасалған «Қазақ 
тілі» пәнінің оқу бағдарламасында: қазақ тілі пәнінің бастауыш мектепте гуманитарлық білім берудің 
бастапқы өзегі болып табылатынын айта келе, «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – оқушылардың 
тілдік құзыреттіліктерін дамыту, сөздің құдіреті мен әсемдігін түсініп, тілдік құралдар арқылы қарым-
қатынас жасау әрекеттерін меңгерту, жазбаша сауаттылығы мен ауызша сөйлеу дағдыларын сабақтастыра 
қалыптастыру», - делінген. Өйткені бастауыш сыныпта тілді жақсы меңгеру барлық пәндер бойынша 
жетістікке жетудің алғышарты [1]. 

Ал оқытудың басты міндеттерінде: тілдік дағдыларды (айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым) 
дамыту, қарым-қатынас жасаудың әр алуан түрлерін мақсатты түрде қолдануға, өз ойын зерделеуге, 
ауызша және жазбаша мәтіндерге сүйене отырып, өзіндік пайымдау жасауға үйрету бағыттары қарасты-
рылады. Сондай ақ, оқу бағдарламасының мазмұны оқушының сөйлеу және ойлау әрекетін, түрлі сала 
мен қарым-қатынас жағдайында тілді еркін игеруге қамтамасыз ететін коммуникативтік іскерліктер мен 
дағдыларға бағытталған [1,7].  

Демек, оқушының алған білім, біліктерін өмір жағдайларында қолдана алуға мүмкіндік беретін 
түйінді дағдыларды – тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылымды дамыту – қазіргі бастауыш білім 
берудегі негізгі мәселелердің бірі деуге болады. Ендігі жерде қарым-қатынас дағдыларын дамытатын 
әдістемелік зерттеу жұмыстары мен тиімді құралдар дайындау қажеттілігі туындайды. 

Тіл – адамзаттың бір-бірімен пікірлесуін, түсінісуін, сөйлесуін қамтамасыз ете келіп, тілдік қарым-
қатынасты іс жүзіне асырады. Соңғы жылдары ғалымдар қарым-қатынас кезіндегі сөйлеу құралы болып 
табылатын тілді әр түрлі ерекшеліктеріне қарай жан-жақты зерттеп келеді. Бүгінде халықаралық байла-
нысы күшті барлық елдерде тілдік қатынас мәселесіне ерекше мән беріліп отыр. Жалпы тіл мәселесі, тілдік 
қатынас, сөйлеу әрекеті, олардың түрлері, оқушылардың сөйлеу әрекеттерін дамытудың теориялық және 
әдістемелік мәселелері шетелдік және қазақстандық ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Тіл 
үйретудегі қатысымдық бағытты шетелдік ғалымдар Е.И. Пассов, А.А. Леонтьев, В.Г. Костомаров,              
А.Н. Щукин, М.Н. Вятютнев, Г.А. Китайгородская, Г.В. Рогова, Т.А. Ладыженская, И. Зимняя,                  
В.А. Скалкин, Б.А. Лапидус, Э.П. Шубин, И.Л. Бим т.б. зерттесе, елімізде бастауыш сынып оқушыларының 
сөйлеу дағдыларын дамытудың дидактикалық және әдістемелік аспектілерін А. Байтұрсынов, Ғ. Бегалиев, 
Р. Әміров, С.Р. Рахметова, Ф. Оразбаева,  Ә.Е. Жұмабаева, Г.И. Уәйісова, Н. Оразахынова, Т. Әбдікәрімова, 
Б.Қабатай және т.б. ғалымдар еңбектерінде қарастырылған. Лингвистикалық, әдістемелік әдебиеттердің 
көпшілігінде сөйлесім әрекетін төрт түрге (сөйлеу, оқу, жазу, түсіну) бөліп қарастырады. Ал ғалым                  
Ф.Ш. Оразбаева оларды бес түрге бөліп, ғылыми ұғымдарға талдау жасайды. Олар: оқылым, жазылым, 
тыңдалым, айтылым, тілдесім [2]. 

Жалпы «коммуникация» термині (латын тілінен аударғанда Communicatio - байланыс, қатынас) – 
араласу, ойлармен, идеялармен, деректермен бөлісу т.б. деген мағынаны береді. Коммуникативтік – 
танымдық қызмет, тілдің көмегімен жүзеге асырылады, еңбек ету мен танымдық үдеріс барысында 
адамдар арасында болатын қатынастардың ерекше түрі. «Дағды» ұғымына психологиялық тұрғыдан 
түсінік беретін болсақ, дағды – автоматты түрде жасауға дейін жеткізілген әрекет; көп рет қайталау 
жолымен қалыптасады [3].  

Ал тілдік дағдының қалыптасуы сөйлеу әрекетінде қатысымдық тұлғалар арқылы жүзеге асады. 
«Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, белгілі бір орта мен араласу 
жағдайында жүзеге асатын, тиянақты ойды хабарлау және қабылдау қасиеті бар, ерекше деңгейге көтеріл-
ген тілдік тұлғалардың қатысынан тұратын, қарым-қатынастық мәні бар бірліктер».  Оқушылар тілдік 
дағдылар бойынша берілген ақпараттарды тиімді қолдана отырып, өзіне қажетті мәліметті ала алады, 
білімін кеңейтеді, өз пікірін еркін білдіре алады. Тілдік дағдыларды меңгертуде әрбір оқыту әдісі белгілі 
бір мақсатқа жетудің құралы болып табылады [4]. Бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларын 
дамытуда бір сабақта қолданылған белсенді әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдану арқылы жоғары оқу 
жетістігіне жетіп отырғанымызды айтқымыз келеді. 

Сабақтың тақырыбы: Саяхат. Табиғатқа саяхат. Әә  дыбысы мен әрпі. 
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 
1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. 
1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану. 

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
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Тілдік мақсаттар: Оқушылар тәулік, сәуір, дәуір сөздерінің мағыналарын ұғады. 
Құндылықтарды дарыту: Ынтымақтастық, жауапкершілік, өмір бойы білім алу, шығармашылық. 
Пәнаралық байланыс: Музыка, дүниетану, бейнелеу, математика, драма, мәңгілік ел. 
АКТ қолдану дағдылары: Таныстырылым, қалыптастырушы бағалау  жұмыстары, музыка, 

интербелсенді тақта. 
Ресурстар: Ғаламтор желісі, интербелсенді тақта, алмалардың суреттері 
Сабақтың басы 1 минут. (Ұ)Ұйымдастыру кезеңі 
Сабақтың ортасы 30 минут. 
«Пазлдар құрау» әдісімен қайда саяхат жасауға болатыны  сұралады. Сұраққа жауап берген сайын 

пазлдың әр бөлігі құралады. Пазлдан әтештің суреті шығады. 

 
- Балалар, ненің суретін құрастырдық? 
- Әтеш сөзіндегі алғашқы әріп қандай? 
- Барлығымыз «ә» дыбысыне айтып көрейікші. Нені байқадыңдар? 
- Әә дыбысының дауысты екенін дәлелдеңіздер. 

 
 «Ортақ қасиетін тап» ойыны 

        
Ортақ қасиетін тап

 
Ортақ қасиеті – әйнек. 
Мамандық атаулары:  Мұғалім, құрылысшы, дәрігер, шаштараз, аспаз. 
«Ә» дыбысының сөз басында, ортасында келетіндігін интерактивті тақтада суреттер арқылы көрсету. 

Сөз соңында кездеспейтіндігін «Әріптер бағдаршамы» арқылы көрсету. 
 

 
 
Әке, әтеш, әліппенің 
Басын бастап беремін. 
Тәулік, сәуір, тәттіде, 
Ортасында келемін, 
-Бұл қандай дыбыс?   Ә дыбысы 
«Сақина кигізу» әдісімен жауап берген оқушыларды бағалау. 
Бағалау критерийі:  
Білім алушы: 
- Әріпті таниды және ажыратады. 
- Дыбыстың дауысты екенін біледі. 
Дескриптор:  
Білім алушы 
 - дауыстыны қызыл үйге орналастырады.  
- дыбысқа сай сөз айтады.  
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ҚБ- Мұғалімнің қолпаштауы арқылы кері байланыс беру. 
Ж.Ж-Болжамды оқыту 
Стикердегі сұрақ әдісі арқылы әткеншек сөзін тапқызу. Тапқан сөзге талдау жасату (буын, дыбыс 

санын анықтау). Тақтаға сөздің сызбасын сызғызып, буынға бөлгізу. 
Айтылым.  Оқушыларға  «Серпілген сауал» әдісімен «Ә» әрпінің сөздің басында, ортасында келетін 

сөздер айтқызу,  дәлелдету. Ә дыбысының дыбысталу артикуляциясына назар аударту. Әтеш сөзіне 
дыбыстық талдау жасату. (Жауап берген оқушыларға қардың суретін үйлестіру) 

Оқылым. «Дирижер» әдісі арқылы оқушылар бағандағы сөздерді дауыстап, сыбырлап, буындап 
оқиды.  Оқушыға жеке оқыту. 

Т.Ж- оқу түрлері 
Мақсаты: буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу. 
 

ән әке дә   рі
сән Сәкен   дә рі гер
дән тәтті     тәу  лік

 
 

1. Осы сөздерді дауыстап оқу 
2. Осы сөздерді сыбырлап оқу 
3. Осы сөздерді буынмен оқу 
4. Осы сөздерді кейбір оқушылардың жеке оқуы 
Түсініп оқуда: тәулік, сәуір, Дәуір. 
Тақтамен жұмыс: «әтеш» сөзіне дыбыстық талдау 
ҚБ-«Бағдаршам» әдісімен бағалау (түсті фишкалар) 
Айтылым.«Серпілген сауал» әдісі арқылы 
Оқушылардың Әә әрпі мен ол кездесетін сөздерді «Серпілген сауал» әдісі бойынша қадағалау.  
Жұмысты шартты белгілер арқылы бағалау 
«Әріптер әні» сергіту сәті 
- сөздерді оқиды және суретпен сәйкестендіреді 
Түсініп оқуда: тәулік, сәуір, Дәуір. 
Тақтамен жұмыс: «әтеш» сөзіне дыбыстық талдау 
ҚБ-«Бағдаршам» әдісімен бағалау (түсті фишкалар) 
Сурет бойынша ереже құрастыр 
 

Ә

Ереже құрастыр.. Ереже құрастыр..

 
Смайликтер арқылы бағалау 
- Ә дыбысы сөздің басында, ортасында келетінін және сөз соңында келмейтінін айтады. 
Сабақтың соңы: 
 «Бағдаршам» әдісі арқылы кері байланыс жасату.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Қазақ тілі. Оқу бағдарламасы. Бастауыш білім беру. – Астана, 2015. 
2. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас теориясы және әдістемесі. – А., 2005. 
3. Намазбаева   Ж.Ы., Сангилбаев О.С. Орысша – қазақша психологиялық сөздік: научное издание.  

– Алматы: Print-S, 2005. 
4. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А., 2005. 
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Түйіндеме: Мақалада этномәдени бірліктердің тілдік табиғаты сөз болады. Этномәдени бірліктердің 

ерекшеліктері мен лексика-семантикалық топтары ғылыми тұрғыдан талданады. Этномәдени бірліктерді 
оқу үрдісінде оқыту мәселесі сөз болады. 

Тірек сөздер: лингвомәдени бірліктер, қазақ лингвомәдениеттану ғылымы, этнолингвистика, ұлттық 
психология, этнопедагогика. 

 
Аннотация: В статье научно анализируются особенности этнокультурных единиц и лексико-

семантических групп. Рассматривается вопрос изучения этнокультурных единиц в учебном процессе. 
Ключевые слова: лингвокультурные единицы, казахская лингвистика, наука о этнолингвистике, 

национальная психология, этнопедагогика. 
 
Annotation: The article focuses on the linguistic nature of ethnocultural units. The article scientifically 

analyzes the peculiarities of ethnocultural units and lexico-semantic groups and considers the study of 
ethnocultural units in the educational process.  

Keywords: linguocultural units, Kazakh linguistics, ethnolinguistics science, national psychology, cognition, 
ethnopedagogy. 

 
Қазіргі тіл біліміндегі антропоцентристік бағыттағы зерттеулердің нәтижесінде оқу үдерісінде 

этномәдени бірліктерді оқыту, яғни халықтың ұлттық мәдениетін оқушыларға терең танытуға, қолдануға, 
сөздік қорын молайтуға бейімделген этномәдени бағыттағы оқытуды қолға алуымыз қажет-ақ. Оқытудың 
жаңа жолдары тіл біліміндегі лингвомәдениеттану саласының ғылыми-теориялық жетістіктері негізінде 
жүзеге асады. Этномәдени бірліктер ұғымының табиғатын тілдік тұрғыдан талдайтын болсақ, лингво-
мәдени бірлік – лингвомәдениеттану деп аталатын тіл білімі саласының негізгі ұғымдарының бірі. 
Лингвомәдениеттану бағытының басты қызметі – мәдени ақпаратты танытатын және сол мәдениетті 
қалыптастыратың адамзаттың тіліндегі мәдени мазмұнды бейнелейтін тілдік таңба табиғатын зерттеу 
болып табылады. Этнографизмдер не лингвомәдени бірліктер бүгінде қазақ лингвомәдениеттану ғылымы 
мен этнолингвистика ғылымында зерттеледі. Бұл ғылымдардардың басында академик Ә.Т. Қайдари 
тұрғаны даусыз. Академик Ә.Т. Қайдари қазақ этнолингвистикасын 1980-ші жылдардан бастап зерттей 
бастады. Қазақ тілінің этнолингвистикасын Ә.Т. Қайдари екі жүйеде қарастыруды ұсынады. 1. 
Макрожүйе – «Табиғат», «Адам», «Қоғам». 2. Микрожүйе – табиғи жүйе бойынша әртүрлі топтар, сала-
лар [1, 36 б.]. Осы ұсынған қадаммен көптеген ғалымдар өз жұмыстарын жүргізді. Атап айтқанда, Р.Ғ. 
Сыздық, Ж.А. Манкеева, М.М. Копыленко, Р.Н. Шойбеков,  Е.Н. Жанпейісов, Е. Қосбасаров, Ғ. Әнесов, 
Т. Өмірзақов,  Ғ. Тұрабаева, С.К. Сәтенова, Қ.Ғ. Аронов, Б.С. Тоқтағұл, А.Е. Керімбаев, А.С. Сейілхан т.т. 
бірқатар қазақ ғалымдары этнолингвистика мен лингвомәдениеттану бойынша өз зерттеулерін жүргізіп, 
мыңдаған қазақ сөздерінің мағынасын зерттеп, қазақ тілінің байлығына қосты. 

Академик Ә.Т. Қайдаров былай дейді: «Этнолингвистиканың негізгі зерттеу объектісі – этнографизм-
дер, кеңірек айтсақ, этнографиялық лексика. Бұл лексиканың құрамында өткен өмірді бейнелейтін сөздер 
мен сөз тіркестері көптеп кездеседі. Бірақ олардың бүгінгі ұрпаққа айқын бола да бермеуі мүмкін. 
Олардың арасында қолданыс аясы тарылып, о бастағы мағынасының күңгірттеніп, не  мүлдем ұмыт 
болғандары да аз емес. Бұлардың этнографиялық мазмұнын, дәстүрлік қолданысын зерттеу этнолингвис-
тиканың үлесіне тисе, тілдік табиғаты мен даму заңдылықтарын этнолингвистика деректеріне сүйене 
отырып, тарихи лексикология анықтайды» [1, 35 б.]. 

Қазақтың мәдени лексикасын зерттеген Ж.А. Манкеева микрожүйелер туралы былай дейді: «Нақты 
айтқанда, микрожүйелік құрылымның негізінде сан түрлі мәдени терминдер (зергерлік, тағам, халықтық 
космонимдер, соматикалық атаулар, антропонимдер, топонимдер, фитонимдер, халықтық наным-сенімдер 
мен салт-дәстүрге, мал шаруашылығы, аңшылық т.б. кәсіпке байланысты фразеологизмдермен паремио-
логиялық жүйе т.б.) арнайы этнолингвистикалық зерттеу нысаны ретінде қарастырылады» [2, 7 б.]. 
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Қазақтың этнографизмдері бірқатар зерттеулерге жүк болса да күні бүгінге дейін толық зерттелме-
генін байқаймыз. Оның үстіне, қазақ жазушыларының тілінде кездесетін лингвомәдени бірліктердің сан 
алуан сипаты мен мәні болса керек. Жалпы этнолингвистиканың теориялық жағын зерттеген ғалым             
М.М. Копыленко былай дейді: «Этностың тұрмыс-тіршілігі, қазіргі болмысы мен тарихы, оның материал-
дық және рухани мәдениетінің тілдік көріністері айқындалады және жете зерттеледі [3, 17 б.]. Өзінің осы 
«Этнолингвистика негіздері» еңбегінде ғалым жоғалған, ұмыт қалған сөздерімізді қайтадан қайтару 
игілікті іс екенін ескертіп отырады. Ол өз зерттеуінде былай деп жазады: «Предмет этнолингвистики 
нередко сужается до так называемой «этнокультурной» лексики и фразеологии, с чем нельзя согласиться. 
В нашем представлении предмет этнолингвистики горазда шире, он включает все то, в чем находит 
отражение идиоэтничность, в том числе народный менталитет. Тем не менее наибольшее число 
этнолингвистических исследованиий касается именно лексики и фразеологии как такого яруса языка, в 
котором этнос находит наиболее яркое выражение» [3, 19 б.]. Этнос тілінің зерттелуі сол ұлтқа ұмыт 
қалған көптеген сөздерін еске түсіруге көмектеседі, пассив лексиканың осы бір қабатын қайтадан тілдің 
байлығына енгізуіне көмек болады.  Ж.А. Манкеева былай дейді: «Демек, әр этностың өмір сүру сипаты 
ұлттың рухани ерекшеліктері, ойлау ұғымдары мен бағыт-байламдарын сипаттайтын тілдік жүйесі 
арқылы ана тілінде сақталады. Ол – әр халықтың материалдық, экономикалық, әлеуметтік жағдайына 
байланысты дамитын, қоғамдық санасына сәйкес негізделетін, «ұжымның жадында жинақталған жүйе» 
(Ю.М. Лотман) [2, 18 б.]. Халықтың жадында сақталған сөздерді қайтадан түлететін жазушылар, 
сондықтан жазушылар тіліндегі лингвомәдени бірліктерді түсіндіріп, тілдік айналымған енгізуі абырой 
болатыны анық. 

Профессор Ж.А.Манкеева мынаны айтады: «...Тіл мен мәдениеттің атауына ұйытқы болған 
этнографизмдер – ана тілі байлығының бір бөлшегі. Бұл атаулар – тілдік қазынаның сүбелі саласының 
бірі және бүгінде жалпыхалықтық қолданыста жоқ кейбір байырғы сөздер мен сөз тіркестерінің мағына-
мәнін танытатын әрі тарихи ақпараттар көзі. Бірақ этностың көне дәуіріндегі тарихынан, мәдени өмірінен 
хабардар ететін этнографизмдер, тілімізде мағынасы ұмыт болған әртүрлі этноатаулардың сырын ашуды, 
танытуды қажет етеді. Осы орайда, қазақтың қара сөзін бағзы мәдениеттің жетегіндегі тіл арқылы 
анықтап, келер ұрпақтың санасына зор мақтанышпен жеткізу – ұлт болмысын, ұлт мәдениетін танытудың 
бір жолы. Осыған орай, қазақ лексикасындағы лингвокультуремалар ретіндегі этнографизмдер, ескіліктер 
т.б. этнодеректер мәдени-рухани байлықтың бір көзін құрайды. Қазірде бұл этноатаулар қоғамдық қарым-
қатынас кезінде белсенді қолданылмаса да, бұл сөздердің дені диалектілік лексикада, тұрақты сөз 
тіркестері мен мақал-мәтелдердің құрамында, тарихи көркем шығарма тілінде, ауыз әдебиеті, фольклор 
мен эпос тілінде сақталған» [2, 19 б.]. 

Этнографизмдер этнографиялық лексика аумағында зерттелді. Жалпы этнографизмдерді академик 
Ә.Т. Қайдари былай анықтайды: «Этнографизм дегеніміз – өткен тұрмысымызда болған, көбі әлі де 
қолданылып келе жатқан тұрмыстық бұйымдардың, белгілі бір кәсіпке, шаруашылыққа, салт-дәстүрге, 
әдет-ғұрыпқа, наным-сенімге, баспанаға, киім-кешекке, ішер асқа, туыстық қатынасқа, ел билеу ерекше-
лігіне, заң тәртібіне, әдеттік правоға байланысты қолданылатын, халқымыздың тұрмыстық және тілдік 
өзіндік ерекшелігін көрсететін арнаулы атаулар мен сөз тіркестері» [1, 18-22 бб.]. 

Лингвомәдени бірлік – лингвомәдениеттану деп аталатын тіл білімі саласының негізгі ұғымдарының 
бірі. Лингвомәдениеттану бағытының басты қызметі – мәдени ақпаратты танытатын және сол мәдениетті 
қалыптастыратың адамзаттың тіліндегі мәдени мазмұнды бейнелейтін тілдік таңба табиғатын зерттеу 
болып табылады. Негізгі зерттелу нысаны көп нысандар – бұл символдық, эталондық, стереотиптік, 
бейнелі – метафоралық мәнге ие болған бүтін мәдени мазмұнды бейнелей алатын заттық, тұрмыстық 
сипаты басым тіл бірліктері мен таңбалар, яғни лингвомәдени бірліктер. Бұл бірліктерді Ж.А. Манкеева 
этномәдени бірліктер деп атайды, себебі ғалымның ойынша, этномәдени бірліктердің мәні үлкен. Ол 
былай дейді: «Осы тектес этномәдени атауларды талдау негізінде «мәдениет» ұғымының тілге қатысты 
мәнін былай түсіндіруге болады: кез келген ұлттық мәдениеттің негізі – ортақ тілде сөйлеп, ортақ мүдде 
мен қағидаларға сай өмір сұріп, әрекет ететін этноұжымда қалыптасқан шындық дүниенің тұтастығы, 
этностың материалдық және рухани кеңістігі. Олай болса, «тіл – ұлттың тірегі, ұлт мәдениетінің негізі» 
деген қағидаларға сәйкес тіл мен мәдениет арасындағы байланыстың арқауы сан ғасыр өтсе де бар 
асылын өз бойында сақтап, еш шашаусыз жиып, болашаққа жеткізетін тілдің құдыреті – кумулятивтік 
қызметі негізінде шешіледі. Нақты түрдегі оның тілдік көріністері: материалдық мәдениет (тұрақ, киім, 
тамақ, тұрмыс бұйымдары, еңбек құралдары т.б.) және ұлттық тіл арқылы ұрпақтан ұрпаққа сақталып, 
жеткізілетін рухани мәдениет (салт-дәстүр, миф, өнер, дін, тәлім-тәрбие, көркем мәтін т.б.) және ұлттық 
психология, таным тұрғысынан жасалатын рәміздік жүйе, сакарилизация тәсілімен сақталған өнер, 
археология туындылары т.б. атаулары» [2, 18 б.]. 
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Осы пікірге сүйене отырып, біз де этномәдени бірліктер деген терминді қолдануды жөн көрдік. 
Этномәдени бірліктер белгілі бір ұлттың болмысын, ерекшелігін, сол ұлттың өзіне тән ой-өрісі мен мінез-
құлқын, дәстүр-салты мен әдет-ғұрпын, мәдени-материалдық тұрмысын, менталитеті мен басқа ұлттан 
ерекшелігін байқататын тіл бірліктерінің мағынасы арқылы, яғни сол атауға таңбаланған бейне мен 
ситуация мазмұны арқылы анықталады. Демек, этномәдени бірлік арқылы біз ондағы ертеден сақталған 
мәдени ақпараттардың мәнін анықтай аламыз. Ж.А. Манкеева айтқандай, бұл этномәдени бірліктер 
тарихи шығармаға қалам тартқан қазақ жазушыларының шығармаларының өн бойында кездеседі. 
Қазақтың этномәдениетіне қатысты Ш.Уәлихановтың «Қазақ шежіресі», «Тәңірі» (Құдай), «Қазақтардағы 
шамандықтың қалдығы», «Қазақтың оқ – дәрісінің құрамы», «Егіншілік туралы», «Киіз үй», «Қазақтар-
дың космологиялық түсініктері», «Әуедегі құбылыстар», т.б. еңбектерін атап өтуге болады. 

Этномәдениетке қатысты қазақ ағартушыларының еңбектерінен көптеп мысалдар келтіруге болады. 
Мәселен, Ы.Алтынсариннің «Этнографиялық очерктерінде»: шариғат, үй сынық, жесір, тоқал, ілу, 
жыртыс, кемпір өлді сүт ақы, сәукеле кигізу т.б. сөздер айтылса, А.Құнанбаев шығармаларында: жел 
ұшық, қансонар, томаға, найза, тымақ, насыбай, медресе, жайлау, қыстау, шапан, сабау, кереге, бөрік, 
тон, күзеу, киіз, шолпы, кәмшат бөрік, тұғыр, кебін, барымта, дулыға, сауыт, қылыш, шарайна, босаға, 
төр т.б. этномәдени лексика кездеседі. Міне, осы мысалдардан байқап отырғанымыздай, бүгінде халқы-
мыздың көптеген сөздері көнеріп кеткен. Осы сөздерімізді қайтадан тіліміздің байлығына қосу бүгінгі 
зерттеулердің басты мақсаты деп ұғынғанымыз абзал. Мұндай зерттеулерге Р.Шойбеков «Зергерлік 
өнерге байланысты атауларды топтастыру», Е.Қосбасаров «Бүркітшілік терминдері жайында», 
Т.Өмірзақов «Мал түгіне байланысты қалыптасқан этнографизмдер» деген еңбектерді жатқызуға болады. 
Сондай-ақ, А.Сейдімбек, Ж.Бабалықұлы, А.Тұрдыбаев құсбегілікке қатысты этномәдени бірліктерді 
зерттеп, өз еңбектерін жарыққа шығарған болатын. Осы бірлескен жинақта қазақ тіл білімінде алғаш рет, 
этномәдени бірліктер сөз болады. 

Академик Ә.Т. Қайдаров «Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы: проблемалары мен міндеттері» 
еңбегінде былай деп жазады: «Бұл еңбекте ана тілімізде сақталып келе жатқан (сөз, сөз тіркесі және 
этнофразеологизмдер, мақал-мәтелдер арқылы берілетін) этнографиялық байлығымызды жүйелі түрде 
қамтып, әдеттегі түсіндірме, диалектологиялық, екі тілдік, фразеологиялық, паремиологиялық, энцикло-
педиялық мүлдем басқаша, өзіндік тәсіл-әдіспен анықтап, халықтың өз мұрасын өзіне ұсынуға болады 
деп сенеміз» [1, 37 б.]. 

Шын мәнінде, бастауыштан бастап жас балаларға этномәдени бірліктердің мәнін ашып түсіндіре 
бастаса, көптеген нәтижелерге жетеріміз анық. Алғашқы президент Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық баяндамасында осы мақсаттарды көздейді. Оның «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
баяндамасында этномәдени тәрбие беру мәселесі көзделеді. Ол былай дейді: «Қазіргі киім үлгісінің базалық 
компоненттері Дала өркениетінің ерте кезеңінен тамыр тартады. Атқа міну мәдениеті салт атты жауынгер-
дің ықшам киім үлгісін дүниеге әкелді. Ат үстінде жүргенде ыңғайлы болуы үшін бабаларымыз алғаш рет 
киімді үстіңгі және астыңғы деп екіге бөлді. Осылайша кәдімгі шалбардың алғашқы нұсқасы пайда болды. 
Бұл салт атты адамдардың ат құлағында ойнауына, ұрыс кезінде еркін қимылдауына мүмкіндік берді. Дала 
тұрғындары теріден, киізден, кендір мен жүннен, кенептен шалбар тікті. Содан бері мыңдаған жыл өтсе де, 
киімнің осы түрі өзгере қоймады. Қазба жұмыстары кезінде табылған көне шалбарлардың қазіргі шалбардан 
еш айырмасы жоқ. Сонымен қатар, бүгінгі етіктердің барлық түрі көшпенділер атқа мінгенде киген жұмсақ 
өкшелі саптама етіктің «мұрагерлері» екені белгілі» [4, 1 б.].  

Этномәдени бірліктерді лексика-семантикалық жағынан топтарға бөлу дәстүрі сақталғандықтан, біз 
де осы жүйеде бөлуді жөн санадық. Қазақ тіліндегі этномәдени бірліктер «1) Ас-тағам атаулары; 2) 
Құрал-жабдық, бұйым, ыдыс-аяқ атаулары; 3) Киіз үй, оның жабдықтары атаулары; 4) Төрт түлік мал 
атаулары; 5) Уақыт, мезгіл атаулары; 6) Киім атаулары; 7) Салт-дәстүрлер атаулары; 8) Ұлттық ойын 
атаулары» деген семантикалық топтардан тұрады.  

1. Ас-тағам атаулары. Қазақтың мәдени лексикасын зерттеген Ж.А. Манкеева ас-тағам атауларын 
еттен, ұннан, сүттен т.т. дайындалған тағамдар деп біраз түрлерге бөледі [2, 319-320 бб.].  

2. Құрал-жабдық, бұйым, ыдыс-аяқ атаулары. Қазақ тұрмысында көптеген заттар, құрал-
жабдықтар қолданылғаны мәлім. Олардың кейбіреуі ұмыт қалғанын да байқауға болады. 

3. Киіз үй, оның жабдықтары атаулары. Киіз үйдің жабдықтары туралы С.Қасиманов, 
Ө.Жәнібеков, Х.Арғынбаев, Ә.Марғұлан, Ғ.Ақпанбет, Ә.Т. Қайдаров т.б. зерттеушілер еңбектерінде 
жазылған. Киіз үй жабдықтары қазақ тілінде мол қолданылады. Бұл топтағы этномәдени бірліктер қазақ 
дүниетанымындағы баспананың қажетті, басы артық заттың жоғын көрсетеді. 

Төрт түлік мал атаулары. Этномәлдени атаулар ретінде төрт түліктің барлығы дерлік түйе, жылқы, 
сиыр, қой, ешкі атаулары молынан қолданылады. 
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Қазақ тілінде қой жасына байланысты этномәдени татаулар жиі кездеседі. Мысалы: Қозы, бағлан, 
марқа, кепе, тоқты, тұсақ, қошқар, ісек т.т. Ал түйе атаулары да жастарына байланысты бота, тайлақ, 
қаймалша, атан, інген, бура деп қолданылады. Ал сиыр малына байланысты тана, өгіз, бұзау, бұқа, тайын-
ша, баспақ сөздері жиі қолданылады. Жылқыға қатысты үйір, табын, айғыр, жорға, бие, байтал, құлын, 
жабағы, бесті, дөнен, құнан, жүйрік, тұлпар т.б. сөздер жиі қолданылады. Жалпы малдың жастарына 
байланысты барлық түйткілді мәселелер зерттелген Б.С. Тоқтағұлдың зерттеуін атауға болады [5, 6 б.].  

5. Уақыт, мезгіл атаулары. Ж.А. Манкеева уақыт өлшемдеріне көптеген атауларды атап, 
жатқызады. Мысалы: бесін, екінді, дүрек, қас қағым, сүт пісірім, бие сауым, ет пісірім т.т. [2, 312 б.]. 

6. Киім атаулары. Ж.А. Манкеева киімдерді сырт киімдер деп бөледі де, «шалбарды» ер адамдар 
киіміне жатқызады. Сондай-ақ, мынадай шапандар түрлерін көрсетеді: «Қара шапан, сары пай шапан, 
қаптал шапан, күпсер, күмпей шапан, қауыма – мақталы шапан, сырмақ – сырып тігілген шапан, 
қималы шапан, шеге шапан, шығыт шапан, шығыт шапан»  [2, 275-276 бб.].  

7. Салт-дәстүрлер атаулары. Тілімізде көптеген салт-дәстүрлерде этномәдени бірліктер қолда-
нылып отырады. Академик Ә.Т. Қайдаров ол туралы былай дейді: «Мәселен, тіліміздегі ежеғабыл, 
барымта, әмеңгерлік, ерулік, қарулық, салбурын т.б. оы сияқты сөздер мен бес аспап, бес қонақ, жеті 
қазына, тоғыз төлеу сияқты жүздеген энофразеологизмдердің тиісті сөздіктерде берілетін мағынасы мен 
шын мәнісіндегі этнографиялық мазмұны арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Бұлардың 
әрқайсысы ең аз дегенде қысқаша этнографиялық этюд көлемінде анықталуға тиісті ұғымдар» [1, 37 б.]. 
Бұл мәселеге қатысты еңбектерге этнографтар А.Қайдар, Р.Шойбеков, Ж.Бабалықұлы, А.Сейдімбеков, 
Б.Хинаят т.б. зерттеулерін жатқыза аламыз. Алғаш рет қазақ халқының саятшылық кәсібі туралы жеке 
ғылыми еңбек ретінде Ж.Бабалықұлы мен А.Тұрдыбаевтың авторлығымен жарық көрген «Саят» кітабы 
болды. 

Мақал-мәтелдерді де ғалымдар лингвомәдени бiрлiктерге жатқызады. Мақал-мәтелдер – қазақ 
халқының өмiр тәжiрибесiнен, тiршiлiк танымынан түйiп түзiлген ерекше лингвомәдени бiрлiктер болып 
саналады. 

Этномәдени сөздерді белсенді қолданысқа енгізу үшін қазіргі оқулық құрастырушылар М.Дулатов-
тан үлгі алса игі еді деп ойлаймыз. Атап айтқанда, М.Дулатұлы сол кезеңнің өзінде-ақ, ұлттық рухта 
тәрбиеленген қазақ баласының бәсекеге қабілетті болатынына көзі жетуі, ұлттық білім беру идеялары 
бүгінгі күнде әлі де өзектілік мәнін жойған жоқ, сонымен бірге, ұлттық тәрбиелік білім беру идеяларын 
қайта құруда өзіндік баға жетпес пайдалы құрал болып есептеледі. Ол бұл жөнінде былай дейді: «Мұндай 
балалар бастауыш мектепті бітіргеннен кейін қай жұрттың мектеп, медресесінде оқыса да, қай жұрттың 
арасында жүрсе де, сүйегіне сіңген ұлт рухы жасымайды. Қайда болса да, тіршілігінде қандай ауырлық 
өзгерістер көрсе де ұлт ұлы болып қалады. Оқудағы мақсат жалғыз құрғақ білім үйрету емес, біліммен 
бірге, жақсы тәрбиені қоса беру...» [6]. 

Ағартушы есеп тапсырмаларын құруда ұлттық дәстүрлерді балаларға үйретіп отыруды мақсат 
тұтқан. Осы тапсырмалардағы «аңшының өз олжасын ақсақалға байлауы, қонаққа қой сою, желіге 
құлындар байлап, бие сауу» т.т. көптеген ұлттық дәстүрлер мен тұрмысқа байланысты сөздерін бүгіндегі 
арифметикалық оқулықтардан көрмейсің. Мысалы: 36) Көл басында 58 үй отыр еді, соның 28-і көшіп 
кетті. Көл басында неше үй еру қалды? 146) Апасы көрпенің 30 жолын қабыды. Сіңлісі одан 6 есе кем 
қабыды. Шешесі екі қызынан екі есе артық қабыды. Шешесі көрпенің неше жолын қабыды? 150) Бір 
ауылдың тұсында 5 желі бар. Үшеуінде құлын 9-дан байланған. Екеуінде құлын 18-ден байланған. 5 
желідегі барлық құлын нешеу?» Осындағы барлық сөздер қазақ этносының тұрмысынан алынған, атап 
айтқанда, еру, көрпе қабу, желіге байланған құлындар, т.т. Бұл сөздердің барлығы этнолингвистика деп 
аталатын ұлттық этнографизмдерді зерттейтін тіл білімінің бір саласының еншісі. Бүгінде осы көптеген 
сөздердің бастауышта білім алып жатқан балалардың түсінбейтіні анық, себебі ХХІ ғасырдағы қарқынды 
дамыған техникалық прогресс әртүрлі ақпараттар арқылы балаларды өз этносының халықтық педагогика-
лық ұстанымдарынан алшақтатып әкетті. Ал, негізінен, этнопедагогика, этнолингвистика, этнопсихо-
логия ғылымдары өзара тығыз байланысты. М.Дулатов өз еңбегінде «үлкен үй және отау үй» дегенді 
қолданады. Осындағы «үлкен үй» дегеніміз ата-аналарының үйі болса, «отау үй» үйленген бала-келін-
дерінің үйі. Мына мысалда: «Мерген 2 қаз алып еді, біреуін ақсақалға байлады. Мергеннің өзінде неше 
қаз қалды?» Осындағы «ақсақалға байлауы» – халқымыздың көнеден келе жатқан дәстүрі. Мұндағы 
басты аңғаратын жайт – аңшының өзінің көңіл қалауымен олжасын сыйға тартуы. Тағы бір есепте: «Бір 
ауылда 5 ит бар еді, біреуі жоғалып кетті. Әлгі ауылдың неше иті қалды?» [6]. Бұндағы «иттің жоғалуы» 
иттің қартайып барып өлуі сөз болып тұрғанын аңғармай да қаласың. Иіс сезу, ақылы күшті дамыған 
иттің өз-өзінен жоғалмайтынын қазіргі балалар білмейтін шығар, ал бұрынғы балалар оны жақсы білген. 
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Қазақта «жақсы ит өлімтігін көрсетпейді» деген мақалдың астыртын мәнін жоғалтқандаймыз. Бүгінде 
халықтық педагогиканың көптеген тәлімі аяқ асты болғанын мойындауымыз керек шығар. 

Қорыта келе, жоғарыда сөз болған этномәдени бірліктерді бастауыш мектептен бастап оқытудың 
тиімді жүйесін іздестірсек, жақсы нәтижелерге жеткізері сөзсіз деп санаймыз.  
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Түйіндеме: Мақалада өзіндік сипаты бар және әртүрлі құжаттардың стандартталған формаларында 

көрініс табатын ресми құжаттардың стилі қарастырылады. Бұл тілдегі лексика, грамматика және 
синтаксистік құрылымдар. Ресми іскери тілдің стилін ажыратып алу және оны әрдайым ұстану өте қиын. 
Ол көбінесе жазбаша түрде орындалады, оның тілдік ерекшеліктерін қатаң сақтау керек. Дегенмен, ресми 
емес ағылшын тілі оған айтарлықтай әсер тигізіп келеді, тіпті қарапайым шығармаларда ол тілдік 
ерекшеліктерден ауытқуларды таба аламыз. 

Тірек сөздер: ресми құжаттар стилі, іскери тіл, стилистика. 
 
Аннотация: в статье рассматривается стиль официальных документов, которые обладают своими 

особенностями и отражены в стандартизированных формах разных документов. Это особенности 
словарного запаса, грамматики и синтаксических конструкций. Формальный стиль делового языка 
довольно трудно получить и следовать. Он остается в основном в письменной форме, и его особенности 
должны строго соблюдаться. Тем не менее, неформальный английский сильно влияет на него, и даже в 
обычных работах мы можем найти отклонения от принятой формы. 

Ключевые слова: стиль официальных документов, деловой язык, стилистика. 
 
Annotation: The style of official documents possesses its own features which are reflected in standardized 

forms of different documents. They are peculiarities of the vocabulary, grammar and syntactic constructions. 
Formal style of business language is rather hard to obtain and to follow. It remains mostly in written form, and its 
peculiarities should be strictly observed. Nevertheless, informal English influences it greatly, and even in routine 
papers we may find deviations from the accepted form.   

Keywords: the style of official documents,  business language, stylistic. 
 
The most general function of business language sets the peculiarities of the style. The most outstanding is a 

special system of cliché, terms and set expressions by which each sub-style can easily be recognized, for 
example: I beg to inform you; I beg to move; I second the motion; provisional agenda; the above-mentioned; 
hereinafter named; on behalf of; private advisory; Dear sir; We remain, your obedient servants.                                          
finance we find terms like extra revenue; taxable capacities; liability to profit tax. Terms and phrases like high 
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contracting parties; to ratify an agreement; memorandum; pact; protectorate; extra-territorial status; 
plenipotentiary will immediately brand the utterance as diplomatic. In legal language, examples are: to deal with a 
case; summary procedure; a body of judges; as laid down in; the succeeding clauses of agreement; to reaffirm 
faith in fundamental principles; to establish the required conditions; the obligations arising from treaties and 
other sources of international law. 

The vocabulary is categorized not only by the use of special terminology but the choice of lofty (bookish) 
words and phrases:  plausible -possible;  to inform - to tell; to assist -to help; to cooperate -to work together;  to 
promote - to help something develop; to secure -to make certain; social progress; with the following 
objectives/ends -for these purposes; to be determined/resolved -to wish; to endeavour -to try); to proceed -to 
go); inquire -to ask.  

English Business communication used in written language, the purpose is to enable the recipient to obtain 
certain information or to take some action. Vocabulary style tags: business letter by its specific purpose, theme 
and readers the impact of choice of words are the following typical style tags. Simple, specific, concrete terms: In 
the light commercial purpose of the letters, themes and readers, many of traders of commercial letter writing 
standards, that is 7 C: complete (completeness), simple (conciseness), understanding (consideration), specific 
(concreteness), clear (clearness), politeness (courtesy), correct (correctness). Among the seven C, concise, 
specific, clear, correct vocabulary to express required accuracy, this unique style of business letter formation have 
a major impact. From the linguistic point of view a contract is a type of a document due to any agreement and a 
completed document fixing some information. As a type of text, contract has its own specific characteristics. The 
stylistic peculiarities of all document texts are: 

• concreteness, conciseness, clearness of the stated idea; 
• high capacity of information; 
• strict logic; 
• clear rhythm of sentences; 
• accenting on the main idea with the help of word repetitions; 
• absence of con notational information; 
• a special system of cliches and stamps; 
• usage of abbreviations, conventional symbols and marks; 
• usage of terms in their direct semantic meaning; preferential usage of mono semantic words; 
• division of a text into chapters, paragraphs, points, often numbered (clear compositional structure of a 

document); 
•  usage of definite syntactic models; 
The main features of official business document are: 
• steady system of linguistic means in the text of contract; 
• lack of emotional colouring; 
• decoding character of language; 
• usage of a special symbolic system; 
• definite syntactic structure (the 12 above-enumerated items). 
Let us analyze them in detail. The style of contract defines some peculiarities and techniques of its writing. 

Making official business English differ in some points from writing business letters, such as an offer, an enquiry, a 
complaint etc. Some considerations important for business letters are not important for contracts. The main 
difference between them is that any official business English is made up by two contracting parties and contains 
information about many subjects. So all points must be approved by both parties. There are certain clearly 
definable requirements for how to write business contracts.  

Generally official business English should be formal, complete, clear, concrete, correct and concise. In 
contracts all possible informational details are not suitable. So, while writing contracts we must observe all 
peculiarities of standard English grammar, vocabulary use and stylistic appropriation. A formal contract or 
agreement requires considerations of neatness and attractive arrangement. Completeness of any contract suggests 
the scope of all significant facts that have reference to the issue of the agreement.   

The next element, - clearness, - is one of the most important, because much depends on it. Clearness could be 
reached by the use of simple short words, phrases and paragraphs where the both parties of a contract explain their 
intentions and issues. Clearness of any arguments actually defines your striking a deal or not. The component 
which is closely connected with the previous one is concreteness. Concreteness of a contract or an agreement is a 
part and a parcel of any legal document. Besides that, the longer the document is, the more attractive and vivid its 
contents should be.  
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The next two components are also significant. They are correctness and conciseness. Correctness involves 
proper grammar use (tense-aspect forms of the verb, verbals, articles, etc.), vocabulary use, punctuation and 
formal style. Grammar should be checked with a special care, otherwise it may produce a poor impression of the 
document and non-seriousness of your interests. Conciseness is usually achieved by the use of minimum words to 
express maximum of information. As it has already been noted, any official business document should be simple 
and clear, concise and brief. Commercial correspondence often suffers from an old-fashioned, pompous style of 
English which complicates the message and gives the reader the feeling that he is reading a language he does not 
understand. Though the language of contract is perhaps the most formal among all kinds of business 
correspondence, and the vocabulary of such correspondence is very specific, which is connected with its character 
and a great number of legal terms, it should not be archaic. It should be clear enough in its meaning. The style, 
however, should not be too simple as it may become discourteous and sound rude. Some linguists (G.Leech, 
J.Svartvik, Ch.Fries, O.Jespersen, M.Joos, I.V. Arnold, B.A. Ilyish, E.M. Gordon etc.) recommend the following 
stylistic devices that might make agreements and contracts more polite: 

• complex sentences joined with conjunctions are preferable, rather than short sentences; 
• passive constructions rather than active; 
• full forms rather than abbreviated forms, if necessary. 
The right tone should be neutral, devoid of a pompous language on one hand, and an informal or colloquial 

language on the other hand. Therefore, inappropriate vocabulary, idioms, phrasal verbs are not allowed.                                       
happen if we use a lot of abbreviations, figures and prepositions.  

Abbreviations are very useful, because they are very quick to write and easy to read. But the both parties are 
expected to know what the abbreviations stand for. If one of the partners is not absolutely certain that the 
abbreviations are easily recognized he / she should not use it.  

The symbol &, which means in English and, is used in some terms like C&F (Cost and Fright), C&I (Cost 
and Insurance). But is marked as # in contract texts. The symbol № is used instead of the word number. In 
American English the symbol # means number as well, but it is used in different tables and graphics, and not in 
the text. It is never used, however, to denote numbers of houses. 

Very often in contracts Latin abbreviations are used, for example: e.g. (for example), et al. (and others), etc. (and 
so on), v.v. (quite the opposite), i.e. (that means). Also such English abbreviations ltd. (limited), Bros, (brothers), end. 
(enclosed), dols. (collars), etc. are used. The use of figures instead of words for sums can create many problems for 
people. To avoid any possibility of confusion, it is recommended to write sums in both figures and words. A special 
attention should be paid to titles, names, addresses, references, prices, specifications, enclosures, etc., which are also 
of a great importance in texts of contracts. Business letter from the general vocabulary borrowed a large number of 
words, and then given a new special meaning, this special vocabulary has become a typical feature of a business 
letter. Dynamic verb: Dynamic verbs and state verbs is different from that it can give life sentences, so that readers 
note that the verb to express action, and thus to persuade readers to take some action.  There fore, a large number of 
business correspondence using dynamic verbs as much as possible in order to achieve its purpose. Numerals: In 
order to facilitate the read, merchants to follow 'the ten principles of journalists', that is, the following figures 10 and 
10 words in English spelling, more than 10 figures in Arabic numerals and write. In this way to write numbers, to 
facilitate proof of conformity.  The exception to this principle is the date of writing, the date base of commonly used 
words (1,2,3, etc.), rather than ordinal numeral (1st, 2nd, 3rd, etc.). Another feature is the extensive use of figures, 
which is the subject matter of business letters, business letters often talked about because of the price, specifications, 
quantity of goods, date. Abbreviations and acronyms: In the business letter, the widespread use of acronyms in place 
of business terms. Specific vocabulary: business letter has its own unique vocabulary of high frequency of use, 
which has become a typical characteristic of this style.  
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Түйіндеме: Қарым-қатынас жасау немесе коммуникация – бұл бір адамның екінші адамға ақпаратты 

беру үрдісі. Кез келген ұжымның, мекеменің іскери қарым-қатынас жасаудағы коммуникациялық құралы 
– жазбаша жүзеге асырылатын іскери тіл. Іскери тіл тек іскери хаттар жазу кезінде ғана емес, сонымен 
бірге сұхбаттар мен пікірталастар өткізуде, конференцияларда сөйлеуде, басқа да түрлі ресми кездесу-
лерде аса маңызды. Осындай сәттерде сөйлеушінің тілді, ресми-стильді меңгеру деңгейі байқалады. Осы 
жерде ресми стиль дегеніміз не деген сұрақ туындайды. Ғалымдардың айтуынша, сөйлеудің функционал-
дық стилі – ол қандай да бір қоғамның саласына сәйкес тілдің нормасын, стилистикалық жақтарының 
функционалдық ерекшеліктерін тиісті тұрғыда көрсете отырып, сөйлемнің дұрыс құрастырылғанын, 
жеңіл оқылатынын, тиімді қабылданатынын анықтайтын көптеген факторлар.  

Тірек сөздер: мәдениетаралық коммуникация, іскерлік тіл, бизнес-коммуникация. 
 
Аннотация: В наших межкультурных исследованиях мы выдвинули идею о том, что культура лежит 

в основе каждой части общения и делового общения в частности. Широко распространено мнение, что 
глобализация подразумевает культурную гомогенизацию, и что западный бизнес становится всемирным 
стандартом наряду с английским языком. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, деловой язык, бизнес-коммуникация.  
 
Annotation: In our Intercultural research we put forward the notion that culture underlies every part of 

communication and business communication in particular. It is widely believed that globalization implies cultural 
homogenization, and that Western-style business is becoming the worldwide standard along with the English 
language.    

Keywords: intercultural communication, business language, business communication. 
 
In today's world the inevitability of coexistence of different cultures, societies with their own traditions is 

becoming gradually recognized in the field of communication. The development of international relations in order 
to implement the global corporation strategy has led to the need to address training professionals of any cross-
cultural communication outlines for business. The main motive of the business of professional communication is 
the wish of each partner to carry out common goals to achieve specific business cooperation.  

The modern business setting is characterized by increasing cultural variety of its participants. More and more 
companies and organizations and foreign countries carry out their activities. Successful business communication 
in a multicultural environment involves the use of knowledge specific to the regional business cultures and 
business communications features of the major regions of the world. Multinational business communications are 
becoming increasingly important area in the business environment. Increased attention to this area due to several 
factors: 

1.  Globalization of business, which began in 1970 and enhanced sharply in 1990's. 
2.  Increased level of interaction of various regions in the world with each other in the uneven distribution of 

natural, industrial, technological and intellectual resources. 
3.  Reduction in time and space-based communications technologies of instant electronic communication, 

the development of the Internet and its resources, telefax, and video.           
Technical and technological aspects of international business communication are often linked to cultural 

aspects. Cultural issues are frequently a major obstacle to the success of international communications, rather than 
financial and technological. Cultural differences in community groups, for example, the countries of East and 
West, often block successful business communications. It seems that only the theoretical knowledge and 
experience will help to overcome the barriers of misunderstanding. The theoretical knowledge required for 
successful business communication, is primarily the basis of intercultural business communication and foreign 
language.  

mailto:ainura-donbayeva@mail.ru


188 

At the present stage of development of our society a foreign language becomes a powerful factor of social 
progress. The people formed a new way of thinking, they begin to realize all the people belonging to a single 
human civilization, the achieved level of cultural development. The desire for social progress leads to an effective 
exchange of meaningful cultural values in international affairs. Understanding the importance of foreign language 
at the present stage involves solving a number of scientific problems, chief among which is the study of 
intercultural communication.  

Partaking in various forms of business communication - written and verbal, telephone and direct, employees 
are forced to adapt to the norms. We are all aware that the memo or report, written guidance, differs significantly 
on the ability to discuss the problem in a private conversation.  

The application of socio-cultural factors of identity in the process of intercultural business communication 
and business communication features in different countries leads us to the selection of national negotiating styles. 

Negotiation is a process which involves the meeting of two parties with common or conflicting interests, who 
try to reach agreement on matters of mutual interest. In this study, negotiation is defined as ‘a discourse-based and 
situated activity ….. [which is] interactionally constructed in concrete social settings’ [3, p.3]. According to Guy 
[4], the negotiation process is divided into three stages: pre-negotiation, negotiation and post-negotiation. The 
content of these stages is informed by factors such as culture, strategy, background and context. Using these three 
phases of negotiation, negotiation episodes can be identified and recognized.  

A meeting becomes a cross-cultural encounter when the parties have different cultural backgrounds. In such 
situations, both parties may have different ways of understanding the negotiation process as their norms, values 
systems and attitudes may differ. When negotiating with someone from one’s own cultural background, making 
reasonable assumptions about the other party based on one’s own experience generally makes successful 
communication possible [3] However, this situation is likely to be more complex when two cultures are involved. 
Often misunderstanding and miscommunication occurs in a cross-cultural negotiation, even though the language 
of communication is a lingua franca, such as English. Research focussing on spoken discourse and, in particular, 
business language, has become increasingly important. Furthermore, many researchers have become interested in 
business language in the international context. 

Negotiations are a form of interaction between different cultures and, consequently, they are a kind of test of 
ethics and traditions of each party in the negotiations. Here there are two main points of view and they both 
recognize the existence of national characteristics. However, according to the first of them, reflect the national 
characteristics rather irrelevant characteristics of the negotiation process. The opposite view is also that of national 
or cultural (in the broadest sense) should be given as one of the key values in the negotiation process.  

The first line of research is presented, in particular, W.Zartman and M.Berman, who recognize that many 
studies show differences in national characteristics of the negotiation [6]. They refer to the fact that, in connection 
with the development of international negotiations the world increasingly forming a single subculture for 
negotiators with its own rules of behavior, language, symbols, etc. Although this subculture may differ 
significantly from those of national norms and rules of conduct, however, it has been adopted by all members of 
the international community.      

Thus, according to the first line of research, the intensification of the negotiations leads to braking national 
boundaries. With the development of integration processes in the world and its globalization, the interpenetration 
of national styles, the formation of single parameter negotiation will play a major role in the negotiation process. 
Representatives from the second direction, in contrast, tend to take national circumstances a central place in the 
negotiation process. Thus, American authors R.Cohen and G.Fisher, based on the fact that differences in the 
cultures are too high and the difficulties that arise in the course of negotiations between representatives of 
different cultures, largely due to these differences.  

In recent decades, in the process of globalization of world economics and politics and the associated 
intensification of the negotiating process, there is a mutual penetration of different national styles in the practice of 
negotiation. Nowadays due to the development of international business partnership English is considered to be 
the language of world business relationships. In comparison with literary texts the texts of official documents are 
highly standardized: it concerns both the structure of the whole text and the arrangement of special paragraphs. 
The language of documents is characterized by specific terms and expressions and also by those grammatical and 
syntactical patterns which can cause some difficulties. That is why we should know sufficient knowledge of 
grammatical, stylistic and lexical peculiarities of business papers to use them correctly.  

Business English has become an object of profound and sustained study just recently. Moreover, only several 
works put a comparatively solid emphasis on practical applications of the above mentioned studies. However, the 
reality, the rapid growth of market economy and its influences on our lives provides for the great interest in 
business-related topics. Frequently people from various walks of life require some valid source of information to 
get a better idea of the English used for business purposes. The ability to use English both in everyday life and in 
job-related contexts has become an absolute must for contemporary specialists aiming at an adequate level of 
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proficiency and thus becoming successful. Moreover, the contemporary economy development makes it possible 
to estimate the need for qualified specialists able to work anywhere in the world.  

People from different cultures encode and decode messages differently, increasing the chances of 
misunderstanding, so the safety-first consequence of recognizing cultural differences should be to assume that 
everyone's thoughts and actions are not just like ours. Such assumptions stem from potentially devastating 
ignorance and can lead to much frustration for members of both cultures. Entering a culture with this type of 
ethnocentrism, the assumption one’s culture is correct, is another byproduct of ignorance and cultural 
misunderstanding.  

Business English is highly recognized as one of the most popular disciplines. It has become a common 
concern in Business English teaching to raise students’ awareness of the importance of the cultural dimension in 
international business [1, p. 219]. It has been stated by Taylor that the learning objectives for students of Business 
English include “linguistic knowledge and skills, business knowledge, intercultural communication competence, 
and comprehensive humanistic qualities.” [5] 
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Түйіндеме: Қазіргі қоғамда бәсекеге қабілетті тұлғаны дамытуда эссенің алатын орны ерекше, оның 
түрлі жанрларының үздіксіз дамуы уақыт өте келе ерекше сұранысқа ие болуда. Эссе жазу әрбір студент 
үшін қажетті болып табылады. Кез келген академиялық эссенің (мысалы, сенімді баяндау, сипаттау) 
немесе жоспарланған эссе жазудағы сәттіліктің кілті – жазу. Студенттерге кеңейтілген жазумен айна-
лысуда жан-жақты мүмкіндіктер тудыру олардың шеберліктерін жетілдіруге көмектеседі. 

Бірақ эссе жазуда ең жоғары деңгейге жету үшін бірнеше сағат жеткіліксіз. Тәжірибе мағыналы 
болуы тиіс. Студенттер эссенің әр түрін қалай құрастыруға болатындығы туралы кең түсінік алғаннан 
кейін, олар өз ойлары мен идеяларының қарапайым жеткізушісі ретіндегі жұмысын дәл реттеуге мүмкін-
дік беретін бөлшектерді ықшамдап жазуға дайын болады. Эссе жазудың мақсаты – студенттердің 
таңдалған тақырыпты шығармашылық тұрғыдан түсіну, туындаған проблема бойынша өз пікірін 
дәлелдей отырып  қабілетін дамыту. Бұл мақала эссе жазуға үйретуде іргелі ойларды қарастырады. 

Тірек сөздер: эссе жазу, оқыту әдістемесі, лингвистика, жазу дағдысы.   
 
Аннотация: Жанр эссе находится в постоянном развитии и становится особенно востребованным в 

настоящее время, когда обществу требуется конкурентоспособная личность. Написание эссе является 
необходимым навыком для каждого студента. Независимо от того, пишете ли вы какой-либо 
академический очерк (например, убедительный, повествовательный, описательный или описательный) 
или сочинение по расписанию, ключ к успеху в письме – это писать. Создание возможностей для наших 
студентов участвовать в расширенной письменной деятельности поможет им улучшить свои навыки в 
качестве писцов. 

 Но одних только часов недостаточно для достижения самых высоких уровней в написании эссе. 
Практика должна быть осмысленной. Как только студенты получат широкий обзор того, как 
структурировать различные типы эссе, они будут готовы сузить детали, которые позволят им точно 
настроить свою работу в качестве скудного носителя своих мыслей и идей. Целью написания эссе 
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является развитие умения учащихся творчески осмысливать выбранную тему, выражать свое мнение и 
суждение по поставленной проблеме, аргументируя свою позицию. Данная статья рассматривает 
фундаментальные соображения при обучении написанию эссе. 

Ключевые слова: написание эссе, методика преподавания, лингвистика, навыки письма. 
 
Annotation: The genre of essays is in constant development and is becoming especially popular at the 

present time, when society needs a competitive personality. Essay writing is an essential skill for every student. 
Whether writing a particular type of academic essay (such as persuasive, narrative, descriptive, or expository) or a 
timed exam essay, the key to getting good at writing is to write. Creating opportunities for our students to engage 
in extended writing activities will go a long way to helping them improve their skills as scribes. 

But putting the hours in alone will not be enough to attain the highest levels in essay writing. Practice must be 
meaningful. Once students have a broad overview of how to structure the various types of essay, they are ready to 
narrow in on the smaller details that will enable them to fine-tune their work as a lean vehicle of their thoughts 
and ideas. The purpose of writing an essay is to develop the ability of students to creatively comprehend the 
chosen topic, to express their opinion and judgment on the problem posed, arguing their position. This article 
addresses fundamental considerations in teaching essay writing. 

 Keywords: essay writing, teaching methodology, linguistics, writing skill 
 

INTRODUCTION 
Written communication has become extremely important for interaction in the modern world with the instant 

technological development. Recently writing assessments and essays have become a vital part of a formal 
education. Secondary students are taught to structure their compositions in order to improve their writing skills. 
Both in secondary and tertiary education, essays are used to judge the mastery and comprehension of material. 
Students are asked to explain, comment on or assess a topic of study in the form of an essay. 

What is an essay? Essay is a short piece of writing on a particular subject which presents the author’s point of 
view. It is an organized set of ideas and reflections. This presentation of views must be done in a logical and 
factual manner with the use of the first person often discouraged. The leading essayist Aldous Huxley defines 
essay in the following way - “Like the novel, the essay is a literary device for saying almost everything about 
almost anything, usually on a certain topic. By tradition, almost by definition, the essay is a short piece, and it is 
therefore impossible to give all things full play within the limits of a single essay. But a collection of essays can 
cover almost as much ground, and cover it almost as thoroughly, as can a long novel”. The word "essay" 
originated from French word "essai" which means "effort, sketch". It reflects the essence of this notion. It is a 
personal attempt to give a challenging sketch on certain issues. Every attempt is different and presents versatile 
ideas, but people must not be afraid of writing even knowing that it is too complicated to express themselves in a 
proper way. 

 
MAIN PART 

Essay should be structured in various sections that make it easy for the readers to read and follow the author’s 
thoughts clearly. To show your grasp of the ideas studied learners have to express them in their own words. 
Writing essays is not the easy task. Nevertheless, it is a good way to stimulate learning and critical thinking that 
makes writing a valuable part of any language course. It enables learners to display the skills and abilities which 
they possess and remaining an important method of assessment, helps to discriminate between students, to test 
their intellectual capabilities. Raimes points out “Writing helps students to learn. Firstly, it reinforces the 
grammatical structures, idioms, and vocabulary that teachers have been teaching their students. Secondly, when 
students write, they also have a chance to be adventurous with the language, to go beyond what they have just 
learned. Thirdly, when students write, they necessarily become very involved with the new language [1, 58] 

Professor Roy Wilkinson has identified a pyramid of skills which teachers try to test with the help of essay 
assignment. 

Tarvers explains that “Writing is a powerful instrument of thought. In the act of composing, writers learn 
about themselves and their world and communicate their insights to others. Writing confers the power to grow 
personally and to effect change in the world" [2, 45] Moreover, the skill of writing essays is an essential tool in 
achieving the desirable grade in the courses studied. The basic essay-writing skills are not that difficult to acquire. 
The reason why so many students fail to do this is that not enough attention has been paid to teaching them. It is 
inevitable that schools, colleges and universities spend most of their time teaching the core subject-matter of a 
course, but hardly any time in advising students how to put their ideas down on paper in the form of an essay. 
Hedge points out that writing has been a neglected area of English language teaching for some years [3, 101]. 
However, when people write down an account of ideas for others to read, they have to explain themselves 

http://en.wikipedia.org/wiki/First-person_narrative
http://en.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
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particularly carefully. The leaps made while talking are not allowed. This makes writing probably the most 
challenging aspect of studying. White and Amdt promote that “Writing is a form of problem-solving which 
involves such processes as generating ideas, discovering a voice with which to write, planning, goal-setting, 
monitoring and evaluating what is going to be written as well as what has been written and searching for language 
with which to express exact meanings” [4, 92]. 

The difficulties in writing essays as well as the process of teaching writing essays show the object of this 
course paper. The subject lies in the set of skills and hints for teaching learners to write better compositions. This 
coursework comprises the following tasks: 

• to specify the structure of the essay and stages in writing it; 
• to clarify the skills and habits necessary for the learners to write properly, clearly and persuasively, and to 

present the viewpoint forcefully in writing; 
• to show the importance of practicing writing topic and concluding sentences, organizing the paragraphs 

coherently, using appropriate vocabulary, transitional devices and grammar; 
• to apply key writing structures to learners’ writing; 
• to develop strategies for writing, revising, and editing texts that are based on audience and purpose; 
• to make students aware of the impact of their choice of words, sentences and organizational techniques 

on the effectiveness of writing. 
Learning solid essay writing skills while in school is the foundation for even the most basic education. Thus, 

many students do not have the slightest idea on how to begin a creative writing and how to express their thoughts. 
It is important for learners not to suppress their ideas, they should think widely, in various directions. The practical 
value lies in helping people to order their essays, to display their knowledge in the well-structured way due to the 
standards of essay writing, to provoke the learners to write and to believe in their own abilities, the originality and 
validity of their thoughts. In addition to this, essay writing is a part of a sequence designed to develop specific 
discourse skills. 

Language learning requires mastering the four basic skills a language consists of. Thus there is not only the 
awareness of grammatical, lexical or syntactic rules needed but the writing process demands also mental power of 
the writer. Writing is an effective tool to use for different purposes from sharing ideas, corresponding to 
persuading others. Through writing people articulate their ideas in another way than in speaking, their written 
product can be much more expressive and powerful. Written works are permanent; they may have an impact 
much later in time. Tarvers claims that “The purposes for writing vary widely, from discovering the writer’s own 
feelings, to persuading others to a course of action, recreating experience imaginatively, reporting the results of 
observation, and more” [2, 48]. Having such potential, learners should be taught all the necessary rules and 
conventions of writing as a skill to express themselves in the most appropriate way. Therefore writing deserves an 
equal part in the classroom of learning language skills.  

 
CONCLUSION 

Nowadays more attention is paid to speaking and listening, developing writing skills seem to be a deprived 
area. White mentions that “For some time, under the influence of the audio-lingual approach to language teaching, 
it has been conventional wisdom to regard speech as being of primary importance, with writing being placed a 
poor second. Writing was regarded as being a somewhat inferior form of the language” [4, 57]. It is no longer 
seen as simply a means to retell or recount information, but as a unique way to internalize and expand upon 
specific knowledge, to retain the information, integrate it into the existing knowledge. Neither a multiple choice 
test nor short answer quiz can provide students with the opportunities to develop the kind of critical evaluative 
skills a thorough writing assignment can. Robert Kellogg states " [Writing] is a vehicle for expanding and 
transforming one's own knowledge base. [It] not only demands thinking, it is also a means for thinking. By 
writing about a subject, one learns what one thinks about the subject. This property of transforming knowledge is 
a fundamental component of writing skill" [5, 214]. Writing essays teaches students to research, plan, organize 
and structure their activities. 
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Түйіндеме: Мақалада қазіргі білім беру үрдісіндегі жаңа технология мен инновациялық әдіс-тәсілдер 

туралы қарастырылады.  Қазіргі білім беру ісінде жастарды оқыту мен  тәрбиелеу әдістерін үздіксіз жетіл-
діріп отыру қажет. Бұл шарттар инновациялық педагогикада оқу үрдісін ұйымдастыру арқылы жүзеге 
асырылады. Шығармашылық ізденісте болу үшін оқытушы үнемі өз білімін жетілдіріп отыруы тиіс.    

Инновациялық оқыту үрдісінде ойлаудың атқаратын рөлі үлкен маңызға ие. Ол үшін ойлау операция-
ларын қалыптастыру лайықты оқу-материалдық базамен және жаңашыл-педагогтар қатарымен анықтала-
тын мазмұндық материалдың қазіргі күнгі деңгейінде ғана мүмкін. Осылайша, педагогика ғылымы 
сапалы оқытуды қалыптастыру механизмін қарастырады, ал бұл  білім алушының ойлау  әрекетінің 
дамуын бірінші орынға  қояды.   

Инновациялық оқыту арқылы білім алушылардың білімді өз бетінше игерулеріне бағытталған  әдіс-
терді жүйелі пайдаланған жөн. Сондықтан ойлау және практикалық әрекеттерге шақыратын белсенді оқыту 
әдістерін пайдалану адамның маңызды интеллектуалдық сапаларын дамытуға мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: инновация, әдіс-тәсілдер, білім беру, шығармашылық жұмыс, жаңаша оқыту, 
бағдарлама.  

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются новые технологии и инновационные подходы в 

современном образовательном процессе. В современном образовании необходимо непрерывно 
совершенствовать методы обучения и воспитания молодежи. Эти условия реализуются в инновационной 
педагогике путем организации учебного процесса. Чтобы быть в творческом поиске, преподаватель 
должен постоянно совершенствовать свои знания. 

Роль мышления в процессе инновационного обучения имеет большое значение. Для этого 
формирование мыслительных операций возможно только на современном уровне содержательного 
материала, определяемого соответствующей учебно-материальной базой и рядом педагогов-новаторов. 
Таким образом, педагогическая наука рассматривает механизм формирования качественного обучения, а 
это ставит на первое место развитие мыслительной деятельности обучающегося. 

Посредством инновационного обучения следует систематически использовать методы, направленные 
на самостоятельное освоение обучающимися знаний. Поэтому использование активных методов 
обучения, призывающих к мышлению и практической деятельности, позволяет развивать важные 
интеллектуальные качества человека. 

Ключевые слова: инновация, методы, образование, творческая работа, новое обучение, программа. 
 
Annotation:This article discusses new technologies and innovative approaches in the modern educational 

process. In modern education, it is necessary to continuously improve the methods of training and education of 
youth. These conditions are implemented in innovative pedagogy by organizing the educational process. To be in 
a creative search, the teacher must constantly improve his knowledge. 

The role of thinking in the process of innovative learning is of great importance. For this, the formation of 
mental operations is possible only at the modern level of meaningful material, determined by the appropriate 
educational material base and a number of innovative teachers. Thus, pedagogical science considers the 
mechanism for the formation of quality education, and this puts the development of the student's mental activity in 
the first place. 

Through innovative learning, one should systematically use methods aimed at independent learning by 
students. Therefore, the use of active teaching methods, calling for thinking and practical activity, allows you to 
develop important intellectual qualities of a person. 

Keywords: innovation, methods, education, creative work, new learning, program. 
 
Білім беруге  жаңаша  қарау адамзаттың ғасырлар бойы жастарды оқыту мен тәрбиелеу әдістерін 

үздіксіз жетілдіруі арқасында мүмкін болып отырғаны белгілі. Оқытуды жетілдіру үшін Я.А. Коменский 
бірінші рет көрнекі оқыту қағидасын ендірді және бұл қағидасын «Сезімдік заттар әлемі» (Мир чувствен-
ных вещей) атты иллюстративті оқулығында жүзеге асырды. Ол физика, механика, жаратылыстану-
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тарихи ғылымдар, биология бөлмелерін, мектеп алдындағы жер  телімін қамтыған  пансофистік   мектепті  
құрды.  Бұл іс  жүзінде  инновациялық  қоршаған  ортаны  құру, ортатану  тұрғысынан келу, сондай-ақ  
студенттерге  эстетикалық,  эмоционалдық ықпал  етуді  жүзеге  асырудың  алғышарты  болды. Бұл идея 
инновациялық педагогикада білім  алушының  инновациялық  ойлауын  қалыптастыратын  оқу үрдісін 
ұйымдастырудың мағына құрушы жүйесі ретінде жүзеге асырылды. 

Инновациялық білім берудің мәнін бір сөзбен былай сипаттауға  болады: «Өткенді ығыстырып 
шығармау, бірақ болашақты құру». Өзінің озық  үлгілерінде ол үнемі  ескіріп отыратын білімдерді  беруге 
емес, сондай-ақ  қажеттілікке қарай білімдерді өз бетінше игеруге мүмкіндік беретін  базалық білікті-
ліктерді игеруге бағытталған.  Міне, сондықтан да  мұндай білім  беру  дәстүрлі білім берумен салыстар-
ғанда, тәжірибемен анағұрлым тығыз байланыста болуы  тиіс. Біздің  өркениетіміздегі ақпараттар  көлемі 
әрбір  бес жылда еселене түседі. Сондықтан білімдерді игеруден басқа жаңа  ақпараттарды алуға, өңдеуге 
және пайдалануға септігі тиетін техниканы игеру де маңызды. Бұл жағдайда білім алушылар білімді 
инновациялық білім беру  бағдарламалары  шеңберіндегі  қабілеттер арқылы  меңгереді» [1]. 

Адамдардың ойлау стилін зерттеуші психологтар зерттелушілердің  80%-ы консервативті стилімен 
сипатталатынын, ал қалған 20%-ы ғана белгілі бір деңгейде жаңалыққа, жаңа көзқарастарға бағдарлан-
ғанын атап көрсетеді.  Профессор М.Кувшинова әлемде адамдардың 4-5 пайызы ғана инновациялық 
ойлауға  ие  екенін айтады.  

ЖОО-да алынған білімдер  адамға  өмір  бойы,  кейде  бүкіл еңбек еткен  жылдарында қызмет етсе, ал 
ақпараттық төңкеріс ғасырында алынған  білімді үнемі жаңартып отыру керек. Оған ең  алдымен  өз  
білімін  жетілдіру  арқылы  ғана  қол  жеткізуге  болады, ал бұл адамнан танымдық белсенділік пен  өз 
бетінділікті талап  етеді».  

Инновациялық оқыту үрдісіндегі ойлаудың атқаратын рөлін түсіндіру   барысында мынадай сұрақ 
туындайды: Инновациялық ойлауда ескі білімдердің алатын орны қандай? Егер білімді тек ойлау  
әрекетінің  нәтижесі  деп түсінсек, онда олар педагогикалық ғылымның зерттеу пәні болып табылады. 
Сонымен бірге, психологияда  «білім»  ұғымы көбіне бір  мезгілде  ойлау нәтижесін (ақиқаттың  бейне-
ленуі), сонымен қатар оны  алу үрдісін (ойлау әрекеті) де бейнелейді. Іс-әрекет қағидасына сәйкес білім 
әрекеттен  тыс өмір сүре алмайды, оның құрылымына кіреді. Сондықтан «бұл ұғым тұрмыстың бейне-
ленуі және ойлау операциясының құралы да болып табылады». Демек, білім сапасына қатысты  қазіргі  
күнгі парадигма  ойлау түрлерінің даму үрдісін есепке  алмай  тұра  алмайды [2]. 

Ойлаудың  мазмұндық құраушысы ретінде  ұғымдар  алынады, ал  ақыл- әрекеті оның  операциялық  
құраушысы болып табылады. Сонымен  бірге,   олар өзара тығыз байланысты. Жоғары мектепте білім 
беру барысында  білімді  игеру мәселесі  екінші  орынға  кетіп,   ал  бірінші  орынға белгілі бір ойлау 
операцияларын жүзеге асыру үрдісінің тиімділігі шыққан жағдайда мамандардың кәсіби дайындығының 
нәтижелілігі мен көшбасшыны  қалыптастыру мүмкін болмақ. Және, керісінше, ойлау операцияларын   
қалыптастыру лайықты оқу-материалдық базамен және жаңашыл-педагогтар  қатарымен анықталатын 
мазмұндық материалдың қазіргі күнгі деңгейінде ғана  мүмкін.  Ұсынылып отырған  ұстанымға  қарсы 
ойлау  нәтижесін ойлау  үрдісінен  бөліп  қарастыратын  пікірлер  де  бар. Дегенмен,  ойлау  нәтижесі  де, 
сонымен бірге, ойлау үрдісінің өзі де психологиялық зерттеулердің  нысаны  бола алады, бірақ  екі 
жағдайда  да  олар  ажырамас тұтастық ретінде  қарастырылуы  тиіс. Дегенмен, бұлай  ой топшылауда  
ойлау құралы ретінде  пайдаланылған ұғымдарды жеке адам игерген білімдермен теңестіруге   болмайды. 
Осылайша, педагогика ғылымы  сапалы оқытуды  қалыптастыру  механизмін қарастырады, ал бұл  білім 
алушының ойлау  әрекетінің дамуын бірінші орынға  қояды.  

Инновация – бұл таным  және  қандай  да  ментальдық үлгілерді  тәжірибеге ендіру барысында пайда 
болған жаңалық. Жаңаның пайда болуы көбіне тек сыртқы фактормен ғана емес, сондай-ақ ішкі, 
когнитивті факторлармен анықталады. Педагогика ғылымдарының кандидаты Л.А. Холодкова иннова-
циялық ойлауға философиялық тұрғыдан анықтама  береді, бірақ біз үшін жұмыстағы  «инновациялық 
ойлау»  анықтамасының педагогикалық тұрғыдан қарастырғандағы мағыналық мазмұны маңызды. Ол 
былай деп жазады: «Инновациялық ойлау – адамзат танымының, қоғамдық қатынастарда пайда болған 
қарама-қайшылықтарды ұғыну, жаңаның адамдар сұраныстары мен қызығушылықтарына сәйкестігін 
немесе сәйкес еместігін  түйсіне отырып қайшылықтарды шығармашылықпен шешу үрдісінің жоғарғы  
сатысы» [3]. 

Инновациялық оқытудың мақсатына жетудегі, тұлғаны жалпы дамытудағы, оның кәсіби дайынды-
ғындағы жетекші фактор болып табылатын оқыту үрдісінде тұлғаның белсенділігін арттыру мәселесі  
оқытудың маңызды элементтерін (мазмұны, түрлері, әдістері) жан-жақты  түсіндіруді, сондай-ақ, білімнің 
түсініктілігіне дидактикалық, психологиялық жағдайлар  жасауды  талап  етеді. 
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Сондықтан  ойлау  және  практикалық  әрекеттерге  шақыратын белсенді оқыту әдістерін  пайдалану 
адамның  маңызды  интеллектуалдық сапаларын дамытуға мүмкіндік береді.  Ал бұл сапалар өз кезегінде  
білім алушылардың бұдан әрі білімді игерудегі және алынған білімді тәжірибеде пайдалану белсенділік-
терін қамтамасыз етеді [4].  

Біздің инновациялық тәсіл оқытушылардың  жоғары сапалық  деңгейіне  арқа сүйейді,  яғни  олар  
тек  пікірлес  болып қана қоймай, сонымен  бірге инновациялық оқыту мен  инновациялық тәрбиеден 
тұратын инновациялық білім берудің мәндік мазмұнын терең түсінулері  тиіс. 

Инновациялық дәріс – дәріс мазмұнына инновацияны ендіруді бейнелейтін ұғым. Педагогикалық 
тәжірибеде оқу дәрістерінің инновациялық түрінің алуан түрі бар: дәріс-әңгіме (семинар), дәріс-интервью, 
дәріс-кеңес,  дәріс-видеотренинг, проблемалық дәріс  және  т.б.  

Интерактивтілік оқыту үрдісінде студенттерге сабаққа белсенді араласуға  (сұрақтар  қою,  күрделі  
бөлімдер бойынша дәл және қолжетімді түсініктер алу) мүмкіндік  береді, ал  мультимедия-технологияны  
пайдалану студенттер назарын материал мазмұнына едәуір белсендіреді және жаңа  тақырыпқа қызығу-
шылықтарын арттырады. Сонымен бірге, оның оқу  үрдісіндегі рөлі өзгереді. Оқытушы назарын оқу 
материалының едәуір күрделі бөліктеріне аударып, дәрісті оқу уақытын тиімді пайдаланады. Осылайша, 
оқу  үрдісінде  бір  мезгілде педагог  пен компьютерді  пайдалану   оқыту  үрдісін  белсендіруге  мүмкін-
дік  береді. Оқытылып  отырған пәнге  студенттердің қызығушылықтарын және оқу үрдісінің тиімділігін  
арттырады. Ал бұл  өз  кезегінде  білім  беру сапасын   жақсартады. 

Инновациялық ойындар кешенді міндеттерді  шешуге мүмкіндік береді: жаңа білімді игеру, кәсіби 
пәндерді оқыту барысында алынған білімдерді бекіту, шығармашылық қабілеттерді дамыту, кәсіби білік-
тіліктерді қалыптастыру, оқу материалын түрлі бағытта оқып-үйрену. Бұл едәуір көп  еңбекті қажет ететін 
оқытудың тиімді түрі. Өткізілген ойынның маңызды  қорытындысы студенттердің алған практикалық 
біліктіліктері болып табылады. 

Біз инновациялық оқу үрдісін ұйымдастыру мен педагогикалық  қамтамасыз етудің кейбір иннова-
циялық технологияларына тоқталдық. Студентті инновациялық дамыту – үздіксіз, динамикалы, оқыту-
шыдан ұдайы ой еңбегін талап ететін үрдіс. Қандай да болмасын жаңа әдіс-тәсілдер әрбір білім алушы-
ның өз бетімен оқып-үйренуіне сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, қорытынды жасай 
алуына, сөйлеу мәдениетінің өсуіне ықпал етеді, білім сапасын арттырады. Оқыту технологияларын 
сабақта қолдану олардың білім сапасын арттырып қана қоймайды, олардың жеке тұлға ретінде 
қалыптасуына әсерін тигізеді.  
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Түйіндеме: Автор мақалада кіріктірілген сабақтар бойынша өзіндік тәжірибелерімен, ой-пікірлері-

мен бөліседі. Мақалада кіріктіріліп өткізілген сабақтарда оқу материалдары кешенді түрде талданып, 
тақырып тұтастай санаға сіңірілетіндігімен құнды деген тұжырым жасалған. 

Тірек сөздер: кіріктірілген сабақ, интербелсенді әдіс, құзіреттілік, топтық жұмыс, топаралық жұмыс, 
сұрақ-жауап әдісі, пікірталас, актив лексика, пассив лексика.  

 
Аннотация: Автор в статье делится своим опытом, мнениями по интегрированным урокам. В статье 

делается вывод, что на интегрированных занятиях учебные материалы анализируются комплексно, что 
тема полностью впитывается в сознание. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, интерактивный метод, компетенция, групповая 
работа, межгрупповая работа, метод вопрос-ответ, дискуссия, активная лексика, пассивная лексика. 

 
Annotation: The author in the article shares his experience, opinions on integrated lessons. The article 

concludes that the integrated training materials are analyzed comprehensively, that the topic is fully absorbed into 
the consciousness. 

Keywords: integrated learning, interactive method, competence, group work, intergroup work, question-
answer method, discussion, active vocabulary, passive vocabulary. 

 
Қазіргі кезде «мүлде бір-біріне қатысы жоқ» пәндерді кіріктіріп өткізу дәстүрі кең етек алып келеді. 

Әдетте, бұл әдіс, музыка, хореография, бейнелеу т.с.с. шығармашылық пәндерге тән деп танылып келді. 
Алайда кейінгі кезде сан түрлі пәндерді кіріктіріп өткізу тәжірибелері күн санап көбейе түсуде. Аталған 
әдісті тіл үйрену сабақтарында да қолдануға болатындығын өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Тіпті кез келген тілді 
шет тілі ретінде оқытуда кіріктіруге болатын пәндердің қатары аз емес екеніне көз жеткіздік. Тіл үйрену де-
геніңіз, белгілі бір халықтың күнделікті өмір-тіршілігінен бастап, бүкіл тарихы, салт-санасы, өнері, ділі, діні, 
рухани және материалдық мәдениеті туралы ақпараттар ағыны астасып келетін күрделі процесс дер едік.  

Кіріктірілген сабақтарда білім алушы дүние, қоршаған орта, түрлі құбылыстар, өмір шындығы 
туралы білімдерді бөліп, жармай, тұтас меңгеруге мүмкіндік алады. Мұндай сабақтар білім алушылардың 
қызығушылығының артып, өз бетінше белсенді әрекет етуіне ықпал етеді. Ойлау қабілеттері дамиды, 
белгілі бір тақырыпты түрлі салалар аясында, әр қырынан саралау, талдау, қорытынды жасауға дағды-
ланады. Сол әрекеттер арқылы олардың тілдік құзіреттіліктері де дамиды.  

Кіріктірілген сабақтарда бірнеше пәндер қамтылатындықтан, ондай сабақтар түрлі әрекеттерге толы 
болады да, білім алушыдан жоғары белсенділікті талап етеді. Сол арқылы білім алушының танымдық 
қызығушылығы артып, қиял, ой, елес, жады дамиды. Тіл байлығы артады. 

Аталған әдістің тағы бір артықшылығы, мұндай сабақтарда білім алушы өзін еркін сезініп, өз 
мүмкіншіліктері мен қабілеттерін барынша ашып көрсетуге мүмкіндік болады. Сонымен қоса, тек оқушы 
ғана емес, ұстаздар да өздерінің білімі мен біліктіліктерін шығармашылық тұрғыда көрсете алады. 

Осы тұрғыдан келгенде кіріктірілген сабақта интербелсенді (жоғары белсенділікті дамыту) әдіс, 
оздыра оқыту әдісі, сұрақ-жауап, пікірталас, топтық жұмыс, топ аралық жұмыс т.с.с. әдістерді қолдану 
тиімді деп ойлаймын. 

Сабақта пайдалану үшін алдын-ала техникалық құралдарды сайлап алдым (интерактивті тақта, слайд-
тар, сонымен қоса, бейне-файлдарды тыңдау үшін колонка қосу. Белсенді үлестірме материалдар (АРМ). 

Мен ашық сабағымның тақырыбын «Мінез және келбет. Адами қасиеттер» деп алдым. Сабақты 
дәстүрлі емес, кіріктірілген (психология, өзін-өзі тану) сабақ түрінде өткіздім.  

Адам өмірі қатынасқан адамдарымен, тәрбие алу жағдайларымен ерекшеленеді. Сонымен қатар 
даралық дамудың табиғи алғышарттары да әр түрлі. Сондықтан, әр адамда тек өзіне ғана тән, қайталанбас 
мінез бітістері мен сапаларының бірлігі қалыптасады. Алайда, мінез даралық ерекшелік көрсеткіші 
болуымен қоса, басқа адамдармен ортақ қырларымен танымал. Ұқсас жағдайларда, бір ортада өмір 
сүретін адамдар үшін типтік мінез бітістері тән. Мәселен, бұрынырақта еліміздегі адамдарға нұсқаумен 
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жүру, енжарлық, тәртіптілік тән болса, қазірде өз бетінше әрекет ете алатын, тәуелсіз, бастамашыл адам-
дар жиі кезігеді. Осыған қоса, қоғамның әр мүшесі басқа нақты бір топтың мүшесі болып табылады, ол: 
отбасы, оқу тобы, өндіріс ұжымы, түрліше ресми емес топтар. Олардың әрқайсы адамның мінезінде өзін-
дік рең қалдырады. Мінездің мәні – даралық және типтік ерекшеліктердің бірлігінде. Кез-келген қатынас 
мінез қалыптастырушы болмайды, тек өмірлік маңызды қажеттіліктерді қанағаттандырумен байланысты, 
материалды және рухани қажеттіліктермен байланыстылары ғана. Ең алдымен бұл қоғамға, басқа 
адамдарға, еңбекке, өзіне, заттарға қатынасы. 

ПАРАСАТТЫ АДАМ немесе АДАМДЫҚ КЕЛБЕТ – жалпы адам бойындағы ес, ақыл, рухани 
әлемі, жан дүние туралы көзқарастар жүйесі. Кез келген қоғамдық ортада адамдардың таным-түсінігі, 
ойлау, талдау жүйесі, ес, ақыл, рухани жан дүниесі және тәлім-тәрбие алу деңгейіне қарай адамдарды есі-
ақылы бүтін, рухани жан дүниесі таза және ақыл-есі кембағал, рухани жан дүниесі кінәрәтті деп үлкен екі 
топқа бөлінді. 

Қазақы ортадағы түсінік бойынша, рухани жан дүниесі бүтін, ақылды адамдар – жақсы-жаманды, 
дұрыс пен бұрысты, арам мен адалды, обал мен сауапты айқын айыра алатын, соған сай қарекет етіп, сын 
сағатта дұрыс шешім қабылдай алатын адамдар. Бұлар – кең пейіл, кешірімді, жанашыр, мейірімді, адал, 
ақкөңіл, әділетті, турашыл адам. Өз нәпсісі мен сезімін тежей алатын, атақ, даңқ, шен-шекпенге буланбай 
өмірге ой көзімен қарай алатын адам. Адам баласын жатсынбайтын, уәдеге берік, ата-ананы, үлкендер 
мен білім иелерін құрметтейтін, ел қамын өз қамындай ойлайтын, ләззаттана да, кектене де, кешіре 
білетін де, ауырғанын, сөйлегенін, ашыққан мен тойынғанын, істегенін айқын айыра алатын адам. 

Сабаққа төмендегідей мақсаттар қойдым: 
Білімдік: а) студенттердің мінез, келбет турасындағы білімдерін, сөздік қорларын кеңейту; ә) тақырып 

төңірегінде ауызша әңгімелеуге үйрету; б) тақырыпқа қатысты тілдесім құралдарын тиімді, орынды қолдана 
білуге машықтандыру; в) ауызекі және жазба түрлеріндегі тіл материалдарын тыңдап түсінуге және қолдана 
білуге төселдіру; г) компьютерлік жүйе арқылы берілген ақпараттарды, тіл иесінің табиғи айтылған сөзін 
түсініп, өз сөзімен айта білуін қалыптастыру; д) мәдениетті, сауатты сөйлей білуге дағдыландыру. 

Тәрбиелік: а) студенттердің бір-бірімен қарым-қатынасын жақсарту, оларды адамгершілікке, шын-
дыққа, достыққа, мейірімділікке, тәрбиелікке үйрету; ә) студенттердің өмірді бағалау, нағыз өмір құнды-
лықтары туралы түсініктерін кеңейту; б) тақырыпқа қатысты лексиканы беру арқылы студенттердің 
бойындағы адамзатқа деген сүйіспеншілік сезімдерін ұштау. 

Дамытушылық: а) студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту; ә) қазақ тілінде дұрыс айта 
және дұрыс жаза білуге дағдыландыру; б) өтілген материалды жүйелі түрде қорытындылап айтып жеткізе 
білуге үйрету; в) ойды жинақы жеткізе білуге машықтандыру; г) шығармашылықпен жұмыс істеуге 
ұмтылдыру; д) оқушының адамгершілік-рухани, қоршаған ортамен байланысын дамыту; е) аналитикалық 
ойлауды, танымдылықты дамытуға ықпал жасау. 

Сабақтың барысы төмендегідей болды. Ұйымдастыру кезеңі. Оқытушы: Құрметті студенттер! Бүгінгі 
сабағымыздың тақырыбы «Мінез және келбет». Біздің сабағымыздың мақсаты: біздің мінез және келбет 
туралы білімдерімізді кеңейту. 

Амандасу. Сабақ дөңгелек үстел басында өткізілді. Студенттермен қатар отырып, оң қолымды оң 
жағымда отырған бала ұсынып, сол қолын алдым, амандастым, оған жақсы тілектер, мадақтаулар айттым. 
Келесі кезекте ол өзінің оң жағында отырған көршісінің сол қолын алып, амандасты, солайша топтың 
барлық мүшелері амандасып, қол алысқанда, шеңбер пайда болуы қажет. Менің сол жағымда отырған 
бала шеңберді тұйықтап, менімен амандасты. Дәрісханада жылы, жағымды жағдай туды. 

Сөйтіп, жаңа сабаққа көштік. «Келбет» деген не? деген сұраққа студенттер жауап берген соң, слайд-
ты ашып, сөздің анықтамасымен таныстырдым. 

Келбет – 1) бет-әлпет, пішін, түр-тұлға, кескін, мүсін; 2) ауыспалы поэтикалық, көркемдік мағынада 
қолданылғанда бейнелік ұғым. Мысалы, өмір келбеті, сұлулық келбеті, ел келбеті. Бірақ, мұндағы келбет 
жай ғана бейне ұғымында емес – көркем, көрікті, сымбатты, ажарлы бейне ұғымында қолданылады. 

Сабақта меңгерілуге тиісті лексикамен таныстырдым (Үлестірме материалдарды таратып беру). Адам 
келбетін сипаттау үшін қолданылатын тірек сөздер: шаш, көз, мұрын, ерін, қас, маңдай, мойын, бой, дене, 
бет-пішін. Бұлар – актив лексика, сонымен қоса мен студенттерге пассив лексиканы таратып бердім. 

Актив және пассив лексиканы пайдаланып, студенттер қоғамдағы түрлі нәсілдерді суреттеді 
(еуропеидтік, монголоидтік, негроидтік), (австралоидтік). Аралас және аралық нәсілдік топтар (эфиоптар, 
малагасийліктер, полинезиялықтар, меланезиялықтар және т.б.). Нәсілдік араласу нәтижесінде метис, 
мулат, самбо топтары шықты. Студенттер нәсілдерге слайдтардағы суреттерге сүйене отырып, сипаттама 
беріп шықты. Сонан соң слайдта нәсілдерге берілетін дәстүрлі сипаттамалар ашылып, оқылды. 
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Келесі кезекте «Мінез» сөзінің мәні ашылды. «Мінез» сөзі өмірде және көркем әдебиетте кеңінен 
қолданылады. Басқа адамдармен қатынаса отырып әр адам өз мінезін танытады және өзгенікін бағалайды. 
Күнделікті өмірде көпшілік, қауым мінезді «жақсы», «жаман», «ауыр», «жеңіл» деп сипаттайды. 

Мінез ерекшеліктері жайлы білім мамандарды жұмысқа қабылдауда, жауапты қызметке тағайын-
дауда, бірлескен әрекетті орындауды тапсыруға байланысты топтарға біріктіруде маңызды. Сонымен 
қатар, шиеленістерді шешуде, ұжымда жағымды психолгиялық ахуалды орнатуда, қарым-қатынас 
тиімділігін арттыруда мінез жайлы түсінік аса қажет. 

Мінез дегеніміз адамның белгілі жағдаяттарда жасайтын типтік әрекеттерін сипаттайтын тұрақты 
даралық ерекшеліктердің бірлігі. 

Адам өзін-өзі бақылау жасау арқылы мінезіндегі мінін түзеуге, жағымсыз әрекет пен қылықтардан 
өзін тыйып ұстауға мүмкіндік алады. Мінез-құлық. адамның өзіне, айналасындағы басқа адамдарға 
қарым-қатынасынан, жүктелген істі қалай орындайтынынан көрінеді. Бұл оның бүкіл тыныс-тіршілігіне 
әсер етіп, сыртқы ортамен байланыс жасауын қамтамасыз етеді 

«Мінезді» ашатын лексиканы ұсындым. Үлестірме материалдарды бердім. Оқытушы: 
- Мінезді сипаттайтын сөздерге қандай сөздер жатады?  
- Адамның жағымды мінездерін атаңыздаршы!? 
- Адам бойында қандай жағымсыз мінездер болуы мүмкін? 
- Жақсы, сонымен қоса адам мінезін сипаттайтын тұрақты тіркестер де тілімізде өте көп. Енді, 

балалар, мен сіздерге адамның келбеті мен мінезін сипаттауға қажетті тіркестерді беремін.  
Фразеологизмдерді оқып бердім. Кейбір фразеологизмдердің мағыналарына талдау жасалды. 
Үй тапсырмасын тексеру. Оқытушы:  
- Мінез адамның заттық әлем және басқа адамдармен қатынасудың көптүрлі жүйесіне араласуына 

қарай, әлеуметтенуі мен тәрбиесіне байланысты қалыптасатын болса, темперамент тума факторларға, 
анатомо-физиологиялық ерекшеліктерге және ең бастысы, жүйке жүйесінің қасиеттеріне тәуелді болады. 

Үйге берілген тапсырма: Жұппен жұмыс, слайд қорғау. Адам темпераментінің түрлеріне сипаттама 
беру. Талаптар: жаңашылдық, түсініктілік, ұтқырлық. Регламент сақтау: 2 минут. 

Балалар! Қазір біз «Өмір құндылықтары аукционы» ойынын ойнаймыз. Ол үшін «Шаттық шеңберін» 
құрайық! Бәріміз бірге мына әнді салайық. 

 
Өзіңмен тұрмағанмен, сый мен сымбат 
Адамға қай жаста да өмір қымбат, достар-ай! 
Шарықтап шыққанменен, шыңдарыңа 
Жас келер шын жүректе шыдам бар ма, достар-ай? 
                    Ай-ай-ай, гүл дәурен, 
                    Бал-бұл дәурен, бал дәурен! 
                    Өмір әлі сын ғой, дәурен, сол дәурен! 

 
«Өмір құндылықтары аукционы» ойыны ойналды (25 мин.). 
- Құрметті студенттер, қазір мен «Өмір құндылықтары аукционын» жариялайын деп тұрмын... 

(лоттар слайдтарда берілді: намыс, бақыт, мәнсап, шетелге саяхат, кітап жазу, президент болу мүмкіндігі, 
ғарышқа ұшу мүмкіндігі, жақсы және адал достар, теңіз жағасындағы үй, бақытты отбасы, «Оскар» 
сыйлығын алу, киноға түсу, шетелдік гранттарды ұтып алу, махаббат, белсенді өмір, пайдалы 
байланыстар, жақындарымыздың денсаулығы, қаржылық тұрақтылық, қоғамдағы өзіндік орын, даналық, 
туған-туысқандардың амандығы, әділеттілік, ерлік, жаңалық ашу мүмкіндігі, уақыт, өмір). 

 
САТЫП АЛУ ПАРАҚШАСЫ 

Аты-жөні ____________________________________________ 
 

р/с Сатып алынған құндылық Бағасы 
1   
2   
3   
4   
5   

Қалған шартты бірлік  
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Балаларға сатып алу парақшасы, ақша (10-нан 1000-ға дейінгі шартты бірлік) таратылып берілді. Бір 
купюраны 1 рет қана қолдану керектігі ескертілді.  

Аукционның соңында: 
- Балалар, кім қандай лот алды? 
................  
- Сіздерге сұрақ: аукцион тақырыбын қандай мақсатпен «Өмір құндылықтары» деп алды 

ойлайсыздар? 
..................... 
- Өйткені, адамның өмірі өз қолында. Біздің мінез-құлқымыз біздің өмірімізді айқындайтын, белгілі 

бір бағытқа бағыттайтын тұсбағар (компас) секілді. Әркімнің таңдап сатып алған лоты арқылы олардың 
мінез құлқын анықтауға болады. 

АУКЦИОНДЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ: 
Адам өмір бойы өзін-өзі тану, құндылықтарды пайымдау, жақсы қасиеттерді өз бойына дарыту 

арқылы кемелденуге талпынады. 
Халқымыз: 
“Жақсының жақсылығын айт-нұры тасысын, 
Жаманның жамандығын айт-құты қашсын” – дейді.  
Адам жаман-жақсыны ажырата біліп, жаманнан бойын аулақ ұстап, бойына жақсы қасиеттерді 

бойына дарыта алғанда ғана дұрыс өмірлік айқындамасын таба алады.  
Аукционның соңында сатып алу парақшалары толтырылды. Бұл парақшалардағы сатып алынған 

құндылықтарды талдау балалардың қызығушылықтары мен мінез-құлқындағы ерекшеліктерін анықтауға, 
балалармен болашақта жұмыс істеу бағдарын айқындауда қажетті ақпараттарды жинауға мүмкіндік береді. 

«Мінез және келбет». Енді, балалар, «мінез» бен «келбетті» бірлікте қарастырып көрейікші! 
Фильм көру (1 мин.). Мінез бен келбеттің қатысы туралы психолог маманның пікірін тыңдау. 
Сұрақ-жауап: 
• Балалар, мына видеороликті көріп, қандай ой түйдіңіздер? 
• «Балет» фильмін көру. 5 мин. 
Ой шақыру сұрақтары 
а) Адамның ішкі жан дүниесі мен сыртқы келбеті сәйкес келе ме? 
ә) «Түсі игіден түңілме» деген мақалды қалай түсінуге болады? 
б) “Көз – адам жанының айнасы” дегенді қалай түсінуге болады? 
в) Досыңыздың, құрбы-құрдасыңыздың сыртқы келбеті қандай? 
г) Бет-бейнесіне қарап адамды тануға бола ма? 
ғ) “Досыңызды көрсет, сенің кім екеніңді айтып берейін” деген қағидамен келісуге бола ма? 
Сабақты бекіту. «Жүректен жүрекке...» (кері байланыс). Өз пікірлерін жазу үшін балаларға 

жүрекшелер таратып берілді.   
Сабақ маған ұнады, себебі... 
           Сабақ маған ұнамады, өйткені... 
                       Сабақтан үйренгенім... 
Цзицзанның үлгісінде айтылған ойларды тіл үйренушілердің өздері жазды. 
Жағымды қасиеттер: қарапайымдылық, ..., ...,  
Жағымсыз қасиеттер: екіжүзділік, ..., ...,  
Міндетті: Досқа адал болу; ата-ананың сөзін тыңдау; сабаққа бару, ...,  
Қорқынышты: Жалғыздық, ..., ..., ..., ..., ... 
Үрей:  Қорқынышты кино, ..., ..., ..., ... 
Сұмдық: Өлім, ..., ..., ..., ... 
Қайғы: Тасжүректік, ..., ..., ... 
Оқытушының ой-қорытындысы: «Әр адамның өз ойы, көзқарасы, өз пікірі болуға тиіс. Әркімнің 

өз жолы бар, әркімнің өз ұшар көгі бар» - деп ұлы Абай атамыз осыдан неше ғасыр бұрын айтып кеткен 
екен. Біз қазір  де тәуелсіз еліміздің ұрпағы еркін ойлы, өз көзқарасы бар жеке тұлға болып өскенін 
қалаймыз. Ойымды Әбділда Тәжібаевтің «Өмірді аяла» өлеңінің шумағымен аяқтағым келеді: 

 
Өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, 
Қос қолыңмен істелген ісіңе сен. 
Алысың да сыйлайды, жақының да, 
Өзіңді өзің төменге түсірмесең...  
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Үйге тапсырма: 
1-деңгей: Өз бойындағы жағымды және жағымсыз қасиеттерді екі бағанға жазып келу; 
2-деңгей: М.Әуезовтің «Абай жолынан» немесе қазақ ертегілерінен портреттер тауып, жазып келу; 
3-деңгей: «Нағыз қазақ: менің түсінігім бойынша...» өз ойыңызды жазып келіңіз. 
Бағалау. 
Сонымен, сөзімізді қорыта келгенде, кіріктірілген (интеграциялық) сабақтардың тиімді жақтары аз 

емес деген пікірмен толықтай келісеміз. Мұндай сабақтарда екі немесе бірнеше пәндер кіріктірі-
летіндіктен, бір пәнге басымдық берілетінін айта еткіміз келеді. Біздің жағдайымызда, әрине, басымдық 
қазақ тіліне беріліп отыр. Біздің ойымызша кіріктірілген сабақтарда берілетін білім мөлшері салмақты 
болса да, білім алушы үшін оны игеру аса қиынға соқпайды. Мұндай сабақтар материалдар кешенді түрде 
талданып, тақырып тұтастай санаға сіңірілетіндігімен құнды деп есептейміз. 
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Тіл үйретуде жаттығулардың атқаратын қызметі ерекше. Тілді оқытуда  тіл үйренуші,  қазақша 

тыңдай,  жаза, сөйлей білуі қажет.  Оқытушы тіл үйренушілерден қазақша сөйлеуді таңдап, орфоэпиялық 
ережелерді,  дыбыстар артикуляциясын қадағалап, дұрыс түсініп, мәнерлеп оқу, оқығанын түсініп, 
мазмұнын ұғынып жеткізе білу, сауатты жазу сияқты дағдыларын қалыптастыру мақсаты қойылады. Бұл 
дағдылар жаттығу, тапсырма, мәтін, суретпен жұмыс түрлерін ұйымдастыру көмегімен қалыптасады. 
Тілдік тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу әрекеттері де бір-бірімен байланысты. Тілді меңгертуде, әрі оны 
дамытуда жаттығу жұмыстарының орны ерекше. 

Өзге ұлт өкілдеріне орыс тілін үйретуде дағды мен іскерлікті қалыптастыруды В.П. Успенский 
жаттығу жұмыстарын орындатумен байланысты жаттығуларды  талдау және құрастыру деп екіге бөледі. 
Талдау жаттығулары сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға және тілдік материалдарды бекітуде 
жүргізіледі. Ал құрастыру жаттығулары жеке сөздерден сөз тіркестерін, сөйлемдер мен мәтіндерді 
құрастыруға  қолданылатындар деп ұсынылады [1,43 б.]. 

Жаттығу жұмыстарын жүргізуде ғалым Н.И. Гез орындалатын жаттығу жүйесінің анықтамасын 
беріп, тілдік және сөйлеу жаттығуларының түрлерін көрсетеді. Жаттығулар жеңілден ауырға ұстанымы 
бойынша және өтілетін тақырыптарымен, қайталаумен байланысты болуын айтады  [2,20 б.]. Ғалым             
И.В. Рахманов жаттығу жүйесіне қойлатын талаптарды төмендегідей етіп көрсетеді: 

1) жаттығу жүйесі меңгерілуге тиіс материалдың көлемін қамтуы тиіс; 
2) жаттығулар тұрақты жүргізіліп, тілдік жаттығулар және сөйлеу жаттығулары болып жүргізілуі 

керек; 
3) жаттығуларды қажетіне қарай түрлендіріп, көрнекіліктерді қажетіне қарай қолдану; 
4) жаттығулар сөйлеуге қатысты болуы керек; 
5) жаттығулардың талапқа сай қолданылып отыруын ескеру қажет [3,65 б.]. 

mailto:aitzhanova60@mail.ru
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Қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне үйретуде жаттығулардың маңызы зор екендігімен келісе отырып, 
қазақ тілін үйретудің әдістемесін зерттеп, әдіскер-ғалымдар өз үлестерін қосып, толықтыру үстінде. Қазақ 
тілін орыс тілді мектепте оқытудың әдістемесін қарастырушы ғалым А.Күзембаева тілдік  жаттығуларды 
7 түрге бөліп олардың қазақша тілін дамытуға, тіл үйретудің практикалық, қатысымдық бағытталуына 
септігін тигізетіндігін айтады [4,172 б.]. 

Жоғары оқу орындарында қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне пікірлесім арқылы үйретудің әдістемесін 
жасаушы ғалым Б.Мешінбаева төмендегідей жаттығу түрлерін ұсынады. Пікірлесуге дайындық және 
қатысымдық жаттығулары деп көрсетеді [5]. 

Әдіскер С.Нұрғали айтылым әрекеті арқылы қазақ тілін мамандыққа байланысты диалогтық, 
монологтық сөйлеуге үйрету жүйесін мәтінмен жұмыс және жағдаяттарға негізделген жұмыс түрлерін 
ұсынады [6]. 

Ғалымдар жаттығуларды түрліше топтастырғанымен, мән, мазмұны үндесіп отыратыны байқалады. 
Мысалы, тілдік жаттығуларды ғалымдар сөйлесуге дайындайтын жаттығулар, дайындық жаттығулары, 
грамматикалық жаттығулар деп түрліше атап жүр. Бірақ олардың бәрінде де бұл жаттығулар тілдік 
бірліктерді танытып, оны сөйлеуде қолдануға тіл үйренушіні жаттықтырады. Сондықтан біз осы мақалада 
тіл үйренушілерге ұсынылатын жаттығуларға тоқталдық. Олардың әрқайсының өзіндік ерекшеліктері 
бар. Жаттығулардың бұлай бөлінуі олардың мақсатына да байланысты. Тілдік жаттығулар тілдік 
материалды танытуға, меңгертуге,  сөйлеу жаттығулары сөйлеуге, өз ойын еркін жеткізе білуге, сөйлеу 
дағдысын қалыптастыруға үйретеді.  

Ғылыми деректерге, тәжірибелі оқытушылар пікіріне сүйене отырып, жаттығулардың ішкі 
мазмұнына қойылатын талаптарды анықтадық: 

 Жаттығуларда сөйлеу мақсатының көзделуі; 
 Жаттығуда сөйлесім түрлерінің толық қамтылуы; 
 Жаттығуларды орындатудағы қиындықтың ескерілуі; 
 Жаттығуда дыбыс үндестігін қайталауда толық қамтылуы, онымен байланысты болуы; 
 Жаттығулардың мазмұны дұрыс, қызықты, түсінікті болуы; 
 Жаттығулардың тіл үйренушінің өміріне, мамандығына байланысты болуы көзделеді. 
Жаттығу түрлерін қолдана отырып, қосымшаларды дыбыс үндестігіне сай сөзге дұрыс жалғау 

дағдысын қалыптастыру мақсатында тілдік жаттығулар жүргізіледі. Тілдік жаттығулар дыбыс үндестігі 
тақырыбы бойынша алған білімдерін бекітуге, оны дұрыс қолдану дағдысын қалыптастыруға арналады. 
Жаттығу жұмыстары жеңілден басталып, күрделене түседі. Тіл үйренушілер тілдік бірліктерді  ауызекі 
сөйлеуде, сөйлем құрастыруда орынды қолдануды, меңгеруді жаттығудан бастайды. Дыбыс үндестігіне 
арналған жаттығулар тіл үйренушілердің сөзбен қосымшалардың дұрыс байланысуын, оны ауызша, 
жазбаша тілде қолдана білу дағдысын қалыптастырады. 

Сөйлесу жаттығулары тіл үйренушілерге грамматикалық материалды меңгерту тілдік тұлғамен 
байланыста үйрету арқылы дыбыс үндестігін сөйлеуде дұрыс қолдану дағдысын қалыптастыру мақсаты 
көзделеді. Тіл дыбыстары акустикалық ерекшелікке қарай дыбыстардың жасалуы, жіктелуі, артикуля-
циясымен байланысты қарастырылады.  

Тілдік жаттығулар арқылы тілдің түрлі дыбыстық заңдылықтарымен танысып, дыбыстардың  жіктелуін 
оңай ажыратумен бірге, орфографиялық, орфоэпиялық ережелерді есінде сақтап, сауатты жазу, оқу дағды-
сын меңгереді. Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне үйретуде орфографиялық жаттығу жұмыстарының алатын 
орны ерекше. Орфоэпиялық жаттығулар әр сабақта жиі қайталанып жүргізілуі тиіс. Айтылудағы кездесетін  
қиындықтарды  жеңілдетуге, жоюға  байланысты  орфоэпиялық  жаттығуларды  орындау  қажет. 

Қазақ  тілін  оқыту,  ең  алдымен  оның  дыбыстық  ерекшелігін  білуіне байланысты.  Сабақта  тіл  
дыбыстарының ескерілуі қажет. Орыс тіліне тән ерекшелігі бар дыбыстар және қазақ тіліне  тән, айрықша  
дыбыстардың айтылуын, сөздер мен сөйлемдердің  интонациясын  қадағалау,  екпінді  дұрыс  қою сияқты 
қиындықтарды ескере отырып, жаттығуларда  мынадай мәселелерге айрықша  мән  беріледі: 

- дыбыстардың сөз ішінде,  сөз арасында  айтылуын меңгерту; 
- дыбыс үндестігінің орфографияға  қатысты  жағын  үйрету; 
- дыбыс үндестігінің  орфоэпияға  қатысты жағын  үйрету; 
- сөздің соңғы дыбысының оған қосылатын қосымшаны алдыңғы  дыбысына  әсеріне  назар  аударуға  

жаттықтыру; 
- түбір сөздің  дыбысының  дыбыс  үндестігіне байланысты өзгеруін салыстыру арқылы үйрету; 
- дыбыс үндестігіне бағынбайтын жағдайлар барын білдіру. 
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Дыбыс  үндестігіне  ұшырайтын  сөздерді  дұрыс  айтуға  жаттықтыратын  жұмыстардың  маңызы  
зор, олар  студенттердің  дұрыс  сөйлеу  нормасын  қалыптастырады. Ғылыми  түрде  сұрыпталынып  
алынған сөйлемдер  мен  мәтіндерді  дұрыс  оқып,  дұрыс  айтуға  жаттықтыру  өте  қажет. 

Алдымен  жаттығуларда  қатысымдық  бағыт  болу  көзделеді. Тілді   үйретуде  қатысымдық  бағыт  
негізгі  орын  алу  қажет  екені  әдістеме  ілімінде  әбден  дәлелденгені қазір  ешбір  күмән  туғызбайды. 

Жаттығулар студентті белсенді түрде ойлануға мәжбүр ететін болу керек.  Мұнда  студенттің  
шығармашылық қабілеті, мүмкіндігі ескеріледі, сол арқылы ойлауы дамиды. Бұл жаттығулардың    
мазмұнына  да  қатысты. Мазмұнға  қойылатын  талапты  ескеру  қажет. Сонда ғана  студент  сөйлеуге  
үйреніп  қана  қоймай, тілдік бірліктерді  де  біріктіреді.  

Дыбыс  үндестігін  меңгеру  арқылы  қазақша  сөйлеуге  үйрететін  жаттығуларды   орындату  үшін  
төмендегідей  талаптар  қойылады: 

1. Жаттығуларды  орындауға  қажетті  тілдік  бірліктерді  меңгерген  болу  керек. Дыбыс  үндестігі  әр  
қосымшамен байланысты  үнемі  еске  түсіріліп,  қайталануы  заңдылық.  Ол  оқытудың  бір кезеңіне  ғана  
қатысты  заңдылық  емес. Сондықтан  тілдік  бірліктердің  дыбыстық  нұсқаларын  қолдауды меңгеруде  
студент дыбыс үндестігіне сүйеніп отырады. Олай болса, жаттығулар түрлерін орындау  үшін,  студентке 
тілдік бірліктерді  білу және оларды дұрыс таңдап қолдану дағдысы болу  қажет.    

Ол  тілдік  жаттығуларда  орындалады, ал сөйлеу жаттығуларында жалғастырылады, ал  қатысымдық  
жаттығуларда  дамытылады. 

2. Жаттығуларды орындату үшін студенттің оған қатысты сөздік қоры болу қажет. Жаттығу тақыры-
бына  сай  жеткілікті  сөздік қор сөйлеу  жаттығуларын  орнатуға  мүмкіндік  береді. Қажетті  жаңа  сөздер 
жаттығуларда беріліп отырады. Бірақ тақырыпқа қатысты негізгі ойға қажетті сөздік қор  студентте  болуы 
керек, оның  жаңа  сөзбен  толықтырылуы – қатысымдық  жаттығуларды орындатуда  өрбітіледі. 

3. Жаттығулар  адамның  өз ойын тілдік  нормаға  сай  басқаға  жеткізуін  талап  етеді. Ал  аяқталған  ой   
сөйлем арқылы беріледі. Студент ойын басқаға жеткізу үшін сөйлем құрастыра білуі керек. Ол үшін   
сөйлем құрайтын  мүшелерді, олардың сөйлемдегі орын  және  бір-бірімен  байланысу  жолын  білу  керек. 
Бұл мәселелерге тілдік және сөйлеу жаттығулары кезінде студент үйренеді, дағды алады. Сол дағды  
қатысымдық  бағыттағы  жаттығулар  кезінде  ойланбай  қолданылатын  дәрежеге  келтіріледі. 

4. Тілдік жаттығуларда жасалатын дайындықтың бірі – орфоэпиялық норма. Бұл тілдік  жаттығу-
ларда дыбыстарды өткен кезде, дыбыс  үндестігімен  байланысты  мәтіндерді  оқуда   қалыптастырылады. 
Сөйлеу  жаттығулары әңгімелесім, сөйлесім, пікірлесім   ретінде  болғандықтан, студент   сөйлеу  
жаттығуларын  орындауда  орфоэпиялық  норманы  меңгеру  дағдысына  сүйенеді. 

5. Тілдік,  сөйлеу жаттығулары тек ауызша ғана орындалып қоймайды, жазбаша да орындалады. 
Сондықтан мұнда тілдік жаттығуларды меңгерілген орфографиялық белгілі дәрежедегі сауаттылық 
болуы қажет. Студент мазмұндама, шығарма, эссе жазғанда жазбаша орындалатын жұмыстарды 
орындағанда тілдік жаттығуларда игерілген сауаттылыққа сүйенеді, соны сөйлеу жаттығуларында 
дамытады, ал қатысымдық бағыттағы жаттығуларда қалыптастырады. 

6. Жаттығулардың тақырыбы алуан түрлі, оның бірсыпырасы тілдік  жаттығуларда кездесетіні 
белгілі. Сөйлеу жаттығуларында олар өрбітіледі, кеңейтіледі. Сондықтан сөйлеу жаттығуларын 
орындатуда түрлі тақырыпта сөйлей алу дағдысының алғашқы адымы тілдік жаттығуларда жасалуы 
сөйлеу жаттығуларына дайындық болады. Ал қатысымдық бағыттағы жаттығуларында тақырыптар 
кеңейтіліп, дамытылып, еркін, сауатты сөйлеуге үйренеді.  Меңгерілген материалдарды нағыз сөйлеу 
дағдысын қалыптастыратын қатысымдық бағыттағы жаттығулар түрлері арқылы меңгертіледі. 
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Түйіндеме: Мақалада қазақ тілі пәнін оқытудың заманауи әдіс-тәсілдері, білім беруде жаңа техно-

логияларды қолдану және олардың тиімділігі туралы ой-пікір айтылған. Компьютерлік технологиялардың 
түрлері көрсетіліп, оның тиімді тұстары анықталған. Компьютерлік бағдарламалардың қай түрін сабақта 
қолданудың қажеттілігі баяндалған. 

Тірек сөздер: білім беру, оқыту, әдіс-тәсілдер, әдіснама, жаңа технологиялар, электронды құрал-
жабдықтар, мұғалім, оқушы, оқулық, қазақ тілі пәні. 

 
Аннотация: В статье говорится о современных методах и методах преподавания казахского языка, 

применении новых технологий в образовании и их эффективности. Были показаны виды компьютерных 
технологий, определены их эффективные стороны. На уроке изложена необходимость использования 
каких видов компьютерных программ. 

Ключевые слова: образование, обучение, методы, методология, новые технологии, электронное 
оборудование, учитель, ученик, учебник, казахский язык. 

 
Annotation: The article deals with modern methods and methods of teaching the Kazakh language, the use 

of new technologies in education and their effectiveness. The types of computer technologies were shown, their 
effective sides were determined. The lesson outlines the need to use what types of computer programs. 

Keywords: education, training, methods, methodology, new technologies, electronic equipment, teacher, 
student, textbook, Kazakh language. 

 
ЖОО білім берудің басты мақсаты – әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық саяси өмірге белсенді 

араласуға дайын, жаңашылдыққа жаны құштар құзыретті тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету болса, оның 
бастапқы негізі мектепте қалыптасатыны баршаға мәлім. Осы мақсатқа жету үшін әр пәннің мұғалімдері 
әуелі білім мазмұнының даму үрдісінен үнемі хабардар болып, өзінің педагогикалық іс-әрекетінде 
заманауи технологияларды тиімді пайдалана білуі қажет. Бұл – оқу-тәрбие ісін дұрыс ұйымдастыруға 
септігін тигізіп қана қоймай, білім беруші мен білім алушының уақытын үнемдеуге, әрбір жеке тұлғаның 
өз әлеуетін қажетті бағыт-бағдарға сәйкес тиімді пайдалануына жәрдемін тигізеді.  

Мектеп, мұғалім, оқушы, оқулық, оқытудың әдіс-тәсілдері – тұтас бір жүйені құрағанымен, мектеп-
тегі мұғалімнің орны қашанда маңызды. Мәселен, ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсынұлының: «Мектептің 
жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі hәм сондай болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген 
білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп шығады. Солай болған соң, 
ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім керек, әуелі біз 
елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстық та, билік те, халықтық та 
оқумен түзеледі. Қазақ ісіндегі неше түрлі кемшіліктің көбі түзелгенде, оқумен түзеледі» [1, 438], – деген 
ұлағатты ескертпесі ғасырға жуық уақыт бұрын айтылса да, бүгінгі қазақ мектебінің, жалпы жас ұрпаққа 
білім берудің темірқазығы ретінде қабылдауға болады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық 
және жалпыадамзаттық құндылықтар ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. 
Жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты 
өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы 
интеллектін байыту. Еңбек рыногында бәсекелесуге қабілетті жұмысшылар мен мамандар даярлау, 
оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру» [2] делінген. Яғни инновациялық білім беру жүйесі 
арқылы интеллектуалдық ой-өрісі дамыған жас ұрпақ тәрбиелеуді одан әрі жетілдіру заман ағымына ілесу 
үшін қажет болып отыр. 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаев кезінде өзінің «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел 
жаңару жолында» деген еңбегінде: «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. 
Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістері үшін қадрлар қорын 
жасақтауымыз қажет. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымда ойлай білетін 
осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық экономика құра алмаймыз. Демек, барлық деңгейдегі 
техникалық және кәсіптік білім беруді дамытуға бағытталған тиісті шаралар қолдануымыз шарт» [3], – 
деп ел қоғамы алдына үлкен міндет жүктеді.  

Қазіргі  заман – ғылым мен технологияның өркендеген кезеңі. Алдыңғы қатарлы дамыған елдердің 
білім беру жүйесінің әдіснамасы озық технологияларға, электронды құрылғыларға негізделген. Сол 
себептен олардың дайындаған мамандары мен кәсіп иелері заманауи білім технологияларымен қарула-
нып, өз елінің дамып өркендеуіне айтарлықтай үлес қосып жүр. Білікті маман-кадрларының арқасында 
сол елдер әлеуметтік-экономикалық зор табыстарға жетіп, әлемдік бәсекеде көш басында тұр.  

«Көптеген әдебиеттерде белгілі бір ғылымның не процестің педогогикалық негіздеріне оқытуға 
қажетті білім жүйесі, оның сандық көлемі (сағаты), білімнің мазмұны мен сабақтың әдіс-тәсілдері жат-
қызылатыны айтылып жүр. Ғылымның дамуы мен оқыту жүйесінде бұл айтылғандардың атқаратын 
рөлінің маңызы зор. Білім жүйесі, көлемі, мазмұны әдістер процесінің ілгері басуына ықпал ететін нақты-
лы мәселелер болып келіп, істің мәнін анықтайды» [4,73]. Сондықтан да жас ұрпаққа сапалы білім беру 
білім жүйесіне және оның мазмұны мен көлеміне тікелей қатысты бола отырып, оқулық, оқу құралына, 
мұғалімге және оның әдістемесіне келіп тіреледі. 

Алайда жаңарған әлем мен қоғам қажеттілігіне байланысты қазіргі уақытта еліміздің түрлі білім 
ошақтарындағы оқу-әдістемелік жұмыста толғантатын мәселелер баршылық. Cан алуан мамандар мен 
түрлі кәсіп иелерінің білім сапасы, біліктілік деңгейі, кәсіби шеберлігі жөнінде ерекше көңіл бөлуді қажет 
ететін маңызды мәселелер пайда болды. Ондай мәселелерді туындатып отырған жағдайлар ретінде 
әлемнің жаһандану үдерісін, еліміздің бүгінгі саяси-идеялогиялық ұстанымы мен нарықтық-демократия-
лық даму бағытын, ішкі және сыртқы саясатын атауға болады. 

Білім беру саясаты мен оның жүйесі бойынша дүниежүзінің алдыңғы қатарлы дамыған елдерінің, 
сондай-ақ қазіргі уақытта біздің елдің де ұстанып отырған білім саясаты және отандық білім беру сала-
ларына ендіріле бастаған жаңа технологиялар, ең алдымен, оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыру және 
өткізу үшін қажет. Бұл – шәкірт пен ұстазға қолайлы жағдай туғызудың біріктірілген педагогикалық 
қарым-қатынасы кезінде қолдануға болатын барлық жағдайы қарастырылған оқытудың жаңа амал-тәсілі 
бола отырып, оқытуды ізгілендіру, өзін-өзі дамытатын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілді-
ріп өсіруші, тәрбиелеуші тұлға қалыптастыруға бағытталған. Себебі, Елбасы атап көрсеткендей, еліміздің 
әрбір жас өркені ертеңгі күні дүниенің төрт түкпірінде өзінің қалаған, ұнатқан мамандығы бойынша өзіне 
және қоғамға пайдалы мақсатта еркін еңбек ете алатындай болуы қажет. 

Қазіргі білім беру жағдайында электронды құрал-жабдықтарға негізделген ақпараттық-қатынастық 
технологияларды (АҚТ), сандық білім қорының біртұтас жиынтығын, интербелсенді тақта мен ғаламтор 
желісі сияқты т.б. мүмкіндіктерді пайдаланбай, солардың көмегіне сүйенбей сабақ жүргізу мүмкін емес. 
Сол себептен АҚТ-ны бүгінгі заманның орасан зор жетістігі ретінде қазақ тілі пәнінің сабақтарында да 
тиімді пайдалану – маңызды да өзекті ресурс болып табылады. Бұл технология елімізде соңғы онжыл-
дықта кең қолданыс тауып, өркен жаюда. 

Әлемдік және отандық іс-тәжірибе көрсетіп отырғандай, қазіргі заманның кез келген пән мұғалімі 
(оқытушысы) кем дегенде Microsoft office бағдарламаларын пайдаланады. Мәселен, филолог-ұстаздар 
үшін Word бағдарламасы – әрбір сабаққа қажетті түрлі мәтіндік материалдар құрастыру үшін керек болса, 
Excel – кесте, сұлба, график, тест құру үшін, Power Paint – оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыс-
тарына, яғни сабаққа қажетті электронды жалғама (оқытудың қосымша материалдары) әзірлеу үшін 
қажет. Ал Publisher бағдарламасы – оқылатын сабақ тақырыптары бойынша буклет, реферат, көрсетілім 
(презентация), жобалар т.б. дайындауға, көрсетілім мен жобаларды бағалап қортындылауға, қорғауға, 
Access бағдарламасы – мұғалім-оқытушыға өз оқушылары мен студенттері туралы сан алуан мәліметтер 
базасын жасауға ыңғайлы. Сол себептен еліміздің барлық деңгейлік білім ошақтарына еніп жатқан 
ақпараттық және техникалық прогресс ұстаз-педагогтардан қарапайым емле мен айтылым (орфография 
мен орфоэфия) ереже-қағидаларынан бастап қазақ тілі пәнінің барлық мәселелерін сапалы оқыту үшін 
жаңа технологияларды мейлінше меңгеруді талап етеді.  

Электронды құрылғыларға негізделген оқытудың ақпартаттық-қатынастық жаңа әдіс-тәсілдері мен 
тиімді жолдарының біраз жылдық іс-тәжірибесі нәтижелерін зерттеп-зерделесек, еліміздің оқу орын-
дарындағы қазақ тілі пәнін оқытуда қолданылып жүрген мынадай басым бағыттарды анықтауға болады: 

• оқытуды даралау және саралау; 
• оқытудың түрлі бағдарламаларында қиындық келтіретін тұстарды нақтылау;  
• әрбір тақырып бойынша қорытынды жасау, шығармашылық-зерттеушілік жұмыстың түрін таңдау; 
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• зерделенетін материалдың қолжетімділігін, білімгерлердің ғаламтор қорларын еркін пайдалана 
алуын қамтамасыз ету; 

• ақпараттың кез келген түрімен өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын, тиімді сандық білім ресурс-
тарын жинақтау ептілігін (машығын) дамыту; 

• ақпараттық интербелсенді технологияларды қолданып, шығармашылық-зерттеушілік жұмыс орын-
дауда оқушылардың (студенттердің) таным белсенділігін арттыру. 

Біздің зерттеп-пайымдауымызша, соңғы он жылдықта қоғамдық-гуманитарлық, соның ішінде қазақ 
тілі пәнін оқытатын мектеп мұғалімдері мен ЖОО ұстаздары өздерінің әрбір сабақтары үшін электронды 
жалғама (сабаққа қажетті қосымша материалдар) дайындауды жақсы дәстүрге айналдырған. Мұндай 
жалғамалар сабаққа қатысты көрнекі құралдар, жаңа тақырыпты түсіндіретін диактикалық материалдар, 
сабақ жетімділігі мен ұғынықтылығына сеп болатын сұлбалар (схемалар) мен кестелер, сабақ жүргізу 
барысында оқушыларды немесе студенттерді бір сәт сергіту мақсатында қолданылатын ақпараттық-
танымдық материалдар, бағалау-бақылау материалдары т.б. болып келетіні анықталды.  

Әр сабақтың осындай оқу материалдарын дайындауға, жасауға білімгерлер де тартылатыны әркімге 
болсын түсінікті. Өздерінің сапалы әрі кең көлемде білім алулары үшін бұндай жұмыстарды орындауға 
олар белсене қатысып, зор ынта көрсетеді. Алайда оларға сенім білдіргенмен, аса көп жүк арта берудің 
қажет еместігі де байқалған. Мәселен, олар көрсетілім материалдарын дайындағанда өте ашық, айқын, 
жарық түстерді, суреттерді, анимацияны шамадан тыс қолданады. Бір қарағанда бұндай дүниелер есте 
жақсы сақталатын сияқты болып көрінгенімен, сабақтың негізгі мақсатына, мазмұнына, ақпаратына кері 
әсерін де тигізеді. Осындай кемшіліктерді болдырмау үшін жыл басында оқушылар (студенттер) үшін 
жақсы дайындалған үлгілерді көрсетіп, тиімді көрсетілім ойластырып дайындаудың шағын шеберлік 
сабақтарын өткізген жөн сияқты.  

Жаңа технологиялар, электронды құрал-жабдықтар кең пайдаланылып, сабақтар жүргізілетін мектеп-
терден білім алып шыққан оқушылар, кейін ЖОО-да оқып жүрген кездерінде олармен (компьютер және 
т.б. электронды құрылғылармен) нәтижелі жұмыс атқарып жүр. Мәселен, филология факультетінің І курс 
студенттерінің қазақ тілі пәні бойынша дайындаған көрсетілімдері түрлі стильді ұстанған, түрлендіру, 
қажетті мәтінді барынша ықшам түрде пайдалану, көрнектілікті ұсыну талаптары сақталған әдемі дүние-
лер болып келетініні іс жүзінде аңғарылып жүр.  

Қазіргі кезде қазақ тілі сабақтарында электронды құрылғыларға негізделген жаңа технологиялар 
бойынша дайындалған дүниелер кең қолданысқа ене бастады. Соны ескере отырып, айталық, «Қазақ 
тілінің дыбыстық жүйесі» деген тақырыптағы курста студенттер өздерінің көрсетілімдер жиынтығын 
әзірлейді. Алайда бір семестр (екі кредит) бойы аптасына 1-2 сағат көлемінде өтілуге есептелген бағдар-
ламада ондай көрсетілімдердің барлығын бірдей терең зерделеп, толықтай бағалау мүмкін емес. Сол 
себепті студенттер тарапынан ұсынылатын материалдарды ескерусіз қалдырмай, оларды демеу мақсатын-
да әрі қандай да болсын бір сабақтың білім ресурсын байытатын материалдар есебінде оларды дайындау-
ға әрі сақтауға баса назар аудару қажет деп ойлайдамыз.  

Әдетте біз оқу-тәрбие үдерісінде қазақ тілі пәні (курстары) сабақтарының тақырыптары бойынша 
өтілген материалдарды бағалап қорытындылайтын кезде өз бетімен орындалатын жеке жұмыс ретінде 
студенттерге MS Publisher бағдарламасын пайдаланып, буклет немесе реферат дайындауды ұсынамыз. 
Мұндай жұмыстарда тақырып қорытындысы тезис не көрнекілік түрінде беріліп қана қоймай, бақылау 
(ауызша, жазбаша, тестілік емтихан немесе сынақ) сұрақтары және олардың жауаптарымен де толықты-
рылады. Міне, осындай буклеттер мен рефераттар кейбір сабақ тақырыптарын өз бетімен тереңірек 
игеруге, меңгеруге қажетті құрал болып та саналады. 

Қазіргі уақытта қазақ тіл пәнінің ұстаздары отандық білім беру бағдарламаларында нақтыланған 
оқыту технологияларын көбісін басшылыққа алып, оларды барынша кеңінен қолданып жүр. Сабақта 
пайдаланатын электронды сандық жүйе білім беру бағыттары бойынша сан алуан интербелсенді кесте-
лерді, сұлбаларды, қызықты мультимедиалық сабақтарды, жазбаша бақылау сұрақтары мен тест тапсыр-
маларын қамтиды. Алайда аталған ресурстарды бір пәннің, атап айтқанда қазақ тілі пәнінің барлық 
сабағында бірдей қолдану мүмкіндігінің шектеулі екені баршаға аян. Сондықтан да кейбір файлдарды 
бізге ыңғайлы офис бағдарламаларына көшіру қиындығын да атап өткен жөн. Себебі филолог-ұстаздар 
қаншалықты жоғары деңгейде компьютер тілін меңгердім дегенімен, арнайы дайындықтан өткен 
ақпараттану (информатика) пәнінің мамандарындай жұмыс істей алмайды. Мәселен, интербелсенді 
тақталар үшін неғұрлым тиімдісі – SMART Note book-типтегілері. 

SMART Note book-типтегі файл мұғалім-оқытушыларға сабаққа қажетті қосымша материалдарды 
ойластыра отырып, көрнекі құралдарды дайындауға, оларды ұсыну қалпын өзгертуге, интербелсенді 
тапсырмалар енгізуге мол мүмкіндік береді. Бұнымен қатар интербелсенді тапсырмаларды әр оқушы, егер 
электронды құрал-жабдықтарды, соның ішінде компьютер тілін жақсы біліп, бағдарлама әзірлеуді және 
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ақпараттандыруды жеткілікті мөлшерде меңгерген болса, мұғалім-оқытушы нұсқауы бойынша өз бетімен 
дайындай алады немесе аталған ресурстардың Flesh-файлдарын, оқыту дискілерін қолдана алады. 

Интербелсенді тақтаны пайдаланып сабақ жүргізу берілетін білімнің сапасын ғана арттырып қоймай, 
оқушының (студенттің) әр сабаққа деген қызығушылығын тудырып, олардың жалпы уақытын үнемдейді, 
ынта-ықыласын (мотивациясын) жақсартады, әрбір оқушыны ұжымдық жұмысқа тартуға көмектеседі, 
жеке қабілетін жетілдіреді және олардың шығармашылық, зерттеушілік дағдыларын дамытады. Осы 
мүмкіндіктерді ескерген білікті ұстаз әрқашан ақпараттық-қатынастық технологияны дұрыс таңдап, 
белгілі бір сабағы үшін нақты педагогикалық мақсат-міндетті орындаудың оңтайлы әдісін таба біледі.  

Осындай технологияның оқу үдерісіндегі практикалық маңыздылығымен қатар жанама мынадай 
тиімді жақтары бар екенін де атап өткен жөн:  

• қоғамдық-әлеуметтік қарым-қатынас үдерісі табысты өтеді; 
• оқушылар немесе студенттер өз ой-пікірлерін қысылмай, емін-еркін жеткізіп айта алады; 
• берілген білімге, ақпарат-мәліметке қатысты қойылған сұрақтарға өз ойымен батыл жауап береді; 
• білім беру-білім алу үдерісі көтеріңкі көңіл-күй жағдайында іске асырылады.  
Оқушы-студенттер сабақ жүргізуге пайдаланылып отырған жаңа технологияларға өзінің де қатысы 

бар екенін сезініп, оны терең түйсініп, әріде жинақтаған тәжірибесін ғаламтор желісін пайдалана отырып, 
қашықтан білім алуда да ұтымды пайдалана алады. 

Қорыта айтқанда АҚТ отандық білім беру жүйесінің сапалық деңгейінің артуына зор ықпал етеді. 
Сол себептен отандық білім беру әдіснамасын электрондық-ақпараттық технологиялар мен құрал-
жабдықтар арқылы жаңартып, халықаралық стандарт дәрежесіне көтеріп, білімгерлерді әлемдік бәсекеге 
қабілетті маман етіп даярлау мақсатында тың да нақты қадамдар жасалуда.  
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given speciality while studying the state language in the higher technical study establishments. 

Keywords: professional Kazakh language, mastery of the basic language, teaching methods, the language of 
the profession, vocabulary, language skills, professional vocabulary, educational paradigms, innovative methods. 

 
Қaзaқcтaн  Рecпубликacы «Білім туралы» Заңының 7-бабында: «Білім беру жүйесінің міндеттері – 

жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптас-
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білім алушылардың кәсіптік бағдарлануын қамтамасыз ету» [1], - дeп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту 
міндеттері көзделген болатын.  

Бiлiктi дe бiлiмдi мaмaндaрды дaярлaу, жac ұрпaққa caпaлы бiлiм бeрудi жaн-жaқты игeру, coның 
iшiндe мeмлeкeттiк тiлдi cтудeнттiң кәciби мaмaндығынa cәйкec бaйлaныcтырa жeтiлдiрiп, өз кәciбiнe 
қaтыcты лeкcикaны мeңгeртiп, тiкeлeй мaмaндықпeн бaйлaныcтырa oқыту – тeхникaлық жoғaры oқу 
oрындaры үшiн өзeктi мәceлe. Ocығaн бaйлaныcты тeхникaлық жoғaры oқу oрындaрындa мaмaндaр 
дaярлaудың caпacын aрттыру мәceлeci бoйыншa oтaндық ғaлымдaрдың зeрттeу eңбeктeрiнiң мaңызы 
eрeкшe. Aтaп aйтқaндa, қaзaқ тiлiн мaмaндықпeн бaйлaныcтырa  oқытудың  әдicтeмeciмeн  aйнaлыcып  
жүргeн ғaлым Р. Шaхaнoвa былaй дeйдi: «Қaзaқ тiлiн мaмaндыққa қaтыcты oқыту әдicтeмeciн oқытудың 
қaзiргi жaңa тeхнoлoгияcынa бaйлaныcты жaңaлықтaрмeн бaйытып, жaңa әдicтeмeлiк идeялaрмeн 
тoлықтырып, әдicтeмeнiң жaңaрғaн түрiнiң жacaлуынa нeгiз бoлaды» [2].  

Мaмaндық тiлiнe бeйiмдeп oқытудa жaңaшa жaңғыртып oқыту әдicтeмeciнiң әдic-тәciлдeрiн ұтымды 
пaйдaлaнуғa бoлaтындығын, үйрeнушiлeрдiң өз caлacындa тiлдi қoлдaну қызмeтiндe лeкcикaлық 
минимумды aнықтaу, кoммуникaтивтiк қaжeттiлiктi қaмтaмacыз  eтeтiн  eрeкшeлiк  eкeндiгiн  ғaлым  Қ. 
Қaдaшeвa: «Aрнaйы oқу мәтiнi, нeгiзiнeн, мaмaндықтaры бoйыншa дәрic жәнe aрнaйы курcтaр oқылaтын 
oқулықтaрдaғы тaқырыптaр нeгiзiндe құрacтырылуы кeрeк. Мұндaй тұрғыдaн кeлу үйрeнушiлeрдiң 
бoлaшaқ мaмaндығынa жaқын қaзaқ тiлiндe cөйлeугe үйрeну прoцeciндe мүмкiндiгiншe жoғaры уәждeмe 
тудырaды» [3], - дeп aтaп көрceтeдi.  

Тiлдiк бiлiмдi cтудeнттiң caнaлы әрeкeтiн дaмытaтын, өмiрлiк қaжeттiлiгiнe жaрaтaтын тeтiккe aйнaл-
дыру – бiрiншiдeн, өзiндiк көзқaрac, дүниeтaным мeн ceнiм қaлыптacтырaтын, eкiншiдeн, кәciпкe бeйiмдeлу, 
жaңa кәciби мaмaндық caлacынa қaтыcты мәceлeлeрдi түciну, қaбылдaу, тiлдiк қaрым-қaтынac жacaй aлу 
қaбiлeттeрiн дaмыту бүгiнгi күн тaлaбынaн туындaйды. Бұл мeмлeкeттiк тiл – қaзaқ тiлi пәнiн oқытудa 
cтудeнттiң кәciби лeкcикacы мeн тeрминдiк қoрын қaлыптacтыруғa бacымдылық бeрудi тaлaп eтeдi [4].  

Ғaлымдaр пiкiрлeрiнe cүйeнe oтырып, бoлaшaқ мaмaнды кәciби мaмaндыққa қaтыcты тiлдi мeңгeр-
тугe aрнaлғaн мәтiндeрдiң өзiндiк eрeкшeлiгi бoлуы тиic: 

- мәтiндeр aрқылы oқыту кeшeнiнiң төрт түрiн (oқылым, жaзылым, тыңдaлым, cөйлeciм) 
қaлыптacтыру; 

- oқытылaтын мәтiндeр aрқылы бiлiм aлушының мaмaндығынa қaтыcты тeрминдeрдi мeңгeрту; 
- тeрминдeр aрқылы тiл үйрeнушiнiң cөздiк қoрын бaйыту; 
- бiлiм aлушының мaмaндық тiлiнe қaтыcты бiлiмi мeн тiлдiк дaғдыcын aрттыру; 
- өз мaмaндығынa қaтыcты caлaдa қaзaқшa cөйлeу дaғдыcынa мaшықтaндыру. 
Cөз мaғынacын aшудa төмeндeгiдeй әдic-тәciлдeр қoлдaнылaды: 
- тeрминдeрдiң қaзaқшa бaлaмacын, eң aлдымeн, өздeрiнe aудaртып, кeйiн cөздiктeгi нұcқacы-

мeн caлыcтыру; 
- мaғынaлac cөздeрмeн aлмacтыру; 
- қaрcы мәндeгi cөздeрдi тaбу; 
- aйтылуы бiрдeй, мaғынaлaры әртүрлi cөздeрдiң мaғынacын aшу; 
- тeрминoлoгиялық түciндiрмe cөздiктiң көмeгiмeн тeрминдeрдiң мaғынacын түciну; 
- cөздiк-aнықтaмaлық әдeбиeттeрмeн жұмыc icтeй бiлу. 
Әр тeрминдi өз oрнынa дұрыc қoлдaнa aлaтын, өз oйын дәлeлдi, тұжырымды жeткiзe бiлeтiн бiлiмдi 

мaмaн дaярлaу үшiн тiл дaмыту жұмыcтaрының aлaтын oрны eрeкшe. Тiл дaмыту жұмыcтaрының бaрлық 
түрi лeкcикaлық мaтeриaл нeгiзiндe тiл үйрeнушiлeргe мәтiннiң мaзмұнын игeру бaрыcындa жүзeгe 
acырылaды.  

Мәтiнмeн жұмыc түрлeрiн тeрминдeрдi мeңгeрту жoлдaрымeн caбaқтacтықтa бeру үшiн: 
- мәтiн iшiндeгi түciнугe қиын cөздeрдeн cөздiк түзу; 
- лeкcикaлық тaқырыпқa құрылғaн қaзaқшa мәтiннeн aлынғaн жeкe тeрмин cөздeрдiң мaғынacын aшу; 
- мaмaндық тiлiнe бaйлaныcты cөз тiркecтeрiнeн шaғын мәтiн құрacтыру; 
- мәтiн iшiндeгi тeрмин cөздeрдi aлып тacтaп, мaзмұнынa cәйкec тoлықтыру тaлaп eтiлeдi. 
Cтудeнттeргe oқылым әрeкeтiмeн қaтaр мәтiн бoйыншa cұрaқ-жaуaп aрқылы тiлдeciм әрeкeтiнe, 

жaзбaшa жұмыcтaрды жaзғызу aрқылы жaзылым әрeкeтiнe, мәтiн oқумeн бiргe тыңдaлым әрeкeтiнe, мәтiн 
турaлы өз oйын жeткiзу aрқылы aйтылым әрeкeтiнe үйрeту көздeлeдi. Ocы жaйт турaлы тeхникaлық 
жoғaры oқу oрындaрындa   қaзaқ   тiлiн   oқыту   әдicтeмeciмeн   aйнaлыcып   жүргeн   ғaлым  Р. Шaхaнoвa 
төмeндeгiдeй пiкiрiмeн caбaқтacтырaды: «Мәтiнмeн бaйлaныcты жүргiзiлeтiн жұмыcтaр тiлдiк әрeкeттeр 
aрқылы oрындaлaды. Ocы тiлдiк әрeкeттeргe жaтыққaндa, дaғдылaнғaндa ғaнa, cтудeнт қaзaқшa қaрым-
қaтынac жacaй aлaды» [5].  
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Әдicтeмe iлiмiндeгi тiлдiк қaтынac пeн қaтыcым әдiciнiң ғылыми нeгiзiн қaлaғaн ғaлым Ф. Oрaзбaeвa: 
«Cөйлeciм әрeкeтi – бeлгiлi бiр oйды, хaбaрды нe дeрeктi бaяндaу жәнe oны eкiншi бiрeугe жeткiзу 
aрқылы oнымeн түciнicтiккe жeту» [6], - дeй кeлe, тiлдiк қaтынacқa бaйлaныcты cөйлeciм әрeкeтiнiң өзiн 
iштeй бecкe бөлiп (oқылым, жaзылым, тыңдaлым, aйтылым, тiлдeciм), әрқaйcыcынa жeкe-жeкe тoқтaлaды.  

Oқытуғa қaжeттi нeгiзгi құрaл мәтiн турaлы A.Лeoнтьeв: «Тeкcт – кaк eдинcтвeнный  и  нeпocрeд-
cтвeнный  oбъeкт  вocприятия» [7], - дeп  бeрce, И.Р. Гaльпeрин былaй дeгeн бoлaтын: «Тeкcт, cocтoящий 
из рядa ocoбых eдинcтв, oбъeдинeнных рaзными типaми лeкcичecких, грaммaтичecких и лoгичecких 
cвязeй, и имeющий oпрeдeлeнный мoдaльный хaрaктeр и прaгмaтичecкую уcтaнoвку» [8].  

Қaзaқ тiлiн мeлeкeттiк тiл рeтiндe oқыту мәceлeлeрiмeн aйнaлыcып, үзбeй eңбeк eтiп жүргeн ғaлым 
З.Күзeкoвa: «Oқу мәтiнi дeгeнiмiз – oқылaтын oбъeктiнiң мaзмұны дәлeлдi aшылaтын хaбaрдaн тұрaды, 
бeлгiлi бiр acпeктi дe oның cипaтының жиынтығы бeрiлeдi. Мәтiн – cөйлeу eдиницacы, нaқты кoммуни-
кaтивтiк бaғыты бaр бeлгiлi бiр aудитoрияғa aрнaлaды» [9], - дeп тұжырымдaca, ғaлым Р.Шaхaнoвa: 
«Тiлдiк тұлғaлaр бiр-бiрiмeн тығыз бaйлaныcтa өмiр cүрeтiнi aнық. Мыcaлы, дыбыc cөз iшiндe, cөз тiркeci 
cөйлeм iшiндe, aл cөйлeм мәтiн iшiндe қoлдaнылaды. Бұл бaйлaныc тiлдi oқыту кeзiндe үнeмi ecкeрiлiп 
oтырaды. Coндықтaн дыбыc өзiншe, лeкcикa бiр бөлeк oқытылмaйды. Тiлдiк тұлғaлaрдың бaйлaныcы 
oқытудa дa caқтaлaды. Oның aнық көрceткiшi – мәтiн. Мәтiн aрқылы тiлдiк көрceткiштeрдi өз қызмeтiндe, 
тiлдeгi өз oрнындa көрceтiп, oлaрдың қoлдaныcының үлгiciн мeңгeртугe бoлaды» [5], - дeп бeрeдi.  

Жoғaрыдa бeрiлгeн aнықтaмaлaрдaн мынaндaй oй қoрытуғa бoлaды: мәтiндe тiлдiң бaрлық дeңгeйiнe 
қaтыcты тiлдiк тұлғaлaрдың бәрi oрын aлaды, coл ceбeптi мәтiн aрқылы тiлдiң лeкcикacын, грaммaти-
кacын oқытуғa бoлaды. Oлaй бoлca, түрлi дeңгeйдeгi тiлдiк тұлғaлaрдың түйiceтiн oрны, тiл oқытудaғы 
бacты бiрлiк – мәтiн. 

Кәciби бaғдaрлы мәтiндeрдi мeңгeрту aрқылы cтудeнттi бoлaшaқ мaмaндығымeн кeңiрeк тaныcты-
руғa мүмкiндiк туaды. Cтудeнттeрдiң өзi бiлiм aлaтын мaмaндығынa қaтыcты бeрiлeтiн мәтiндeрдi қызығa 
oқитындығын тәжiрибeдeн бaйқaп жүрмiз. Мәceлeн, eң aлдымeн, мәтiн oқылып, aудaртылaды. Мәтiндi 
aудaрмac бұрын, дидaктикaның жeңiлдeн aуырғa дeгeн принципiнe cүйeнe oтырып, мәтiндeгi cөздeр мeн 
cөз тiркecтeрi aудaртылaды. Cтудeнттeр мaмaндығынa қaтыcты мәтiннiң мaзмұнын түciну үшiн, бeрiлгeн 
мәтiнгe cәйкec жұмыc түрлeрi мынaдaй бaғыттa жүргiзiлeдi: мәтiн iшiндeгi түciнугe қиын cөздeрдeн 
cөздiк түзу, мәтiн бoйыншa cұрaқтaр нeмece мәтiннiң мaғынaлық бөлiмдeрiнe жocпaр құрacтыру. Coны-
мeн қaтaр мәтiндi өткeн кeздe тaқырыптың  жүйeлiлiк, лoгикaлық бaйлaныc жaғы дa ecкeрiлiп, cтудeнт-
тeрдiң  eciндe caқтaлып қaлу үшiн  лeкcикaлық қaйтaлaулaр жүргiзiлeдi. Мұндaй жұмыc түрлeрi мәтiн 
мaзмұнын жaқcы түciнугe көмeктeceдi. Мaмaндық бoйыншa aрнaйы ғылыми-тeхникaлық мәтiндeрдi 
жүйeлi түрдe oқыту бaрыcындa cтудeнттeрдiң oқу-тaнымдық құзiрeттiлiгi қaлыптacaды. 

5В071800 – Элeктр энeргeтикacы мaмaндығындa бiлiм aлып жaтқaн cтудeнттeргe энeргeтикa тeрмин-
дeрiнiң лeкcикaлық мaғынacын түciндiру жaғын қaрacтыру үшiн тaқырыптың мaзмұнынa cәйкec тaпcыр-
мaлaр бeрiлeдi. «Элeктр тoгы» мәтiнiн өткeн кeздe, aлдымeн, «Элeктр тoгы» тeрминiнe aнықтaмa бeрiлeдi. 
Aнықтaмaның кoнcтрукцияcы: нeнi нe дeп aтaйды? нe нe дeп aтaлaды? нe дeгeнiмiз нe? Элeктр тoгынa 
қaтыcты aнықтaмaлaрдың қaзaқ тiлiндeгi нұcқaлaрын ocы үлгiгe cәйкec өзгeртiп aйтуғa үйрeнeдi: Зaряд-
тaлғaн бөлшeктeрдiң рeттeлгeн қoзғaлыcын элeктр тoгы дeп aтaйды. Зaрядтaлғaн бөлшeктeрдiң рeттeлгeн 
қoзғaлыcы элeктр тoгы дeп aтaлaды. Элeктр тoгы дeгeнiмiз – зaрядтaлғaн бөлшeктeрдiң рeттeлгeн 
қoзғaлыcы. 

Бeлгiлeнгeн cөздeргe қaрaмa-қaрcы мәндeгi cөздeрдi, aл acты cызылғaн cөздeргe мaғынaлac cөздeрдi 
тaуып жaзу aрқылы cтудeнттeрдiң cөздiк қoры бaйиды: Тұрaқты тoк гeнeрaтoрлaры кeң тaрaғaн. 
Бiрфaзaлы индукциялы рeттeуiштeр cирeк қoлдaнылaды. Үшфaзaлы трaнcфoрмaтoрлaрдың oрaмaлaрын 
(oбмoткa) қocу. Бoлaттың элeктрмaгниттiк өткiзгiштiгi жoғaры. Eкiншici – тeрic зaрядтaлғaн. Oм зaңы 
бoйыншa құйынды тoктың күшi aзaяды. Тeрмoэлeмeнттe қыздырғыштың iшкi энeргияcы элeктр 
энeргияcынa түрлeнeдi. Өткiзгiштeрдiң көлдeнeң қимacы бiрдeй. Тiзбeктe жүрiп жaтқaн тoк aрқылы 
мaгниттiк aғын тұйықтaлу кeзiндe өceдi. 

Coндaй-aқ «Элeктр өрici, энeргия көзi, тoк көзi, элeктр күшi, тoк күшi, тұтынылaтын қуaт» тiркecтeрi-
нiң мaғынacын түciндiрiп, cөйлeм құрaту жұмыcтaры бeрiлeдi. Cөздiң құрaмы, тұлғacы eшбiр өзгeрicкe 
түcпeйдi, өзгeрic тeк cөздiң мaғынacындa ғaнa бoлaды. Cөз тiлдeгi бұрынғы қoлдaнылып жүргeн мaғынa-
cынa жaңa мaғынaдa қoлдaнылa бacтaйды. Тiл дaмытуғa aрнaлғaн тaпcырмaлaрдa қaзaқшa-oрыcшa, 
oрыcшa-қaзaқшa тeрминoлoгиялық cөздiктeр, тeрминoлoгиялық түciндiрмe cөздiктeр қoлдaнылып, әрбiр 
тeрминнiң мaғынaлaрынa түciнiктeмe  бeрiлiп oтырылaды. Cинoнимдeр, aнтoнимдeр жәнe oмoнимдeр 
cөздiгiн пaйдaлaну дa тiл дaмытудa өтe мaңызды қызмeт aтқaрaды. Өйткeнi бұл cөздiктeр бiлiм aлушының 
cөздiк қoрын бaйытaтын бiрдeн-бiр құрaл бoлып тaбылaды. 
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Coнымeн қaтaр cтудeнт ғылыми-тeхникaлық мәтiннiң жaлпы мaзмұнын aуызшa бaяндaй aлуы, 
бoлaшaқтa әрiптecтeрiмeн кәciби тaқырыптa қaрым-қaтынac жacaй бiлуi, өзiнiң кәciби құзырeтi 
шeңбeрiндe түрлi мәтiндeрдi жaзa aлуы тиic. Өйткeнi қaзaқ тiлiндe cөйлeу қызмeтiнiң әртүрлi дaғдылaры 
мeн бiлiктeрiн жeтiлдiру cтудeнттi бoлaшaқ кәciбiнe дaйындaудың мaңызды бөлiгi бoлып тaбылaды.  

Тeхникaлық жoғaры oқу oрындaрындa бiлiм aлaтын cтудeнттeрдi қaзaқшa кәciби cөйлeугe үйрeтудe 
жaғдaяттық тaпcырмaлaр өтe тиiмдi әдic рeтiндe caнaлaды. Ceбeбi cтудeнт дaйын мaтeриaлды мeңгeругe 
ғaнa дaғдылaнбaйды, oл өз бeтiншe iздeнiп, бoлaшaқ мaмaндығы рөлiнe eну aрқылы cөйлeу үлгiлeрiн дұрыc 
қoлдaнa бiлугe қaлыптacaды. Жaғдaяттық тaпcырмaлaр cтудeнттeрдiң aлғaн бiлiмiн көрceтугe, oны 
күндeлiктi тiлдiк қaтынac жacaуды өз қaжeтiнe жaрaтуғa, cөйлeу дaғдылaрын кәciби қaрым-қaтынac дeң-
гeйiндe қaлыптacтыруғa мүмкiндiк бeрeдi. Мұндaй oқыту әдici cтудeнттiң бoлaшaқ мaмaн рeтiндe жoғaры 
oқу oрнындa бiлiм aлa oтырып, кәciби тәжiрибe жинaқтaуы, жaғдaяттaрды шeшудe ic-әрeкeт тәciлдeрiн 
oңтaйлы пaйдaлaнып, aжырaтa бiлуiнiң мәнi eрeкшe бoлып тaбылaды. Coндықтaн дa caбaқтa aйтылым 
дaғдыcын мeңгeртiп қaлыптacтыруғa aрнaлғaн төмeндeгiдeй жaғдaяттық тaпcырмaлaр бeругe бoлaды: 

1-жaғдaят: 
- Сіз – жас мамансыз. Алғашқы жұмыс күнінде жаңадан келген маман ретінде ұжыммен танысуыңыз 

керек. Әуелі басшылықпен я ұжым жетекшісімен жақынырақ танысып, негізгі міндеттеріңізді анықтап 
алыңыз.  

- Сіз – фирманың директорысыз. Жұмысқа жаңадан орналасқан маманды ұжыммен таныстырып, 
оған еңбек қауіпсіздігін түсіндіріңіз. 

2-жaғдaят: 
- Тәжiрибe aлмacу мaқcaтындa шeтeлгe бaрдыңыз. Шeтeлдiк  әрiптeciңiзбeн oртa жәнe шaғын 

кәciпкeрлiктi дaмыту мәceлeлeрi төңiрeгiндe oй бөлiciңiз.   
- Қaзaқcтaннaн кeлгeн әрiптeciңiз ciздeн шeтeлдe дaмығaн инвecтицияның қыр-cыры турaлы aйтып 

бeрудi өтiндi. Әрiптeciңiзбeн cұхбaт жүргiзiңiз. 
3-жaғдaят: 
- Ciз – кoмпaния прeзидeнтiciз. Шeтeлдiк кoмпaнияның қызмeткeрiнe ciздeрмeн бiрiгiп жұмыc 

icтeудiң қaжeттiгiн aйтып, мұндaй бiрлecкeн eңбeктiң тиiмдi бaғыттaрынa ceрiктeciңiздiң көзiн жeткiзiңiз. 
-  Ciз бeлгiлi шeтeлдiк кoмпaниядaн кeлгeн өкiлciз. Ciздiң мiндeтiңiз – ciзгe бiрлeciп жұмыc icтeудi 

ұcынып oтырғaн кoмпaния жaйындa тoлық мәлiмeт aлып, кoмпaнияның aртықшылықтaры мeн 
кeмшiлiктeрiн тaрaзылaй кeлiп, шeшiм қaбылдaу. 

Cтудeнттeрдiң қaзaқшa кәciби cөйлeу дaғдыcын қaлыптacтырудa жәнe бoлaшaқ мaмaнның кәciби 
шeбeрлiгiн мeңгeруiнe aрнaлғaн жaғдaяттық тaпcырмaлaрды caбaқтa пaйдaлaну cтудeнттeрдiң тiл 
үйрeнугe дeгeн қызығушылығы мeн бeлceндiлiгiн aрттырaды, cтудeнттeрдiң cөздiк қoрын бaйытып, 
бoлaшaқ мaмaн рeтiндe кәciби бiлiктiлiктeрiн aрттырaды. 

Мiнe, ocындaй тaпcырмaлaрды oрындaу бaрыcындa тiл үйрeнушi тeрминдiк қoрды игeрe oтырып, 
мeңгeргeн тeрминдeрдiң мaғынacын, aудaрмacын, қoлдaныc aяcын aйырa бiлугe, жaзбaшa жәнe aуызшa 
қaрым-қaтынac жacaй бiлугe үйрeнeдi. Ocылaйшa, әр caбaқ лeкcикaлық тaқырып көлeмiндe бeрiлгeн 
тaпcырмaлaрдың көмeгiмeн cтудeнттiң кoммуникaтивтiк құзырeтiлiгiн жeтiлдiругe бaғыттaлaды.  

Caбaқ бaрыcындa cтудeнттeр мәтiн мaзмұнын түciнiп oқып, қaбылдaу, cұрaқ қoя бiлу, oлaрғa жaуaп 
бeру, тaқырып бoйыншa диaлoг түрiндeгi cөйлeу әрeкeтiн жүзeгe acырып, пiкiртaлacқa қaтыcып, өз пiкiрiн 
бiлдiру, өзгeнiң пiкiрiмeн кeлicу, кeлicпeу, қaрcылық бiлдiру, өз пiкiрiн жaқтaу дaғдылaры мeн бiлiктeрiнe 
иe бoлaды. Мәтiнмeн жұмыc icтeу бaрыcындa тiл үйрeнушi кәciби cөйлeу дaғдыcын қaлыптacтыруғa, 
тiлгe дeгeн қызығушылығының aртуынa, кәciби лeкcикaны мeңгeруiнe мaшықтaнaды. Тaқырыпты 
қoрытындылaу кeзiндe тiл үйрeнушi мәтiннiң мaзмұнын қaлaй түciнгeнiн, мaтeриaлды қaншaлықты 
мeңгeргeнiн aғымдaғы, aрaлық жәнe қoрытынды бaқылaу aрқылы тeкceрудiң мaңызы зoр. 

Ойымызды қoрытындылaй кeлe, кeз кeлгeн тiл үйрeнушi coл тiлдe өз oйын жeткiзe aлaтындaй 
дәрeжeдe игeру мaқcaтын көздeйдi. Ocығaн бaйлaныcты тiл үйрeнушiнiң мaмaндық тiлiнe қaтыcты бiлiмi 
мeн тiлдiк дaғдыcын aрттыру бaрыcындa мeмлeкeттiк тiлдiң мaңызы зoр. Ceбeбi cтудeнттeр бoлaшaқ 
мaмaн рeтiндe eркiн, ұтымды cөйлeп, oйын нaқты жәнe жaтық жeткiзугe, қoрытa бiлугe, өз caлacынa 
қaтыcты cұрaқ-жaуaпты игeругe, cұрaқ-жaуaп кeзiндe тaпқырлық көceтугe, caлa тeрминдeрiн пaйдaлaнып 
cөйлeй бiлугe, кәciби тeрминдeргe aнықтaмa бeругe, жaлпы aйтқaндa, өз мaмaндығы бoйыншa қaрым-
қaтынac түрлeрiн құрacтырa бiлугe дaғдылaнaды.  
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Тірек сөздер: технология, әдістеме, инновация, құзіреттілік, дағды, іскерлік, тиімділік, сын 
тұрғысынан ойлау, саралап оқыту, рухани кеңістік.  

 
Аннотация: В статье рассматриваются иннавационные технологии и их виды в обучении. 

Описывается эффективность методов и приёмов обучения, способствующих формированию знаний, 
умений, навыков и профессиональных компетенций. Автор статьи на основе конкретных примеров 
анализирует способы передачи инновационных методов. 

Ключевые слова: технология, методология, инновации, компетентность, навыки, бизнес, 
эффективность, критическое мышление, дифференциация, духовное пространство. 

 
Annotation: The article discusses innovative technologies and their kind of training. The effectiveness of 

teaching methods and techniques that contribute to the formation of knowledge, skills, and professional 
competencies is described. Based on specific examples, the author of the article analyzes the methods of 
transferring innovative methods. 

Keywords: technology, methodology, innovation, competence, ability, business, efficiency, critical 
mitigation, differentiation, spiritual space. 

 
Қазіргі кезеңде білім беру саласында және еліміздің рухани өмірінде елеулі өзгерістер болып, 

жаңалықтар еніп жатыр. Бүгінгі жас ұрпақтың рухани кеңістігін қалыптастырудың алғышарты мектепте 
жасалатыны мәлім.  Хакім Абайдың «...Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 
нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де-ақымақтық», - деп отырғаны 
тегін емес. Бүгінгі ақпарат ғасыры теңдесі жоқ білімді, іскерлікті, озық ойды, ұлт алдындағы жауапкер-
шілікті талап етеді. ХХІ ғасырдың жан-жақты зерделі, зейінді, дарынды, талантты, ұлтжанды тұлғасын 
қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында. Білім мен ғылымның 
Қазақстан дамуына оңтайлы әсер етуі үшін дүниежүзілік кеңістікке ену, білім беруді одан әрі демократия-
ландыру, оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті туындап, білімге, бүкіл оқу-әдістемелік 
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жүйеге жаңа талаптар қойылуда. Осы тұрғыдан алғанда мұғалімге білім берудің тиімді жолдарын қарас-
тыру, таңдай білу еркіндігі тиіп отыр. Сондықтан қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын, инновация-
лық технологияларды қазіргі уақытта әрбір  пәннің ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқыту мақсатына 
жетудің бірден-бір жолы.  

Қазақстан білім стандартының жасалуы, жаңа оқулықтардың жазылуы, жаппай компьютерлендіру, 
инновациялық технологияды қолдану, білім сапасын арттыру, әлемдік білім кеңістігіне ену, кредиттік 
технологияға көшу мақсатындағы жұмыстардың бәрі – еліміздің жаңалыққа талпынысының куәсі. Қазіргі 
таңда жалпы орта білім беретін мектептерінде қазақ тілі пәнінің берілу сапасына заман талабы артып 
отырғаны мәлім. Қазіргі жас ұрпақ өз Отанына адал қызмет ететін талабы мен біліктілігі, білімі мен мәде-
ниеті жоғары, бәсекеге қабілетті, әлемдік өркениетке ұмтылған, мемлекеттік тілді жетік меңгерген, өз 
пікірін еркін айта алатын маман болуы қажет. Осы талапқа сай оқушылардың белсенділігі мен танымдық 
іс-әрекеттері арқылы оқушылар шығармашылығын дамыту, қажетті жағдайда айрықша шешім қабылдай 
алатын жеке тұлғаны қалыптастыру, осыған орай оқытудың жаңа технологияларын енгізе отырып, білім 
беру мен тәрбиелеу-мұғалімдер алдындағы басты міндет. 

Инновация – жаңалыққа талпыну, бұл жай ғана сөз емес немесе еліктеушілік емес, қатал шындық, 
өмір қажеттілігі. Мемлекеттік тілді жан-жақты меңгертуде ақпараттық технологиялардың мүмкіндігін 
тиімді қолдана білу, сабақ жүргізудің жаңа оқыту әдістерін әзірлеу – қазіргі кезеңде ең өзекті мәселелер-
дің бірі. Үйретілетін тілдік материалдарға, жалпы оқу бағдарламасына өзгерістер еніп, бұрынғыға қара-
ғанда күрделеніп, тілді үйретудің әдіс-тәсілдерінің де жетілдіріліп жатқаны да белгілі. Қазір әдістеме 
ғылымында «оқытудың жаңа технологиясы» деген ұғым кеңінен қолданылуда. Оқыту технологиясы мен 
әдістеме ғылымы бір-бірімен тығыз байланыста. Екеуінің де мақсаты бір, яғни оқытудың тиімді жолдары. 
Инновация дегеніміз – білім, тәрбие жұмысына жаңалық енгізу, яғни, жаңа әдістемелік амал-тәсілдерді, 
құрал-жабдықтарды, жаңа концепцияларды жасап, оларды қолдану және оның тиімділігіне назар аудару. 

Білім беру саласының қызметкерлері алдына қойылатын мақсат – оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі 
жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушы-
лар, мектеп мұғалімдері сабақ барысында инновациялық және интерактивтік технологияларды пайдала-
нып, сабақтың сапалы және жоғары дәрежеде өтуіне ықпал етіп отыр. «Сабақ беру – үйреншікті  жай ғана 
шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер», - деп өткен ғасырда айтқан  Ж.Аймауытов  пікірінің 
жаны бар [1,85]. Сондықтан оқыту әдістерін жетілдіру арқылы оқушылардың белсенділігін, қызығушы-
лығын, ұғуын, ойлауын, іскерлігін арттыратын тапсырмаларды көптеп іздестіріп жүргізуіміз қажет. 
Сабақты дұрыс ұйымдастыру, әдіс-тәсілдерді орынды қолдана білу-мұғалімнің алдында тұрған ең басты 
мақсат. Білім беру жүйесінде инновация деп жиі айтамыз, жаңалықтың да жаңалығы бар. А.Байтұрсынов-
ша айтсақ «...ұлт тіліне лайықтысы бар, лайықсызы бар» қажетіне қарай қолданып, тиімді тұстарын 
пайдалануымыз керек [2,240]. Қазіргі заман талабына сай өтетін сабақтар білім берудің жаңа мазмұнына, 
өмір талабына сай, оқушылардың ой-өрісіне ықпал ететіндей болуы қажет. 

Оқытудың бірден-бір тиімді технологияларының бірі – инновациялық технологиялар. “Инновация” 
ұғымына ғалымдар әртүрлі анықтамалар берген. Инновация латын тілінен аударғанда «жаңа», «жаңа-
лық», «жаңарту» дегенді білдіреді немесе "инновация" - бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алын-
ған жаңа нәтиже. Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация – нақтылы бір адамға жаңа 
болып табылатын идея” Майлс: “Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің 
жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз” - дейді [3,69]. Инновациялар қоғамның пайда болу кезеңінен бері 
жүзеге асырылып келе жатса да, педагогикалық категория ретінде ХХ ғасырдың 70-80 жылдарында ғана 
қолданысқа енгізілді. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады да, 
берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға 
жетелейді. Осыған орай, Р.Масырова мен Т.Линчевская “Жаңару” дегенімізді былай деп түсіндіреді: 
“Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақы-
тынан бірінші қолданған уақытымен анықталатын жаңа идея», - дейді, яғни инновациялық технология-
ның негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, практикада қолдану, жүзеге асыру және оның тиімділігін 
айқындау [4,119].  

Қазақстанда алғашқылардың бірі болып «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым 
Н.Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім беру мекемелерінің 
жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі”,- деген анықтама-
ны ұсынады. Н.Нұрахметов “Инновация” білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие 
жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде 
инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-бірімен байла-
ныспаған); модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық 
қамтитын) [5,17]. Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге 
бөлуге болады. Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен 
айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және оны көптеген мұғалім-



211 

дердің пайдалануы мысал бола алады. Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі 
әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел. 
Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім 
беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін 
қалыптастырады [6,12].  

Қазіргі кезеңде қолданылып жүрген инновациялық технологияның негізінде тұлға тәрбиелеуде назар 
аударатынымыз: әрбір білім алушының жеке және дара ерекшеліктерін ескеру; оқушылардың қабілеттері 
мен шығармашылығын арттыру; оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын қалыптас-
тыру. Инновациялық технология түрлеріне: білім беруді ізгілендіру технологиясы; проблемалық оқыту 
технологиясы; тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы; түсіндіру, басқарып оза оқыту техноло-
гиясы; деңгейлік саралап оқыту технологиясы; міндетті нәтижеге негізделген деңгейлеп саралап оқыту 
технологиясы; модульдік оқыту технологиясы; жобалап оқыту технологиясы; сын тұрғысынан ойлау 
технологиясы; ірі блогты шоғырландыра оқыту технологиясы, қатысымдық технологиясы, сатылай 
кешенді талдау технологиясы және т.б. 

Қоғам талабына сай инновациялық технологияны меңгеруде ғалым В.Максимов өз зерттеулерінде 
келесі инновациялық технологиялардың түрлерін ұсынады: 

- құрылымдық логикалық технология; 
- интеграциялық технология; 
- ойындар технологиясы; 
- тренингтік технологиясы; 
- ақпараттық технология; 
- сұхбаттық технология.[7]. 
Оқу процесініңдегі негізгі инновациялық технологиялар: 
1. Кейс-технология. 
2. Web- технология. 
3. Коммуникациялық технология. 
4. Ақпараттық технология. 
5. Интерактивтік әдіс технологиясы. 
6. Мультимедия технологиясы. 
7. Телекоммуникация немесе электронды оқыту технологиясы. [8] 
Қазақ тілі пәні сабағын оқытуда жаңа технологиялардың элементтерін қолдана отырып, деңгейлеп 

оқыту технологиясына ерекше көңіл бөлу қажет. Өйткені бұл технология баланың жеке мүмкіндігіне, 
жеке тұлғаның жан-жақты дамуына бағытталған.  

Жаңа әрі пайдалы ізденістердің бірі қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолданылып жүрген әдістердің 
бірі – «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технологиясы. Бұл технология 18 елдің тәжірибе-
сіне енгізілген. Бұл әдіс оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады, ойлау белсенділігін, 
тапқырлығын, өзіне деген сенімділігін, іскерлік дағдысын қалыптастырады. Бұл технологияда бұрынғы 
білім мен жаңа ұғым ұштастырылады. Ал, соңғы кезеңде оқушы өз шығармашылығынан қабілетін таныта 
алады. Мұнда оқушыға ойланып-толғануға уақыт берілуі керек, ойын айтуға оқушы шығармашылығын 
қалыптастыратынын атап өту керек. Сабақтың қай құрылымында болмасын оқушы осындай стратегия-
ларды қолданғаны дұрыс “Мен не ұқтым?” және “Мен нені білгім келеді?” деген сұрақтарды есінен 
шығармауы керек. 

“Мағынананы тану” кезеңінде оқушыларды топқа бөлу арқылы сұрақтар дайындап, оны мазмұны, 
стратегиясы арқылы жүзеге асыруға болады. Сұрақтар үш деңгейде әзірленеді. Дайындалған сұрақтарға 
оқушылар өз ойларымен жауап бере отырып, бұл сұрақтар оқушылардың деңгейіне сай топтастырылады 
немесе сұрақтардың өзін сұрыптауда “Ашық және жабық сұрақтар” стратегиясын мұғалім жүзеге асыра-
ды. Осы кезең бойынша жұмыс істеу барысында қорытынды шығаруға болады.  

Бұл технологияның келесі бір кезеңі – «ой-толғаныс». Мұнда “Венн” диаграммасын қолдану арқылы 
тақырыптардың ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетуге болады. Осы кезеңде оқушылардың тілдік 
дағдыларын қалыптастыру мақсатында сабақ тақырыбына байланысты яғни, пікір-сайыс өткізуге немес 
“5 жолдық өлең” (синквейн) жаздыруға болады. Мұндағы мақсат – оқушылардың өзіндік көзқарасын 
қалыптастыру. Сол бес жолдық өлеңді жазғанда сабаққа қабілеті төмен деген оқушылардың өзі үш-төрт 
сөз тіркестерін құрастырып өз ойын жазса, соның өзі оқушының сабаққа деген қызығушылығының 
артқаны болып табылады. Бұл технологияның тағы бір артықшылығы «Миға шабуыл» сратегиясын 
қолданып, оқушыларды ойлауға жетелеу және өз пікірін еркін айтуға мүкіндік беру. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша сабақ құрылымы қызығушылықты ояту, мағынаны 
ажырату, ой толғаныс кезеңдерінен тұрып, әр кезеңдегі тәрбиелік және оқу мақсаттары әр түрлі страте-
гияларды қолдана отырып, алға мақсат қою, мәселені зерттеу, жауап іздеу, оқушылардың өз ойларын 
ашық айта білуге тәрбиелейді [9,215]. 
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Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пәндер-
дің мәнін тереңдетуге, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, 
пайдалануға және шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану-
да  оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығу-
шылығы артады.  

Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны қолдануда басты назарда бола-
тын тұстары төмендегідей: 

– әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу 
керек; 

– өз бетінше жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, іскерліктерін дамыту; 
– аналитикалық ойлау қабілетін дамыту; 
– оқушының танымдық қабілетін қалыптастыру және дамыту; 
– оқушыны ізгілікке ұмтылдыру; 
– шығармашылық икемділігін дамыту; 
– әр оқушының қабілеті мен мүмкіндігіне қарай оқыту; 
– оқушының жан дүниесін тәрбиелеу; 
– жеке тұлғаны қалыптастыру; 
– кретивті ойлайтын жас ұрпақты тәрбиелеу; 
Ойымызды түйіндейтін болсақ, инновациялық технологиялар оқу үрдісінде оқытудың әрі формасы, 

әрі әдісі ретінде дербес категория болып табылады. Бүгінгі таңда, жалпы орта білім беретін мектептерде 
қазақ тілінің берілу сапасына ерекше мән беріліп, оқыту үрдісінде жаңа әдіс-тәсілдерді, инновациялық 
технологияларды енгізу уақыт талабы десек те болады. Инновациялық, заманауи әдіс-тәсілдер сабақ 
барысында ұтымды қолдану мұғалімнен шеберлікті, ізденісті қажет етеді. Инновациялық технологиялар 
оқушылардың шеберлік қабілеттерін жетілдіріп, өз пікірін дәлелдеуге, сыныптастарымен еркін пікір-
лесуге ықпал жасайды. Оқушылардың танымын кеңейтіп, ойлау қабілетін, ізденімпаздығын, еңбек-
қорлығын жетілдіруге, олардың сөздік қорын дамытуға, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. 
Жалпы, педагог ғалымдар жаңаша тәсілдердің бірнеше түрлерін оқыту үрдісінде қолдану мәселесіне 
ерекше көңіл аударып келеді. Ғалым А.Қыраубаеваның пікірінше: «Нағыз мұғалімнің еңбегі – суреткер-
дің еңбегі сияқты шығармашылық еңбек» [10,65]. Бүгінгі таңдағы білім беру жүйесіндегі реформалар 
әрбір пән мұғалімінен үнемі ізденісте, шығармашылықта еңбек етуді талап етеді. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда оқыту үрдісінде инновацияны  қолдану тиімді әдіс- тәсілдердің бірі болып табылады. Бірнеше 
жылдар бойы қалыптасқан дәстүрлі әдіс-тәсілдерден де қол үзіп қалмауымыз керек. Олардың да тиімді 
тұстары бар, кейбір жаңалықтарымыз мазмұны сақталған, тек формасы ғана өзгеріске түскені кейде 
байқалып жатады. 

Білім беруді ізгілендіру, демократияландыру бағытын өрістеудің мәні пәндерді оқыту жүйесін жеке 
тұлғаны қалыптастырудың жолдарымен, оның даму траекториясымен сәйкестікте ұйымдастырудан 
көрініс табады. Оқушылардың өзін-өзі тануына, өзіндік санасының өсуіне, оның дара тұлға ретіндегі 
қасиеттерінің қалыптасуына мүмкіндік туғызу жаңа педагогикалық парадигманың өзегін құрайды. Қазіргі 
кезеңде «педагогикалық технология» – оқытушының практикалық қызметінде жүзеге асатын педагоги-
калық жүйенің логикалық негізделген жобасы. Қазір дүние жүзінде оқытудың тиімді жолдары, жаңа 
технологиялар мен жаңа әдіс-тәсілдерін қарастыру процесі жүріп жатыр. Бүгінгі оқыту жүйесінде әр түрлі 
жаңа технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, нәтижелерін беруде. Сондықтан оқытудың жаңа педа-
гогикалық технологиясын зерттеу әрі қолдану – қазақ тілін оқыту әдістемесінің де еншісіндегі басты 
мәселелердің бірі. 

Ұрпақ тәрбиелеу мәселесі – қоғам  дамуының талабына қарай өзгеріп, дамып жетіліп отыратынын 
ескерсек, оқушыларға тек пәнді игертіп қана қоймай, оны болашақта қажетіне жарата алатын, мемлекет-
тік тілді жетік меңгерген, жан-жақты дамыған тұлға ретінде тәрбиелеуге ерекше мән беріледі. Оған жету 
үшін білім беру үрдісіне оқытудың инновациялық технологияларын енгізіп, сол арқылы оқушының 
шығармашылық ойлауын, рухани-мәдени дамуын, танымдық деңгейін жетілдіруде, интеллектуалдық 
өсуін қалыптастыруда айрықша көрініс береді. 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің негізін салушылардың бірі, ғалым-ағартушы 
А.Байтұрсынұлы: "Жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ. Әдіс керектіктен шығатын нәрсе. 
Әдістің жақсы жаман болмағы жұмсалатын орынның керек қылуына қарай. Әдістің де озығы бар, тозығы 
бар, әрбір ұлт тіліне лайықты - лайықсызы бар, қолайлысын таңдап алу күрделі іс" - деп түйін жасайды 
[1,240]. Ғалымның жоғарыда келтірілген пікірінің күні бүгінге дейін өзектілігі жоғары және ғылыми-
әдістемелік тұрғыдан тәрбиелік, тәлімдік мәні көкейкесті екенін байқаймыз. Әрбір педагог кез-келген 
инновациялық технологияны қажеттілігіне қарай ұтымды, тиімді қолданғанда ғана белгілі бір нәтижеге 
қол жеткізе алады.  
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Түйіндеме: Өткен ғасырдың 20-30 жылдары елімізде қалың бұқараны сауаттандыру науқаны кеңінен 
жүргізілді. Науқанның жүргізілуіне сауатсыздықты жоюға қатысты 1919 жылы 26 желтоқсанда қабыл-
данған Декрет пен 1920 жылы маусым айында құрылған бүкілресейлік сауатсыздықты жою бойынша 
комиссия себепші болды. Құрылған комиссияның жұмысына сәйкес елімізде 1925 жылы сауатсыздықтың 
алдын алуға серпін берген «Сауатсыздық жойылсын» қоғамы Бүкілқазақстандық бірінші съез өткізді. 
Сондай-ақ Қазақстанның түкпір-түкпірінде сауат ашу курстары, мектептер ашылып, елді сауаттандыру 
шарасы мәдени-көпшілік сипат алды. Екінші жағынан аталған міндеттерді орындау үшін қазақ тілінде 
оқу құралдары мен грамматикалық анықтағыштар, ұстаздарға арналған әдістемелік көмекші құралар, 
сөздіктер шығару сияқты сан-салалы істер кезек күттірместен қолға алынып жатты. Қазақ тілін білім мен 
ғылым тіліне айналдыру үшін бірнеше әдіскер ғалымдарымыз өздерінің алғашқы ізденістерін, тың 
идеяларын ортаға салып, көпшіліктің мүддесінен шығу үшін аянбай еңбек етті. Қазақ тілінің алғашқы 
теориялық және практикалық мәселелері сөз бола бастаған кезеңде бірнеше әдіскер-ғалымдарымыз тілді 
оқыту әдістемесінің негізін қалап, тың идеяларды ұсына білді. Солардың бірі әдіскер-ғалым Қажым 
Басымов та халықты сауаттандыру ісіне белсенді қатысып, халықты сауатты жазуға үндеген 30-дан астам 
мақала жариялады әрі тілді оқытудың әдістемесінде өзіндік қолтаңба қалдырды. 

Қорыта айтқанда, мақалада өткен ғасырдың басында елімізде жүргізілген сауаттандыру ісі, соған 
сәйкес қазақ тілін оқытудың теориялық және практикалық мәселелері кеңінен сөз болады. Сондай-ақ 
аталған проблемаларды қолға алу барысында әдіскер-ғалым Қажым Басымовтың азаматтық қыры мен 
ғалым ретіндегі қолтаңбасына қысқаша сипаттама беріледі.  

Тірек сөздер: сауатсыздықты жою декреті, сауатсыздықты жою міндеттері, қазақ тілінің алғашқы 
теориялық және практикалық мәселелері. 
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Аннотация: В 20-30 годах прошлого века в стране широко проводилось обучение грамоте 
населения. Поводом для этого послужил принятый в 1919 году 26 декабря Декрет ликвидации неграмот-
ности населения и комиссия, созданная в 1920 году для устранения всероссийской неграмотности 
населения. Согласно работе комиссии в 1925 году в стране был проведен первый съезд Всеказахстанского 
общества «Ликвидация неграмотности», который стал первым толчком для предотвращения 
безграмотности. В связи с этим во всех концах Казахстана открывались курсы и школы обучения грамоте, 
которые имели огромное культурно-массовое значение. А для выполнения выше изложенных задач, 
нужно было немедленно выпустить учебные пособия, грамматические справочники, вспомогательные 
методические пособия для учителей, словари казахского языка. Чтобы превратить простой казахский 
язык в язык науки и образования, наши ученые методисты делились своими бесценными идеями, 
знаниями, исследованиями и работали непокладая рук, чтобы оправдать доверие и интересы народа. 
Одним из таких ученых-методистов, основоположников методики обучения языку является Кажым 
Басымов. Он написал более 30 статьей, в которых были изложены пути решения  проблем обучения 
казахскому языку. Таким образом он оставил свои бесценный след в развитии методики казахского языка. 

В статье рассматривается решение вопросов обучения грамоте населения в начале прошлого века, 
теоритические и практические аспекты обучения казахскому языку. А также излагаются некоторые 
аспекты исследования трудов ученого методиста Кажыма Басымова по выше указанному направлению. 

Ключевые слова: Декрет ликвидации неграмотности, задачи устранения безграмотности, вопросы 
теории и практики казахского языка. 

 
Annotation: In the 20-30 years of the last century, literacy of the population was widely conducted in the 

country. The reason for this was the Decree on the Elimination of Illiteracy adopted in 1919 on December 26 and 
the commission created in 1920 to eliminate all-Russian illiteracy of the population. According to the work of the 
commission, in 1925 the first congress of the All-Kazakhstan Society for the «Elimination of Illiteracy», was held 
in the country which was the first impetus for preventing illiteracy. In this regard, literacy courses and schools of 
great cultural significance were opened in all parts of Kazakhstan. 

And for the fulfillment of the above tasks, it was necessary immediately issue textbooks, grammar guides, 
and auxiliary teaching aids for teachers, dictionaries of Kazakh language. In order to turn the simple Kazakh 
language into the language of science and education, our scientific methodologists shared their invaluable ideas, 
knowledge, and research and worked idly to justify the trust and interests of the people. One of these 
methodological scientists, the founders of the language teaching methodology, is Kazhym Basymov. He wrote 
more than 30 articles that set out ways to solve the problems of teaching the Kazakh language. Thus, he left his 
invaluable mark in the development of the Kazakh language methodology. 

The article discusses the solution of literacy issues at the beginning of the last century, theoretical and 
practical aspects of teaching the Kazakh language. And also some aspects of the study of the works of the learned 
methodologist Kazhym Basymov in the above direction are described. 

Keywords: Decree on the eradication of illiteracy, the tasks of eliminating illiteracy, issues of theory and 
practice of the Kazakh language. 

 
Өткен ғасырдың 20-30 жылдары ұлттық кадрдың, қазақ тілінде сабақ жүргізе алатын педагогтердің 

жетіспеушілігі, ана тілінде оқу құралдарының жоқтығы сияқты жағдайлар күн тәртібіндегі өткір 
мәселелер еді. 

Алаш азаматтарының мектеп ісін қолға алу, білікті маман даярлау сияқты қолға алған игі 
шараларының қасында сауатсыздықпен де күресулеріне тура келді. Бұл процесс мектеп ашу, арнаулы 
орта және жоғары оқу орындарын ашу сияқты мемлекеттік маңызды мәселелермен қатар жүргізіліп 
отырды. Бір-бірімен жігі айырылмай біте қайнасқан мұндай шаруалардың басында тағы да ұлттың зиялы 
қауымы тұрды. 

ХХ ғасырға сауатсыздық күйде жеткен елдердің бірі Ресей мен оның құрамындағы отар елдер болды. 
1897 жылы өткен бүкілресейлік халық санағы империядағы тұрғындардың 21,1 пайызы ғана сауатты 
екендігін көрсетсе, ал шет аймақтардағы, отар елдегі жағдай сорақы күйде болды. Еуропалық үлгідегі оқу 
орындарында білім алып, мектептер мен басқа да оқу орындарында оқығандар, сондай-ақ орысша тіл 
білетіндер сауаттылар қатарына жатқызылды да, мұсылманша білім алып, хат танығандар сауаттылар 
қатарына жатқызылмады. Сондықтан да 1919 жылы 26 желтоқсанда жалпы мемлекеттік масштабта 
сауатсыздықты жоюға байланысты «РСФСР халықтары арасындағы сауатсыздықты жою жөніндегі» 
декрет жарияланды. Осы декретке сәйкес оқи және жаза білмейтін 8 бен 50 жас аралығындағылар ана 
тілінде немесе қалауынша орыс тілінде оқып-үйренуге міндеттелді. 1921 жылы 26 шілдеде Қазақ ОАК 
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(ЦИК) 16 мен 51 жасқа дейінгі аралықтағы жеткілікті білімі бар барлық адамдарды сауатсыздықты жою 
жұмысына қатысуға тарту туралы қаулы қабылдады. 1924 жылдың ақпанында елімізде «Сауатсыздық 
жойылсын» қоғамы құрылды. Ал бір жарым жылдан кейін, яғни 1925 жылы мамырда Қазақстандағы 
сауатсыздық қозғалысына кең серпін берген «Сауатсыздық жойылсын» қоғамының Бүкілқазақстандық 
бірінші съезі өтті.  

Алайда, «саутсыздықты жою қиын жағдайда жүргізілді: қаржы, мұғалімдер мен оқулықтар, көмекші 
құралдар, жазу құрал-жабдықтары жетпеді. Ойластырылмай жасалған алфавиттік реформалардың 
жүргізілуі де істі қиындата түсті» [1, 4 б]. Ғалым Ж.Е. Өтебалиевтің мәлімдеуінше, сауатсыздарға арнал-
ған алғашқы мектептер Алматыда, Ақмолада, Семейде және Әулиеата қалаларында ашылды [2, 34 б]. 
Сауатсыздар мен шала сауаттыларды оқытудың мына түрлері қолданылды: а) оқу мерзімі 3 айлық сауат 
ашу пункттері; ә) аудан орталықтарында жыл бойы жұмыс істейтін тірек-базалық сауат ашу пункттері; б) 
6-10 айлық сауат ашу мектептері; в) шала сауаттылардың бір-екі жылдық мектептері; г) тұрақты 
мектептер (әйелдер курстары мен жасөспірімдер мектептері). 1925 жылы көшпелі, жартылай көшпелі 
аудандарда өздігінен жұмыс істейтін сауат ашу пункттерінің саны 639-ға жетті, бұларда 16365 адам 
оқыды» [3, 46 б]. 

Сауатсыздықты жоюды жүзеге асыру шаралары қазақ мектептеріне керекті оқулықтар мен қажетті 
оқу құралдарының санының артуына септігін тигізді. «Мәселен, 1934 жылы тиражы 596 мың дана небары 
4 оқулық шығарылса, 1935 жылы тиражы бір миллион жарымға жететін 15 оқулық шығарылды. Ал 1935 
жылы бастауыш мектептер үшін көп тиражбен «Селолық жерлерге арналған әліппе», «Жұмысшыларға 
арналған әліппе», «Сауатсыздарды оқыту методикасы», «Шала сауаттыларды оқыту методикасы», «Шала 
сауаттылар мектебіне арналған қазақ тілі грамматикасы», «Сауатсыздар мектептеріне арналған 
программа» сияқты оқулықтар шығарылды» [3, 54 б]. Сондай-ақ ересек мектептердің мұғалімдеріне әдіс-
темелік көмек көрсету мақсатында «Ауыл мұғалімі», «Жаңа мектеп» сияқты журналдарда, республика-
лық, облыстық, аудандық газеттердің беттерінде халықтың сауатын көтеру жолында арнаулы материал-
дар басылып жатты. Бұл ретте Ш.Х. Сарыбаевтың «Сауатсыздықпен күресу жолдары» [4], Т.Шонанұлы-
ның «Ересектерді сауаттандыру әдісі» [5] атты мақалалары мен сауаттылыққа үйретудің бір кепілі 
сауатты жаза білуге үндеген Қажым Басымовтың «Емлемізді түзеу туралы» [6], «Жаңа емлеміздің 
ережелерін түсіндіру ретінде» [7], «Жаңа емлеміздің ережелері жөнінен» [8], «Емле сөздігіне негізді 
тиянақ керек» [9], «Түрлі түсті сөздердің жазылуы туралы» [10] атты бір топ мақалаларының жарияланып 
жатты. Осы тұста айта кету керек, жалпы қалың бұқараны сауаттылыққа жетелеген тілші-ғалымдардың 
ішінде сауатты жазу мәселесіне, емле мен орфографияға үлкен мән беріп, мақалаларымен (30-ға жуық) 
баспасөзде белсенді түрде танылғандардың бірі осы Қажым Басымов болды. Сондықтан да сауатсыз-
дықпен күрес шарасында ғалымның да қомақты үлесі бар екенін баса айта кеткеніміз жөн. 

Мектеп санының артуы, училищелер, техникумдар мен ағарту институттарының ашылуы, жаппай 
сауатсыздықты жою тәрізді жалпыхалықтық мәселелермен қатар 20-30 жылдар еншісінде тағы бір 
атқарылуға тиісті шаралардың қатарында қазақ тілінде оқулықтар, оқу құралдарын бастырып шығару, 
ұстаздарға әдістемелік көмекші құралдар, грамматикалық анықтағыштар, сөздіктер шығару, қазақ тілін 
ғылым тіліне айналдыру, халықтың мәдениетін баспасөз арқылы көтеру секілді сан-салалы істер кезек 
күттірместен орындалып жатты. Әрине, оқулық пен кітап жөнінде әңгіме қозғағанда, қазақ балаларына 
оқулық жазған ағартушы Ыбырай Алтынсарин мен ұлтының әліппесін әрлеген әліпбидің атасы Ахмет 
Байтұрсынұлын айтпай кету мүмкін емес. Бұлар бұқара халықты білімге жетелеудің бір тетігі, кілті – 
оқулық, кітап деп түсінді. Мәселен, А.Байтұрсынұлының 1913 жылы жарияланған «Білім жаршысы» атты 
мақаласында: «... Білімнің бас құралы – кітап. Қазақ арасына білім жайылуына, әуелі, оқу үйренетін 
орындар сайлы болу керек, екінші, білім тарататын кітаптар жақсы боларға керек һәм халық арасына көп 
жайыларға керек...» дегені сөзімізге дәлел [11, 257 б.]. 

Заман талабына орай ана тілінде педагогикалық әдебиеттерді, мектеп үшін грамматикалық оқу құрал-
дарын, оқу бағдарламаларын жазу, құру, оның ғылыми және әдеби түсінікті терминдерін қалыптастыру 
проблемалары 20-30 жылдарда шешілуге тиісті мәселелер болды. Қазақ АССР Халық Комиссарлары 
Кеңесі 1920 жылы 8 қарашада Халық ағарту комиссариатына қазақ тілінде оқулықтар жазу мәселесін 
міндеттейді. Ал Халық ағарту комиссариаты программалар жасау, әдістемелік құралдар жазуды 1922 
жылдың маусым айынан бастап қолға ала бастайды. Сөз жоқ, бұл іске мектептер мен оқу орындарында 
білім беруге белсене атсалысқан алаш қайраткерлері жұмыла кірісті. 

Бұдан әрі оқулық жазумен қатар қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен программа жазу ісі 1930 жыл-
дардан бастап қолға алына бастайды. 1935 жылға дейін қазақ тілін оқыту әдістемесіне арналған мақалалар 
ғана болса, 1936 жылғы 26 тамызда Қазақ ССР Оқу комиссариаты профессор Қ.Жұбановтың V-VII 
сыныптарға арналған қазақ тілінің программасын бекітеді. Бұдан әрі С.Жиенбаев, Т.Шонанұлды, 
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Ғ.Бегалиев, Ш.Х. Сарыбаев сияқты көптеген тілші-әдіскерлер қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіруде 
өз үлестерін қоса бастайды. Мысалы, 1936 жылы орта мекептің V-VI кластарына арналған С.Жиенбаев-
тың «Грамматика талдауышы», 1938 жылы «Үлкендерге хат танытудың методикасы», 1939 жылы 
«Бастауыш мектепте кітап оқытудың методикасы» атты еңбектері жарыққа шығып жатты. 

Аталған әдіскерлердің қатарында әдістеме іліміне өзінің әдістемелік көзқарасын мақалалары арқылы 
танытқан, көлемді еңбек жазған көрнекті әдіскерлердің бірі Қажым Басымов та болғанын айта кету керек. 
Ғалымның «Грамматиканы оқыту жөнінде» («Ауыл мұғалімі», 1938) атты мақаласы мен «Педучилище 
оқуын сырттан оқитын мұғалімдерге арналған оқу программасы және методикалық нұсқау. Бастауыш 
мектепте қазақ тілінің методикасы» (1938) атты еңбегінің әдістеме үшін маңызы зор болды (соңғы еңбегі 
еш жерден табылмай отыр). 

Сонымен, біз жоғарыда сөз еткен, сауатсыздықты жою, жаңа әліппелер, грамматикалық оқулықтар 
жазу секілді сан-салалы міндеттер қазақ тіл білімінің біртіндеп қалыптасуына, сонымен қатар, қазақ тілін 
жан-жақты оқыту мәселелері қазақ тілін оқыту әдістемесін ғылым ретінде қарастыруына үлкен себепші 
болды. Осы міндеттердің барлығы бұғанасы әлі қатпаған қазақ тіл білімінің сол қоғам мұқтажы мен 
талабынан туындаған, үдесінен шыға білген міндеттері еді.  

«Қазақ тіл білімін қазақтың ұлт мектебі, оның мұқтажы мен талабы өсірді... Өйткені тіл мамандары-
ның совет тұсындағы ең алғашқы зерттеулері мектепке керекті оқулықтар мен оқу құралдарын жасаудан 
басталды» деп профессор А.Ысқақов баяндағандай [12, 19 б.], шыныдығында, 20-30 жылдары қазақ тіл 
білімінің мәселелері мектеп тәжірибесімен байланысты практикалық мұқтаждықтарынан туындаған 
мәселелерді ерекше қолға алып, жан-жақты зерттеу себебінен қалыптасты, қалыптаса отырып, бірнеше 
әдіскер тұлғаларды дүниеге әкелді әрі олар тілді зерттеушілер болды.  

Қазақ тіл білімі мен әдістеме ғылымының атасы А.Байтұрсынұлынан кейін 30 жылдары ғалымның 
рухани шәкірттері Қ.Жұбанов, Т.Шонанов, С.Аманжолов, Ш.Сарыбаев, С.Жиенбаев, Қ.Басымов, 
І.Кеңесбаев, Н.Т. Сауранбаев сияқты ұлттық мамандар грамматикалық категорияларды арнайы зерттей 
бастады. Бұлар – А.Байтұрсынұлы салып кеткен сара жолды жалғастырушылар болды. Сөзіміз дәлелді 
болу үшін ойымызды ғалым А.Ә. Орынбаев былай деп сабақтайды:  

«...әдістеме ғылымының көш басында қазақтың біртуар ғалымдарының бірі Ахмет Байтұрсынов 
тұрса, осы саланың одан әрі дамып, негізгі заңдылықтарының белгіленуіне кейін басқа да тілшілер 
атсалысты. Аға ғалымның жолын жалғастырушылар ретінде бұл салада Т.Шонанов, Қ.Басымов, 
С.Жиенбаев, Ш.Сарыбаев, Ғ.Бегалиев тәрізді әдіскер ғалымдар еңбек етті. Олар А.Байтұрсыновтан 
кейінгі әдіскер ғалымдардың алғашқы тобын құрайды. Аталған әдіскер ғалымдардың әрқайсысы осы 
әдістеме ғылымының одан әрі дамып жетілуіне өзінше үлес қосты және бұл орайда олардың 
әрқайсысының өз орны бар» [13, 10 б].  

Әрине, өзінен кейін мұндай тамаша «әдіскер ғалымдардың тобын қалыптастырып кеткен 
А.Байтұрсынұлының есімі ешқашан өшпейді. Ол қазақ тіл білімінің дамуында өшпес орны бар, қазақ тіл 
білімі мен сөз өнерінің негізгі терминдерін түзіп, оларды халқымыздың ойлау мүмкіндігімен сабақтастыра, 
бұлардың әрқайсысына ғылыми анықтама бере отырып, граматикалық категориялардың жүйесін жасап, 
әсіресе, дыбыс жүйесін (фонетика), сөз жүйесін (морфология), сөйлем жүйесін (синтаксис) айқындаған 
біртуар азаматтың есімі мен еңбегі халқымыз үшін мәңгі сөнбес жарық жұлдыз іспеттес.  

Сонымен қатар қазақ тіл білімі мен әдістемесі тарихында есімдері алтынмен жазылған алғашқы 
ғалымдар тобы тұлға болып қалыптасып қана қоймай, қазақ тілінің тұғырын көтеріп, ұлттың жаны, 
байлығы қазақ тілін қоғамдық қатынастың тілі етіп қалыптастырып кетті. Қазақ тілі төңкеріске дейін 
отбасы, ошақ қасының тілі болса, одан бері ұлт тілі дәрежесіне дейін көтерілген, түрлі заң-законның, 
қаулы-қарардың, ғылым мен техниканың, оқу-ағарту ісінің, үгіт-насихаттың, радио мен баспасөздің тіліне 
айналды, яғни әдеби тіл дәрежесіне дейін көтерілуіне себепші болды. Бұл жайында әдеби тіліміздің 
тарихына шолу жасаған ғалым Ш.Сарыбаев былай дейді:  

«1920-1930 жылдардағы әдеби тіліміз бұл бәз-баяғы Абай тұсындағы, немесе одан кейінгі дәуірдегі 
әдеби тіліміздің нәрестелік, балаң кезі емес. Қазақ тілі оқу, ғылым, мәдениет, баспасөз тілі болды. Әдеби 
тіліміз бұрын болып көрмеген қарқында дамып, бұрын болып көрмеген жоғары дәрежеге жетті. 1920 
жылдарда түрлі мәдени-ағарту, оқу орындарының ашылуы, халықты жаппай сауаттандыру бағытында 
жүргізілген жұмыстар, газет-журналдардың көптеп шығарылуы, аударма жұмысының дамуы, жер-
жерлерде ұлттық театрларының құрылуы, радиохабарларының ана тілінде берілуі, түрлі ғылым 
салаларына байланысты оқулықтардың жазылуы, баяндама, резолюция, протокол жұмыстарының өріс 
алуы, ғылым, мәдениет, техниканың қарыштап дамуы – осылардың бәрі де қазақтың әдеби тілін жаңа 
сатыға көтеріп, оның қолданылу аясын мейлінше кеңейте түсті» [14, 8 б.].  

Әрине, бұл жетістіктер тарихи процестердің жемісі, ұлт зиялылары тілегінің нәтижесі деуге болады. 



217 

Сонымен, түйіндей келе, ұлттық өркендеуімізге, білім мен ілімнің, ұлттық метебіміз бен тіліміздің 
қалыптасуы мен дамуына куә болған ХХ ғасырдың 20-30 жылдары асыл азаматтар ерен еңбектерімен, 
қажымас қайраттарымен еліне, жеріне, ұлтына деген терең сүйіспеншілігінің арқасында халқымыздың 
ұлттық мектебін қалыптастырды, оқимын деп сусындаған қалың елді әліппемен, оқулықпен, оқу 
құралдарымен жарақтады, еліміздің ертеңі үшін еңбек ететін ұлттық кадрлар даярлады, жаппай науқанға 
айналған сауатсыздықты жойды, түрлі ғылымның дамуына сара жол салып, тарихымыздың жарқын 
беттерінің айтулы тұлғаларына айналды, ұлт зиялылары ұлттық мектебімізді түзіп берді. Аталған кезеңде 
«ұлттың танымы мен талғамын, білімі мен білігін аңғартар тамаша тұлға» қалыптасты. Сондай заман 
перзенттерінің бірі – Қажым Аманғалиұлы Басымов болды. 

Ел етегін жиып, ертеңін ойлауға көшкенде, мектебін бекем қылғанда жас ұстаз ретінде білім 
ошақтарында білім берген, елде сауаттандыру саясаты жүргізілгенде педагог ретінде ерінбей еңбектенген, 
азаматтық борышым деп қазақ тілінің қанат жаюына қатысқан, қалың бұқараға еңбегін паш етіп, еліне 
елеулі болған, тілім деп тебіреніп, тіл ғылымын көп болып көтеріскен Қажым Басымов заман талабын 
орындауға үлес қосқан ұлтжанды азамат болды, алаш азаматтарымен қоса заман, дәуір проблемасына 
елеулі еңбек сіңірді. Қазіргі айтылып жүрген ұлттық кодтың бір бөлшегі тілді сақтай отырып, өзгелерге 
үйретудің басы-қасында болды, халқына күштеп таңылған сол кездегі латын графикалы әліпбиден 
туындаған жазу мәселесін жан-жақты түсіндіру жұмыстарына баспасөз арқылы азаматтық үн қосты. 
Алғашқы қалыптасқан ұлттық интеллигенция өкілдерімен бірге азаматтық іс атқара жүріп өзі де дара 
тұлға болып қалыптасты. Өнегелі ұстаздық жолында тіл білімінің салалары бойынша қадау-қадау еңбек 
жазып, өзіндік қолтаңба қалдырды.  

Бүгінде тұтас бір дәуір жүгін тең бөлісе білген азаматтың артында мол тарихи әрі тілдік мұра қалды. 
Егер де прагматизмнің мәні ұлттық байлығымызды нақты білудің бір мысалы десек, ұлт мәдениетінің 
өкілі әдіскер-ғалым Қажым Басымовтың әдістемелік мұрасы қазіргі рухани жаңғыруға бетбұрыс жасалған 
кезеңде заманауи көзқараспен бағаланып, ғылыми мұрасының жан-жақты танылуына жол ашылуы керек 
деп ойлаймыз. 
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Түйіндеме: Филология циклы пәндерін оқытудың инновациялық тәсілдері оқыту үдерісіне заманауи 
білім берудің ерекшелігіне, сондай-ақ бүгінгі күннің қажеттіліктеріне, білім алушылардың өздерінің 
әлеуеттік мүмкіндіктеріне негізделген жаңалықтарды енгізуді көздейді. Қоршаған ортаны қабылдаудағы 
сыни көзқарас және өзінің айналасында ең жақсы кәсіби және мәдени ортаны ұйымдастыруға ұмтылу 
білім алушының жаңа білімді іздеуге, өзінің зияткерлік қабілеттерін толық іске асыруға үнемі көңіл-күйін 
білдіреді. Оқытушы мен студенттердің бірлескен шығармашылық қызметін қарастыра отырып, оқытудың 
интерактивті түрлерін, әдістері мен технологияларын кеңінен қолдану әрбір білім беру үдерісіне өз үлесін 
енгізуді көздейді. Оқытудағы маңызды болып қажетті ақпаратты іздеу және алу дағдыларын қалыптас-
тыру, оны құрылымдау және өз бетінше қолдану болып табылады. Филология циклы пәндерін оқытудағы 
басым міндеттер ретінде лингвистикалық, коммуникативтік және мәдениеттанулық құзыреттілікті 
қалыптастыру міндеттері қарастырылады. Осындай оқытудың маңызды негізі тұлғааралық, мәдениетара-
лық және ұлтаралық коммуникация болып табылады. 

Тірек сөздер: филология циклы пәндері, құнды басымдықтар, мәтінді түсіндіру, инновациялық 
көзқарас. 

 
Аннотация: Инновационные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла 

предполагают внесение в процесс обучения новизны, обусловленной как спецификой современного 
образования, так и потребностями сегодняшнего дня, потенциальными возможностями самих 
обучающихся. Критический взгляд в восприятии окружающего мира и стремление организовать вокруг 
себя наилучшим образом профессиональную и культурную среду подразумевают постоянную 
настроенность обучающегося на поиск нового знания, на полноценную реализацию собственных 
интеллектуальных способностей. Широкое использование интерактивных форм, методов и технологий 
обучения, предусматривая совместную творческую деятельность преподавателя и студентов, 
предполагает внесение каждым своего собственного вклада в процесс образования. Важным в обучении 
становится выработка навыков поиска и получения нужной информации, ее структурирование и 
самостоятельное применение. В качестве приоритетных задач в преподавании дисциплин филологи-
ческого цикла рассматриваются задачи формирования лингвистической, коммуникативной и культуро-
логической компетенций. Содержательным ядром такого обучения являются межличностная, межкуль-
турная и межнациональная коммуникации. 

Ключевые слова: дисциплины филологического цикла, ценностные приоритеты, интерпретация 
текста, инновационный подход. 

 
Annotation: Nowadays, an innovative approach to the philological disciplines teaching presupposes the 

introduction of novelty in the learning process, caused both by the modern education peculiarities, current needs, 
and potential opportunities of students. A critical view on perception of the surrounded environment and the 
desire to organize the appropriate professional and cultural environment around us implies the constant inclination 
of the philologist to seek new knowledge, to fully realize his own intellectual potential. The use of interactive 
teaching forms, methods and technologies, including collaborative creative activity of the teacher and students, 
presupposes the individual contribution of each member to the educational process. Developing of such skills as 
searching for, structuring and applying of the required information is of crucial importance. Knowledge, acquired 
in the process of activity learning, becomes the property of the student and enables him to be more effectively 
involved in the professional activity. The formation of linguistic, communicative and culturological competences 
is the priority task of the modern philological education. 

Keywords: philology, value priorities, the interpretation of the text, an innovative approach. 
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Филология гуманитарлық және қоғамдық ғылымдардың әдіснамалық негізі бола отырып, қазіргі 
заманғы адам мен қоғамды елестету мүмкін емес маңызды практикалық қызметтердің бірі болып 
табылады. Филология ғылымдары сөз, Мәтін талап етілетін қоғамдық өмірдің барлық салаларына енеді, 
себебі филология – бұл ең алдымен мәтіндерді түсіндіру. Мәтіндерді лингвистикалық талдау дағдыларын 
меңгеру, мәдениет пен өркениеттің даму заңдылықтарын мәтіндер арқылы тану филологтарға олардың 
мазмұны мен болашағы туралы объективті түрде айтуға мүмкіндік береді, филология факультетінің 
түлектеріне жақсы аналитиктер мен болжамдар, билік өкілдерінің кеңесшілері мен кеңесшілері, жалпы 
қазіргі қоғамның бірқатар салаларында сұранысқа ие мамандар болуға көмектеседі. Кез-келген деңгейдегі 
басшыларға өзінше мәтінді жасау және түсіндіру, тұлғааралық, көпшілік және мәдениетаралық коммуни-
кацияға нәтижелі кіру, тиісті аргументация жасай отырып, өз ұстанымын қорғай білу қажет. 

Кез келген филологиялық мәселе бірқатар ғылыми салалардың: философия, тіл білімі, текстология, 
психолингвистика, мәдениеттану және т.б. өзара әрекеттесу кеңістігінде шешіліп жатқаны белгілі. 
Гуманитарлық ғылымдардың ертеңгі күні гуманитарлық технологияларды дамытуда, олардың жараты-
лыстану-ғылыми және ақпараттық технологиялармен өзара әрекеттестігінде көрінеді. Бұл сала "trans-
humanities", трансформативті гуманистика, гуманитарлық ғылымдарды зерттейтін тәжірибе мен техно-
логиялар жиынтығы ретінде көрінеді[13]. Американдық ғалым Шелдон Поллак филологияны Тарихи 
перспективада, оның жаһандық қазіргі жағдайын бағалау және оның бүгінгі қанағаттанғысыз жағдайын 
бір мезгілде түсіну үшін қарауды ұсынады; қазіргі дағдарыс кезінде университеттер тап болатын 
прагматикалық таңдауды бағалау және өмір салты ретінде филология нені білдіретінін ойластырады [12]. 
Біз әлемнің бүгінгі таңда біздің ұстанымымыз бен міндеттеріміздің айқын тұжырымдары мен түсіністігіне 
мұқтаж екенін айқын түсінуіміз керек. Елдің алтын қорын сақтап, көбейте алатын халықтың ұлы 
болашағы-оның гуманитарлық құрамдас бөлігі, тілі, мәдениеті. 

Филология пәндерін оқытудың инновациялық тәсілі қазіргі заманғы білім беру ерекшелігіне, сондай-
ақ білім алушының жеке тұлғасының әлеуеттік мүмкіндіктеріне негізделген жаңашылдықты оқыту 
үдерісіне енгізуді көздейді. Оқытудың интерактивті формаларын, әдістері мен технологияларын кеңінен 
қолдану студенттер шығармашылық іс-әрекетке бірге қатысатын және оқу материалына байланысты 
рефлекс жасау мүмкіндігіне ие болған кезде білім беру үдерісі субъектілерінің өздерін тану процесіне 
тартуды көздейді. Оқытушы мен студенттердің бірлескен қызметі әрбір білім беру үдерісіне өзінің жеке 
үлесін енгізуді көздейді, бұл меңгерудің тиімділігін арттырады, іскерлік ынтымақтастық атмосферасына 
толық батуды, бірқатар мәселелерді шешуде шығармашылықты көздейді. 

Біздің барлығымыз бүгінгі күні бар ақпараттың көлемі әрбір білім саласындағы осы үлкен әлеуетті 
ішінара игеруге мүмкіндік беретіндігін жақсы елестетіп отырмыз. Сондықтан қажетті ақпаратты іздеу, 
оны талдау, құрылымдау және нақты мақсаттар үшін дербес пайдалану дағдыларын әзірлеу процесі 
ерекше маңызды болып табылады. Филология білім беру бүгінде жас адамның жаңа білімді іздеуге, өзінің 
зияткерлік қабілеттерін іске асыруға деген тұрақты көңіл-күйін білдіреді. Бүгінгі күні Оқу материалы 
қарапайым дәріс түрінде емес, бір тұлға жұмылдырылған, оқытушының монологы өзектілендірілген, 
шығармашылық жағдайларды проблемалық талқылау ретінде оқытылады: оқытушы мәселе қояды, 
студенттер оппоненттер ретінде әрекет етеді, белгілі бір концепциялардың - философиялық, эстетикалық, 
мәдениеттанулық, сонымен қатар сол немесе басқа көзқарастарды қорғайды, қорғайды. Студенттерге 
талқылау үшін мәселенің барлық ықтимал жақтары ұсынылады,мүмкін болатын шешімдер мен 
ұстанымдардың барлық алуан түрлілігі ұсынылады. Мұнда талдау және сыни ойлау дағдылары дамиды, 
онда әрбір адам өз көзқарасын қорғап, белгілі бір жағдайдың, тезистің пайдасына сенімді дәлелдер 
келтіре отырып. Бұл жұмыс арнайы аудиториядан тыс дайындықты болжайды: оқытушымен алдын ала 
ұсынылған ғылыми әдебиеттерді зерттеу, өнімді оқу және ақпаратты өңдеу технологияларын меңгеру, 
слайд-презентацияларды ұсыну [9, б. 359-360]. Ақпаратты табу ғана емес, оның нақтылық деңгейін 
анықтау да маңызды. Аудиториялық сабақтардың тиімділігі студенттердің алдын ала өзіндік жұмысының 
өнімділігіне негізделген, оның барысында скайпу бойынша берілген уақыт режимінде ұйымдастырылған 
оқытушының кеңестері белсенді қолданылады. Білім беру үдерісі барлық студенттердің оқу үдерісіне 
қосылуын ескере отырып жүзеге асырылады, бұл ретте міндетті түрде кері байланыс, өзара бағалау, 
түсініктеме және дәлелдердің негізділігі болжанады[8, 305-306 Б.]. Иллюстрациялық материал ретінде 
оқытудың техникалық құралдарының мүмкіндіктері, көркем және деректі фильмдерден фрагменттерді 
көрсету, мұрағаттық материалдар мен қолжазба қорларының материалдары, филолог-мамандардың, 
жазушылардың және т. б. сөз сөйлеулері пайдаланылуы мүмкін. 

Әрине, оқытушының жеке тұлғасы оқу-білім беру үдерісі жүйесінде жетекші болып қала береді, оны 
жоғары оқу орнына инновациялық технологияларды енгізумен асыра бағалау мүмкін емес. Оқытушы 
тұлғасын адамгершілік-этикалық феномені ретінде философтар, педагогтар, психологтар, лингвистер 
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және т. б. ойлайды. Оқытушы тарапынан қандай да бір проблеманы талқылайтын студенттер арасындағы 
өзара іс-қимылды ұйымдастыру өте маңызды: олар естігеніне байланысты рефлексия жасауға, қандай да 
бір міндетті шешу жолдарын өз бетінше іздеу туралы әсермен бөлісуге мүмкіндік беру. Күтпеген 
қиындықтар туындаған жағдайда оқытушы мәселені талқылау барысына араласуы, сондай-ақ жекелеген 
мәселелерді түсіндіруді үйлестіруі мүмкін. Жеке тапсырмалар студенттердің интеллектуалдық және 
шығармашылық қабілеттерін ескере отырып ұсынылады. Бұл қысқа көркем және лингвистикалық 
мәтіндерді зерттеумен аналитикалық жұмыс, аударма қызметінің өнімдерін талқылау, белгілі бір 
автордың шығармаларының жекелеген түрлері мен жанрлық түрлерін қысқаша шолу, өзінің көркем 
шығармашылығын және т. б. ұсыну болуы мүмкін. 

"Риторика" оқу пәні шеңберінде өткізілетін пікірталастар мен тиімді дәлелдеме дағдыларын дамыту-
дағы оқытудың маңызды нысандары болып табылады. Оқытушы әлеуметтік маңызы бар тақырыптарды 
ұсынады, мысалы: "Қазақстандағы демографиялық проблемалар бар ма (Қытайда/Жапонияда және т.б.)"; 
"эвтаназияны шешу керек"; "жеке мектептерде оқытудың артықшылықтары"; "ақылы және тегін білім 
беру: "жақтап" және "қарсы"; "теледидарда жарнамаға тыйым салу керек" және т. б. студенттерді қарама-
қарсы ұстанымдарды бекітетін топтарға бөлгеннен кейін интеллектуалды сайыс басталады. Дебатерлер 
оппоненттерді сендіру тәсілдерін, көпшілік алдында сөйлеудің композициясын құра білу, сөйлеу әсерінің 
белгілі бір құралдарын пайдалану, сұрақ қою және оларға жауап беру қабілеттерін шыңдайды. 

"Риторика" пәнін оқу аясында студенттер лекцияларды тыңдап қана қоймай, болашақ маманның 
шығармашылық әлеуетін ашатын іскерлік ойындарға, риторикалық турнирлерге белсенді қатысады. 
Инновациялық технологияларды қолдану оқытуды субъект-Объектілік форматтан субъект-субъектілік 
қатынастар шеңберіне ауыстыруға және осылайша оқытуды барынша тиімді етуге мүмкіндік береді. 
Студенттер іскерлік ойын барысында нақты әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуді іздейді, нақты 
жағдайды "өмір сүреді", оның көптүрлілігін көруді үйренеді,жоғары мектеп шығаратын мамандардың 
кәсіби деңгейін арттырады. Мұндай технологиялар С.Ю. Камышеваның [4, 129-136 б.], П.А. Панфилова-
ның [7], И.А. Стерниннің [11] және т. б. еңбектерінде сипатталған. Мұндай технологияларда студентке 
өзінің шешімін бағалауға, шындықты іздеу алгоритмін жасауға көмектесетін "ойнаушы жаттықтырушы", 
дебатты немесе пікірталасты жүргізуші, сарапшы рөлінде болатын оқытушыға ерекше рөл беріледі. 

Бұл жағдайда оқытудың маңызды интерактивті әдісі пікірталас болады, оқытудың перспективті әдісі 
ретінде оқу дискуссиясын пайдалану тиімділігі талқыланатын мәселенің өзектілігімен, оның мазмұнына 
студенттердің қызығушылығымен анықталады. Білім беру үдерісіндегі маңызды сәт пікірталасқа 
қатысушылардың түрлі ұстанымдарын салыстыру болады. Бұл жағдайда оның табысы диалогқа қатысу-
шылардың ақпараттылығына, құзыреттілігіне және ғылыми дұрыстылығына негізделеді. Оқытушылар 
пікір-талас рәсімін жүзеге асыру әдістемесін меңгеруді талап етеді. Сабақтың аяқталуы дөңгелек үстел 
отырысы болуы мүмкін, онда барлық қатысушылар қандай да бір көзқарас тұрғысынан тең құқылы 
оппоненттер рөлінде болады. 

Қорытынды дөңгелек үстелдің баламасы ретінде бір аудиториялық сабақ барысында студенттердің 
құзыреттілік деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін коллоквиум сияқты оқу-шығармашылық сабақ түрі 
болуы мүмкін: өз пікірін дәлелдей және қорғай отырып, білім алушылар ұсынылған материалды қанша-
лықты терең және саналы түрде меңгергенін көрсетеді. Сабақ аяқталғаннан кейін студенттер интернет 
сайтында талқыланатын, түсіндірілетін және бағаланатын шығармашылық жұмыстарды жазады, бағалау 
критерийлері алдын ала ескертіледі. 

Осылайша, білім беру процесінің мазмұнды ядросы қарым – қатынас - тұлғааралық, мәдениетаралық, 
- заманауи қоғам қажет ететін негізгі құзыреттіліктің маңызды бөлігі болып табылады. Бұл біздің 
университеттерде қазақстандық және шетелдік студенттерді орыс тілін оқытуға, гуманистік принциптер 
мен жалпыадамзаттық құндылықтардың интернационалдық қоғамдастығының жаңа ұрпағының сана-
сында ілгерілетуге бағытталған қазіргі заманғы филологиялық білім берудің аксиологиялық компоненті. 
Егер біз бүгін батысеуропалық әлем елдерінде лингвистикалық циклдің жекелеген факультеттері мен 
мамандықтары қалай жабылғанын естігеніміз келсе, мысалы, Британ университетіндегі латын және 
ежелгі грек кафедрасы гуманитарлық факультеттерге жалпы алғанда АҚШ, Италия, Жапония, Чех 
Республикасы, Польша және әлемнің басқа университеттерінің бірқатар университеттерінің, ҚР-да үкімет 
гуманитарлық факультеттерді сақтауға, бүгінгі күннің қажеттіліктеріне жауап беретін филологиялық 
циклдің жаңа мамандықтарын ашуға бағытталған. Егер соңғы мемлекеттік білім беру стандарттарына 
сәйкес жоғары кәсіптік білім беруді жаңғыртудың негізгі бағыттарын қарастырсақ, онда филологиялық 
білім берудің өзінің бұрынғы ұстанымдарын ұстап тұру және уақыт талаптарына жауап беру үшін жақын 
болашақта елеулі өзгерістерге ұшырауы тиіс. Бүгінгі күннің парадигмасында инновациялық интерактивті 
білім беру технологиялары: проблемалық және жобалық оқыту әдісі, "төңкерілген сынып" тәсілдері, ми 
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шабуылы, іскерлік ойындар, тренингтер, кейстер, дебаттар мен пікірталастар, вебинарлар мен компьютер-
лік симуляциялар және т.б. ерекше рөл болуы тиіс; болашақ маманның кәсіби қызметі үшін қажетті 
шеберлік пен дағдыларды қалыптастыруда біз оқытушының, өнімдік шығармашылық оқу процесінің 
үйлестірушісі мен бастамашысының жеке тұлғасын қалдырамыз. 
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Түйіндеме: Мақалада бүгінгі білім беру жүйесінде курсанттардың үштілді меңгере отырып, әскери 

терминдерді қазақ тіліне аудару барысында керекті нұсқауларды табу мәселелері қамтылған. Сонымен 
қатар болашақ офицерлердің тек әскери бағытта білім алмай, әскери термин сөздерді үш тілде меңгеріп, 
мәтіндермен жұмыс жасап, келіссөз жүргізуді және іс-қимылдармен жұмыс жасауды үйренуі туралы 
мәселелері қарастырылған. 

Тірек сөздер: үштұғырлы тіл, терминология, әскери терминдер, ақпараттық технология. 
 
Аннотация: Статья посвящена выяснению необходимых инструкций при переводе военных 

терминов на казахский язык, овладении трехгранностью курсантов в современной системе образования. 
Кроме того, рассмотрены проблемы  обучения будущих офицеров не только в  военном напрвлении, но и 
изучение военных терминологий на трех языках, работа с текстами, ведение  переговоров. 

Ключевые слова: трехязычие, терминология, военные термины, информационные технологии 
 
Annotation: The article is devoted to finding out the necessary instructions when translating military terms 

into Kazakh, mastering the trinity of cadets in the modern educational system. In addition, the problems of 
training future officers are considered not only in military instruction, but also in the study of military terminology 
in three languages, work with texts, negotiating. 

Keywords: trilingual language, terminology, military terms, information technology 
  
Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан түрлі өзгерістер мен жаңашыл-

дықтар еліміздің экономика саласында да, білім беру жүйесінде де тың өзгерістерді еңгізіп отыр. «Жаһан-
дық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып жатқан өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз 
оларға дайынбыз. Біздің ендігі мі  ндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай 
отырып, XXI ғасырда орнықты дамуды жалғастыру», - деп Елбасымыздың Жолдауында айтылғандай, 
еліміз қай салада болмасын қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, еркін қанат 
сермеуде [1]. 

Бүгінгі білім беру жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді меңгеруге аса назар аударылып, 
жан-жақты жол ашылған. Үштілді оқыту-заман талабы. Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер қатарына 
апарар басты баспалдақтардың бірі. 
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«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан 
халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 
атты халыққа жолдауында «Тілдердің үштұғырлығы» атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен жүзеге 
асыруды ұсынды. 

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына Жолдауында: «Тілдердің үштұғыр-
лығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әдемге халқы 
үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар – қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі 
– ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экнономикаға ойдағыдай кіру тілі» деген 
үндеуінде айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде ағылшын тілдің маңызы зор. 

Ағылшын тілі – әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ. Ағылшын 
тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық 
технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне 
жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде» [2, 49]. 

«Үштілділік - нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-қатынас үдерісінде қажет 
болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану құбылысы», Б.Хасанұлы анықтама бергендей бүгінде 
оны қолдануға жан-жақты күш салынуда[3, 4].  

Үштілдіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары да, берері де мол. Біз 
үштілдікті тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше құбылыс деп бағалаймыз, сондықтан да бұл 
құбылысты төрттілділік пен бестілділіктен бөліп қараймыз, үштілділіктің сыңары ретінде кез-келген шет 
тілін алуға болар еді, бірақ біз бұл жерде де қоғамның нақты сұранысы басым түскен қазақ, орыс, 
ағылшын тілдеріне ерекше мән берген жөн деп түсінеміз.  

Бүгінгі таңда мемлекетімізде үштілділік мәселесін нақты іс түрінде жүзеге асыру керек пе? Әрине, 
керек. Еліміз бен жерімізге ие болатын жастар үш тілді де қатар меңгеруі тиіс. Бірақ бұл үш тілдің тұғыры 
бірдей деген сөз емес. Қазақстанда бір ғана тұғырлы тіл бар, ол мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Тұғыр сөзі 
діңгек, қазық деген мағынада қолданылады. Бір шаңырақты көтеру үшін үш діңгек керек емес. Бір 
діңгекпен көтерген шаңырақтың жан-жағынан уықтар қадалып, оның беріктігін қамтамасыз етеді. Біздің 
алтын діңгегіміз, тұғырымыз – қазақ тілі, ал жан-жағынан өзге тілдер мемлекеттік тілді қолдап уық 
секілді қадалады. Бірақ кейбіріміз үштілділік үдерісі жөнінде басқаша көзқарас танытып жатамыз. Мұның 
себебі осы бір сөздің мағынасын түсінбеуден келіп шығады. Бірқатары осы бағытты ұстануға оң көзбен 
қарап, құптаса, енді бірі өз қарсылықтарын білдіруде. 

Атап айтсақ, саясаттанушы Т.Әбдуәлидің: «Мемлекет басшысы жаһандану жөнінде мәселе көтерген-
де де өре түрегелдік. Жаһандану дегеніміз қарапайым сөзбен айтқанда жоғары деңгейге жеткен елдермен 
қарым-қатынасымызды нығайту. Соның бірі – тілдік коммуникация. Бұл үшін халықаралық қатынас тілі 
болып жүрген ағылшын тілін үйренуге жастарымызды жатпай-тұрмай баулуымыз керек. Оның қажет-
тілігін уақыт өткен сайын өткір сезініп келеміз» деген ойын оқытушы Т.Тәңірбергенқызы ары қарай 
жалғастырады: «Ағылшын тілін үйренгеннен біз мәңгүрттенбейміз. Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге 
ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білуіміз керек. Себебі, ағылшын тілі мемлекеттік тілмен 
бәсекелес емес» [4, 7]. 

Ия, расында да, ағылшын тілі қазақ жерінде өз үстемдігін жүргізе алмайды. Қазақстанда тек қазақ тілі 
ғана билік құра алады. Ағылшын тілі – қазақ жерінің жаңа әлемге ашар есігі. Мәселен, М.Әуезовтың 
«Абай жолы» романы ағылшын тіліне аударылмаса Абайдай ғажап ақынымызбен қалай мақтанар едік? 

Ағылшын тілінің қоғам өміріндегі алатын орны мен сұранысы жылдан жылға өсіп келеді. Күнделікті 
өмірде біз шет тілінің сөздік қорына кіретін барлық сөздерді қолдана бермейтініміз бәрімізге таныс 
жағдай. Сондықтан біз көп жағдайда бір адамға белгілі ойды жеткізу үшін, не болмаса өзімізге қажетті 
ақпаратты алу үшін көп кедергілерге тап боламыз. Сол себепті біздің ойымызша, курсанттардың сөздік 
қорының тез көбеюіне бірден бір шартты жағдай, олардың айналасындағылармен ағылшын тілінде 
жиірек сөйлесуі болып табылады. Оқудың бастапқы кезеңінде курсанттарға ағылшын тілін оқып білуге 
деген үлкен құлшыныс байқалуы мүмкін. Осы орайда біздің ойымызша, оқытушылардың басты міндеті – 
курсанттардың пәнге деген қызығушылығын кемітпей, оларға үсынылатын материалдардың әсерлі де, 
тартымды болуын қадағалап отыруы қажет. Бұл мәселерді шешуге тілдік ойындар үлкен көмек болмақ. 
Оны пайдалану жақсы, әсіресе курсанттардың сабаққа деген қызуғышылығын арттырып қана қоймай, 
олардың зейінің ең басты қажетті объектіге, яғни ойын кезінде сөйлесудің жағдайы барсында тілдесу 
дағдыларын меңгеруге мүмкіндік жасайды. Ағылшын тілін үйрету барысында оқытушы курсанттармен 
бірлесе отырып, тілдік материалды түсіндіргенде, түпнұсқалық көркем әдебиеттерден алынған үзінді 
мәтіндер, мәдениет, этика, өнер, тілін үйреніп отырған ел мәдениеті жайлы толық мағлұмат алуына 
мүмкіндік береді. 
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Әлемдік ғаламдандырудың өткізгіші, ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін білу - 
ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа түскен әлемдік деңгейде өз орнын ойып тұрып ала бастаған 
Қазақстан үшін қажеттілік. Қиындық туғызатыны – аталған үш тілді меңгерген мамандардың кездесе бер-
мейтіні. Ендеше, аталған компоненттерден тұратын, яғни қазақ, ағылшын, орыс тілі қатысқан үштіл-ділік 
сөйлермендерін дайындау кезек күттірмейтін мәселе. Мәселені түбегейлі шешу үшін Қазақстанның жоғары 
оқу орындарында ағылшын, қазақ тілінен маман болып шыққан қазақ тілді қазақ және басқа ұлт өкілдерін 
үштілділікке ыңғайлап қайта дайындаудан өткізіп, оларға үштілділік маманы деген құжат табыс еткен жөн. 

Ұлттың өркендеп, тіліміз өз еліміздегі және халықаралық дәрежедегі орнын нығайтқан кезде біздің сөз-
деріміз де өзге тілдерге енетіндігіне, тіліміздің әлемдік ақпарат кеңістігінен өз орнын иеленетіндігіне күмән 
келтірмеуге болады. Бүгінде қазақ тілінің әлем тілдерінің ешқасысынан да кем түспейтін, бірнеше ғасырлық 
даму тарихы бар, ұлттық әдеби тіл деңгейіне дейін дамып жетілген ұлы тіл екендігіне еш күмән жоқ. 

Өркениет өріне қанат сермеп, егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болып отырған қазақ халқының «ұлттық 
тіл», «әдеби тіл», «ғылым тілі», «мемлекеттік тіл», деген салалардан тұратын мәртебелі тілінің заман 
талабына сай жаңарып, өркениет өрісі мен ұдерісіне сәйкес өзгеріп, толығып, дамып отыратын сезімтал 
да сергек, өміршең де өзекті арнасы – осы терминология. Ұлттық терминологияны дамытуда негізгі 
жолдарын айта кетсек: 

1. Қазақ терминологиясын реттеу. Бұл міндет – мемлекеттік іс болып табылады. Терминология туралы 
мемлекет тікелей қамқорлық жасағанда, өз тарабынан қажетті шаралар қабылданғанда, қаржы-ландыру 
және идеологиялық қолдау болған жағдайда оның орындалуы сөзсіз. Сондықтан Мемлекеттік 
терминология комитетінің мәртебесі өзгертіліп, оның ережелері, міндеттері (термин жасау, өзгерту, реттеу, 
жүйелеу, қалыптастыру, жариялау, қолданыс аясын кеңейту, тұрақты қолдану, салалық, темино-логиялық 
бюллетендер шығару және т.б.), құрылымы қайтадан қаралып, жаңа бағыттары белгіленген ресми орган 
ретінде бекітілуі қажет. Бұдан басқа бүкіл ғылыми – шығармашылық мүмкіндікті, ғылым мен техника, 
өндіріс пен мәдениет салаларында нәтижелі жұмыс істеп жүрген қостілді әрі көптілді мамандарды осы 
мәселе төңірегіне топтастырып, олардан әрбір сала бойынша авторлық және шығарма-шылық ұжымдар 
құрылып, олардың қызметіне Мемтермнком басшылық етіп, салалық терминологиялық сөздіктер 
серияларын жасау мәселелерін шешуі, пәндер бойынша оқулықтар, анықтамалар дайындау жөнінде қажетті 
шаралар қабылдауы, оларға қаржы бөлу және авторларды ынталандыру мәселелері шешуі тиіс: 

2. салалық терминдер мен атауларды жаңадан жасауда, оларды өзгерту мен ауыстыруда қазақ 
тілінің қалыптасқан байырғы лексикалық байлығын сарқа пайдалану; 

3. күн санап толассыз туындап жатқан терминологиялық ұғымдарға тілімізден дәл балама табуды 
да, сондай-ақ жаңа термин атауларды жасауда да терминге тән нақтылқты пайдалану; 

4. терминдер мен атауларды қазақ тілінің негізгі ережелеріне, жазу дәстүріне сәйкес реттеу; 
5. туыстас түркі тілдерінің тәжірибесін назарға алу; 
6. сөз құрау моделінің барлық түрінің термин құрайтын мүмкіндіктерін ашу; 
7. баламасыз шетел терминдерін ұлттық тілдің дыбыс жүйесіне бейімдеу; 
8. ғылымның нақты салаларына орныққан шығу тегі латын, грек, араб және т.с.с. халықаралық 

терминдердің белгілі бір көлемін қамтитын жеке сөздік шығару; 
9. зерттеу процесіне қолданылатын әлемдік тәжірибені, туыстас тілдердің, интернационалдық 

терминдердің модельдері мен терминдік атауларын пайдалану, оларды қазақ тілінің фономорфологиялық 
ерекшеліктері мен ережелеріне сәйкес бейімдеу; 

10.  орыс тілінен (жалпы славян тілдерінен) енген терминологиялық атауларды мүмкіндігінше қазақ 
тіліне аударып пайдалану, аударуға келмейтіндерін мағына жағынан сақтай отырып, грамматикалық 
тұлға жағынан қазақ тілінің фономорфологиялық ерекшеліктеріне бейімдеп пайдалану; 

11.  терминография бойынша жұмыстарды дамыту; 
12.  терминоголия бойынша жүргізілетін кешенді іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында 

жария ету [5]. 
Бүгінде терминологияның әскери терминдер саласы бар екендігі белгілі. Бұл ретте 4000 терминнен 

тұратын қазақ тіліндегі әскери терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігін, әскери іс туралы 
қосымшаларды, бұйрықтар мен жарлықтар терминдерін қамтитын қосымшаларды атауға болады. 

Алайда, қазақ тіліндегі әскери терминжасам – жалпы теориядық тұррғыда арнайы жеке зерттелмей 
келе жатқан тақырыптардың бірі.  

Әлемдік стандарттарға сай әскери, әскери – техникалық терминдер жүйесін қалыптастыру, соған 
сүйене отырып, лексикалық бірлік ретінде лексико – грамматикалық қасиеттеріне зертеу жүргізіп, 
жүйелеу қажет. Бұл мәселені шешуде біраз қиындықтардың болуы қалыпты ағдай. 
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Ендеше әскери терминдерге қойылатын талаптардың ең жоғарғысы түсінуге қолайлы, қарапайым, анық 
тілде болу. Мәселен, командир, бұйрықтар қатары, тарату әрекеті кезіндегі терминдердің мазмұны қысқа, 
жинақы болуы шарт. Мысалы, Attention! – Тік тұр!- Смирно!; At ease – Еркін тұр – Вольно; Get up –Тұр – 
Встать; Quick march – Адым бас – Шагом марш;  Halt or I fire –Тоқта, атамын – Стой, стрелять буду; Get in 
line. Fall in stand ready – Саптал – Становись; Halt. Who goes there?- Тоқта, келе жатқан кім? – Стой.Кто 
идет?; Go back – Кері шегін – Назад; Come to me – Маған кел – Ко мне; On the spot – Орнында – На месте; 
About turn – Артқа бұрыл – Кругом; Wait for it – Назар аудар – Внимание; Stop (doing something) – Доғар – 
Отставить; Rearrange uniform – Жөндел – Заправиться; Remove hats- Бас киімді шеш – Головной убор снять; 
Right incline (half-turn) –Жартылай оңға – Пол оборота направо; At the double – Жүгір – Бегом; Step out. 
Lengthen stride – Кең адым – Шире шаг; Increase the pace – Жиі адым – Чаще шаг; Two paces forward – Екі 
адым алға – Два шага перед; Line up – Сапқа тұр – Cтать в строй;  Lie down – Жат – Ложись;  Dismiss – 
Тарал – Разойдись; Keep in step – Аяқты дұрыс бас – Идти в ногу; Number off – Санал – Рассчитайтесь; To 
your places – Орындарыңа – По местам; Do as I do – Менің қимылымды орында – Делай, что я; Assume battle 
formation – Ұрысқа –К бою. Follow me – Менімен – За мной; Eyes right – Оңға – Направо; Eyes left – Солға. 
Налево. Әскери терминдер жүйесінің болуы барлық тілге тән. Дәл осы жағдай терминдерді басқа тілдерге, 
керісінше олардан төл тілге аудару барысында керекті нұсқаларын тез табуға көмектеседі.  

Әскери терминдерді аудару кезінде әскери лексиканың өзіндік жүйелігі ескерілуі тиіс. Бұл жүйелілік 
терминдердің қолданылу аясын нақты көрсетіп, әскери іс пен әскери теминологияға сүйену арқылы 
терминнің сәйкес нұсқасын табуға жол салады.  

Мемлекетіміздің әскери жоғары оқу орнының мақсаты – Отанына адал, жоғары білімді және білікті, 
әскери іс – қимылдар жүргізе алатын болашақ офицерлер дайындау. Ендеше, болашақ офицер тек әскери 
бағытта білім алмай, сонымен қатар қазіргі әлем картинасында түсіне білуі керек. Қазіргі таңда академия 
қабырғасындағы курсанттар ағылшын тілінің тәжірибелік сабақтарында арнайы термин сөздерді үш тілде 
меңгеріп, мәтіндермен жұмыс жасап, келіссөз жүргізуді және іс-қағаздармен жұмыс істеуді үйренуде. 
Академия оқытушылары әрдайым курсанттарға пайдалы әрі қызықты түрлі оқу- әдістемелік құралдар 
шығарып тұрады, ашық, тәжірибе сабақтары жиі қарқынмен өткізіліп, нәтижесінде, семинарлар мен  
ғылыми-практикалық конференцияларда талқыға алынып, курсанттармен бірлесе жасалынып жүрген 
жоба жұмыстары кеңінен орын алуда. 
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В настоящее время возрастает роль и значимость образования для успешного развития страны. 
Современному обществу нужны образованные, ответственные и целеустремленные люди, которые 
смогут самостоятельно принимать решения, предвидя их результат. Поэтому, одной из важнейших задач, 
является модернизация образовательного процесса в вузах, которая направлена на подготовку кадров 
нового поколения. Достаточно резко изменившиеся условия жизни требуют дополнения традиционного 
обучения новыми технологиями.  

Под технологией нововведений понимается некоторый комплекс методов, средств и мероприятий, 
позволяющих обеспечить инновационную деятельность. К основным видам технологий нововведений, 
которые находят свое проявление в педагогической сфере, относят: внедрение, инжиниринг, консалтинг и 
обучение, обеспечивающее этап подготовки кадрового сопровождения нововведений. 

Понятие «инновация» – от латинского innovation – означает изменение, обновление, нововведение и 
имеет два аспекта – новшество и внедрение этого новшества в определённый процесс, в частности, – в 
педагогический. Все педагогические инновационные процессы обозначаются понятиями «нововведение», 
«новшество», «инновация» и означают инновационные процессы в целом во всей системе образования. 

Инновационными технологиями в обучении считают не только применение интерактивных 
технологий в обучении, но и технологии проектного обучения, а также внедрение в образовательный 
процесс компьютерных технологий. 

Интерактивным обучением называется образовательный процесс, основанный на психологии 
развития человеческих взаимоотношений и рассматриваемый как способ усвоения знаний благодаря 
творческому, продуктивному мышлению, поведению и общению, а также формирования при этом 
навыков и умений через взаимоотношения и взаимодействие педагога и обучаемых. Процесс обучения 
должен быть организован так,  чтобы обучаемые учились общаться, критически мыслить, а также решать 
поставленные проблемы путём анализа различных ситуаций или ситуационных задач и соответственной 
предложенной информацией [1]. 

Применение интерактивных технологий в обучении позволяют преподавателю и обучаемым 
меняться ролями. Инновационные технологии – это инструмент претворения новых образовательных 
форм и методов в жизнь. Переход современного общества к глобальной информатизации требует 
широкого применения в современных образовательных учреждениях информационных технологий, так 
как именно информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) позволяют образовательным 
учреждениям претендовать на получение инновационного статуса в образовании.  

Внедрение в образовательную практику электронных учебников и дневников, on-line-обучения, 
дополненной реальности, интерактивных досок и многого другого позволяет осуществлять преподавание 
на качественно новом уровне и достигать более высоких результатов в обучении за более короткие сроки, 
чем без их применения. 

Однако недостаточный уровень обеспеченности образовательных учреждений и нежелание 
некоторых руководителей внедрять новые методы и формы обучения тормозит процесс применения 
инновационных технологий в нашей стране. Информационные технологии в тесной связи с коммуника-
ционными позволяют модернизировать образовательный процесс и реализовать основные образова-
тельные задачи, ориентировать учебный процесс на реализацию потенциальных возможностей человека, 
готовить обучающихся к практическому применению полученных знаний и умений в жизни [2]. 

Внедрение новой модели образования, ориентированного на результат, требует совершенствования 
не только системы управления, методической работы, но и подходов к конструированию занятий, их 
содержанию, разработке и внедрению различных заданий. При этом важная роль отводится контрольно-
измерительным материалам, предполагающим мониторинг результатов знаниевого уровня.  

На современном этапе развития высшего образования происходит изменение подходов в 
определении его содержания, в основе которых лежит идея развития личности студента. За время 
обучения в педагогическом вузе у студентов формируется склад мышления, характеризующий 
профессиональную ориентацию личности. Для подготовки учителей традиционное понимание высшего 
профессионального образования как усвоения определенной суммы знаний, основанного на 
преподавании фиксированных предметов, является общепризнанным, но недостаточным. У будущего 
учителя должно формироваться продуктивное мышление с ориентацией на новизну, поиск, постановку 
проблем, связанных с личностными качествами [3]. 

Инновационную образовательную деятельность можно представить в следующих направлениях:  
1. Внутрипредметные инновации. Это инновации, которые реализуются внутри предмета и связаны 

со спецификой преподавания. Обычно это обусловлено различными авторскими методиками и переходом 
на новые учебно-методические комплексы;  
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2. Методические инновации. Это инновации, связанные с внедрением в учебный процесс нетради-
ционных педагогических технологий, таких как кейс-технологии, ролевые и деловые игры, проектная 
деятельность, балльно-рейтинговая система оценки знаний и др.; 

 3. Административные инновации. Это инновации, затрагивающие принятие решений руко-
водителями различных уровней и способствующие эффективному руководству образовательными 
учреждениями (например, внедрение системы менеджмента качества);  

4. Идеологические инновации. Это так называемые инновации обновления сознания, которые 
являются первоосновой всех остальных инноваций, и понимание которых способствует рациональному и 
правильному использованию внедряемых подходов, приводящих к обновлению [4]. 

Выбор игровых технологий обусловлен, прежде всего, содержанием учебного материала и целями 
обучения, которые применительно к филологическим дисциплинам отличаются тем, что предполагают не 
только приобретение здоровьесберегающих знаний, но и развитие умений и навыков по здоровье-
сбережению, необходимых в практической работе, Поэтому в процессе обучения пригодны, в первую 
очередь, те методы, при которых бакалавры включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 
активным действиям по изучению и восприятию нового материала.  

Суть инновационных методов состоит в том, чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, 
что поможет студентам научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и 
находить эффективные пути их решения. Такие методы позволяют повысить уровень образования, 
развивают студентов, формируют навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Так, лекционные занятия проводятся в форме лекции-беседы с 
элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что позволяет привлечь студентов к 
беседе, коллективному исследованию проблемы, обмену мнениями. Метод учебных дискуссий 
эффективен при изучении сложного и объемного материала. Группу студентов можно разбить на 
небольшие подгруппы (по 5-7 человек) и предложить на рассмотрение определенные  ситуации. 
Преимуществами метода учебных дискуссий является не только закрепление материала, использование 
собственного опыта студентами, умение переносить знания из одной области в другую, но и развитие 
коммуникативных способностей, командного духа, самостоятельного мышления [5]. 

Таким образом, содержательным ядром образовательного процесса являются коммуникации – 
межличностная, межкультурная, - важнейшая часть основных компетенций в которых нуждается 
современное общество. Это аксиологический компонент современного филологического образования, 
нацеленного на обучение студентов русскому языку. В парадигме сегодняшнего дня особая роль должна 
принадлежать инновационным интерактивным образовательным технологиям: методу проблемного и 
проектного  обучения, приемам «перевернутого класса», мозгового штурма, деловым играм, тренингам, 
кейсам, дебатам и дискуссиям, веби нарам и т.п., определяющую же роль в формировании необходимых 
для профессиональной деятельности будущего специалиста умений и навыков мы оставляем за 
личностью преподавателя, инициатора продуктивного творческого учебного процесса. 

 Современное обучение языку необходимо строить с ориентацией на новые лингвофилософские и 
лингводидактические принципы, учитывая процессы  в области номинации, лингвокультурологии, 
когнитивистики, фреймовой семантики, межкультурной коммуникации. 
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Түйіндеме: Мектепте оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен тілге деген қызығушылық-

тарын арттырып, білім сапасын көтеруде ақпаратты-коммуникациялық технологияның маңызы ерекше. 
Мақалада шет тілін оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданудың өзектілігі 
туралы айтылады. 

Тірек сөздер: ақпараттық-коммуникациялық технология, мультимедиялық құрал, ақпараттық 
құзіреттілік. 

 
Аннотация: Значение информационно-коммуникационных технологий для повышения 

заинтересованности школьников в изучении языка и в развитие сочинительных навыков очень велико. В 
статье приводится особенность практического применения информационно-технологических в области 
изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные средства, 
информационная компетентность. 

 
Annotation: The impact of in formational-communication altechnologies for the language interest and for 

the development of literature skills of pupils is quite high. In the article you can find the practical usage of 
informational-communicational technologies for learning foreign language.       

Keywords: information and communication technologies, multimedia, information competence. 
 
Шетел тілін оқытудың мақсаты субьектінің мәдениетаралық  қарым-қатынас  біліктілігін қалыптас-

тыру  десек, онда  сол шетел  тілін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану шетел тілін 
оқытудың мақсатынан туындап отырған қажеттілік болмақ. 

«Шет тілін меңгертудегі негізгі әрекет – қарым-қатынас үрдісі, сөйлеу қатынасы»  екендігі бүгінгі 
күнде бұлтартпас ақиқат екендігі белгілі [1]. Сол себепті де мемлекеттік тілімізді басқа ұлт өкілдеріне 
меңгертуде дүние жүзінің әдістеме ғылымында үлкен жетістіктерге қол жеткізіп жүрген қатысымдық 
бағытты ұстану бүгінгі күннің аса өзекті мәселелерінің бірі. 

Ғалым Ф. Ш. Оразбаеваның «Тілдік қатынас  негіздері» атты еңбегінде: «Коммуникация – қарым-
қатынас, араласу, хабарласу, байланыс деген сияқты мағыналарды білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы 
сөйлесу процесін, тілдесу ерекшеліктерін, тілдің әлеуметтік мәні мен қоғамдық қызметін, адамдар 
арасындағы қарым-қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді»,- деп атап өтті [2]. Ал осы коммуникацияны 
жүзеге асыру үшін қатысымдық тұлғаларды игерген жөн. «Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы қарым-
қатынасты қамтамасыз ететін, белгілі бір орта мен араласу жағдайында жүзеге асатын, тиянақты ойды 
хабарлау және қабылдау қасиеті бар, ерекше деңгейге көтерілген тілдік тұлғалардың қатысынан тұратын, 
қарым-қатынастық мәні бар бірліктер». «Шет тілдерді игерудің жалпы еуропалық құзыреттері: зерттеу, 
оқыту, баға» стандартында бұл «қатысымдық тұлғалар» - тілдік дағдылар деп аталған [3]. Тілдік төрт 
дағды (айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым) оқушының сөйлеу әрекетін қалыптастырады.  Оқушылар 
оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын қалыптастыра отырып, еркін қарым-қатынас 
жасауға, сын тұрғысынан көзқарасын білдіруге, өз ойын жеткізіп, шешім қабылдауға дағдыланады.  

Білім беру үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы мынадай  
әдістемелік, педагогикалық міндеттерді шешуге болады: 

– білім беруде көлемді ақпаратқа қол жеткізе алу; білім алуға мотивацияның жоғарылауы; өз бетінше 
жұмыс істеу; өзін-өзі бақылау және  т.б. 

– жеке тұлғаны жетілдіру (тұлғаның ой-өрісі, эстетикалық тәрбие, зерттеу жұмысымен  шұғылдану 
іскерлігін дамыту, ақпараттық  мәдениетін қалыптастыру және  т. б.) 

– әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру; 
– оқу-тәрбие жүмысын жетілдіру (танымдық әрекеттің мотивін қамтамасыз ету, пәнаралық 

байланыстарды тереңдету  және т. б. 
Тілдік қатынасты сипаттау барысында қабылдау, ес, ойлау, бейнелеу, көңіл қою секілді сөйлеудің 

жүзеге асуына қатысатын сөйлеу механизмдері қарастырылады.  
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Әрбір білім беретін мекеме мен көпшілік үйлерде ақпарат көзі болып табылатын теледидар мен 
компьютерлер баршылық. Бүкіләлемдік желіге қосылған компьютер арқылы оқушы да, оқытушы да 
ғылымның соңғы жетістіктерін пайдалануға зор мүмкіндіктері бар. «Актив студио» бағдарламасы арқылы 
флипчартқа алдын-ала даярланған тапсырмаларды орындау оқушыларға өте ұнайды. Уақытты үнемдеп, 
пәнге деген қызығушылықты арттыра отырып, бала бойында қазақ тілінде сөйлеу, қарым-қатынасқа 
жетелеу өте тиімді. Балалардың өздері слайдтар дайындап, интерактивті тақтамен жұмыс істеуді жақсы 
көреді. Мысалы, анимациялық суреттер, видео-көріністер, презентациялар және т.б. әртүрлі дыбыстар 
арқылы көрсетіледі. Компьютер мониторындағы көріністер оқушының іс-қимылының арқасында өзгеріп 
отырады. Бұл динамикалық және оқушының бар ойын өзіне бағыттайды, сонымен қатар, оқу процессінде 
оқушының белсенділігі оянады.  Нәтижесінде, оқушы ақпаратты оңай әрі тез қабылдайды және ынтасы 
мен қызығушылығы жоғарылайды. 

Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасының негiзгi бағыттарының 
бiрi – оқыту процесiн ақпараттандыру. Күнделікті сабақ барысында қолданылатын  оқу құралдарынан 
басқа төмендегідей ақпараттық материалдарды пайдалануға болады: 

·   компьютерлiк үйрету бағдарламалары 
·   электрондық оқу құралдары 
·   компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау 
·   электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар 
·   аудио және видеоматериалдар 
Аталған құралдар оқу материалдарын жеделдетiп меңгеруге және оқытудың сапасын арттыруға игi 

әсерiн  тигiзедi. 
Осы жаңа инновациялық технологиялардың ішіндегі ACTIVboard интерактивті тақта революциялық 

жабдық екендігі даусыз. Тақтаны қолдану үшін бар болғаны компьютерлік білімің болып, инновациялық 
құрал-жабдықтарды қолдана білу шеберлігіңіз жетіп жатыр. Компьютер және интерактивті құралдар 
арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды 
жүйелік байланыстармен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби шеберлігінің 
қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, оқушылардың ойлау 
қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын 
педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады [4,75]. 

Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, 
өзін – өзі дамытуға адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны 
қалыптастыру, яғни жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген, ақпаратты технологияны терең меңгерген, 
жылдам өзгеріп жататын бүгінгі заманға лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру. Интерактивті 
тақтаның керемет мүмкіндіктері оқушыларды таң қалдырады, шабыттандырады. Көптеген мектептерде 
интерактивті тақтаның мүмкіндіктерін білмегендіктен, тек слайд көрнекіліктер көрсетумен ғана шектеліп 
жүрген мұғалімдер бар. Алайда интерактивті тақтаның қолдану мүмкіншіліктері өте көп. Мысалы, 
ActiveBoard электрондық тақтасы: материалды қызу талқылауға ерекше бөліп көрсетуге, нақтылауға, 
қосымша ақпарат қосуға, электрондық маркер арқылы түсін және сызықтың қалыңдығын өзгертуге; 
сөздер мен сөйлемдердің бір-бірімен байланысын көрсете отырып, тақырыпты немесе сөйлемді толықтай 
аударуға; flash–анимацияларды пайдаланып, өлеңдер мәтінін жаттауға, суреттермен слайдтар жасауға; 
ағылшын тілінде сөйлеушілердің дауысымен жазылған видео-роликтер көруге, сол тілде жазылған 
мәтінді тыңдауға; тест сұрақтарымен таныстырып, бір топ оқушыны тесттен өткізуге; суреттерді бір 
фонға қойып, суреттерді қимылдатып сөйлесу ситуациясын ұйымдастыруға; сөз-жұмбақтар шешуге, 
әртүрлі ойындар ойнатуға мүмкіндік береді; электрондық оқулықтарды экран бетіне шығарып көрсетуге 
болады.ActiveBoard тақтасының дайын бағдарламасын қолдану маңызды. Инновациялық технологияның 
келешек ұрпақтың жан – жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына 
жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Қазіргі таңда АКТ-ны сабақ үрдісінде қолданудың маңызы ерекше. Сабақта ақпараттық-коммуника-
циялық технологияларды пайдалану арқылы оқушыға үйретуге тиісті ақпараттармен білім қорын жүйелі 
түрде көрсете алуға мүмкіндік туады. 

Оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда диалогтың да берері мол. Диалог – сөйлесудің ең негізгі түрі 
болып саналады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас амандасудан басталады. Оқытушы сабаққа 
кіргеннен оқушылармен диалогта болады. Оқушыларға белгілі бір тақырыпта тапсырмалар беру арқылы 
сұхбаттар құрылады. Диалогтік сөйлесуді естіп-тыңдаумен біртұтас та, жекелей де пайдалануға болады. 
Мақсатты ұйымдастырылған жағдаяттар арқылы ауызекі сөйлесуге үйрету – оқушыларды қызықтырады. 
Диалогтік сөйлеу коммуникативтік оқытудың негізгі ұстанымына сәйкес келеді. 



229 

Коммуникативтіліктің жауап алынған жағдайда ғана жүзеге асуы оның ұстанымы болып есептеледі. 
 Яғни осы екі әдісті сабағымда қолдану кезінде маған бірден бір көмекші құрал ол – аудио материалдар 
болып табылады. Оқушылар компьютер арқылы естіп, тыңдау дағдыларын қалыптастырады. 

Ал, жазуды оқыту кезінде, сауатты жазу дағдыларымен, есте сақтау қабілеттерін дамытады, әрі 
пернетақтаны меңгеруге септігін тигізеді. Тыңдау, сауатты жазу, әріптерді теру  секілді үш іс-әрекетті бір 
уақытта біріктіреді. Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің қай түрі болса да лексикалық-грамматикалық 
дайындық деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу әрекетін ұйымдастыруда ауызекі жауаптасу мен мәтін 
бойынша жұмыс негізгі құрал болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық оқу құралдары (компьютер, 
аудио-визуалды құралдар) бойынша да оқушылар белсенді коммуникацияға түсе алады. Ауызекі сөйлеу 
тілін қалыптастыруда сөздер мен сөз тіркестерінің қолданылуын, сөйлем құрастыруды, тұрақты сөз 
тіркестерін қолдануды, сұрақ қоюдың барлық түрлерін үйрену тиімді. Оқушылардың сөйлеу дағдылары 
ауызекі сөйлеу жүйесінен, сұраққа қысқа да толық жауап қарастыра алуынан, оқығандарын ауызша да, 
жазбаша да мазмұндап беретіндей дағды-машықтарынан, шығарма, хат жазу дағдыларынан құралады. 
Ағылшын тілін оқытуда ең алдымен тәжірибелік мақсат қойылады, оған оқушылардың сөздік қорларын 
байыту, сауатты жазуға үйрету, сөйлесуге, көргендерін, естігендерін әңгімелеп беруге үйрету қажет. Ал 
бұл іс-әрекеттерді сауатты да дұрыс жүзеге асыру үшін грамматикалық жұмыс жүргізілуі керек. Оны 
оқушылар пернетақта арқылы компьютерге енгізу арқылы тез әрі ыңғайлы орындай алады. Айтылған 
барлық жұмыс түрлерінде АКТ (аудио, видео материалдар, презентациялар және т.б.) сабақтың ажырамас 
бөлігіне айналды. 

Сонымен,   ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, компьютер технологиясының кілті екені 
белгілі. Ағылшын тілі – ұлы әдебиет тілі. Бұл тілде әлемге әйгілі Вильям Шекспир, Джонаттан Свифт, 
Вальтер Скотт сөйлеген.  Заманауи ұстаз тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи-танымдық, педа-
гогикалық-психологиялық сауатты, саяси-экономикалық білімді және ақпараттық-коммуникациялық 
білімді және ақпараттық-коммуникациялық технологияны жан-жақты меңгерген ақпараттық құзырлы 
маман болу керек. Мемлекетімізде жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып келе жатқаны сөзсіз. Әр 
оқытушы үшін компьютер және мультимедиялық құралдарды қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді 
тәсіл екені белгілі. Бұл құралдың қуаттылығы соншалықты онымен бірге білім жүйесіне жаңа әдістермен 
бірге әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы енгізілді. Инновациялық  технологияларды сабақта  қолдану –  
бұл оның нәтижелігіне  қолайлы  жағдайды  жасаудың бірден-бір  жолы, ал ол өз кезегінде  бірлесе  
жұмыс  жасауға, адами  қарым-қатынастарға  себепкер болады.  Оқытуға жаңашыл көзқарасты  қолдану, 
тәжірибеге  бағытталған  оқытудың  үлкен  жетістігі болып  табылады, сондай-ақ  оның  сапасы  алынған  
білімнің нақты  жағдайда мақсатқа жетумен қатар өмірдің  сапасын  көтеруде  үлкен  сұранысты  
қанағаттандыруды  қамтамасыз етеді.  
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ОҚУ  САБАҚТАРЫНДАҒЫ  СӨЙЛЕСІМ  ӘРЕКЕТІНДЕ  ИНТЕРБЕЛСЕНДІ   
ДИАЛОГТЫ ОҚЫТУДЫ  ҚОЛДАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ  

(Ф.Оразбаева зерттеулері негізінде) 
 

Әдетхан Г. 
Абай атындағы ҚазҰПУ,  магистранты 

 
Түйіндеме: Мақалада диалогты оқыту интербелсенді әдіс ретінде сипатталған. Оның табиғатын 

түсіну үшін ғалым-әдіскер Ф.Оразбаева негіздеген тілдік қатынастар теориясын танып білудің қажеттілігі 
алға тартылған. 

Тірек сөздер: диалогтық оқыту, интербелсенді оқыту, тілдік қатынас, жаңаша оқыту. 
 
Аннотация: В статье диалоговое обучение описывается как интерактивный метод. Чтобы понять его 

природу необходимо признать теорию языковых отношений основана ученый-методист Ф.Оразбаевой.  
Ключевые слова: диалоговое обучение, интерактивное обучение, языковая коммуникация, новое 

обучение.   
 
Annotation: This article describes interactive learning as an interactive method. To understand its nature 

necessary to recognize the theory of linguistic relations based methodologist F.Orazbaeva. 
Key words: interactive learning, interactive learning, language communication, new training.  
 
Жаңартылған мазмұнды 8-сыныпқа арналған «Қазақ әдебиеті» оқулықтарына («Арман ПВ» баспасы. 

Авторлары: С.Ч.  Тұрсынғалиева, Р.Зайкенова; «Атамұра» баспасы. Авторлары: Ақтанова А.С., Жүндібаева 
А.Қ; «Мектеп» баспасы. Авторлары: С.Дәрібаев, Г.Орда, А.Сатылова) жасаған талдауларымыз пән мазмұны 
бағдарламаға сәйкес спиральді қағидатпен берілген «Даналық сөзі-ақылдың көзі», «Көркем әдебиет және 
эпикалық сарын», «Махаббат және абырой», «Қиял мен шындық» атты бөлімдерден тұратынын және 
«алған білімі мен дағдыларын өмірлік жағдаяттарда және басқа адамдармен қарым-қатынас барысында 
пайдалануына көмектесетін оқыту үрдісіндегі жаңа бағыт диалогтық қарым-қатынас негіздері» [1] басшы-
лыққа алынғанын көрсетті. Біз  мақаламызда дәл осы аталған диалогтық қарым-қарым қатынасты сөз өнері 
сабақтарында жүзеге асырудың тиімді жолдарын ғалым Ф.Оразбаева зерттеулері негізінде дәйектеп жазуды 
мақсат еттік. Өйткені диалогтық қарым-қатынастың түп тамыры-сөйлесу десек, ол ғалымның «тілдік 
қатынастың негізі-сөйлеу, адамдардың сөйлеу процесі. Осы сөйлесу, ұғынысу тікелей тілдік бірліктердің 
қатысымен іске аса келіп, қатысымдық бірліктердің қызметі нәтижесінде болады» [2,2] деген тұжыры-
мымен астасып жатыр. Және диалогтық қарым-қатынастың методологиялық негізін профессор Ф.Оразбаева 
дәйектеген тілдік қатынастар теориясынан құрайды десек қателеспейміз. Сөзімізге дәлел ретінде академик 
Р.Сыздықтың ғалымның «Тілдік қатынас» (Ф.Оразбаева) атты еңбегі туралы айтқан пікірін келтіреміз: 
«Мұнда бүгінгі(кешегі де) қазақ қоғамының тіл арқылы қарым-қатынас жасаудың қыр-сыры, атап айтқанда, 
«тілдік қатынас» дегеннің түрлері, ғылыми негіздері, теориялық тіректері сөз болады: талданады, түсінді-
ріледі» [3,7]. Әрі қарай  жоғарыда аталған әдебиет оқулықтарының әдістемелік аппаратарында интербел-
сенді әдістер ретінде диалогтық оқыту тапсырмалары қаншалықты қамтылғанын анықтамас бұрын осы 
ұғымның мағынасын анықтап алуды жөн көрдік. Диалогты оқыту-интербелсенді оқыту және мұнда  тіл-
десу, пікірлесудің  орны ерекше.  Пікірлесудің қандай түрлері болса да, сөйлеу формалары арқылы жүзеге 
асып отырады. Пікір алысудың нақтылы мақсаты мен жеке жағдайларына қарай сөйлеу түрлі ерекше-
ліктермен көрінеді. Осы айтылғандар тұрғысынан сөйлеу бірнеше түрлерге бөлінеді. Алдымен сыртқы және 
ішкі сөйлеу болып үлкен екі топқа жіктеледі. Сыртқы сөйлеу ауызша (бұл тілдің ең көп және кең тараған 
түрі) және жазбаша сөйлеу болып, ал ауызша сөздің түрлі дыбыстарын белгілейді. Былайша айтқанда, жазу 
сөзі ауызекі сөздің қағаздағы таңбасы, оның ерекше бір түрі. Ауызша сөйлеудің негізгі бір түрі – диалогтық 
сөйлеу. Диалогтық сөйлеу дегеніміз екі немесе бірнеше адамның тілдесуі. Диалог сөздің кейбір ерекше-
ліктері төмендегідей: 

1. Диалог сөз бөгелмей еркін айтылады, ол ойды кең жайып жатуды тілейді. 
2. Үнемі кезектесіп айтылатындықтан ықшам келеді, тек әңгімелесуші адамдардың өздеріне ғана 

түсінікті болады. Диалогтық логикалық жағы (жоспарлылығы, дәлелділігі т.б.) кемдеу болады. 
3.  Диалог сөз ым-ишаралармен, бет пен көздегі мәнерлі қозғалыстармен (қолдың, ауыздың, көздің, 

қабақтын қозғалысы т.б.) толықтырылады. 
4. Ал тілдесудің екінші түрі  монологтық сөйлеу дегеніміз бір адамның сөзі, яғни баяндамашының, 

лектордың сөздері. Монолог сөзге тән кейбір психологиялық ерекшеліктері төмендегідей: 
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1. Монолог сөз үнемі белгілі жоспарға сәйкес құрылады, бұл алдын ала даярлықты тілейді. 
2. Монолог сөздерге логикалық жағынан қатаң талаптар (мәселен, баяндамашы мен лектор сөзінің 

мағыналылығы мен түсініктілігіне ерекше көңіл бөледі). 
3. Монолог сөз мәнерлі, адамға әсер ететін моменттерді (сөзді сазына келтіріп айту) көбірек қажет 

етеді. 
Диалог және монолог сөздер көбінесе беттің мимикасының өзгеруімен, ымдау сипатындағы түрлі 

қозғалыстармен қосарланып отырады. Диалогтің табиғаты диалогке қатысушылардың бірінің сөзі 
екіншісінің тиісті жауап реакциясының тууына түрткі болатын репликалардың алмасуында ашылады. 
Диалогтік қатысымның дәл осы ерекшелігі қазіргі уақыттағы диалог теориясының репликаларды реплика 
– стимул мен реплика – реакция етіп бөліп, диалог барысындағы олардың орны да белгіленген болады. 
Сөйлемдер арасында орнайтын семантикалық аспектіні сөйлеуші субъектінің дүниетанымы, ойлауы 
шындықты қабылдауы тұрғысынан бағалауға болады. Ортақ тақырыптың айналасында, ойлаудың жалпы 
түрлері негізінде сөйлесімдер арасында әр түрлі мағыналық байланыстар орнайды. 

«Қазақ әдебиеті» пәнінің мазмұнын меңгерту барысында жоғарыда аталған бағдарлама мазмұнына 
сәйкес пәндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген: түсіну және жауап беру, анализ және интерпрета-
ция, бағалау және салыстырмалы анализ, сонымен қатар дағдыларды қалыптастыратын бөлімдерден 
тұрады. Осы оқу мақсаттарына сай әдебиет оқулықтарында диалогтық қарым-қатынас тапсырмалары 
қалай берілгеніне тоқталайық: 

1. Түсіну және жауап беру. Оқу мақсаты: 8.1.2.1 – әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу. Тапсырма: Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығы бойынша: «Шәкәрім және 
XXғасыр басындағы қазақ басылымдары» тақырыбында әңгіме өрбітіңдер. Білгендерің туралы бір-біріңе 
айтып беріңдер. 

2. Анализ және интерпретация. Оқу мақсаты: 8.2.2.1 – автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік көрінісін талдау. 

3. «Қорқыт» шығармасы бойынша: 
4. Жырдағы кейіпкерлердің сөздеріне диалог құрап айтып беріңдер; 
5. Қорқыт нақыл сөзерін негізге ала отырып, диалогтік сауал-жауап құраңдар. 
6. Шалкиіз жыраудың «Би Темірге бірінші толғау» шығармасы бойынша 8.2.4.1 –  шығармадан 

алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу оқу мақсаты бойынша: 
7. «Ақылсыз дос-адамға сын» тақырыбында өз ойларыңды баяндаңдар. Толғаудан дәлел тауып, 

мағынасын түсіндіріп беріңдер. 
8. Бағалау және салыстырмалы анализ. Оқу мақсаты: 8.3.1.1 – шығарманың тақырыбы мен идеясын 

осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. 
9. «Қорқыт» шығармасы бойынша: 
10. «Ұлдың күні күн емес-атадан мал қалмаса, Ата малы пұл емес-баста ақыл болмаса» нақыл сөзі 

идеясының  негізін өмірмен, ата-ана еңбегімен, біліммен байланыстыра отырып, ойға түйгендеріңмен 
бөлісіңдер. 

«Оқу мақсаты»: 8.2.1.1 – композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. 
«Қожа Ахмет Йасауи»  шығармасы бойынша: 
«Диуани хикмет» еңбегінің құрылысы қандай? Қазақ қаласында сақталған басылымында қанша 

хикмет бар? Білгендеріңді бір-бірлеріңе түсіндіріп беріңдер. 
Талданып отырған оқулықтарда барлық шығармалар бойынша тілдесімнің монолог түріндегі 

тапсырмалар жеткілікті қамтылған: көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең, эссе  
жазу. Сөйлесімнің қай түрін алсақ та  әдебиет сабақтарында сөздің анық, ашық, сенімді айтылуы міндетті 
және төмендегі талаптарды ескеру қажет: біріншісі – психологиялық әсер ету – сезімді жеткізу;   
екіншісі – пластикалық әсер ету – қимыл әрекеті арқылы ой мен сезімді білдіру; үшіншісі – үн 
құбылыстары арқылы да образ мәнін ашу мүмкіндігі терең. 

Диалогты оқытуда сондай-ақ «Пікірталас», «Бинго», «Ар-ождан аллеясы», «Дөңгелек үстел» 
интербелсенді әдістерді қолдану, жеке, жұппен, үштік одақпен, топпен жасау коммуникативтік қарым-
қатынасқа түсуге әкеледі, білім алу үрдісін белсендіреді. Ғалым Ф. Оразбаева да «сабақта тілдік қатынас 
үш түрлі жолмен немесе қалыппен(формаман) іске асырылады: 

1. Жұптық 
2. Топтық 
3. Ұжымдық» [2, 317] деп біздің пікірімізді айғақтай түседі.   
Әдіскер ғалымның «Тіл әлемі» (2009) кітабында аталған әдістемелік жолдарды ұйымдастыру мен 

өткізудің толық сипаттамасы келтірілген. Айтылған мәселелердің оқу сабақтарын жүргізетін «Қазақ 
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әдебиеті» пәнінің мұғалімі үшін диалогты оқытуды жүзеге асыруда пайдасы көп, практикалық маңызы 
жоғары екені анық. 

Қорыта айтқанда, «Қазақ әдебиеті» пәнін жаңаша оқытудың басты бағыттарының бірі  диалогты 
оқытуды ұйымдастыру қатысымдық қатынас жағдайында ғана тиімді нәтиже береді. Бұл ретте пән 
мұғалімінің, жалпы педагог қауымның тілдік қатынастың методологиялық негіздерін тануы, ғылыми 
айналымға түскен теориясы мен тәжірибесін білуі диалогты оқытудың табиғатын толық түсінуге, 
интербелсенді іс-әрекет ретінде игеруге мүмкіндік береді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер:  
1. 2015-2016 оқу жылында ҚР-ның жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін 

оқытудың ерекшеліктері туралы» әдістемелік нұсқау хаты.  
2. Оразбаева Ф. Тіл әлемі. Мақалалар мен зерттеулер. – Алматы: «Ан Арыс», 2009. – 368б. 
3. Сыздық Р. Ғалым. Ұстаз. Ана: «Парасат айдыны» кітабынан. – Алматы: «Ан Арыс», 2009. – 218 б. 
4. Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша жазылған 8-сыныпқа арналған «Қазақ әдебиеті» 

оқулықтары.  
  
 

КРЕАТИВТІ  ОҚЫТУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ІСКЕ  АСЫРУ   
ҰСТАНЫМДАРЫ  МЕН  ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ  

(Фила-коучинг әдісі) 
 

 Адаева А.А. 
Түркістан облысы, Кентау қаласы,   

«№1. Ы.Алтынсарин атындағы қоғамдық  
гуманитарлық пәндер бағытындағы  

мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік  
мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі 

 
Түйіндеме: Бұл мақалада креативті оқыту технологиясын іске асыру ұстанымдары мен тұжырым-

дамасы, фила-коучинг әдісі қарастырылған. 
Тірек сөздер: креативті оқыту технологиясы, оқытушы, фила-коучинг әдісі, үдеріс, білім алушылар. 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы и концепция внедрения креативных 

технологий обучения, метод фила-коучинг. 
Ключевые слова: креативная технология обучения, преподаватель, метод фила-коучинг, процесс, 

обучающиеся. 
 
Annotation: This article deals with the principles and concept of the introduction of creative learning 

technologies, the fila-coaching method. 
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Тұлғаның өзіне деген сенімін арттырып және іс-әрекетін демеп, қабілетін дамытып, шығармашылық 

жұмысының бастамасын дамытуға және тежеуге жағдай туғызатын шығармашылықты оқытушы. Жалпы 
педагогикалық процесте шығармашылық мәселесі маңызды орын алады. Озат ұстаз оқушылардың 
шығармашылық қабілетін дамыту барысында оқыту мен тәрбиелеу әдістерінің жаңа түрлерін іздей 
отырып, өзі шығармашылықты тұлға болып дамиды. Бұл мәселе белгілі психологтар мен ғалымдар              
Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-штейн, А.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Слас-тенин, А.В. Крутецкий,                   
Ю.Л. Львова, республикамыздағы танымал ғалымдар М.М. Мұқанов, Н.Д. Хмель, С.В. Илларионов 
еңбектерінің өзегі болып табылады. 

Педагогикалық еңбекті шығармашылық процесс ретінде қарастырған В.И. Загвязинский, В.А. Кан – 
Калик, Н.Д. Никандаровтың зерттеулерінде ұстаз шығармашылығының психологиялық негіздері, 
мұғалімнің жеке шығар-машылығын қалыптастыру жолдарына талдау жасалады.Тұлғаның шығармашы-
лығы қоршаған әлемді өзгертіп, жаңа небір құнды-лықтарды құра алатын өзбетті, әрі белсенді тұлға 
формасы ретінде анықталады.Қоғамдық маңызы бар шығармашылық қоғам мен елдің процесін 
анықтайды. Д.Б. Богоявленская тұжырымдамасына сай шығармашылық адамның бастамасы бойынша кез 
– келген іс-әрекет түрінің дамуы мен анықталады [1,85]. 
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Оқыту технологиясының  ерекшеліктері ғалымдар зерттеулерінде әр қырынан көрінеді. Бұл туралы 
ғалым М.М. Жанпейісова былай дейді: “Оқыту технологиясының біз әзірлеген нұсқасының бір 
ерекшелігі – оның білімді меңгеруге емес, тұлғаның танымдық, шығармашылық қабілеттерін және 
танымдық процестерді: яғни, жадының алуан түрлерін (есту, көру, қимыл және т.б.), ойлауды, ынтаны, 
қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, сондай-ақ 
тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі өзектендіру, өзін-өзі бекіту, қарым-қатынас, ойын, танымдық және 
шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға, белсенді сөздік қорын (ауызша және жазбаша) 
дамытуға бағытталуы” [2,5-б.], – деп тұжырымдайды.  

Ғалым Қ.Қ. Мұқанова: “Педагогикалық технология – педагогика ғылымының оқыту, білім беру, 
оның мақсатын, мазмұнын және әдістерін зерттеп, айқындайтын және педагогикалық үрдісті алдын ала 
жобалайтын, алға қойған мақсатқа жетуге  кепілдік беретін бір бөлшегі. Ол – білім стандартында 
көзделген оқыту нәтижелеріне қол жеткізу жолындағы мақсат, мазмұн, әдістер мен құралдардың біртұтас 
қызметін бейнелейтін  үрдіс”, – дейді [3, 12-б.].  Қазақ тiл бiлiмiнде алғаш қатысымдық тұлғалардың 
теориялық негiзiн айқындаған ғалым-профессор Ф.Оразбаева. Ол сөйлеу процесiнде қатысымдық 
тұлғаларды қолдану үшiн оқушылардың сөйлеу дағдылары мен икемдiлiктерi болуы керек деп сөйлеу 
дағдысын сөйлеу процесiнде қатысымдық тұлғаларды шығармашылықпен қолдану қабiлеттiлiгiне 
жатқызады [4.24]. 

Демек, тұлғаларды шығармашылық қабiлеттiлiгiне дамытатын қатысымдық әдiс – Фила-коучинг. 
Бұнда мұғалiм мен оқушы арасындағы тiлдiк қатынасты жүзеге асыратын, оқушылардың сөйлеу 
формаларын, тiл мәдениеттерiн жетiлдiретiн, тiлiн дамытатын, осы мәселелердi бiр арнаға тоғыстыратын 
оқыту әдiстерiнiң бiрi.  

Фила-коучинг – бұл сұқбаттастардың бірі сұрақ қойып, екіншісі жауап беретін әңгіме. Қарапайым 
коучингтен айырмасы коучтың орнында елестетілетін кеңесшінің болуында. Оны сіз өзіңізді шабыттан-
дыратын адамдардың ішінен таңдайсыз (бұл сіздің замандастарыңыз да, сондай-ақ тарихи кейіпкерлер де 
болуы мүмкін). Филаның пайдалы әсері қолданбалы міндеттерді шешумен шектелмейді. Оны шығарма-
шылық ынталандырғыштың бір түрі ретінде ғана емес, сонымен қатар сіз қатысатын клуб немесе мектеп 
ретінде де қабылдауға болады. Бұл үшін фила мүшелерінің өмірі және жұмыстарымен тереңірек танысу 
және оны туындайтын міндеттерді шешу үшін пайдалану жеткілікті. Өз филасының мүшелерімен танысу 
үдерісінде сіз өз кезегінде олар үшін қанаттандырушы қызметін атқарған адамдарды да танисыз және 
оларды өз филаңызға кіргізгіңіз келуі де әбден мүмкін. Солайша сіздің филаңыз, сонымен қатар сіз де 
онымен бірге табиғи түрде өсетін боласыз. Ежелгі гректер фила деп бір рубасыдан тараған, бір-бірімен 
туыстық байланыстағы тайпаның бір бөлігін атаған. Бұл техниканы жасауда маған Thinkertoys кітабынан 
Майкл Микалконың «Даңқ залы» техникасы негіз болды. Фила-коучинг – бұл фила кейіпкерлерімен 
болған диалогтар негізінде құрылған шешімдерді табудың рөлдік техникасы. Ол күрделі жағдайларда 
жұмыс жасауға, қол жеткізу қиын мақсаттармен жұмыс жасауда, нәтижесі ашық міндеттермен жұмыс 
жасауда, яғни жеке де, сондай-ақ кәсіби салада да шешімі көрінбейтін жерлердің бәрінде де жақсы 
қолданылады. 

Фила-коучингтің міндеті – біздің ойлау стиліміздің шектеулерін жеңу. Тіпті егер біз жай ғана өзімізге 
өзіміз сұрақ қойып, өзіміз жауап берсек, бұл да жақсы, себебі сол арқылы біз үнемі өзімізді таңдау 
позициясына қоямыз және сол үшін бұрынғыдан да жауапкершілікпен ойлаймыз. Алайда фила-коучинг 
одан әрі барады, ол сұрақты басқаларға – өзіміз таңдаған «дербес кеңесшілерге» қоюды ұсынады. Бұл 
басқа адамдардың ойлау стильдерін байқап көруге, жағдайға басқа көзқараспен қарауға, бай қосымша 
ресурстарды қосуға мүмкіндік береді. Мысалы, нұсқаулық: 1. Өзіңіздің міндетіңізді не мәселеңізді 
тұжырымдаңыз және оны сұрақ түрінде жазыңыз. 

2. Өз филаңыздан сізге осы міндетті шешуге жақсы көмектесе алатын кейіпкерді таңдаңыз; 3. 
Кейіпкермен болатын диалогты алдын ала дайындалған схема бойынша жазбаша түрде құрыңыз 
(төменде қараңыз). Кейіпкер бұл ретте сұрақтар қоя отырып коуч ретінде болады, ал сіз оларға жауап 
бересіз; 4. Диалогты үзілістен кейін қайта оқыңыз. Сізге қызықты болып көрінгеннің немесе эмоционал-
ды түрде әсер еткеннің бәрін белгілеңіз. Әңгіме нәтижелерін тағы да бағалаңыз және жақсы табыстарды 
жоғалмайтындай жерге апарыңыз (міндеттер, шешімдер, күнделіктегі жазбалар, т.б. түрде). Мұндай 
жұмыстың нәтижелері, мысалы, мыналар болуы мүмкін: • Міндеттер – жағдайды өзгертіп, қажетті шешім 
әкелетін нақтылы әрекеттер. • Мақсатқа жету үшін, өмір сүру салтын өзгерту үшін қалыптастыру керек, 
ендіру керек әдеттер. • Іздеудің жалпы бағыты, міндетті шешу стратегиясы. • Жаңа түсінік, жаңа елестету, 
үлкен сезіну, т.б. Grow-модель бойынша диалогты құру сызбасы. Джон Уитмордың, коучингтің негізін 
салушылардың бірінің Grow-моделі төрт кезеңнен тұрады: міндетті қою, жағдайды сипаттау, мүмкін-
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діктерді іздеу және әрекеттерді таңдау. Төменде біз осы сызба бойынша қысқаша сұрақтар тізімін 
келтіреміз. Сіздің кейіпкеріңіз оларды басқаша тұжырымдауы мүмкін немесе тіпті басқа сұрақтарды 
ұсынуы мүмкін. 

1. Міндетті қою 
– Бұл тоқсанда сіз қандай бағытта жұмыс істегіңіз келеді? 
– Бұл тоқсан аяқталғаннан кейін сіз қандай нәтижелерге жетуді ойлап отырсыз? 
– Қол жеткізуге қазір шешілетін міндет көмектесетін сіздің соңғы мақсатыңыз қандай? 
2. Жағдайды сипаттау 
– Сіздің міндетіңізбен байланысты ағымдағы жағдайды сіз қалай сипаттар едіңіз? 
–  Бұл жағдайға байланысты сіз не сезесіз? 
–   Жағдайға қандай факторлар ықпал етеді? 
– Қандай қатынасушы адамдар жағдайға қатысады?  
– Олардың көзқарастары қандай? 
– Бұл жағдайда сіздің басымдықтарыңыз қандай? 
3. Мүмкіндіктерді іздеу 
– Қандай мүмкін болатын шешімдер ойыңызға келеді? 
– Идеяларды туындатудың әр түрлі техникаларын қолданып тағы қандай шешімдерді ұсына аласыз? 
– Сіз ұсынған шешімдердің қайсыларын біріктіруге болады? Басты үміткер шешімдердің тізімін 

жасаңыз. 
– Әрбір шешімнің жақсы және жаман жақтары қандай? 
– Әрбір шешімнің салдарлары қандай? 
– Шешімдердің қандайы ең жақсы нәтиже әкеледі? 
– Шешімдердің қандайы сізге ең көп қанағаттану сезімін береді? 
4. Әрекеттерді таңдау 
– Іске асыру үшін сіз қандай шешімді таңдайсыз? 
– Табысқа жету критерийлеріңіз қандай? 
– Таңдалған шешімді іске асыруда қандай ішкі немесе сыртқы кедергілер сізге бөгет жасауы мүмкін? 
– Сіз бұл кедергілерді жеңіп шығуды қалай жоспарлайсыз? 
– Таңдалған шешімді іске асыруда сізге қандай ресурстар қажет? 
– Шешімді іске асыруды қандай таяу қарапайым әрекеттен бастағыңыз келеді? 
Қорыта айтқанда, шығармашылық – бұл біз қосам деп шешкен нәрселер ғана емес, сонымен қатар 

алып тастайтын да нәрселер. Немесе сызып, өшіріп тастайтын. Менің айтайын дегенім, міне, осымен 
болды. Өзіңіздің шығармашылық қабілеттеріңізді дамытыңыз, сонда сіздің әлеміңіз жаңа бояулармен 
жарқырайды! Бастысы креативті ойлай бастау. Әрбір іске кішкентай болса да шығармашылықпен келіңіз.  
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КММ Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
  
Түйіндеме: Мақалада қазақ тілін Оразбаева Фаузия Шәмсиқызының деңгейлік тұрғыдан оқыту 

әдістемесін қолдану арқылы үйретудің жолдары баяндалады.  
Тірек сөздер: заманауи парадигма,  инновациялық технология, меңгерту.  
 
Аннотация: В статье рассказывается о уровневых обучениях казахского языка по методике 

Оразбаевой Фаузии Шамсиевны.  
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Annotation: The article describes the level learning of the Kazakh language according to the methodology of 

Orazbaeva Fauziya Shamsievna 
Keywords: modern paradigm, innovative technologies, training.  

 
Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауында айқанындай  «Болашақта өркениетті дамыған 

елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанда 50 елдің қатарына жеткізетін, 
терезесін тең ететін-білім. Қазіргі заманда жастарға ақпаратты техникамен байланысты әлемдік стандарт-
қа сай мүдделі жаңа білім беру  өте қажет »деп атап көрсеткеніндей, инновациялық әдіс-тәсілдерді 
кеңінен қолдану жаңаша білім берудің бір шарты. 

Болашақтың бүгінгіденде нұрлы болуына ықпал етіп,адамзат қоғамын алға апаратын күш тек білімде 
ғана. Қай елдің болмасын өсіп өркендеуін ,өркениетті дүниеде өзіндік орын алу оның ұлттық білім 
жүйесінің деңгейіне, дамыту бағытына байланысты. Қазіргі кезде білім беру саласын ,қамтудың әр түрлі 
техникалық құралдарын пайдаланусыз елестету мүмкін емес. Сондықтанда ,уақыт талабына сай білім 
мазмұнын жаңарту –бүгінгі күннің басты міндеті. Еліміздің білім беру жүйелерінде ХХІ ғасыр жастарына 
білім беру мен тәрбиелеу бағытында сан    алуан жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда қоғам алдында 
қойылып отырған басты міндеттердің ең бір өзектісі –бүкіл білім жүйесін түбегейлі жаңартып, 
дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың 
үйлесімді дамуына ,жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі әдістеме жасау. 

Ал мұғалімнің негізгі ұстанған мақсаты-білімнің жаңа үлгісін жасап,белгілі бір көлемдегі білім мен 
білік дағдыларын меңгерту,оқу материалын қаншалықты меңгергенін бақылаудың сан түрлі жаңа әдіс-
тәсілдерін іздестіру ,жаңа техналогияларды сабақта тиімді пайдалана білу. 

Мен осы тұста Оразбаева Фаузия Шәмсиқызының қазақ тілін деңгейлеп оқыту тәжірибесін өз 
сабағыма тиімді пайдаланып жүрмін деп айтқым келеді. 

Ф.Ш. Оразбаева –  300 ден аса ағылыми-әдістемелік еңбектің авторы, соның ішінде, монографиялар, 
оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, электронды оқу құралдары, сөздіктер, мемлекеттік стандарттар мен 
типтік бағдарламалар, мақалалар мен баяндамалар. 

Ол келесідей ғылыми жобалардың авторы: «Қазақ тілі салаларының коммуникативті байланысқа 
негізделген ғылыми негіздері», «Тілтану: қазақ және түрік тілдерінің лексикасы», «Лингвистер мен әде-
биетшілер туралы энциклопедия», « Үздіксіз білім беру жүйесінде қазақ тілі салаларының теориялық 
және әдістемелік негіздерін дифференциялау – адам ресурстарын дамыту кепілі», «Филологтарға тіл мен 
әдебиетті оқытудың ғылыми-инновациялық әдістемесі», «Қазақ әліпбиі мен латын харпінің ғылыми-
лингвистикалық негіздері», «Маман әзірлеуде тілдің үш тұғырлығын қалыптастыру әдісі мен технология-
сы» (қазақ, орыс, ағылшын тілдері)»». Ұлы дала елі» идеясына негізделген қазақ тілін деңгейлік оқыту-
дың инновациясы атты мақаласын оқи отырып сабақ беру барысына көптеген тиімді әдіс-тәсілдер алдым. 

Онда былай деп жазылған: «Қазақ тілін деңгейлік оқытудың өзектілігі тілдік сұраныстың басым 
бағыттарын айқындаудан, мемлекеттік тілдің әлеуметтік рөлін арттырудан, ұлттық, жалпыадамзаттық 
және мемлекеттік құндылықтарды игеруден, білім мен тәрбиенің жаңа парадигмаларын әдістемемен 
ұштастырудан көрінеді. Деңгейлік оқытудың мақсаты – қазақ тілін жоғары деңгейде меңгертуге негіз-
делген, бір-бірімен сабақтас, жүйелі, коммуникацияға құрылған білім мазмұны арқылы мемлекеттік тілде 
өз ойын ауызша және жазбаша түрде жетік, түсінікті, дұрыс жеткізе алатын, түрлі өмірлік жағдаяттарда 
тілдік қатынасқа еркін түсе алатын дара тұлға тәрбиелеу». Сонымен, қазақ тілін деңгейлік оқыту дегеніміз 
– білім алушының қазақ тілінде сөйлеу деңгейін анықтай отырып, әркімнің сұранысы мен тілді білу 
деңгейіне сәйкес қазақ тілін коммуникативтік-танымдық тұрғыдан меңгерту. 

Жоғарыда қарастырылған дамыту, дамыта оқыту туралы ғалымдардың ой-тұжырымдары қорытын-
дыласақ, дамыта оқыту білім беру барысында бала психикасының жаңа деңгейге, жаңа сапалық деңгейге 
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көтерілуі, баланы оқыта отырып жалпы дамыту, оқушының еркіндігін қалыптастыру, өз бетінше ізденуге, 
шешім қабылдауға дағдыландыру дегенге келіп саяды. 

Дамыта оқыту технологиясы – оқыту мақсаттары мен міндеттері, әдіс-тәсілдері баланың даму 
заңдылықтарына сәйкестендірілген оқыту технологиясы. Дамыта оқыту технологиясы: 

оқушыны жан-жақты дамытуға; 
• мәселелік жағдайларды шешуге; 
• оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға; 
• танымдық қызығушылықтарын арттыруға; 
• өзіндік жұмыс жасау қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Кез келген ізденіс, зерттеу жұмысы кезінде проблема туындай бермейді. Мысалы, оқушы оқытушы-

ның берген тарсырмасын өз бетімен орындауы, сол сияқты ғылыми зерттеу жұмыстарына белсене 
қатысып, оған материал сұрыптауы да мүмкін. Бірақ ол одан ешқандай мәселелер түйінін шешрейді. Бұл 
да оқытудың белсенді түрі блдады, өйткені оқытушы берген білімді оқушылар қабылдап және оны өмірде 
іске асырады. Ол проблемалық оқыту белсенділігі бола алмайды. Проблемалық оқыту белсенділігі 
оқушылардың өз бетінше шығармашылық жолмен ой-өрістерін дамыту, білімдерін жетілдіру болып 
табылады. Оқушылардың ой-өрісін шығармашылық жолмен белсендіру танымдық қызығушылықты 
қалыптастыратын проблемалық жағдайлардың туындауымен байланысты. Проблемалық жағдай 
дегеніміз - өзіне күрделі әрі қиын қандай да бір тапсырмаларды шешуге қажетті мәліметтерді оқушының 
өзінің іздеп табуы. М.А. Матюшкин сөзімен алсақ, проблемалық жағдай дегеніміз «особый вид 
умственного взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием 
субъекта (учащегося) при решении им задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) 
новых, ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности» [5]. 

Білім берудегі ақпараттық  - коммуникациялық техналогиялардың тиімділігі келешек ұрпақтың жан-
жақты білім алуына, іскерлігі мен шығармашылығын еркін дамытуға жол ашатын педагогикалық - 
психалогиялық жағдай жасауында. 

Интерактивті әдіспен сабақ өткізу кезінде оқытушы кеңесші, серіктес рөлін атқарады. Ал топ 
белсенді түрде әрекет ете отырып, бірін-бірі қолдау,толықтыру арқылы сұхбат құруға үйренеді. 

Бұл әдістің негізгі мақсаты – оқу процесінің барлық сатысында біріккен әрекетке жағдай жасау . 
Интерактивті әдістердің мәні – әрбір оқушының оқушылармен өзара белсенді байланыста болып, 

мұғаліммен бірлесе отырып, компьютермен жұмыс жасап, оқу-танымдық нәтижеге жетуі. Бұл әдістер 
оқыту барысында тәрбиеленушілерді тұлға ретінде қалыптасуға бірден бір әсер етеді. 

Сабақта интерактивті әдістерді пайдалануда мынадай шарттар орын алулары тиіс: мақсатты нақты 
белгілеу, мұғалім оқушылардың топпен жасалатын жұмыстарының мәнін, ережесін түсініп, топпен 
жұмыс жасауға дайын екендіктеріне толық сенімді болу керек. 

Заман талабына сай технологияларды қолдану арқылы, түрлері өзгеріп отырады. Бірақ басты 
технологияларды тиімді жүйелі қолдану керек . 

Сабақты әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып ,түрлендіріп өткізу оқушыларымыздың білімге, оқып –
үйренуге құштарлығын арттыратыны анық. Ұстаз қандай әдіс-тәсілді қолданса да, мақсат біреу – ол 
оқушыларға тиянақты  да сапалы білім беру. «Алдыңа ұлы мақсат қойсаң, ұлылыққа жетесің» деп 
данышпан ақындарымыз айтпақшы, барлығымыз бірге күш жұмсап, ел ертеңіне сеніммен қарасақ қана 
алдымызда тұрған көптеген қиыншылықтардан қиналмай  өтеміз деген ойдамын. Әлемдік білім беру 
кеңістігінің талаптарына сай болатын, ең алдымен ұлттық жаңа әдістемелердің бүр жаруына, оның 
өркендеп, тереңге тамыр жайып жас өскіннің алып бәйтеректей қатайып, нығаятынына нық сенемін. 

Мұғалім ақпараттанушы емес, оқушының жеке тұлғалық және интеллектуалды дамуын жобалаушы, 
Әлемдік деңгейге сай жаңарған әдістемемен оқытуды меңгеру үшін мұғалеммен жоғары құзырлықты 
ұйымдастырушылықты қабілеттілікті, оқушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі өзгерістеріне лайық 
бейімдеу, оларды зерттеушілік дағдыларын дамыту бағыты талап етіледі. Қазіргі кезеңде республика-
мызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып,қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне 
енуге бағыталуда. Білім беру саласында оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын практикада 
 меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес .Ал жаңа технологияны меңгеру оқытушы-
ның интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, руханги, азаматтық және басқа көптеген адами келбетінің 
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, білімгер тұлғасын дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. 

Тұңғыш президентіміз Н.Ә. Назарбаев қазіргі мұғалімнің қоғамдағы орнын бағалай отырып: «Сіздер 
мен біздер тек болашақ буынды ғана емес, жалпыазаматтық қадір-қасиеттердің мән-маңызын түсінетін 
,жаны да тәні де таза, білімді патриот азаматтар буынын тәрбиелеуге міндеттіміз» деген еді. Ұстаздық 
қызметті ерекше ұлықтаған халқымыз өзінің ең қымбаттысын – балаларын оқытып, тәрбиелеуде бізге 
мұғалімдерге тапсырған. Сондықтан кездесетін қиындықтарға қарамастан білім беру сапасын арттыру, 
баланы жеке тұлға ретінде алып қарап тәрбиелеу-мұғалімдер қауымының міндеті. 
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Түйіндеме: Мақалада білім берудегі ойлаудың алты қалпағы әдісі қарастырылады.  
Тірек сөздер:  әдіс, ойлау, ойлаудың алты қалпағы әдісі, білім беру.  
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются шесть методов мышления в развитии креативности. 
Ключевые слова: метод, мышление, шесть методов мышления в развитии, образование. 
 
Annotation:  This article deals with six methods of thinking in the development of creativity. 
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Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың “Қазақстан – 2030” стратегиялық Жолдауында [1],  2007 жылдың 15 

тамызында қабылданған  Қазақстан Республикасы “Білім туралы” Заңында [2] берілгендей, қоғамның 
экономикалық және әлеуметтік жағынан ілгерілеуінің маңызды факторы ретінде білім берудің ұлттық 
моделін  дамытуда шығармашыл тұлға қалыптастыруға дағдыландыруды, ақыл-ой қорын жинау сияқты 
мақсаттарды көздейді. Ол Қазақстан Республикасы жариялаған білім беру басымдығына, “жалпы білім 
беру” моделін  “әр адамға таңдау бойынша білім беру”  моделіне көшуге негізделгендігін білдіреді. 

Қазақстандық ғалым Ғ.М. Құсайыновтың айтуынша, педагогикалық технология әдеттегі түсініктер-
ден өзгеше, ол – мұғалімнің жоспарланған оқыту мен тәрбиелеу жолындағы мақсаттар мен нәтижелерге 
жету және сабақ беру үрдісіндегі ұжымдық оқыту әдісі деп көрсетеді. Ғалым: “Педагогикалық технология 
– оқу жоспарлары мен бағдарламаларында берілген оқу материалын оқушылардың өздері бірін-бірі оқыту 
арқылы меңгеру үрдісі”, – дейді [3, 35-б.], ал ғалым-әдіскер Қ.Қадашева “Жаңаша жаңғыртып оқытудың 
әдістемелік негіздері: өзге тілді дәрісханалардағы қазақ тілі” атты докторлық диссертациясында: 
“Жаңаша жаңғыртып оқыту әдістемесі – бұл мүлдем жаңадан жасалған әдістеме емес деп, оның дәстүрлі 
әдістемеден шығарылатындығын айтқан [4, 115-б.], ғалым Ж.А. Қараевтың ойынша: «Технология 
дегеніміз – әдістемелік жүйе мен сәйкес дидактикалық үрдістер кешенінің тәжірибеде жүзеге асырылатын 
жобасы деп, ал педагогикалық жағдаяттарға сай қолданылатын әдістер, тәсілдер оның құрамды бөлігі 
болып табыладындығын» көрсетеді [5, 23-б.]. 

Бастауыш мектеп оқушыларының тiлдiк қатынасым кезiнде жатық сөйлеу дағдылары мен iскерлiк-
тердiң қалыптасуы үшiн қатысымдық тұлғалардың қолданылу заңдылықтары мен ережелерiн шәкiрт-
тердiң меңгеруi қажет. Себебi бастауыш мектеп оқушыларының жатық сөйлеу дағдыларын қалыптас-
тыруда олар қарым-қатынас жасау барысында өз ойларын болжайды, жоспарлайды, даярлайды, орын-
дайды, бақылайды және бағалайды. Демек, оқушы өз ойын қатысымдық тұлғалар арқылы өрнектегенде 
бiрiншi кезекте мақсатты белгiлейдi, жеткiзбек пiкiрiн ойша болжайды. Ол пiкiрдi қалай жеткiзудiң 
тәсiлдерiн ойластырады, тiлдiң сөз, сөйлем т.б. бөлшектерiн таңдайды да жинақтап тұтас мазмұнға 
бiрiктiру арқылы жарыққа шығарады. Сондықтан оқушылардың сөйлеу дағдыларын жетiлдiруде сөз, сөз 
тiркесi, сөйлем, мәтiн туралы тiл бiлiмiнiң қол жеткiзген, дәлелденген тұжырымдары басты рөл атқарады. 
Демек, сөз мағынаны, ұғымды, сезiмдi, ойды бiлдiре келiп, тiлдiк қарым-қатынасты жүзеге асырушы-
лардың барлығына аса қажет қатысымдық тұлға болып табылады [6,29]. Осы орайда, креативтілікті 
дамытудағы ойлаудың алты қалпағы әдісі   

Бүгінгі күнгі креативті мүмкіндіктерді түйсіну. Креативтілік – бұл тұлғаның түбегейлі жаңа идея-
ларды ойлап тауып, оны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шығармашылық қабілеттерінің бірі  ойлаудың 
алты қалпағы. 

«Ойлаудың алты қалпағы» (Six Thinking Hats) – Эдвард де Боно жасап шығарған ойлауды ұйым-
дастыру әдістерінің ең танымалдарының бірі. Алты қалпақ әдісі кез келген – жеке де, ұжымдық та ой 
жұмысын құрылымдап, анағұрлым тиімдірек етуге мүмкіндік береді. Бұл жазба осы әдістің жұмыс істеу 
принциптері мен мәні туралы жалпы түсінік жасауға көмектеседі. Ол менің 2005 жылы Оксфордта өткен 
курс материалдарының негізінде жазылған. Бұл қалай құрылған, немесе алты бояудан тұратын толық-
қанды ойлау «Алты қалпақтың» негізінде параллельді ойлау идеясы жатыр. Дәстүрлі ойлау пікірталас, 
талқылау және көзқарастар қақтығысына негізделген. Алайда мұндай жағдайда көбінесе ең жақсы шешім 
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емес, талқылау барысында сәтті шыққан шешім жеңеді. Параллельді ойлау – бұл сындарлы ойлау, оның 
барысында әр түрлі көзқарастар мен әдістер қақтығыспайды, бірге жүреді. 

Әдетте тәжірибелік міндетті шешуді ойлағанымызда біз бірнеше қиындықтарға тап боламыз. Бірін-
шіден, біз көбінесе шешімді тіпті де ойламаймыз, оның орнына эмоционалды реакциямен шектелеміз, ал ол 
біздің ары қарайғы әрекеттерімізді алдын ала шешіп қояды. Екіншіден, біз неден бастап, не істейтінімізді 
білмей, сенімсіздік танытамыз. Үшіншіден, біз міндетке қатысты барлық ақпаратты мида бір мезгілде ұстау-
ға тырысамыз, қисынды ойлау, сұқбаттастарымыздың қисынды ойлауын қадағалаймыз, креативті болу, 
сындарлы болу, т.б., ал мұның бәрі әдетте шатасу мен абдыраудан басқа ештеңеге апармайды.  

Алты қалпақ әдісі – бұл осы секілді қиындықтарды ойлау үдерісін алты түрлі режимге бөлу арқылы 
жеңудің қарапайым әрі тәжірибелі әдісі. Олардың әрқайсысы өз түсімен беріледі. Толыққанды басылымда 
түрлі-түсті ағаш кесінділер кезек-кезек дөңгелеп, бір-біріне қатталады да, соңында біз түрлі-түсті сурет 
аламыз. Алты қалпақ әдісі дәл осыны біздің ойлауымызға қатысты істеуді ұсынады. Бәрін бір мезгілде 
ойлаудың орнына біз өзіміздің ойлауымыздың әр түрлі аспектілерімен кезек-кезек іс жасауға үйрене 
аламыз. Жұмыстың соңында осы барлық аспектілер бірге жиналатын болады және біз «толыққанды 
ойлауға» жетеміз. 

Алты қалпақ. Алты қалпақты қолдану принциптерінің қысқаша мазмұндамасы.  
Ақ қалпақ: ақпарат Ақ қалпақ назарды ақпаратқа бағыттау үшін пайдаланылады. Ойлаудың бұл 

режимінде бізді тек фактілер қызықтырады. Біз қазір не білеміз, тағы қандай ақпарат керек және оны 
қалай аламыз деген сұрақтарға жауап іздейміз. 

Қызыл қалпақ: сезімдер мен ішкі түйсік Қызыл қалпақ режимінде сессия қатысушыларында қарасты-
рылып отырған мәселеге қатысты өз сезімдері мен ішкі болжамдарын айтуға мүмкіндік туады, бұл неге 
олай, кім кінәлі, не істеу керек деген сұрақтар туралы түсініктемелер қажет емес. 

Қара қалпақ: сын Қара қалпақ сыни бағаларға, қауіптену мен сақтыққа еркіндік беруге мүмкіндік 
береді. Ол бізді ессіз, ойсыз әрекеттерден қорғайды, мүмкін болатын қауіптер мен су асты тастарын 
көрсетеді. Мұндай ойлаудың пайдасы күмәнсіз, бірақ әрине асыра сілтеушілік болмаса. 

Сары қалпақ: логикалық позитив Сары қалпақ бізден өз назарымызды қарастырылып отырған 
идеяның артықшылықтары, басымдықтары мен жағымды жақтарына аударуды талап етеді. 

Жасыл қалпақ: креативтілік Жасыл қалпақ киіп біз жаңа идеяларды ойлап табамыз, бұрыннан бар 
идеяларды түрлендіреміз, баламалар іздейміз, мүмкіндіктерді зерттейміз, жалпы алғанда, креативтілікке 
жасыл түс береміз. 

Көк қалпақ: үдерісті басқару Көк қалпақ басқа қалпақтардан өзінің міндеттің мазмұнымен жұмыс 
істеуге арналмағанымен ажыратылады. Ол жұмыс үдерісінің өзін басқаруға арналған. Көбінесе оны 
сессияның басында не істеу керектігін анықтау үшін және соңында қол жеткізілгендерді жинақтап, жаңа 
мақсаттарды айқындау үшін қолданады. Бұл қалай жүреді Топтық жұмыста ең кең тараған үлгі – сессия 
басындағы қалпақтардың ретін анықтау. Реті шешілетін міндетке байланысты анықталады (егжей-
тегжейін «Алты қалпаққа» қатысты тренингтен білуге болады). Содан кейін сессия басталады, оның 
барысында барлық қатысушылар бір мезгілде анықталған рет бойынша бір түсті «қалпақтарды киеді» 
және сәйкесінше режимде жұмыс істейді. Модератор көк қалпақпен қалады және үдерісті қадағалайды. 
Сессия нәтижелері көк қалпақ астында қосылады. 

Артықшылықтары:  
Сары қалпақ киген кезде Эдвард де Боно тапқан алты қалпақ әдісінің бірқатар артықшылықтары 

мынадай: 
1. Әдетте ой жұмысы іш пыстыратын және дерексіз болып көрінеді. Алты қалпақ оны өз ойын 

суретті және қызғылықты басқару құралы етуге мүмкіндік береді.  
2. Түрлі-түсті қалпақтар – бұл жақсы есте қалатын метафора, оны үйрену де оңай және қолдану да оңай. 
3. Алты қалпақ әдісін күрделіліктің кез келген деңгейінде қолдануға болады, бала бақшалардан 

бастап директорлар кеңесіне дейін. 
4. Жұмысты құрылымдау мен өнімсіз пікірталастарды болдырмаудың арқасында ойлау анағұрлым 

тоқайласқан, сындарлы және өнімді болады. 
5. Қалпақтар метафорасы рөлдік тіл болып табылады, ол тілде талқылау мен жеке ықыластарға 

алаңдамай, ешкімді ренжітпей ойлау үдерісін ауыстыру оңай.  
6. Бұл әдіс шатасушылықтан құтқарады, себебі бүкіл топ уақыттың белгілі бір мезетінде тек бір ғана 

ойлау түрін қолданады. 
7. Бұл әдіс жобамен жұмыс жасаудың барлық құрамдастарының – эмоциялар, фактілер, сын, жаңа 

идеялар мәнін мойындайды және оларды бүлдіргіш фкторларға жоламай жұмысқа қажетті сәтте енгізеді.  
Кейбір зерттеулер мидың қызметінің түрлі режимдерінде (сынау, эмоциялар, шығармашылық) оның 

биохимиялық тепе-теңдігі түрліше болады деп есептеуге негіз береді. Егер солай болса, онда алты қалпақ 
секілді қандай да бір жүйе қажет, себебі оңтайлы ойлау үшін бір «биохимиялық рецепт» болуы мүмкін емес.  
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Қорыта айтқанда, «Алты қалпақты» әр түрлі салаларда, әр түрлі деңгейлерде кез келген ақыл-ой 
жұмысы үшін пайдалануға болады. Жеке деңгейде бұл, мысалы, маңызды хаттар, мақалалар, жоспарлар, 
мәселелерді шешу болуы мүмкін. Жеке жұмыс жасауда – жоспарлау, бір нәрсені бағалау, дизайн, 
идеяларды жасау. Топтық жұмыста – кездесулер жүргізу, тағы да бағалау мен жоспарлау, қақтығыстарды 
шешу, оқыту.  
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Түйіндеме: Мақалада орта білім беру мазмұнына деген жаңаша көзқарастар туралы айтылған. 

Енгізілген жаңа бағдарлама, жаңартылған білім берудің маңыздылығы жөніндегі мәселелер атап 
көрсетілген. Бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен 
жауапкершілік міндеттелгені нақты. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Еліміздің 
бүгіні мен ертеңі өскелең ұрпақ еншісінде. Ал осы ұрпақты бүгінгі таңда жан-жақты, терең білімді, 
интеллектуалдық деңгейі  жоғары өз бетімен ізденуге қабілетті етіп қалыптастыру мектептің және 
мұғалімнің бірден-бір міндеті. Бұл мұғалімнен терең біліктілікті қажет етеді. Білім ордасының алтын 
бесігі, қайнар бұлағы ол – мектеп. Мектептің жүрегінің дүрсілі, тынысы ол – мұғалім екендігі, мұғалімге 
жүктелген жұмыстың, талаптың үлкен міндет екендігі баса айтылған. Қорыта айтқанда, жаңа бағдарлама-
ның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында 
алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. 

Тірек сөздер: технология, білім беру, мұғалім, әдіс, процесс, мектеп. 
 
Аннотация: Данный доклад отражает новые взгляды на обновленную программу содержания 

образования. В частности ,говорится о том, что вся прогрмма основывается на таком понятии как «Связь 
с жизнью». В этом отношении на учителей возлагается большая ответсвенность. Чтобы ученик 21 века 
был успешным в любой сфере жизни,чтобы развить в нем необходимые для этого навыки,учителю 
необходимо трудиться и профессионально развиваться. Ведь настоящее и будущее страны в руках 
подрастающего поколения. Задача учителя воспитать это поколение всесторенне развитым, 
высокоинтеллектуальным, умеющими самостоятельно принимать решения в различных жизненных 
ситуациях. А это требует от учителя профессиональный компетентности. Иными словами вся значимость 
новой программы – это формирования функциональной грамотности. Каждый ученик должен уметь 
испльзовать знания, полученные в стенах школы. 

Ключевые слова: технология, образование, учитель, метод, процесс, школа. 
 
Annotation: Nowadays all developed countries have a unique high-quality educated system. We have a 

great deal of work to do improve the quality of all parts of national education. Nowadays we expect all 
Kazakhstan’s children from three to six years to be in preschool education. There fore it is important to provide 
these children with modern education methods and qualified personnel. The result of teaching should be mastery 
of critical thinking skills, independent research and in-depth, analysis of information. There is growing consensus 

mailto:tamara.eseeva@mail.ru


240 

that learners being required to them knowing understanding and applying this knowledge in a variety of contexts. 
It is this application of knowledge that will allow learners to develop wide ranging competencies now often 
referred to as 21-st century skills. The main idea of  the new education methods is to improve children’s 
functional literacy. Pupils must be able to use his education outside the school in his life. The Future of the 
country is in the hands of our generation. That’s why, schools and teachers are responsible to grow 
comprehensive, intelligent, highly educated generation. 

Keywords: technology, education, teacher, method, process, school. 
 
Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша білім – жаңаша көзқарас пайда болды. Қазақстан күн сайын 

қарқынды дамып келеді және ұлттың  әлеуетін қалыптастыруға  батыл қадам жасап отыр. Елдің білім 
беру жүйесі терең де сатылы стратегиялық жаңғырту кезеңін бастан өткеруде. Қазақстанның әлемдегі 
бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруі процесінде де маңызды болып табылады. Еліміз үшін маңызды 
болып табылатын аталған стратегиялық міндетті шешу жағдайында тұлғаның ең басты функциялық 
сапалары белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай 
алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. Бұл функционалдық дағдылар 
мектеп қабырғасында қалыптасады. Осыған байланысты Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 2012 жылғы 27 
қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында «Функционалдық сауаттылықты арттыруды» Үкіметке негізгі тапсырма етіп 
жүктеген болатын. Бұл Ұлттық жоспар – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары. Жоспарда мақсат, 
міндеттер нақты қойылған, ағымдағы жағдайды талдау, мектеп оқушыларының функционалдық 
сауаттылығын дамыту тетіктері, білім стандарттарын, оқу бағдарламалары мен жоспарларын жаңарту, 
оқыту нысандарын, әдістері мен технологияларын жаңарту, мектеп оқушыларын оқыту нәтижелерін 
бағалау жүйесін дамыту, ата-аналардың қатысуын қамтамасыз ету, қосымша білім беруді дамыту болып 
отыр. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және жаңа 
технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне 
енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 
 қанағаттандыратын тың бағдарлама.  

Елбасымыз Н.Ә Назарбаевтың халыққа жолдауында айтқанындай  «Болашақта өркениетті дамыған 
елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанда 30 елдің қатарына жеткізетін, 
терезесін тең ететін – білім. Қазіргі заманда жастарға ақпаратты техникамен байланысты әлемдік 
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру  өте қажет »деп атап көрсеткеніндей, инновациялық әдіс-
тәсілдерді кеңінен қолдану жаңаша білім берудің бір шарты. 

Бүгінгі таңда білім беру мазмұнын жаңарту өте маңызды өзгерістердің сатысында тұр,бұл тақырып-
тың өзектілігі сонда: Білім беру мазмұнын жаңарту арқылы оқу-тәрбиелік үрдісті ұйымдастырудың жаңа 
әдістері мен түрлерін білу, жинақтаған іс-тәжірибе негізінде жаңа заман талабына сай берілетін 
ақпараттарды пайдалана отыра, оқушының білімге деген құлшынысын арттырып, өздігінен ізденуге 
бағыт беретін әдіс-тәсілдердің жаңа формаларын оқу-тәрбие үрдісінде қолдану. 

Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып,белсенді іс-әрекетке бағыттау жолындағы 
тиімді әдіс-тәсілдерді әріптестерімнен үйрену, өз іс-тәжірибеммен бөлісу. Күтілетін нәтиже : Бастауышта 
оқыту мазмұнын жаңарту жұмысын жаңа тұрғыда ұйымдастыру арқылы, жеке тұлғаның өздігінен 
ізденіп,ой-өрісінің жан-жақты дамуына жағдай туғызылады, білім сапасы артады. 

Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның  ұлттық білім жүйесінің 
деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» 
дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің басты талабы. 
Жаңа білім беру стандартына сәйкес, балалар білімді қай жерден іздеу керек екенін, сыни тұрғыдан 
ойлауға, ұжымда, топта жұмыс істеуге үйретіледі. Өз ойларын ашық, еркін айтуға, өз пікірін, көзкарасын 
білдіруге үйренеді. Ұстаздар өз кезегінде олардың оқу процесіне деген қызығушылығын арттыруға 
дағдыландырады. Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 
жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және 
шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Оқушылардың мектепте табысты 
оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланыс-
ты. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың 
оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра  алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. 
Ал білім алушы өз-өзіне сенімді, жауапкершілігі мол тұлға болып қалыптасуы қажет. Күнделікті сабақ 
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кезінде алған білімдерін өмірде қолдана білуі қажет. Жаңаша оқытуда оқушы мұғалімнің түсіндіргенін 
меңгеріп қана қоймай мұғаліммен тікелей пікірталасқа көшеді, оқушы рөл атқарушы ғана емес, жетекші 
бағытты ұстайды. Белгісізді анықтауға өзі жауап іздейді, шешімдері де әр түрлі болады. Мұғалім мен 
оқушы арасында тығыз байланыс қалыптасады, бірлік одақта қызмет істейді. Оқушыларды қажеттілікте 
оқу күшін жұмылдырып,танымдық материалдарды түрлі мазмұнда сапалы игеруі және теориялық-
танымдылық пен практикалық оқудың маңыздылығына, тереңдігіне, тұрақтылығына байланысты 
қиындықтарды жеңу мақсатындағы оқыту әдістерінің мазмұны спецификалық интеллектуалды құрал 
болып табылады. Мұғалім оқушыларды оқытып қана қоймай, оларды тәрбиелеумен айналысатыны 
белгілі. Қазақстан Республикасының болашақ ұрпақтарының сана-сезімін ұлттық сабақтастыра тәрбиелеу 
– қазіргі күннің ең өзекті мәселесі. Сондықтан да біздің бүгінгі мақсатымыз-әрбір оқушыға түбегейлі 
білім мен мәдениетінің негіздерін беру және сондай-ақ олардың жан-жақты талабына сай тәрбие мен 
білім беруде оқыту мазмұнын жаңа тұрғыда ұйымдастыра білу.Өскелең ұрпаққа білім беріп, тәрбиелеу 
халықтың салт-дәстүрімен, сана-сезімімен тығыз байланыста жүргізілетін болса, оның нәтижесі соғұрлым 
жемісті болатынына тәжірибемізде көзіміз жетіп отыр 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру 
ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны 
қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу.  

Еліміздің бүгіні мен ертеңі өскелең ұрпақ еншісінде. Ал осы ұрпақты бүгінгі таңда жан-жақты, терең 
білімді, интеллектуалдық деңгейі  жоғары өз бетімен ізденуге қабілетті етіп қалыптастыру мектептің және 
мұғалімнің бірден-бір міндеті. Бұл мұғалімнен терең біліктілікті қажет етеді. 

Жаңа заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен  қарым-қатынас барысында, әрбір жағдаят үстінде 
ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны 
қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі  жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-
жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. Білім ордасының 
алтын бесігі, қайнар бұлағы ол – мектеп. Мектептің жүрегінің дүрсілі, тынысы ол – мұғалім. Мұғалімнің 
қазынасы – шәкірттері. Сондықтан да көреген педагог тек қана шәкірттеріне моральдық құндылықтарды 
үйретіп қана қоймай, сонымен қатар қазіргі технологиялардың көмегімен шәкірттеріне заман талабына 
сай білім беруі керек. 

Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне 
байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде 
қолдануы керек», - деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол 
қоғам мүддесіне сай болуы керек.  Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді 
жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр 
түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген әдіс-
амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып 
дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал 
оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді 
әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мәселе. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі заманда 
елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады. Сондықтан білім беру 
жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып, ой –
өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу  қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.    

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесі енді. Критериалды 
бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен 
өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және 
жиынтық бағалау. Бұл бағалау түрлері баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  
ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, 
үйренеріміз де көп. Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті 
байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы 
қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастап, бала бойындағы өзгерісті 
уақытында анықтау қажет. 

  Жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Функционалдық 
сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез 
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бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауат-
тылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік 
қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең 
мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке 
адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. Осындай сапалық сипаты тұрғысынан 
қарағанда функционалдық сауаттылық жеке адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады, сондықтан 
теория мен тәжірибені байланыста болуын қамтамасыз ету үшін әрбір пән бойынша берілетін білімнің 
мазмұны мен көлемін анықтағанда теориялық қағидалардың, заңдылықтар мен ережелердің, яғни 
ұғымдық-ақпараттық материалдардың бала өмірінде кездесетін түрлі проблемалық мәселелерді шешуге 
көмегі тиетіндей, бала оны қолдана алатындай тәжірибелік маңызы ескерілуі тиіс, сондай-ақ 
оқушылардың оқу материалын тек жаттап қана алмай, оның мән-мағынасын терең түсінуін қамтамасыз 
ету міндетті болып саналады. 

Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл 
бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, 
қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек.  

Қазіргі қоғам алдындағы қойылып отырған міндеттердің ең өзектісі-бүкіл білім жүйесін түбегейлі 
жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін оқыту мазмұнын жаңарту болып отырғанының куәсі 
болып отырмыз. Жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың үйлесімді дамуына, жеке 
бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі мектеп құру - педагог- ғалымдар мен 
тәжірибелі мұғалімдердің бірлескен жұмысының нәтижесінде қол жеткізуге болатын ізденіс қорытын-
дысы дегім келеді . Бастауыш класс оқушыларына лайықты мазмұн мен оны оқытудың әдісін саралау, 
бала жанына жақын қарым-қатынас арқылы оларды дамыту мәселесін ғылыми жолға қою оңай мәселе 
емес екендігіне, оқу-тәрбие үрдісінің небір қиын проблемаларына тап болып,оны шешу жолындағы 
басқару әрекеттерін дұрыс ұйымдастыра білгенде ғана жұмысымыз нәтижелі болмақ.  

Қорыта келе, мынаны атап өткім келеді: мектептегі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқу-
тәрбиелік үрдісті ұйымдастыруға жаңа көзқарас мәселесі қазіргі күн талабына сәйкес білім беру жүйесін 
жаңарту мен жетілдірудің аса маңызды кезеңінде үлкен мән беріліп отырған, көкейтесті тақырып деп 
есептеймін. Педагогикалық мақсатқа қол жеткізу жолындағы қолданылатын барлық қисынды ілім 
амалдары мен әдіснамалық құралдарының жүйелі жиынтығы мен жұмыс істеу ретін әр мұғалім өзінің 
алдында отырған оқушылардың мүмкіндіктерін ескере отыра, өзінің кәсіптік шеберлігіне сай таңдауы 
тиіс деп санаймын. Әдіс-тәсілдердің бәрін жүзеге асыру мүмкін емес. Ол үшін шығармашылық 
тұрғыдағы ізденіс, шыдамдылық, жүйелі жұмыс жасалуы керек. 
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«№1. Ы.Алтынсарин атындағы қоғамдық 
 гуманитарлық пәндер бағытындағы  

мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік  
мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі 

 
Түйіндеме: Бұл мақалада инновациялық креативті білім беру мәселесі қарастырылған. 
Тірек сөздер: әдіс, инновация, психология, дидактика, таным, ойлау. 
 
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос инновационного креатив                                                 

но го образования. 
Ключевые слова: метод, инновация, психология, дидактика, познание, мышления.       
 
Annotation:  This article deals with the issue of innovative creative education. 
Keywords: method, innovation, psychology, didactics, cognition, thinking. 
   
Интерактивтi  әдiстер – қазақ тiлiн дидактикалық ойындар арқылы меңгертуде қолданылатын негiзгi 

әдiстердiң бiрi. Интерактивтi әдiстер бастауыш мектеп оқушыларына сабақ үстiнде еркiндiк беруiмен 
құнды. Оқыту барысында оқушылар бiр-бiрiмен тығыз танымдық, қатысымдық байланысқа түседi және 
осы арқылы бiр-бiрiн оқытады, үйретедi. Интерактивтi сөзiнiң өзi (латынша interaction – интеракция, яғни 
өзара әсер ету) өзара әсер етудi бiлдiредi. Бастауыш мектеп оқушыларының жатық сөйлеу дағдыларын 
интерактивтi әдiстер арқылы  қалыптастыруда – оқушылар сабақта белсендi iс-әрекеттер жасап, өтiлген 
материалдарды және алдарында тұрған тапсырмаларды ұжым болып шештi, бiрiн-бiрi оқытты, үйреттi. 
Интерактивтi әдiстер арқылы өтiлген сабақтарда оқушылардың үш жақты белсендiлiгiн  арттыру қажет. 

“Қазақ мектептерінде сөз тіркесі синтаксисін дамыта оқыту технологиясының ғылыми-әдістемелік 
негіздері” атты зерттеу еңбегінде ғалым Н.Ж. Құрманова оқыту технологиясының мазмұнын былайша 
сипаттайды: “Қазақстандық білім беру аясында бүгінгі күні кең орын алып отырған вариативтік ұстаным 
бойынша оқу орындары қандай оқыту технологиясын да таңдап алуға құқылы. Мұндай бағыт білім 
берудегі догмалық жолды бұзып, қажеттісін таңдау, тиімділігін анықтау, педагогикалық-әдістемелік ой-
пікірлерді салыстыру сияқты жаңа леп, жаңа сапаларға көтерілуге мүмкіндік беріп отыр. Дәстүрлі оқыту 
жүйесіндегідей оқушыны объекті емес, білімді ізденуші  субъекті деп тану арқылы дамыту оқыту 
технологиясының басты қасиеті анықталады” [1, 46-б.].   

Зерттеуші Ж.Н. Сүлейменова “Қазіргі қазақ тілі морфологиясын жоғары мектепте оқытудың 
ғылыми-әдістемелік негіздері” деп аталатын зерттеу еңбегінде білім беру технологиясы жайлы: “... 
инновациялық оқу үрдісінде оқу әрекетінің оқытушы мен студенттің ынтымақтастық қарым-қатынасы 
негізінде жүзеге асуының нәтижелілігі көрсетіледі. Оқу әрекеті – студенттің білімді игеруі, меңгеруі, 
екіншіден, оқытушының оның білімге ынта-ықыласын оятып, белсенділігін көтеріп, дүниеге саналы 
көзқарасын қалыптастыру жолындағы әрекетінің тоғысы ” [2, 24-б.] дейді. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз  сөзінде: “...Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың 
өзегі ретінде өздігінен пайда бола қалмайды. Бұл – ұзақ үрдіс, ғылыми зерттеулердің, күрделі де шығын-
ды эксперименттердің және ақыр аяғында, ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін 
жемісі. Сонымен бірге, егер технологияларды басқалардан алуға ғана сүйенетін болсақ, біз өзіміздің 
технологиялық артта қалушылығымызды сол күйінде тұмшалап, технологиялық және ғылыми тұрғыда 
дамыған елдерге тәуелділікте боламыз. Сондықтан бізге өз ғылымымызды дамыту керек” [3]. 

Педагогика ғылымдарының кандидаты  А.Ә. Жайтапованың “Білім берудің жаңа мазмұнын жүзеге 
асырудағы біліктілікті арттыру жүйесінің рөлі” атты Республикалық ғылыми-практикалық семинарында 
сөйлеген: “К сожалению, у нас пока не существует определенной и общепринятой Концепции 
инновационной деятельности в образовании. Многие зарубежные педагогические технологии 
“прививаются” на благодатную почву казахстанского образования без учета того,  что зарубежные 
технологии адаптированы к условиям и менталитету тех стран, где они возникли. 

На наш взгляд, попытка внедрения без основательной научно-методической и концептуальной базы 
многих западных технологий является ошибочной. Занимаются этим в основном общественные 
организации и объединения. Поскольку  их деятельность осуществляется без существенного контроля со 
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стороны государства, отследить результаты обучения, внедрения, апробации и осуществить мониторинг 
качества такой деятельности сложно. Опыт казахстанских ученых по созданию педагогических 
технологий (Караев Ж.А., Кобдиковой Ж.У., Жанпеисовой М.М. и др.) приемлемых к использованию в 
условиях нашей страны, с учетом объективных возможностей нашей системы образования доказывает 
перспективность технологизации. Этот опыт внедряется, апробируется в системе повышения 
квалификации, и в настоящее время технологии используются достаточно активно” [4], – деген  сөзі 
жоғарыда келтірілген пікірлерді одан әрі дәлелдей түседі. 

Жоғары және орта мектеп аясында жүзеге асатын шеберлік деңгейі, тұлғаның кіріктірілген 
қасиеттерін зерттеу тұлғалық бағдарға негізделген. Соның ішінде мұғалімнің әрекетінің түрткілік жағына, 
шығармашылығына басты орын берілетін қасиеттерге баса назар аударылады. Кәсіби түрткі мықты, 
тұрақты болған сайын, кәсібиліктің көрсеткіштері жоғары болады. 

Педагогтің шығармашылық ізденімпаздыққа дайындығының диагнос-тикасының негізгі бағыттарын 
қарастыра отырып, А.И. Кочетов [5] жоғарғы жалпы мәдениет, шығармашылық әрекет көрсеткішінің 
тиімділігін және мұғалім шеберлігінің өзіндік диагностикасын ұсынды. 

Жоғарыда айтылғандай, шығармашылық тұлғаның қалыптасуы тек ішкі ғана емес, сыртқы 
(объективті) шарттарға да байланысты. Қазіргі заман зерттеушілері оларға әлеуметтік жағдайлар мен 
олардың болашағын; қазіргі заман ғалымының даму деңгейін; жалпылама білім беру тәжірибесінің 
жағдайы; бағдарлама, оқулық, ұсыныстарда көрсетілген әдістемелік сілтемелер; бір педагогтің немесе 
педагогикалық ұжымның шығармашылық әлеуеті мен ұстанымын жатқызады. Сөйтіп, шығармашылыққа 
деген жаңа тұжырымдамалық бағдарлар, шығармашылыққа дайындық түрлерін, факторларын, өлшем-
дерін ажырату бұл категорияның көп қырлы сипат алғанын көрсетеді. Шығармашылық қазіргі заман 
адамының өмірдегі әрекетінің маңызы бола бастады. 

Қоғам өзінің даму тарихында адамзат мәнін толық ашып, жүзеге асыратын орасан зор әлеует 
жинақтады. Өкінішке орай, білім берудің дәстүрлі жүйесі әлі күнге дейін ғылымның абсолюттік шынды-
ғына, рационализмді дамытуға ықпал жасауда. Бұл үнемі артқа, бұрынғы білімге оралып отыру деген сөз. 

Білім берудегі тоқырауды талдау адамның шығармашылық және рухани-лылығына бағытталған жаңа 
білім беру парадигмасын жасау қажеттілігін тудырды. Білім беру тәжірибесіндегі негізгі міндеттер қоғам 
мен табиғат заңдарын оқытып қана қоймай, «адам-табиғат-қоғам» жүйесіндегі қарым-қатынас ізгілігі мен 
шығармашылық жаңарудың әдістемесін меңгеруге көмек болып табылады. Бұндай міндетті басты 
мақсаты адамның шығармашылық әлеуетін дамыту және сақтау болып табылатын инновациялық білім 
беру ғана жүзеге асыра алады. 

Шығармашылық қабілеттерді дамыту бұрын да білім берудің мақсатты қондырғысы ретінде 
қарастырылған. Бірақ, бұның өз мақсатына жетпеу себебі білім беру жүйесінің тұлғаның шығармашылық 
әлеуетін басып тастауында болды. 

Бүгінгі таңда өткен кездің қатесін біліп қана қою аз. Ең маңыздысы, қай бағыт бойынша қозғалудың 
дұрыс, тиімді болатыны. Осындай бағыттардың бірі инновациялық креативті білім беру. Ол ХХІ ғасыр 
білімі болып есептелетін педагогикалық-психологиялық білім қортпасына негізделген. Инновациялық 
креативті білім берудің негізгі қағидалары шығармашылыққа дайындалу; техносфера бірліктерін жоба-
лаудан әрекетті жобалауға көшу; шешімдердің көп қырлылығына, өз әрекетіне адамгершілік жауапкер-
лікпен қарауға бағытталған дүниетанымын қалыптастыру; тиянақталған білім жүйесін қалыптастыру 
мақсатында пәнаралық байланысты жүзеге асыру; зияттылық әрекет пен ойлауды дамыту. 

Сөйтіп, инновациялық білім беру қалыптасқан жүйеге қосымша болып қана қоймайды. Ол білім беру 
жүйесі мен әлеуметтік құрылымдарда өз орнын тапты. Психологиялық сөздікте шығармашылық – жаңа 
құндылықтарды, әсіресе материалды және рухани құндылықтарды құру процесі ретінде анықталынады. 
Мәдени – тарихи құбылыс бола отырып, тұлғалық және процессуалды психо-логиялық аспектіге де ие. 
Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, өздігінен сапалы, дәлелді 
шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол 
бермеу оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Шығармашылық психо-
логиялық тұрғыдан алғанда, нәтижесінде жаңа материалдық рухани құнды дүние тудыратын әрекет. Ал 
педагогикалық тұрғыдан алсақ, шығармашылық дегеніміз – адамның белсенділігі мен өз бетінше жұмыс 
істеуінің жоғары түрі және ол әлеуметтік қажеттілігі мен өзіндің ерекшелігімен бағаланады. Американ-
дық психолог Фромм анықтамасы бойынша шығармашылық дегеніміз – бұл, тани білу, жаңа бір нәрсені 
анықтауға ұмтылу және өз тәжірибесін терең түйсіне білу қабілеті [6]. 

Тұлғаның өзіне деген сенімін арттырып және іс - әрекетін демеп, қабілетін дамытып, шығармашылық 
жұмысының бастамасын дамытуға және тежеуге жағдай туғызатын шығармашылықты оқытушы. Жалпы 
педагогикалық процесте шығармашылық мәселесі маңызды орын алады. Озат ұстаз оқушылардың 
шығармашылық қабілетін дамыту барысында оқыту мен тәрбиелеу әдістерінің жаңа түрлерін іздей 
отырып, өзі шығармашылықты тұлға болып дамиды. Бұл мәселе белгілі психологтар мен ғалымдар Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубин-штейн, А.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Слас-тенин, А.В. Крутецкий, Ю.Л. Львова, 
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республикамыздағы танымал ғалымдар М.М. Мұқанов, Н.Д. Хмель, С.В. Илларионов еңбектерінің өзегі 
болып табылады. 

Педагогикалық еңбекті шығармашылық процесс ретінде қарастырған В.И. Загвязинский, В.А. Кан – 
Калик, Н.Д. Никандаровтың зерттеулерінде ұстаз шығармашылығының психологиялық негіздері, мұғалім-
нің жеке шығармашылығын қалыптастыру жолдарына талдау жасалады. Тұлғаның шығармашылығы 
қоршаған әлемді өзгертіп, жаңа небір құндылықтарды құра алатын өзбетті, әрі белсенді тұлға формасы 
ретінде анықталады. Қоғамдық маңызы бар шығармашылық қоғам мен елдің процесін анықтайды. 

Д.Б. Богоявленская тұжырымдамасына сай шығармашылық адамның бастамасы бойынша кез – 
келген іс-әрекет түрінің дамуы мен анықталады [7]. Н.С. Лейтес шығармашылық қабілетті зият деңгейінің 
көрінісі ретінде тұлғаның тұтастай ойлау қабілетінің дамуы ретінде сипатталады. Зерттеуде әр жастық 
шақтағы шығармашылық қабілеттің өзінше көрінуі қарастырылған. Е.М. Мазалевская шығармашылық 
феноменін тұлғаның өзіндік жүзеге асырылуы мен дамуы ретінде түсіндіреді [8]. Шығармашылық әлеует 
– дарындылық негізінің дамуы. Креативтілік нормативті процесс ретінде танылады, яғни барлық 
адамдарға тән. Креативті жаттықтыруға болады. Психологиялық диагностикалау лабораториясымен 
қатысушылардың шығармашылық ойлауы зерттелінген. Шығармашылық пайда болған міндеттерді 
әлдеқашан белгілі, болған тәсілдермен шешу үшін талап етілетіндердің тысына шығатын жоғары түрдегі 
ойлау. Ойлау процесінде үстемдік еткенде, шығармашылық елес ретінде көрінеді. Мақсат пен іс-әрекет 
тәсілінің құрамды бөлігі бола тұра, ол шеберлік пен бастаманың міндетті шарты ретінде шығармашылық 
іс-әрекет деңгейіне дейін көтереді. 

Педагогикалық шығармашылық – оқу-тәрбие міндеттерін мұғалімнің сонылы, жоғары тиімділікпен 
шешуі, тәрбие мен оқыту теориясы мен тәжірибесін байытуы. Мұғалім еңбегі – ғылым, педагогикалық 
өнер, таланттылық сияқты бірліктерден тұратын әр қырлы әрекет. Әр жастағы, дайындығы мен табиғаты 
әр түрлі балаға білім мен тәрбие беруде белгіліні өзгертіп, ал жаңадан жаңаны тудырушы суреткерлік 
шығармашылықтың белгісі. Ескілікті елемей жаңа жолмен жүруге бағыт алу, біртүрлілікті қабылдамау, 
ойлап табу, тудыру, жасап көру – жаңашыл мұғалімнің күнделікті кәсіби жағдайы. Шығармашылық – 
барлық әрекеттің сапа белгісі, ал шығармашыл мұғалім – барлық реформаның негізгі кейіпкері. 

Тілдік қатынастың педагогикалық негізі – табиғат пен қоғамдағы ерекше құбылыс адамға, оның 
өмірдегі орнына, тілдік қарым-қатынасына байланысты[9]. 

Шығармашылық – мәселені белгілі тәсілдермен шешуге болмайтын жағдайда туындайды. Дегенмен, 
бұл қисынсыз әрекет емес. Жаңа тапқыр шешім қабылдауға әкелетін әрекет  әр түрлі деңгейде, бірнеше 
кезеңдерден тұратын күрделі психологиялық үрдіс. Осы мәселені зерттеген ғалымдар педагогикалық 
шығармашылық төмендегідей кезеңдерден тұратынын анықтаған:1) педагогикалық ойдың пайда болуы; 
2) түпкі ойды талдау; 3) педагогикалық ойды әрекетке айналдыру; 4) шығармашылықтың нәтижесін 
талдап бағалау (В.А. Кан – Калик, Н.Д. Никандров);1) жаңалықты көру; 2) педагогикалық өнертапқыш-
тық құрастыру, үлгілеу; 3) жетілдіру (В.И. Загвязинский). Бұл кезеңдерде қызығушылық, зият, қажетті 
білімді тез арада меңгере білу, байқампаздық, ойлау операцияларын іске қоса алу, тапқырлық, энтузиазм, 
табандылық, еркіндік пен өзіне деген сенушілік сияқты тірек сапалардың болуы шығармашылық әрекетті 
нәтижелі етеді. Шығармашылық әрекетте мұғалімнің өз еңбегіне сыни тұрғыдан қайта қарауы, қанағат-
тануы, оны орындаудағы дербестігі, жағымды түрткінің қалыптасуы, тағы басқа орын алады. Сонымен 
қатар шығармашылықта мұғалімнің төмендегідей психологиялық сапалары дамиды: жалпы білімнің 
тереңдігі, сараланған арнайы білімдер, дамыған ақыл-ой қабілеттері мен оның икемділігі, өнертапқыш-
тыққа және еңбектегі жаңалыққа қуана білу, мәселені терең түсіне білу және оны шешудің ең тиімді 
жолын таңдап алу, көңіл-күйінің бір қалыптылығы, шыдамдылық, бастаған істі аяғына дейін жеткізе алу, 
тәуекелге бел байлай білу, саналылық, белсенді өмірлік ұстаным. Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін 
дамыту теориясы үшін әдіснамалық қағидалардың негізгілерінің бірі әрекеттік ұстаным болып табылады. 
Әрекет теориясының психологиялық негізін жасаған ғалымдар Б.Г. Ананьев, А.И. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский оны төмендегідей сипаттайды. Әрекет – іс-қимыл бірлігі, саналы 
түрдегі, мақсатқа жетуге бағытталған тікелей жасалатын, еркін ниеттілік, белсенділік. Әрекет адам 
субъект ретінде танылып, оның жасампаздығы, іскерлігі, қайраткерлігі қалыптасады. Осы авторлар 
әрекеттің төмендегідей ішкі құрылымдардан тұратынын белгілейді: қажеттілік және түрткі, мақсат, құрал, 
амал-тәсіл, нәтиже, рефлексия.  Ең бастысы, шығармашыл тұлғада шығармашылыққа деген тұрақты 
қажеттілік, тұрақты сұраныс болып, өз ісіне қанағат табу сезімі болуы қажет. Осыған байланысты «адам 
идея, жаңалық аштым деп ойлайды, ал шын мәнінде олар адамды ашады» - деген К.Г. Юнгтің сөзін 
келтіруге болады [10]. Бұл шығармашылық – адамды дамытады, шебер етіп шыңға көтеретін факторлар-
дың бірі екеніне – дәлел бола алады. Білімнің ізгілік парадигмасы тұрғысынан қарасақ, тұлғадағы 
шығармашылық басқа адамдарда жоқ немесе аз мөлшердегі жекеліктерді дамытады. 

Қазіргі педагогикалық технологиялардағы жаңашылдықты тану тиімді қолдану барысында 
мұғалімнің шығармашылық әлеуетіне негіз болатын қасиет – сапалары іске қосылып, танымдық процес-
терді өн бойына өткізеді. Өйткені кез келген технология ғылым мен практика арасындағы аралық құры-
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лым болып есептелінеді. Оқыту теориясы – мұғалімнің шығармашылығының негізі. Ал, педагогикалық 
технология – оқыту теориясын мұғалім мен оқушы әрекеті түрінде жобалау, қойылған нақты мақсаттарға 
сәйкес оқыту процесін тиімді құрып, жүзеге асыру болып табылады. Дұрыс мақсат қойып, нәтижені 
интуитивті түрде жобалай алу, оның оқушының дамуының іргелес аймағына сәйкес болып, қызыға еңбек 
етуге әкелетін сабақ жоспарын құру, ұйымдастыра алу – сөзсіз, шығармашылықтың нәтижесі. 

Қорыта келе айтарымыз, «шығармашылық – проблемалық сипаты бар, барлық ішкі байланыстарды 
біріктіретін, нәтижеде жаңа материалдық және идеалдық құндылықтар алынатын адамның мақсатты 
әрекет» деген тұжырым жасауға болады. Мұғалімнің өз білімін көтеруге қатысуы оның педагогикалық, 
әлеуметтік, кәсіби әрекетіндегі мәселелерді табысты шешуін қамтамасыз етеді, басқаша айтсақ, кәсіби 
шығармашылығын дамытады. 
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Нұр-Сұлтан қ. 
 
Түйіндеме: Мақалада белсенді әдіс-тәсілдердің мәтінді тиімді меңгерудегі рөлі қарастырылған. 

Белсенді әдістердің бірнеше түрі  көрсетілген. Мәтінді талдаудың тәсілдері берілген. 
Тірек сөздер: мәтін, әңгімелесу, баяндау, мәтінмен жұмыс. 
 
Аннотация: В статье рассмотрена роль активных методов и приемов в эффективном освоении 

текста. Представлены несколько видов активных методов. Даны способы анализа текста.  
Ключевые слова: текст, беседа, работа с текстом, изложение. 
 
Annotation: The article discusses the role of active methods and techniques in the effective development of 

the text. Several types of active methods are presented. Methods of text analysis are given. 
Keywords: text, conversation, work with text, presentation. 
 
Бүгінгі таңда білім беру парадигмасының өзгеруіне байланысты дайын ақпаратты баяндаудан гөрі 

сын тұрғысынан ойлауға жетелейтін тапсырмалар арқылы сабақ тақырыбын анықтату тиімді. Сол себепті 
түрлі интербелсенді әдіс-тәсілдер негізінде ой тастай отырып, білім алушылардың қызығушылығын 
арттырып, тақырыпты, сабақта қарастырылатын мәселелерді өздеріне анықтатуға болады. Өздерінің 
болжамдарын сабақ соңында сұрап, қаншалықты сәйкес келгенін айттыру да белсенділікті, қызығушы-
лықты арттырады. 
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Мәтін – өте күрделі тілдік құрылым. Осы құрылымды айқындайтын басты белгілері-жүйелілік және 
тұтастық. Тұтастық категориясы сол мәтінді ұғынып, мәнін түсінгенде ғана пайда болатын, оның 
логикалық жағымен тығыз байланыста болса, ал оның жүйелілігі күрделі бірліктерді құрайтын тілдік 
құралдардың белгілі әдіс-тәсілдер арқылы ұйымдасуынан көрінеді.  

Мәтін мазмұнын түсіну, оның ішіндегі негізгі және жанама ойдың бөліну заңдылығын айыра білумен 
айқындалады. Мәтінді толық және дәл ұғыну оның ішіндегі сөздердің мән-мағынасын түсініп, білуге де 
байланысты  

Мәтін –  бұл жалпы белгілі бір тақырып төңірігіндегі біріккен, сабақтастық пен тұтастыққа ие, 
ақпаратты жеткізетін мазмұнды сөйлемдердің тізбегі.  Мәтінді ұғыну үшін оны қабылдауға арналған 
арнайы тапсырмаларды орындау қажет. Іштей немесе дауыстап оқылған мәтінді тыңдап отырған адам 
қандай дәрежеде ұққанын  тексеру немесе кездескен түрлі қиындықтарды еңсеруге көмектесетін түрлі 
сан-алуан тапсырмалар қызмет етеді. Мәтінді меңгерту барысында түрлі әдістер іске қосылады[1, 140] . 
       Түсіндіру әдісі жаңа тақырыпты түсіндіргенде жиі қолданылады, көбінесе ауызша баяндау негізінде 
жүзеге асады. 

  Әңгімелесу  – оқытудың диалогтік әдісі, оқытушы білім алушыға мұқият ойластырылған сұрақтарды 
жүйелі қою арқылы олардың жаңа оқу материалын меңгеруіне жағдай жасап, бұрын оқылған 
материалдарды қалай меңгергенін тексереді. Әңгімелесу – дидактикалық әдістің ескі түрі, оны Сократ 
шебер қолданған, сондықтан әңгімелесу әдісін Сократ әдісі деп те атайды.  Эвристикалық әңгімелесу 
барысында оқытушы білім алушының білімі мен тәжірибесіне сүйеніп, олардың жаңа білімді түсінуін, 
қорытынды жасауын жеңілдетеді. Әңгімелесудің нәтижесі көп жағдайда сұрақтардың дұрыс қойылуына 
байланысты [2, 35].  

Жалпы мәтінді өз бетімен оқыса да, ұжымдық оқу арқылы меңгерсе де оны толық түсінгенін білу  үшін 
арнайы тапсырмалар ұйымдастырылады. Ондай тапсырмалар интербелсенді немесе белсенді әдістер арқы-
лы жүзеге асырылады. Ондай әдістер тақырыптың күрделілік дәрежесіне байланысты және білім алушының 
білім деңгейіне сай таңдалады. Мәтінді оқыту барысында қолданылатын тапсырмалардың түрлері: 

-  тақырыпты оқып шығып, мәтіннің негізгі мағынасы не туралы екенін айтқызу; 
- мәтіндегі оқиғаның қалай өрбитінін болжату; 
- тақырыптың аты мәтін мазмұнын бере ала ма деген сұрақтар төңірегінде өз ойларын айтқызу; 
-  мәтіннің мағыналық жағын ашатын негізгі сөздерді, сөз тіркестерін, т.б. бөліп көрсетуге 

тапсырма беру; 
-   мәтінді оқып шығып, ерекше көрсетілген сөздерге назар аударыңыздарту;  
-  мәтіндегі қамтылатын негізгі мәселелерді анықтату; 
-  мәтінде не туралы айтылғандығын 2-3 атаулы сөйлем арқылы бергізу. 
Оқу материалын меңгеру бірінші кезекте оны оқып, түсінуден басталады. Егер де қиындық 

туғызатын болса, онда: 
-  таныс емес сөздерді табу мақсатында оқып отырған мәтінді қарап шығу: білім алушыға аз уақыт 

ішінде (3 бетке- 1 минут) таныс емес сөздерді, сөз тіркестерін, ұғымдар мен терминдерді табу тапсыры-
лады. Мұнан кейін олар өз жұбымен сөздердің мағынасы туралы пікір алмаса алады. Егер мағынасы 
табылмаса, топ болып талқылайды.   Бүкіл топ таба алмаса, оқытушы өзі айтып беруі тиіс; 

- мәтіннің мазмұнын меңгеру үшін алғашқы жасалатын қадам – көз жүгіртіп оқу. Сосын кілтті 
(маңызды) сөйлемдерді белгілейді. Әдетте ол әр абзац басындағы сөйлемдер болып келеді. Негізгі идеяны 
топ болып талқылайды;   

-  оқылым әдетте миға шабуыл немесе ой шабуылынан басталуы керек. Ол үшін «мәтінде не туралы 
айтылуы мүмкін деп ойлайсыңдар» деген сияқты сұрақтардан басталуы тиіс; 

- мәтін бойынша миға шабуылдың тағы бір түрі білім алушылардың өздеріне болжам сұрақтарын 
құрастыртуға болады. Мәтін оқылып болған соң сол сұрақтарға жауап тапқан, таппағандарын тексеруге 
болады; 

Жады үзінді түрінде жұмыс жасайды - нәтижесінде оқылған мәтіннің 85% ұмытылып қалады. Бірақ, 
есте сақталатын ақпарат көлемін ұлғайтудың бірнеше жолы бар. Ол үшін белсенді оқу тәсілін қолдану 
керек -белгілер қою, қызықты немесе пайдалы үзінділерді көрсету, болашақта тереңірек ақпарат іздеу 
үшін сұрақтар құрастыру. Кітап бетіне қарындашпен белгі қойып, оқығаннан кейін пікір немесе 
қысқаша мазмұнын жазса, мәтінді  меңгеруде көп көмегін тигізеді, ал ең құнды ақпарат үнемі қолжетімді 
болады. 

Тиімді және белсенді әдістер мәтінді меңгеруге ықпал етеді.  
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«Ең бастысы» әдісі. Модульдік оқыту технологиясында  оқыта үйрету ойыны ретінде қарастырылып 
жүрген бұл әдісте - студенттерді белсенді оқытуға жұмылдырудың тимді үлгісі.  Оның жүзеге асырылу 
алгоритмі төмендегідей: 

-  қағаз бен қарандаш даярланады;  
-  мәтін жылдам әрі мұқият, зейін қоя оқылады. Тағы бір қарап өткен соң жарыс басталады;  
-  осы  мәтіннен оқу материалын сипаттайтын бір ғана сөз таңдалады (гонг); 
-  сосын студенттер мәтінді бір сөйлеммен сипаттайды; 
-  сол сөздің бір „құпиясын”, яғни, онсыз мәтін мағынасыз болатындай бір ерекшелігін табады;  
-  топтар арасында талқылау басталады; 
-  сағат тілі бағытымен топтардың жазып алған сөйлемдері бір топтан екіншісіне, сосын үшіншісіне, 

...  жылжытылады; 
- әр топтың нұсқалары жазылып алынады; 
- ең жақсы нұсқа таңдалып, қорытындыланады; 
- рефлексия жасалып, не үшін сол сөйлем таңдалғаны негізделіп, талданады.  
Нәтижесінде: студент мәтіннің негізгі идеясын жете түсінеді, өз ойын дәлелдеп айтып беруге 

үйренеді, оқу материалы әрі жылдам, әрі жеңіл меңгеріледі.   
«Мән-мағына» – «Негізгісін таңда» әдісі. Кез келген мәтіннің идеясын, негізгі тұжырымын табуға 

бағытталған әдіс. Мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 
- мәтіннің күрделілік деңгейіне қарай оны оқып шығуға уақыт белгіленеді. Әдетте бір бетті қарап 

шығуға 1 минут уақыт бөлінеді; 
-  жүргізушінің немесе оқытушының белгісімен студенттер өздері құнды деп есептейтін, мәтіннің 

негізгі мағынасын құрайтын жолдардың астын қарындашпен сызып қояды;  
-  студенттер аты-жөнін асты сызылған жолдың үстіне жазады; 
-  мәтін шеңбер бойымен жылжиды. Әрқайсысы қарап шығып, алдындағы ойыншыларға бес балдық 

жүйе бойынша баға қояды. Бұған тек бірнеше секунд қана беріледі; 
- жүргізушінің белгісімен мәтін көршісіне өтеді; 
-  мәтін бір бағытта ғана жылжи отырып, алғашқы иесіне қайта оралуы тиіс; 
-  ұпайлары  есептеледі; 
-   ең көп ұпай жинаған жеңімпаздар   анықталады. Ойын аяқталады. 
Бұл әдісті топтық, жекелей жұмыстардың бәрінде де қолдана беруге болады. Ең маңыздысы – 

тақырыпты немесе мәтінді студенттің өз бетімен оқып үйренуіне ықпал ету [3, 105].   
«Тірек белгілер» мәтінді оқу әдісі. Ең алдымен   мәтін оқылады, студенттер неғұрлым жақсы түсінуге 

тырысып, конспектілеулері тиіс. Конспектілерде сөздер мен сөйлемдер болмауы керек. Тек қана 
суреттермен немесе шартты белгілермен беру - басты талап. Мәтінді бөліктермен бейнелеуге де болады. 

Сызбаларды кезекпен көрсетіп, түсіндіреді, ал басқалары оны бағалап озық идеяны таңдайды. 
Бейнелеудің ерекше шешім тапқан бірегейлігі  есепке алынады. 

 Мысалы, «Ат-ер қанаты» деген ойды беру үшін ер адамды және құс қанатын салуға болады, т.с.с. 
Сөйтіп, тұтас мәтінді беріп шығуға болады.  
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Түйіндеме: Мақалада бағалау, оның түрлері қарастырылған. Сонымен қатар тұлғаны қалыптастыру 

мен білім берудегі бағаның ынталандырушы рөлі көрсетілген. 
Тірек сөздер: баға, қалыптастырушы баға, бағалау өлшемі, жиынтық бағалау.  
 
Аннотация: В статье рассматривается оценка, ее виды. Также показана стимулирующая роль в 

формировании личности и в обучении. 
Ключевые слова: оценка, формативная оценка, суммативная оценка, критерии оценки. 
 
Annotation: The article considers the assessment, its types. The stimulating role in the formation of 

personality and in learning is also show.  
Keywords: evaluation, formative evaluation, summative evaluation, evaluation criteria.  
 
Соңғы онжылдықта білім беру мазмұны сапалы өзгерістерге толы, атап айтатын болсақ, оқытудың 

негізгі мақсаты ретінде саналып келген пәндік білім, шеберлік пен дағдыларды енді білім алушылардың 
жалпы оқу құзыреттілігін қалыптастыру ауыстырды. Бұл бағалау жүйесіндегі өзгеріске алып келді. Білім 
берудің осындай парадигмасында дәстүрлі «баға қою» бір қатар мәселелерге назар аударуды талап етеді: 

- жалпы қабылданған  5 баллдық жүйе  оқытудың сыртқы табыстылығын ғана көрсетеді; 
- бағалаудың дербестігін қалыптастыруға толыққанды мүмкіндік бермейді; 
-  оқытудың дербестігін қиындатады. Білім беруші әрбір нақты тұлғаның алдыңғы оқу нәтижесімен 

салыстырғандағы нақты жетістіктерін анықтау және оң баға беруге мүмкіндік ала алмайды, көбінесе 
жауап берген сәттегі нәтижесі өз қатарластарымен салыстырылады. Ол, әрине, дұрыс емес, салауатты 
бәсекелестік тудырудың орнына бір-біріне деген кері пікір қалыптасуына әкелуі де ықтимал. 

- өзінің формалдылығына және бағалау өлшемдерінің анық және нақты болмауына байланысты 
дәстүрлі баға білімнің нақты деңгейін анықтауға мүмкіндік бермейді және білім алушы үшін не істеу 
керек, не үшін жұмыс істеу керек деген сияқты мәселелерді шешпейді; 

-  білім беруші қолында толық шоғырланған «бағалар белгісі» кейбір жағдайларда бір жағынан білім 
алушыға, екінші жағынан ата-анаға бағытталған психологиялық қысымның құралы деуге де болады. 
Білім алушылармен арада болатын кері байланыс оқу нәтижелерін жақсарту үшін оларға көмек көрсету 
мақсаттарына емес, көбінесе әлеуметтік және басқару мақсаттарына қызмет етеді; 

- білім алушылар жетістіктерінің сапасы емес, орындалған жұмыстың көлемі мен нысанын бағалау 
тәжірибесі кең тараған; 

- білім алушыларды бір-бірімен салыстыруға көңіл бөлінеді, бұл белсенділік пен уәжді төмендетеді, 
үлгерімі нашар білім алушыларға  кері әсерін тигізеді және неғұрлым табысты білім алушыларға 
толыққанды ілгерілеуге мүмкіндік бермейді. 

Педагогтің міндеті тұлғаның өз бетінше білім алуға деген ынтасын дамыту, оның білім алуына және 
ойлау іс-әрекетінің дағдыларын меңгеруіне деген қажеттілігін қалыптастыру болып табылады. Бірақ 5 
баллдық жүйе шәкірттің оқу қызметін бағалау үшін аздық етеді. Сондықтан қазіргі уақытта бағалаудың 
жаңа критерийлерін іздеу мәселесі ерекше өзекті болып отыр. Оның бірнеше себебін атап өткен жөн: 
бірінші кезекте бес балдық бағалау жүйесі жалпы мәдени дағдылар мен арнайы білім деңгейін анықтауға 
жарамсыз. Ал оларсыз түлектердің социумға толыққанды бейімделуі мүмкін емес. Бұдан басқа, 
ақпараттық жүйелердің белсенді дамуы жүріп жатыр, оларды игеруде жеке өсу мүмкіндігін де 5 баллдық 
жүйемен бағалау қиын. 

Міне, дәстүрлі бағалаудың осындай жетілдіруді қажет ететін тұстарын ескере келе, оған өзгеріс 
енгізудің қажеттілігі бүгінгі күн талабы екендігі өзінен-өзі туындайды. Сол себепті де білім беру 
нарығына критериялық бағалау тәсілі сұранып тұр деуге болады, ол оқытудың жағымсыз сәттерін жоюға, 
оқу үдерісін дараландыруға, білім алушылардың оқу уәжі мен оқу дербестігін арттыруға ықпал етеді. 
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Осындай тәсілдердің бірі-оқытуды жақсарту үшін бағалау деп атауға болатын формативті (қалып-
тастырушы) бағалау болып табылады. 

Формативті бағалау білім алушыларды оқытуға жеке бағытталған тәсілдің құрамдас бөлігі болып табы-
лады. Осыған байланысты оқытушының рөлі өзгереді. Жеке тұлғаға бағытталған технологиялар субъекті-
лер арасындағы ынтымақтастық негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Мұғалім немесе оқытушы мен білім алушының өзара іс-қимылы қолданылмайды, сонымен қатар ол ынта-
ландырылады. Бағалау үздіксіз жүзеге асырылады. Білім алушы өз бетімен және саналы түрде өз олқылық-
тарын анықтайды және мұғаліммен бірге оларды жоюға бағытталған жұмыстар жүргізеді. Бақылау тетік-
терінің бір бөлігі өзін-өзі бақылауға және өзін-өзі бағалауға айналады. Жеке тұлға  емес, оның жұмысы баға-
ланады. Ал жұмысты бағалау кезінде екпін кемшіліктерге емес, жетістіктерге түсіріледі.  

Осыларды саралай келіп, дәстүрлі бағалаудан гөрі критериялық бағалаудың тиімділігіне көз 
жеткіземіз. Міне, сондықтан да бағалау жүйесіне өзгеріс енгізу қажеттілігі туындап отыр.  

Бағалау – білім беру үдерісіне қатысушыларды хабардар ету, кері байланысты жүзеге асыру, оқу 
мәселелерін диагностикалау мен жетістіктерді өлшеудің негізгі құралы. Бүгінгі таңда бағалаудың бірнеше 
түрі және техникалары жүзеге асырылуда. Соның ішінде қазіргі таңда ең жиі қолданыстағысы – 
критериалды бағалау.   Критериалды бағалау – білім алушының оқу нәтижелерін білім беру мақсаттары 
мен мазмұнына сәйкес келетін, білім беру үдерісіне қатысушылардың  барлығына алдын ала таныс, ұжым 
талқысынан өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы білім алушының оқу жетістіктерін салыстыруға 
негізделген үдеріс. 

 Білім алушылардың жетістіктерін жаңа заман талаптарына сай бағалау, мектепте оқыту сапасын 
жоғарылату, бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру – қазіргі білім берудің басты 
мақсаты.  Соған байланысты  білім алушыларды  бағалаудың өлшемдік технологиясымен таныстыру – 
уақыт талабы.  

Бағалау – бұл білім беру мәселелерінің жетістіктері мен диагностикасын өлшеудің, кері байланысты 
жүзеге асырудың, білім беру үдерісіне қатысушыларды (білім алушылар, оқытушылар ата-аналар және 
мемлекет) білім берудің жай-күйі, мәселелері мен жетістіктері туралы хабардар етудің негізгі құралы. 
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі – бұл білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын 
бағалау жүйесі (білім алушылардың жоспарланған білім беру нәтижелеріне қол жеткізуі), білім беру 
процесінің маңызды элементі. 

Бағалау – бұл білім алушылардың оқу және танымдық қызметін бақылау үдерісі, сондай-ақ білім 
беру сапасын жақсарту мақсатында субъект туралы ақпаратты сипаттау, жинау, тіркеу және түсіндіру. 

Баға – бағалау үдерісінің нәтижесі, бағалау қызметі немесе әрекеті, кері байланыстың сапалы 
ақпараты. 

Баға белгісі – бұл білім алушылардың оқу жетістіктерін цифрмен, әріптермен немесе басқа түрде 
бағалаудың шартты-формальды, сандық көрінісі [1,15]. 

Сапалы нәтижелерге қол жеткізуі үшін заманауи бағалау: 
- білім беру үдерісінің барлық қатысушыларына түсінікті; 
- икемді; 
- көп құралды; 
- психологиялық тұрғыдан қолайлы; 
- көп құрамды. 
Білім алушылардың оқу жетістіктерін тиімді бағалау мақсатында мұғалім немесе оқытушы әр түрлі: 

диагностикалық, формативті және жиынтық бағалауларды қолданады. 
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі мақсаты алынған білім беру нәтижелерінің 

алдын ала жоспарланған деңгейіне сәйкестігін анықтау болып табылады. 
Бағалау: 
- білім алушы назарын оқу мақсатына және табысқа жету критерийлеріне аудару; 
- оқытушының іс-әрекетін әрбір білім алушының жеке даму технологияларын жетілдіруге бағыттау, 

атап айтқанда: 
- білім алушыға шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну (өз күш-жігерін неге бағыттау, нені 

жақсартатын, нені түзететіне, назар аудару): 
- білім алушылардың өзін-өзі бағалау дағдыларын қалыптастыру; 
- білім алушылармен үнемі кері байланыс орнату; 
- білім алушыларды әрі қарай мақсатты оқуға ынталандыру; 
- ақпарат беру 
- білім алушыларды олардың жұмысының сапасы туралы хабар ету; 
- білім алушылардың прогресі туралы ата-аналарды хабардар етіп отыру. 
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Дегенменде, бүгінгі таңда оқыгу теориясында бақылау немесе бағаның мәні, тәсілдері жайлы әлі де 
болса ортақ пікір қалыптаспай отыр. 

Бақылау – кең келемде бір нәрсені тексеру деген мағынаны білдіреді. Бақылау оқыту үдерісінде білім 
алушылардың оқу әрекетіне басшылық жасау қызметін атқарады, олардың шығармашылық күші мен 
қабілетінің дамуына ықпал етеді. 

Бағалау – оқытудың құрамдас бөлігі және қорытындылау сатысы. Бағалау – бір нәрсенің деңгейін, 
сапасын, дәрежесін белгілеу. Оны білім алушының оқу-таным әрекетінде қарастырсақ оқыту процесінің 
міндеттерін білім алушылардың қандай дәрежеде меңгеруі, дайындық деңгейі мен дамуын, білімдерінің 
сапасын, білік пен дағды көлемін анықтайтын құрал. 

Педагогака ғылымы саласыңда білім, білік, дағдыны бақылаудың көптеген түрлері кең тараған. 
Мысалы, ғалым-педагогтер Ю.К. Бабанский, Н.А. Сорокин бақылаудың күнделікті, анда-санда, 
корытынды түрлері бар деген пікірлер айтады. Ал Г.И. Щукина: күнделікті, тақырыптық, анда-санда, 
қорытынды және емтихан кезіндегі бағалау түрлері бар деген көзқарасын білдіреді. Е.А. Дмтриев: 
күнделікті, тақырыптық және қорытынды сияқты түрлері бар деген қорытындыға келеді. 

Профессорлар Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаевтың "Педагогика" оқулығында ол: тақырыптык, 
тараулар бойынша, дүркін-дүркін және қорытынды бақылау деп бөлінген. 

Күнделікті бақылау оқыту процесінде күнделікті қодданылады және сабақ барысында білім 
алушылардың оқу-танымдық әрекетіне басшылық жасайды. Ол ішкі және сыртқы байланысты жан-
жақты жүзеге асырауға мүмкіндік туғызады, соның негізінде білім алушылардың одан арғы оқу әрекетіне 
ықпал етеді. 

Күнделікті бақылау мүғалімнің жалпы немесе жекелеген білім алушылар жұмысына жүйелі түрде 
бақылау жасау көмегімен жүргізіледі. Бақылаудың бұл түрі білім алушылардың сынып немесе үй 
тапсырмаларын өз бетінше орындауға деген ниеттері мен берілген тапсырманы орындауға деген олардың 
қызығушылығы және жауапкершілік сезімін ынталандыруда үлкен манызға ие болады. Қазіргі кезде 
білімді бақылаудың бұл түрі қалыптастырушы бағалау деп аталып жүр. 

Тақырыптық бақылау - оқу бағдарламаларындағы белгілі тақырыптар бойьнша өткізіледі. Сабақтың 
тақырыбы және әрбір кезеңдері негізінде білім алушылардың білімді, іскерлікті, дағдыны игеруі 
тексеріледі. Сонымен бірге, мүғалім жаңа тақырыптың кейбір басты мәселелерін өткен сабақтардағы оқу 
материаддарымен толықтырады, кейбір ұғымдарды, анықтамаларды, ғылыми ережелерді білім 
алушылардың есіне салады. 

Қорытынды бақылау – барлық пәндер бойынша жыл аяғында немесе тоқсан соңында өткізіледі. 
Бақылау процесінде тақырыптық және тарау бойынша бақылау нәтижелері есепке алынады. Білім 
алушылардың жыл бойында алған теориялық және тәжірибелік білімдері анықталады.  

Бақылау әдістері арқылы білім алушылар жұмысының тиімділігі мен мазмұны туралы кері байланыс 
қамтамасыз етіледі. Бақылау әдістеріне ауызша, жазбаша және графикалық бақылау әдістері жатады. 
Қорытынды бақылау бүгінде жиынтық бағалау ұғымымен ауыстырылған. 

Бақылаудың тағы бір бөлігі, кейбір жағдайда, тапсырмалар түрі деп ұғынылады (жазбаша бақылау 
жұмысы, тестілеу, зертханалық-тәжірибелік жұмыс, шығарма, диктант т.б.) немесе білім алушылар 
әрекетінің: баяндама, хабарлама, білім алушы әңгімесі, мұғалім сұрағына жауап беру т.б. деп бөлінеді. 

Білімді бақылау және бағалау ғылыми дәлелденген, тәжірибеде қолданылған қағидаттар негізінде 
жүргізіледі: әділдік, жан-жақтылық, жүйелілік, жеке-даралық, диференциалдық және тәрбиелік. 

Әділдік (білім сапасының нақтылығы, баға өлшемі мен ережесі нормасына қатысты) — бұл 
субъективтік факторларды болдырмауды көздейді. 

Жүйелілік, бірізділік – әрбір сабақ, тақырып бойынша білім алушылар оқу әрекетін оның басқа 
буындарымен байланыстыра қарап, оқыту процесінің барлық кезеңдерінде бақылау жүргізуді көздейді: 
түйінді сұрақтар бойынша оқыту нәтижесін қорытындылау; тақырыптық бақылау, сабақтар бойынша 
балл қою т.с.с. [2,30] . 

Жеке-дара қатынас – әрбір білім алушының ерекшелігін бағалау (оның қабілеті, бейімділігі, 
денсаулығы, оқу әрекеті т.б.) қарастырады. 

Жан-жактылықта – бақылау оқу бағдарламасының барлық бөлігін қамтиды, білім алушылардың 
теориялық білімдерін, интеллектуаддық және тәжірибелік білік пен дағдысын бақылауды қамтамасыз 
етеді. 

Диффериенциалдық қатынас –  әрбір пәннің ерекшелігін, жекелеген бөлімдерін, сонымен бірге білім 
алушылардың жекедара қасиетін ескеріп, соған сөйкес бақылаудың әртүрлі әдістері мен мұғалімнің 
педагогикалық әдеп сақтауын талап етеді. 
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Жоғарыда айтылған талаптарды орындау, ең алдымен бақылаудың сенімділігін және оқыту 
процесінде өздерінің аддында тұрған міңдеттердің орындалуын қамтамасыз етеді, бақылауда әртүрлі 
қателіктер мен сәтсіздіктердің болмауына кепілдік жасайды. 

Оқушьшардың білім, білік және дағдыларын бақылау, бағалау педагогика ғылымы мен тәжірибесінде 
белгілі бір әдістерді колдану негізінде жүзеге асады. Олар мыналар: ауызша баяндау (әңгіме, жеке-дара, 
топтық, фронтальдық сүрақ). 

- жазбаша бақылау (диктант, шығарма, кесте, сызба, суреттер кұрастыру). 
-  тәжірибелік бақылау (лабораториялық жұмыстарын, еңбек операцияларын орындау, тәжірибе 

жүргізу). 
-  машиналы бағдарламалап бақылау (перфокарталар, бақылау карталарын, дұрыс жауаптарды, 

диафильмдерді қолдану). 
- өзін-өзі бақылау, бағалау (қателерді болдырмау, оларды түзеу, оқудағы өз жетістіктерін бағалау, 

соған сәйкес балл қою). 
Оқыту процесінде бақылаудың фронтальдық, топтық және дербес формалары қалыптасқан. Оның 

тиімділігі мұғалімнің оларды дұрыс үйымдастыруына байланысты. 
Фронтальдық (жаппай) бақылау жағдайында барлық білім алушыларға сұрақтар немесе мазмұны 

бірдей тапсырмалар беріледі. Оларды орындау барысында білім алушылар арасында ынтымақтастық, 
жолдастық сезім пайда болады, бір-біріне сұрақтар қойып, жауаптарын толықтырады, орындалған 
жұмыстарды өзара тексеріп, іске асырады. Демек, бірігу іс-әрекетінде әлеуметгік құнды мотивтер 
қалыптасады. 

Топтық бақылауда белгілі білім алушылар тобы сабақ барысында мүғалімнен тапсырмалар алып 
орындайды. Кейде, кейбір білім алушылар түрлі себептерге байланысты (сабақ жіберу, нашар үлгеру, 
ауыру т.б.), қосымша көмекті қажет етулері мүмкін. Сондықтан, олардың жұмысына ерекше көңіл бөлген 
жөн [3,100]. 

Сонымен, бағалау – қозғаушы күш. Білім алушы дұрыс бағаланса алдыға жылжиды. Білім алушы 
үшін ең жаманы бағаланбай қалу.  Бағалау – бұл білім алушылардың үлгерімі жөніндегі мәліметтерді 
жинақтау және сараптау. Бұл – ғылыми ұғым, ал білім алушы көзқарасымен бағалау сабаққа білім 
алушының ынтасын оятатын немесе қызығушылығын жоятын құрал. 
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5-СЕКЦИЯ 
СӨЗ  ӨНЕРІ  ЖӘНЕ  ТІЛТАНЫМ: ӘДЕБИЕТ,  

ПОЛИМӘДЕНИ КЕҢІСТІК  ЖӘНЕ  ӘЛЕМНІҢ  КӨРКЕМДІК  КЕЛБЕТІ 
 
                           

                              Ұлт рухын сақтау – кез келген ұрпақтың  абыройлы парызы.  
Рухын сақтаған ел өміршең болады. Ұлт та, ұлттың рухы да ең әуелі тіл арқылы танылады.  

Тілін сақтай алған ел өзін, өзінің ертеңі мен болашағын қамтамасыз ете алады 
                                                                                         Ф.Ш.Оразбаева 

 
«MIRROR  FOR  PRINCES» ЖАНРЫ 
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Түйіндеме: мақалада қазақ әдебиеті тарихи жанрында  ІХ-Х ғасырларда қалыптаса бастаған, бірақ 

қазіргі уақытта басқаша аталатын  «Mirror  for  Princes» жанрының түп тамыры қай жерден бастау алғаны 
жөнінде ақпарат беріледі. Византия жерінде бұл терминді қалыптастырған ғалымдардың ғылыми 
көзқарастары мен өзара пікірлері жазылады. Сонымен қатар, ханзадалар айнасы жанрының дидактикалық 
формасының жанрлық түрлері, яғни эпикалық, ционализатор және псевдо-тарихи хроника анықтамалары 
беріледі. Бұл жанрлар әлем әдебиеті жанрлары болып есептелгендіктен, қазақ әдебиеті жанрларымен 
салыстырмалы түрде қаралады.  

Ерте орта ғасырларда «Mirror  for  Princes» жанрының  қалыптасу ерекшеліктері, сол кезеңдегі ұлы 
ғұламалардың әл-Фараби мен Жүсіп Баласағұнның саяси шығармаларындағы жақсы императорға тән 
жақсы қасиеттері айтылады. «Mirror of Princes» жанрындағы шығармаларға жататын саяси  идеялар, 
наным-сенімдер және олардың күнделікті тәжірибелері  мақала тақырыбына негіз бола алды. Князьдер 
үшін айна терминінің жан-жақты  баламалары жасалынды. Қазақ әдебиеті тарихына үңіле отырып, бұл 
жанрға жатқыза алатын шығармаларға шолу жасалынды. Әдебиет бір орнында тұрақтап тұрмайтын-
дықтан, даму тарихына ерекше мән берілді.  

Түйін сөздер: «Mirror  of  Princes» жанры, әдеби жанр, дидактикалық әдебиет, Византиялық әдебиет. 
 
Аннотация: В  статья истории казахский литературы в жанры ІХ-Х вв сообщается о том, как и 

откуда начало брачь свой истоки жанр, который в нынемнее время называется «Mirror  of  Princes». 
Излагаются научные взгляды и взаимные мнения учёник, которые  сформировами  этот  термин в 
Византии. А так же, даётся определение видами жанра дидактической формы, жанру «Зеркала принц», то 
есть хроники справочники – эпические, ционолизаторские, псевдо-исторические. Так как  этот жанры 
являются жанрами мировой литературы, они рассматриваются сравничельно с казахской литературой.   

Ключевые слова: жанр "Mirror of Princes", литературный жанр, дидактическая литература, 
Византическая литература. 

 
Annotation: in the article the history of kazakh literature in the genres of the IX-X centuries reported on how 

and where the beginning of marriage its origins genre, which is now called "Mirror of Princes". The scientific 
views and mutual opinions of the students who formed the term in Byzantium are presented. And also, defines the 
types of the genre of didactic forms, the genre of "Mirror Prince", that is the Chronicles of directories – epic, 
tionalization, pseudo-historical. Since these genres are genres of world literature, they are considered 
comparatively with the Kazakh literature.  

Keywords: Genre "Mirror of Princes", literary genre, didactic literature, Byzantine literature. 
  
«Mirror for Prince» (Принцтерге арналған айналар) немесе принцтардың айналары (Мirrors of 

Рrinces) – әдеби  жанр, кең мағынасында – ерте  орта ғасыр, орта ғасыр және қайта өрлеу кезеңіндегі саяси 
жазбаларды құрайды.  Жазба әдебиетінің кең  тараған жанрлардың бір  бөлігі болып табылады. Олар 
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көбінесе патша немесе кіші билеушілерді басқару мен мінез-құлықтың белгілі бір аспектілері бойынша 
тікелей нұсқау беретін оқулықтар түрінде кездеседі. Кең мағынада термин, сондай-ақ еліктеу немесе 
патшалардың бейнесін ашу үшін бағытталған. Тарихи және әдеби шығармаларды қамту үшін пайдаланы-
лады. Авторлар мұндай  "айналарды" жас және тәжірибесіз билеуші жаңа патшаның тағына көтерілген 
кезде жиі жазған [1]. 

«Mirror  for  Princes» жанры алғаш рет  Византия әдебиетінің күнделікті пайдаланылатын анықтама-
лықтарында қолданылған (Х.Голод). Бұл  хандазаларға арналған жоғары білікті кеңес беру жұмыстарын 
білдіреді. Тіпті  болашақ императорлар да олардың адами мінез-құлқының белгілі бір аспектілеріне және 
қалай жасауға болатынын үйретеді. Бұл термин ХІІ ғасырда алғаш рет Годфри Витербо есімімен аталған 
және батыс орта ғасыр әдебиетіндегі заманауи ғалымдар Византияға осы терминді алып келген. Сонымен  
қатар «Князьдер үшін айна» деп жіктелген нақты жазбалар арасында айтарлықтай айырмашылықтар 
болған.  Әсіресе,  әдеби нысандарына, тілдер тізіліміне, стиліне, мазмұнына немесе мақсаттарына құрмет-
пен қараған. Ғалымдар бұл жанрдың Византия әдебиетіне қолданылуын толықтай қолдады. Үш негізгі 
көзқарас пайда болды: терминнің толық қабылданбауы (P.Odorico); жаңа критерийлерді іздеу 
(М.Маллетт, Ш.Руече, С.Папайоанну) және осы жанрдағы кіші топтарды және одан бөлек басқа да 
топтарды құру (Г.Принзинг, Д.Ангелов). Ұсынылған мәлімет екі негізгі мақсатты көздейді. Біріншісі - 
дамуды сипаттау. Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердегі «Айнадағы князьдер» жанрының әдебиетте 
қолданылу жұмыстары. Екіншіден, әдебиеттегі ғылыми көзқарастардың соңғы үрдістері анықталғаннан 
кейінгі әдебиет, бұл әдістердің жанрлық критерийлерін бағалау. Бұл Византия еліндегі жанр ерекшелігі 
еді. Тарихқа үңілетін болсақ, ХІІІ-ХІV ғасырларда Рим императорының «Саясатнама»  еңбегінен 
басталады. Осы еңбектен кейін жанрға деген ғалымдардың қызығушылығы арта түседі.  

«Mirror of Princes» (қазақша «Ханзадалар айнасы»)  жанры ескі француз әдебиетінің үш жанрынан 
анық байқалады. XII ғасырдағы шығармалар дидактицизмнің қандай формаларды  қабылдайтынын 
анықтау үшін зерттеледі. Оқытылған негізгі  үш жанр эпикалық, ционализатор және псевдо-тарихи 
хроника. Бұл жанрлар әлем әдебиеті жанрлары болып есептелгендіктен, қазақ әдебиеті жанрларымен 
салыстырмалы түрде қаралады. Басты себебі төл әдебиетімізге тән тек, түр ұғымдарымен байланысты. 

Зерттелген мәтіндерде ұсынылған дидактицизм екі нысанды қабылдайды.  Бірінші – тікелей 
дидактикалық, онда баяндаушы мен кейіпкер бейнеленеді, «сөйлеу» арқылы дидактицизм насихат 
немесе моральдық сабақ түрінде болады. Бұл әңгіме ішінде тікелей аудиторияға немесе басқа сипатқа ие 
қосымша мәліметтерге назар аудартуы мүмкін. Екінші формасы – жанама  дидактикалық, ол көп  мәтін-
дерде кездеседі. Ол негізгі кейіпкерлерден, олардың әрекеттерінен, мінез-құлқы мен беделінен байқалады. 
Бұл мәтіндердің аспектілері тек қана патшалар үшін  ғана емес, сонымен қатар патшайым-дарды да сипат-
тайды.  Патшайымдар үшін айналар жақсы сипатқа ие, олар өздерінің адал және ізгі міндеттерін, жақсы 
адами қасиеттері арқылы көрінеді және патшайымдарға тән іс-әрекеттерді орындайды  [1,  555-632 б.]. 

Жанр әдебиетте мінсіз ханзада үшін үлгі ретінде ұсынылды, әсіресе кейінгі ортағасырлық және 
ренессанс кезеңдерінде танымал болды. Кейбіреулер белгілі тұлғалардың өмір сүру сапасына және олардың 
мемлекетті басқарудағы  біліктілігіне назар аудара отырып, княздың кәдімгі  өмірбаянын бейнеледі. Кейбір  
тарихи тұлғалар жоғары идеалды және ақындық оқырманға әсер ету үшін, ақындық жолмен сипатталады 
және басқа да ханзада жүргізетін басшылықтың ережелері, принциптері мен нормаларын ұсынады. Кейбір 
әдебиеттерде саяси істерді басқаруға қатысты басшылықтың теориялық негізі жасалынып, талданса да,  әлі 
де сенбеушілік басым болады. Осы жанр тұрғысында әлі күнге дейін толық қанды мәліметтер тапшы. Әлем 
әдебиеті жанры бойынша алатын болсақ, бұл жанрды басқаша айтар едік. 

VII  ғасырға дейін мінсіз ханзада бейнесі христиан дініне адал болған шіркеу монастырларының өмір 
салтына қызмет ететін адам ретінде бейнеленген. Саясатқа қатысты ертеден қалыптасқан ортағасырлық 
трактат мемлекеттің теориясы, губернаторлардың міндеттерін және құқықтарын, сондай-ақ шынайы 
патшаны құдайдың рақымымен бірге талқылауды қамтитын болған. Ренессанс гуманистері, классикалық 
идеалдармен толықтырылған және кейде князьдердің қызметінде жеке-дара бейнені бейнелеу өнеріне 
айналдырған. Ақын Понтанус осы тақырып бойынша еңбек жазған және Фаворит Флэшенс  ұйым мен 
үкімет туралы тақырыптарға тоқталады. Әрине, ханзада  айнасындағы ең әйгілі трактат болды. Ханзада-
дағы көптеген тақырыптар, мысалы, азаттық, сенім, сүйіспеншілік пен қорқыныш, тұрақтылық, достық 
және патша қызметшілері туралы  Маккиавелли бұрынғы идеялармен келіспеген болса да, жақсы 
билеушінің өзін жақсы адам болуға және оның субъектілері үшін жақсы үлгі болуға тырысады. Оның 
орнына, Маккиавелли жақсы басқарушының нормативін, оның мемлекет азаматтарының әл-ауқатын 
қамтамасыз етуде табысқа қол жеткізуге (мысалы, басқаша) шақырды [2, 449-483 б.]. 

Князьдер үшін айналар (латын: speculum principum) немесе князьдердің айналары – ерте орта ғасыр-
лар,  ренессанс кезінде және саяси жазбаның сөздігінде әдеби жанр ретінде  анықтама берілген. Кеңірек 
ашып айтатын болсақ, қызығушылықтың айнасы немесе әдебиет айнасы туралы жанрды қамтиды. Олар 
көбінесе патшалар мен кішігірім басқарушыларға ережелер мен мінез-құлықтың белгілі бір аспектілері 
бойынша тікелей нұсқау беретін оқулықтар түрінде кездеседі. Жас және тәжірибесіз билеуші билікке 
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келгенде, авторлар жиі осындай «айналар» тұрғысындағы еңбектер жазып қалдырған. Ол еңбектерді 
ханзадалар оқу арқылы өзін-өзі жетілдіретін, яғни ереже секілді қарайтын болған. «Көшбасшы» ұғымы 
монархиялық мемлекет басшысының тұжырымдамасынан гөрі жалпыланған басшылықтың зерттеу үлгісі 
ретінде қарастыруға болады. 

Ұлттық  ғылымда бұрын айтылмағанымен, батыста «Mirror  of  Princes» (қазақша «Ханзадалар 
айнасы») жанры толықтай зерттелініп, осы жанрдағы шығармалар оқытылып жатса, қазақ әдебиетінде 
бұл жанр тұрғысында ақпарат жоқтын қасы деп айта аламыз. Сонымен қатар басқа шет елдерде де бұл 
жанр тура осы атпен болмаса да («Mirror of Princes»), атауы өзгертіліп жанр туралы ілім қалыптасқан.  
Мысалы, Түркиядағы бұл жанр - «Саясатнама»  деген атпен белгілі әдеби жанр. «Саясатнама» жанрын  
қазақ тілінде терминдік тұрғыдан алып қарасақ, «Билік жанры» деп аталуы тиіс деп есептелінеді. 
Біріншіден, ол кірме сөз емес, төл сөз. Сондықтан, ұлттық ұғымымызға жат емес, санамызға сіңісті. Бұл 
терминді қалыптастыру қазақ әдебиетінде  өте маңызды болып табылады. Екіншіден, атауы естілгенде-ақ 
қандай мазмұндағы шығарма екендігінен хабар беруі керек. Үшіншіден, Баласағұндық Жүсіптің «Құтадғу 
білік» және Әл – Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» кітабымен байланысты. Жанр атауының 
шығарма атауынан алынуы немесе сонымен байланысты болуы әлем әдебиеттануында бар тәжірибе. 
Мысалы, түрік әдебиеттануы Низамүл Мүлктің «Саясатнама» кітабын негізге ала отырып, «Саясатнама» 
жанры десе, ағылшын және француз әдебиеті Никколо Маккиавеллидің «Il Principe» еңбегімен байланыс-
тырып «Mirror for Princes» деп атады. Төртіншіден, әрі ең маңыздысы ол жыраулар поэзиясын құрастыр-
ған Ғұмар Қараш еңбегінде термин ретінде кездеседі. Демек, «Билік жанры» терминін қолдану орынды 
деп ойлаймыз [6, 352 б.]. 

Ерте еңбектердің бірі әл-Фараби жазған (870-950 жж.) «Қайырымды қала тұрғындары» болған. 
«Қайырымды қала тұрғындары» атты трактатта билеушілерге ұсынылатын кеңестер бар. Дәстүрлер, 
мұндай мәтіндер әміршілерге әскери тақырып бойынша әртүрлі кеңес береді. Бұл кеңестер әртүрлі 
ойлардың мазмұны мен формасында едәуір дәрежеде көрінеді. Осы еңбегі арқылы билеушілерді 
қайырымды болуға шақырады. Сонда ғана әділетті қоғам орнайтындығын, халықты жақын тани түсіне-
діндігі жайында  ақыл-кеңес береді. Сол тұста бұл шығарман билік басындағыларға бағыт- бағдар болған.  

Қазақ әдебиеті шығармаларының ішінде осы жанрға жататын шығармалар   енетін еңбек саусақпен 
санарлық. Осы жанр тұрғысында қалам тербеген жазушы некен-саяқ. Белгілі ғалым, жазушы Жүсіп 
Баласағұнның «Құтты білік» еңбегін жатқыза аламыз. Бұл еңбектен біз хандар туралы ақпарат ала 
аламыз. «Құтадғу білікті» зерттеген көптеген ғалымдар оны дидактикалық жанрға жатқызған[4].  

Түрік  мәдениетінің  ұлы да ұлағатты әдеби ескерткіші «Құтадғу біліг» дастанын жазған Жүсіп 
Баласағұнның өмірі мен қызметі, мақсаты, жас шамасы хақындағы там-тұмдаған деректерді негізінен 
шығарманың өз тексінен ғана табамыз. Дастанның  ел өміріндегі маңызы, сипаты мен қасиеті, мқрат-
мақсаты мен тілі жайлы мақлұматтар да тексте кездесетін (кіріспе, қорытынды тарауларынан) автордың 
өз пайымдауларынан жақсы аңғарылады. А.Бомбачи дидактикалық болғанда да саяси мазмұндағы 
«негіздердің айнасы» (зеркала основ) деген жанр деп көрсетеді [3, 269-278 б.]. Америкалық Р.Данкоф 
болса, еуропа әдебиетіндегі «Ханзадалар айнасы» (Mirror of Princes) жанры деп түсіндіреді. Түркиялық 
Махмут Арслан «Саясатнама» жанрындағы туынды ретінде талдайды. «Құтадғу біліктің» осындай жанр 
аясында зерттелуі кітаптың саяси билік тақырыбындағы туынды екеніне бұлтартпас дәлел бола алады. 
Зерттеу барысында қол жеткізген осы нәтижелерді саралай келе, Жүсіптің еңбегін қазақша «Құтты билік» 
деп аудару орынды деп есептей аламыз [5,19 б.]. 

Жоғары атап өткеніміздей, Mirror of Princes жанрын қазақша баламасы ретінде «Билік жанры» деп 
атап өткен болатынмын. «Билік жанры» – хандарға саяси кеңес беретін, нормативті ережелер секілді 
туындыларды қамтиды. Сондықтан, оның теориялық негізі жасалып, сыны, тарихы зерделенеді. Бұл ретте 
«Құтадғу білікпен» қатар, жыраулар поэзиясы да осы жанр аясында қарастырылу керектігін естен шығар-
мауыз керек. Сонымен қатар, тек қана өскелең ұрпақ пен ханзадаларға арналған еңбектер. 

Қорытындылай келе, ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап, князьдер үшін айналар терминін 
ғалымдар нақты анықтауға тырысқан, яғни пішіні мен мазмұны ерекше тоқталады. Ал  соңғы онжыл-
дықта олардың назары неғұрлым айқын ерекшеліктерге шоғырланған.  

Осы зерттеу шеңберінде князьдер үшін айналар белсенді және жеңілдетілген функция түрінде 
қарастырылды. Қазіргі Таяу Шығыстағы саяси және әкімшілік фактілерді түсіну, көшбасшылықты қабыл-
дау бұл тұрғыда маңыздылыққа ие болады. 

«Mirror for Princes» жанры қазақ әдебиетінде толық қанды зерттелінбеген жанр. Қазіргі замандағы 
шығармалармен салыстырмалы түрде қарасақ, ұқсас тұстары да табылады. Даму тарихына қарай отырып, 
біз заман өзгерген сайын бұл жанрдың да қарқынды дамығанын көре аламыз. Басты дәлелі – бізге  жеткен 
мәліметтер. Шығармалар оқи отырып, үлкен ой түйесің. Билеушілердің қандай тұлғалар екені жөнінде 
сенде де ой қалыптасады.  

Князьдер үшін айналар – айналадағы  байлыққа емес, бақытқа негізделген ортаны қалыптастыратын, 
әлеуметтік жағдайларды жақсартатын айналар. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает одно из важнейших направлений школы - 

воспитательная работа с учащимися общеобразовательных организаций.  Показана роль и значимость 
идей Ч. Айтматова в развитии  учащихся высоко духовных и нравственных качеств личности. Целью 
статьи является показать богатство и много профильность наследий писателя в воспитании 
подрастающего поколения. В работе показаны условия и возможности учителя школы в наиболее полном 
использовании этого великого наследия в учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: воспитание, наследие Ч. Айтматова, духовное развитие школьников. 
 
Аннотация: Бул макаланын авторлору жалпы билим берүүчү мектептердеги дагы бир маанилүү 

багыттарынын бири,  окуучулар менен болгон тарбиялык иштерди  козгойт. Окуучулардын руханий жана 
адеп-ахлактык сапаттарын ѳнүктүрүүдѳ Ч. Айтматовдун идеяларынын ролу жана маанисин. Макаланын 
максаты жазуучунун калтырган мурастарынын байлыгы жана кѳп профильдүүлүгүнүн өсүп келе жаткан 
жаш муундарды тарбиялоодогу маанисин кѳрсѳтүү. Мугалимдин бул улуу мурастарды окучуларды 
окутуу-тарбиялоо процесстеринде толук колдонуу мүмкүнчүлүктѳрү жана шарттары кѳрсѳтүлгѳн. 

Ачкыч сѳздѳр: тарбия, Ч.Айтматовдун мурастары, окуучулардын руханий ѳсүшү. 
 
Annotation: In the  article , the authors  affect one   of  the important areas of  the  school –educational  work  

with students  of  secondary  schools. It is shown   the   role  and  impontance   in the development of  ideas.  Ch. 
Aitmatov  students high  spiritual qualities of the person and morality. The aim of the  article  it  to show  the   
versatility of the  writer  wealthy  and  heritage in the education  of the  younger  generation . The conditions and   
the possibility of  the school teacher  in the fullest use of this great  heritage in the educational   process . 

Keywords: training, heritage Chyngyz Aitmatov, spiritual development  of pupils. 
            
Вопросы воспитания подрастающего поколения и духовное развитие человека всегда были в центре 

внимания общества и государства, которое опиралось на прогрессивных идеях выдающихся 
представителей. Одним из таких личностей кыргызского народа является Чынгыз Айтматов. 

Произведения Ч. Айтматова являются неисчерпаемым источником духовного и нравственного 
развития школьников и молодежи. Его идеи получили свое художественное воплощение в 
многочисленных произведениях, где прослеживается глубокое убеждение в том, что современная 
личность это сложный и противоречивый субъект, который находится в развитие и в диалектическом  
взаимодействии друг с другом. 
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Чынгыза Торокуловича Айтматова по праву называют величайшим писателем мирового уровня. Мир 
Айтматова полна философии, раздумий и фантазии, в которой главным вопросом выступает 
взаимоотношение человека с жизнью и миром [5].  

В своих произведениях Ч.Айтматов раскрывает человеческие души, его бытие. Поэтому каждый 
образ в произведениях – это естественная и неповторимая человеческая грань жизни. Жизни, полной 
катастрофы, трагедии, любви, человеческих трещин и самоотверженной гражданственности. Трагизм и 
вера в жизнь героев айтматовских произведений сроднились с героями Бальзака, Гюго, Толстого и 
Шекспира и других великих писателей. [2, 4, 7] 

Из произведений Ч.Айтматова можно для подрастающего поколения сделать один важный вывод - 
смысл жизни дает сам человек. И если человек будет жить в гармонии с природой, то он наполняет своим 
дыханием – мир, а в случае дисгармонии – происходит не поправимая трагедия.  

Тема духовности охватывает все без исключения произведения Ч.Айтматова и на этой основе ему 
удалось сфокусировать и представить читателям целый ряд ведущих проблем современности, в которых 
он призывает человечество к духовному возрождению. Айтматовская проза – это волшебный мир – мир 
характеров, образов и различных (иногда очень трагичных жизненных ситуаций). Мир, который до него 
никто не открывал [1].  

Проблема духовного развития школьников на сегодня является одной из главных задач и от него 
зависит судьба страны. Основные идеи духовности опирались на идеях выдающихся представителей 
философии, педагогики, истории, литературы, искусства. Большим источником этой духовности были 
народные традиции, культура, обычаи простого кыргызского народа [2, 6]. 

Учителя школ в своей повседневной работе стремятся использовать то наследие, которое оставили 
лучшие сыны Кыргызстана. И в этой плеяде Ч.Айтматов занимает ведущее место. Ибо в его произведе-
ниях собраны всё историческое богатство и особенности кыргызского народа, которое тесно 
перекликается с проблемами современности. Поэтому использование его произведений в воспитании 
школьников является неисчерпаемым источником гуманистических подходов и идей. Огромная заслуга 
Ч.Айтматова состоит и в том, что он сумел поставить в эпицентре своего творчества проблем нравствен-
ного и духовного развития личности, как судьбу не только одного человека, но судьбу страны. 

Идеи и мысли Ч.Айтматова о всестороннем развитии личности получили свое развитие в 
исследованиях отечественных ученых И.Н. Имаевой, Т.Сабирова, Л.У. Укубаевой и многих. В своей 
работе мы хотели показать духовные и педагогические условия в совершенствовании воспитательной 
деятельности школьников при изучении произведении Ч.Айтматова. Учитывая, что духовно-
нравственное воспитание учащихся является весьма сложным и многоаспектным. Этим объясняется 
наличие в айтматовском направлении глубокого убеждения в том, что духовное и нравственное 
воспитание воспринимается им как закономерное явление социальной жизни и окружающего мира. 
Поэтому вполне естественно, что в его произведениях, речь идет о нравственном патриотическом, 
умственном, трудовом, эстетическом, физическом воспитании подрастающего поколения. Герои в 
произведениях Ч.Айтматова действуют друг с другом: в процессе совместной деятельности, в общении 
друг с другом, с друзьями с взрослыми и в процессе все это происходит их взросление и оформление как 
личности. Личности не повторяемой уникальной, единственной. Люди, по мнению Ч. Айтматова, это 
простые  труженики, и в то же время создатели и творцы истории народа. Поэтому произведения Ч. 
Айтматова имеют огромное учебно-воспитательное значение для общеобразовательной школы. Их сила в 
воспитательной значимости идей, которые проявляется в самобытной кыргызской народной мудрости, в 
традиционной системе разностороннего человека и в  особом, неповторимым внимание кыргызов к 
процессу формирования подрастающего поколения.  

Примеры о незаменимости роли учителя, взрослых в формировании духовного и физического 
развития детей. Школа, педагогической процесс можно рассматривать как особую социальную деятель-
ность, в которой в функциональной зависимости находятся общество,  учитель и ученик. Их совместное 
усилие и взаимодействия создают условие для полноценного развития личности ученика. В произведе-
ниях Ч.Айтматова красной нитью проходит идея о возможности всестороннего и гармоничного развития 
человека. Ключевой фигурой выступает учитель, его поступки, знания, опыт, отношение к жизни к 
событиям в повседневной жизни и жаждой к познанию. Учитель является ключевой фигурой не только в 
передаче информации, но и в формировании личности, соответствующей новым социально-экономи-
ческим условиям. В этом отношении разносторонность учителя, богатейший социальный опыт, глубокая 
идейность и патриотизм, является примером  и основой всестороннего развития учащихся. Так в его 
художественных произведениях мы встречаем таких замечательных тружеников школы  как Дуйшона 
(«Первый учитель»), Айдияровых («Верблюжий глаз»), Абуталипа и Зарину («И дольше века длится 
день»), Инкама апа («Ранние журавли»), Виктора Горонецкого («Плаха») и других. Всех учителей 
объединяет не легкий труд педагога и воспитателя, сложность и многогранность профессии и личности 
самого учителя. Они отличаются необыкновенно высокими нравственными качествами, образованностью 
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и чистотой своих поступков. Только такие учителя способны побудить в детях высокие нравственные 
чувства, благородные мысли, гражданские, патриотические и волевые качества личности. Ч. Айтматову 
удалось показать богатство и весь духовный и гражданский потенциал учителя, его роль в воспитании 
молодежи. Как тут не вспомнить высказывание самого Ч. Айтматова об учителях как мудрецах, 
советниках, культовых фигурах в вопросах обучения и воспитания детей.  

В процессе работы с учащимися учителю необходимо проявить максимум усилий, которое 
сказывается в его творческом подходе к педагогическим идеям и воззрениям Ч. Айтматова. Это первую 
очередь касается в подборе и анализе источников, как самого писателя, так и аналитиков, педагогов, 
методистов и учителей практиков. Умение учителя почувствовать воспитательную мощь, заложенную в 
произведениях Айтматова его естественность и жизненная реальность служит хорошим эпитетом и 
ориентиром в воспитательной работе. Наряду с этим учителем необходимо особое внимание уделить 
самому учебному процессу, восприятию идей. Как дети относятся к айтматовской духовности, 
нравственности, патриотизму и т.д.. 

Важную роль в воспитании учащихся через произведения Ч. Айтматова являются использование 
учителем на уроке и в самостоятельном чтении личностно-деятельностного подхода, когда дети ставят 
себя на место героев Ч. Айтматова. При таком подходе у учащихся появляется интерес к чтению 
художественной и научной литературе, формируется духовный мир и собственное мироощущение.  

Дополнением к уроку и определенным результатом самостоятельного чтения произведений Ч. 
Айтматова является проводимая в школах внеклассная работа в виде кружковых занятий, айтматовских 
литературных вечеров и чтений, где учащиеся могут более глубоко познакомиться с миром Ч. Айтматова. 

Сегодня в республике немало школ, в которых уделяется самое серьезное внимание творчеству Ч. 
Айтматова. В основу, своей воспитательной деятельности используют его идеи о духовно-нравственном 
совершенствовании личности. Это позволило в педагогической науке определить ряд серьезных 
направлений в духовном развитии школьников. К ним можно отнести – использование в учебном и 
воспитательном процессе педагогические идеи Ч.Айтматова, заложенные в произведениях, в художе-
ственных фильмах и публицистических работах. Опытные учителя школ в своей педагогической 
деятельности гармонично сочетают прошлое и настоящее, художественное и реальное, удачно реализуя 
потребности сегодняшней школы. В тоже время в  использовании  идей Ч. Айтматова в воспитательных 
целях немало проблем. К некоторым из них можно отнести:  

- не достаточные условия для изучения художественных, публицистических и других материалов 
(нехватка книг в библиотеках, не доступность к информационным и архивным материалам в школах);  

- слабая подготовленность учителей, особенно выпускники вуза последних лет, по умению организо-
вать воспитательные мероприятия  с учащимися школ на основе основополагающих идей Ч.Айтматова;  

- недостатки в организации внеклассного чтения учащихся, отсутствие обратной связи и 
самоконтроля учащихся при чтении произведений Ч.Айтматова и др. 

Все перечисленные   недостатки можно избежать, если учитель будет своевременно давать детям 
необходимые указания, консультировать и совместно с учащимися анализировать качество усвоения 
литературных наследий Ч.Айтматова во всем его богатстве, многообразии. Внедрение в педагогический 
процесс идей Ч.Айтматова позволяет насытить содержание воспитательной работы гуманизмом 
сочетающий в себе  глубочайшее уважения к человеку и к его трудовой деятельности. Для этого после 
самостоятельного внеклассного чтения полезно обратить внимание детей на разносторонности и 
трудолюбие героев Ч.Айтматова и необходимости добросовестно относиться к учебе, в выполнении 
домашней работы. Такой подход позволяет учителю более обстоятельно вести беседу с учащимися об их 
духовном, интеллектуальном и нравственном саморазвитии. 

Таким образом, использование идей Ч. Айтматова в воспитании школьников является мощным 
фактором доказывающий учащимся  величие достижений кыргызского народа, его исторические, 
морально-волевые и нравственные качества. Глубоко отражая, богатые и многогранные исторически 
сложившиеся традиции и достижения кыргызского народа в образовании и воспитании подрастающего 
поколения, в тоже время педагогические идеи Ч. Айтматова требуют внимательного отношения к данной 
проблеме. При этом необходимо учитывать и современные не простые сегодняшние социально-
экономические отношения в обществе, в семьи и их влияние на учащихся. 

Идеи Айтматова еще раз убеждают нас в важности и значимости духовного развития личности 
ребенка. В духовное своеобразие образов описанных в его произведениях усиливает возможности 
учителей и школы в совершенствовании данного и воспитательного процесса. Для этого в школах 
необходимо создать определенные условия, и в первую очередь гуманистический настрой и целостную 
систему всестороннего развития школьников.  
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Түйіндеме: Мақалада қазақтың көрнекті ағартушысы және демократы, ақын, ойшыл, қазақ жазба 

әдебиетінің негізін қалаушы – Абай туралы айтылады. Абайдың дүниетанымын қалыптастыруға ықпал 
еткен оның отбасына баса назар аударылады. 
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Аннотация: В статье рассказывается о выдающемся казахском просветителе и демократе, поэте и 

мыслителе, основоположнике казахской письменной литературы – Абае. Особое внимание уделяется 
семье Абая, которые повлияли на становление его мировоззрения. 

Ключевые слова: Абай, поэт, писатель, мыслитель, педагог, демократ. 
 
Annotation: The article tells about the outstanding Kazakh educator and Democrat, poet and thinker, the 

founder of the Kazakh written literature-Abai. Special attention is paid to Abay's family, which had influenced the 
formation of his worldview. 

Keywords: Abay, poet, writer, thinker, teacher, democrat. 
 
У каждого народа есть великий и основной классик родной литературы, который считается светилом 

в развитии национальной культуры. И наш, казахский народ, не стал в этом исключением. На одном из 
своих выступлений, посвященных 170-летию Абая Кунанбаева, первый президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Познавая Абая, мир будет всё глубже познавать Казахстан и 
казахский народ». Так почему же творчество именно этого поэта играет особую роль в отечественной 
литературе казахского народа?» 

Великий казахский поэт, мыслитель, философ, общественный деятель, переводчик, основоположник 
казахского литературного языка и родоначальник классической казахской литературы Абай Кунанбаев 
родился 29 июля 1845 года в Чингизских горах (ныне село Караул, Восточно-Казахстанская область) в 
кочевьях рода тобыкты в семье старшего султана Каркаралинского окружного приказа Кунанбая 
Ускенбаева.  

Если отец научил мальчика быть мужчиной, то мама Улжан во многом привила ему любовь к 
творчеству. Она происходила из богатого и знатного рода Шаншар, потомки которого славились 
ораторскими способностями и остроумием, отчего предки Улжан в свое время становились биями – 
влиятельными аксакалами, регулировавшими сложные споры между родами.  У Турпана, отца Улжан, 
были родные братья – Контай и Тонтай. Они выделялись особым пристрастием к шуткам. Мать Абая 
ничуть не уступала своим родственникам в остроумии. Улжан была чуткой, внимательной, заботливой  и 
очень рассудительной женщиной. Сыну она рассказывала древние легенды, сказания о подвигах батыров, 
пела песни.  

mailto:baishukurova@mail.ru
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Однако в большей мере на творческие наклонности маленького Ибрагима повлияла бабушка Зере. 
Она настолько сильно любила своего внука, что называла его “мой свет”. Всем  известно, что настоящее 
имя Абая Ибрагим, но бабушка Зере подарила ему прозвище Абай, таким образом она ласкательно 
подчеркнула вдумчивость, осторожность и осмотрительность внука. Для будущего поэта бабушка стала 
первым наставником и учителем. Именно ей и матери он обязан умением красиво говорить. Зере была 
чудесной рассказчицей, она говорила увлекательно, захватывающе, целиком овладевая вниманием 
слушателей. Зере целыми днями могла передавать жыры, айтысы, назидания в стихах. Абай никогда не 
уставал слушать бабушку, весь поглощенный ее речью, сосредоточенный и внимательный. А когда она 
утомлялась и замолкала, шел к матери. Чтобы подбить женщин на новые рассказы, Абай и сам иногда 
читал им стихи из книг, которые привез из города. Так он прочел «Жусупа и Зюлейку», тут же переводя и 
объясняя непонятные матерям персидские слова, таким образом он вызывал их самих на рассказы и снова 
принимался слушать.  

В романе-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая», одном из самых знаменитых произведений, 
посвященных жизненному пути Абая Кунанбаева, ярко раскрыт художественный образ Кунанбая 
Ускенбаева, отца Абая. Но в силу необходимых условий и требований художественного произведения в 
романе образ Кунанбая выделяется в определенном аспекте: мы обычно характеризуем его как крупного 
степного феодала, властителя степи, деспота, кровопийцу, жестокого притеснителя народа. Этот 
примелькавшийся стереотип образа Кунанбая не совсем отвечает действительности. Об этом 
свидетельствуют многочисленные воспоминания его близких родственников и потомков.  

Польский ссыльный революционер Адольф Янушкевич, который около тридцати лет провел в 
казахских степях и неоднократно участвовал в русских экспедициях по историко-географическому 
изучению этого края, был свидетелем пребывания Кунанбая в аулах Старшего жуза. Там казахи особо 
почтительно и приветливо встречали уважаемого гостя Кунанбая, устраивали в его честь игры и 
состязания, пышные угощения, что вызывало удивление даже у много повидавшего в жизни Адольфа 
Янушкевича. 

«Бий Кунанбай – это тоже большая знаменитость в степи, – пишет Янушкевич в письме к Зелинскому. 
– Сын простого киргиза, одаренный природой здравым рассудком, удивительной памятью и даром речи, 
дельный, заботливый о благе своих соплеменников, большой знаток степного права и предписаний 
алкорана, прекрасно знающий все российские уставы, касающиеся киргизов, судья неподкупной честности 
и примерный мусульманин, плебей Кунанбай стяжал себе славу пророка, к которому из самых дальних 
аулов спешат за советом молодые и старые, бедные и богатые. Облеченный доверием сильного рода 
тобыкты, избранный на должность волостного управителя, исполняет ее с редкостным умением и энергией, 
а каждое его приказание, каждое слово выполняется по кивку головой» [1]. 

Адольф Янушкевич в своей книге «Дневники и письма из путешествия по казахским степям» 
восторженно описывает эти картины и в заключение дает Кунанбаю такую краткую, но емкую 
характеристику: «Он выглядел истинным степным пророком».  

Таким образом, Адольф Янушкевич определил разные и несомненные достоинства Кунанбая. 
Очевидно, польского революционера поразили его величественная фигура и благородный внешний вид. 
Однако, надо полагать, что внешний вид Кунанбая соответствовал его внутреннему миру.  

Большое внимание Кунанбай уделял образованию. В 1845 году он отправил письмо в пограничное 
управление с просьбой прислать русского учителя, владеющего казахским языком, чтобы открыть школы 
для казахских детей.  

Среди множественных поступков Кунанбая, неординарным событием можно считать грандиозный ас 
– годовые поминки, которые устраивал Кунанбай по случаю смерти своего отца Ускенбая. На этот ас 
предводитель тобыктинского рода пригласил влиятельных людей и знатных представителей всех трех 
казахских жузов.  

Много добрых деяний и благородных поступков совершил в своей жизни Кунанбай во благо народа. 
В 60-е годы во время проведения Абаевских дней поэзии в г. Семипалатинске профессор Темиргали 

Нуртазин впервые во всеуслышание выступил в защиту Кунанбая. В заключение своего выступления он 
сказал: « Нельзя такую значительную личность в истории казахского народа, как Кунанбай, все время 
показывать в черных красках. Надо помнить, что великий Абай мог родиться только у такого человека, 
как Кунанбай…». 

Обучившись первоначальной грамоте у аульного муллы Габитхана, десятилетний мальчик Абай, по 
совету и настоянию своего отца Кунанбая, поступил в медресе муллы Ахмет-Ризы в г. Семипалатинске, 
где изучал персидский, арабский и другие восточные языки.  
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Когда молодой поэт уже в десятилетнем возрасте начинал писать свои первые произведения, то 
писал на так называемом «книжном языке», где часто использовались арабские, персидские и турецкие 
слова.  

Однако, в медресе Абаю удалось проучиться всего 3 года и несколько месяцев, потому что Кунанбай, 
выделяя Абая способностями от других сыновей , решает вернуть сына в аул, чтобы подготовить из него 
для себя достойного преемника и последователя. За последние годы обучения в медресе Абай очень 
активно изучает русский язык. Благодаря обучению навыкам главы рода, Абай постигает приемы ведения 
словесных состязаний, где главным оружием служило отточенное красноречие, остроумие и 
находчивость . 

Увлечения творчеством восточных ученых таких, как Фирдоуси, Навои, Физули и др. сыграли 
огромную роль в формировании мировоззрение Абая Кунанбаева, особенно немалое влияние оказали 
произведения русских классиков. Абай переводил на казахский язык отрывки из «Евгения Онегина»              
А.С. Пушкина, басни И.А. Крылова, стихи М.Ю. Лермонтова, И. Бунина, Я. Полонского. 

Абай призывал свой народ овладевать русской и в целом мировой культурой и сам к 
художественным переводам подходил глубоко творчески. Настолько они мастерски воплощались и 
звучали на родном языке, что казахи воспринимали и заучивали их наизусть также естественно и 
непринужденно.  

Значительным вкладом Абая в развитие художественной прозы и общественной мысли явились 
«Слова назидания» (1890-1898). Написал их поэт уже в весьма зрелом возрасте, прожив большую часть 
жизни, узнав людей и собственный народ. « Слова назидания» (« Кара соз») – это свод самых обычных 
правил, затрагивающих в первую очередь мораль и нормы поведения. Однако для своего времени они 
произвели настоящий фурор – изложенные в простой, понятной форме, они распространились среди 
простого казахского народа, формируя более высокую нравственность, просвещая местных жителей.  

Абай прекрасно знал песни и кюи казахского народа, высоко ценил песни народных исполнителей и 
композиторов Биржан сала, Акана сери, Таттимбета, Жаяу Муссы и других.  Абай проявлял интерес и к 
песням русского народа, романсу, вокальному творчеству русских композиторов М.И. Глинки,                        
А.Г. Рубинштейна, А.Е. Варламова и других.  

У поэта было трое сыновей, все они выросли творческими образованными личностями. Однако 
судьба не позволила им раскрыться.  

Первый сын Акылбай родился в 1861 году. Он рос вдали от отца, поэтому не получил надлежащего 
образования, однако после их воссоединения Абай заполнил этот пробел . Под влиянием отца у Акылбая 
проявились творческие способности. Он написал произведение «Дагестан», которое сегодня имеет 
огромную историческую ценность. 

Абай Кунанбаев любил своих детей одинаково, но большие надежды возлагал на Абиша – второго из 
сыновей. За получением знаний он отправил его в Тюмень, а затем в артиллерийское училище Санкт-
Петербурга. Однако после учебы Абиша не приняли на военную службу, так как он заболел 
туберкулезом. Смертельная болезнь забрала жизнь парня на двадцать седьмом году. Перенести этот удар 
Абаю помогло творчество. В память о сыне он сочинил девять стихов, однако до конца оправиться от 
потери так и не смог. Воспоминания жгучей болью отзывались в его душе.  

На младшего сына Магаша поэт возлагал не меньшие надежды, и он их оправдал. Начальное 
образование он получал в медресе и городском училище, пока не заболел. Боясь потерять еще одного 
ребенка, Абай забрал Магаша и лично занимался его просвещением.  

Парень вырос умным, смелым и целеустремленным. Конечно, с таким отцом он не мог не полюбить 
поэзию. Результатом его увлечения стали поэмы: «Енлик-Кебек», «Абылай» и самое объемное 
произведение «Медгад-Касым». 

Младший сын поэта покинул этот мир на тридцать четвертом году жизни. Абай не выдержал утраты, 
и через сорок дней после смерти Магаша скончался. Старший сын Абая, единственный, кто пережил 
отца, к сожалению, ненадолго Акылбай отправился вслед за ним через месяц после его кончины. 

Литературное и эстетическое наследие Абая Кунанбаева – национальная гордость казахского народа. 
Образ выдающегося поэта-просветителя запечатлен в произведениях литературы, музыки, архитектуры, 
изобразительного искусства. Труды Абая переведены на многие языки мира – китайский, французский, 
русский и др.. Его творчество и жизнь вдохновили М.О. Ауэзова на создание романа-эпопеи в двух 
книгах: « Абай» и «Абай жолы» («Путь Абая»).  

В память об Абае учреждена Государственная премия Казахстана в области литературы. В честь 
Абая названы административные центры, улицы, театры, библиотеки.  
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Как например, в городе Алматы именем Абая названы: Казахский государственный академический 
театр оперы и балета, Казахский национальный педагогический университет, центральный проспект 
города, пик в отроге хребта Иле Алатау. А также памятники поэту в городах: Нур-Султан, Караганда, 
Тараз, Байконур и т.д.  

Личность Абая известна и уважаема не только в Казахстане, но и по всему миру:к примеру, в столице 
Азербайджана – Баку одна из улиц носит имя Абая Кунанбаева. Памятник Абаю установлен на 
Чистопрудном бульваре в непосредственной близости с Посольством Казахстана в Москве. Памятники 
великому поэту установлены и в Будапеште, Пекине, Тегеране, Витебске и Ташкенте. 

Абай Кунанбаев – не просто поэт. Великий Абай – это история, а его творчество – это наше общее 
национальное достояние. 
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Аннотация: В поэзии Вагифа и Ажинияза достаточно широко использованы легендарные образы 
тюркской и восточной литературы и древнегреческие философы (Лейли, Меджнун, Фархад, Ширин, 
Юсиф, Коран, пророк Мухаммед, Имам Али, Мекка, Медина, Кааба, коранические этнонимы и названия 
Михрабу минбер, Каабейи-ульям, Мисру Зулейха, Шейх Санан, Шахсенем, Тенгри,  Ангел смерти 
(Азраил), Хурлика, Хемра, Зал, Рустам, Хаджи, Джамшид, Нушираван, Сеййид, Молла, Сенем, Платон, 
Аристотель и мн. др.). 

Оба поэта в своих стихах, широко пользуясь возможностями устной и классической традиций родной 
литературы и изобразительно-выразительными средствами, обогатили её разнообразными художествен-
ными формами, деталями и образами. 

И Вагиф, и Ажинияз в своих поэтических шедеврах с большой реалистической достоверностью 
освещали жизнь, нравы, уклад современного им народа и действительности. Поэтому назвать их только 
поэтами любви – значит сузить их индивидуальность и значение их творчества. Они певцы жизни своего 
народа. И Вагиф, и Ажинияз верили в людей, в жизнь. Таково было их поэтическое кредо, такова была их 
человеческая натура. Оба они поэт, гражданин, мудрец своего народа. Глубина идейного содержания их 
поэзии сочеталась с простотой и изяществом формы. В лирике Вагифа и Ажинияза удачно 
синтезировались достижения народно-поэтического мышления и классические традиции общетюркской, 
азербайджанской и каракалпакской литератур. Этим объясняется огромная популярность каждого из 
писателей в народе. Этим объясняется близость и взаимосвязь их творчества. 
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Annotation: The article analyzes in a comparative form the poetic works of two great poets – Azerbaijanian 
Vaqif and Karakalpakian Azhiniyaz, who took important places in the national literature. The focus is on the main 
points characterizing the work of the two poets, as well as introducing distinctive and similar features in the 
methodology of their work. At the same time, the article shows the influence of the work of two poets on 
representatives of native literature. 
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В истории поэзии тюркских народов, в частности, азербайджанцев, казахов, туркмен, турков, 
узбеков, каракалпаков и других, живших и творивших в XVIII-XIX вв., среди азербайджанцев Саиб 
Тебризи, Говси Тебризи, Махджур Ширвани, Молла Вели Видади, Молла Панах Вагиф, у казахов – Бухар 
Калмаканов, Махамбет Утемисов, Умбетей-жырау; у туркмен – Довлатмамед Азади, Нурмухамед 
Андалиб, Махтумкули, Зелили, Сеиди, Кемине, Гурбанали Магрупи, Шейдаи, Молланепес; у узбеков – 
Увейси, Гульхани, Мунис, Хорезми; у турков – Сами, Недим, Шейх Галиб, Арзурумлу Ибрагим Хаккы; у 
каракалпаков – Жиен Жырау, Кунходжа, Ажинияз, Бердах и творчество других составляет яркую 
страницу национальной культуры. Вместе с тем, творчество этих писателей во взаимосвязях с другими 
национальными литературами не изучено. Исключение составляет лишь сравнительно-сопоставительное 
исследование творчества азербайджанца Молла Панаха Вагифа и туркмена Махтумкули Фраги. Однако 
творчество нами названных тюркских поэтов необходимо рассмотреть и по мотивам, тематике, 
проблематике, идейно-художественным особенностям наряду с другими моментами и в сравнительно-
сопоставительном ракурсе. Исходя из такой необходимости, нами привлекается в изучение творчество 
азербайджанского поэта XVIII в. Молла Панаха Вагифа (1717-1797) и каракалпакского поэта XIX в. 
Ажинияза Косыбайулы (1824-1878). Дело в том, что каждый из этих художников слова своим 
творчеством в значительной мере способствовали тематическому и жанровому обогащению родной 
литературы. Двух этих поэтов сближает и то, что оба они раздвинули грани народности и в центр 
внимания поставили национальные идеи и ценности. И Вагиф, и Ажинияз в истории литературы своего 
народа и в когорте писателей анализируемой эпохи занимают доминирующие позиции. Прав историк 
азербайджанской классической литературы проф. Якуб Бабаев, писавший, что в истории нашей 
литературы после Низами и Физули Вагиф является третьим мастером художественного слова, 
создавший свою литературную школу. Его литературные идеи, путь и направленность поэтического 
творчества, мотив, язык, стиль, метод, форма выражения мысли, отношение к жизни и жизненной правде, 
способ художественного освоения действительности и т.д. в значительной мере отличаются от своих 
предшественников [2, c. 713]. Поэзия Вагифа в первую очередь привлекает новаторскими качествами и 
оригинальностью. Именно поэтому его творчество называют началом новой эпохи в азербайджанской 
литературе. Он в зримой степени разрушил традиционные стереотипы своих предшественников и 
вдохнул новую жизнь в национальную поэзию. Несмотря на то, что его подлинное имя Панах, а 
псевдоним Вагиф, однако в народе его звали «молла» или же «ахунд». Такими титулами его называли 
потому, что он был достаточно грамотным человеком своей эпохи. Кроме того фундаментальные 
исторические источники характеризуют поэта только положительными индивидуальными качествами, 
называют его умным, дальновидным, способным, человеком, обладающим большим научным 
потенциалом и незаурядным художественным мышлением. Именно, благодаря этим качествам, на 
протяжении многих лет Вагиф, переселившись в Карабах, стал главным визирем Карабахского ханства. 

Каракалпакский поэт Ажинияз также был образованным человеком своего времени. Получив 
широкое образование по тем временам, он учился в двух известных медресе Средней Азии, сперва в 
Ширгази, затем Кутльмурат-инака. Он начал писать также как Вагиф ещё с юношеских лет. Его стихи 
были известны не только каракалпакам, но и казахам, обладал редким даром оратора и был хорошим 
музыкантом [8, c. 176]. Перечитывая произведения признанных мастеров слова Навои, Хафиза, Саади, 
Физули, в дальнейшем все свои наблюдения отразил в своей вольнодумной лирике [6, c. 239]. 

Также как Вагиф Ажинияз тоже был большим патриотом своего народа. Будучи главным визирем 
Карабахского ханства, он всеми мерами стремился к поднятию воинской мощи этого ханства, обращал 
особое внимание развитию просвещения, образования, культуры, политическим связям с другими 
странами. Когда в 1797 году Ага Магомед шах Каджар вторично напал на Карабахское ханство с целью 
захвата Шуши, Вагиф не оставил Шушу. Воины Каджара, захватив его, заключили в темницу, с той 
целью, чтобы завтра повесить. Однако в ту же ночь Каджара убили его собственные охранники и на 
завтра Вагифа освободили из тюрьмы. 

В 1858-1859 годах в Средней Азии произошли крупные исторические события – Кунградское 
восстание, унесшее много жизней в Хорезмском оазисе. Будучи горячим патриотом и образованным 
человеком, Ажинияз не смог остаться равнодушным этим событиям и принял в этом восстании самое 
активное участие. Впоследствии его как одного из предводителей восстания хивинские власти сослали в 
Туркменистан. Период ссылки был плодотворным для литературной деятельности Ажинияза [6, c. 239]. 

Творческое наследие ни Вагифа, ни Ажинияза не дошло до нашего времени полностью.  Несмотря на 
это, имеющиеся в распоряжении литературной критики поэтические образцы, созданные Вагифом и 
Ажиниязом, позволяют нам высказать свои соображения относительно языка, стиля, мастерства, 
жанровой поэтики, художественного метода обоих писателей. Ведущими жанрами творчества Вагифа – 
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это национальные формы «гошма», «теджнис», «газель», «мухаммас», «мустазад» и «мунашшер», у 
Ажинияза жанр «косык» (тоже самое, что и гошма самые разнообразные), хвалебные, дидактические, 
любовные, сатирико-юмористические и образцы, связанные с нахождением лирического героя на 
чужбине и т.д.  

Основной пафос лирики обоих поэтов любовь к родному народу, изображение жизни людей 
независимо от того, какой прослойке населения они принадлежат. Если выражаться лаконичным языком 
основная особенность лирики обоих поэтов – эта народность, простота, вера в народную силу, реализм. И 
эти черты сближают личность и творчество Вагифа и Ажинияза. Другой характерной особенностью 
творчества этих поэтов является пластичность, красочность, скульптурность и другие качества, что не 
ускользнуло из поля зрения крупного исследователя литературы М.А. Дадашзаде [5, c. 90]. На творчество 
обоих поэтов наряду с письменной классической литературой повлияла и устная поэтическая традиция. 
Если для Вагифа в этом плане источником было богатое ашугское творчество, то для Ажинияза 
творчество каракалпакских жырау. Именно в ашугском творчестве и творчестве жырау эти художники 
слова восприняли лучшие черты народной поэзии, их простоту и искренность. Если первые свои стихи 
Вагиф сочинял под аккомпанемент саза, то Ажинияз под аккомпанемент кобыза. Если на творчество 
Вагифа наряду с ашугской поэзией повлияло творчество Низами, Насими, Шах Исмаила Хатаи, Физули, 
то на творчество Ажинияза наряду с творчеством Фирдовси, Низами, Хафиза, Махтумкули (который был 
современником Вагифа) в какой-то мере и творчество азербайджанца Вагифа. Если  внимательно 
вчитаться в язык, тематику, жанр, творческое своеобразие, лирические образы и т.д., то можно много 
общего, объединяющего найти между творчеством азербайджанцев Саиба Табризи, Вагифа, Видади, 
туркмен Азади, Махтумкули, каракалпаков Ажинияза, Кунходжи, Бердаха и др. Язык этих поэтов, 
живших в XVIII-XIX вв., почти во многих случаях совпадают. 

Несмотря на то, что в отдельных моментах в их творчестве мы видим продолжение предыдущей 
тюркской национальной поэтической традиции, тем не менее чувствуется то что и Вагиф, и Ажинияз, 
нацелены на то, чтобы с помощью оригинального поэтического мышления и собственного почерка 
передать известные образы тюркской поэзии в новой содержательной форме, оболочке и обличии. Оба 
поэта вместо традиционных классических жанров предложили для национальной литературы новый 
жанр «гошму» (или «косык» то же что «гошма»), что было значительным развитием и новым подходом 
для выразительности языка и стиля, приведшего изменению художественного метода, чем они 
фактически спасли родную поэзию от абстрактности, придав ей реалистическое содержание. Это хорошо 
подтверждают стихотворения Вагифа «Наступает байрам», «Не видел», а также стихи, посвящённые 
конкретным образам азербайджанских красавиц «Шамама», «Зейнеп», «Фатима», «Пери», «Етер» и т.д., а 
также письма – стихотворения Вагифа своему современнику Молла Вели Видади. В гошмах Вагифа 
важное значение имеют редифы, где достаточно зримо видны элементы национальной принадлежности, 
народные черты, изображаемых образов в описании подробностей лирического героя, новые поэтические 
детали. Почти аналогичный подход к изображаемой действительности и художественным образам мы 
видим в стихах Ажинияза. В его стихах «Красавица из Бозатау», «Мой народ есть», «Есть моя страна», 
«Не было», «В это утро», «Тоска», «Как пахарю нужна земля…», «Бозатау» и др. поэту удаётся с 
реалистической достоверностью передать свои переживания и душевное состояние своих героев. 

Поэзию обоих мастеров отличает её жизненность. Очень сильна развита у обоих поэтов портретная 
лирика. В этом плане выразительны и чеканны у Вагифа стихи «Эти места», «Фиалка», «Не может быть», 
«Амбра кудрей», «О было б место», «Двух красавиц», «Кареглазая», «Ты Кааба», «На берегах Куры», 
«Мы с возлюбленной» и т.д. [3; 4] 

Обратимся к одному из стихотворений Вагифа «Амбра кудрей», где красавица является перед ним во 
всём обличье и сводит его с ума: 

 
Амбра кудрей твоих сводит меня с ума. 
О боже! – сердце моё я даром отдал тебе, 
Не поднялось рука, но, печаль свою описав, 
С утренним ветром привет я переслал тебе. 
 
Ты красиво сидишь, поднимаешься – красота. 
Ты красиво идёшь, выпрямляешься – красота. 
Твои ласки, твой нрав, всё дела твои – красота. 
Это бог справедливый все даровал тебе [1, c. 87]. 
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Примерами портретной лирики у Ажинияза также могут служить многие его стихи, в частности, 
«Мензер», «Девушка Ораз», «Бибигюль», «Катша», «Медеяр», «Красивица», «Девушка из Хивы», 
«Красавица из Бозатау», «Поди ко мне», «Моя любовь», «У меня есть любимая», «Гюльджан», «Моя 
Дильдар» и т.д. [7] Если обратить внимание даже в использовании имён красавиц у обоих поэтов 
имеются совпадения. Это свидетельство того, что в XVIII – XIX вв., несмотря на то, что Азербайджан 
находился в западной, а Каракалпакстан в восточной части Каспийского моря, наши языки были гораздо 
близки, чем в ХХ в. и в наше время. Обратимся к стихотворению Ажинияза «Красавица из Бозатау» и 
сравним его со стихотворением Вагифа «Амбра кудрей». Близость между ними бросается в глаза прямо с 
первого взгляда: 

Увидел тебя – и лишился я сил, 
От Солнца, Луны я лицо отвратил, 
Терпенье мой пыл от меня отлучил, 
Меня ж от терпенья отречься заставит. 
 
Ты тонкою талией – вся в муравья; 
От перстней лучащихся – свет струя; 
Коль речь слаще мёда услышит змея, 
Змею от укрытья отречься заставит. [9, c. 68 - 69] 
 

Поэзия Вагифа и Ажинияза, как мы видим из приведённых отрывков, имеют много схождений и в 
плане использования ими изобразительно-выразительных средств. Благодаря использованным 
поэтическим средствам, можно подумать, что оба эти стихотворения, вышедший из-под пера одного и 
того же поэта. Однако это не так. Они стихи разных поэтов. В первом случае мы видим азербайджанца 
Вагифа, во втором каракалпака Ажинияза. Оба поэта достаточно полноценно создают основные 
элементы, необходимые детали внешнего портрета своей возлюбленной, рисуют их естественными и 
вполне разнообразными красками. Если Вагиф, увидев «красавицу, сходит с ума» и «сердце даром отдаёт 
ей» и «с утренним ветром привет пересылает ей», то Ажинияз красавицу «увидев, лишится сил», 
«терпенье пыл его же отлучает» и т.д. и т.пр. Поэты этими выражениями мастерски создают лирические 
образы, чему в достаточной степени верят и их читатели. И Вагиф, и Ажинияз, создавая свои стихи на 
художественных обращениях (таковы, в частности у Вагифа стихи «Зейнеп», «Шамама», «Беневеша», 
«Фатима», «Девушка», «Пери», «Моя возлюбленная», «Добро пожаловать», «Етер» и т.д.; у Ажинияза 
«Мензер», «Девушка Ораз», «Катша», «Бибигюль», «Медеяр», «Девушка из Хивы», «Красавица из 
Бозатау», «Проснись», «Иди ко мне», «Одна красавица», «Красавицы», «Несчастная любовь» и т.д.), как с 
точки зрения языка, формы обращения, изобразительно-выразительных деталей, так и с точки зрения 
использования метафорических средств звучали естественно и просто. В их стихах содержание, 
интонация, гармония, стиль выражения и др. детали жизненно достоверны. 
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Әрбір халықтың өзіне тән мәдениеті: әрі тілі мен әдебиеті, өнері бар, ол т.б. салалармен біріге келіп, 

біздің рухани қоғамымыздың санасын айқындайды. Ал поли мәдениет дегеніміз не дегенге келсек, 
грекше: polу, [много] бірнеше тілді немесе көп тілді меңгеру деген мағынада қолданылады. 

Әлемнің Екінші ұстазы әл-Фараби бабамыз бұдан он ғасыр бұрын тілдің заңдылығын жетік біліп, 
әлемдік тілдің де қолдану ерекшелігіне арнайы тоқталған. ... «Граматика сөздер үшін заңдар жасап береді, 
мұның логикадан айырмашылығы бар: өйткені, граматика бұл заңдарды тек белгілі бір халықтың 
сөздеріне лайықтап жасайды, ал логика барлық халықтардың сөздеріне жарайтын жалпы қағидалалрын 
жасайтынын айтқан» [1,138 б.]. 

Тіл барлық халықтардың рухани қатынас құралы болса, ұлттық тіл мен ұлттық әдебиетте тілдің 
көркем бейнесі (образы) арқылы жеке субъектімен біріге отырып, бүкіл жаратылған әлемнің кеңістік 
бейнесін көз алдыңа әкеледі. 

Осындай суреткердің бірі емес-бірегейі, Сыр елінің сүлейі- Тұрмағамбет Ізтілеуұлы. Ол өз елін 
өркениет биігіне жеткізу үшін алғы шарттар жасады: 1. Ол үшін әлемдік қатынас құралы болған араб 
тілін және бірнеше (парсы, түрік, шағатай) тілдерін жетік меңгерді. 2. Ол кезінде Шығыстың ежелгі әдеби 
этно- мұраларын мейірленіп оқумен бірге: Бируни, Әл-Фараби, Ибн Сина, Бабур, Ұлықбек сияқты 
философтар мен тарихшылардың еңбектерін де ой зердесінен қайта өткізді. 3. Оның әлемдік шығыстың 
даналығы мен ғылыми жетістіктерін жан-жақты игере білді.  

Соның арқасында әлемге әйгілі Фердоусидің «Шаһнамасындағы оқиғалы сюжетті» назиралық дәстүр 
негізінде алып, түркі халықтарының баға жетпес рухани мұрасына айналдырды. 

Шығыстық көркем әдебиеттің атақты шығармалары «Шаһнама» мен «Тотынамасының», «Мың бір 
түн» мен «Ескендір-наманың, Рабғузи мен Мақтұмқұлы кітаптарының бөлімдері, Тұрмағамбет ақын сол 
кітаптарды оқып, өзін қызықтырған сондағы сюжеттерді негізге алып, қазақтың өз өлеңіндей, 
тыңдаушыларын тамсандыра оқиғалы мысал, хикая, дастандар жазады. 

Бұл айтылғандар ең алдымен әдебиеттану мәселесіне қатысты. Соның ішінде лингвистика арқылы 
әдебиет пен фольклордың арасындағы қарым-қатынасты қамтиды. Ал әдебиет пен фольклордың өзара 
байланысуы әдебиеттанушылық пен фольклортанушылықтан басқа мәдениеттанушылықтың да арна-
ларымен қатынасы бар. Нақтылай айтқанда ауыз әдебиетін негіз ету арқылы творчество иесі халықтың 
төл мәдениетін өзіне танытады.Осылайша, мәдениеттанудың айырықша қызметі іске асады. Бұл мәдениет 
философиясының рухани мұрадағы этномәдени негізді зерттейтін аса маңызды бір бағытты атқарады. Ол 
жеке тұлғаның рухани мұрасындағы этномәдени дәстүрлер мәселесі әсте фольклормен шектелмейді. Бұл 
мәселенің арнасы кеңірек: ол шығармашылықтағы дүниетанымдық, ағартушылық, педагогтық, мәдени, 
әдеби дәстүр мен жаңашылдық т.б. салаларды қамтиды. Сайып келгенде осылардың баршасы 
мәдениетттану тұрғысынан қарағанда фольклордан бастау алады.  

Тұрмағамбеттің әдеби мұрасындағы этномәдени дәстүрлерді бірнеше арнада қарастыруға болады: 1) 
ол шығыстың бірнеше ақындарының идеяларын ілгері апарушы озық ойлы ақын, 2) педагогикалық 
мұрасындағы оқу және тәрбие мәселелері тұрғысынан, 3) халық педагогикасына көзқарасы жағынан, 4) 
ақын творчествосында ұлттық психология мен таным жағынан қарау қажет.  
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Мұсылман халықтары арасында идеялық ағым «жәдидшілік» қозғалысы Тұрмағамбет мұрасына да 
тікелей қатысты. Ол Әл-Фараби, Ш. Маржани, Ы.Алтынсарин, Абайлар негізін салып кеткен «Усул-и-
жәдид» («жаңа әдіс») әдісін ағартушылықтың іргетасына тұғыр ете отырып, жаңа дыбыстық әдіспен хат 
танытуды жосығына (бағдарламасына) дүниәуи пәндерді енгізуді іске асырды. 

Тұрмағамбеттің қазақ топырағында Шығыс әдебиетінің классиктері жырлаған даналық ой, асыл 
сезімдерді дамытқан оның еңбегі аса құнды еді. Жыл жағынан қарағанда Тұрмағамбеттің ақындық 
қызметі Абай мен Ыбыраймен қатар, ал Сұлтанмахмұт пен С.Дөненбаевтан бұрынырақ басталған. Баспа 
жүзінде болмағанымен оның шығармалары халық арасында қолжазба  түрінде тараған. Өзі секілді 
ақындармен қатар ақындық қызмет атқарған, ол қазақ әдебиетінің арнасына өзінің рухани ізденіс 
бұлағымен келіп қосылды.  

Оның шығармашылығы Шығыс әдебиетінің үрдіс дәстүрлерін, қазақтың халық поэзиясымен 
ұштастыра білді. Бұның өзін ұлттық мәдениетті әлемдік өркениетке ұластырудың бірден-бір жолы деп 
қараған дұрыс. Жоғарыда айтып кеткеніміздей бірнеше халықтардың әдеби мұраларын «Мың бір түн», 
«Тотынама», «Шаһнаманы» қазақша сөйлеткен ақындардың ішінде Тұрмағанбеттің орны айырықша. 
Оны М. Әуезовтың сөзімен айтсақ, «Сонымен Рүстемнің жайы туысқан тәжік әдебиетінің ұлы классигі 
Фердоусидің «Шаһнамасынан» тікелей жасалған аударма демейміз, сол Фердоуси үлгісімен халық ақыны 
Тұрмағамбеттің өзі өлең етіп жазған Рүстем жөніндегі дастанның қазақша варианты дейміз» [2,7-бет.]. 

Енді «Шаһнаманың» қалыптасу тарихына назар аударсақ. Ол біздің дәуірімізге дейінгі 600 жылды, 
біздің дәуіріміздің 700 жылын қамтиды. Оқиға VII ғасырда Иран патшасы ІІІ Иездегерді арабтардың 
жаулап алуымен аяқталады. Жыр елу династияның тарихын қамтып көрсетеді. 

ХVIII ғасыр мен ХІХ ғасыр арасында өмір сүрген Ораз ақын «Шаһнаманың» алғаш аударушысы. Ол-
Сыр бойында туған М. Серәлин Ораздың «Шаһнаманы» аударғандығын 1914 жылы «Айқап» 
журналында жазды [3. №22]. 

Ораздан 50-60 жылдан кейін оның екінші аудармасы жасалды. Мұны жазған Көкшетау төңірегінде 
туған белгілі ақын Сердәлі Мырзаұлы. Оның бұл еңбегі 1901 жылы Қазан қаласынан «Қисса Рүстем» 
деген атпен жеке кітап болып шықты. Жырдың көлемі 4340 жол. Егер Тұрмағамбет жырлаған 
«Шаһнаманың» көлемі 40 мың жол жыр екенін ескерсек, Сердалы аудармасы соның оннан бір бөлігі ғана. 
Тұрмағамбет поэмасында оқиға басы әйгілі Жәмшит патшадан басталып, поэманың орта шенінде Рүстем 
туады да, оның 700 жылға созылған ұзақ өмірі, майдандарда көрсеткен сансыз ерліктері түгел қамтылады, 
сөйтіп поэманың соңы Дарап патшаның дәуіріне келіп тіреледі. Негізгі түпнұсқаға сай келетін бұл сияқты 
желі, тұтастық Сердәлі нұсқасында жоқ. Ол Рүсемнің кейбір жорықтарын ғана жырлаған. Сердалы ақын 
көркемдікке де онша мән бермеген, оқиғаны бастан-аяқ баяндап, өз атымен әңгімелеген.  

«Шаһнаманы» қазақ тіліне аударған үшінші кісі М.Сералин. Ол орыс тілінен Жуковский нұсқасынан 
аударып, «Айқап» журналының 1914, 1915 жылдардағы сегіз нөмеріне жариялады  [4. №22, 23, 24; №2, 3, 
4, 5, 9]. 

Сонымен, қазақ тілінде Фердоуси шығармасының төрт нұсқасы бар. Тұрмағамбеттің өзі өлең етіп 
жазған Рүстем жөніндегі жырды оны қазақша нұсқасы деп қараймыз. Бұл дастанда Иран жұртының 
ежелгі замандағы шынайы немесе аңызға айналған тарихын негізгі арқауға алған Тұрмағамбет ақын 
ондағы оқиғаларды басымырақ, қызығырақ сипаттап көрсетеді: 

 
             - Шынында, осы болса туған балаң, 
             Қылам деп мұны бала болма алаң. 
             Көпке ұят көрсетуге, көміп кел, - деп, 
                                      Бұйырды шақырып ап бір-екі адам [2, 12-бет.]. 

 
Тұрмағамбеттің бұл орайда қазақ мәдениетіне салған олжасы негізінен аңызға негізделген шындық 

ойдың идеясын алтын түйіршіктей іріктеп алуында. Соның ішінде түгел дерлік аңызды, мифті т.б. ауыз 
әдебиеті мен фольклор үлгілерін арқау етіп алған көптеген шығармаларына Тұрмағамбет рухани 
мұрасының фольклорлық поэтикалық бұл белгілер оны стиль жасақтаушы ретінде көрсете білді. Осы 
жағынан Тұрмағамбет мифологияға халықтың рухани тәжірбиесіне тұрақты түрде жүгінуінің арқасында 
стиль жасақтап, қазіргі әлемдік әдебиетте бірегей құбылыс болған Шыңғыс Айтматовтың да алдында тұр. 
Ақын әдеби аңыздар арқылы фольклорлық үлгілер мен әдістерді пайдаланудың жаңа мүмкіндіктерін 
көрсетті. Фольклорлық ой мен авторлық ойды тұтастырып ортақ мақсатқа бағындырады. Оның 
шығармасындағы ұқсастық комизмі мен айырмашылық комизмі түрінде мәлім тәсілдердің жетілуі, дамуы 
байқалады. Оның кейіпкерлері әрі фольклорлығымен, әрі заман тынысына сай келуімен ерекшеленеді. 
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Тұрмағамбет Ізтілеуов этномәдениет арқылы халықты өзіне-өзі таныту жолында ұлттық тарихтағы 
қаһармандық эпикалық тақырыпты жаңаша игеру дәстүрін де бастап берді. 

Әлем әдебиеті тарихында халықтық аңыздар сюжеті, олардағы кейіпкерлер авторлық дара ойдың 
арқасында биік жаңа мәнге ие болғанына мысал аз емес. Айталық, алғаш Фердоуси көне аңыздар желісін 
тірілтіп арқау етсе, Тұрмағамбет те сол аңыздарды жаңа желіде қайта жаңартып, араб-парсы сөз 
маржандарын еркін меңгеріп, ақын көрікті бейнелерді көркем теңеулермен нақышталған сөз кестесін 
жасап, қазақ ұғымына сай іскер шебердей еркін жеткізе білген. Бұл пікірімізді дастанның ұзына бойынан 
мысал келтіріп дәлелдеуге болар еді, бірақ мұны «Шаһнаманы» оқыған жандар мысалсыз-ақ сүйсініп, 
Тұрмағамбеттің хас шеберлігіне таңданып таңдай қағар.  

«Рүстем-дастан»  кейін Тұрмағамбет  қаламының көмегімен сол халықтың санасында жарқын көркем 
бейне болып орнықты. Тұрмағамбеттің жасампаздық еңбегімен Рүстем халқындағы халық аңызы 
Фердоуси аңызы мен этномәдени тұрғыдан сабақтаса келіп классикалық деңгейге көтеріліп, әлемге 
танылды. Осының арақатынасын ашу әлде де тереңірек зерттеуді қажет ететін мәселе. Қазақ фольклоры   
сөз болған кезде Тұрмағамбетті «Рүстем-дастаны» да ойға оралады. Ол аңызды моральдық-психо-
логиялық тұрғыдан қайта саралады, мұны бір жағынан  жанр заңдары  қолқалады. Екінші жағынан, баяғы  
замаңдағы  жолбарыс   жүректі, батыр  білекті Тұран елі мен Иран еліне  қажетті  отаншыл ерлерін іздеп 
қоғамдасу  бірлігін ұстанады. Әдеби стиль мен дара мәдени стиль осылайша  тоғысты. Фольклор мен 
жазба әдебиет ұшырасқан сәтте қазақ мәдениеті үшін де ерекше құбылыс болған Тұрмағамбеттің 
«Рүстем-дастаны» рухани дүние. Ол осы арқылы көркемдік контекст бойынша ұлт  психологиясы мен 
әлемдік психологияны батыл көтерді. Ол өзінің әдеби шығармасы арқылы мәдени мұраны, соның  ішінде  
ауыз  әдебиет  үлгісін  өз бойында сақтап    кейінгі  ұрпаққа  жеткізумен  де  ерекше  бағаланады. 

Енді   мысалға  бір  ғана  Әшкәбустың  портреті  мен  сипатын келтірейік: 
 

                        Тымағы басындағы елу тері, 
                        Болмайды деуге ернін «пәлен елі» 
                        Құлағы-киіз үйге үзік болар, 
                        Түктері-болатұғын тартса желі. 
                        Шынардың, саусақтары ағашындай, 
                        Тырнағы-тұлпардың тағасындай. 
                        Ауызы-үңгірінедей асқар таудың, 
                        Мұрны-үлкен үйге шоқат шамасындай. 
                        Көзі-ала, кейіп-жаман, сондай суық 
                        Жанына барар емес адам жуық. 
                        Көргендер көпке дейін таңырқайтын: 
                        «Дүниеге келеді екен,-деп,-қалай туып?!» 
                        Жүк еді қарулары жеті пілге  
                        Мінуші ед тоқсан атты кезек күнде. 
                        Болмаса белді бедеу, толық тұлпар, 
    Жаман ат жарамаушы ед жабы мүлде  [2, 252-бет.]. 
 

Мұндағы «құлағы-киіз үйге  үзік болар» деген тәрізді орасан күшті гиперболалар,«тырнағы-тұлпар-
дың тағасындай» деген тәрізді тың теңеулер мен «суық», «жуық»,  «пілге», «мүлде» секілді соны ұйқастар 
Тұрмағамбеттің ақындық күшінің айғағы. 

Сонымен,Тұрмағамбет-Шығыс әдебиеті мен мәдениетінің тарихын, олардың қалыптасу дәуірлері 
мен жағдайларын айқын бейнелейді. Шығыс ақындарынның өлеңдерін қазақшаға аударғанда кейбір 
себептермен ұмытылып  бара жатқан атау сөздерді пайдалануға кейбір ақындардың батылдары  бара  
бермейтін  еді. 

 Бұл іске барлығында болып қайран, 
 - Білді,-деп қалысты аң таң,-мұны қайдан? 
 Жасы-жас болғанменен, барлық жаннан 
 Зейіні зият екен,-десті,-айдан [2, 36-бет.]. 

 
Соңғы кездерде әдеби тілімізден шығып бара жатқан құзыр, қапы, елһам, ғайып, мүскін, дәргәһ  

сияқты  сөздер  қайта  тіріліп, әдеби лексикамызда этнотанымдық тұрғыда өз орнын тауып отыр. Ұзақ 
дастанның өн бойында мұндай мысалдарды көптеп табуға болады. Фердоусидей ұлы ақынның терең 
сырлы, қат-қабат бейнелі, ұғымы астарлы  сөз  символдарын  еркін игеріп,  айшықты  бейнелегеніне 
еріксіз сүйсінесің. 
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  Ұстап ед төрт гауһардың қолға бірін, 
  Білінді бала иісі сондай шырын.  
  Сорғалап көзінен жас, көл боп ағып,  
  Кеткендей болды алып көңіл кірін  [2,19-бет]. 

 
Көреген ақын өз жырын асыл қазынаға балап, қалай дұрыс теңеп кеткен. Оның рухани қазынасы дара 

ақынның  дана ақынға айналуына жол ашты. Тұрмағамбеттің асыл мұрасы бүкіл ғалам жұртшылығының 
ортақ дүниесі болған «Шаһнама» дастаны Сыр ақыны арқылы қазақ елінің рухани мұрасына айналса, енді 
оны ағылшын тіліне аударса, оның шығармасы да Фердоусидай әлем әдебиетінің асыл қазынасына 
айналар еді.  
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Аннотация: Поэтический язык есть форма художественной речи, отличающуюся поэтичностью, 

гладкостью изложения и музыкальностью. Стихи, написанные в соответствии с содержанием, гармонией, 
рифмой и колоритом, снабжаются необходимыми лингвистическими единицами и отражают в себе 
необходимые мыслительно-интеллектуальные и чувственные качества. Здесь каждый звук, лексема, 
грамматическая форма и интонационные оттенки носят эмоциональный характер. Поэтический язык 
богат вопросами и восклицаниями, многозначными перерывами, интонационными оттенками. Каждый 
языковой знак есть эмоциональное проявление внутренних переживаний, поэтического мышления. 
Именно поэтому поэтический стиль отличается от других литературных видов языкового творчества тем, 
что при помощи очарования звукомможет оказать художественное воздействие, увеличивая тем самым 
эмоциональную емкость стиха. Следовательно, «стихотворение является таким особым типом речи, 
основательно отличающимся от повседневной разговорной речи и художественной прозы, у которой есть 
своеобразная система выражения мысли. Высокий эмоциональный строй переживаний, способность 
оживлять тонкие оттенки мыслей и чувств являются основой поэтического языка» [11,262].В сжатом виде 
язык стиха является выразителем субъективно-эмоциональных отношений, слово здесь есть лирический 
разговор творца и читателя. 

Внедрение во все стилистические пласты, создание определенных тонов в соответствии с условиями 
речи, использование лексики разговорной речи и синтаксиса на уровне как стилистически-смысловой 
факт, и т.д. являются поэтическими факторами для языка поэзии. Именно поэтому все лексические 
пласты, которые свойственны лирической речи, синтаксические рамки оказывают эффективное 
впечатление на речь, причем именно на этой основе и формируется живой разговорный язык. 

  Переход обычных слов в разряд художественных, достижение высот стиха и «подогрева» исходит 
из способности проникновения в потенциал живой разговорной речи, что облегчает  скорость восприятия.  
Стихотворение является по своей языковой выразительности и средствам изображения такой 
художественной вязью, что подходить к каждому из этих компонентов изолированно просто невозможно.  

Статья посвящена особенностям языкаи стиля лирического жанра. Здесь раскрыты некоторые 
подробности процесса превращения языковых фактов поэзии в факт искусства. Применение слова к 
месту, стилистическая подвижность синтаксических категорий, художественность, создаваемая 
обращениями, вокативными словами и однородными членами предложения, привносит ясность в 
лингвистические основы художественных характеристик. Каждое языковое изображение есть 
эмоциональное проявление внутренних переживаний, поэтического мышления. Именно поэтому 
поэтический стиль в отличие от языка других литературных стилей, прежде всего, может оказывать 
художественное воздействие через очарование звучания, увеличивая эмоциональную емкость стиха.  
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Ключевые слова: стихи, поэзия, язык, стиль, обращение, вокативные слова, лирика, жанр. 
Annotation: The transition of ordinary words to the category of fiction, the achievement of the heights of 

verse and "heating" comes from the ability to penetrate into the potential of lively speaking, which facilitates the 
speed of perception. The poem is in its linguistic expressiveness and means of imaging with such artistic script 
that it is simply impossible to approach each of these components in isolation. 

The article is devoted to the peculiarities of the lyrical style language. Here are revealed some details of the 
process of turning linguistic facts of poetry into a fact of art. The application of the word to a place, the stylistic 
mobility of syntactic categories, the artistry created by appeals, vocative words and homogeneous members of a 
sentence, adds clarity to the linguistic basis of artistic characteristics. Each language image is an emotional 
manifestation of inner experiences, poetic thinking. That is why the poetic style, unlike the language of other 
literary styles, can primarily have an artistic impact through the charm of the sound, increasing the emotional 
capacity of the verse. 

Keywords:  poems, poetry, language, style, appeal, vocative words, lyrics, genre. 
 
Стилистические рамки поэтической речи не являются неизменными. Условности являются одним из 

основных атрибутов языкового стиля. «...Неправильно ограничивать поэтическую речь, вгонять ее в 
определенные рамки. В стихах могут и должны использоваться общенародные слова. Разумеется, при 
условии использования к месту, когда надо. В целом даже словам, не имеющим метафорического смысла, 
поэтическое перо может дать определенный оттенок, поднять их на поэтическую высоту [1, с.146]. 
Использованные к месту нелитературные слова могут быть подняты на эмоционально-экспрессивную 
высоту в соответствии с основной художественной целью.Именно поэтому в стихотворном тексте 
нелитературные слова применимы в равной степени, как и слова других стилистических групп. В 
лирическом жанре, в зависимости от подзаголовка произведения, нелитературные элементы могут 
внедриться в художественную субстанцию, в ее самые глубокие пласты, выступая порой через язык 
автора в виде афоризмов, крылатых выражений. Такие слова, которые обогащают поэтический язык поэта 
художественными импульсами, выпячивает на первый план поэтичность поэтической речи. К примеру, в 
нижеприведенном отрывке есть выражение «проклятие отцу», удачливость егосостоит в том, что оно 
становится средством яркой поэтической экспрессии: 

 
  Летим на огонек и запах славы, 
  Не глядя в стороны, и не смотря назад, 
  Вот так мы в бочку меда каплю дегтя наливаем, 
  Да будет проклят мой отец, коль станет лучше мир! [4, с.334].  

 
В языке стиха, как и в других поэтических или прозаических жанрах, художественность появляется на 

свет в конкретных речевых условиях. Если целью является серьезный стиль, то эти языковые факты 
действуют в сфере естественного состояния, язык поэзии не остается равнодушным ни к одному стилисти-
ческому пласту, ни к грамматическим меркам, средствам создания образа и интонационным оттенкам. 

Каждая лексическая единица, направленная на раскрытие художественной цели, преследует цель 
достижения совершенства, начиная с интонации, вплоть до создаваемых образов. Создавая логическое 
ударение, усиливая интонацию, можно достичь в величии синтагматики стихотворения того, чтобы все 
лингвистические элементы выражали художественно- стилистическую семантику. Все это украшает стих. 
В результате этого обобщения, применяемые в языке стиха, особенно активно проявляют себя, 
способствуя сжатости и выразительности произведения. Активность вокативов, художественных вставок 
в стихотворении как раз и связано с этим процессом.  

Обращения и вокализмы активно участвуют в стихотворениив счет своих функциональных 
возможностей. Лирическая вставка в поэтический синтаксис текста не остается без влияния. Обращения, 
как средство повышения уровня эмоциональности, отличаются в живом языке экспрессивностью и 
естественностью:  

  О, леса, не дайте пропасть родникам, 
  Чтоб не утратить источников и рек. 
  О, песни, не дайте губам иссыхать, 
  О, скалы, не дайте орлам уставать. 
 
  О, маки, не дайте коленям пустовать, 
  О, тучи, не дайте просохнуть глазам, 
  Цветы, не давайте умолкнуть соловью, 
  Красавицы, не дайте поэту стареть [5,108]. 
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Стихотворение Гусейна Арифа «Не дайте», приведённое в качестве примера, является художе-
ственно-эмоциональным текстом. В основе этой художественности и эмоциональности лежат обращения, 
с которых начинается каждая строка. Взвешенный грамматический строй, однотипные синтаксически 
структурированные предложения также связаны с чередованием обращений. Поэтехнические средства, 
обращаясь вокруг них, создают поэтический текст. Текст в целом ложится на память благодаря ритму и 
интонации, создаваемым обращением, находит путь к сердцам читателей. 

Обращения в стихотворной форме обогащаются особым эмоциональным смыслом и потому, что, 
помимо общесемантической, они обладают и дополнительной художественной нагрузкой. Как видно из 
приведенного примера, каждое обращение имеет свою функцию, которая в эмоциональном и логическом 
плане словесного выражения обладает ведущим положением, такое стихотворение становится очень 
подходящим для речи, т.е. высказывания. «Слово, составляющее логическую и эмоциональную основу 
выражения, обязательно должно отличаться особыми качествами, в противном случае мысли, которые 
мы пишем или читаем, выражаем в устной речи, могут быть поняты неверно» [9, 81].  

Художественное содержание регулирует плотность обращений, психологическое состояние, 
порожденное содержанием, с помощью слов, выражающих обращение, приспосабливается к сущности 
содержания, его ритмике. Каждое обращение в стихотворных строках получает незаменимое художе-
ственное оформление.  «Одной из незаменимых заслуг обращения является то, что оно выявляет в 
потенциале разговорной речи ряд важных качеств. Эти качества получают характер стиля на стыке 
ясности и простоты. Характерным является то, что плотность обращений, функционирующих на основе 
живого языка, также способствуют расширению семантической динамики» [8, 299]. Языковая практика 
поэзии показывает, что плотность обращений наступает тогда, когда бывает возможным сочетать друг с 
другом самые различные типы смыслов и поэтических мотивов. Обращения, обеспечивающие 
гармоничность стиха, получают также и привлекательный ритм и мелодичность, в память перекочевы-
вает точность слов и выражений, являющихся обращением, как составная часть словесного мастерства.  
Обращения, как признак формы, возвышающей стихотворение до художественно-эстетического 
совершенства, служат также характеристике творческой личности поэта. 

При обращении из языкового потенциала формируются вокативные слова и предложения. Все это 
является средством поэтического выражения, сопровождающимся сильными эмоциями и экспрессией. 
Слова и словосочетания, подвергающиеся вокатизации, занимают исключительное место при появлении 
в тексте чувственного состояния. Вокативы, больше употребляемые в лирическом контексте, являясь 
фактом художественного языка, обладают качеством поэтического звучания и создают при этом особые 
стилистические акценты. Хотя вокативы и обладают общими параметрами с обращениями, призыв в них 
более богат художественностью, драматическими фактами, а в стилистическом отношении они более 
успешны. Вот пример:  

 
  Азбука! Ты не чужда нам, 
  Место твое в первых рядах. 
  Этой простой книге благодарен всякий, 
  Даже ученый великий, поверь! [3, 187]. 

 
Как видно из вышеизложенного, для поэзии не существует языкового элемента, который не был бы 

здесь принят. Поэзия есть гармония языка, особый настрой, содержание, направленное в музыкальную 
форму, помимо этого, есть содержательная форма, отличающаяся своей красотой. Внутри этой формы на 
всех уровнях языковые единицы, которые функционируют, действуют в соответствии с требованиями 
жанра. Фонетический строй текста, система строф, лексика, особый синтаксис и интонационная 
структура, выступая составным элементом особого сложного комплекса, одновременно демонстрируют 
поэтические возможности живого народного языка, потенциал выразительности. Известный поэзиевед, 
исследователь Б.В. Томашевский как-то сказал, что «то, что мало чувствуется в языке, более четко 
бросается в глаза в поэзии» [12,60]. 

Это – фактор, связанный с поэтической мощьюстихотворения, добродетель, стимулируемая силой 
воздействия лирического жанра. При сравнении стихотворения с прозой выявляется, что это – особый 
вид речи, своеобразная система выражения мысли. Здесь каждый звук, каждое слово, темп речи, ритм и 
интонация, и даже перерывы, достаточно четко ощущаются и привлекают внимание. Это объясняется 
также и тем, что стихи не есть явление поэтического языка, связанное с рифмой, это «единство богатства 
образов с глубиной мысли и чувств»[6,179]. В отличие от языка прозы, более близкого к разговорному 
языку, технические рамки стихотворного языка определяют речь, направленную в русло определенной 
гармонии, ритма и интонации.  
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Расположение слов, выражений, объем строк, интонация составляет в стихах особую монументаль-
ность. Игра звуков и слов, повторения, лежащие в основеконструкции каламбура, ритма, синтаксические 
ассоциации, подвижность предложений и поэтизирующие признаки составляют основу поэтического 
текста, составляя отличительную черту поэтического стиля. Возможность эмоционально-образного 
воздействия, ритм, гармония, сжатость и выразительность исходят из природы поэтического языка и 
превращаются в залог красоты. Помимо формы выразительности, художественное сияние есть основной 
фактор, оживляющий поэтическую речь. Одним словом, красота поэтического языка состоит из свойств, 
отличающих его от других слов. Эти различия однозначно зафиксированы и приняты в литературо-
ведении, где выражено отношение к особенностям как эпического, так и лирического жанров, не только с 
лингвистической точки зрения, но и с позиции мастерства и поэтики как искусства, а также в 
художественно-эстетическом отношении.  

К примеру, эту концепцию великий русский писатель Н.В. Гоголь характеризовал как два языка, 
подчеркивая, что есть «два языка словесности,  словотворчества, две одежды слова, два слишком 
отличных рода выражений: один слишком возвышенный, гармонический, называемый поэтическим, 
высшим языком человеческим, другой – простой, не ищущий слишком живых образов, картинности 
выражения, предающийся естественному ходу мыслей своих, - род прозаический» [10,446-447]. 
Следовательно, язык как факт искусства, является основным фактором в становлении самобытности 
каждого литературного жанра. Для творца слова требования жанра в отношении к стилистическому 
поведению слова являются непререкаемыми. Языковое творчество соответствующим образом реализует 
эстетику литературного жанра, определяется в соответствии с художественными условиями. Язык поэзии 
является языком, богатым своей эмоциональной нагрузкой, здесь в каждом слове есть такая 
дополнительная нагрузка в зависимости от лексико-семантической нагруженности, а возможность 
получения дополнительных художественных смыслов при выражении поэтической мысли является 
решающей. Тяжесть эмоционального груза и содержание поэтической мысли в тесном единстве 
стимулируют водействие поэтического слога на сердца читателей, желание их читать и передавать из уст 
в уста. В результате “поэтический язык более активенв создании афоризмов. Это связано, с одной 
стороны, со способностью стиха быть сжатым, с умением обобщать, с другой же стороны – с возмож-
ностью запоминать стих наизусть. То есть в рамках требований контекста обобщаются определенные 
жизненные факты и получаются выводы в виде афоризмов. Однако распространение афоризмов 
несравнимо со скоростью распространения стихотворения” [7, 9].  

Стихотворение является художественно-эмоциональным текстом. Оно характеризуется образностью, 
богатством системы метафор. Здесь поэтехнические элементы имеют смысл на уровне максимального 
соответствия требованиям естественности и искренности поэтического искусства. И эта естественность, и 
искренность, лежащие в основе поэтической красоты, питаются из бурного родника родного языка. 
Поэтические оттенки стилей родного языка, мелодия интонации, внедряясь в текст стихотворения, 
поэтизирует языковые факты. Переход обычного слова в художественное, доведение его уровня 
стихотворения, как говорится, «до кипения», исходит из способности поэта внедриться в потенциал 
разговорного языка и облегчает скорость усвоения текста.  

Поэтический язык является такой мозаикой языковых и изобразительных средств, где одно 
невозможно использовать вне зависимости от другого. Эти лингвистические единицы, которые 
гармонически друг друга дополняют, обеспечивая друг друга художественной энергией, в результате 
стилистического общения сопровождаются высокой степенью эмоциональности. При лирическом 
моменте все языковые средства свои художественные цели реализуют на уровне лирического тона.  
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мәселесіне назар аударылған. Әдеби өлкенің көрнекті өкілі Жұбан Молдағалиев поэзиясының ұлттық 
құндылыққа негізделу үдерісі тексеріс көзіне алынған. Ақынның әдеби мұрасының тақырып аясы, рухани 
өрісі, кейіпкерлер әлемі, ұлттық құндылықтарды арқау еткен өлең-жырлары қарастырылады.  

Тірек сөздер: әдеби өлкетану, рухани жаңғыру, ұлттық құндылық, тіл тағылымы, көркем әдебиет, 
поэзия, тәуелсіздік, туған жер, Отан. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития литературного краеведения, вопросы 

духовного возрождения и национальных ценностей, исследуются проблемы национальной основы поэзии 
Жубана Молдагалиева – яркого представителя литературы края, изучаются круг тем литературного 
наследия поэта, мир персонажей произведений, их духовная ценность.  

Ключевые слова: литературное краеведение, духовное возрождение, национальные ценности, 
художественная литература, поэзия, независимость, отечество, Родина. 

 
Annotation: The problems of development of literary study of a particular region, questions of spiritual 

revival and national values, are examined in the article, the problems of national basis of poetry of Zhubana 
Muldagaliev are investigated - bright representative of literature of edge, studied circle that literary heritage of 
poet, world of personages of works, their spiritual value. 

Keywords: literary study of a particular region, spiritual revival, national values, fiction, poetry, 
independence, homeland, Motherland.  

 
Жалпы құндылық сөзінің халық тілінде қолданылуы бірнеше көпшілік мағына береді. Құндылық 

сөзінің қымбаттауы, бағалануы сол предикатты қолданушы ұлттың, халықтың көзқарас-ұстаным 
бағытына қарай лайықты құрметін иелене бастайды. Содан келіп ұлттық құндылықтар фразасы пайда 
болып, ой мен сөздің екпініне айналады. Ұлттық құндылықтар тіркесінің ауқымы кеңейіп, сол предметке 
назар аударылып, қолданылу аймағы ұлғайған сайын салмақтана түседі. М. Бұралқыұлының «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде»: «Құндылық - зат. Құнды болу» [1, 349 б.] - деген анықтама берілген.  

Жалпы қазақ ұғымында ұлттық құндылықтарға қатысты ұғымдардың құнарлана түсетіндігін де 
ағаруға болады. Мәселен, екінші бір түсіндірме сөздікте: «Құндылық 1. Қымбаттылық, бағалылық; 2. 
Маңыздылық, мәнділік» [2, 542 б.] - деген анықтама беріледі. 

Ел-жұрттың ұлттық құндылықтарына кіретін атрибуттардың қатары мол көрінеді. Айталық, 
біріншіден, ол елдің немесе халықтың мәдениеті мен әдебиеті, тарихы мен салт-дәстүрі, әдет-ғұрыпы мен 
менталитеті яғни бір сөзбен а айтқанда: «Ұлттық құндылықтар – олардың тарихи өзіндік ерекшелігі Отан, 
тіл, тарих, өнер, әдебиет және тағы басқалар сияқты көрініс тапқан қандай да бір этностық қауымдастық 
өкілдерінің рухани идеалдарының жиынтығы» [3]. 

Бұдан шығатын қорытынды халықтың, атап айтқанда ұлттың рухани – мәдени құндылығының 
мазмұнын ол елдің әдебиеті де толықтыра түсетіні кәміл анық. Ұлттық құндылықтар тақырыбы қазақтың 
ауыз әдебиетінің нұсқаларында сан алуан мазмұнға ие. Мәселен, лиро-эпостық жырлар мен батырлық 
эпостардағы ел қорғау тақырыбы, әлеуметтік мәселелерді қозғау сынды жаппай бұқаралық сипаттағы 
проблемалар жиынтығының түпкі тіні – ұлттық құндылықтарды қозғай жырлауымен ерекшеленеді. 
Ертегілер мен аңыз әңгімелердің арқау желісінде де ел болу – басты орынды иеленіп, соның негізінде 
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ұлттық құндылықтар оқиға сюжетінің әртұсында елес беріп, баяндаушының ой-мұратын аңғартып, 
бағдар сілтейді. Қазақ әдебиеті тарихына деңдеп терең үңіле түссек, жыраулар поэзиясындағы ел мен 
жердің мәселесі Бұқар жырауда өзінің шырқау биігіне көтерілсе, кейіннен Дулат пен Мұратта, Махамбет 
пен Абайда жанр таңдамастан жетіле түсті. Алаш әдебиетінде Ахмет пен Міржақыпта, Ғұмарда мен 
Шәкәрімде, Шәңгерей мен Мағжанда таза ұлттық нақышта тек ұлттың қамын ойлаған өзіндік ерекше-
ліктерімен тың із салды.  

Ал кеңестік қазақ әдебиетінде ұлттық құндылықтарды жырлау басқаша өң алып, алғашқы мағына-
сынан алшақтап жаңа түрге көшті. Ол түр – социалистік көп ұлтты қоғамның атынан ғана тіл қатып, 
«кемелденген коммунизмнің» құрылысын, оның сән-салтанатын жырлайтын пафосқа құрылған ұлттық 
реңктен алыстау, интернационалдық құндылықтар еді. Бұл бағыттағы әдеби үдерістің көш басында 
Сәкен, Бейімбет, Сәбиттер тұрды.  

Түрі ұлттық, мазмұны социалистік әдебиетте шынайы ұлттық құндылықтарды көтеру қаншалықты 
қиын болса да, сол ырду-дырдуы мол қоғамда да ретін тауып, өз ұлтының, туған халқының рухани 
дүниесін астарлап жеткізіп отырған ақын-жазушылар қатары аз болған жоқ. Солардың бірі қылышынан 
қан тамған социалистік құрылыстың беделді насихатшысы болған Жұбан Молдағалиев. Жұбанның өлең-
жырлары мен поэма-дастандарында өз елінің ұлттық құндылықтары батыл көтеріліп, өзге әріптестеріне 
үлгі болар дәрежеде «Мен – қазақпын!» деп ұлт есімін мадақ жырмен мәпелеп, кеңестік кеңістікпен қоса 
жалпы әлемге паш етті. 

Жұбан – Ұлы Отан соғысында қан кешкен жауынгер-ақын. Оның туындыларының мазмұнына көз 
жіберсеңіз ол әйгілі поэмасын («Мен – қазақпын!») жазбай тұрып, аталған тақырыпқа үлкен дайын-
дықпен келгенін аңдаймыз. Ақынның 1942 жылы жазылған «Туған елге» аталған өлеңінде: 

 
Қазақстан! 
Сүйікті 
Туғанүй, туған елімсің, 
Асық атып, доп қуып 
Асыр салған жерімсің [4, 13 б.] 

 
- деген шумақтар бар. Осындағы асық ату мен доп қуу – ұлт құндылығының алғашқы нышан-белгілері. 
Ақын сүйікті еліне деген құрметін өмірінің соңына дейін сақтап өтті. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына 
баға беруде Отанына деген сүйіспеншілігі, елінің жастарына деген жанашырлық сертінен айнымай, жеке 
басына қауіп төнсе де батырлық үлгісін көрсетті. Ақын Қадыр Мырза Әли «Жұбан Молдағалиев рухымен 
сырласу» өлеңінде: «Желтоқсанда / Жыртып елдің намысын / Шығып едің шыбын жаның шырқырап » 
деп жырлай келе: 

 
Шындықты айттың 
Шындықты айтқан адамның 
Ғұмыры ұзақ болған емес ешқашан [5, 115 б.] 

 
– деп ой түйеді. Қазіргі поэзияда Жұбан және желтоқсан тақырыбына арналған өлең-жырлар, Жұбан 
Молдағалиев ұлтжандылығын қозғайтын туындылар баршылық. Бәрінің айтары, шығармалар түйіні 
біреу-ақ, ол – қазақта Жұбандай елі, жұрты, Отаны үшін күрескер ақындар санаулы дегенді меңзейді. 

Жұбан шығармашылығында ұлттық құндылықтарға ие, ел ұрпағына өнеге болар, үгіт-насихатына 
айналар туындылар мол ұшырасады. Қазаққа қарата айтылған, ұлттық ұғымның мәнін тереңдеп 
түсіндіріп, ұлы ұлт болуға шақыратын өлеңі «Қазақ» деп аталады. Әдебиет зерттеушілері бұл туындыны 
болашақта жазылатын (жиырма жылдан кейін) «Мен – қазақпын!» поэмасының алғашқы эскиздері деп те 
жүр. Соғыс жылдары майдан даласында екеуара кездескен қандастардың диалогтарына құрылған 
туындының тақырыбы мен идеясы ұлттық құндылықтар өлшемін тереңдетуімен, қайсарлық, намыс, ұят, 
батылдық сияқты жеке адам тәрбиесінде ізгілікке, имандылық пен адамгершілікке шақыратын 
ұлағатымен айрықшаланады. Әскери журналист пен қазақ солдатының қайымдасып сырласуында, бірін-
бірі сынаққа алған астарлы әңгімесінде ұлттың адами сапалық қасиеттері таразыға түседі. Автор өз 
ұлтының құндылық қадір-қуатын өз қандасына сұрақ қою арқылы біліп-барламаққа бекінген әрі бұл 
тактикасы тәжірибеден сәтті өткен. 

 
Майданның алғы шебінде, 
Жолықтым сотқар солдатқа. 
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Айқаста талай 
Тегінде 
Салғандай сірә ол да артқа. 

 
Қара сұр, қатал пішінді, 
Жазық жаурын, сом дене. 
Омырауында қос орден 
Көз тартпасын ол неге? [4, 14 б.] 
 

Автор кейіпкерінің қазақ екенін көре тұра, біле тұрып: « - Кімсің? – деп бірақ сонда да, / Орысша 
сөйлеп сұрадым» - деп жалғастырады. Сұрақ қоюшыға оқтай өткір көзімен қараған нағыз қазаққа 
қойылған екінші сауал: « - Қайдағы, - дедім, - қазақсың? / (Қай жерден келдің дегенім) / Естілді сұрақ 
мазақша, / Ұқпады жігіт не мені». 

Бұл туындыда кейіпкер бітімін автор нағыз қазақтың кім екендігін, қандай болғандығымен байланыс-
тыра суреттейді. Қазақтың тұла бойына тұнған жақсы қасиетін майдангер солдат мадақ ете баяндайды. 
Басында қызбалық танытып: 

 
- Кескініңе қарасам, 
Жөн білгендей адамсың. 
Қазақты әлі білмейтін 
Қайдан шыққан надансың? –  

 
– деп ашуға булыққан кейіпкер бірте-бірте бауырын жазған жүйріктей қазақ болмысын суреттей сипаттап 
таныстыра бастайды.  
 

– «Қайдағы қазақ» дегенге 
Ызамын, қайран қаламын. 
Білмейтін бар ма ел-елде 
Ер халқын байтақ даланың. 

 
– деп басталған намысқа жанылған қайратты да бекем үн оқырманын бей-жай қалдырмай, көңіл 
көкжиегін биіктерден биікке, асулардан асуға бастай жөнеледі.  

Түйіп айтқанда «Алдында ажал тұрса да / Қаймықпаған, қайтпаған, / Әр сөзі анттай құрсанған, / 
Ешқашан екі айтпаған, / Өмірін құрбан етсе де, Намысын жауға сатпаған» және де «Атаның ерлік 
дәстүрін / Арындай биік сақтаған, / Анасының ақ сүтін / Кіршіксіз адал ақтаған / Кім еді, сен білемісің? 
Ол - қазақтың баласы» [4, 15 б].  

Туынды-толғауда қазақтың ұлтқа тән өзге де сан қилы қасиеттері (батырлық, қаһармандық, 
бірсөзділік, т.с.с.) нақты мысалдар келтіру (мәселен, Исатай, Махамбет, Б.Момышұлы, М.Ғабдуллин, 
Әбдібеков Төлеу) арқылы жан-жақты сипатталады. Өлеңнің идеялық мақсаты, автордың көздегені – қазақ 
деген халықтың ұлт ретіндегі құндылықтарын паш ету болса, бұл мұратқа ақын Ж.Молдағалиев 
толығымен жеткен. Өлеңде өрлік пен ерлік қатарлас параллель алынып, бірін-бірі толықтырып, өрістеп 
дамиды. Өз ұлтының артықшылықтарын, кемеңгер қасиеттерін шығарма авторы мадақтай көтеріңкі 
пафоста термелей, санамалай жеткізеді.  

Жұбан ақын шығармаларының ұлттық сипаты мен халықтық ұғымға көмкерілген көркемдік ерекше-
лігін әдебиеттанушы ғалымдар да атап өтеді. «Поэзияның ұлттық түр-сипаты деген әр халық поэзия-
сының өзіндік төлқұжаты сықылды нәрсе. Жұбан шығармашылығынан қазақтың нағыз ұлттық поэзиясын 
көреміз. Қазақ жері мен суынан, жер мен көгінен нәр алған даладай тынысты, пәрменді поэзияны 
танимыз. Мұндай өлең өрнегі болмайынша ұлттық поэзия өзіндік сипатынан айрылар еді. [6, 314 б] - деп 
жазады әдебиет зерттеушісі, профессор М.Базарбаев.  

Ғалымның бір пікіріне лайық ұлттық нақышты өн бойына сіңірген өлеңдер қатарын ақынның әр 
жылдарда жазылған «Отан», «Ана бақыты», «Қан басқан қағаз», «Шығыста туған елім бар», «Сағындым, 
Жайық», «Өлкем жайлы ойласам», «Ар-ұят туралы» шығармалары байыта түседі.  

«Отан» – ел-жұртты құлай сүюдің озық үлгісіндей оқылатын өлең. Сыйынатын ұран – Отан. Әр 
қазақтың, әр өреннің жүрегінде – Отан. «Өрендерін сен дегенде, Өлімге де жүреді» немесе «Сенің досың - 
менің досым, Саған қастар - маған қас». Бұдан артық қандай сезім болуы мүмкін, Отанды сүюде. Отанмен 
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бірге қуану, Отанмен бірге ояну, «Үйде болсын, түзде болсын, Мен өзіңмен тағдырлас» - деп жырлау - 
нағыз ұлтжандылықтың белгісі болса керек.  

«Ана батасы» – ұлт, нәсіл таңдамайтын ана мен балаға деген махаббатқа құрметпен қарауды қадір 
тұтқан өлең. Шағын өлең шағын сюжетке құрылған. Оқырманына үлкен ой тастайды. Соғыстың қайнаған 
шағы. Долы майдан даласы. Жауынгерлер Беларуссияның бір қаласын жаудан азат етуде. Жас қазақ 
жанарында жас, бейтаныс анаға өз туған анасындай елжірей қарап тұр. Өз баласын күткендей: – Ұлым, - 
деді бір кемпір, / Керіп ашып құшағын, - / Кел, бетіңді бір келтір,/ Құмарлана құшайын», «Өз баласын 
көргендей: / - Неге, - дейді кешіктің?».Көрген қорлығын айтып, зар жылаған ана. «Өз шешеңдей бертінде 
/ Тілекшің боп жүремін». Жауынгер жас қазаққа ақ батасын беріп, шығарып сап тұрған ананың айтқаны: 
«Сені күтіп сарғайған /Алда талай ана бар...» [7, 168 б.]. 

Бұл өлеңнің ұлттық құндылығы халықаралық сипатты иеленіп, бейбіт өмір солдатының анаға, 
ананың балаға ортақ махаббатын көтере дәріптеуімен ерекшеленеді, яки әлем аналарының балаға 
махаббаты ешқандай шекара таңдамайтыны уағыздалады. 

«Қан басқан қағаз» өлеңі де жоғарыдағыдай соғыс тақырыбына жазылған. Бұл туындыдағы ұлттық 
ерекшелік - қаза тапқан солдаттың қалтасынан табылған қағазда:  

 
Қағазы сол қимаған, 
Қызыл қанға боялған. 
Сүйген жары сыйлаған 
Орамалға оралған [7, 166 б.] 

 
Сүйгеніне есімі жазылған орамал сыйлау - қазақ қыздарының ұлттық символикаға негізделген, еш 

жерде жазылмаған, сілтемесі көрсетілмеген,ешбір заңдылыққа бағынбайтын, халық санасына ғана 
жазылған салт-дәстүрдің бір белгісі. Өйткені бірін-бірі құлай сүйген екі жастың арасын байланыстырушы 
орамал – сертке беріктіктің, уәдеге тұрақтылықтың нышаны. Орамалда кие бар деп, ұлттық құндылықтың 
өлшемі ретінде де халықтық түсінік қалыптасқан.  

Жұбанның «Шығыста туған елім бар» өлеңінде Отанды, туған елді құрметтеу пен ардақтаудың ізгі 
үлгісі кестеленген. 

 
Шығысқа, сонау Шығысқа 
Көз талғанша қараймын 
Басылмайды құмарым 
Қарасам да талай күн [7, 173 б.]. 

 
Лирикалық кейіпкер тіпті өз елінің желіндей ешбір желді сүймейтінін, тіпті құс екеш құстың да өз 

еліне ұқсағанына қуанады. Шалғайда жүріп, туған елінің амандығын тілеп, көңілі алаң болған жанның 
Отанының картасын қолына алып, «Шығыста туған елім бар / Жүрегім соған тартады» деп еміренуінде 
ұлтжандылыққа тән патриоттық сезім, шынайы көзқарас жатыр. 

Өз халқының ұлттық құндылықтарын шығармаларының өзегіне айналдырған Жұбан Молдағалиев 
поэзиясының көркемдік әлемі ұлт болашағына қызмет етері анық. 
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Түйіндеме: Мақалада әйел ақындар шығармашылығына назар аударылған. Зерттеу нысанына қазақ 

поэзиясының көрнекті өкілі Ақұштап Бақтыгереева ақындығы алынған. Ақындық әлем, азаматтық әуен, 
Жайық тақырыбы, көркемдік қуат, ақындық шеберлік сынды мәселелер тексеріс көзіне алынып, ғылыми, 
әдеби талдаулар жүргізілген. 

Тірек сөздер: әйел ақындар, көркемдік қуат, троптар мен фигуралар, ақын шабыты, ақындық 
шеберлік, ұлт тілі. 

 
Аннотация: Статья посвящена творчеству поэтесс. Объектом исследования выбрана поэзия 

Акуштап Бактыгереевой – выдающейся представительницы современной казахской поэзии. 
Рассматриваются проблемы внутреннего мира поэта, его гражданской позиции, проблемы тематики 
родного края, художественного потенциала и мастерства, проводятся литературный и научный анализ 
произведений.  

Ключевые слова: Поэтессы, художественный потенциал, тропы и фигуры, поэтичекое вдохновение, 
поэтическое мастерство, национальный язык. 

 
Annotation:The article is sanctified to work of poetesses. A research object is choose the poetry of Akushtap 

Baktygereeva - prominent representative of the modern Kazakh poetry. The problems of the inner world of poet, 
his civil position, problem of subjects of native edge, artistic potential and mastery are examined, conducted 
literary and scientific analysis of works. 

Keywords: Poetesses, artistic potential, paths and figures, poetic  inspiration, poetic mastery, national 
language.   

 
1. Ақындық әлем, азаматтық әуен 
Ақындық өнер – А.Бақтыгерееваның шығармашылық тұлғасын құрайды. Әу бастан-ақ «Депутатың-

мын туғаннан, / Дауыссыз, даусыз сайланған» [1, 191 б.] – деп жырлаған ақынның шығармашылық әлемі 
оның азаматтық ұстанымымен біте қайнасып жатыр. Әр жылдары жарық көрген «Қуанышым, іңкәрім» 
(1971), «Сені ойлаймын» (1973), «Ақ қанат» (1975), «Жайық қызы» (1980), «Ақ желең» (1985), «Сүмбіле» 
(1990), «Ақ шағала» (2001), т.б. жыр кітаптарының шоғырын түйіндеген «Қайран, қарлығаштар-ай!» 
(2014) [2], «Шығармаларының» 3 томдығы (2014) [3-5], «Екі томдық таңдамалы өлеңдер» жинағы (2018) 
[6-7] – қорытындылай түседі және бұлар – ақынның шығармашылық әлемінің бітім-болмысын толық 
танытатын еңбектер. 

Ақын шығармаларын тақырыбына қарай топтасақ, бұның баршасы шарттылық қана. Ақұштап ақын 
жырламаған, толғамаған тақырып жоққа тән. Оның ақындық миссиясындағы бірінші ерекшелік, Ақұштап 
ақындығының айбарлы тұсы – ел мен жер, қоғамның, халықтың жайы алдыңғы орынға шығады. Өзі өмір 
сүріп отырған қоғамның беталысына, даму жағдаятына ақын сын көзімен қарап, өз көзқарасын, пайымын 
білдіріп отырады. Мәселен, «Әділет», «Ауылға хат», «Адрессіз бала», «Ішкіш әйел», «Ерлікті көзбен 
көрген күн» (Ақын Жұбан Молдағалиев рухына), «Бүркіт пен қарға» (ертегі ізімен), «Қазақ тілі», «Көк 
дөненнің кісінеуі (Ақын Қадыр Мырзалиев рухына), «Сөйлейді өктемдерді ығыстырып» (Шерхан 
Мұртазаға) т.б. өлең-жырларында қазақ ұлты мен жұртының жаратылысынына тән мінез-құлық, ұлттық 
характер, адами-имани қасиеттер оқырманын еріксіз баурайды. Ақын өлеңдері оқушысымен сырлас-
қандай, кеңескендей боп оқылғанымен оқырманына үлкен ой тастайды. Аталған туындылар түйінінен 
ақынның азаматтық ажары, сыни көзқарасы аңдалып, қоғам дамуындағы түйткіл мәселелер қозғалады.  
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Ұлтының өсу-даму өткелі мен белесін ақын әлеуметтік және рухани-мәдени тұрғыдан қатар алып 
жырлайды. «Ауылға хатта» құрбысын сан қилы сұрақтың астына алған кейіпкер «Қалай жеңге, келіннің 
сыйластығы, / Кеткен жоқпа азайып жөргектері» немесе «Марғасқа деп аталған жігіттердің, / Бұрынғыдай 
биік пе мәртебесі?» деп, «Көршілердің түзу ме сәлемдері, / Ойнақтаған тату ма тай-құлындар?», 
«Ұлағатты сөз айтып, қымыз ішіп, / Той төрінен тарқай ма қариялар?», «Кешкі ертегі айтатын әжелерден, 
/ Бесіктегі жас сәби ән тыңдай ма?» - деп сауалдатады. Бұл туынды қазақ ұлтының барлық буынын 
қамтуымен, ұлттық менталитетті дәстүрлеу ұлағаттылығымен ерекшеленеді.  

«Әділет» аталған өлең аты затына сай ақынның әділдік пен адалдықты ту еткен туындысы іспетті 
көрінеді. Өзі көзімен көріп, куә болған жәйттерді ақын әділеттен сұрап, оған тіл бітіре, жан бітіре 
сырласады: 

 
Әділет – қастерлі сөз алты-ақ әріп, 
Күнәңді талай жерде арқаладық, 
Бетпе-бет бір жолықшы,тым болмаса, 
Оңданып отырайық ортаға алып [3, 198 б.] 

 
Жұбан мен Қадыр ақынға, Шерхан суреткерге арналған өлеңдер өрімінде елі мен жұртының маңдай 

алды тұлғаларының адами келбеттері, жас ұрпаққа үлгі боларлық ерлікке толы іс-әрекеттері, халықтың 
оларға деген құрмет-сезімдері әсерлі баяндалады. Оқырманын ойландырып,толғандырып, бір мезет сезім 
жетегіне алып, рухтандырып, қайрап отыратын бұл шығармалардың өркенді елдің өсер ұрпағын 
тәрбиелеудегі маңызы зор болмақ.  

2. Ақ Жайық  - Жайық қызы жанарында 
Батыс өлкенің адуынды өзені қай заманда да өлең-сөзге қонақ болған. Жайықты жағалай қонған ел-

жұрттың ортақ асыраушысына айналған өзеннің өлең объектесіне айналуы ауыз әдебиеті мұраларынан да 
көрініс табады. Жыраулар поэзиясының литмотивіне айналған құтты мекеннің ғұмыр тарихы бүгінгі 
әдебиетте прозада Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» роман-трилогиясында сипат тапса, ал поэзияда 
А.Бақтыгереева шығармашылығында терең тамыр жайды. Өкен ғасырдың 80-жылдары «Жайық қызы» 
жыр жинағын берген ақынның аталған тақырыпты алғаш қаузауы сол кітапқа [8] енген «Жайыққа 
оралғанда», «Ақ Жайықтың айдыны», «Сағындым, Жайық», «Өзен», «Шағала» аталған өлеңдерден 
бастау алады. 

 
Ермедім саясатқа алып қашқан, 
Әділет жолы ауыры анық жастан 
Жайықтың бір бағытқа ағатыны 
Бойыма мінез болып қалыптасқан  

 
- деп ақынның өзі жырлағандай Ақ Жайық - қаламгердің бойтұмары, символдық әшекейі. Ақын мінез 
байлығын Жайықтан алады, Жайық – Ақұштап қос тұғыры  - ақынның тұлғалық мазмұн байлығын 
құрайды. Содан да болса керек ақын Жайықты ауызға алмай тұрып, жыр жазбайды. Аталған тақырыпқа 
ақын ауық-ауық бір соғып, қайырылып отырады. Ақын жыр жинақтарында Жайық тақырыбына тұтас 
өлеңдер мен толғаулар циклі арналады. Мәселен, «Ақ шағала» кітабына «Тасиды Жайық – көктемде» 
циклімен он тоғыз өлеңі енсе, «Қайран, қарлығаштар-ай» кітабында алдыңғы туындылар жаңа жырлары-
мен толығып байи түскен. «Жайыққа сәлем де», Жайықтың суы лай-ау», «Жағдайың қалай, Жайығым!», 
«Зиялы арна», «Ақ Жайық, арнаға түс, арындама, «Сабыр, Жайық, сәл кідір, сабаңа түс», «Жайығың 
тасып жатыр, Жұбан аға» т.б. өлеңдерде ақын сөз басын Жайығына арнай отырып, қоғамның қым-қуыт 
тыныс-тіршілігінен сыр тартады. Әлеуметтік мәселелерді қозғайды. Ақын ел-жұртының атынан сөз алып, 
халықтың мұң-зарына араласады. Қай сарында жырласа да ақынның идеялық мұратының тін-өзегінде ой 
орамын Жайықпен салыстырып, оның адуынды мінезімен байланыстыра отырып, ой тарқату үдерісі 
өлең-жырлар өрімінен жарқ етіп байқалып, қылаң беріп отырады. 
 

Жағдайың қалай, Жайығым, 
Көбейіп кетті-ау, уайымың. 
Алдыңда туған еліңнің 
Жоқ еді-ау сенің айыбың, 
Жағдайын қалай, Жайығым! [1, 376 б.] 

Немесе: 
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Жайыққа керек мөлдірлік, 
Мөлдірге қатер төндірдік. 
Бүрсендеп балық сатуға, 
Аруларды да көндірдік, 
Жайыққа керек мөлдірлік [2, 218 б.] 
 

Жайықсыз – ақын шабыты кемшін соғады. Шығармашылық қайратын да, ізденіс жігерін де жанитын 
шар қайрақ – сол Жайық. Жайықсыз – ақын көңілі алаң. Ендеше:  

 
Мен саған барып қайтсам, ісім өніп, 
Көрмесем бір құса дерт ішіме өліп, 
Сағынсам, ұйқыдан да жиі оянам, 
Құмы ыстық жағалауың түсіме еніп [8, 40 б.] 

 
- деп жырлауы ақынға келер күндер жақсылығының үміті мен шуағын сыйлары анық. Жалпы алғанда 
Жайық тақырыбы ақын А.Бақтыгереваның суреткерлік келбетін айқындаушы символдық күш. 

3. Көркемдік қуат, ақындық шеберлік 
Ақын А. Бақтыгереева туындыларының тақырыптық-идеялық ауқымы қаншалықты ауыр салмақты 

өңгерсе, құрылымдық-өрнектік тұрғыдан да бай, қуатты көрінеді. Ақын өлең сөзге әрқашан байыпты 
қарайды. Әр шумақ, әр тармақтың ақсамауына, толыққанды пісіп-жетілуіне ұдайы көңіл бөлетін ақынның 
бірі – А.Бақтыгереева. Киелі өнердің бабын тауып, әбден жетілген кезде ғана ақын туындыларын сыртқа 
шығарады. Олай деуіміздің себебі осыдан 40-50 жыл бұрын жарық көрген өлеңдерінің соңғы басы-
лымында да кейбір редакциялық жеңіл қателердің түзетілгені болмаса, негізінен бастапқы қалпынан 
өзгермеген. Бұл дегеніміз – ақын Ақұштаптың қасиетті өнер - өлең әдебіне бей жай қарамайтынын, сөз 
патшасы алдында өзін ұдайы сергек һәм жауапты сезінентінін аңғартса керек-ті.  

Ақын халық тілінің мол байлығын өз шығармашылығында еркін пайдаланады. Төл әдебиетіміздің 
ауыз екі мұраларындағы қалыпқа түскен дәстүрді сақтай отырып, сұлу да текті сөз сарабынынан өрнекті 
із кестелеу – ақын шеберлігінің бірінші ерекшелігі.  

Екіншіден, көркем ойдың оюлы да пішімді, оқырман көңіліне кірбің түсірмей жағымды жетуі ақын 
қолданысындағы көркедеуіш құралдарына байланысты десек, бұл кезекте ақын туғызған троптар мен 
фигуралар сынды бейнелеуіш құралдарының алуандығы көз қызықтырады. Поэзияда жанрдың жанын 
кіргізіп, өлеңнің мазмұндық мәзірін дәмдейтін әдеби құбылыстың бірі һәм бірегейі – эпитет пен теңеу. 
Эпитет пен теңеусіз – өлең тумайды, туса да әлсіз, жарымжан, көтерем болар еді. Ұлт тілінің қаймағын 
бұзбай, сөздік қорын еркін игеріп, әу бастағы түпкі нұсқасын сақтай отырып, оған жан бітірген ақын қол-
данысындағы эпитеттердің кейбір үлгісінен мысалдар келтірсек керек-ті: нәзік гүл, бал сусын, қос бұрым, 
тентек құйын, сотқар жел, бойжеткен қыз, сырлас жел, шулы төбелес, тентек мінез, көп ой, жеңіл жел, гүл 
өң, жібек жел, титтей жүрек, белгісіз жүрек, шәйі көйлек, қызыл шашпау, лайықты қамшыгер, тал шарбақ, 
өткір ызғар, сезімтал күй, өр көңіл, тәтті таяқ, қазақ бесік, ақ бесік, сабырлы мейір, тоқ қарын, еркін ғалам, 
салқын мінез, көгілдір көлдер, жыршыл құс, іңкәр жүрек, ақ ұлпа алақандар, қара ниет жан, аңқау жүрек, 
жаз мінез, меңіреу түн, дөрекі нөкер, топас тобыр, асыл мекен, зиялы арна, мазасыз жүрек, жұлдызды әлем, 
ақындық дерт, сұлу жыр, шынар шыбық, шайпау жеңге, өр толқын, жалған ұран, қиғаш қанат, т.б. 

Осы сынды теңеулердің де тізбегі ақында мол көрінеді: әніндей Мұхит бабамның, арудай, аңыздай, 
бұлыңғырлау, ақ алмастай, ең қызық романның беттеріндей, әуеніндей жас дәуренннің, Мәншүктей құмда 
туған, құшағындай анамның, құрдасындай, жыл құсындай, бала кезімдей, секілдімін ақ шағала, тортаң-
дайсың ата жауың сияқты, армандай ару қыз, жұмбақтай қиын, көзімнен бір-бір ұшқандай, бір шарпып 
өткендей, қапыда сусып кеткендей, балалық шағым сияқты, гүлдей ерін, сүйген жардай, туған айдай, жыр 
сүйген, Қырмызыдай, Ақиістей тоқал алған, Мұхит айтқан әндеріндей, қайталанбас дәуреніңдей, ертегінің 
батырындай, өң мен түстей, тай жыққандай, бейне бір тас түйіндей, Қарабурадай арысың т.б.  

Сонымен бірге шығармаға өң беруші құбылыстың бірі метафора десек, Ақұштап қолданысында оның 
да үздік үлгілері кездеседі. Мысалы: шағала – сағыныш, Ақжайығым - ақ бесігім, айбарым; Ақын деген – 
еркелік, Ай-кеме, қысқы Жайық, маңқиған дала мінез, жеңгелер - көк жаулықтар, желкілдеген; өмір-
жұмбақ, жыр-жұбаныш, гүл-сәлде, әйел – ол тіршіліктің бәйтерегі, гүл-сезім, ақ сазан үркіп кеткен 
Жайықтаймын, нарық-қожа, Жұбан - бөрі, өзгелер қояндардай, т.б. 

Жалпылай алғанда А. Бақтыгереева поэзиясының көркемдік қуаты бай һәм ізденіс-шеберлігі сан 
алуан. 
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Қорытынды 
Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті өкілі А. Бақтыгереева шығармаларының тақырыптық-идеялық, 

мазмұндық ерекшеліктерін айқындайтын бірнеше белгілер бар.  
Біріншіден, ақын қай тақырыпты қозғаса да нысандық материалды өмірдің өзінен алады да, өзі 

белсенді мүшесі болып табылатын қоғамның күн тәртібіндегі әлеуметтік мәселелерге белсене араласады. 
Екіншіден, ақынның лирикалық кейіпкерлері күнделікті өмірдің өтінде жүрген, өмірдің ащысы мен 

тұщысын қатар тартқан замандастарымыз. Олардың басындағы қуанышты күндер мен бақытты сәттерді, 
азапты түндер мен мұң-қайғыны ақын өз оқырмандарына жеткізуді ақындық борышы санайды. 

Үшіншіден, ақын туындылары шағын мөлтекті сюжетке құрылып, өз оқушыларын нақты оқиғалар 
ортасына апарып, жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге насихаттайды, яки жеке адам тәрбиесіне 
араласып, жас ұрпақ бойына сөз өнерінің эстетикалық тәлімін сіңіреді. 

Түйіп айтқанда жоғарыда сарапталған ерекшеліктер А. Бақтыгерееваның ақындық шеберлігін, 
шығармаларының көркемдік әлемін және азаматтық ажарын танытатын басты белгілер болып табылады.  
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Түйіндеме: Мақалада көш ұғымының қазақ тарихында алатын орнына, мәніне баға берілген. Оның 

лингвоэтнографиялық сипаты ашылған. Нақты мысалдар арқылы көркем әдебиеттегі қолданысы 
көрсетілген. Көштің түрлері, сипаты берілген. 

Кілт сөздер: көш, көш түрі, этнос, халық, тарих. 
 
Аннотация: В статье дана оценка роли миграции в жизни казахов, раскрыт лингвоэтнографический 

характер значения этого слова. По конкретным примерам показаны особенности характера и  типы  их 
применения в художественной литературе.  

Ключевые слова: этнос, народ, история, миграция. 
 
Annotation: The article reveals the role of the notion “Kosh”in Kazakh history, and its meaning was 

evaluated. Moreover, its linguistic and ethnographic character was revealed with certain examples. In general, 
there has been given types and pecularities of “Kosh”.   

Keywords: ethnos, people, history, migration.  
 
Жер шарындағы ең ұзақ көштің бұйдасын ұстаған қазақтардың Алтайдан басталған көш керуені 

Үндістан, Пәкістан арқылы Түркияға жеткені, одан бүгінгі Еуропа қазақтарын қалыптастырғаны бәрімізге 
аян. Десе де, осы көштің қалай басталғаны, оның қалай қанды жолдарды басып өткені жайында аса көп 
біле бермейміз [1, 2]. Міне, бұл пікір біріншіден, қазақ болмысынан сыр шертсе, екіншіден халық 
тарихындағы көш ұғымының алатын орнын айғақтайды. Сол сияқты бірде  «ұлы көш», бірде «қаралы 
көш», бірде «соңғы көш», бірде «салтанатты көш» сипатында көрініс ала отырып, үлкен мәнге ие.   
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Жалпы «көш» ұғымының адамзат үшін алатын орны ерекше. Себебі ол – күнкөріс көзі, өмірді сақтап 
қалу тәсілі, жақсы тұрмыс іздеудің жолы. Бұл ұғым адамзатпен бірге туып, біте қайнасып кетті десек, 
қателеспеген болар едік. Ал қазақ ұлты үшін орны тіпті ерекше.  

Уикипедия –  ашық энциклопедиясында: КӨШ – көшпелі ортада адамдар тобының немесе этникалық 
ұжымның белгілі бір мақсатқа байланысты жолға шығу үрдісі. Көшпелі тіршілікті ұйымдастырудың ең 
басты элементерінің әрі тәсілдерінің бірі болып табылады.  

Тарихи-этнографиялық деректерге және  әдеби-тілдік зерттеулерге қарағанда, жыл он екі ай көшіп-
қонып жүрген қазақ арасында көштің бірнеше түрлері болған. Атап айтатын болсақ, ауыл көші, қыз көші, 
келіншек көші, т.б. Ал қазақ тарихында бұл аталған көштерден басқа бірнеше түрі бар. Соның көпшілігі 
халықтың өмірін сақтап қалу жолындағы күресі, жансауғалау тәсілі ретінде көрінеді. Сондай көштің бірі 
– үркін көш. 

Үркін көш. Қазақ әдебиетінде бұл ұғым туралы түрлі пікірлер бар. Үркін көш деп (ауылдың, тіпті 
рудың) белгілі бір саяси, әскери жанжалға байланысты, сондай-ақ, аса қауіпті індет шыққанда елдің 
мезгілсіз уақытта аяқ астынан көшуін айтады. Бұл жаугершілік заманындағы жаудан құтылу, тұтқиылдан 
жасаған шабуылдан қашу үшін зұлмат, қуғын-сүргін заманында жиі орын алған. Ал қатерлі ауру тараған-
да ауру адамдарды қалдырып көшіп, індет тараған аймақтан ұзап кетуге тырысқан. Мұндайда ауыл-
аймағымен берілген дабыл бойынша аз уақыттың ішінде үдере көшеді. Ондайда сән-салтанат жоқ, жанды 
аман алып қалу үшін малды жеделдете айдап жүреді. Мұндайда артық жүктерін жұртқа қалдырып, мүм-
кіндік болса көмбеге көміп кеткен. Мұндайда суыт жүріске ілесе алмайтын малдар да қалдырылған [2]. 

Халқымыз этнос ретінде тарих сақнасына шыққан күннен бастап үркін көшін бірнеше мәрте басынан 
өткізді. Соның барлығы рухани мұрамыз – әдебиетімізден көрініс тауып отырған. Соңғы ұрпаққа да әдеби 
мұра арқылы жеткен. Себебі тарихшылардың дәлелді пікір, бұлтартпас айғақтарының ғылым үшін аса 
қажеттілігін   ешкім жоққа шығара алмайды. Ал шежіре мен тарихтың көпшілікке кең таралуы әдебиеттің 
үлесіне тиеді. Әдебиет сезімді селт еткізер сөз құдіреті арқылы ғалымға да, қарапайым жұртшылыққа да 
түсінікті, әсерлі етіп жеткізе алады. Көш туралы түсінік те сөз құдыреті арқылы халқымыздың санасында 
мықтап бекіп, орын алды. Халықтың қасіреті де, қуанышты күндердегі сән-салтанаты да көш көрінісінен 
танылып отырды.   

Қазақ тарихындағы сондай көштің бірін  «Елім-ай» жыр-дастанынан байқай аламыз.  Бұл туынды 
көбінесе жоңғар шапқыншылығының ауыр кезеңіндегі халық басына төнген қауіп-қатер, азап-қиын-
шылықты, амалсыздан босқан қазақтың  мұң-зарын көрсететін тарихи сазды өлең. Дастан  еліміз егемен-
дік алғанға дейін халық өлеңі  ретінде танылып келгені белгілі. Соңғы зерттеулердің нәтижесі оның автор-
лық туынды екендігін дәлелдеп отыр. Зерттеу деректерінен авторы Қожаберген жырау Толыбайұлы  
екендігі дәлелденген. «Қаратаудың басынан көш келеді» өлеңін ең алғаш рет баспасөзде жариялаған - 
М.Тынышбаев. Осы тарихи өлең туралы А.Байтұрсынұлы, Ж.Досқараев, Ә.Кекілбаев пен М.Мағауиндер, 
М.Оразаев, Ы.Дуйсенбаев, С.Сейфуллин, Қ.Жұмалиев, Н.С. Смирнова, Б.Уакатов, Г.Тұрсыновалар 
мақалалар жазған. Жыр өзінің сыршылдығымен, әуезділігімен қоса, тарихи кезеңнің хроникасы іспеттес. 
Жетпіс жылғы қызыл империя кезінің өзінде халық тарихын ұмыттырмаған осы дастан деуге де болады.  

 
Қаратаудың басынан көш келеді, 
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. 
Қарындастан айрылған жаман екен 
Қара көзден мөлтілдеп жас келеді  

 
–деп басталатын дастан - Қожаберген жыраудың талантын танытқан, тарихқа атын қалдырған туынды.  

Бұл туынды туралы Шәкәрім Құдайбердіұлының «Қырғыз һәм хандар шежіресі» еңбегінде де 
айтылады. Мысалы, оның жазбасында «мына заман қай заман бағы заман, баяғыдай бола ма, тағы 
заман» деген жолдарға талдау жасайды. Шәкәрімнің түсіндіруінше, «Ақтабан шұбырындыға» ұшыраған 
елдің береке-бірлігі кетіп, бет-бетімен босып, бүлікшілік «бағзы заманға» душар болуы деп түсіндіреді. 

Сондай-ақ, өз еңбегінде «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» тіркесіне де тоқталады.  Жоңғардың 
тұтқиылдан жасаған шапқыншылығынан ес жия алмай, шұбырып көшіп, босып кеткен халық  әбден әлі 
құрыған сәтте көлді айнала алқақотан  қоршап, жата-жата қалып демалады. Осы сәтте бір ақсақал мұны 
енді «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» дейміз. Бұл – табанымыз ағарып, шеміршегі көрінгенше 
жаяу босып, көлді алқақотан қоршай жатып, демалған күніміздің белгісі» деп түсіндірген көрінеді [3, 51]. 

Міне, осыдан көшке қатысты бізге жеткен әдеби мұраларымыздың барлығы да тарихтың куәсі ғана 
емес, лингвоэтнографиялық, лингвомәдени зерттеулердің көзі екенін де ұғынамыз.  
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Осы үркін көш жоңғарлар аты картадан жойылған кейінгі кезде де  қазақ тарихына бірнеше қайта 
оралып, өз ізін қалдырып отырды. Сондай зобалаң қоныс аударудың сұмдық көріністері қызыл империя 
кезінде жалғасын тапты.  

Қазақ даласына ресми деректердегідей репрессия 1936-38 жылдары емес, одан он шақты жыл бұрын, 
яғни  1928 жылы байларды кәмпескелеуден басталғаны туралы ой ұшқындары ақпарат беттерінен белең 
алуда. 1925 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып Ф.И. Голощекин 
тағайындалған соң «Кіші Қазан» революциясын жасау керек» деген қорытындыға келіп, республикада 
репрессиялык шаралар жүргізе бастаған. «Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын!» деген желеумен 
жергілікті халықтың малын тартып алды. Малсыз қазақ күн көре алған ба? 

Аштық пен күшпен ұжымдастыруға шыдамаған халық Қытай жеріне ауа көшті. Солардың бірі - 
Қалғұты өңірі Ақши ауылын мекен еткен Қонақбай руы (тоғыз жүз шаңырақ). 1931 жылы шілде айында 
Қытай жеріне  Қалғұты-Егіндібұлақ, Бөкенбай-Былғары Табыты арқылы шекара асуды ойластырады. Ел 
ауып жатыр деген дүмпуді ести салысымен шекара жасақтары тосқауыл жасап,  Марқакөл (қазіргі  
Күршім) ауданының Қарашілік елді мекеніне жақын маңда қызылдар қазақ көшін пулемет оғымен қарсы 
алады.... Жазықсыз, қарусыз көшті баудай орады. Тәуекелге бел буған көш алдында Жұматай деген молда 
баршасына арнап тірідей жаназа оқыған дейді. Қанды оқиғаның жалғыз куәсі - 4-5 жасар қыз бала 
ғайыптан тірі қалған екен. Қызылдар салған топалаңнан қалған белгі – қалың қорым тұрған жер – 
Ақнайман қырылған деп аталады [4] 

Қытаймен шекаралас, әсем табиғаты, асқар тау, айна көлдерімен көрген көзді қуантқан, Ж.Аймауытов-
тың «Ақбілегін» жазуға арқау болған Марқа өңірі осынау сұмдық оқиғаны қойнауына жасырған тарихтың 
куәсі. Бұл оқиға Кеңестік дәуірде тыйым салған тақырыптың бірі болса да, тәуелсіздіктің жемісі ретінде сөз 
бола бастады. 2011 жылы журналист, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Көпен Ерқасов  «Ақнайман қырылған» атты поэма жазды. Поэма тарихтан ғана сыр 
шертіп қоймай, ауыр қасіретті терең психологизм тұрғысынан толғайды. Бүтін бір ел басынан кешірген 
ауыр күндердің куәсі болған қазақ даласы тарихты дүркін-дүркін еске салып отырады. Жетпіс жылдай 
қымтап қойған қасірет ел тәуелсіздігімен қоса көрпесін серпіп ашып, ел есіне қайта салды. «Тарихқа иек 
артпаған адам алысқа бара алмайды. Сондықтан тарихты білу өте қажет. Тарихта орын алған үлкенді-кішілі 
оқиғалар жердің білінбей айналғаны сияқты айналып келіп отырады.  Тарихымызда орын алған «Ұлы көш» 
туралы білу – азаматтардың міндетті парызы. Тарих – кейбіреулердің қалауымен немесе біреудің нұсқауы-
мен жазылмайтын, шынайылықты, деректілікті талап ететін киелі ұғым [5, 70].  

Тарихты бұрмалағысы, кейбір сәттерді ел есінен өшіруді талап еткен билік те, замана дөңгелегі де 
халық жадынан шығара алмады. Міне, осы орын алған оқиға тарих ғылымынан гөрі көркем әдебиетте 
бірінші бой көрсетті.  

 «Жер ұйығындай қайран мекенім-ай, шынымен-ақ қалып барасың ба? Ата-анамның алдында тай 
мініп, танауымыз желбіреп, желмен жарысқан кекілді балалығымның куәсі, сәби сүйіспеншілігімнің 
томағасын тартқан киелі тұғырым-ай. Тағдырдың дәмі бұйырып қайта айналатын күн туар ма екен. Әлде 
осынау шұбырған көш, екі етегі жасқа толып атамекенінен алыстаған халық туған жер, өскен ортасына 
қайта айналып келе алмай, мұңға толы жанары жаутаң қағып қан жылаумен өте ме?! Алтайдан Баркөлге 
келіп, жарты ғасырдай бауыр басып еді, енді, міне, ұясынан үріккен құстай бұл мекеннен де түп қотарыла 
тағы да көшіп барамыз. Зұлымдық, жауыздық, қытайлардың зорлық-зомбылығы ата-бабамыздың күл 
төккен қасиетті даласынан қуып шыққаны ма? Алдымыздағы жат мекен қандай сый көрсетеді. Шіркін, 
қанатымызды бекемдеп, қатарымызды толықтап қайта қайырылып, жаудан есе алатын күн тез келсе екен. 
Бізді жылатқан, бізді атамекенінен айырған сұмдардың өз істегенін өзіне істеп, қоңыр тауларымыздың 
құшағына қайта оралатын бақытты шақтар бұйырар ма екен десеңші...[1, 93]. 

«Алпыс екінші жылы жазғытұрым тура үш күнге Қытай мен Кеңес үкіметінің шекарасы ашылды. 
Шекара ашылды деген, тікенекті сым темір ашылып, жұрт бір сайға құйылып, сол жерден жинап, 
советтер машина әкеліп көшіріп алған. 

Жұрт үй жайын, мал мүлкін тастап кетті. «Әкемнің күмістеткен ер тоқымы қалды» дейді әкем. «Бір 
сандық кітап қалды» дейді мамам. Үйлерінің есігін бастырып кете берген. Тіпті ішкеріде оқуда жүрген 
оқушы балалардың көбі үлгермей қалған. Біздің әулеттің жолы болыпты. Авиатехникумда оқып жүрген 
папамның әпкесі үлгеріп жетіпті, әйтеуір. Ал нағашы атамның інісі қалып кеткен, кейіннен мамам тауып, 
табысты ғой, көрмеген қорлығы жоқ екен. Семьясынан бөліне қалып қалғандарды үкімет «советке 
кеткендердің қағып кеткен қазығы» деп, күн көрсетпепті» [6,30]. 

Міне, осы көркем туындының бірі Кеңестік кезеңде, бірі тәуелсіздік алған кезде жазылса да, бір 
қасірет, бір оқиғадан сыр шертеді. «Ақтабан шұбырындыдан» аман қалған қазаққа «күле кіріп, күңірене 
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шыққан» кеңестік зұлмат жоңғарлардай ат тұяғымен дүбірлетіп жетпесе де, мысқылдап кіріп, талай 
тағдырды тәлкек еткеніне тарих куә.  

«... Сол даланы айқыш-ұйқыш кесіп өтетін керуен жолдардан андыз-андыз будақтаған шаң көрінеді. 
Шаң – шапқан аттың, шұбырған көштің шаңы! Ұлы көштің арты әлі үзілер емес. «Пәледен машайық 
қашыпты» деп, басқа төнген апаттан құланша үріккен қайран ел ата-қоныс, туған жерін жат қолына 
тастап, Бақты тауын бетке алып жосып келеді.  

... Қазақтың «Ақтабан шұбырындысы» осымен аяқталар ма екен?  Әй, ең соңғы көш осы болар...»    
[6, 444-445]. 

Қазақ прозасының қара нары, тағдыры бөлек қаламгер – Қабдеш Жұмаділовтің «Соңғы көш» роман-
дилогиясының кейіпкерлері осылай толғанса да, болашақты дөп басып айта алмапты. Олар Кеңестің 
қызыл қырғынынан бас сауғалап барған Қытай елінде де небір зобалаңды басынан кешіріп, еліне  қоныс 
аударған қазақтың өткен ғасырдың алпысыншы жылдарындағы көші араға отыз жылдай уақыт салып 
қайталанатынын болжап білмеген еді.  

Егемендік алғаннан кейін басталған жылымықты пайдаланып, туған жерге үдере көшкен Қытай 
еліндегі қазақ хандастары осы көшті жалғастырған еді.  

«...Иә, арт жақта тұтас бір өмір, үлкен тарих қалғаны рас, - деді Нұрбек те көз ұшында бұлдырап 
көрінген Шәуешектің қалың талына қарап тұрып. – Кейде ойлап тұрсаң, осынау жер бетінде әлмисақтан 
бері жасап келе жатқан сияқтысың. Әрине, әрқайсымыз бастан кешкен тарихты ұмытпаспыз, мәңгі ой-
серік етіп, өзімізбен бірге ала кетерміз... Бірақ соны көзі көрмеген, бастан кешпеген өзге жұртқа, келер 
ұрпаққа қалай түсіндірерсің?» [6, 447]. 

Дегенмен, «көзі көрмеген, бастан кешпегендерге» үркін көш, ұлы көштің жай-күйі тарихи дерекпен 
қоса, көркем әдебиет арқылы таралып жатқаны анық. Себебі көш – қазақ үшін ұмытылмайтын, бәріне 
мағынасы айқын, мәні көмескіленбейтін ұғым. Оған халқымыз ерекше мән бере отырып, терең мағына 
жүктейді. Өйткені жер бетінде қазақ барда бұл ұғым өзінің жүректі сыздатар сезімімен ұрпақтан ұрпаққа 
нәзік жалғасып келе жатыр. Тарих көшімен бірге көшіп жүрген қазақ өмірінде оның мәні мен мағынасы 
өзгергенімен үздіксіз жүріп келеді. Үркін көш кейде көштің басқа түріне ұласып отырған.  

Көш – бір немесе бірнеше отбасының қажетіне қарай талданған қоныс аудару барысы. Көш аралығы-
на қарай ұзақ, жақын болады. Жақын көштер – тасынып көшуі делінеді де, арқалап, дорбалап, арбалап 
жүріп жұрт жаңалайды. Бұл көбінде мал өрістерінің қолайлығын пайдалану үшін жасалады. Ұзақ көштер 
– бір жерден екінші бір жерге қоныстану. Бұл да тегінде мал өріс жағдайына қарай көктеу, күзеу, жайлау, 
қыстау деп бөліп, бір таудан екінші бір тау, қолайлы ойпаттарға көшу. Бұл уақытына, аралығына қарай 
қозы көш (жас төл енесіне ілесіп шаршамай жететін жер, түстік көш, күндік көш) тіпті айлық көшке дейін 
созылады. 

Қазақ көші ертеде ел көңілі жай болған кезде өте жайдары салтанатты болған. Көшу –  қазақтың ең 
келелі жұмысының бірі. Көшуде ауыл ақсақалдары ертеде ауыл-аймақ болып малға қоныс іздейтін болса, 
бір елден екінші бір жерді алдын ала жер жағдайын танитын сұңғыла, көпті көрген, көзі қарақты 
қарттарды ақылшылыққа алып, топтасып қоныс өріс шалады. Малының төрт маусымдық қолайлығына 
қарай жылы, сулы, шөбі шүйгін, отын-суға қолайлы кең жерлерді мекендеу үшін жер шалып, қайтып 
келген соң ауыл-аймақ болып, ақылгөй қариялар кеңесіп, кесім жасайды. Көште күні бұрын, тіпті ұзақ 
көштерге бірер жыл бұрын да даярланады. Уақыты белгіленгеннен кейін ерлер жағы ат-көлігі жуас әрі 
жетерлік болуы, киім – кешек жылы, толық, сәнді болуы қажет. Көлігі, мініс аты жетпейтіндерге басқалар 
көлік шығарып береді. Болмаса, көштің алды қоныстанып болған соң, көлік әкеліп көшіріп алады. Әсте, 
жұртқа тастамайды. Жұртта қалса, елге таба болады деп қарайды [2]. 

Көштің бұндай түрін салқар көш деуге болатын шығар.   Салқар көш. Орыс отаршылдығы тәртібінің 
қазақ өлкесіне дендеп орнығуына дейін көшпелі тіршілікте жыл бойында толассыз ұйымдастырылып 
отырылды. Көштің салқар көш деп аталатын түрі сайын далада өте ұзаққа бағытталған күн сайын 
толассыз көшетін үлкен көштерге қатысты айтылады. Қазақстанның әр аймағында көш жолының 
қашықтығы әртүрлі болып келеді. Мысалы, Оңтүстік аймақтарда осы қашықтық небәрі 15-20-дан 50 
шақырымға дейін болса, батыс аймақтарда, әсіресе, Маңғыстау мен Сыр өңірі қазақтары арасында 
жайлауға және жайлаудан күзеуге, одан әрі қыстауға көшу 1000-1200 шақырымды құраған (Википедия). 

Үркін көшке дейін де қазақ тұрмысынан орын алған салқар көш керуені әлі күнге дейін орын алып 
келеді. Кейде қазақ қауымының бүгінгі көшін салқар көш пен үркін көштің ортасындағы жаңа атауды 
сұранып тұрған көш пе деп те қаласың. Себебі қазіргі көші-қонның көлігі сай, бір орнннан екінші орынға 
жұмыс, оқу, тұрмыстық жағдайларына байланысты жүзеге асырылып отыр. Дегенмен, «біреу тойып 
секірсе, біреудің тоңып секіріп жүргені де ақиқат». Көшейін десе, ел-жұртын қимай, көшпейін десе 
жұртта қалуды ар санап, баспанасыз, жұмыссыз жат мекенге келіп, қоныс аударып жатқан қазақтың көші 
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әлі толастар емес. Ал көш өмірді сақтап қалудың, өз әрекетін ұйымдастырудың құралы немесе жолы 
іспеттес. Адамзат сондықтан да көшеді. Көшкен жерге адам өмірінің бір үзік сырын қалдырып отырады. 
Өткен күндер ізі кейде сол қалған жұртпен бірге көмескіленіп, бұлдырап артта қалады. Сол сезім мен 
сағыныш проза мен поэзияға жаңа тақырып, тың туынды әкеледі.  

Көші-қонға байланысты зерттеу еңбектерде қазақ даласына қатысты көш тарихы былай көрсетілген: 
1) XVIII ғ. ортасынан 1917 ж. дейінгі дәуір – Ресейлік империяның отары болған кездегі қоныс 

аударушылардың Қазақстанға бағытталған көші-қоны. Әсіресе, ХІХ ғ. екінші жартысынан басталған 
келімсектер көші-қоны қазақ жерін көп ұлт өкілдерінің мекендеген жеріне айналдырды. 1916 ж. Ұлт 
азаттық көтерілісті басып-жаншу, жазалау шараларынан қашқан қазақтардың сыртқа көші-қоны болмаса, 
бұл дәуірде қазақтар сыртқа кеткен жоқ; 

1917-1991 жж. кеңестік дәуір – әр түрлі саяси-экономикалық реформалар мен науқандар негізінде 
қазақ жеріне келімсектердің жаппай көші-қоны мен мәжбүрлі көші-қондар арқасында Қазақстан көп 
ұлтты халқы бар республикаға айналды. Кеңестік дәуірдегі таптық мәнді ту етіп, ұлттық ерекшеліктерді 
елеусіздендірген мемлекеттік көші-қон саясатының нәтижесінде қазақтарға ұлт ретінде құрып кету қаупі 
төнді. 1916 ж. Ұлт азаттық көтерілісті жазалау шараларынан қашқан қазақтардың көші-қоны кеңестік 
дәуірде өршіген қазақтардың сыртқа көші-қонының бастамасы болды. Осы дәуірде орын алған саяси-
демографиялық катаклизмдердің нәтижесіндегі қазақтардың өлім-жітімі мен сыртқа көші-қоны және ең 
бастысы, қазақ жеріне аграрлық, өндірістік, қуғын-сүргіндік көші-қондар толқындары арқасында өзге ұлт 
өкілдерінің келуі тұрғылықты ұлт өздерін тарихи жерінде азшылық ұлтқа айналдырды; 

Тәуелсіздік жылдары – көші-қон қозғалысында ғасыр бойы Қазақстанға келген ұлт өкілдерінің 
тарихи отанына қайту көші-қоны күшейіп, керісінше, ғасыр бойы сыртқа қашқан қазақтардың тарихи 
отанына кері көші-қоны белсендірілді. Оралмандардың Қазақстанға бет бұруы мемлекеттің саяси-
экономикалық, мәдени тұрақтылығы мен қауіпсіздігінің тірегі болып табылатын халықтың демография-
лық мінез-құлқындағы негізгі шешуші ұлт – қазақтардың сандық және сапалық мәнін көтерді. Қазақтар-
дың сыртқа көші-қоны еңбек көші-қонымен байланысты. 

1991 ж. бергі тәуелсіздік жылдарын қамтитын кезеңдегі көші-қон үдерістері өзіндік ерекшеліктері-
мен дамуда: КСРО-ның ыдырауы ғасырлар бойы Қазақстанға бағытталған көші-қонның нәтижесінде 
жиналған көші-қон әлеуетін елден сыртқа қарай бағыттады. 1989 ж. бүкілодақтық халық санағы мен              
2009 ж. Қазақстан Республикасы Екінші ұлттық халық санағы аралығындағы көші-қон динамикасындағы 
сандық және сапалық өзгерістер республика халқының этнодемографиялық дамудағы шешуші рөлді 
тұрғылықты ұлт – қазақтардың атқаруына мүмкіндік берді. 

Тәуелсіздік жылдарында кеңестік кезеңде Қазақстанға келген көші-қоншылардың негізгі әлеуетінің 
өздерінің тарихи отандарына қайтуына және елден кеткен отандастарымыздың оралу көші-қонына орай 
республикадағы қазақтар үлесі артты [2]. 

Көшіп қону көшпелі қазақ тарихындағы мәңгілік ұғым. Мәңгілік айтылатын жыр.  
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Аннотация: В статье исследован вопрос изучения узбекской литературы в Азербайджане. 

Привлекает внимание новый этап изучения данных связей в годы независимости. К исследованию 
привлечены несколько работ, в том числе работа проф. Алмаз Ульви «Узбекская литература», 
отражающих заслуживающие внимания результаты данного этапа. 

Ключевые слова: Азербайджано-узбекские литературные связи, классическое наследие, 
общетюркская литература, Алмаз Ульви, Алишер Навои, Узбекская поэзия, Герат. 

 
Annotation: This article investigates the problem of the study of Uzbek literature in Azerbaijan. The new 

phase of the study that reviews ties during the years of independence is one of the prime topics of the analysis, 
which involves several works reflecting noteworthy results of this phase, including Prof. Almaz Ulvi’s “Uzbek 
literature” work. 

Keywords: Azerbaijani-Uzbek literary connections, classical heritage, common Turkic literature of, Almaz 
Ulvi, Alisher Navoi, Uzbek poetry, Herat.  

 
История азербайджано-узбекских литературных связей начинается с древних времен, точнее, 

вопросы изучения, исследования этими литературами друг друга заключаются в общности их истории. 
Многовековая и богатая история этих связей периодически привлекала внимание наших исследователей. 
Ряд азербайджанских ученых создал ценные исследовательские работы на пути изучения узбекской 
литературы. В этом контексте, большие заслуги принадлежат П.Халилову, А.Набиеву, Дж.Нагиевой,           
Х.Р. Улутюрку, А.Ульви, другим ученым и исследователям.  

В годы независимости внимание привлекает новый этап изучения этих связей. Можно назвать 
несколько произведений, отражающих заслуживающие внимания результаты данного этапа: 
«Азербайджано-узбекские (джагатайские) литературные связи (этапы, личности, жанры, направления)», 
«Алишер Навои в азербайджанском литературоведении», «Узбекская литература (литературные 
портретные штрихи, исследования, интервью)», «Узбекская литература и Азербайджан» (на узбекском 
языке), показанные здесь литературные события отвечают велению времени. Автор отмеченных книг, 
доктор филологических наук, профессор Алмаз Ульви, вот уже более 20 лет исследующая неизученные 
страницы связей между нашими народами, опубликовала свыше двухсот статей в этой области.  

«Специфические события, наблюдающиеся во взаимных литературно-культурных связях периода 
независимости, синтезирование в творчестве одной литературной личности традиций двух литературных 
сред или передача проживающего в обеих странах одного и того же этнического меньшинства, 
играющего роль моста, литературных традиций двух народов друг другу, привлекает внимание как новая 
форма проявления не только азербайджано-узбекских литературных связей, но и литературно-
культурных связей в целом. А это предоставляет чрезвычайно ценный  и важный материал с точки зрения 
углубления теоретических основ литературных связей и расширения их масштаба» [3, 135]. 

В новоизданной книге «Узбекская литература (литературные портретные штрихи, исследования, 
интервью)», как отмечает сам автор, нашли отражение все исследования, связанные с узбекской 
литературой, а также ее связь с азербайджанской литературой, изыскания, посвященные литературным 
связям и литературному влиянию.  

Автор, показавшая в книге, что эти литературные связи обладают древними корнями и большими 
традициями, провела широкое исследование, посвященное великому узбекскому мыслителю Амиру 
Алишеру Навои, представила информацию о его жизни, времени, среде, связях с азербайджанской 
литературой: «Всегда остается актуальной мысль, неоднократно отмечавшаяся во все времена: А.Навои 
называл великого азербайджанского поэта Низами одним из своих любимых учителей. Физули же, как 
ученик, с большой любовью относился к А.Навои. Именно поэтому А.Навои стал родным для 
азербайджанского народа не только благодаря близости, идентичности языка языку классиков 
азербайджанской литературы, содержание творчества Навои, его человеколюбие, мир созданных образов 
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виден в контексте нашей классической литературы. В таком же аспекте и Физули дорог узбекскому 
народу» [4,28].  

Как видно, поэтическая основа азербайджано-узбекских литературных связей еще более упрочилась 
благодаря любви узбекских поэтов-классиков к наследию Низами, а также влиянию Навои после ХV века 
на азербайджанскую литературу, в том числе на творчество Кишвери и Физули.  

Суть книги составляют широкие исследования, посвященные одним из основоположников узбекской 
литературы ХХ столетия, теоретиков и организаторов школы «усули-джадид», жертв репрессий 1937 года, 
драматургам, писателям, поэтам АбдуррауфуФитрету и Халиду Саиду Ходжаеву, выдающемуся 
драматургу, поэту, публицисту, литературоведу, композитору, общественному деятелю ХамзеХакимзаде 
Ниязи, основоположнику джагатайской (узбекской) прозы ХХ века, известному сатирику, драматургу и 
публицисту Абдулле Кадыри. Анализируя драматургию, исторические романы Абдуллы Кадыри, автор 
пишет: «Одна из главных особенностей этих произведений заключается в сложности поставленной 
проблемы и ее глубоком анализе в широком аспекте. После Абдуллы Кадыри многие узбекские писатели 
раскрывали все новые и новые стороны людей труда, снискали большой авторитет узбекской прозе» [4,74]. 

Как в азербайджанской, так и в узбекской литературе периодически  
проводился ряд изысканий, посвященных одному из первых исследователей наследия Навои – 

классика тюркской литературы, МаксудуШейхзаде, считающемуся классиком двух народов, объектом 
анализа стали пройденный писателем жизненный путь, его произведения. В книге «Узбекская 
литература» указано, что «с ранних лет – в 30-е годы М.Шейхзаде уже был известен как критик, ученый, 
публицист, педагог.  

Исследуя классическую и современную узбекскую литературу, а также азербайджанскую, русскую и 
мировую литературу, он проанализировал ее в научном контексте, высказал свои мысли и отношение в 
критических и публицистических статьях. Он коснулся философских моментов мировой поэзии, дал им 
интересный и глубоко содержательный комментарий. В архиве литературного наследия М.Шейхзаде 
хранятся более 200 таких научных статей. Эти статьи, охватывающие знаменитые образцы поэзии 
мировых классиков, в том числе ХХ века, творчество молодых мастеров пера, сыграли особую роль в 
развитии узбекского литературоведения» [4,89]. 

В истории, литературе любого народа было много женщин, высказывавших свою позицию, 
постоянно совершенствовавшихся на этом пути и стремившихся к новшествам. В развитии узбекской 
литературы также не меньшую роль, чем мужчины, сыграли идущие с ними плечом к плечу поэты и 
писатели-женщины. В книге «Узбекская литература» Алмаз Ульви, поставившей цель изучения 
узбекской литературы в Азербайджане, представлена информация о ряде представительниц этой 
литературы, изучен их жизненный и творческий путь.  

Проведен анализ, посвященный СаидаханНарзуллаевой, с любовью исследовавшей наследие 
классиков тюркского мира и защитившей в 1981 году докторскую диссертацию на тему «Тема «Лейли и 
Меджнуна» в истории литературы народов Востока», Суйиме Ганиевой, внесшей большой вклад в 
изучение, исследование научно-критического текста наследия Алишера Навои, Айдынхан Гаджиевой, 
считающейся одной из представительниц поколения «60-х», отличавшихся особым почерком в узбекской 
литературе, Хасийят Рустем – одной из видных представительниц современной узбекской поэзии, 
талантливой узбекской поэтессе Октамой, подробно описана их жизнь и творчество.  

Исследователь, расценив изучение, исследование, адаптацию к нашему языку и издание в 
Азербайджане литературной личности и наследия З.М.Бабура, считающегося гением не только узбекской 
классической литературы, но и классической тюркской литературы в целом, как научно-литературное 
событие, превратила в объект исследования его «Бабур-наме» и «Диван». Обобщая все высказывания 
исследователей о Захириддине Мухаммаде Бабуре, которого они называют выдающимся государ-
ственным деятелем, ученым, поэтом и историком среди узбекской интеллигенции после Навои, она 
приходит к такому выводу: «З.М. Бабур – гений не только узбекской классической литературы,  но и 
классической тюркской литературы в целом. Изучая его литературную личность и наследие, мы, 
одновременно, изучаем золотые страницы истории тюркской литературы и становимся свидетелями 
близости литератур двух братских народов. Как литературная традиция, в центре внимания остается и 
актуальность вопроса литературного влияния» [4,167]  

Алмаз Ульви является ученым-литературоведом, которой принадлежат заслуги в расширении 
азербайджано-узбекских литературных связей, в области изучения узбекской литературы в нашей стране. 
Она внесла определенные новшества в историю Азербайджана не только своими исследованиями, но и 
путешествиями и поездками. Во время поездки в Афганистан - Кабул, Мазари-Шариф и Герат, 
исследователь, посетившая мавзолей императора Могольской империи, поэта тонкой души, автора 
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«Бабур-наме», считающихся первыми в истории тюркской литературы мемуарами, Захириддина 
Мухаммада Бабура в своих примечаниях пишет: «…Возложив к могиле императора большой венок, мы 
выразили свое почтение. Послушали короткую речь, прибывшего из Узбекистана президента Фонда 
Бабура, аксакала Закиржона Машрабоглу.  

По глазам участников конференции нетрудно было понять, что они остались довольны этим 
посещением. Мы совершили прогулку по бесконечному саду, который разбил в свое время сам                    
З.М. Бабур, ознакомились с историческими местами, именуемыми мечетью Бабура, музеем Бабура. 
Казалось, что в этот момент дух Бабура вышел к своим гостям, все почувствовали теплую атмосферу, 
добрую ауру» [4,270].  З.М.Бабур является одной из личностей, широко исследуемых как в узбекской, так 
и азербайджанской литературе. Благодаря усилиям автора, которая, изучив связанные с ним некоторые 
нераскрытые моменты, совершенно в иной форме представила их литературной общественности, между 
литературами азербайджанского и узбекского народов возникла прочная неразрывная связь. 

Продолжая свою поездку, ученый посетила могилу Хазрати Али в мечети Мазари Шариф. 
«Вследствие почтения к могиле Хазрати имама Али, это величественное строение и город получили 
название Мазари Шариф» [4,272].  

Посетив затем могилу гениального мыслителя Амира Алишера Навои в Герате, Алмаз Ульви 
продолжает свои воспоминания: «Именем Всевышнего мы выехали в центр – в часть, где расположены 
древние архитектурные памятники Герата… Гид сообщил, что здесь находятся мечеть  Говхаршадбейим 
(по аналогии с гробницей Амира Теймура в Самарканде), мавзолей Амира Алишера Навои. Вначале мы 
посетили мавзолей Навои. Высокое надгробие было высечено из белого мрамора. Затем мы побывали в 
мечети Говхаршадбейим, считающейся одним из шедевров государства Тимуридов. Эта мечеть, 
архитектором которой является Гевамеддин Ширази, была построена в 1418 году по приказу 
Говхаршдбейим». Хотя ряд исследователей может гордиться новшествами, связанными с узбекской 
литературой, тем не менее, посещение мавзолеев таких великих мастеров, как Алишер Навои и                     
З.М. Бабур, было впервые в годы независимости.  

Подробно описывая все эти поездки, исследователь в своей деятельности не обошла вниманием не 
только литературные, но и культурные связи, для полного и обстоятельного осуществления своей работы 
не довольствовалась лишь изучением книг как Алишера Навои, так и Захириддина Мухаммада Бабура, 
посчитала своим долгом посетить их могилы. Непрерывно проводя исследования и прилагая все усилия 
на этом пути, исследователь описала множество образцов, свидетельствующих об отношениях между 
двумя народами. Эти образцы были с интересом встречены и читаются не только людьми, 
занимающимися литературой, но и представителями других специальностей. Уверена, что в предстоящие 
годы эти незаменимые исследования будут продолжены и будут выявлены новые факты. Естественно, на 
этом пути могут иметь место трудности, недоразумения. Главное – продвигаться вперед по этому пути и 
раскрывать новое.  

Автор, в совершенстве знающая литературу, культуру двух народов, прилагающая все усилия на 
этом пути и проводящая широкие исследования, доводит все это на понятном языке до читателей и 
исследователей данной сферы. Алмаз Ульви (Биннетовой) удалось то, что не удавалось многим, она 
является одной из немногих, которые оставят после себя глубокий след в этой области. Книга «узбекская 
литература» является незаменимым источником для тех, кто проявляет интерес к узбекской литературе и 
ее связи с азербайджанской литературой. Успехи, достигнутые автором в этой сфере, играют особую роль 
в литературных воззрениях, дружественных отношениях двух народов, получают высокую оценку не 
только нашего народа, но и народов мира, в особенности, узбекского народа. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада ұлы жазушы М.Әуезовтің «Қасеннің құбылыстары» әңгімесіндегі кейіпкер-
лердің характерлері мен ішкі жан дүниесіндегі психологиялық құбылыстары жаңаша көзқараста қарасты-
рылады. Сондай-ақ, ұлттық дүниетаным тұрғысында психо-теоретикалық терең талдаулар жасалады.    

Кілт сөздер: әңгіме, психологиялық құбылыс, характер, қоғам, ұлттық дүниетаным. 
 
Аннотация: в данной статье с современной точки зрения по-новому осмысливается психологи-

ческий познавательный характер различных проявлений внутреннего мира персонажей рассказа «Касен и 
его друзья» великого писателя М.Ауэзова. Также проводится глубокий психо-теоретические анализы с 
точки зрения национального миропознания. 

Ключевые слова: рассказ, психологическое явление, характер, общество, национальное 
миропознания. 

 
Annotation: in this article, from the modern point of view, the psychological cognitive character of various 

manifestations of the inner world of the characters of the story "Kasen and his friends" by the great writer M. 
Auezov is interpreted in a new way. Also deep psycho-theoretical analyses from the point of view of national 
world knowledge are carried out. 

Keywords: story, psychological phenomenon, character, society, national knowledge of the world. 
 
Жалпы, адамның жандүниесінде болатын түрлі психологиялық құбылыстардың сыры мен сипатын 

философия, психология, теология және әдебиеттану ғылымдары зерттейді. Бұл ғылым салаларының 
әрқайсысы адамның мінезіндегі, өміріндегі әр алуан күйлер мен жағдаяттарды өз зерттеу саласына сай 
сараптайды. Мәселен, түс көру, ішкі монолог, иллюзия, характер, пейзаж, портрет және т.б. психология-
лық құбылыстарды әр ғылым саласы өзінің ішкі заңдылықтарына сәйкес сарап қарастырады. Дегенмен, 
адам жанының ішкі әлеміне тереңінен үңіліп, түрлі психикалық құбылыстарды суреттеп жазу мен 
талдауға, сипатын ашуға келгенде аталмыш ғылым салаларының арасында тығыз байланыс бар. Зерттеп, 
зерделеуге келгенде олардың барлығы бір туындының төңірегінде топтасуы мүмкін. Мұндай түрлі 
психологиялық көзқараста қарастыруға негізінен оқиғалар желісі мен кейіпкерлер характерлерінің 
күрделі, әрі жан-жақты болып келетін шығармалар жатады. М.Әуезовтің әңгімелерінің арасында мұндай 
кеңінен талдау мен таразылауға сәйкес келетіні 1934 жылы Москвада «Творчество народов СССР» деген 
рубрикасы бар кітаптар сериясында жарық көрген «Казахский сборник» жинағында «Касен и его друзья» 
атауымен орыс тілінде, кейін 1935 жылы қазақ тілінде жарияланған «Қасеннің құбылыстары» әңгімесі. 
Негізгі сипаты мен көркемдік ерекшелігіне қарағанда психологиялық шығармаға жататын бұл әңгіме 
М.Әуезовтің 1930-шы жылдардағы көркем прозадағы жемісінің бірі саналады. Бұл туралы М.Әуезовтің 
шығармашылығын сан қырынан қарастырған белгілі әдебиет сыншысы А.Нұрқатовтың: «М.Әуезовтің 
жазушылық шеберлігі оның отызыншы жылдарда жазған басқа прозалық шығармаларынан гөрі осы 
«Қасеннің құбылыстары» атты әңгімесінде айқынырақ танылады» [1, 48 б.] - деп пікір білдіруі біздің 
ойымызды нақтылай түседі.   

Әңгіменің басты кейіпкері Қасен қазақтың ұлтшыл оқығандарының бірі. Бұрын өзінше «үлкен» 
орындарда қызметте болған Қасен енді әбден ұсақталған, және өзінің әлеуметтік негізінен айырылып 
менсіз де болымсыз күй кешеді. Қоғамдық тартыста жеңіске жетіп, жедел қарқынмен қанат жайып келе 
жатқан социалистік жаңа дүниеге Қасеннің іштей жаны қас. Бірақ сол жаңа дүние ретінде алға қарай 
қуатты түрде адымдап басып келе жатқан алып жүйенің алдында ол дәрменсіз. Сондықтан, қоғамдық 
өмір құбылыстарының айтқанына көніп, айдағанына жүруге іштей болса да еріксіз мәжбүр болған ол 
әдбен қалжыраған, азғындаған. Әйелі Жәмила да Қасеннің өзіне егіздің сыңарындай ұқсас жан. Қасен 
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секілді ол да әбден таусылып, титықтап қалған. Ақыры аяғында екеуін туған-туыстары да тастап кетеді, 
сөйтіп олар ішкілікке салынады. Қасен өзінің Аманбай, Қасымқан секілді жемтіктестерімен бірге 
социалистік дәулетке суық қолдарын сұғып совхоздың жылқысын ұрлап сояды. Бірақ, жасаған қылмыс-
тарының беті ашылып, олар жауапқа тартылады. Әңгіменің қысқаша фабуласы осылай болғанымен, 
ондағы оқиғалар мен кейіпкерлер образдарын суреттеуде автор адам жанының психологиялық құбылыс-
тарын  түрліше құлпыртып шебер суреттейді. Автор бір ғана Қасеннің образын суреттеу арқылы адам 
бойындағы түрлі психикалық процестерді шебер бейнелейді. Әңгімеде әсіресе түс көру мен ішкі монолог, 
пейзаж көріністері ерекше суреттеледі. Адам психикасында ерекше орын алатын түс көру туралы ойын 
М.Әуезов «Жетім» әңгімесінде бала Қасымның образын ашуда қысқа түрде қолданса, «Қасеннің құбы-
лыстарында» оны дамытып, толықтырып, жан-жақты етіп суреттейді. Осы тұрғыдан алғанда М.Әуезов 
әңгімелерінде әдеби түс көру тәсілінің табиғатын мүмкіндігінше, көркемдік қуатына, спецификалық кең 
ауқымдылығына және мағыналық, эстетикалық міндет-қызметіне терең мән берген деп айтуымызға 
болады. Шығарманың басталуы да Қасеннің түс көру оқиғасынан басталады. «Ойпыр-ай, не деген биік! 
Көріп пе ем осыны бұрын, көрмеп пе ем? Не қылған қап-қара?......Тұнжыраған түпсіз қара қуыс.... Ажал 
исі аңқиды» - деп Қасен елең-алаң күйге түсіп аласұрып жатқанда, әйелі Жәмиланың дауысынан оянып 
кетеді. Бұл түстегі қорқыныш пен үрей кейіпкердің ішкі жан әлеміндегі әлдебір қобалжуды, көңіл 
түкпіріндегі күмән мен күдікті әшкерелеп қана қоймай психофизиологиялық құбылыстарды да (жан 
қысылу, жылау, үрейден айқайлап ояну, терге малыну, бастырылып қалу, дауыс шығара алмау, іштей 
қиналу т.б. сияқты әртүрлі сезімдік эмоциялық әсерлерді бастан кешіру) бейнелейді. Көркем шығарма-
дағы түс міндетті түрде негізгі оқиғаға, не кейіпкердің тағдырына тікелей қатынасып, жанама түрде болса 
да психологиялық, көркемдік қызмет атқаратындығы анық. Түс – ол пафос. Алғашында түс бейне бір 
кездейсоқ көрінген деталь секілді болғанымен ол шығарманың көркемдік табиғатымен біте қайнасып, 
оқиғаның ішкі даму логикасымен тығыз байланыста болады. Әңгіменің басталуындағы түс көруде Қасен-
нің ішкі жан дүниесі аласапыранға түссе, бұл процес шығарманың өн бойында сақталып, кейіпкердің 
психологиялық әлемінде өз жалғасын тауып, түс пен өңнің арасында логикалық байланыс көрініс береді. 
Кешегі байлық пен мансап, құрмет пен қошемет, мұның барлығы да көзден ұшып, қазақ даласына жаңа-
дан келіп, кеңінен ене бастаған жаңа өмірге көңілі толмаған интеллигенция өкілі Қасеннің басындағы 
қайғы-қасіреті, келешегінің күмәнді болуы, рухани жалғыздығы, осы екі жолдың қайсысын ұстарын 
білмей дал болуы, бәрі де осы түс көру тәсілі арқылы ашылады. Бұл сөз жоқ, шығарма авторының шебер-
лігі. Заңғар жазушының мұндай адамның ішкі жан дүниесіндегі құбылыстарды шебер суреттеуі туралы 
құнды пікірді қазақ әдебиетіндегі психологизмді тереңінен қарастырып жүрген ғалым Г.Пірәлі былайша 
баяндайды: «М.Әуезов түс көру тәсілінің ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі түрін, жаттанды жору-
ларын, оның сан алуан түсіндірмелерін сол қалпында қолдана бермеген. Түстің дәстүрлі символикасы 
шығарманың сынын көтеретінін жақсы сезінген жазушы түс тәсіліне тән күрделі түрлік, мазмұндық, 
құрылымдық қасиеттерді табиғи жаратылысымен жаза білуде шеберлік танытады» [2, 311 б.]. 

М.Әуезовтің шығармашылығын зерттеуші ғалымдар оның әңгімелерін 1920-шы жылдары қарапайым 
ауыл өмірі мен тұрмысын суреттеп жазған әңгімелер және 1930-шы жылдары Кеңес тақырыбына арнап 
жазған әңгімелер деп екі үлкен топқа бөліп қарастырады. «Қасеннің құбылыстары» әңгімесі осының 
екінші тобына жатады. Дәл сол уақыттарда империялық биліктің жүргізген солақай саясатының сал-
дарынан М.Әуезов прозасы көбіне көп әлеуметтік саясат мәселелеріне қарай ойысты. Мұнда социалистік 
реализм әдісін кеңінен қолданып бай мен кедейді өзара қырқыстыру секілді таптық күресті тереңірек 
сипаттау орын алды. Себебі, тұрпайылық белең алған сол қоғам түрмеден жаңа ғана босап шыққан 
қаламгерді большевиктердің дегеніне көнуге мәжбүр етті. Нәтижесінде 1929-1939 жылдардың арасын-
дағы Кеңес үкіметінің жүргізген қуғындау, жазалау идеологиялық қысымда ұстау саясаты ұлы жазушыны 
шығармашылық еркіндіктен айырып, көкейкесті тақырыбынан бас тартуға соқтырды. Сондықтан, 
М.Әуезовтің осы жылдар арасында жазған әңгімелері негізінен Кеңес тақырыбына арналған еді. Оны сол 
уақыттағы солақай саясатты қолдаушы көзі ашық, көкірегі ояу озық ойлы деген Кеңес үкіметінің 
миссионер ғалымдары қатаң сүзгіден өткізіп отырды. Дегенмен, ұлы суреткер қаншама қысым көріп, 
арнайы тапсырыспен жазған шығармаларының өзінде ұлттық мұрат пен мүддені әсте естен шығармастан, 
айтатын ойларын астарлап суреттеп отырды. «Қорғансыздың күні», «Жетім», «Оқыған азамат» әңгімелері 
мен басқа да мақалаларында өз ойын автоцензуралық тәсілмен  суреттегенде қазақ халқының мінез-
құлқындағы өзгерістерді «Қасеннің құбылыстары» әңгімесінде одан әрі өрбіте дамытқан. Әңгімедегі 
қазақтан шыққан үкіметтің жергілікті басқару аппаратында жұмыс істейтін кеңсе қызметкері Қасен мен 
оның әйелі Жәмила да қайнаған қазақтың ортасында қырда өсіп, кейін есейе келе қалаға келіп тұрақтаған 
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жандар. Міне, осы кезден бастап олардың бойында түрлі психологиялық келеңсіз құбылыстар орын алып, 
қазақы дүниетанымға жат қылықтар жасау қылаң бере бастайды. Ол туралы шығармада қалада жоғары 
оқу орнында оқып, Қасеннің шаңырағында тұрып жатқан оның туған інісі Сәлім мен алыс қырдан 
үйлеріне келген үлкен аға мен жеңгеге қатысты Жәмиланың көрсеткен жат әрекеттері мен психологиялық 
құбылуларын суреттеу арқылы баяндалады. Ол қазақта ертеден қалыптасқан дәстүр бойынша, алыстан 
үйіне қонақ ретінде жақын ағайын туысы келсе, оларды төріне шығарып, құрмет көрсетіп, ізеттілік 
таныту салтының бұзылуы еді. Яғни Жәмиланың алыстан ат артып, үйіне келген қырдағы үлкен ағасы 
мен жеңгесіне қатысты болмашы бір нәрселерге қатысты ұрыс шығарып, дауыс көтеруі, жылы қабақ 
танытпай жақтырмауы арқылы орларды үйінен еріксіз кетуге мәжбүрлеуі оның мінез-құлқындағы 
өзгерістерді аңғартады. Осы жағдайдың жай-жапсарын мұқият тыңдаған Сәлім, екеуін де бұл үйден алып 
кетуге бел байлайды. Сәлім ескілік көлеңкесінен бас тартып, жаңа қоғамды, жаңа өмірді қабыл алған жас 
комсомол. Ол қаладағы орын алып отырған мұндай жағдаймен жылдам танысып, үйренісіп кететін 
қабілетке ие адам. Жазушы Сәлімнің бейнесі арқылы ескілік көлеңкесінде қалып отырған қазақ халқын, 
көзін ашып оянуға, жан-жағындағы өзгерістерді қабылдап, соған жылдам бейімделу қажет екендігін де 
меңзейді. Себебі, дәл осы ХХ ғасыр алғашқы ширегінде ақын М.Дулатұлы: 

 
 «Көзіңді аш, оян, қазақ көтер басты, 
 Өткізбей қараңғыда бекер жасты. 
 Жер кетті, дін нашарлап, хал һарам боп, 
 Қазағым, енді жату жарамас-ты» [3, 16 б.] - деп ұрандатса, белгілі ғалым, 

ұлт ұстазы А.Байтұрсынов:  
 «Қазағым елім,  
 Қайқиып белің,  
 Сынуға тұр таянып. 
 Талауда малың, 
 Қанауда жаның, 
 Аш көзіңді, оянып» [4, 358 б.]  

 
- деп күллі қазақ қоғамының санасын оятуға күш жұмсап, елдік сананың сақталуына ықпал етіп жатқан 
уақыт болатын. Ежелден дархан көңілді, асқақ рухты, ұлы даладан талай даналарды шығарған қазақ 
халқының рухани санасын тұман торлаған осынау кезеңде, ел ертеңі үшін алаңдаған, адасқан халыққа 
жол сілтейтін дарынды ұлдары Алаш қайраткерлері ерекше күйініш пен алаңдауда күй кешті. Сондықтан, 
сезімтал ақын  М.Дулатұлы:  

 
«Тұманға кірді қалың біздің қазақ, 
Арты жар, алды тұйық - бұл не ғажап?! 
Адасқан ағайынға басшы болып, 
Ішінде жол көрсетер адам аз-ақ» [3, 30 б.] - деп тебірене жырлады. 

 
Рухани салада орын алған аласапыран уақытта бүтін бір ұлттың тағдырына жауапкершілікпен 

қараған Алаш қайраткерлері өз ойларын бірде астарлап, бірде бүкпесіз күйде білдіріп бақты. Ұлттық 
мүдде мен елдік мұрат жолындағы ұлы күресте Алаш арыстары мен бір жақты көзқараста болған 
М.Әуезов те өз шығармаларында алаштықтар көтерген тәуелсіздік жолындағы күрескерлік идеясын 
астарлап жеткізіп отырды. Бар арманы қазақ елінің өткен өмірін өзгертіп, жаңа қоғамның кертартпа 
әрекеттерінен аман өтіп, туған халқының көзін ашып, өркениеттің көшіне қосу еді. Осыған орай 
шығармадағы тағы бір назар аударарлық айтулы кейіпкер Сәлімнің аузына «Сіздер әлі баяғының 
соңында. Ол орыннан жұрттың бәрі кеткен...» [5, 129 б.] - деген сөзді салып, халыққа ескіліктің 
көлеңкесінде қалмауды меңзеген. Оқиғаның басты кейіпкері Қасен қалаға келіп, жаңа қоғамның 
шырмауына түсіп түрлі психикалық процестерді басынан өткеріп, қазақы дәстүрге жат әрекеттер жасаса 
да Үлкен Алматы биігіне оқтын-оқтын қарап өз ойын бір саралап, жинақталып тұрады. Кейде істеген 
әрекеттеріне іштей өкініш білдіріп, тәубәшілік жасап та тұрады. Бұл бір жағынан ұлы жазушының қазақ 
халқының ертегілерін терең зерттеп, оның  кейбір элементтерін әңгіме жазуда да қолданғандығын 
көрсеткендей. Мәселен, әңгіменің өн бойында Қасеннің Үлкен Алматы биігіне қарап онымен ойын түзеп 
отыруы кезінде М.Әуезов өзі үш топқа бөліп жіктеген қазақ ертегілерінің «Хиал-ғажайып ертегілер» 
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топтамасына кіретін Аяз би ертегісіндегі Жаман кейін Хан болған шағында жыртық тоны мен жаман 
тымағын хан сарайының босағасына ілдіріп қойып, кейде хан тағының буымен көңілі тасып, асып бара 
жатқанда соған қарап тәубесіне келетін оқиғамен ұқсас. Осы тұрғыдан келгенде бұл шығармада 
соншалықты жағымсыз кейіпкер жоқ, ал Қасеннің түрліше құбылуы жаңа қоғамның белгілі бір оқиғалары 
түрткі болып, санасын шарпуының арқасында өзгеруге мәжбүр болғандығын аңғартады. Демек, Қасенді 
қаралап, оқиғаға бір жақты көзқарас қалыптастыруға әсте болмас. Қасен де қазақы ортада туып, қырда 
өсіп тәрбиеленген, тамыры қазақтың баласы. Оған қоғамдағы түрлі жағдайлар әсер етпесе ол өздігінен 
оғаш әрекетке бармайды. Мұндағы жазушының астарлы ойы егер бүкіл қазақ баласы өзінің рухани 
тамырынан үзіліп, елдік санасы былғанса осындай оғаш қылықтарға жол беріп түбінде халқымыз құрып, 
құрдымға кетуі мүмкін деген идеяны меңзеген. Ал мұндай жағдай орын алғанда соны істеуге мәжбүр 
еткен империялық үкімет міз бақпастан бір қалыпты төртеуі түгел күйінде күн кеше бермек. Бұл туралы 
әңгіменің аяғында аға мен жеңгені Сәлім алып кеткеннен кейінгі Қасен мен Жәмиланың болған оқиғаға 
еш өкінбестен, керісінше іштей қуанғандары дәлел. Ол туралы әңгімеде «Сонымен аналар әбден кетіп 
болған соң, қабағы жаңа ғана жадырып Жәмила кірді. Қасен қабағы түйіліп, қынжылған кісі боп: 

- Немене? - дегенде, Жәмила ырзалығын жасыра алмай күлімсіреп: 
- Кетті! - деді» [5, 131 б.] - деп баяндалады. Демек автордың ойынша егер қазақ халқы өздері қалың 

ұйқыдан оянып жаңашылдыққа ұмтылмаса, империялық үкіметтің сұрқия саясатының құрбаны болып, 
ұлттық дүниетанымы мүлдем өзгеріске ұшырап, түптің-түбінде ел ретінде жойылып кетуі мүмкін. Оған 
халықтық емес таптық мүдденің негізінде құрылған алып империялық үкімет бір сәтте ойланып қам 
жемейді, керісінше болған жағдайға өз арамыздағы алауыздықты кінәлап дегендеріне жетеді деген 
астарлы ой жатты. Мұның өзі ұлы суреткердің асқан шеберлігі екендігі анық. Бұған біз бүгінгі тәуелсіз 
еліміздің еркін ойлы азаматы ретінде ашық баға беріп, зерделеуге қол жеткізіп отырмыз. Ұлттық 
әдебиетіміздің қанат жайып, тамырын тереңдету үшін өткен тарихымызды бір саралап, өз уақытында 
тиісті бағасын ала алмаған, қат-қабат астарда жазылған шығармалар мен кемеңгер тұлғаларымыздың 
ұлтық дүниетаным жолындағы ұстанымдарын бүгінгі күн тұрғысынан жаңаша талдаудың маңызы зор 
болмақ. Бұл ретте, белгілі мұхтартанушы ғалым Т.Жұртбайдың «Әр ұлттың рухани дамудың қандай 
дәрежесіне жеткені дана тұлғаларына деген көзқарас пен көркемдік өлшемнің деңгейі арқылы 
пайымдалады» деген пікірі өте орынды айтылған деп білеміз. 
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Түйіндеме: мақалада жазушы, Қазақстанның Еңбек Ері Ә.Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» деген 
атаумен танымал болған шығармасындағы адам мен табиғаттың күрделі қатынасы қарастырылған. Әдеби 
кеңістіктегі адам мен оның мекендік ареалы ретінде алынатын туған жер арасындағы шиеленіс 
экологиялық өзгерістерден бастау алады. Мақалада адам мен табиғат арасындағы байланыстың 
Ә.Нұрпейісов роман-дилогиясындағы  ерекшелігі әдеби модернистік ізденістер нәтижесі ретінде 
бағаланады. Дәстүрлі аядағы пейзаждық суреттемелер жазушы шығармасында кейіпкер тағдырын 
шешуші мәнге ие болады. Шығармадағы адам тағдыры мен психологиясы табиғат мінезімен өрістес 
белгіленеді.  

Кілт сөздер: Модернизм, экология, табиғат, «Соңғы парыз»  
 
Аннотация: в статье рассматривается сложное отношение человека и природы в творчестве 

известного казахстанского писателя, обладателя почетного  звания «Қазақстанның Еңбек Ері» А. 
Нурпеисова.  Напряженные отношение между литературным героем и родной землей как средой 
обитания, ореала человека начинается с экологических изменений. Особенность взаимоотношений 
человека и природы в романе-дилогии А. Нурпеисова рассматривается как результат литературно-
модернистских искании. Пейзажные иллюстрации в традиционном контексте имеют решающее значение 
для судьбы героя в творчестве писателя. Судьба и психология человека в работе характеризуются в 
единстве с природой. 

Ключевые слова: модернизм, экология, природа, «Последний долг» 
 
Аnnotation: the article discusses the complex relationship between man and nature in the work of the 

famous Kazakhstan writer, the holder of the title “Kazakhstan Enbek Eri” A. Nurpeisov. The tense relationship 
between the literary hero and the native land as a human habitat begins with environmental changes. The 
peculiarity of the relationship between man and nature in the novel-dilogy of A. Nurpeisov is considered as the 
result of a literary and modernist search. Landscape illustrations in a traditional context are crucial for the fate of 
the hero in the writer's work. Fate and human psychology at work are characterized in unity with nature. 

Keywords: modernism, ecology, nature, «Last Liability». 
 
Дәстүрлі әдебиеттегі табиғат суреттері туындының көркемдік кеңістігінің құрамдас бөлігі екендігі 

белгілі. Көркем туындыдағы пейзаждық суреттемелердің қызметі сан алуан: композициялық құрылымнан  
қаһарманның рухани күйін танытатын кеңістік пен субъект арасындағы байланыс – психологиялық 
паралеллизмге дейін автордың эстетикалық талғамы мен әдеби мақсатына орай шебер пайдаланылып 
отыратын-ды.  Алайда, адамзат өркениетінің урбанизация мен индустриализацияға негізделген даму 
сипаты әдебиеттегі табиғат мәселесін шығарманың композициялық құрылымында ғана емес, тақырып-
тық-идеялық деңгейінде сөз етуге мәжбүр етті. Адам мен табиғат арасындағы күрделі қарым-қатынас 
тарихын таным тарихынан бөліп алып бөлек қарастыруға келмейді. Адамзаттың өркениетті даму 
тарихында табиғатқа деген көзқарас дәуірлер тудырған канондар пайымдарға сәйкес өзгеріп отырғаны 
белгілі. Адам мен табиғат арасындағы қатынас біріншісінің сана дамуының нәтижесі ретінде философия-
лық тұжырымдар ретінде тіркеліп отырды. Табиғат қай кезде де таным нысаны ретінде қарастырылған. 
Антикалық кезеңдерден біздің дәуірімізге дейін біз табиғатты әрқилы түсіндік: қорқынышты күштер 
ретінде таныдық, мадақтадық, пір тұттық, бағындыруға тырыстық. Адам үшін табиғат қашан да қызықты 
да тылсым таным нысаны. Қазіргі адамзат қоғамының өкілдері, біздер, табиғаттан басқа мекеннің жоқ 
екенін түсіндік, оны бағындырудың орасан зардабын көрдік. Табиғи-экологиялық процестердегі баланс-
тың бұзылуы адам мен табиғат арасына модернистік қарам қатынастың қажеттілігін көрсетті. Бүгінгі 
адам тұтынушылық қажеттіліктерден туындайтын табиғи тепе-теңдіктің бұзылуы экологиялық апат-
катастрофа ұласып бара жатқанын түсінді. Бүгінгі адам армагедон-ақырзаманға ұласатын экологиялық 
апат-катастрофаның өзіне ғана емес, жер бетіндегі бүкіл тіршілік атаулыға қауіп төндіретінін ұғынды. 
Бүгінгі адам ортақ тұжырымдар мен конвенциялар арқылы  әлемдегі экобаланстың сақталуын жанталаса 
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қамтамасыз етуге кірісті. Қазіргі экожүйенің құқықтық мәртебесі  Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 
Ассамблеясының «Біз қалайтын болашақ» атты құжат-тұжырымында: «Мы признаем, что планета Земля 
и ее экосистемы – это наш дом и что выражение «Мать-Земля» широко распространено в ряде стран и 
регионов, и отмечаем, что ряд стран признают права природы в контексте поощрения устойчивого 
развития. Мы убеждены в том, что для обеспечения правильного баланса между экономическими, 
социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо 
постараться достичь гармонии с природой» - деп анықталған [1].  

Әлемдік қауымдастықтар қоршаған ортаны сақтау туралы қарарлы шешімдер қабылдап жатқан 
тұста, экологиялық апат пен оның зардаптары әдебиет әлемінің проблематикасынан тысқары тұрмады. 
Адам мен табиғат арасындағы керағар күрес тақырыбы көркем ойдың дамуындағы белесті кезең болып 
көрінді. Табиғатқа еліктеуді эстетикалық категория (мимесис) санайтын әуел бастағы сөз өнері ХХ 
ғасырдың жасампаз тіршілігінде қоршаған ортаның адам әрекетіне деген үнсіз қарсылығын бірінші 
болып сезінді. Сол үнсіз қарсылықты «Человек какое-то изделие рук в своих руках держит, а в нем 
обязательно что-то от природы позаимствовано: щепка какая-нибудь, либо камешек, либо металла малый 
кусочек. Без природы, без такого заимствования человек не встанет, не сядет, шага не шагнет, только вот 
он об этом редко-редко когда припомнит. А ведь все это по отношению к природе «груз-200». Эту же 
привычку человек перенес и на самого себя: самого себя  он превращает в «груз-200». Это – запросто» - 
деген де сөз өнерінің майталмандары болатын [2].  

Адам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылықтың бастауы, адам танымындағы өзгерістерде 
жатыр. Адам танымы ағартушылық пен рационализмге бой алдырған кезеңдерден философиялық 
пайымдағы модернизм бастау алады десек, дәл осы пайымның болашақ және алғашқы құрбаны табиғат 
пен қоршаған орта болды. Кортезиандық танымның жеңісі болмысты дуалистік екі лагерге бөліп, 
табиғатты адам ақылына табындыруға тырысты. Табиғатты табындыруға талпынған таным қарқынды 
дамыды да, ХІХ ғасыр философиясында «Жануар өзін ғана жасайды, ал адам бүкіл табиғатты жасайды, 
жануардың нәтижесі оның физикалық ағзасымен тікелей байланысты болады. Адам табиғатты өзгертіп, 
оның материалдарынан өзінің ерекше әлемін, мәдениет әлемін жасайды», - деп түрлене түсті [3, 204]. Бұл 
философилық тезис ХХ ғасырдағы әдебиет айдынында «Адамға табын жер енді» (О.Сүлейменов, 1961) 
болып түзілді.   

  Кең мағынасында алғанда Модернити кезеңінің, Модернизмнің басты философиялық тезистері 
өзіне дейінгі архаика саналған коғам құндылықтарына деген антитезистік сипатымен ерекшеленетіні 
белгілі. Өткенге антитезис түзу үдерісі модерндік дүниетанымның өз бастауларын да шарпыды. 
Модернизмнің өз бастауларына да күмән танытуы ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басында орын алды. 
Дәл осы кезеңдердегі әдеби өнер табиғаттың тылсым сұлулығын суреттеуден гөрі  адам мен табиғаттың 
байланысын, экожүйе ретіндегі үйлесімін саралауға басымдық берді. Бұл басымдық әдебиет әлемінде 
табиғат пен оның «Homo Sapiens» деп аталатын төл туындысы – саналы адамның қарым қатынасы жайлы  
соны философиялық пайымдаулар, эстетикалық, әлеуметтік көзқарастар қалыптастырды.  

 Сөз өнері, әрине, табиғатты тану туралы ғылым емес, алайда қай ағымдағы болсын әдебиеттің 
объектісі – өмір, предметі – адам екендігін ескерсек, өнер атаулыға ортақ мазмұн – «адамның  ойы,  
арманы,  құштарлығы,  мұраты; өнер туындысының қандай түрі болсын, әрқайсысы өз тілінде өмірдегі, 
қоғамдағы адам тіршілігінің мәні мен мағынасын ғана баяндап жатады. Кез келген әдеби шығарманың 
бетін ашсақ болғаны, іздеп табарымыз, тауып толғанарымыз – адам тағдыры, адамгершілік сыры» [4, 166] 
екендігі ашылады. Ал экологиялық апатпен арпалысқан адамның ой-арманы мен арман-мұраты өзгеше 
мүсінделері хақ. Адамзат өркениетінің Табиғат Анаға деген қысастығын көрген адам қоғамнан жерініп, 
кісікиіктеніп кетуі де заңды құбылыс санатында қабылданады.  

Қазақ топырағындағы апатты аймақ адамының тағдырын табиғат тағдырымен бірге қарастырған 
кесек туынды – жазушы Әбдіжәмил Нұрпейісовтың «Соңғы парыз» роман-дилогиясы. Алғашқы әдеби 
дебютін соғыс тақырыбындағы «Курляндия» романынан бастаған Әбдіжамил Нұрпейісов шығарашылы-
ғының басты нысаны туған жері – Арал аймағындағы адам тағдырымен байланысты айқындалып келеді. 
Жазушының шығармашылық жолы мен Арал тағдырының арасында да әсем бір паралель түзілгендей. 
Алып теңіздің аласұра буырқанған жылдарында жазушы қаламынан «Қан мен тер» сынды трилогия туса, 
қазыналы өңірдің экологиялық апатты жылдарында жазушының жанайқайы «Соңғы парыз» болып 
көрініп, қаламгерлік қарымға тоқтау салынды. «Соңғы парыз» роман-дилогиясы  –  жазушы шығармашы-
лығының есептік межесі. Аталған шығарма ең алғаш рет басылым бетінде 1983 жылдан жарияланса да, 
жазушының ширек ғасырлық жанкешті еңбегі осы шығараны экологиялық тақырыптағы әлемдік 
классикаға айналдырды.  
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Роман-дилогиядағы оқиғалардың негізгі орны мен уақыты Арал аймағындағы арпалысқа толы бір 
күн мен бір түнді қамтиды. Автор көркемдік уақыт тұрғысынан шығарманың кульминациялық кезеңін 
(бір күн, бір түн) өзектей отырып, шиеленісті сәттің логикалық бастауларын ретроспективті ой оралым-
дары арқылы тарқатады. Апатты аймақ тағдыры шығарманың өн бойындағы композициялық шиеленіске 
себеп болып отырады. Жәдігер мен Әзім арасындағы мінез бен дүниетаным қайшылығы да табиғатқа 
деген көзқарастан туындайды. Көркемдік кеңістіктің барынша жұтаңдығы мен осы пейзаждық фон 
кейіпкерлердің мінез әлемімен барынша үйлес. Роман-дилогиядағы негізгі идеялық полюстер бала кезден 
бірге өскен қос кейіпкер Жәдігер мен Әзім арасында өрбиді. Модернизм деп аталатын философиялық 
дүниетанымға тән белгілер шығарманың баяндау сипаты мен құрылымынан, идеялық пайымынан көрініс 
береді. Модернистік дүниетанымның идеялық күретамыры шығармадағы басты әрекет иесі (ой елегінің 
иесі) Жәдігердің кейіпкерлік болмысын айқындайды. Жәдігер – жоғары білімін Алматыда алып, туған 
жерінің еңбек майданына араласуға барған мамандық иесі. Қайын енесінің сөзімен айтқанда, «дипломды 
балықшы». Жұбайы – Бәкизат, бала кезден бірге өскен, кейіннен арасы суыған досы – Әзім. Шығарма 
осы үш кейіпкердің арасындағы қарым-қатынастан туындайтын желіге құрылған. Жалаң, сыдыртып 
оқыған сырт көзге бірінші түсетін образ ашушы конфликт осы үштік арасында өткендей көрінгенмен, 
Жәдігердің ретроспективалық сюжеттердегі құбылыстары шығарманың конфликт тудырушы элементтің 
кейіпкердің ішкі әлемінде екендігін айқындайды. Шығармадағы кейіпкерлерді шартты түрде екі топ-
лагерге топтастыруға болатындай. Олардың бір тобы үйлесімі бұзылған табиғи ортада ежелден келе 
жатқан ата кәсіпті жалғастыруға жанын сала кірісіп жүрген топ болса, екіншісі топ өкілдері аз мансапты 
мұрат тұтатын, сол арқылы жақсы үй, жайлы төсекті жаны қалайтындар. Ауыл арасындағы Бәкизат, 
Жуан Жақайым, Қозы Қарын, үлкен қаладағы Әзім сынды кейіпкерлер осы топтың өкілдері. Бұл 
сыңайдағы кейіпкерлерге ортақ дүниетаным бар: адамның табиғаттан тартып алмақ жетістігі мен 
жасанды мәдениеттің жақсылығана ұмытылу.  

- Әзім... 
- Ие, Бәтіш? 
- Соңыра тартылған теңіздің орнына салынған үйлерде... ана астанадағыдай ыстық су, ванна, 

сауна... 
- Әрине, Астанадағыдан әлдеқайда жақсы болады. Өйткені, керек жабдықтың бәрін шетелден 

сатып аламыз гой. 
- Тама-ша! Тек, оған алтын, валюта.. 
- Табылады, табамыз. Жаңа айттым гой, соңыра теңіз тартылғасын Арал ойпатынан тың игеріп, 

мақта егеміз» [5,19]. Мәдени жасандылық  берекесі кете бастаған теңіз бойы сахарасында тіпті аянышты 
кейіпте танылады. Қала, ауыл белсенділерінің ортасын танытатын қонақ, дастархан басындағы рәміздер 
мен қабылдаулар халықтық дәстүрлі танымға барынша жат: «Аузы басы қимылдап, сөйлеп жатқаны 
таңғалдырды. Бұл не дейді екен деп тыңдап еді: «ыдысыңа ас салайын ба?», дей ме.. «прибор әперейін» 
дей ме?.. Соны сұрамай өзі біліп істесе, құдды қолы сынып,  немесе аузы қисайып кететіндей» [6,179].  

Роман-дилогиядағы ата кәсіп иелері саналатын қарапайым халық өкілдері Сары Иван, Көткеншек 
Көшен, Сары Шая, Қожбан сынды кейіпкерлер образдарынан өліара кезеңнің хаостық сипаты байқалады. 
Жалпы, «Соңғы парыз» деп аталып кеткен роман-дилогиядан моралдық-адамгершілік тұғыры биік, кесек 
тұлғалы образ табу қиын. Автордың Арал өңірін сөз еткен алдыңғы трилогиясы – «Қан мен Тердегі» 
кесек бітімді Кәлен, от ауызды Рай, үнемі өсу үстінде көрінетін Еламан сынды болмысы бүтін 
кейіпкерлерді «Соңғы парыздан» кездестіремін деу әбестік болар еді. Олай болатыны роман дилогияның 
айтар ойы да, арқалаған жүгі де басқа. Осы себепті де жазушы Ә. Кекілбаев: «Сондай да бір күн болған», 
«Сондай да бір түн болған дейтін екі кітаптан тұратын дилогия жанрлық-стильдік бітімі жағынан да, 
концепциялық өзекті ойы жағынан да ұлттық прозамыздағы бүгін таңдағы оқшау құбылыс. Ол біздің 
жаңа әдебиетіміздің жаңа арнасын салып беретін алғашқы мұзжарғыштай. Біздің прозамыз бен 
драматургиямызда жаңа бір ағым басталатындай. Оған «зая ғұмыр әдебиеті» деп ат қойсақ жарасатын-
дай», - деп пікір білдіреді [7, 204].  Дилогиядағы көп кейіпкердің даралық сипатына қарағанда, тарихи-
әлеуметтік фон түзуші ортақ белгілері басым. Мәселен, Сары Шая мен Көткеншек Көшен бейнелерінен 
бейбіт замандағы ақсақалдық пен даналық байқалмайды. Көшеннің аузымен баяндалантын әлқисса (сказ) 
түріндегі оқиғадағы Сары Шаяның әрекеттері адамгершілік нормаларына жат. Сары Шая мен Көшен 
арасындағы оқиғалар мен диалогтардан да қарттық даналық іздерін көре алмаймыз. Бұл тізбектегі 
кейіпкерлер шоғыры ата дәстүрден мақұрым қалған және де жаңа жапсырынды өркениетті игере қойма-
ған өліара кезеңнің зая ғұмыр өкілдеріне жасаған авторлық меңзеу-белгі. Осы меңзеу арқылы автор 
экологиялық апат аймағындағы адам мінезінің де эрозияға ұшырайтынын емеурінмен танытқандай.   
Қозы Қарын, Жуан Жақайым сынды кейіпкерлер лагеріндегі латентті белгі – тоғышарлық пен дүние-
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қоңыздық. Осы екі топтың көшбасында –  екі кейіпкер. Бірі – Жәдігер, бірі – Әзім. Әзім өзі тақілеттес 
кейіпкерлерден айлакер, әккі мінезімен ерекшеленеді. Автор Әзімнің осы ерекшелігін авторлық 
ремаркаларда, кейіпкер көзімен беріп отырады. Романда колхоз сахнасында «құдайсыздар ұйымына» 
мүше, үстінде ақ көйлек, қызыл галстугы бар бала Әзімнен Мәскеудегі Қазақстанның тұрақты өкілдігінен 
ақша сұрап айла жасайтын Әзімді, атақ-даңқ базарында ары мен Аралын сататын Әзімді көреміз. Әзім 
туралы авторлық позиция Жәдігер арқылы көрініс тапқандықтан барынша салқын. Сондықтан да «әдемі 
ақ сары баланың көп арасын киіп жарып, ән салатын жерде тартынбай ән салатын, домбыра тартатын 
жерде тартынбай домбыра тартатын» Әзімнен «Қан мен Тердегі» Тәңірбергенге тән тәтті тіл, кексе мінез 
тартымдылығы көрінбейді. Авторлық позицияның салқындығы сонша, екінші кітаптың екінші бөлімінде 
берілетін Әзімнің мінәжәті іспетті баяндауларда да оқырман алдында ақталып шыға алмайды. Тіпті 
Бәкизаттың әйелдік әрекеттеріне кешіріммен қарайтын автор Әзімнің шығармадағы позициясына 
жылылық танытпайды. Өзін өзгеден айласымен артық деп санайтын Әзімге авторлық үкім қатал. 
Көркемдік шешім Әзімге туған жерінің топырағын да қимайды, Ресеймен шекаралас аймақтағы бір 
қаладан бір-ақ шығарады. Шығармадағы модернистік белгілер – қоғамды жатсыну, жаны жалаңаштану 
басты қаһарман Жәдігердің кейіпкерлік келбетінен айқын байқалады. Шығармада Әзім өзі тәрізді атақ-
даңқ қуған, дүниеқоңыз тоғышар топтың (Қозы Қарын, Жуан Жақайым, Бәкизат, Бәкизаттың анасы) 
көсемі, яғни осы мазмұндағы қоғамның бір мүшесі ретіндегі позицияны иеленсе, Жәдігер өркениет 
саналатын қала қауымынан ғана емес, теңізден тіршілік сауған өзі тақілеттес балықшылардан да бойын 
аулақ ұстайды, жан әлемін жасырып бағады. Теңіз жағасындағы қамыс қос басындағы балықшылар 
арасында да өзін жалқы сезінеді. Ішінде Бәкизаты, басқасы бар, Балықшы Көшені мен Сары Иваны, Сары 
Шаясы бар кереғар қоғамның қайсысынан да өзін іздейді. Кейіпкердің өткен өміріндегі жан жалғыздығын 
қоғамнан жасыру мен заманның дүрмегіне ілесу әрекеті сең үстіндегі шиеленісті уақытағы баяндау 
биігінен қарағанда бірде сарказмға саятын күлкі тудырса, бірде көзсіз ерлікке  бастайды.  Сарказмға 
саятын күлкілі әрекет соңы символдық меңзеумен түйінделеді. Курорттан оралған келіншегін қарсы 
алуында Жәдігер Бәкизатқа горшоктағы гүл сыйлайтын оқиғалық ситуация «...Аралдың қолы ұсынықты 
бір баласы ақ гипстен үйтіп-бүйтіп ұсқынын келтірген тақыр бас көсемнің бюстінің дәл түбіне» қоя 
салуымен түйінделеді. Осы бір сынық сөйлемнің өзінде кейіпкердің сол қоғамға деген бағасы эмоцианал-
ды лексикамен ақтарыла суреттелген. Жәдігердің қоғамды, сол кезде қалыптасқан жағдайды жатсынуы 
шығармада үздіксіз желі болып тартылып отырады. Тіпті кейіпкердің балықшылар қосынан келген бетте 
моншаға бет алуы да сол қоғамнан қашқандай әсер қалдырады. Кейіпкердің жан құлазуының психология-
лық мотивировкасы шығарманың өн бойына тақырып болып тартылған табиғат мәселесімен өзектеледі. 
Балықшы ауылдағы «опан-топаны шығып қираған үй» - үдере көшкен ауылдың орны, елі көшкен жұрт-
тағы күніренген халық, жатырынан індетке шалдығып туылған кемтар балалар, табаны тұз болып тартыл-
ған теңіз кейіпкердің жан әлеміндегі әлемтапырақ жағдайға нанымды мотифировкалық фон түзеді. Жан 
әлемінің жалғыздығы болып тартылған линия шығарманың шиеленісіне ұласып, кейіпкерді ашық теңіз-
дегі сең үстіне шығарады. Сең үстіндегі алып арпалыс табиғаттың алып күшінің алдындағы адамның 
әлсіздігі танытады. Автор Жәдігердің жан арпалысын бейнелеуде модернистік (сана ағымы, елес, т.б.) 
әдеби амалдарды еркін пайдаланады. Шығарманың кульминациялық шешімінде Жәдігердің кеудесіндегі 
кішкентай құстың шырылап ұшуы халықтың дүниетанымдағы адам жанының кеудеден ұшуымен шебер 
шендестірілген.  
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Түйіндеме: Мақалада ұрпақ тәрбиесіндегі Жамбыл Жабаев жырларының маңыздылығы қарастыры-
лады. Ақын жырларында көтерілген мәселелер жан-жақты талданады. Ақынның айтайын деген ойын, 
сараптап өзіндік тұжырымдар ұсынылады. Ұрпақ тәрбиелеудегі адамгершілік, адалдық, Отансүйгіштік, 
шыншылдық, уәде беріктік сынды адами қасиеттерді арқау еткен ақын жырларын түсінуге мүмкіндік 
береді.  

Тірек сөздер: Отансүйгіштік, ұрпақ, адамгершілік, еңбек, ерлік, серт, ақиқат, жауапкершілік. 
 
Аннотация: В статье рассматривается значение стихотворений Жамбыл Жабаева о воспитании  

поколения. Идеи, поднятые в поэтических стихах, подробно анализируются.. Это позволяет нам понимать 
стихотворные стихи, в основе которых лежат такие человеческие качества, как мораль, честность, 
патриотизм, правдивость, обещания обещать воспитание потомства.  

Ключевые слова: патриотизм, поколения, нравственность, труд, мужество, щедрость, правда, 
ответственность. 

 
Annotation: The article discusses the significance of Zhambyl Zhabayev’s poems about the upbringing of a 

generation. The ideas raised in poetic poems are analyzed in detail. This allows us to understand poetic poems, 
which are based on such human qualities as morality, honesty, patriotism, truthfulness, promises to promise the 
education of posterity. 

Keywords: patriotism, generations, morality, labor, courage, generosity, truth, responsibility 
 
ХХІ ғасыр – ақпараттық-технология қарыштап дамыған заман. Осындай жаһандану заманында ұрпақ 

тәрбиесі кезек күттірмейтін өзекті мәселеге айналып отыр. Жас ұрпақты тәрбиелеуде Жамбыл 
жырларының берер тағылымы мол.  

Өзінің ғасырға жуық ғұмырында Жамбыл Жабаев ел мен жерді, адам баласының бойындағы жат 
қылықтарды, ел арасындағы достықты жырлады.  Қазақ поэзия әлемінде өзіндік тұғыр биігіне көтерілген 
жыр алыбына айналды. Оның ақыл-ойға, парасатқа, терең тарихқа, образға толы поэзиясы әр жас 
ұрпақтың бойына өшпес рух береді. 

Жас ұрпаққа ақынның жырлары ғана үлгі-өнеге болып қана қоймай, жүз жылдық ғұмырының өзі 
жанына сая боларлықтай көлеңкесін түсіре алады. Жылдар жылжып өтіп жатса да, қарт Жамбылдың саф 
алтындай асыл жырларына еш кедергі бола алмады. 

Алып ақынның жүз жыл өмірі, жүз жыл бойында суарылған сайын шыныға түскен шар болаттың 
бабындай, шымырлап толысып, түрлене түскен ақпа ақын өзгеше бір өсу өмірі болатын /1,6-7/. 

Күрмеуі көп күрделі дүниеде шыншылдық, әділдік, бауырмашылдық, отансүйгіштік қасиеттер сынға 
түспек. Осындай астасып жатқан аласапыран кезеңде Жамбыл жырлары айнымас бағыт-бағдар беретін 
құнды дүние болмақ.  

Зерттеу мақсаты. Ел дамуындағы жаңа тарихи  кезең мемлекет дамуының жаңа деңгейін қамтама-
сыз ететін жас ұрпақ тәрбиесіндегі Жамбыл жырларының орны мен берер тағлымын зерделеу – басты 
мақсатымыз. 

Тақырыптың өзектілігі. Бір жылдығын ойлаған халық бидай егеді, жүз жылдығын ойлаған халық 
ағаш егеді, мың жылдығын ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді. Қазақ ұлтының алдындағы 
азаматтық борышымыз – Мәңгілік Елдің тұғырын биікке көтеретін саналы ұрпақ тәрбиелеу. Жас ұрпақты 
тәрбиелеуде ата-бабаларымыздың өмір жолы мен ұлағатты сөздерін зерделей отырып, зерттеудің маңызы 
жоғары. Жамбыл жырларына жаңаша көзқараспен қарай отырып, зерттеу көкейкесті деп білеміз. 

Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында жүйелеу, талдау, жинақтау, түсінік беру әдістері қолданылады.  
Нәтижелер мен талқылаулар.  Жамбыл ғұмыр кешкен кезең қазақ елінің ең күрделі де, қиын 

кезеңдері болды.  Мыңдаған жылдарға созылған көшпелі өмір ыдырап, отарлау саясаты күшейіп, үстем 
тап өкілдерінің қара халыққа әмірі батқан, екі бірдей дүниежүзілік соғысты, әлеуметтік-саяси 
өзгерістердің куәсі болған Жамбыл ақынның жырлары тарихтан сыр шертеді. Ақын: 
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Қақаған қар аралас соғып боран, 
Ел үрей, көк найзалы жау торыған. 
Байғара, Жамбыл, Ханда мен туыппын, 
Жамбыл деп қойылыпты атым сонан, - дейді. Ақын қиын-қыстауда ел 

үрейленіп, айналасын жау торыған заманда дүниеге келгенін сөз ете келе: 
 
Көз аштым, сорғалаған қанды көрдім, 
Қамыққан, қанды жасты жанды көрдім, 
Ел көрдім – еңіреп босқан аңды көрдім,  
Қойнауында Алатаудың зарды көрдім 
Бой бермес ел өмірі асау шері, 
Тұрса да құрсауланып тоқсан жері. 
Бірде от, бірде суды көктей кешіп, 
Талпынып, тілегіне басты ілгері, - деген жолдарда қазақ елінің 

төзімділігі, шыдамдылығы сөз болып отыр. Қаншама аласапыран замандарда қиындықтарға мойымай 
еркіндікке талпынған ұлттың асқақ арманы орындалған күн бүгін.  

Жамбылдың жырлары – терең мағыналы, сондай-ақ, жас ұрпаққа рух беретін педагогикалық ой-
толғамдарға толы тәрбиенің де құралы. 

«Жамбыл – менің жай атым, 
Халық – менің шын атым» – деп жырлаған Жамбыл тәрбиеге, ел игілігі жолында бірігуге, достыққа 

да мән берген. Ақын әрбір азаматты қоғамның бір бөлшегі ретінде санап, оларды сол қоғамның, Отанның, 
елдің, жердің гүлдей жайнап, өсіп-өркендеуіне ат салысуға, ауызбіршілікке шақырады /2, 84/.  

 
Өмірге өріс берген жалғыз жүрек. 
Сол жүрек ел достығы берік бірлік, 
Бірліксіз болмақ еді қандай тірлік, 
Әлемдік адал адам бақыт үшін, – деген өлең жолдарында тірлікке тіреу 

болатын бірлік екенін өзінің жүз жылдық ғұмырында көз жеткізгенін айтады.  
 

Жығылмас ырысты ту сол өмірлік. 
Мен ғасырдың айғағы жүзге келдім, 
Ел бірлігін, бақыты іздеп едім, 
Айды аялап, күн құштым, нұр жамылдым 
Кездесіп жетпіс үште іздегенім. 
Ұрпағым іздеп келген бақытты жас, 
Кімде-кім бірлік бұзса халыққа қас, 

 
Ел бірлігін, достығын жырға қосқан Жамбыл ақын жас ұрпаққа:  

 
Өсиетім – шындықты, адалды сүй,  
Ардақтаған халықты, адамды сүй...  
 Елдің тіккен іргесін игілікке  
 Тап бүгінгі бақытты заманды сүй, – 

 
деп шындықты, адалдықты, елді, өмірді сүйіп бағалауды өсиет етеді.  

Жамбыл – өткір тілді, шындықтың ақыны. Ұстазы Сүйінбайдан бата алып, жарлы-жақыбайдың мұң-
мұқтажын жоқтайтын, ешкімге жалтақтамай, айтарын астарламай, ойын еркін жеткізетін шындықтың 
ақыны болды. Оны елге арнаған және ұлық-болыстардың мінін бетіне басып айтқан жырларынан көруге 
болады. Жамбыл жырларынан халықтың тұрмыс-тіршілігін, болыс-билердің парақорлығын әшкерілеп 
айтқанын көре аламыз. Қандай дүниені болмасын, ақын көзімен барлап, сурет күйінде танып үйренген 
Жамбыл өмірден өткенше осы аңғарымпаз қалпынан танған емес. 

Ақынның : 
Осынау жалпақ жалғанда, 
Жамбыл қартың талмады, 
Іздеуден шындық жүрегі, 
Бір уақыт та тынбады. 
Жетпіс бес жыл өткенше, 
Дауылда ұшқан кептерше, 
Көз ұшында бұлдырап, 
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Қуған шындық зарлады. 
Ұшқыр ойым ұмтылды, 
Сонда да оған жетем деп, 
Кешусіз теңіз, асусыз 
Таудан да зырлап өтем деп, 
Бөгеттен бірақ, өте алмай, 
Шындыққа қуған жете алмай, 
Ұзақ жүрдім тепеңдеп, - деп шындық жолының ауыр екендігін, 

шындықты айтудан ешқашан жалтармағанын айтып отыр. Шындық – кез келгеннің уысына түсе 
бермейтін асыл тас. Шындықты, айтқан сайын жарқырап, жайнап тұрады. Шындықты жұртқа айта білу – 
үлкен өнер. Жамбыл – осы өнерді игерген хас шебер.  

Ұлықтар, патша әкімдері ақынның ойын, ақындық өнерін әкімшілік жолмен билеп-төстегісі келеді. 
Бұған дейін неше бір мықты деген шонжарлардан ығысып көрмеген, олардың сыйға тартып отырған аты 
мен шапанына қарамай, айтарын айтып салып жүрген ақын бұл жерде де кідірмейді: 

 
Әділі жоқ ояздар, 
Әділетін бұзады. 
Ақтаяқшы айналып, 
Есігінде тұрады, 
Жазығы жоқ Жамбылды 
Төбеге келіп ұрады...- 
 

деп ояздың, оның маңындағы ұсақ төрешіктердің иттігін, әділеттен тайған екіжүзділігін беттеріне басады 
/3,38-39/. 

Жaмбыл –  хaлық aқыны. Oтты өлеңдерінде хaлықтың үні, хaлықтың зaры бaсым. Қарапайым 
халықтың сөзін сөйлеп, бай-төрелерден қаймықпаған. 

 
Сарнасын ақын, сарнасын, 
Төреге сөзін арнасын. 
Тыңдамаса ол төре, 
Халық тыңдар жалғасын. 
Жарлыға қорлық көрсетіп, 
Әуреге бай салмасын, 
Немесе: 
Бері отыршы, Көкімім, 
Қандай екен өкімің? 
Елді билеп алуға, 
Қай арадан бекідің? 
Әлде бекіп келдің бе, 
Арын сатып бетіңнің?! 
Бір тояйын дедің бе? 
Ақысын жеп жетімнің. 
Әлде ғаріп көз жасын, 
Көрейін деп бекіндің. 
Ашып жауап қайыршы, 
Көкім, сенен өтіндім,–  

 
деп Көкімге қарата айтып отырған осы өлең жолдарында ел билеген азаматтарды сынға алып отыр. 
Жамбыл – шындықты бүгіп қалып жалтақтауды  білмеген ақын. 1908 жылы Жамбыл Сарытауқұм 
(Алматының солтүстігінде) деген жердегі Сарыүйсін еліне барғанда Әлімқұл датқаның ауылында болған, 
кері қайтарда Күрт өзенінің бойында отырған Ордабайдікіне түседі. Жамбылдың екі күн қонағына Қали 
қырыс мінез көрсетеді /1, 284-285/. Сонда Жамбыл: 
 

Сенен қорқып нетейін. 
Күле-күле жүрсін ел, 
Менменсіген пейіліңді, 
Елге жайып өтейін, - деп Қалидің жаман мінезін жырға қосқан. 

1900 жылдары Алматының солтүстігінде Шамалған бойында үлкен той болады, осы жиында 
Жамбылдың аты жоғалады. 
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Атты Байтілес руындағы Қаржау деген ұрлады деп, Жаңғойлық ауылының болысы Мәңке 
Смайловқа ақын арыз айтады. 

Мәңке төртбақ, тымпыш, пысық адам екен, ол параны басыңқырап берген Байтілестің сөзін сөйлеп, 
оны ақтап жібереді. Сонда Жамбыл: 

 
Жаңғойлық болысы пысық келеді, 
Мұрындары пұшық келеді. 
Екі арадан ептеп жерінде, 
Көздерін қысып келеді. 
Сөздерін ұзарта келеді, 
Өңешін қызарта келеді. 
Өнімі азырақ жерде, 
Үстіне тұз арта келеді. 
Ыңыранып отырып алады, 
Әр алуан қырға салады. 
Ақыры құдай жарылқап, 
Қалталарын толтырып алады, –  
 

деп парақор болыстың іс-әрекетін, жат пиғылын ел алдында әшкерілеп отырған. Жамбыл мен ақиқат, 
шындық – егіз ұғым. Өткір  тілді ақын шындықты айтудан еш қымсынбаған. 

Ақын өлеңдерінің тағы бір бағыты үлгі-өнеге, терең философияға құрылған, тәрбиелік мәні жоғары 
жыраулық поэзияның үлгісінде жазылған толғауларын айтуға болады. «Артықша туған азамат» 
толғауында: 

Жігіттіктің кезінде 
Жігерлі болса, ер болар. 
Тұрмаса жігіт сөзінде, 
Нәсілі оның кем болар. 
Қажырлы болса майданда, 
Халыққа сөзі ем болар. 
Ел үшін туған ерлердің 
Алды-арты дария – кең болар, – деген жыр жолдарынан нағыз ер 

азаматтың бейнесін көруге болады. Жігіт жігерлі, уәдеге берік һәм көпке үлгілі болса ғана сөзі өтімді, 
жолы ашық болатынын айта келе, артықша туған азаматты сипаттап кетеді. 

 
Бірлігі кетсе ағайын, 
Әркімдерге жем болар. 
Білімсіз болса жолдасың, 
Кылған қайырың сел болар. 
Артықша туған азамат 
Халыққа үлкен бел болар. 
Серт адамды байлайды, 
Ер жігіт серттен таймайды. 
Өршеленген кезеңде 
Өлімді кім ойлайды. 
Жігері болса жігітің, 
Орындамай қоймайды. 
Атқан оқтан қайтпайтын, 
Өтірік сөз айтпайтын, 
Кезеңді жерде кез болса, 
Қорқып тізгін тартпайтын 

Бұл – өлең жолдары күні бүгінге дейін өз құнарын жоғалтпаған, жас ұрпаққа бере мол толғаулардың 
бірі. Артықша туған азамат бірлікті сақтай алатын, серттен таймайтын, өтірік айтпайтын, батыл болу 
керектігін айтады. 

Батыр Қараш, Саурық. 
Шапырашты, Өтеген, 
Батырлардың еңбегі, 
Таныс маған ертеден, - деген жолдардан артықша туған азамат деп батырларды атап өтеді. Ақын 

сипаттап отырған жігіттің, ер-азаматтың қадір-қасиетін әр өскелең жас ұрпақтың бойына сіңдіруіміз 
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керек. Оның бірден-бір жолы Жамбыл жырларынан сусындау деп білеміз. Ақын ел мен ерді егіз ұғым деп 
біледі. 

Ер жігіт ғаріп емес пе, 
Белгілі елі болмаса,- дейді.  

 
Яғни, «Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі» деген халық даналығына мағынасы  саяды. Халық 

даналығымен астасып жатқан ұлы ақын ойларының берер тағылымы қашан да ұшан-теңіз болмақ.  
Ақын жырлары жас ұрпақты Отансүйгіштікке, елін, жерін қорғауға үндейтін отты жырлар.  

Ел ырысы аяулы. 
Есерсоқ жау елірген, 
Еңбекпенен егілген 
Тартып алмақ даярды. 
Қатер бұлты төнгенде, 
Ел намысы, дегенде, 
Ерлер қашан аянды! 
Жеме-жемге келгенде, 
Жауды қысып шеңгелге, 
Жанын сығып аларды! – деген жолдарда ерлер елі үшін аянып қалмау 

керектігін айтып, күш, жігер беріп отыр.  
 
Жау бір сүйем жер алса, 
Есін жыймақ күшеймек. 
Ол кішкене бел алса, 
Осалдамақ біздің шеп. 
Ойласаңдар осыны, 
Шегінетін жөн бар ма? 
Жауға қыяр ол ғұрлы — 
Жарты сүйем жер бар ма? 
Шегінгенің — өлгенің, 
Ерлер енді соны ойла!  
Елді жауға бергенің, 
Өлген артық одан да! 
 

Ақын осы өлең жолдары арқылы шын жүйрікке қамшы салып, рух беріп, намысын оятады. Жау 
қолында қалған елдің еңсесі түсіңкі болады. Еңсесі түскен елдің бағасы төмен болады. Бағасы жоқ елде 
тыныштық болмайтынын жырға қосып, азаматтарды Отанды қорғауға шақырады. Отанды қорғау кезінде 
азамат қандай болу керектігін де айта өтеді? 

Жамбылдың соғыс тұсындағы өлеңдері дұшпанға қарсы күресте қаһарлы болды. Ақын халық 
поэзиясының эпостық кең тынысты дәстүрін дамыта отырып, патриоттық идеяға толы поэтикалық 
толғаулар туғызды /4, 16-17/.  

 
Сондықтан, ер ұлдарым, 
Тынысыңның барында, 
Төрт мүшенің сауында, 
Қолда дәрмен тұрғанда, 
Шыдап өлім, құрбанға, 
Қатайып тас, темірдей, 
Қарыс жерге шегінбей, 
Қас дұшпанды қаптаңдар 
Донның жойқын селіндей. 
Қатарың болса құрыштай, 
Қаһарың болса қылыштай 
Жау қалмайды жеңілмей. 
Шегінбе! — деп Отан тұр, 
Шегінбе! — деп халық тұр, 
Халық үшін бас тігу, 
Халық айтқан жарлық бұл! –  
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деген өлең жолдарында азамат ердің алынбайтын қамалдай берік, мықты, төзімді, шыдамды болғанын сөз 
етіп отыр. Қазірде бұл қасиеттер Отан қорғаушы азаматтардың бойына керек  деп білеміз.  

Қазақ халқы ұрпақ тәрбиесіне аса жоғары мән беріп, баласының болашағынан үлкен үміт күткен. 
Мысалы:  

Батыр болар ма екенсің 
Алып тұлғалы, 
Ақын болар ма екенсің 
Жазар жыр-әнді, 
Әкім болар ме екенсің 
Елін сыйлайтын. 
Аман болшы, балапаным, – деген өлең жолдарынан елдің ұрпаққа 

деген сенімі мен үмітін көруге болады. Жамбыл жырлары ұрпаққа жігер мен рух беріп, үлкен сенім 
артады. 

 
Қамалы құрыш айбатты, 
Ұлдары батыр қайратты, 
Қаусырғандай қуатты 
Аспан мен жер арасын! 
Жауларға елдің мұрасын  
Таптатпаймыз, бермейміз – 
Гүлденген бақша, ағашын, – деген өлең жолдарында ақынның сенімі 

мен үміті көрініс табады. Елді қорғау ерлердің ісі екендігін және ол жолда мықты болу керектігін айтып 
отыр.  

«Әке – асқар тау», «Әке – балаға сыншы» дейдi халқымыз. Ақынның ұлы Алғадайға арнап шығар 
жырларының тәрбиелік мәні жоғары. Атаның балға деген үміті, ерлікке шақыру, елі үшін аянып қалмауға 
үндеуі көрініс тапқан. 

 
Есіңде, балам, бар шығар, 
Айтқаным Отан әмірін: 
Шегінбе жаудан, жанды сал! 
Шешілмек содан тағдырың. 
Айнымай, балам, антыңнан 
Әкеңнің тілін алыпсың. 
Түсіндім түгел хатыңнан, 
Тайынбай жауға барыпсың. 
Өзіңді қыйып өлімге, 
Арыңды сақтап қалыпсың. 
Қамалын жаудың опырып, 
Қоршаған шебін жарыпсың. 

Немесе: 
Аянба, балам, аянба! 
Бәлекет сонда аршылар. 
Алғадай, ылғый алда бол. 
Аянған адам болмақ қор! 
Бәйгеге барын тігемін, 
Сендерге арнап осы жол. 
Достарыңа осыны айт: 
Жауларыңды жеңіп қайт! 
Айтарым, арнап саған сол, - деп соғысқа аттанған бүкіл ер азаматтарға 

қарата айтып отыр /5, 113/.  
Соғыста мерт болған ұлына арнаған жыр жолдарында ақын: 
 

Темір өзек пенде жоқ, 
Өлмес адам елде жоқ, 
«Орынсыз деп өлімі», 
Ондай ойлау менде жоқ, - деп ақын өзіне жұбатып отыр. Осы өлең 

жолдарында қабырғасы қайысып отырған Жамбыл ұлы Алғадайды орынсыз емес, елі үшін құрбан 
болғандығын жеткізіп, медет етіп отыр.  Жамбыл жырлары - әке үшін ұлын тәрбиелеудегі тәрбие құралы. 
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Жамбыл жырлары өзінің сыршылдығымен, өміршеңдігімен ерекшеленбек. Қай кезеңде де ақын 
жырларын өзінің құнарлығын жоғалтпақ емес. Бұл сөздер – ақын өмірі мен шығармашылығына, оның 
ғасыр жасаған, ерлікке толы поэзиясына берілген әділ баға деп білеміз. Біздер үшін ақын жырлары – мән-
мағынасын ешқашан жоймайтын құнды дүниелер. Жамбылдың жыр-толғаулары кейінгі ұрпақ үшін тек 
танымдық дүние, аңсап, сусап оқитын, тәлімдік, тәрбиелік мәні бар дүние болмақ. Ақын артынан қалған 
өлшеусіз дүниелер ұрпақтан ұрпаққа өтіп, мәңгілік ел санасын жасай береді. 
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Түйіндеме: Мақалада қазақ ертегілерінің тілдік сырына ұлттық таным тұрғысынан қайта үңіліп, 

зерделеу, зерттеу негізгі мақсаттардың бірі болмақ. Қазақ ұлтының мәдениеті мен тілінде ерекше орын 
алатын, мәні мен мазмұны өшпес құндылыққа жататын шығармалар – ертегілер. Мұнда халықтың 
мәдени-тарихи өмірі, халықтың дәстүрлі өмір тәжірибесінің  ұлттың  рухани құндылығы, парасаттылық 
өлшемі, ізгілігі жатыр.  

Жалпы әлемдік әдебиеттану ғылымында сөз өнеріндегі ерекше көркемдік құбылыстың бірі, керек 
десеңіз бірегейі ұлттық характер мәселесі екені соңғы жылдары өткір айтыла бастады. Ұлттық характер 
барлықтың(болмыстың) бастауы. Бүкіл дүние, ондағы тіршілік иесін жаратушы өзіндік ерекшелікпен 
жаратқан. Ал, ұлттық характер дегеніңіз сол ерекшеліктен бастау алады. Ұлттық характердің баса ашып 
көрсететін мәселесі сол халықтың рухани биік парасатын, төл қасиеттерін айқындауында десек, сол 
шындыққа апарар жол болмақ.  Осы тарапта, біз «Аяз би» ертегісіндегі  ұлттық характер мәселесіне назар 
аудармақпыз. Мақалада осы  тұрғыдан талдаулар жасалады.  

Түйін сөздер:  ертегілер, ұлттық характер, серт, таным, ұлттық сана, ақыл-ой, зерде. 
 
Аннотация: Одна из главных целей казахского этноса - найти и сохранить на языке казахского 

этноса и сохранить эти ценности для нынешнего и будущих поколений. В связи с этим одной из 
основных целей является изучение национальных секретов ценных казахских сказок с точки зрения 
национальной идентичности с целью признания национальной мысли. Произведения, имеющие особое 
значение в культуре и языке казахской нации, сущность и содержание которых представляют собой 
бесконечную ценность это сказки. В сказках отображается культурная и историческая жизнь людей, 
традиционный жизненный опыт нации, духовная ценность нации, мудрость и доброжелательность.  

В последние годы одним из самых замечательных художественных явлений в мире 
литературоведения является проблема уникального национального характера. Национальный характер - 
начало всего (бытия). Главное в национальном характере - духовность людей, важность определения 
истинных качеств людей. С этой стороны хотелось бы обратить внимание на национальный характер в 
сказке «Аяз би». В статье анализируется этот аспект. 

Ключевые слова: сказки, национальный характер, клятва, познание, национальное сознание, разум, 
интеллект. 
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Annotation: One of the main goals of the Kazakh ethnic group is to find and preserve in the language of the 
Kazakh ethnic group and preserve these values for present and future generations. In this regard, one of the main 
goals is to study the national secrets of valuable Kazakh fairy tales from the point of view of national identity in 
order to recognize the national thought. Works of special importance in the culture and language of the Kazakh 
nation, the essence and content of which are of infinite value are fairy tales. The fairy tales reflect the cultural and 
historical life of people, the traditional life experience of the nation, the spiritual value of the nation, wisdom and 
goodwill. 

In recent years, one of the most remarkable artistic phenomena in the world of literary criticism is the 
problem of a unique national character. National character is the beginning of everything (being). The main thing 
in the national character is the spirituality of people, the importance of determining the true qualities of people. 
From this side I would like to draw attention to the national character in the fairy tale "Ayaz bi". The article 
analyzes this aspect. 

Keywords: fairy tales, national character, oath, knowledge, national consciousness, mind, intellect. 
 
Еліміздің тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы болып 

табылатын «Ұлы даланың жеті қыры» жаңа бағдарламалық мақаласында: «Төл тарихын білетін, бағалайтын 
және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты 
бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы», [1] –  
деп көрсетілген.Төл тарихтың басты тірегі – тіл, ұлттық құндылықтар десек,   қазіргі тіл білімі саласында 
ұлттық мәдениеттегі құндылықтар ұғымын тіл арқылы тану үдерісі кеңінен дами отырып, зор жетістіктерге 
жетіп келеді. Соның ішінде тіл арқылы мәдениетті, мәдениет арқылы тілдің мағыналық реңкін, соның 
негізінде жаңа атаулардың этимологиясын тану мүмкіндігі лингвомәдениеттану ғылымы арқылы жүзеге 
асып келеді. Қазақ тіл білімінде тілдің мағыналық қабаттарын халықтың танымы арқылы айқындау жүйе-
сінің негізін академик Әбдуәли Қайдар қалаған болатын. Оның «Халықтың дүниетанымы мен болмысы 
оның тілінде сақталып, тіл арқылы көрініс тауып отыр. Әртүрлі заттың, құбылыстың аты-жөні, сыр-сипаты, 
қозғалыстық қатарлар, әдет-ғұрып, салт-сана мен дәстүрлер жайлы мағлұматтар, бәрі де кейінгі буындарға 
тек тіл фактілері арқылы ғана, яғни тілдегі сөздер мен сөз тіркестер, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер, 
аңыз ертегілер арқылы ғана келіп жетуі мүмкін емес»  [2,18] – деген  тұжырымы тілдік деректерден тыс, 
халық, этнос дүниетанымындағы білімдер жүйесі де тілдің бойында көрініс табатынын және оны зерттеудің 
жаңаша тәсілдері қажет екенін байқағанын көрсетеді.   

Ертегілердесонау есте жоқ ежелгі заманнан келе жатқан салт-сана, ой-пікір, көркем бейне, асыл сөз, 
әр дәуірдің ұғым-түсінігі, пайымы мен оқиғасы, қиял-арманы, көне сарын бар, осының бәрі сюжетпен де, 
сюжетсіз де баяндалып, алуан формада жеткен бізге.Ертегілер – бүгінгі күллі руханиятымыздың негізі, 
әрі тұғыры, халқымыздың өткені мен бүгіні ғана емес, келешектің де кепілі, яғни ұлттық сипатымызды 
сақтаудың өзегі. Ол – осы заманғы бүкіл мәдениетіміздің де ажырамас бөлігі, таусылмас қайнар көзі. 
Ертегілер өз сюжетіне байланысты халық ертегілері қиял-ғажайып, тұрмыс-салт, жануарлар туралы 
болып бөлінеді [3,408]. 

Тіл мен таным, тіл мен ой, тіл мен сана, тіл мен мәдениет, тіл мен қоғам арақатынастары сабақтасты-
ғын зерделеу бүгінгі қазақ лингвистикасының негізгі бағыттарының бірі. Соңғы онжылдықтар кезеңіндегі 
зерттеулер этносты, ұлт мәдениетін тіл арқылы анықтауды ұстаным етеді. Осыған орай соңғы кезеңдерде 
лингвистикада ұлы  мұралардың  тілдік табиғатын, ерекшелігін тану негізінде ұлттық болмыс-бітімді, 
дүниеге көзқарасы мен рухани-мәдени құндылықтарына сәйкес тілдің табиғатын нақты тілдік дәйек-
термен ашуға бағытталған. Осымен байланысты өмірлік ұстанымы бар, өз елінің мақсат-мүддесіне 
қызмет ете алатын кәсіби білікті, озық ойлы ұрпақтың қалыптасуына халқылымыздың киелі салт-дәстүрі 
және ұлттық идеалға негізделген  рухани құндылықтары жатады. Академик Ғ.Есім: «Ұлттық сана, халық-
тық дүниетаным,  ұлттық ойлау, мәдениеттің түп төркіні көне түркі заманынан басталады», – деп дәлел-
дейді [4, 49]. Қазақ этносының дүниетанымы оның тілінде, ауыз  әдебиетінің шығармаларында көрініс 
тауып, сақталып, сол құндылықтарды бүгінгі және келер ұрпаққа жеткізу негізгі мақсаттардың бірі. Осы 
орайда ұлттық ойлаудың шығуын тану үшін құнды қазақ ертегілерінің тілдік сырына ұлттық таным 
тұрғысынан қайта үңіліп, зерделеу, зерттеу негізгі мақсаттардың бірі болмақ.Қазақ ұлтының мәдениеті 
мен тілінде ерекше орын алатын, мәні мен мазмұны өшпес құндылыққа жататын шығармалар – ертегі-
лер. Мұнда халықтың мәдени-тарихи өмірі, халықтың дәстүрлі өмір тәжірибесінің  ұлттың  рухани 
құндылығы, парасаттылық өлшемі, ізгілігі жатыр. Ізгіліктің негізгі қағидаларына:  әділдік, парасаттылық, 
адалдық, ақылдылық, игілік, жақсылық жатады. 

Жалпы әлемдік әдебиеттану ғылымында сөз өнеріндегі ерекше көркемдік құбылыстың бірі, керек 
десеңіз, бірегейі –ұлттық характер мәселесі екені соңғы жылдары өткір айтыла бастады. Ұлттық характер 
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барлықтың(болмыстың) бастауы. Бүкіл дүние, ондағы тіршілік иесін жаратушы өзіндік ерекшелікпен 
жаратқан. Ал, ұлттық характер дегеніңіз сол ерекшеліктен бастау алады.Ұлттық характердің баса ашып 
көрсететін мәселесі сол халықтың рухани биік парасатын, төл қасиеттерін айқындауында десек, сол 
шындыққа апарар жол болмақ. Осы тарапта, біз «Аяз би» ертегісіндегі ұлттық характер мәселесіне назар 
аудармақпыз. 

  «Аяз би» ертегісінде жігіт елге жакқан, қиынның ебін, қиюсыздың бабын тапқап ақылды болған-
дықтан, хан сарайын да өз дегеніне мойындататын, үлкен күш иесі боп кетеді. Қарадан шығарып, «бақпен 
асқан патшадан, мимен асқан қара артық» деп, халық ертегісінде ондайды хан да қойған.  

Әңгіме былай басталады: Уа, мырзалар, жолболсын! – деді. 
Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның 

жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Жаман тұрып: 
– Түсінікті! Адамныңжаманыкерекболса, мен боламын, – дейді. 
– Олайболса, жарайды,–деп, Жаманды атына мінгестіріп алып ханға жөнеледі. 
Ханға келе жатып, Жаман: 
– Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған 

екенсіндер. Шөптің жаманы–қарақоға, құстың жаманы–сауысқан еді, – деп, уәзірлерге қырғауыл мен 
шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырған.Мен құстың жаманы–қырғауыл, 
шөптің жаманы–шеңгел деп ойлаушы едім, сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы–
қарақоға, құстың жаманы–сауысқан екенін кайдан білдің? – дейді. 

– Тақсыр хан! Елу жасқа келіп жаман болған жоқпын, жасымнан-ақ жаман едім. Өмірім отын, су тасу 
мен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым 
ертеңіне дейін, сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта: «Киім жыртып, мал жемейтін 
шеңгел отын болып, пайдаға асады екен-ау», –деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып, отқа жақсам, 
жанбайтын еді, үрсем, жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа 
жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып, жемейтін. Сонан соң: «Қарақоға 
тіпті пайдаға аспайтын шөп қой», – деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім, – дейді 
Жаман. 

– Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің? – дейді хан. 
– Қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің 

сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы–тек сиықсыздығы. Ал сауысқанның жүні 
ала болғаны сияқты, өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына 
аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы-сауысқан деймін. 

  Осы тұста, «қазақ қой бақпаған, ой баққан» деген даналық сөз еске түседі. Табиғатқа етене жақын 
өскен қазақ баласының өмірлік тәжірибесі, көңілге түйгені мен көңілмен тұшынғаны анық байқалады. 
Жаманмын деген кісінің өзінің қарақоғаның не отынға жарамайтынын, не малға азыққа татымайтынын  
білуі, ал сауысқанның екеуі бірігіп ұшпайтын алалығын байқап, оның жаман қасиет екенін көрсетуі 
халықтың таным-түсінігінен хабар береді. Сонымен қатар ханның тұлпарын сынап беруі, гауһар тасына 
баға беруі, ханның неше атадан бері хан екенін білуі де өмірлік тәжірибені байқатады. 

Осындай ақылды кісінің өзін жаманмын деп көрсетуі де көп жайдыаңғартады. «Жақсылар жақсымын 
деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды»  деп халық тегін айтпаса керек.Оны мына 
эпизодтан байқаймыз: 

– Сауысқан мен қарақоғаның жамандығын білдің. Енді өзіңнің жамандығыңды кайдан білдің? – дейді 
хан. 

– Уа, тақсыр! Менің жасым елуге келді. Мен қатарлылар әйел алып, бала көрді; келін жұмсап, қызық 
көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшы-
лығында жүрмін. Енді мен жаман емей, жақсымын ба? – деп, Жаман ханға қарайды. 

 Жаманның жауабы қазақ танымындағы отбасы құндылығынан хабар беріп тұр. Қазақ үшін дер 
кезінде үйлі-жайлы болып, бала сүю бақытының маңыздылығы жаманның басындағы жағдай арқылы 
берілген. Сонымен қатар сол кезеңдегі әлеуметтік жағдайдың қандай екені көрініс тапқан. 

Өзін жаманмын дегенмен, басты кейіпкердің ақылдылығы мен уәдеге беріктігі іспен дәлелденеді: 
– Тақсыр! Мана айтпаған себебім мынауеді. Мен барып, Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, 

ол маған бір тәрелке, бірқайрақ, бірпышақ, бір гауһартас беріп жіберді. Ол оның «Қайрақтай болып 
езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып, басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі, мына 
гауһар тастай жарып мені алады» дегені еді. Солсырды: «Пышақтай болып басым кесілгенше айтпас-
пын!» деп, пышақты жетесінен сындырып, «қайрақтай езілгенше!» деп, қайрақты уатып, «тәрелкедей 
уатылғанша» деп, тәрелкені қиратып, «гауһар тастай жарып, сені алам!» деп, гауһар тасты қақ бөліп, 
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уәде беріп едім. Сол себептен мана шынымды айтпап едім. Қыздың өзі мені аяп, ақ боз атқа мініп, бетіне 
перде жауып келіп, дардың жібін қиып, көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені: «Мен үшін кінәсіз 
өлме, ерлігіңді көрдім. Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал», – дегені еді. Өзі 
рұқсат берген соң, шынымды айтып отырмын, – деп, Жаман сөзін аяқтады.[5, 9-16] 

Жаманның «Пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын!» деп, уәдеде тұрып, серттен таймауы 
ұлттық мінездің тереңдігін көрсетеді. Бұнда тарихи тағылым бар, сонымен қатар, сол ұлттың мінезінен, 
болмысынан, өмір сүру салтынан мол ақпарат бар. «Қылыш үстінде серт жүрмейді, антыңды қайтып 
ал»деген жолдарданхалық болмысын, яғни сертке беріктік, сөзде тұру секілді асыл қасиеттерді танимыз.  

Қылыш үстінде серт жүрмейтін себебі неде? Осы тектес «Ант қылыштан да өткір»деген сөз бар. 
Демек, серт пен анттың кесіп түсер қылышпен теңестірілуінен барып, қылышын шығарып тұрып ант, 
серт беруге болмайтындығын көрсетсе керек. Екіншіден, өлім қаупі төніп тұрған соғыс, шапқыншылық 
жағдайында серт беріп едім деп, қылышын қыннан шығармай қарап тұра алмайтынын білдірсе керек. 

Мұның тағы бір қыры бар.  Бұл туралы зерттеуші Ақеділ Тойшанұлы былай деген: 
«Қазіргі біздің түсінігімізде зат өлі деп саналғанымен, ежелгі анимистік таным бойынша қасиетті 

бұйымдар,  керісінше, тірі нысан болып саналған. Сол себептен батырлар бес қаруымен  кәдімгі 
«досындай» сырласып, беріксертбереді: 

 
 …Толғамалы ақ сүңгім, 
 Шанша алмасам маған серт. 
 Қанға тойсаң саған серт. 
 Бұлғары садақ, бұқар жай, 
 Тарта алмасам маған серт. 
 Бел күшіме шыдамай, 
 Беліңнен сынсаң саған серт. 
 Алтын құн да қақ берен, 
 Ата алмасам маған серт, 
 От алмасаң саған серт! 

 
Мұнда батыр өзінің және қару-жарағының намысын қайрап, қытығына тигені, бес қаруының  

беріктігін, өткірлігін  өз күш-қуатына қарама-қарсы қойып, шендестіріп, жекпе-жекке әзірлегені көрініс 
тапқан. Бұл рәсім кең мағынада ант берудің бір түрі болғанымен, оны мәтіннің өзінде айтылғандай, серт 
деп атасақ,  рәсімнің дәлме-дәл мәні ашылады деп ойлаймыз. Осыған ұқсас халықтың күнделікті тұрмыс-
тіршілігімен үйлесіп жатқан ант берудің (дәлірек айтқанда, серттің) қарапайым түрлерін де көруге 
болады. Мәселен, аңшы құрал-сайманына, қол өнер шебері бұйымына серт айтқан. Ғашық жандар, дос-
жарандар, рулас ағайындар  өзара серт айтысып, соны мүлтіксіз орындаған. Бір сөзбен айтқанда, ежелгі 
анттың мұндай қарабайыр шағын түрлері көне салттағыдай қанмен бекітілмесе де, адамның ар-ождан 
тазалығына сенім артып, қоғамдық  өмірде  кең өріс алып, басқаша айтқанда, уәде-аманат деген 
құндылықтарға айналған [6]. 

Оқырман кейіпкердің есімі арқылы жақсы деген не, жаман деген не деген философиялық сұраққа 
жауап іздейді. Сөйтіп, адамның жақсы-жамандығы түрінен емес, ой-санасынан, танымынан, іс-
әрекетінен, ақыл-парасатынан білінеді.Жаман символдық роль атқарған. Сол арқылы қазақтың ұлттық 
болмысы ертегіде  өте сәтті көрсетілген. Академик Зәки Ахметов: «Ұлттық характер – шығармадағы 
кейіпкердің ұлттық сипатымен ерекшеленген мінез-бітімі, оның белгілі бір халықтың өкілі екендігін 
танытатын психологиялық және ойлау, сөйлеу өзгешелігі», –  дейді. [7,360] 

Оны ертегіде ханның аузынан естиміз: «Жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды, 
Данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. 
Егерде ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. «Біреуге ор қазба, өзің түсерсің» деген мақал 
бар», – дейді. Хан Жаманның ақыл-парасатына көзі жетіп, ел жинап, отыз күн ойын, қырық күн тойын 
қылып, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі дос болыпты.  

Қорыта айтқанда, Рухани жаңғыру кезеңі ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени-рухани құндылықтар-
ды қалпына келтіріп,  халық жадында жаңғыртуды қажет етеді. Осы тұрғыда ертегі халық танымының 
базалық негізі бола алады, ертегілерден кейіпкердің ұлттық сипатымен ерекшеленген мінез-бітімін, 
ұлттық мінезін, дархан көңілін,  қазақтың ұлттық болмысын, оның белгілі бір халықтың өкілі екендігін 
танимыз. Ертегі тілі арқылы этностың құндылық жүйесін зерттеу қазақ халқының дүниетанымдық өзіндік 
ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. 
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Аннотация: В этой статье раскрываются методы обучения русской литературе на примере 

творчества А.Н. Некрасова. 
Специфика обучение русской классической литературе – это комплекс  приемов и методов обучения. 

Это связь искусства с жизнью.  Учащиеся  используют умение и навыки,  на уроках литературы. Чтение 
произведений вслух и вместе с этим отметим  некоторые проблемы изучения выразительному чтению 
стихов наизусть – это наиболее трудоемкая работа.  

При изучении Некрасова учащиеся сразу отмечают мастерство поэтического языка, его задушев-
ность, страстность, образную выразительность, меткость и точность. 

Ключевые слова: поэма, стихотворение, литературное наследие, чтение произведений вслух, 
выразительное чтение стихов наизусть. 

 
Annotation: The specifics of teaching of  Russian classical literature is a complex of methods of teaching. It 

is a connection of art with life students use skills at the lessons of literature. Reading of novels orally and together 
with it we must mention some problems of learning to emotional reading of poems and learning them by heart. It 
is a very hard work. 

Learning of Nekrasov’s lyrics, students just note the skill of poetic language, its heartfelt, passion, emotional 
image of poems and exactness. 

Keywords: poems, literature heritage, reading novels orally, emotional reading the poems by heart. 
     

Раскрываются методы обучения русской литературе на примере творчества А.Н. Некрасова 
Особое место при изучении литературы учащимися Коммерческо-экономического техникума 

занимает воспитание и формирование патриотизма и интернационализма, правильных идейно -
эстетических критериев оценки произведений литературы. Своим художественными средствами, помогая 
осознанию общественной роли трудовых процессов, литература воспитывает у учащихся  любовь и 
уважение к людям труда. Уроки литературы оказывают воздействие на эмоциональную сферу учащихся, 
на формирование чувства прекрасного и любви к искусству, развивают их самостоятельную мыслитель-
ную деятельность, способность и умение творчески трудится. Занятия литературой расширяют и 
направляют читательские интересы учащихся, повышает культуру чтения, формируют  навыки работы с 
книгой. На уроках преподаватели литературы опираются на эстетическую природу искусства слова, на 
образный строй литературных произведений, их идейно-художественное своеобразие, широко исполь-
зуют в своей практике выразительное чтение и другие методы и приемы, способствующие развитию 
воображения, эмоциональной сферы и самостоятельной интеллектуальной деятельности учащихся. 

Специфика обучение русской классической литературе – это комплекс приемов и методов обучения. 
Изучение литературы базируется на теоретических и методологических принципах связи искусства с 
жизнью, единства формы и содержания, классовости, народности искусства. Эти принципы постепенно 
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осознаются учащимся, и на уроках литературы они используют умение и навыки, приобретенные на 
уроках истории, русского языка, изобразительного искусства музыки. Для того чтобы научится 
размышлять о литературном произведении , оценить мастерство писателя, надо читать произведение не 
только про себя, но и вслух, упражняясь особенно в выразительном чтении стихов. При это нужно 
стараться представлять себе чувства автора, его отношение к изображаемому, душевное состояние и 
настроение героев. 

Наиболее трудоемкой является работа по обучению учащихся выразительному чтению наизусть. 
Обычно эту работу мы проводим в такой последовательности: 

 Настройка на содержание и форму работы. 
б. Чтение текста учащихся вслух. Словарный комментарий и работа над правильным чтением 

отдельных слов и предложений . 
в. Идейно-стилевой комментарий. Словесное рисование картин-видений.  
г. Расстановка логических ударений и пауз. 
Например, в стихотворении «Железная дорога» – это картина осенней природы и ее идейно-

художественное значение. Изображение  подневольного труда (строитель дороги, образ белоруса), 
хищнической эксплуатации рабочих (образ подрядчика). идея стихотворения: утверждение созидатель-
ной мощи народного труда, решительное опровержение клеветнических слов генерала о народе, 
уверенность поэта в будущем народа. 

При изучении лирики Некрасова учащиеся сразу отмечают мастерство поэтического языка 
Некрасова: его задушевность, страстность, образную выразительность, меткость и точность. Кроме того,  
учащиеся  обращают внимание на иронию автора, которая носит как скрытый характер, так острую 
насмешку в форме притворной похвалы («почтенный лабазник », «отрадная» картина).  

Желательным является и заучивание стихотворения наизусть 
Изучения творчества Некрасова можно продолжить работой по картине К.А. Савицкого  «Ремонтные 

работы на железной дороге» и написанием обучающего сочинения о подневольном  труде по 
стихотворению Н.А. Некрасова «Железная дорога». 

Другое замечательное стихотворение Некрасова «Крестьянские дети» – эти искренняя и глубокая 
любовь поэта к крестьянским детям. Читая стихотворение, учащиеся отмечают, ка выражает автор 
сочувствие к нелегкой судьбе детей, подчеркивают доброе отношение автора к детям. 

Для того чтобы уяснить , в чем специфика обучения классической литературе  (на материале лирики 
Н.А. Некрасова), восставим в памяти некоторые историко-литературные сведения, касающиеся 
творчества поэта. 

Обладая твердым характером, Некрасов дал себе слово «не умереть на чердаке» и начал энергичную 
литературно-журнальную деятельность. «Уму непостижимо, сколько я работал», - вспоминал он позднее. 
Благодаря специальной значимости литературных произведений, авторитет Некрасова быстро вырос в 
русском обществе, особенно среди передовой молодежи и революционных  деятелей, считавших его 
первым русским поэтом. Некрасов не только сочувствовал народу, но и отождествил  себя с крестьянской 
Россией, говорил от ее имени и ее языком. «Я лиру поставил народу своему», - сказал он в конце жизни. 
Тема народа, крестьянства, воплощенная в бесконечном  разнообразии типов и характеров , новых для 
русской литературы , проходит через все творчество Некрасова – от ранних стихотворений «Тройка» и 
«Родина» до больших эпических обращений к русскому народу. Именно Некрасов создал такие 
поражающие своей правдивостью картины деревенской нищеты и горя («Размышления у парадного 
подъезда», «Орина», мать солдатская», «Пир на весь мир»). Вместе с тем именно он увидел столько 
светлых сторон в жизни крестьянства, запечатлел много запоминающихся мужественных характеров 
(Дарья, Матрена, Савелий,  Ермил). Н.А. Некрасов осуждал долготерпение, пассивность большой части 
крестьянства («Чем хуже был бы твой удел, когда б ты менее терпел?»). образ России, сильной и 
страдающей, стоит за широкими картинами некрасовской деревни: «Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и 
могучая, ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка Русь!». 

Необычна сама биография Некрасова. Сын помещика,  ярого крепостного, он стал выразителем 
настроений крестьянства, певцом демократии. Он боготворил Белинского, Добролюбова, Чернышев-
ского. Эти необыкновенные, бесстрашные люди всегда были для него высшим примером. Мало найдется 
поэтов, столь чутких к своей гражданской совести, как Некрасов. Он так терзал себя за каждое даже 
временное отступление в борьбе, за каждый «неверный звук» своей лиры. 

О народе сочувственно писал и до Некрасова. Но он целиком посвятил себя служению народу и 
впервые в русской литературе решился писать серьезные, а не развлекательные стихи непосредственно 
для народа. Этим глубоко народным направлением его творчества он пошел даже дальше Пушкина. Это 
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выразилось в разностороннем использовании устного народного творчества, в передаче живой 
разговорной речи, пословиц, поговорок, иносказаний, особенностей разговорного построения фраз. Поэт 
всегда стремился к большой конкретности, зримости поэтического образа. 

Главная дума Некрасова и важнейшая тема его творчества – жизнь народных масс и прежде всего 
жизнь русского крестьянства. Труд, семейный быт, внутренний мир русского крестьянина и окружающая 
его природа обрисованы в лучших стихотворениях: «забытая деревня», «Сжатая полоса», «Крестьянские 
дети», «Школьник» и др. многие из произведений Некрасова стали народными песнями: «Коробейники»,  
«Тройка», «средь высоких холмов». Поэт воспел русскую крестьянку «доля ты русская, долюшка 
женская!». Он показал, что, несмотря на все бедствия, русская крестьянка, как и весь народ, сохранила 
силу, красоту и величие . 

Какую бы тему ни затрагивал Некрасов в своей лирике, он неизменно обращался к женским  образам. 
Даже на фоне общей традиции поэзия Некрасова поразительна по своей сосредоточенности на судьбах и 
ликах «женщины русской земли».   Не случайно Некрасова называли «певцом женской доли». Некрасов 
вошел в наше сознание прежде всего как певец крестьянства, а образы русских крестьянок, бесспорно, 
весьма важны для раскрытия народной темы. 

Особое место в лирике Некрасова занимает так называемый панаевский цикл. Его героиня – реальная 
женщина, А.Я. Панаева, возлюбленная поэта, глубокое чувство к которой он пронес через всю жизнь. В 
одной из предсмертных писем он с горечью восклицает: 

                                  Зачем ты в душе неистребима, 
                                   Мечта любви, не знающей конца? 
                                   Усни … Умри!  
Лирическая героиня «панаевского цикла» - существо противоречивое, сложное. Ее любовь приносить 

поэту несказанное блаженство, дает силы для борьбы с судьбой: 
                                   С тобой настоящее горе 
                                   Я разумно и кратко сношу… 
Но отношения героев сложны, они сопровождаются взаимной нервозностью, депрессией - и вот уже 

поэт восклицает: 
                                   Ее не стоило любить, 
                                   Ее не стоит ненавидеть,  
                                   О ней  не стоит говорить. 
 
Одна из наиболее ярких женских образов в лирике Некрасова – образ матери. Культ матери, рано 

умершей, но не забытой, занимает огромное место в жизни творчестве поэта. К ней он обращается в 
самые тяжелые минуты, у нее ищет опоры и заступничества. к матери обращены знаменитые строки из 
поэмы «Рыцарь без страха». 

От ликующих, праздно болтающих, 
 
                                   Обагряющих руки в крови, 
                                   Уведи меня в стан погибающих       
                                   За великое дело любви!      
                                   Мать – Родина, Россия- матушка.  
 
Эти сочетания пришли в нашу жизнь из творчества Некрасова. Это он провозгласил равнозначность 

двух основных для каждого человека понятий. В пронзительном стихотворении «Великие утраты войны» 
Некрасов создал потрясающий образ материнского горя. Мать, оплакивающая погибшего на войне сына, 
уподоблена «плакучей иве»  и это не случайно. Женские образы часто слиты у поэта с природой, этим 
утверждается их сопричастность чуду жизни вообще. Рассказ Орины («Орина мать солдатская») о 
замученном солдатском сыне кажется понятным, современным и сейчас.  

Сама муза Некрасова – тоже русская женщина.  В программном стихотворении « Вчерашний  день, в 
часу шестом …» поэт сравнивает ее с истязаемой крестьянкой: в стихотворении «Муза» конкретизирован 
образ бледной, в крови, кнутом иссеченной музы « плачущей,  скорбящей и болящей, всечасно 
жаждущей, униженно просящей …» [5].  

В своем творчестве поэт воссоздал картину русской жизни во всех ее проявлениях.  
Удивителен и неповторим мир искусства. Искусство делает нас возвышение и чище. Оно помогает 

нам отрешиться от мира низких страстей и низменных потребностей. В поэзии Некрасова много тоски и 
грусти, много человеческих слез и горя. Но есть в ней русский размах, который зовет на безумный 
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подвиг, на борьбу : «Иди в огонь за честь отчизны, за убеждения, за любовь. Иди и гибни безупречно. 
Умрешь не даром. Дело прочно, когда под ним струится кровь!». Исторический путь нашей страны был 
труден, полон драматизма, напряженного труда, но было в нем и многих великих побед и достижений. 
Мы должны знать имена людей, с которыми связаны страницы жизни нашей страны. Имя Николая 
Алексеевича Некрасова золотыми буквами вписано в русскую и мировую литературу. Он произнес 
обличительный приговор самодержавию, выстрадал свою любовь к народу и светлую веру в прекрасное 
будущее Родины 
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Түйіндеме: Бұл мақалада жазушы Дулат Исабеков шығармашылығы туралы жасалынған ғылыми-
теориялық зерттеу жұмыстары қарастырылады. Қаламгердің көркем туындылары түрлі әдеби бағыт 
тұрғысында басты зерттеу объектісі ретінде алынып, талданады. 

Кілт сөздер: қазіргі қазақ әдебиеті, Дулат Исабеков, зерттеу, көркем шығарма, рухани адамгершілік. 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-теоретические исследования о творчестве 

писателя Дулата Исабекова. Художественные произведения писателя были приобретены и проанализиро-
ваны в качестве главного объекта исследования по различным литературным направлениям. 

Ключевые слова: современная казахская литература, Дулат Исабеков, исследование, художествен-
ное произведение, духовная нравственность. 

 
Annotation: This article deals with scientific and theoretical research on the work of the writer Dulat 

Isabekov. Artistic works of the writer were acquired and analyzed as the main object of research in various literary 
fields. 

Keywords: modern Kazakh literature, Dulat Issabekov, research, artwork, spiritual moral values. 
 
ХХ ғасырдың 60-80 жылдары қазақ әдебиетінде әсіресе проза жанрында адамгершілік, адамның 

рухани дүниесін танытумен сабақтас мәселелерді толғайтын философиялық-психологиялық тереңдігі мол 
көркем шығармалар көптеп дүниеге келді және әдебиетте түрлі әдеби сын-пікірлер қалыптастырды. Осы 
кезең әдебиет өкілдерінің басты ұстанымы адам құндылығы, адам жанын терең үңіле отырып ашу болды. 
Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, жазушы, драматург Д.Исабековтің де көркем туындыларындағы 
көтерген басты мәселе адам тағдыры, адам жанының терең нәзік иірімдеріне үңілу, рухани адамгершілік 
мәселесі еді. 

Дулат Исабеков шығармашылығы хақында қазақ әдебиеттану ғылымында біршама ғылыми-
теориялық еңбектер, кандидаттық диссертациялар, сыни-әдеби зерттеулер жасалынған. Солардың ішінде 
М.Канафинаның «Проблема творческой индивидуальности Д.Исабекова (на основе прозы)», 
Д.Неталиеваның «Д.Исабеков повестеріндегі ұлттық мінез сипаты» және А.Таңжарықованың 
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«Д.Исабеков прозасының көркемдік әлемі» атты кандидаттық диссертация жұмыстары Д.Исабеков 
шығармашылығын жеке тақырыптық деңгейде зерттеп қарастырған.  

Д.Исабеков шығармашылығы туралы іргелі зерттеулердің бірі М.Канафинаның «Проблема 
творческой индивидуальности Д.Исабекова (на основе прозы)» атты кандидаттық диссертациялық 
жұмысын атай аламыз [1]. «Дулат Исабеков прозасындағы көркемдік тартыс» және «Уақыт пен 
Д.Исабеков замандастары және жазушының жазу стилі ерекшеліктері» атты тараулардан тұратын 
зерттеуде қаламгердің прозалық шығармалары негізінде шығармашылық даралығы, нақтылар болсақ, 
Д.Исабеков шығармаларындағы көркемдік тартыс мәселесі, уақыт және замандастар хақында кейіпкерлер 
мінезін табиғи және тұрмыстық жағдайда ашу, жазушының шығарма композициясын құрудағы даралық 
сипаты, көркем шығарманың психологиялық барлау тәсілдері мен тілдік бейнелеуіш құралдарын қолдану 
және сөйлеу ерекшеліктері мәселелері тереңінен талданып қарастырылады. 

Д.Исабековтің өз замандастарының интеллектуалды бейнесін жасау, қоршаған әлемді жеке адамның 
өзіндік көзқарасы, қажеттілігі мен қызығушылығы, жалпыадамзаттық құндылықтар, ізгілік, әділдік 
негізінде қоғамдық құрылымды өзгерткісі келу ниеті мен мүмкіндігі арқылы зерделеу, сол дәуірдегі түрлі 
әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық құбылыстар мен шиеленістерді саралау мәселелері диссертациялық 
жұмыстың «Қарғын» романындағы уақыт пен Д.Исабеков замандастары және жазушының жазу стилі 
ерекшеліктері» атты тарауында қарастырылады. Әдеби ортада алуан түрлі сын-пікірлерге ұшыраған 
«Қарғын» романында 70-80-жылдардағы қоғам өмірінің түрлі қырлары шынайы әсерлілікпен 
бейнеленеді. Осылайша зерделеу барысында аталмыш зерттеу жұмысы Д.Исабековтің жазушылық 
шеберлігін, стильдік даралығын алғаш рет жекелей талдап қарастырған және қаламгердің әдебиеттегі 
орны мен шығармашылығының зерттелуінің бастамасы ретінде құнды еңбек болып табылады.    

Д.Неталиева «Д.Исабеков повестеріндегі ұлттық мінез сипаты» атты кандидаттық диссертация 
жұмысында қаламгер шығармашылығын ұлттық сипатта қарастырады [2]. Зерттеуші диссертацияның 
«Ұлттық мінездің бейнеленуіндегі дәстүр және жалғастық» атты алғашқы тарауында қазақтың жазба 
әдебиетін қалыптастырушы Ұлы Абайдың өлеңдері мен қара сөздерінен бастап, бертін келе 
Ж.Аймауытов, С.Сейфуллин, Б.Майлин, М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, Т.Ахтанов шығармаларындағы ұлттық 
ойлау жүйесін, ұлттық характер болмысының әдеби даму үрдісін зерделейді. Автор Дулат Исабеков 
повестерінің ұлттық сипатын дәстүр мен жалғастық үдерісінде аталмыш ақын-жазушылар шығарма-
ларымен сабақтастықта талдайды: «Дәстүрден үйрену – оны сол қалпында қайталау емес, шығармашы-
лықпен түрлендіру, жалғастыру, кешегі мен бүгінгіні байланыстыру. Д.Исабековтің шығармашылық 
ізденістерінен осы ерекшелікті көреміз. Қазақтың мінін жазған Абайдан тақырып пен идеялық бағытты 
айқындап, ақын дәстүрін өзіне сара жол еткен. Абай адам мінезінен образ жасаған. Ал Д.Исабеков 
характерден типтік мінез жасаған. «Дермене» повесіндегі Омаш – жазушының Абай дәстүрімен тудырған 
кейіпкері» [2, 38]. Зерттеуші тұжырымы бойынша, ұлттық мінез дегенді – өзіндік болмысы, жеке психо-
логиялық ерекшелігі бар кейіпкердің ұлттық сипаты деп қарастырсақ, Д.Исабеков жоғарыда аталғандай 
өзіне дейінгі ұлттық көркемдік тәжірибелерді ескере отырып, кейіпкердің ұлттық болмысын бейнелеу 
дәстүріне мазмұн мен пішін жағынан өзіндік үлесін қосқан. Жазушы кейіпкерлерін олардың ішкі жан 
дүниесі негізінде қазақы дүниетүсінікпен суреттеуді мақсат еткен, жалпыадамзаттық ұғыммен сәйкестік 
тапқан ұлттық бейне тудырып, тың  көркемдік ізденістер жасаған» [2, 95]. 

Д.Исабековтің прозалық шығармаларындағы психологизм сипаты,  жазушы повестерінің көркемдік 
және танымдық сипаты мәселелері А.Таңжарықованың «Д.Исабеков прозасының көркемдік әлемі» атты 
кандидаттық жұмысында кеңінен талданады [3]. Диссертацияның алғашқы тарауында қаламгердің 
«Талахан-186», «Ескі үйдегі жаңа қоныс», «Шалдар, «Ақырамаштан наурызға дейін», «Қара шаңырақ» 
және тағы басқа әңгімелері ұлттық таным, ұлттық болмыс, ұлттық салт-сана мәселелері төңірегінде 
қарастырылады. Автор жазушының аталмыш туындыларында бейнеленген қарапайым қазақы ауыл 
тіршілігін ұлттық құндылықтар негізінде үлкен әлеуметтік-қоғамдық мәселелердің бой көрсетуін 
саралайды. Қазақ халқының ежелден келе жатқан салт-дәстүрінің, әдеп-ғұрпының, үлкенді сыйлау, кішіге 
ізет көрсету, қара шаңыраққа ие болып қалу секілді қасиеттерден ажырап бара жатқандығын, қазақы бол-
мыстың күңгірттену жағдайын қаламгер шығармаларындағы басты идея негізінде талдап көрсетеді: 
«Жазушы өзінің уытты тілі арқылы аңқау да бейғам қазақ ауылын суреттегені анық болғанымен,  оның 
әңгімесінің негізгі арқауы – сол замандағы  рухани дағдарысқа ұшыраған қазақы орта, ұлттық танымның 
бүлінуі. Орыстандыру саясатымен азан шақырып қойған Бектұр атын Виктор деп өзгерткен спорт сек-
циясын  басқарушының ұлт, қазақ, халық жайындағы, сүндетке отырғызу салты туралы пікірі де – адам-
дар жан дүниесіндегі рухани  құндылықтардың өз салмағын жоғалтқанының бірден бір белгісі» [3, 15]. 

Сондай-ақ зерттеуші қаламгер шығармаларынан қазақылықтың қайнар көзі – ауыл тұрғындарының 
бойындағы ақжарқындық, кеңпейілділік, қонақжайлылық, мейірімділік пен бауырмалдық, тәубешілдік, 
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барға қанағат, жоққа нысап сияқты тамаша қасиеттерін де назардан тыс қалдырмайды. Әсіресе, қазақы-
лықтың исі аңқып тұрған «Кемпірлер» әңгімесіндегі сүйінші сұрау, бәсіре атау, есік ашу тәрізді әдеп-
ғұрыптарды берік ұстанған, сыйлас, бауырмал қарт аналардың тұрмыс-тіршілігін ұлттық мінез тұрғы-
сынан ашып көрсетеді. «Д.Исабеков – шығармаларында өз халқының кемшілігін көріп, аяусыз сынай 
алған батыл жазушы. Ұлттық характерді ашу дегеніміз – сол ұлттың қасіретін, қарекет, тіршілігін, 
тағдырын бүркелемей сыртқа шығару. Автор осынау аса қиын, аса маңызды күрделі мәселеге өзінің 
көркем туындылары арқылы жауап іздеуді мұрат тұтқан» [3, 25]. 

Диссертациялық жұмыстың келесі тараушасында автор қазақ әдебиетіндегі психологизмнің пайда 
болу, даму арнасын зерделей отырып, жазушы туындыларында психологизм сипатын, яғни кейіпкердің 
ішкі жан иірімдерін ашуда қолданған пейзаж, монолог, диалог, психологиялық параллелизм, деталь, 
күлкі, түс көру, т.б. көркемдік тәсілдерді талдау арқылы жазушыға тән даралық сипаттарын саралап 
көрсетеді. «Жазушы шығармашылығындағы кейіпкер психологиясының ашылуы  олардың сөйлеген 
сөздері арқылы, іс-әрекеттері, ішкі монолог, психологиялық диалогтар, ым-ишарат, жест, бет құбылысы, 
дене қозғалысы, психологиялық пейзаж,  параллелизм, деталь, портрет, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі талдау, 
өзіндік таным, түс көру, сандырақтау, күлкі, жылау, сыр ашу және тағы басқа арқылы жүзеге асып 
жатады» [3, 28]. Дулат Исабековтің қаламына тән ерекшелік – көркем туындыларында көркемдік 
бейнелеу тәсілдерін ұтымды қолдануы. Солардың ішінде кейіпкерлердің болмысын танытуда, характер 
ашуда монолог пен диалогтің рөлі маңызды болып табылады. Зерттеуші «терең психологизм дәлдігі, 
сенімділігі үшін монолог қандай қызмет атқарса, диалогтың да идеялық-көркемдік орны сондай үлкен. 
Адамның мінез қырларын, белгілі бір сәттердегі сезім-күйлерін тапқыр, әрі ұтымды, қысқа да мағыналы 
бейнелеуде диалог ерекше тәсіл... Диалог – Д.Исабеков шығармаларындағы мүсін сомдаудың қуатты 
құралдарының бірі. Көркем шығарманың негізгі ойын жүйелеуде, портреттер мүсіндеуде оның алар орны 
ерекше» дей келе, Д.Исабековтің бірқатар әңгімелері мен повестеріндегі монолог пен диалогтің рөліне 
талдау жасайды. 

Сонымен қатар,  зерттеу жұмысында қазақ әдебиетіндегі тың тақырып – жатсыну мәселесі және 
антиутопиялық жанрдың қазақ әдебиетінде, оның ішінде Д.Исабеков шығармашылығында көрініс табуын 
орыс қаламгерлерінің туындыларымен салыстырыла талданады. Автор жазушының «Ертегі елінде немесе 
қоштасу вальсі» және «Жүз жылдық арман» деп  аталатын  әңгіме-повестеріне антиутопиялық жанр 
тұрғысынан, ал «Сүйекші», «Тіршілік» повестеріндегі кейіпкерлердің жатсыну мәселесіне авторлық 
таным тұрғысынан баға береді: «Д.Исабековтің «Ертегі елінде немесе қоштасу вальсі» повесть-ертегісі 
осындай антиутопиялық ойлау көріністері барлығымен құнды. Антиутопияның бір тарауы іспетті 
дистопияда ғылыми фантастика, виртуалды шындық басым келеді. Олай болса, каламгер шығармалары 
ішінен эстетикалық-философиялық, көркемдік ерекшелігі жағынан, сюжеттік құрылымы тұрғысынан 
оқшау тұратын бұл повесть – ертегіні қазақ әдебиетіндегі антиутопияның бір үлгісі ретінде зерделеуге 
болады» [3, 85]. Аталмыш зерттеу жұмысынан түйгеніміз, Д.Исабеков көркемдігі мен өнегелілігі мол, 
ұлттық болмыс аспектісінде, оқырманға ой салу жолында түрлі психологиялық бейнелеуіш тәсілдермен 
көркемделген, философиялық сарыны басым көркем туындыларымен құнды шығармашылық иесі болып 
табылады. 

Дулат Исабеков шығармашылығын психологизм тұрғысынан қарастырған зерттеу еңбектерінің бірі – 
Г.Ержанованың «Қазіргі қазақ повестеріндегі психологизм мәселелері» кандидаттық диссертациясы [4]. 
Аталмыш зерттеуде жазушының моральды-әлеуметтік сипаттағы повестеріне өзге әдебиет өкілдерінің 
көркем туындылармен салыстырыла психологиялық-философиялық тұрғыда талдау жасалынады. 
Психологиялық талдаудың негізінде автор қаламгер туындыларынан кейіпкердің жан дүниесін, ішкі ой 
тебіреністерін танытуда монолог тәсілін айқындап айрықша талдап көрсетеді. Зерттеушінің: «Дермене», 
«Сүйекші», «Тіршілік» повестеріндегі бір ерекшелік – оқиға автордың көзқарасы мен кейіпкер ойымен 
астасып келуінде, монологтардың түр-түрін шебер қолдана білуінде. Монолог – ойлау, монолог – 
армандау, монолог – еске түсіру, диалог іспетті монолог. Бұл монологтардың көп түрлілігі кейіпкер 
характерін аша түсудің бір формасы» дей келе жазушының адам жанының терең иірімдерін зерделеу 
шеберлігін жоғары бағалайды  [4, 61].  

Дулат Исабековтің шығармаларын стильдік тұрғыдан әдебиет ерттеушісі А.Кулумбетова «Стиль 
казахского рассказа и повести» атты монографиялық еңбегінде қарастырады [5]. Зерттеудің «Қазақ 
повестері мен әңгімелерінің реалистік-романтикалық стилі» атты тарауында өзге қазақ әдебиеті 
өкілдерінің көркем туындыларымен қоса Д.Исабековтің «Ай-Петри ақиқаты», «Өкпек жолаушы» 
шығармаларына түрлі әдеби сын-пікірлерді саралай отырып стильдік сипатын айқындауды көздейді. 
Мәселен, автор өз зерттеуінде сыншы М.Шағатаевтың Д.Исабековтің стиль ерекшелігі, тілдік мақамы 
аталмыш туындыларда гротесктік-поэтикалық реализммен байланысты көрінеді деген тұжырымына 
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өзіндік пікір білдіріп, қаламгер шығармаларын қоғамды, адамзатты адамгершілік биігіне жетуге 
жетелейтін интеллектуалды прозаға жатқызады. Автор «Ай-Петри ақиқаты» әңгімесі туралы: «Писатель в 
рассказе воспроизвел приметы конкретно-исторического времени 70-80-х, характеризовавшихся особым 
расцветом конъктурного подхода к оценке личности. Духовный потенциал обесценился, значимость 
приобретала занимаемая должность человека и его ближайшего окружения»  [5, 310] деп жазады. 
Шығарма кейіпкері Жамалға Ай-Петри ақиқатының ашылуы адам баласының дүниеге келген сәтінен 
бастап соңғы демі қалғанша жалған өмірге, қу тіршіліктің қамына салынбай адамзаттың адамгершілік 
заңдары алдында жауапкершілігімен түсіндіріледі. 

Д.Исабековтің 80-90 жылдары жазылған шағын жанрдағы шығармалары тақырыптық сипатымен 
ерекше көзге түседі. Әдебиет зерттеушісі Г.Балтабаева «Қазіргі қазақ әңгімесі (1980-1990 жж.)» атты 
кандидаттық зерттеуінде қазіргі заман әңгімелерінің тақырыптық-идеялық ерекшеліктерін талдап 
қарастырады. Автор солардың ішінде Д.Исабековтің «Социализм зәулімі», «Ескерткіш», «Талахан-186», 
«Ақырамаштан наурызға дейін», «Ай-Петри ақиқаты» әңгімелерін өзге қаламгерлер туындыларымен 
идеялық-көркемдік сабақтастыққа зерттеп тұжырым жасайды: «Жақсы сомдалған кейіпкер бейнесі, 
қапысыз тартылған оқиғалар желісі, ең бастысы, қоғамның әлеуметтік тіршілік тынысын дөп басып айта 
алу сияқты сипаттар Дулат Исабеков шығармаларына тән. Қаламгер өз оқырманының жан-дүниесіне кіре 
отырып, адам тағдыры, қоғам келбеті, кейіпкерді психологиялық жиынтық болмысы сияқты қасиеттерді 
аса бір сыршылдықпен ашып көрсетеді. Домбыраның қос ішегіндей Адам. Қоғам» дейтін қос мүддені 
назардан тыс қалдырмайды» [6, 27]. 

Әдебиет зерттеушісі С.Асылбекұлы «Қазақ повесі (Қазіргі заман қазақ повесі (1970-2000) және оның 
поэтикасы» атты зерттеу еңбегінде қазіргі дәуір әдебиеті өкілдерінің шығармаларын зерделеуде 
Д.Исабековтің өресі биік, адамгершілікті ту қып ұстанған повестеріне талдау жасайды [7]. Әсіресе тағдыр 
тәлкегіне ұшырап, сергелдең күй кешкен кішкентай адамдар туралы «Сүйекші», «Тіршілік» шығарма-
ларына айрықша тоқталып, автор позициясына өзіндік бағасын береді. Автор сондай-ақ интеллигенция 
тақырыбындағы «Қарғын» шығармасына роман емес повесть жанрында қарастырып, жазушы шеберлігі-
нің қазақ прозасында жаңа баспалдаққа көтерілу деңгейіне көтерілгендігін шығармада қаламгерлік 
концепцияның сәтті көрініс табуымен түсіндіреді. 

ХХ ғасырдың 70-80 жылдарындағы қазақ прозасында адам концепциясын зерделеу мәселесі 
Ж.Жарылғаповтың, М.Арғынбаеваның кандидаттық зерттеулерінде теренінен талданды. Ж.Жарылғапов 
«70-80 жж. қазақ прозасындағы адам концепциясы» атты диссертациялық жұмысында 70-80 жылдардағы 
Ә.Кекілбаев, О.Бөкей, Д.Исабеков, Ә.Тарази сынды қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің философиялық 
тереңдігі ерекше танылатын прозалық туындыларына талдау жасап, дәуірлік құбылыстарға сай адамның 
ішкі эволюциясын, адам санасындағы өзгерістерді, қоғамдағы рухани-адамгершілік мәселелерді 
қозғаудағы концептуалдық ойларының сипатын ашып көрсетеді [8]. Сондай-ақ диссертация барысында 
шағын жанрдағы шығармаларына салмақты идеялық мазмұн сидыра білетін Д.Исабековтің қоғамның 
рухани ахуалын зерделеу, әлеуметтік шындықты көркемдік-эстетикалық амалдармен – юмор мен сатира 
сарынымен жеткізу шеберлігіне баға беріледі. 

1970-80 жылдар кезеңіндегі қазақ прозасында Қ.Ысқақов, М.Мағауин, Ә.Тарази, М.Сүндетов, 
О.Бөкей, Д.Исабеков, С.Елубаев сынды қаламгерлердің шығармаларынан драматизм ұғымына тән 
құбылыстар ерекше байқалды. Драматизм (лат. drama - әрекет) – адам өмірінің, адам мен оны қоршаған 
қоғамдық және табиғи ортаның арақатынастарының қайшылықтары мен қиғаштықтарын бейнелейтін 
категория. Реалистік өнер шындықты өз күрделілігі мен қайшылықтарында суреттеу арқылы өмірдің 
драматизміне, адамдардың тағдыры мен тауқыметіне терең бойлайды. Қазақ әдебиетінде драматизм 
мәселесін М.Әуезов, М.Базарбаев, Р.Нұрғали, Т.Есембеков, К.Төлеубаева т.б. әдебиет өкілдері қарастыр-
ған. Солардың ішінде Д.Исабеков шығармашылығына да драматизм тұрғысынан жасалынған зерттеулер 
баршылық. Филология ғылымдарының докторы, профессор Т. Есембеков «Художественно-эстетическое 
значение драматизма в казахской прозе» атты докторлық диссертациясында драматизм ұғымына кеңінен 
сипаттама бере отырып, ХХ ғасырдың 20-30 жылдары, 60-70 жылдарындағы қазақ прозасында оның 
көрініс табуын, көркемдік-эстетикалық мәнін зерделейді [9]. Автор әдебиетті өзіндік ішкі даму заңды-
лықтары бар жүйе, ал драматизмді – осы қозғалысты дамытып отыратын пәрменді күштердің бірі деп 
танып, Д.Исабековтің «Ескерткіш», «Тіршілік», «Сүйекші» әңгіме-повестерінен кейіпкерлер драматизмі-
нің құбылмалы сипатын айқындайды. К.Төлеубаева «Қазақ романдарындағы драматизм (1970-80 жж.)» 
атты кандидаттық диссертациясында қаламгердің «Қарғын» романындағы драматизм табиғатын ашып 
сипаттайды. Автор тұжырымына сәйкес, роман кейіпкерлерінің іс-әрекеттері негізінен ішкі драмалық 
тартысқа негізделеді. Романның басты қаһарманы бір ғана Жасынның өн бойынан драматизм сипаты 
айқын байқалады. Себебі Жасын – биік парасатты ой иесі. Жасынның ой тебіреністері мен рухани 
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өзгерістердің ішкі әлеміне әсері оның ішкі монологы негізінде ой қозғалысынан хабар береді. «Қарғын 
романындағы драматизмнің ұшқындап көрінуі «ойлардың қозғалысынан» байқалады. 

«Қарғын» романы драматизммен шектеліп қана қоймай романтикалық сипатқа да ие деуге әбден 
негіз бар. Бұған Қ.Жанұзақованың «Қазақ прозасындағы романтизмнің көркемдік әлемі» атты моно-
графиялық еңбегі дәлел [10]. Әдебиетші ғалым зерттеуінде Д.Исабеков шығармаларынан романтизм 
эстетикасына тән белгілерді айқындай отырып талдау жүргізеді. Ең алдымен, романдағы Жасын бейнесін 
ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінің Онегин, Печорин сынды романтикалық бейнелерімен ұқсастықта 
қарастырады. Аталмыш романтикалық кейіпкерлерге тән ортақ көрініс – өз заманының әлеуметтік-
қоғамдық жағдайына көңілі толмай беймаза күй кешуі, қоршаған әлемге сыни көзқараспен қарауы, 
қоғамды жайлаған тоғышарлыққа ішкі наразылық. Бұны автор романтизмге тән белгі – идеал мен болмыс 
арасындағы ымырасыздық, субъективті әлемге ден қою деп түсіндіреді. «Оның түсінігі қалыпты ұғым-
танымға сыя бермейді, мінез-құлқы, қарекет өзгешелігі бар. Оның көп адамға түсініксіз көрінуі дүние-
таным тереңдігінен туындайды» [10, 244]. Романтизм эстетикасының басты идеялардың бірі – жеке 
тұлғаның қайталанбас даралығы, тәуелсіз шығармашылық тұлға болу идеясы. Өз кезегінде Жасын – еркін 
шығармашылықтағы рухани дербес тұлға. Оның өзіндік ой-пікірі, дербес көзқарасы  қатып қалған 
қағидалар мен ұстанымдарға жат. Ол болмысқа өз эстетикалық идеалы тұрғысынан баға береді. Жасын 
бейнесінің роматикалық сипаты төңірегінде романның өзге кейіпкерлеріне материалдық және рухани 
құндылықтар негізінде сипаттама беріледі. 

Қорыта айтсақ, Д.Исабеков шығармашылығының ғылыми-тоериялық, әдеби-сыни тұрғыда зерттелуі 
қаламгер шығармаларының танымдық-тәрбиелік маңызы жоғары екендігін және жоғары мектепте әдеби 
білім беруде оқыту қажеттілігін көрсетеді. 
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Түйіндеме: Мақалада қазақ тілінің Қазақстан мемлекеті үшін маңыздылығы, құндылығы жөнінде сөз 

болады. Жастарды отаншылдық сезімде тәрбиелеу білім беру жүйесінің басты бағыты болуы керек 
туралы мәселелер қарастырылады.  

Тірек сөздер: ұлттық сана, қазақстандық патриотизм, гуманизм, дәстүр. 
 
Аннотация: В статье речь идет о значимости, ценности казахского языка для Казахстана.Вопросы 

воспитания молодежи в духе патриотизма должны стать главным направлением системы образования. 
Ключевые слова: национальное сознание, казахстанский патриотизм, гуманизм, традиция. 
 
Annotation: The article deals with the significance and value of the Kazakh language for Kazakhstan. Issues 

of education of youth in the spirit of patriotism should become the main focus of the education system. 
Keywords: national consciousness, Kazakhstan patriotism, humanism, tradition. 
 
Тіл адамның дүние танымдық әлемін бейнелейтін айна іспеттес. Тіл екі әлемді: адамнан тыс, яғни 

оны қоршаған әлемді және адамның ішкі әлемін танытады. Тіл тұлғаны қалыптастырушы қару әрі құрал 
болып саналады. Біз ата-бабамыздан жеткен тіл арқылы, әрі сол тілде жинақталған мәдениет арқылы өсіп 
өркендеп келеміз. Қазақ тілін білмеген қазақтан Қазақстанға пайда келмейді. Осы орайда newsasia.kz 
ақпарат агенттігіне сұхбат берген Әбдіуақап Қара мырза келесі бір керемет ойды айтады: Мен өзім 
зерттеуші болғандықтан бұл мәселені зерттедім, ойландым, толғандым. Мынадай бір пікірге келдім. 
Адамның санасы да тәуелді болады екен. Тек қана мемлекет тәуелді болмайды екен. Адамның санасы 
өзінің ұлтына емес, басқа бір ұлтқа тәуелді болады екен. Басқа бір ұлтты ұлы көріп, өзінің шыққан тегін 
төмен санап, менсінбеушілік болады екен. Соны сананың тәуелділігі дейміз. Саяси тәуелсіздікті бір 
күнде, бір секунтта алуға болады. Айталық Қазақстан 1991 жылы, 16-желтоқсанда бір күнде тәуелсіз 
болып шыға келді. Ал сананың тәуелсіздігі дәл солай бір күнде келе салмайды. Оған ұзақ уақыт керек. 
Өйткені сіз жетпіс жыл бір идеялогияның жетегінде жүрсеңіз, одан шығуыңыз оңай емес. Әсіресе, жасы 
егде тартқан адамдар сонымен өзгермей бейітке дейін барады. Кеңестік идеологиядан арылу үшін ұрпақ 
ауысу керек. Санасы тәуелді адам өз халқына сенбейді. Онда өзінің келешегін көрмейді. Сондықтан 
санасы тәуелді адам баласын қазақ балабақшасына бермейді. Қазақ қоғамының болашағы жоқ, қазақша 
оқыса ертең жақсы жұмысқа орналаса алмайды деп түсінеді [1]. Және осы жерде айтып кететін жағдай 
санасы тәуелді адамның өзінің санасының тәуелді болып жатқанын білмеуі. Саясаттың тілі, шаруашы-
лықтың тілі, тұрмыстың тілі қазақ тілі болмай барлық жұмыс бекер болып қала береді. 

Қай заманда да әр адамның санасындағы аса мазмұнды және құрметті мәртебеге ие ұстаным – ол 
отансүйгіштік сезім болып келгені ақиқат. Бұл туралы әлемдік және төл тарихымыздың әр бетінен негізгі 
дерек табылады. Туған елінің құндылықтарын, әсіресе тілі мен мәдениетін әрдайым құрметпен жоғары 
ұстап, ол құндылықтарды басқа ұлттар мен ұлыстарға, мемлекеттерге тарату да - отансүйгіштіктің белгісі. 
Қазақстандық патриоттық ұстанымның негізі, оның мақсаты, міндеті, мазмұны, түрі, құрылымы, әдісі, 
тәсілі, заңдылықтары, қағидаттары, құралдары бар. Егер патриоттық тәлім-тәрбие арнасында солардың 
бірінің негіздері болмаса, ол жәй сөз болып қалуы мүмкін. Кез-келген мемлекеттің білім беру жүйесі сол 
қоғамда ұстанған саясатымен анықталады. Мысалы, Қазақстан Республикасының азаматтарына 
патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында осы мәселелер 
анық көрсетілген болатын. Қазақстандық патриотизм мен ұлтаралық татулыққа тәрбиелеудің жолдары 
мен құралдары – ол түрлі іс-шаралар, тәрбие сағаттары, гуманитарлық пәндердің мазмұны. Қазақ баласы-
ның ұлтжандылық, отаншылдық сезімде тәрбиелеу – білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғары 
оқу орнына дейінгі барлық ұйымдардың міндеті. ХХI ғасырда өз ұлтын сүйген, бірлікте болған халық 
қана тұтастығын сақтап қалады. 

Жаһанданған заманда қазақ халқын жаманшылықтан құтқаратын нәрсе ол – ұлттық құндылықтар. Біз 
қаншалықты керемет білім алсақ та, теңдессіз технологияны меңгерсек те, елді ел қылатын ұлттық 
құндылықтар. Қазақты сақтайтын да солар. Одан айрылсақ, айдалаға адасамыз. Қорғансыз, тірексіз 
қаламыз. Қандай заман орнаса да, біздің тірегіміз – әдет-ғұрпымыз, салт-дәстүріміз. Адами болмыстың 
жоғары қасиеттеріне парасаттылық, білімділік, Отанын сүю, имандылық пен ғылымды меңгеруін, туған 
тілін құрметтеуін жатқызамыз. Тәуелсіз мемлекетіміздің мемлекеттік тілі – қазақ тілінің тарихына үңіле 
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отырып, қазіргі жағдайын сараласақ, ұлттық тіліміздің болашағына көз жіберсек бабалар еңбегінің 
құндылығына бас иеміз. «Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» деген жазушыларымыз бен ғалым-
дарымыздың пікірлері ойымыз бен санамызды толғандырады. Тілімізді гүлдендіретін де, болашағын 
көркейтетін де ұлтын сүйетін ұлтжанды ұрпақ болмақ. Осы орайда елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың тіл 
туралы айтқан бірқатар толғамдарына тоқталып өтсек: «Өз баласын қазақша сөйлетпеген қазақтың «қазақ 
тілі» деп сарнауының ешбір реті жоқ., Ұлтты күшейтудің бірінші тетігі – тіл., Қазақ тілі – ғажап тіл. Оның 
болашағы да ғажап. Тек оны насихаттай білуіміз керек. Ғажап тілді азап тіл сияқты етіп көрсететін 
оқулықтардан құтылуымыз керек., Қиын кезеңдерде ұлтты қожыратпаудың қуатты қаруы болған қазақ 
тілі бүгінгі өмірімізде де ұлтты тұтастандырудың тегеурінді тетігі болуға тиіс., Тарих пен тіл тамырлас., 
Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін әркім өзгені емес, өзін қамшылауы тиіс., Қазақстанды, қазақты 
достықтың киелі шаңырағына теңесек, түрлі этностар оның алтын арайлы уықтары іспетті». Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың латын әліппесіне көшу жөнінде бастама көтеруі, тіліміздің өркендеуіне негіз болып 
отыр. Бұл бастама рухани жаңғыруымыздың негізгі белгісі ретінде біздің ата –бабаларымыздың 
қалдырып кеткен мұраларын қайта жандандыру болып саналады [2]. 

Қазақ зиялыларының ішінде ұлт руханиятының қай саласында болмасын халқымыз үшін берекелі 
еңбек еткендердің бірі – Мұхтар Әуезов. Ұлы жазушы мәдениет пен тілді тұтас алып қарастыра отырып: 
«Өз тілін білмеген адамдарды мәдениетті адамдардың қасына қосуға болмайды» - деп тілін білмеген, оның 
қыр-сырын жетік меңгермеген адамдарды мәдениетті адамдардың қатарына қоспаған. Туған тілін білген 
және оны құрметтеген адамды ғана,  бойында тұлғалық қасиеті қалыптасқан адам деп есептеген [3]. 

Патриотизмді қалыптастыру – бұл қоғамның әлеуметтік тапсырысынан нәр алатын мемлекеттік 
міндет.Отаншылдық сезімді қалыптастырудың тағы бір алғы шарты – халық пен мемлекет арасындағы 
өзара сенімді нығайту. Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру осы мемлекет пен халық арасындағы 
кәміл сенімді орнықтыруға тікелей байланысты. Адамдар мен мемлекет мүдделерінің ортақтығын, 
өзектестігін бұқаралық сана толық түсінген жағдайда қоғамның патриоттық сезімі арта түсетін болады. 
Тұтас елдің мүддесі мен жеке адам мүддесі әрдайым өзектес, сабақтас екенін әрбір азаматтың жете 
түсінуі олардың отаншылдық сезімін тәрбиелеуге тікелей қатысты екендігі сөзсіз. Адамдардың айқын 
азаматтық тұғырын қалыптастырмайынша, ұлттық рух туралы сөз етудің өзі артық. Елінің, жерінің 
өткенін сезінбей, оның ерлікке, адамгершілікке толы тарихын, дәстүрін білмей мәдениетін, әдебиетін, 
өнерін жете ұғынбай, отаншылдық сезімді оятудың өзі мүмкін емес. Өткен тарихты объективтік тұрғыдан 
саралап зерделеуге ұмтылу – заман талабы. Патриотизм ұғымы дерексіз, психологиялық сезім күйінен 
нақтылы іс-қимыл әрекетіне ауысқанда ол әр адамға түсінікті әрі әсерлі болады. Отан деген ұғымнан 
тарайтын бұл құбылыс қайткенде нақтылы сипат алады. Отан деген дерексіз дүние емес. Ол халықтан, 
жерден, судан елдің дәстүрі мен мәдениетінен, өнері мен әдебиетінен, тарихы мен бүгінгі тыныс – тірші-
лігінен құралады. Онда патриотизм осылардың бәріне деген шексіз сүйіспеншілік сезімнен туындайды. 

Қазақ халқының рухани көсемі, қазақ тіл білімінің атасы, мемлекет және қоғам қайраткері , білім 
беру жүйесінің ұлы реформатыры А. Байтұрсынов: «Атадан балаға мирас болып екі-ақ нәрсе қалады: Ең 
біріншісі бай тіл, екіншісі байтақ жер» - деген екен. Біз – бүгінгі ұрпақ, осы екі нәрсені көзіміздің 
қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа табыстауымыз керек. Ол үшін бізге отансүйгіштік, патриоттық, 
ұлттық сана-сезім қажет. Патриотизм проблемасын зерттеу отандық тарихымыздың барысымен, бүгінгі 
өміріміздің тыныс-тіршілігімен, тіпті қарама – қайшылығымен де байланысты екенін аңғартады. Демек, 
патриотизм феноменін түсініп-түйсіну үшін оның тек өзінің ғана емес, жанама ұғымдарының да мән-
жайын саралап алу керек. Тегінде, патриотизмнің мәні өте күрделі. Бір жағынан, ол – ізгілікті саяси үрдіс, 
яки жеке тұлғалық һәм қоғамдық сана элементтерінен тұрса, екінші жағынан отанды қорғауға, сақтауға, 
нығайтуға бағытталған сезім болып табылады  [4]. 

Қазақ халқы жастарды патриотизмге тәрбиелеуде ұлттық мәдениеттің рөлін өте жоғары бағалаған. 
Ұлттық мәдениеттің рухани бағытын да, материалдық бағытын да назардан тыс қалдырмаған.  Қазақ 
халқының ауызекі шығармашылығын гуманизм мектебі десе болады. Өйткені ондағы кішіпейілділік, 
мейірімділік, қонақжайлылық, обал-сауап, борыш пен парыз, имандылық, намыс сияқты гуманистік 
түсініктер жеке адамдардың күнделікті тыныс-тіршілігінде моральдық норма ретінде шешуші қызмет 
атқару дәрежесіне көтерілді. Олар адамның рухани дүниесін реттейтін гуманистік күштерге қағидаларға 
айналды.  Егер «гуманизм» деген ұғымның мағынасына тоқталсақ, гуманизм – латынның «иманды» деген 
сөзінен алынған. Философиялық мағынада қарастырғанда адам болмысының тұжырымдамасы дегенді 
білдіреді. Нақтырақ айтсақ, гуманизм – адамның адами қадір – қасиетін, бітім-келбетін, оның жеке 
тұлғалық рухани көзқарасын, мінез-құлқын, сонымен қатар, адамның игілігіне, оның жан-жақты дамуына 
жасалатын қолайлы қоғамдық қамқорлықты білдіретін  көзқарастар жүйесі. Гуманизм – бүгінгі таңда 
әрбір елдің өмір салты мен қоғамдық санасынан, психологиясынан белгілі деңгейде орын алып отыр. 
Гуманизмді патриотизмнен бөліп қарастыруға болмайды. Өйткені олар бір-бірімен етене қабысып, 
сабақтасып жатқан егіз ұғым, бірінсіз-бірі дәрменсіз болып қалады, оларды жеке-жеке жүзеге асыру 
мүмкін емес. Гуманизмнің мол үлгілері қазақ халық ауызекі шығармаларында көрініс алған. Оларда 
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қазақтардың гуманистік дүниетанымы, адамдық сипаты мен сапасы, ұлттық қасиеті мен менталитет 
белгілері терең бейнеленеді.   

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев көпұлтты Қазақстанда идеялық топтасу мен 
қазақстандық отаншылдықты қалыптастырудың бір ғана жолы бар екенін көрсетеді. Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігі мен егеменділігі жағдайында патриоттық тәрбие беру мәселесін адамдарға ұлттық 
дәстүрлердің ықпалын, оның әсер ету механизмін қолдану арқылы шешіледі. Дәстүр дегеніміз – біздің 
таным-түсінігіміз, белгілі бір ұлтты құрайтын халықтың ата-бабаларының халық болып қалыптасу 
жолындағы бүкіл тіршілік тәжірибесінен сан ғасырлар бойы тірнектеп жинап, сұрыптау тезінен өткізіп, 
бір жүйеге келтіріп, қалыпқа түсірген өмір сүру заңы, яғни бүгінгі түсінікпен айтсақ, қатал тірліктің 
қағидаларынан қорытып, уақыттың өзі бекітіп берген конституциясы. Оған басқа ұлттың ортақтығы жоқ. 
Белгілі бір ұлттың адамзат өркениетінің ортақ өрісіне шығып, дамып жетілуі де, құлдырап төмен кетуі де 
осы ұлт дәстүрінің сақталуы мен бұзылуына байланысты. Дәстүр бұзылған жерде халықтың халықтығы 
бұзылады: қазақ – қазақ болудан, орыс – орыс болудан, шүршіт – шүршіт болудан, т.б. қалады. Ал бұған 
керісінше, қалыптасқан дәстүрі бұзылмаған елдер халықтық қалпына селкеу түсірмей, өзіндік өмір сүру 
заңдылықтарын сақтай отырып, ел көшін замана талабына сай жетілдіре дамытып, алға ілгерілей береді. 
Мұндай елдің іргесі берік, мәртебесі биік [5]. 

Жеке адамның ұлттық-патриоттық қасиетін қалыптастыруда алдыңғы ұрпақтардың сан ғасырлық 
тәжірибесі, яғни ұлттық дәстүрлері белгілі рөл атқарады. Дәстүрлер адамдардың ақыл-ойы мен 
сезімдеріне иелік ете отырып, адамдардың белгілі бір тобын біріктіріп, жұмылдыратын нақтылы күшке 
айналады: олар белгілі бір әдет, талғам, әлеуметтік, адамгершілік, эстетикалық, спорттық және т.б. идеал-
дарды меңгеруге ықпал етеді. Дәстүрлер адамдардың бір-біріне, өз халқына деген қарым-қатынасының 
тұрақты нормаларын, мәселен, ұлттық мақтаныш сезімін, патриотизмді білдіреді. Нақты дәстүрлер 
адамдардың белгілі бір қажеттіліктеріне байланысты туындайды. Ұлттық дәстүрлер, мәселен, бесікке 
салу, тұсау кесу, құда түсу, т.б. халық дәстүрлері тарихи тұрғыда туындаған қажеттіліктерге байланысты 
пайда болады. Сонымен қатар бұл қажеттіліктердің керектігін адамдар ұғынып-түсіне білулері тиіс және 
бұл түсінік ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыруы қажет. 

Патриотизмді қалыптастыру мен дамытудың бір жолы тұлға бойында ұлттық сезім тәрізді құбылыс-
ты орнықтыру болып табылады. Қоғамнан тыс өмір сүретін адам болмайды. Әрбір адам нақты ұлттың 
немесе ұлыстың өкілі ретінде бой көрсетеді. Туған халқының тағдырына, мақсат-мүддесіне, оның рухани 
құндылықтарына деген қарым-қатынас, тұлғаның ұлттық сана-сезімі – мұның барлығы ұлттық сезімге 
жатады. Ұлттық сезім – бұл рухани құбылыс. 

Патриотизмнің қалыптасу жолын былайша айқындауға болады. Адамдар ортақ аймақта мекен ететін, 
өмір сүру салты ұқсас, қарым-қатынас тілі ортақ, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, мәдениеті мен тұрмыс-
тіршілігі ортақ белгілі бір этникалық қауымдастықтың құрамына кіреді. Дәстүрлер ұлттық патриотизмді 
қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Қазақ патриотизмі ең алдымен қазақ халқына, оның ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып келе жатқан рухани құндылықтарына деген құрмет пен сүйіспеншілік, бұл 
құндылықтарды игеруге талпыныс болып табылады [6]. Сонымен қатар бұл – өткен кезеңде ұлттарды 
біріктіріп, бір-біріне қосып жіберу мақсатымен жүргізілген саясаттың салдарынан ішінара ұмыт болған 
халықтың тарихи жадын, материалдық және рухани мәдениетінің белгілерін, өткеннің озық дәстүлерін 
қайта жаңғыртып, қалпына келтіруге саяды . 

Бүгінгі таңдағы әлемдегі тарихи, әлеуметтік-саяси оқиғаларға үңілсек саны көп ұлттың саны аз ұлтқа 
үстемдік ете отырып жойып жіберуді, өзіне сіңіріп алуды мақсат ететіні, ал аз ұлттардың қалайда құрып 
кетпеу үшін жанталасқа түсіп келе жатқаны байқалады. Саны көп ұлтпен аралас-құралас тірлік кешкен 
саны аз ұлттың жойылып кетпеуге қарсы ең негізгі, ең басты қаруы – ұлттық дәстүрі мен тілі. Талай-талай 
қырғын соғыстар мен індеттерді бастан өткерген халқымыздың құрып кетпей, өніп-өсіп, ұлан-ғайыр 
жерді иеленіп отыруының басты себебі көптеген дәстүрлерді сақтап қалуында. 
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КОБО АБЭ ТУЫНДЫСЫНДАҒЫ АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 
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Абай атындағы ҚазҰПУ академик С.Қирабаев  
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аға оқытушысы, магистр 
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 Түйіндеме: Кобо Абэ – жапон жазушысы, драматург, сценарист. Қаламгер шығармаларының негізгі 
тақырыбы – заманауи қоғамдағы адам баласының өзін, өзіндік ерекшелігін табу мәселесі. Мақалада 
жапон әдебиетінің көрнекті жазушысы Кобо Абэнің жазушылық, заман шындығын дәл жеткізе алған 
шеберлігі өз болады. 

 Тірек сөздер: жазушы, қоғам, адам, заман,  жапон әдебиеті.  
 
 Аннотация: Кобо Абэ – японский писатель, драматург и сценарист. Основная тема творчества – поиск 

человеком собственной идентичности в современном мире. В статье идет речь о писательском мастерстве 
японского писателя Кобо Абэ, его умения правдиво показать общественное положение того времени.  

Ключевые слова: писатель, общество, человек, современность, японская литература. 
 
Annotation: Kobo Abe is a Japanese writer, playwright, and screenwriter. The main theme of creativity is a 

person’s search for his own identity in the modern world. The article deals with the creation of Japanese writer 
Kobo Abe, his creative writing and ability to depict truly the social position of that time. 

Keywords: writer, society, man, modernity, Japanese literature. 
 
Кобо Абэ – әлем әдебиетінің, соның ішінде постмодернистік әдебиеттің дамуына өз үлесін қосқан 

шығармашыл тұлға. Оның шығармалары әлем әдебиетіне үлкен табыс әкелді. Барлық зерттеушілер 
назарын аударған туындысы «Бөтен бет», «Құм құрсауындағы әйел», «Жәшік адам» романдары арқылы 
заман қасіретін, саяси және әлеуметтік мәселелерді постмодернизмге тән сарынмен асқан тереңдікпен 
суреттей отырып, өзінің қалам қарымын, қаламгерлік тұлғасын танытты. Әлем елдерінде болып жатқан 
күрмеуі шешілмеген, толғақты мәселелерге биік парасат тұрғысынан қарап, азамат ретінде, жазушы 
ретінде өзіндік үн қосуы – оны әлемдік деңгейдегі жазушы санатына көтерді. «Құм құрсауындағы әйел» – 
Кобоға әлемдік даңқ әкелген шығармасы. Оның негізгі тақырыбы – адам мен қоғам, адам мен оған жау 
буржуазиялық қоғам арасындағы тартыс. Бұл роман жарық көргенде зерттеушілер Абоны жапон 
әдебиетінің ғана емес, әлем әдебиетінің тағдырын айқындайтын жазушы дегенді айтты. Оған дәйек 
болған автордың тек Жапония ғана емес, бүкіл әлемге ортақ жалпыадамзаттық мәселені көтере білуінде. 
Мұны ол өте жоғары көркемдік деңгейде атқарғандығы соншалық жапон әдебиеті әлем әдебиетіндегі 
өзіне лайықты орнын алды. 

Кобоның кез келген романы катастрофадан басталады. «Құм құрсауындағы әйелде» өзін жеке тұлға 
ретінде танытуды армандап жолға шыққан қатардағы қарапайым мұғалім жоғалып кетеді. Ол өз бетінше 
шығып кету мүмкін емес үлкен шұңқырға тап болады. «Бөтен бетте» химиялық сынақтың салдарынан 
адамның беті бүлінеді; бетінің кемістігін жасыру үшін ол өзіне бетперде дайындап, басқа адамның өмірін 
сүруді бастайды. «Өртелген картада» – адам жоғалып кетіп, ешкімге білдірмей жаңа өмір бастайды. 
Демек, автор әрдайым өз кейіпкерлерін қиын жағдайда қалдырады, оған қалай, неге, қандай ниетімен тап 
болу себебін айтпайды, тек оның ішкі әлемін, оның өмірлік позициясын, қоғаммен қарым-қатынасын 
айқындайды. Оған дұшпандықпен қарайтын қоғаммен бетпе-бет қойып, қиындықты жеңіп шығуына, өзін 
табуына, тануына мүмкіндік береді. Адамның әлеуметтік өмірінің өзі «тұрақсыз, мәнсіз, құм сияқты 
сусып кетеді» сүйеу жоқ, қарманатын ештеңе жоқ. Бұрын адам өзіне, өз күшіне сенер болса, оның 
шешіміне басқа біреу тәуелді болса, қазір ол ештеңе өзгерте алмайды, ол әсер етіп, ықпал жасайтындай 
ештеңе қалмады, адамдар арасындағы түсінік деген сезім жоғалды. Әркім өзімен-өзі, бір-бірімен аралас-
қан түтіктер сияқты, ішіндегі өмір біртіндеп жоғалатын түтін тәрізді, өйткені түтіктер бір-бірімен аралас-
пайды. Адамдар керең, меңіреу болып қалған, сондықтан да оларға сана сілкінісі, сезім даусы әсер етпей-
ді. Бәрі оппозицияға тірелген: адам – табиғат, адам – адам, адам – қоғам. Ал бұл өмір мәнінің жоғалуына, 
Тагор айтқандай өлі материяға айналуына әкеледі. 

Жапон әдебиетін зерттеуші К.Рехо Абэ романдарының жапондардың табиғатқа деген дәстүрлі 
қарым-қатынасына, көзқарасына қарама-қайшы келетінін: «Дәстүрлі эстетикада дәріптелетін адам мен 
табиғаттың гармониялық қабысуы кез-келген қарсы күресті қабылдай алмайды немесе жоққа шығарды. 
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«Құм құрсауындағы әйелде» стихия мен адам арасында гармония жоқ, олардың тепе-теңдігі бұзылған»           
[1, 209-б.] деп көрсетеді. Яғни, Рехо жапон жұртшылығының жалпы табиғатқа деген қалыптасқан 
дәстүрлі түсінігіне қарама-қайшы келетінін, адам мен табиғат арасында гармония сақталмай, тепе-
теңдіктің бұзылуымен түсіндіреді. Романда табиғат жабайы аңмен теңестіреді («құм қанды жыртқыш 
секілді, теріңе жабысады»), ол бәрін құртады («тіпті мына үйдің өзі өлі»). Адам тапталып, осы құмның 
астында көміліп қалмау үшін табиғаттың долы күшіне қарсы тұрып, сағат сайын онымен айқасып отыруы 
тиіс. Құмның жайсыздығын «тұла бойына жабысып қалған құм түйіршіктері – терісінен өтіп, қан 
тамырларына еніп, іште әлгідегі құштарлық отын сөндіріп жатқандай» десе, енді бірде «құм ізін аңдыған 
жыртқыш аң сияқты өкшесіне ілініп, соңынан ілесті» [2] деп сипаттайды. Бұрын өзі жеңіл оймен кіп-
кішкентай әрі зиянсыз деп есептеген, өрнекті тілмен айтқанда, құйрығын аяғымен басқан жыланы 
кенеттен үлкен айдаһарға айналып, ту сыртынан улы тілін жалаңдатып тұрғандай болды. Жәндік 
қуалатып, өзін құм ортасына алып келген әуесқойлығына, шындығында күйбең тіршіліктегі жалықтырар 
жауапкершіліктен аз уақытқа болса да қашқан әрекетіне күйінді. 

 Шығармада негізгі тоқталатын мәселе – құм, құмның адам өміріндегі орны. Құм ешуақытта демал-
майды, еш уақытта демалдырмайды. «Байқатпай, бірақ асқан табандылықпен жер бетін жаулап алып, 
ақырын бүлдіріп жатыр». Құмның бұл тоқтаусыз қозғалысын Ники адамдардың бірінің соңынан бірі ілініп 
жүретін сүреңсіз өміріне ұқсатады. Құм – күн сайын адамды жұтатын метафора. Адамды жұтып қоюға, 
оның өмірін құлдыққа айналдыруға, адамның күнделікті – құм өмірмен күресіне арналған бұл роман. 

Романның алғашқы бетінен бастап адамның өмірде тұрақтап қалу үшін стихиямен күресі баянда-
лады. Кейіпкер өмірде берік тұрудың жолы бағыну деп түсінеді. Алғашында қалайда қалаға қайтамын 
деген түсінікпен біраз қарсыласады. Ауыл адамдарының аяушылығын туғызу үшін әйелдің аяқ-қолын 
байлап, өзі де құмды тазаламай, әйелге де тазалатпай қояды. Өзін бостандыққа жіберуін талап етіп, жауап 
күтеді. Бірақ, күту оған ауыр соғады. Тартқан жазалары – су бермей қояды. Ал сусыз адам өмір сүре 
алмайтындығы мәлім.  

Өмірлік байланыстардан қол үзіп, әлемннен аластатылған, қамауда қалған адам – әлем әдебиетінде 
кең тараған ситуациялардың бірі. Мұндай ситуация әлем әдебиетінде Кобо шұңқырына дейін орыс 
жазушысы Достоевскийдің «астыртын, құпия жұмысында», Альбер Камюдың «оба жұқтырған қала-
сында» көрініс тапқан болатын. 

Жазушылар осындай шекаралық – өмір мен болмыстың жоқтығы жағдайына тұлғаның психофизика-
лық жағдайын зерттей отырып көңіл бөледі. Бірі – адам өмірінің мәнсіздігін, оның өмір сүріп отырған 
қоғамының түкке тұрғысыздығын, пайдасыздығын дәлелдеуге тырысса; екіншісі құрықтан құтылып 
кетудің мүмкін еместігін біле тұра адам бойындағы мәңгілік қауіп-қатерге қарсы тұрар ерлікті, табан-
дылықты, шындықты іздейді. 

«Тәуелсіздіктің ауыртпалығы, бостандықтың масылдығы» жөніндегі ойларын ішіне жасырып, 
кейіпкер өзін-өзі алдап шұңқырдан қашып шығуға тағы әрекет жасайды. Автордың позициясы айқын, 
кейіпкері ұяттан өртеніп, оның намысы шегірткенің от тиген қанатындай күлге айналса да, оның өмір 
сүруі керек. Өйткені ол – адам. Ал адамсыз қоғам болмайды. Әрбір адам ізденсе, еңбектенсе қоғам үшін 
пайда әкеледі. Өзі өмір сүріп отырған қоғамын өзгертуге, жақсартуға ықпал ете алады.  Кобо мүшесі 
болған Сэнгоха (соғыстан кейінгі топ) жазушылары осы сұраққа жауап іздеген. Адам – биік мақсатқа қол 
жеткізу құралы. Шұңқырға қамалған адамға не істесе де бостандыққа шығу керек. Бұл оның жалғыз 
мақсаты. Ол ауыл қауымына, ауыл оған керек емес. Бұл автордың негізгі позициясы. Шұңқырға су тама 
бастады – міне, бұл адамның құтылу мүмкіндігі.  

Су – оның рухани азаттығы. Ол шұңқырда өз қалауымен қалды. Құм тәрізді су да минерал, бірақ бұл 
соншалықты тап-таза, мөп-мөлдір бейорганикалық зат, денеңмен кез келген тірі организмнен әлдеқайда 
жеңіл кірігеді. Судың құдіретті әсерін кез келген адам шөлдеп келіп ішкенде өмірге қайта оралғандай 
болғанда сезінеді. Романда су – өмір. Ол өткен өмірден бас тартып, жаңа адам болды. Су – мемлекет 
ұмытқан ауылға Никидің қажет екенін ұғындырды, өзінің әлеуметтік мәнін түсінді. Шұңқырда оның өмірі 
күрт өзгереді. Басында өзі түсінген жоқ. Қашуға бірнеше рет әрекет жасап талпынып көреді. Ол заңды да. 
Өйткені қандай жазалы қылмыскердің өзі мүмкін болса бостандыққа шығуды аңсап тұрады ғой. Бірақ 
енді ол қашпады. Көптеген қиындықтарды көре отырып, ол тұлғаға айналды. Әрбір адам күнделікті 
күйбең тіршілікті, басына түскен қиындықты жеңе білгенде ғана өзіне деген құрмет, сый пайда болады. 
Осыны түсінгенде ол өз сыйын алды, ол сый – су болатын. 

Ники қорғану шеңберінен бас тартты. Ол өзінің шұңқырдағы өмірін мәнсіз, мағынасыз деп түсініп, 
қашуды жоспарлағанда, ауыл адамдарын өзіне дұшпан санағанда – қорғану шеңберін қажет етті. Ол енді 
адамдарды құтқарудың жолын тапқан кезде, оларға қажет екенін түсінді. Құмға да басқаша қарады. 
Расында ол саналы түрде өзінің ауыл адамдарына қажет екенін сезінді, бұл жағдайда өзінен басқа 
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ешкімнің оларға көмектесе алмайтынын түсінді. Бұрын ол адамдардың құмның қозғалысына қарсы 
тұратындығын, неге оған ыңғайланбайтынын мүлде түсіне алмайтын. Үйде бөшкелер тұр. Құм салынған 
бөшкелер жоғарыға көтеріліп барады. Құмға қарсы келудің керегі жоқ, сонда бәрі жақсы болады деп 
ойлайтын. Ал құм өзін жұта бастағанда бл ойынан күрт айныды. Ол жансыз, кейде тіпті моп-момақан 
болып көрінетін құмның шындығында тірі, құртатын тажал екенін түсінді. Құм шіриді, орағанның бәрін 
шірітеді. Егер адам құмға бағынса, шіріп құритытын білді. Сондықтан құммен күресу керек деп шешті. 
Міне, Ники өз басына құмның қаупі төнген кезде осындай ойға келді. Ол енді қорғану шеңберінен бас 
тартып, оның тұтқыны болудан құтылды. 

Автор жасаған абсурдтық әлемде оқырман ешқандай қиындықсыз өзі күн сайын кездесіп жүрген 
адамды аяусыз жұтып отырған жансыз бюрократизм машинасын, биліктің қатігездігін, жалғыздықты, 
ертеңгі күнге деген сенімсіздікті көрді. Күнделікті өмірде тәртіп деген түсініктің астарында ақылға 
сыймайтын азап бар екені белгілі. Ол азап: қаптаған құжаттар – келісім шарттар, лицензиялар, жеке бас 
куәлігі, рұқсат қағаз, атағыңды бекіткені жөніндегі куәлік, тіркеу құжаты, мүшелік билет, марапатталғаны 
туралы құжат, вексельдері, қарыздық міндеттемелері, сақтандыру полисі, табысы туралы декларация, 
төлем түбіртектері, тіпті ата-тегі туралы анықтама – қысқасы, ойға келуі мүмкін барлық қағазды жинап 
шығуы қажет.  Абэ кейіпкерлері өзі өмір сүріп отырған қоғамға қажетсіз, керексіз екенін көрсетеді. Дәл 
осы қоғамды автор өз оқырмандарына ішкі жағына көрсетіп, осы механизмді жүргізіп отырған пружина-
ларын ашып көрсетуді мақсат етеді [3, 19-б.]. Мәселен Ники қолына түскен газетті көзімен бір шолып 
өткенде оқырман жапон қоғамында орын алған өткір проблемалардан хабардар болады. Тек мақала 
атауларын ғана келтірсек, «Жапон-американ біріккен комитетінің күн тәртібі толықтырылды», «Көліктегі 
тоқырауға қарсы ықпалды шаралар», «Пиязда атом радиациясы салдарларын емдеуге тиімді заттар бар», 
«Корпорацияларда салыққа байлаысты парақорлық кең қанат жайған», «Университет қалашықтарын 
индустрия Меккесіне айналдырайық», «Кәсіпорындар бірінен соң бірі жұмысын тоқтатуда», «Екі ұлын 
өлтіріп, өзі де уланған ана», «Автокөлік ұрлаудың жиілеуі – жаңа өмір салты ма, әлде жаңа қылмыс түрі 
ме», «Токионың олимпиадалық бюджетінің қиындықтары», «Бүгін елес адам тағы да екі қызды пышақтап 
өлтірді», «Студенттер анашамен өз денсаулықтарын құртып жүр», «Акциялар бағамына күзгі жел әсер 
етті», «Оңтүстік Африка Республикасында тағы да толқу: өлгендер мен жараланғандар саны – 280», 
«Тегін оқытатын ұрылар мектебі: қылмысқа әйелдердің де қатысы бар» т.б. 

Шығарма соңында Никидің қолында таза бланк. Бірақ ол ешқайда кетпейді. Себебі ауыл адамдарына 
Су жинау әдісін үйретпекші. 

Кейіпкер мүмкіндік туып тұрса да қашып кетпейді. Автор адамның басына қиындық түскендегі жалғыз 
үміт – шығармашылық құдіретін көрсетеді. Адамның шығармашылыққа ұмтылуы – оның өлім алдындағы 
қорқынышынан, өмірге деген құлшынысынан жоғары. Бұл шығарма соңында өлі материяны тірілтуге алып 
келеді. Сюжеттері әртүрлі болса да, Кобо романдарының барлығы бір тақырыпты, бір мәселені көтереді: ол 
адамның жалғыздығы, қоғамды жатсынуы. Адамның өзінің жекелік, тұлғалық сипатын жоғалтуы, шыдамы-
ның шегіне жетуі оларды жан күйзелісіне, рух көтерілісіне әкелді. Соңы не болары, неге апарып тірелері  
белгісіз «рух көтерілісі» әлеуметтанушылардың, психолог, жазушылардың көңілін алаңдатуда. Оның 
тамырлары тереңге кеткен. Тұлғаның тоқырауы ғасырлар бойы санасына сіңген адам әлемнің орталығы 
деген түсінікке негізделген дүниетанымдық негіздің салдары. Әлеуметтік қарым-қатынаста жүзеге асырыл-
ған антропоцентризм немесе бірінің екіншісінен артықшылығы жөніндегі идея адамның табиғаты, басқа 
әлемді жатсынуына әкелді. Адамзат баласының технология мен ғылымдағы табыстары күшті болса да, 
ортаны жатсынған адам тамырынан айрылғандай, бірте-бірте өзін жоғалта бастайды. 

Физикалық капитуляция соңынан моральдық капитуляция келеді деп Злобин айтпақшы, енді автор 
кейіпкердің бейімделу трагедиясын суреттейді. Ол өзін жоғары қоятын, өзін құм тазалаудан басқа, жақсы 
жұмысқа бейімім бар, лайықтымын деп ойлайтын. Ол өзінің қалада өткен өмірін барлай қарағанда көңіл 
көншітетін, мәнді ештеңе таба алмайды: жәндік жинау, ешқандай қуаныш, жаныңа рахат сыйламайтын 
махаббат қатынасы, күнделікті қызықсыз, сүрең тіршілігі мен өсек пен көре алмаушылыққа былыққан 
қызметі. 

Шындығында өмір осында, құлдықта. Оның адамның «акция сатып алып, өмірін сақтандырып, 
кәсіподақ пен басшының алдындағы екіжүзділіктен» қоғамдағы өмірден еш айырмасы жоқ. Ол «көмек-
тесіңдер» деген дауысты естімес үшін, құлағын бітеп тастайды. Ештеңе ойламас үшін теледидар даусын 
барынша ашып қояды». Еркін ойлау – уақыт пен ұрпақ  алдындағы ұлы жауапкершілікті терең сезінген 
ерен тұлғаның тұлғалық еншісіндегі қасиет. Өйткені зерттеуші Р.Бердібай тілімен айтқанда «жауапкер-
шілікті тұлға ғана еркін. Сондай-ақ еркіндікті шынайы түйсінуде жауапкершілікті қажет етеді» [4, 36-б.]. 
Футурологтардың ойынша, таза ауа мен көқтен (табиғаттан) айрылған, өзіндік қасиеті жоқ шуылдаған 
адамдар тобыры қатерлі ісік секілді капиталистік қалалардың өсуі символы. 
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Роман өзегі – қорғау шеңберінің идеясы, өмір сүруге, өмірдің қиындықтарына қасқайып қарсы тұруға 
мүмкіндік беретін нәрсені іздеп табу идеясы. Қоғам адамға жат, жау. Әрбір күн, әрбір сағат, әр минут 
сайын адам өзіне қоғамның қандай соққы беретінін үрейлене күтеді. Тым кеш қалмас үшін, қоғам соқ-
қысы жанын аяздай қарымас үшін оны жұмсарту мақсатында алдын-ала құтқару шеңберіне жармасады. 

ХХ ғасырдың 60-жылдары жапон сыншысы Окуно Такэо мынадай түйін жасайды: «Әлемді тарихи 
кездейсоқтықтар билейді, алдамызда біз көре алмайтын катастрофалар бар. Әлем өз-өзінен жылжиды, 
индивид оған ешқандай әсер ете алмайды. Адам шөл далада тыр жалаңаш тұр» [5, 203-б.] дейді. Бай-
ланыстары үзілгесін, өмірден түңілген адам өмір инстинктінен, қарсылық көрсетер қауқарынан айрылды, 
қоғам даусы, ар-ұяты саналатын жазушылар мен сыншылар адамның ауыр жағдайға тап болғанын айта 
бастайды. 

Кобо Абэ шығармашылығы – жапон әдебиетіне ғана емес, әлем әдебиетіне өзгеше леп әкелген, соны 
шығармашылық ізденіс жемісі. Сол себепті Кобо романдары әлемнің бірнеше  тілдеріне аударылып, 
мыңдаған оқырман тұшына оқып, көкейтесті сансыз сұрақтарына жауап табуда.  
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Түйіндеме: Қазақстанның болашағы – білімді ұрпағында болғандықтан, егемендік алған жаңа даму 
кезеңінде, оның дүние жүзілік аренаға шығып, басқа елдермен саяси-экономикалық, мәдени қатынастар-
дың қалыптасуы үшін, мемлекеттік тілдің рөлін көтеруді қажет етеді. Тәуелсіздіктің негізгі  тірегі – 
ұлттың тілі, діні, ділі. Тәңірдің адам баласына жасаған  сыйы да  –  тіл. Ол –  қасиетті де қастерлі. Оның 
бойында өзекті, жанды өзіне тартып тұратын керемет күш бар. Тілде бүкіл тіршілік тұрғандай.  Тілдің 
тағдыры – баршамыздың қолымызда. 

Кілт сөздер: мемлекеттік тіл, ұлттық болмыс, рухани жаңғыру, өркениет, педагогика, сөз өнері, тіл 
құдіреті, сананы жетілдіру 

 
Аннотация: Будущее Казахстана – это поколение образованных людей, и в новую эпоху 

суверенитета ему необходимо повысить роль государственного языка, чтобы выйти на мировую арену и 
сформировать политические, экономические и культурные отношения с другими странами. Основным 
столпом независимости является национальный язык, религия, менталитет. Божий дар человека –  это дар 
языка. Он свят. Существует невероятная сила, которая жизненно важна для души. Язык это все о жизни. 
Судьба языка в наших руках.  

Ключевые слова: государственный язык, национальная идентичность, духовное возрождение, 
цивилизация, педагогика, лексика, языковые навыки, совершенствование сознания. 

 
Annotation: The future of Kazakhstan is a generation of educated people, and in a new era of sovereignty, it 

needs to increase the role of the state language in order to enter the world stage and form political, economic and 
cultural relations with other countries. The main pillar of independence is the national language, religion, 
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mentality. God's gift of man is the gift of language. He is holy. There is incredible power that is vital to the soul. 
Language is all about life. The fate of the tongue is in our hands. 

Keywords: State language, national identity, spiritual revival, civilization, pedagogy, vocabulary, language 
skills, improving consciousness.  

 
Нұр құйған шәкірттің санасына, 
Әр үйдің үміт артар баласына 
Көрінер шуақты күн, мейірімді жүз, 
Білімді ұстаздық данасында 

 
– дегендей біз жас ұрпақтың білімді, ана тілімізде еркін сөйлей алатындай,жан-жақты жетілген тұлға 
болып қалыптасуына ең алғашқы баспалдақ отбасы және Отан әсер етеді..«Білім беруді дамыту 
тұжырымдамасы мемлекеттік тәуелсіздікті қалыптастыру мен нығайтудың, еліміздің прогресшіл 
дамуының негізін құрайтын Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың мақсаттары мен 
міндеттерін, құрылымы мен мазмұнын айқындайтын ғылыми-теориялық, әдістемелік құжат болып 
табылады» деп көрсетілген. 

Адам тәрбиесінің жаңа методологиясы екі сатыдан тұрады. 
Біріншісі, биологиялық индивид делініп, одан жүрек тәрбиесі жүйе қалыптасады. 
Екіншісі «сананы жетілдіру», одан ақыл тәрбиесі қалыптасады. 
Адам тәрбиесінің осы екі жүйесінен оның жеті түрлі негізгі тек физиологиялық кезеңдерге сүйеніп 

жасалады. Осы ілім ұсынған жаңа технология арқылы Абай ғұлама армандаған «толық адам нұрлы, 
ақылды» келешек ұрпаққа енші болады. 

Мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне оқытуда білім беру реформасы табысының басты өлшемі – 
білім мен біліктілік, әлемнің кез-келген елінің қажетіне жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілуі 
қажет екенін бәріміз білеміз. 

ХІХ ғасырда дүниежүзілік өркениеттілікке қол жеткізу жолында білім берумен қатар тәрбие ісін 
гуманистік дәрежеге көтеру мақсаты – әрбір ұстаздың міндеті. 

Оқулықты басып шығарған педагог ғалымдар болашақта мынаны ескерсе деп ойлаймын. «Қазақ тілі» 
оқулығының /авторлары Асыл Ұ, Жұмажанова Т, Алматы, «Мектеп» баспасы, 2006ж. -256 бет/ өзге ұлт 
өкілдеріне мемлекеттік тілді үйретуде мазмұн сапасында біршама қиындықтар туғызады. Оқулық «таза 
қазақ тілінде білім беретін мектепке» арналған оқулықтың көшірмесі сияқты. Соншама бай ұлттық 
тарихымызды жүйелеп оқытсақ, білім сапасын заман ағымына сай жүргізуге, жаңа білім стандартына сай, 
оқушы меңгеруіне жеңіл болар еді [1]. 

Қазақстан Президентінің үш тұғырлы тіл жөніндегі тапсырмасын басшылыққа алып жаңа технология 
әдістемесін насихаттаушы да, оқушымен үлкен жауапкершілікпен, шеберлікпен, шығармашылықпен 
еңбек ететін де – ұстаз қауымы. Ұлтына, нәсіліне дініне қарамастан, қай республикада тұрмасын, сол 
елдің мемлекеттік тілін үйренуге әрбір азамат міндеті. 

Білімсіз елдің ертеңі қараң екендігі ертеден белгілі болғандықтан Елбасы білім беру мәселесін 
назардан тыс қалдырмайды. 

Жалпыхалықтық мәселе – мемлекеттік тіл екендігіне назар аударған Елбасы: «Халықаралық 
тәжірибеге сүйене отырып, қазақ тілін оқытудың бағдарламалары мен әдістемелерін енгізу қажет. Қазақ 
тіліндегі оқулықтарды басып шығарып, және осы бойынша тендерді жеңіп алатын бір-екі баспа ғана бар. 
Қазақ тіліндегі кітап саудасын жақсарту үшін бәсекелестік болуы тиіс емес пе? Ал біздің оқулықтарды 
қарап отырсаңыз, керісінше, қазақ тілінен безуге жол беретіндей» 

«Қазақтар бір-бірімен қазақша сөйлессін деп мәселе көтердік. Әкесі мен баласы үйде қазақша 
сөйлеспесе, мектеп пен жоғары оқу орнында қазақша оқытпаса, ол баладан «қазақша тіл біл!» деп қалай 
сұраймыз. Оның жазығы не? Сондықтан да мемлекеттік тіл мәселесі – жалпыхалықтық іс» дейді Президент. 

Тілтаным мен дүниетаным тұтас тілдік, философиялық ұғымдар. 
Ұлт тілі мен ұлт ойы да өзара біртұтас, бір-бірімен тығыз байланысты. Ал тіл мен ойлау – сол ұлттық 

өкілдеріне тән ойлау жүйесін бере алады. Қазақ тілін оқытуда топтық, блоктық, деңгейлік жүйелерді 
үйлестіріп қолданамын. Жылдар бойы тәжірибе көрсеткендей іс нәтижесінде оқушының білім сапасы молая 
түседі, тәрбиелік санасы толысады, пәнге қызығушылығы артады, жан-жақты ізденуге мүмкіндік туады. 

Топтау әдістерінде оқушыны білім деңгейлеріне қарай бөлуге, үздіктер, жақсы меңгергендер, орташа 
және үлгерімі төмендер. 
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Бұл әдістің тиімділігі сол, оқушылардың бір-біріне достық қарым-қатынастары артады. Белсенділік 
қабілеті артып, бір-бірлеріне бар көмегін көрсетуге бейім тұрады [2]. Оқушының өз бетінше ізденісі 
туындайды, оқулықпен жүйелі жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

Білімін бағалай білуге мүмкіндік туады. Блоктық жүйеде әр оқушыға жеке бірнеше тапсырмалар 
дайындалады, оқушыда ерік-жігерін өз еркіне бағындыратындай мүмкіндік туады. Білім өз өміріне қажет 
екеніне көзі жетеді. 

Жеке тапсырмалар сұралады. Бұл сабақты өзіндік жұмыс, бақылау жұмысы, сайыс сабағы, тақырып-
ты қорытындылау сабағы, педагогикалық шеберхана сабағы, тестік жүйе, т.б. сабақтар түрінде өткіземін. 

Блоктық жүйенің тиімділігі сол, оқушы бөлімді толық меңгеруіне мүмкіндік туып, тек баға үшін 
емес, білімді толық меңгеруге көзі жетеді де, оқуға, түсініп оқуға ұмтылады. 

Қазақстанның болашағы – білімді ұрпағында болғандықтан, егемендік алған жаңа даму кезеңінде, 
оның дүние жүзілік аренаға шығып, басқа елдермен саяси-экономикалық, мәдени қатынастардың 
қалыптасуы үшін, мемлекеттік тілдің рөлін көтеруді қажет етеді. 

«Ана тілім менің! Сен маған ризасың ба,білмеймін, бірақ менің тілегім сенсің.Сені мен мақтан 
етемін»Расул Ғамзатов Менің ана тілім – шексіз бай, шұрайлы, тегеуріні мықты тіл. Өйткені өмірдің 
алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіме басты себепкер - сол ана тілім! Мынау жарық дүниеге 
келгеннен бастап, ананың әлдиімен бойыма сіңіріп келе жатқан тілім мен үшін ең қастерлі, ең қымбат тіл.  
Ақын С.Торайғыров ана тілімді: Сүйемін туған тілді – анам тілін, Бесікте жатқанымда-ақ берген білім. 
Шыр етіп жерге түскен минутымнан, Құлағыма сіңірген таныс үнін, – деп жырға қосқан. Ана тілім-ата-
бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. Демек әр адам ана тілін көзінің қарашығындай 
қорғауға, оның тазалығын сақтауға тиіс. Амал не, туған тілімізді шұбарлап, басқа тілдің сөздерімен 
араластырып сөйлейтіндерді жиі көремін [3].Тіпті, туған тілінен безетін сорақыларды да, менсінбеу-
шілікпен қарап, қазақша сөйлеуге ұялатындарды көргенде, белгілі орыс жазушысы К.Г.Паустовскийдің 
«Туған тіліне жаны ашымаған адам – жәндік» деген сөзі ойыма еріксіз оралады. Ана тілі - ар өлшемі. 
Олай болса, тілді шұбарлау – арды шұбарлау, көңіл тұнығын майлау. Ең жақсы адам – ана тілін 
құрметтеген адам. Бұл сенің басқа тілді меңгеруіңе бөгет болмайды, қайта сені адамгершілікке, шын 
патриот болуға жетелейді. Ана тілдің терең иірімдеріне бойлай білу – саналы адам болғысы келетін жас 
адамның бірінші парызы. Ол – туған жеріңді, еліңді, сүйікті Отаныңды сүйе білу деген сөз. Ақиық ақын 
М.Мақатаев «Отан» атты өлеңінде:Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем Ағынды өзен, асқар тау, гүлін 
сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем   Мен оның құдіретті үнін сүйем, – деп Отанды сүюдің, ана тілін 
сүюдің құдіретті биік сезім екендігін білдіреді.  Менің елім – көп ұлтты Қазақстан. Қанша ұлттың баласы 
бір анадан туғандай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақстанда ұлттар арасында татулық  пен бірлік, 
ынтымақтастық пен достық орнағаны – бәріміз үшін мақтаныш. Бұл - біздің Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сарабдал саясатының, дана ойларының жемісі. Елімізді жарқын болашаққа жетелейтін, 
халық мүддесін ғана ойлайтын Елбасының арқасында біз, қазақ елі, мәңгілік ел болып қала бермекпіз. 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050»: «Бір мақсат,бір мүдде,бір болашақ» атты Жолдауында: «Енді 
ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар! [4].  

Ана тіліміз Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды. Бұл мәселені даудың тақырыбы емес, 
ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн. Біздің тіліміз мемлекеттің барлық жүйесінде қолданылуы үшін біз 
өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек және осыған өзіміз атсалысуымыз қажет» деген жолдауындағы 
сөздерін барша қазақстандық құптайды. Мен әлемдегі ең бай, ең сұлу тілдердің бірі – қазақ тілінің 
құдіретіне әрдайым сенемін. Тіліміз – бірлігіміздің тірегі, халқымыздың ұлттық байлығы. Қазір Елбасы-
мыз үш тілді білуді міндеттеп отыр. Болашақта бұл үлкен мәселе болмақ. Менің ойымша, егер адам өзге 
тілді білетін болса, ол рухани бай адам деп ойлаймын. Өйткені сол тіл арқылы басқа халықтың мәде-
ниетін, дәстүрін үйренеді, басқа тілді үйрену арқылы танымы  кеңейеді. Сондықтан мен өз замандас-
тарымды «өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» деп ақын Қ.Мырзалиев айтқандай, басқа тілді біле 
отырып, ең алдымен өз ана тілімізді құрметтеуге шақырамын және бәріне: Мейлі, сен көп тілді біл «қой» 
демес ем! Пушкин, Байрон, Шекспир, Гейнеге сен. Бірақ сені қазақ деп айта алмаймын Туған ана тіліңде 
сөйлемесең, – дегім келеді. «Бізге тілдің қалай дамып жатқандығы, қандай әдістемеліктердің, қандай 
оқытушылардың бар екендігі туралы ақпарат жетпей тұрғандай болып көрінеді. Тіл үйренудің іш 
пыстырмайтынын, керісінше оның тартымды екенін, қызықты екенін көрсету керекпіз.Қазіргі заманы-
мызда қойылған басты талаптардың бірі – өмірден өз орнын таңдай алатын, өзара қарым-қатынаста өзін 
еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете 
алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін мәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, тәрбиелеу. Оқушының 
жеке тұлға болып дамуы мен алған білімін іске асыруда сөйлеу тілін, әрекетін, тіл мәдениетін, әдебін 
қалыптастыру педагогиканың қазірдегі өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.Қазақ тілінің мемлекет-
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тік жалпыға міндетті білім стандартында белгіленген талаптарға: жаңартылған білім мазмұнына, оқушы 
мең-геруге тиіс міндетті білім деңгейлеріне табан тірей отырып, тіл мәдениетін оқытуға катысты міндет-
тер мен нәтиже межелері белгіленеді. Оқытудың, білім берудің тініне, өзегіне сөйлеу мәдениеті деңгейін 
көтере отырып, оқушының жеке тұлғалық мәдениетін қалыптастыру негіз етіп алынады. Тілді білген 
адамның рухы биік, дәстүрге, әдет-ғұрыпқа адал болатынын үйлестіре, баршаға талап қойып, сезіндіре 
білу керек. Сонда ғана өз ниетімен тілге қызмет етіп, азаматтық міндетін орындайды. Талап болғанда ғана 
жауапкершілік артып, іс арнасын тауып, жүйеге түсіп, жүзеге асады [5]. 

Тәуелсіздіктің негізгі  тірегі – ұлттың тілі, діні, ділі. Тәңірдің адам баласына жасаған  сыйы да  – тіл. 
Ол- қасиетті де қастерлі. Оның бойында өзекті, жанды өзіне тартып тұратын керемет күш бар. Тілде бүкіл 
тіршілік тұрғандай.  Тіл – ұлттың аса игілікті әрі оның өзіне тән ажырағысыз белгісі. Тілдің тағдыры – 
баршамыздың қолымызда.Тілді оқып-үйренуді барынша жоғары деңгейге көтеру қажет. Елбасы                 
Н.Ә. Назарбаевтың тіл туралы талап міндеттерінде «Қазақ  қазақпен қазақша сөйлессін» деген. Бұл әр 
қазақстандықтың қастерлі парызы.  Қазақ тілінің өз мәртебесіне  сай толыққанды қоғамдық қызмет 
атқаруы аса қанағаттанғысыз екенін, жан-тәнімізбен түсіне отырып,  бүгінде «Тіл туралы» заңның жүзеге 
асу барысын талқылауда басты назарды мемлекеттік тіл тағдырына  аударарымыз анық.  Өйткені қазақ 
тілі әлемдік мәдениеттің бөлінбес  бөлшегі ретінде  тек қазақ топырағында  ғана мемлекеттік мәртебені 
талап ете алады. Мемлекеттік тіл – аса маңызды да өзекті мәселе, тіл – халықтың жан дүниесі, рухани 
негізі, ел еркіндігі мен ұлтты танытатын басты белгі. Ол – ұлт болмысын ұғындырып, төңірегіне жұртты 
топтастырушы, біріктіруші фактор. Сондықтан мемлекеттік тілді білу – өмір талабы, заман сұранысы, 
қоғам қажеттілігі. Олай болса, тілді өмірдің барлық саласында қолданып, аясын кеңейту жолында әрбір  
қазақстандық өз азаматтық міндетін атқаруға тиіс.  

Ана тілі – ананың ақ сүтімен әр қазақ баласының бойына сіңген тіл емеспе еді. Ана тіліміз арқылы 
ғана біз халқымызды, Отанымызды танып білеміз. Әр адамның азаматтық қасиеті – өз халқын, өзінің 
атамекенін қалай сүюімен, өз ана тілін қалай білуімен өлшенбек. Әркімнің тілге деген құрметін өз 
анасына, өз ұлтына, өз Отанына деген құрметінен білуге болады. Өз ана тілін ұмытқан адам – өз халқы-
ның өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Осыны қазақ жастары түсінсе екен деймін.Алайда осыны 
ескермей орыс тілінде шүлдірлеп, қазақ тіліндегі әнді тыңдауды қор санап жүрген қазақ жастары 
қаншама. Кейбір мекемелерге барсаң орыс тілінде сауатты жазылған сөз қазақ тілінде мүлдем ұйқассыз 
аударылып, есіктерінде ілініп тұрады. Мұны көргендердің бірі езу тартып күліп, енді бірі оған мән 
бермейді де. Біздің қоғамның басты кемшілігі осы болар, бәлкім. Бұған жауап ретінде ақын Оразақын 
Асқардың мына бір өлең жолдарын алар едім: 

«Ана тілінде ата-баба сыры бар, 
Аудармадан түпнұсқадай кім ұғар. 
Өсе келе құстың тілін білсең де, 
Ана тілсіз оның қандай құны бар». 
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – 

 дейді Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге еш шек қоймайды. Дегенмен, қазақ тілін 
мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр қазақтың үлесі болса екен дейді. 
     Өзгенің құлы емес өз еліміздің ұл – қызы болайық, өзгенің емес, өз еліміздің тілін ұлықтап, мәртебесін 
асырайық! 
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6-СЕКЦИЯ  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  КОММУНИКАЦИЯ: ТҰЛҒА  МӘДЕНИЕТІ, 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  РИТОРИКА, ҚҰЗІРЕТТІЛІК 
 
 

Тіл арқылы адамның дүниетанымын, мәдени өрісін кеңейту,  
мәдени-құндылық бағдарын күшейту сана-сезімді дамытуға,  

ойлау кеңістігін кеңейтуге, білім бағытын бағдарлай білуге жол ашады 
Ф.Ш. Оразбаева  

 
АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАДИГМА: КӘСІБИ ТІЛДІК ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 
Қоянбекова С.Б. 

ҚР ҰҚК Академиясы ТДАФ профессоры, ф.ғ.д.  
 

Түйіндеме: Мақалада Қазакстан Республикасы білім саясатындағы өзекті мәселелердің бірі бәсекеге 
қабілетті мемлекеттер қатарында біліктілік қабілетімен ерекшеленетін кәсіби құзіреттілігі жоғары маман 
дайындауда айырықша назар аударатыны, қазақ тілінің халықаралық деңгейдегі орнының анықталуы 
көптілділік білім беру жүйесіне негізделетіні қарастырылған. Бұл болашақ ұрпақтың санасын жаңғырту 
істерінің озық тәжірибелерге бейімделуі ретінде қарастырылып, тілдерді оқытудың әдіснамалық 
теориялық негізін қалайтын қағидалар жиынтығын топтастыру, тілді қолданбалы бағытта оқыту 
мақсатын айқындап, оқу үдерісін ұйымдастырудың антропологиялық, андрогогикалық ғылым саласымен 
тығыз байланыста зерттелетінін талдап, классикалық білім берудің қағидаттарын интерактивті оқыту 
жүйесімен ұштастырып, жаңа педагогикалық парадигмаларды енгізудің әдіс-тәсілдері бойынша 
ұсыныстар берілген.  

Тірек сөздер: тілдік тұлға, кәсіби құзыреттілік, антропологиялық және андрогогикалық қағидаттар, 
антропологиялық әдістер, антропология ғылымы, андрогогикалық модельдің өлшемдері, тілді оқытудың 
интерактивті технологиялары, рефлексия және ойлау теориясы, субъект – субъектілік қарым қатынасы, 
тілдік білім беру моделі.    

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты образовательного процесса в области 

обучения професиональному государственному языку. С модернизацией образовательного пространства 
предлагается обучать профессиональному государственному языку  в тесной взаимосвязи с иными 
науками как: андрогогика, антропология, психология, педагогика и пр. На основе исследований ряда 
ученых определяется порядок обучения по предлагаемой технологии. Наряду с этим, дается обоснование 
роли преподавателя в повышении качества знаний, умений и навыков выпускников по профессиональной 
языковой подготовке. 

 Ключевые слова: языковая личность, профессиональная компетенция, антропология и адрогогика, 
методы антропологии, наука андрогогики, интерактивные технологии обучение языка, теория рефлексия, 
отношения субъекта и объекта, модель языкового обучения. 

 
Annotation: The article is determined of actual aspects educational process in teaching professional state 

language sphere. The modernization educational is allowed connecting professional state language with other 
sciences as andragogy, psychology, pedagogy etc. the origin of searching is showed of new technology. 
According to main of role teacher is high of knows, skills, professional competence.  

Keywords: language person, professional competence, anthropology, methods of anthropology, interactive 
technology of language, model of language education, reflection, theory of thinking, connecting subject and 
object.  

 
Қоғамдық қарым-қатынастардың барлық аясының ізгілендірілуі заманында адам қарым-қатына-

сының және мәдениеттанудың  маңызды құралы болып табылатын тілді оқытудың философиялық 
негіздерін анықтау және  оны оқыту жүйесінде білім философиясы тұрғысынан қарастырылуы өзектілік 
танытады.Білім философиясының  проблемалары заманауи парадигма тұрғысынан қоғамдық өмірдегі 
модернизациялық өзгерістерге байланысты терең зерттеуді қажет етеді. Сонымен қатар білім философия-
сының теориялық және практикалық жүйеленуі білім берудегі құндылықтардың маңызы мен мәнін 
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рухани жаңғыру аясында толықтай айқындаудың және белгіленудің негізі болатыны сөзсіз.Бүгінгі күні 
білім философиясы білім мен дәстүрлі ғылыми  формалардың және педагогикалық парадигмаларды 
жаңартуды көздейді.Сондықтан да білім философиясының пәні білімнің қызмет етуінің жалпы іргелі 
негізі және білімнің дамуы болып табылады. 

Жалпы  білім беру саясатындағы ХХ ғасырға тән тенденциялар ретінде жүйелілікті, құрылымды-
лықты, функционалдылықты, оңтайлылықты саралану мен интеграцияны белгілейді. Дифференциация 
барысында тұтас  деп танылған объектінің одан әрі қарай таныла түсуі анықталса , интеграция барысында 
алшақ деген ғылымдардың өзінің бірігу, түйісу нүктелері анықталатындықтан, тілдерді оқытуда осы екі 
бағытта айқын байқалады. 

Қазіргі кезде тілдерді оқытудың маңыздылығында жетекшілік рөл атқарады.Соның ішінде білім 
философиясындағы идеяның болмыс пен ойлау қатынасы түрінде анықталатынын, сол идеяның ғылым 
салаларында теориялық құрылымдардың негізгі қағидаларын іздеу барысында танылатынын көрсетеді. 
Сонда тілді оқыту білім алушы субъект үшін тек қана практикалық дағдыларды қалыптастырумен 
шектелмей, «адамның өзгертушілік белсенді қызметінде белсенділіктің күшімен пайда болған идеяның 
туындауымен, сол туған идеяның белсенділіктен нәр алатын  идея өз кәсіби дамуының әрі қарай 
жетелейтін бағыттарын айқындап отыратындығын» ескере отырып, танытуды алға қояды.Білімнің 
философиялық тұрғыдан қарастырылуының өзі философияның қазіргі кездегі жеке бейнесі мен 
болашақтағы өмір сүруі болып табылады.Философияның қазіргі жағдайы өтпелі және де білім беру 
философиясының негізгі нәтижелерін қабылдаушы ғана сала болатын.Сондықтан да философия білім 
берудің табиғатына қарамастан, оның алдына мақсат қоюшы бағдарларды анықтайды.Философияда 
болып жатқан түбегейлі өзгерістер мен оған енетін жаңалықтар білім беруде де өз көріністерін тауып, 
білім берудің модернизациялық  негізін жүйелейді. 

Кез келген жағдайдағы білім берудегі өзектілік  – білімнің мақсаттылығы, сенімнің тәрбиеленуі, 
дағдылар мен біліктерді үйрету. Сонда  адамның өзгертушілік белсенді қызметінде пайда болатын идея-
лар әрбір маманға тек қана оқу аясында  емес, өмірлік қызметінде пайдалана алатын күшке айналды-
рылуы қажет. 

Бұл жөнінде пайымдауларды зерделеуде білім философиясында антро-педагогикалық ізденіс                
Я.А. Коменскийдің идеялары деп танылғаны белгілі. Я.А. Коменский тәрбиенің және білімнің рөлін 
адамдарды адам қылу үшін қажет деп көрсеткен, бұл тұжырым Руссо мен Гельвецийдің де негізгі 
ұстанымдары болып табылған және антропо-педагогикалық идея барлық педагогикалық білімнің жалпы 
және орталық идеясы болып келгендігі зерттеу еңбектерде талданған.Қандай педагогикалық идеяларды 
қарап отырсақ та, оларды  жүйелеуде практикалық тәжірибелерді жинақтау, талдау, қорыту жолымен ғана 
емес,  көп жағдайларда бұл мәселеге белгілі бір әдіснамалық көзқарастар тұрғысынан келгенін байқатады.   
Бұл бағыттарды оқыту үдерісінде негізге ала отырып,  оқыту мен тәрбиелеу барысында   тілді оқытудың 
болмысын философиялық тұрғыдан тануға, қарастыруға  және соның  ішінде адамның ерекше табиғатын 
тануға алдыңғы орын берілген.Сондықтан да оқыту мен тәрбие ұзақ уақыт бойы философияның құрамдас 
бөлігі болып келгені де белгілі. Ұлы философтардың барлығы дерлік жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу 
мәселесіне қатысты адам өміріндегі бұл үдерістің аса маңыздылығы, алатын орны туралы тұжырымды 
пікірлерін ашық білдірген. Кейіннен философиядан педагогика бөлініп шыққаннан кейін де, ұлы 
ағартушылар классикалық еңбектерінде білім беру мен тәрбиені тілмен байланысты философиялық 
тұрғыдан қарастырып отырған.Мұның өзі оқыту мен тәрбиенің, тілдің түп тамырын философиядан танып 
алуға, тауып алуға болатынын ғана емес, солай болу қажет екенін дәлелдейді. Шын мәнінде педагогика-
лық ой пікірдің қай саласы да философиядан тысқары емес. Білім  туралы дискурстағы тағы бір идея 
білімнің табиғи күйді сақтау арқылы берілуі болып табылады.Сондықтан да бүгінгі білім философиясын-
дағы негізгі бағыт антропоцентистік бағыт  болып отырғанын философтар мен педагогтар,  дидактиктер 
атап көрсетеді.Осыған орай педагогтардың өзі оқытып отырған білім алушысының табиғатын танып, 
оның даму ерекшеліктерін білуі, білім берудегі басты ұстаным ретіндегі қажеттігін   дәлелдейді. 

Білім беру, тілді үйрету  дискурсындағы  келесі бір идея – білім алушының белсенділігі. Бұл білім 
алушының тұлғасын танып білу және оның табиғи ерекшеліктерін, ішкі әлеуетін мойындау болып 
табылады.Қазіргі білім берудегі тұлғалық-бағдарлық қағидаларды ұстану және ол қағиданың педагогика-
лық, әдістемелік тұрғыдан қарқынды зерттелуінің бастаулары болып табылатын  аталмыш ұстаным 
жоғары оқу орындарындағы білім алушыларға тілді кәсіби бағдарлы оқытуда да қолданылғаны жөн. 
Мұнда қазіргі білім беру жүйесінде белсенді қолданылып жүрген адаптивті оқыту, эвристикалық оқыту, 
дамыта оқытуды, интерактивті оқытуды және т.б. атауға болады. 

Заманауи білім беру адамды білім бере отырып , кәсіби шеберлікке тәрбиелеу мәселесін қарастыра-
ды. Білім философиясы әртүрлі өмір саласындағы білімдерді интеграциялау және ассимилияциялау 
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негізінде жаңа мазмұндық сапасы өзгередіде сипаттау түсіндіру, прогностикалық, қайта қалыптастыру-
шылық функцияларына ие болады. Сондықтан да білім философиясы өзінің біртұтастық және 
интегративтік қасиетіне қарай білімнің бір ғана немесе бірнеше қырына деген қатынасы болуы мүмкін. 
Қазіргі кезде білім берудің классикалық түрінің бүгінгі күні қоғамдық сұранысы төмендеп бара жатқанын 
ғалымдар атап көрсетеді.Осыған байланысты заман талабына сай жаңа педагогикалық және философия-
лық идеяларды табудағы ізденістер жүргізілуде.Қазіргі кездегі білім жүйесінің реформалануына деген 
көптеген көзқарастардың пайда болуы да аталған мәселелерді зерделеуді қажет етеді. 

Білімді реформалауға арналған жалпы білім концепцияларының құрылуы, жаңа бағдарламалардың 
жасалуы, ғылыми білімді ұйымдастырудың жаңа формаларын іздестірудің жүргізілуі қазіргі заман 
талабына сай білім беруді қалыптастыруды көздеп отыр. Соңғы жиырма отыз жылдықта білім беру 
философиясы пәні қарқынды дамып, оның төңірегінде жаңа педагогикалық идеялар талқылануда, соның 
ішінде білімді болу идеалы, білім беру мақсаты, педагогикалық жүйелер тарихы, философияның білім 
беруге әсері сияқты іргелі мәселелер қаралып, зерттелуде. 

Тек қана философия арқылы халық өзінің тағдырын таниды, болашағын  құруды мақсаттайды. 
Қазіргі білім жүйесі тұлғаны тәрбиелеу емес, В.С. Библердің талдауында біліммен жұмыс істей алу қабі-
леті және интеллектуалдық дамуды көрсететін «мәдениет адамын» қалыптастыру мақсатын міндет-
тейді.Осыған байланысты бүгінгі күнгі білім алушы субъект ғылыми білімнің құрылымы мен сипаты 
туралы мүлдем басқа ақпарат алып отыруы тиіс.Бұл берілетін білім сонымен қатар жан – жақты  және де 
білім алушының бойында тұлғалық, когнитивтік, эмоционалды еріктік, методологиялық, әдістемелік 
топтарда ғана қалыптастыруды керек ететінін педагогтар тиімдірек деп көрсетеді.Педагогикалық 
тәжірибенің міндеттері қазіргі білім философиясы арнасында жаңғырып, білім алушының шығармашы-
лық әлеуетінінің қалыптасуының негізінде жататын кәсіби тілдік тұлғаның қызметтік құндылық мәндік  
уәждерінің қалыптастырылуына бағытталуы  қажет. 

Қазіргі таңда ЖОО-да тілді оқытудың жүйесінің құрылымын, функциясының элементтері мен негізгі 
компоненттерін айқындау өзекті мәселелердің бірі. Тілді оқыту жалпы кәсіби білім беру жүйесінің 
негізінде қарастырылуы тиіс.  

Тілдік  білім беру жүйесінің құраушылары мен компоненттері тілдік білім берудегі институционалды 
т.б. берудің элементі біз үшін жоғарғы оқу орындарындағы орыс тілді бөлімдердегі қазақ тілі пәні болса, 
тілдік білім берудегі институционалды тілдік білім беру жүйесінің элементі ретіндеқазақ тілі тұрмыстық 
деңгейде қарым-қатынас жасау жүйесі алынады. Тілдік білім беру жүйе ретінде қызмет етеді, дамиды. 
Оның белгілері бір деңгейде қызмет етуі жоспарланған нәтижелерге және айқындалған мақсаттарға 
жетеді. Жоғарыда көрсетілген тілдік жүйенің кіші жүйесін құраушы элементтеріне келетін болсақ, 
олардың барлығы нақты мақсатпен күтілетін нәтижеге жетеді және табысты тілдік білім қалыптастырады. 
Тілдік білім беру зерттеудің күрделі нысаны болып табылады. Мысалы, ЖОО-да қазақ тілінен білім 
берудің институционалды білім беруден тыс жүйесін алатын болсақ, онда бұл кіші жүйенің тілдік білім 
беру жүйесіне  тыс кетіп, басқа бағдар ала алмайтынын көруге болады. Өйткені институционалды тілдік 
білім беру мен одан тыс тілдік білім беру бірін бірі толықтыру арқылы ғана қарастырылып талданады. 
Қазақ тілін оқытудағы тілдік білім беру жүйесі аясында қарастырылғанда, оның жалпы білім беру 
жүйесінің құрмдас бөлігі ретінде онда болып жатқан өзгерістер мен жаңалықтарды ескеріп отыруы қажет 
екенін көреміз. Өйткені білім берудің өзі қазіргі кезде орталықтандырылған жабық жүйеден жаңалық-
тарды жедел енгізе алатын, зерделенген  білім беру қызметін көрсетуге бет бұрған ашық жүйеге айналып 
отырғандықтан білім алушы бұл жүйеде таңдау құқығы бар субъект ретінде қарастырылады. Яғни кез  
келген білім алушы субъект өзінің жағдайы мен қабілетіне, мүддесіне , қызығушылығына қарай білім алу 
троекториясын таңдайды [1.57]. Білім алушының ішкі қабілеті мен мүддесіне қарай білім алуы туралы 
пікірлер қазіргі дидактикамен педагогикада кеңінен қарастырылып, тәжірибе жүзінде іске асырылып жүр. 

Тілді андрогогтарға оқытуда мұндай тұжырым тілдік білім берудің акмеологиялық, аксеологиялық, 
логикалық тұрғыдан қарастырылады [2.29]. Осы тұжырымға сәйкес қазіргі таңда білім беруде өзекті 
болып табылатын антропоцентристік  бағытты ұстану тілді оқытуда өзінің толық орнын табуы тиіс. 
Антропоцентристік бағыттың барлық білім мен ғылым саласына енуін «барлық әлеуметтік үдерістердің 
адам өмірінің құрылымының өзі басталып, келіп тіреледі. Өйткені әлем тек адам айналасында қозғалады» 
деп тұжырымдайды ғалымдар [3.17]. Тілді ЖОО-дағы антропологиялық мәселелерді, біріншіден, білім 
алушылардың жас ерекшеліктері мен олардың келешектегі елдің әлеуметтік экономикалық жүйесін 
құраушы жұмыс күші ретінде қарастыру керек. Білім беруде антропологиялық қағидаларды ұстану 
дегеніміз қоғамдық даму мен барлық  әлеуметтік қалыптастырулардың өлшемі, адам өресінің дамуы, 
шығармашылық қуатының көбеюі, рухани адам күшінің өсуі болып табылады. Осыған байланысты 
ЖОО-да білім алушылар әлемдік адами құндылық ретінде танылып, оған берілетін білімге, оның 



327 

қабілетіне қарай бейімдеп, кәсіби маман болған кезінде тілдік білімді шығармашылық пен рухани 
байланыстырып,  дамытатын адам құндылықтары жоғары болуын қамтамасыз ету міндеті қойылуы 
керек. Бұл Елбасының «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасында жүйелі талданып, ұлттық 
кодпен байланыстырыла қарастырылып, «Цифрлы Қазақстанның» алдағы уақыттағы айқындалған 
міндеттерімен сабақтастырылады. 

Адам өз еңбегін оңтайландыру және өзіне бейімдеу мақсатын көздей отырып жетістікке жетеді. 
И.Канттың антропологиялық дидактикасыеың негізінде педагогикалық антропологияны зерттеуші 
ғалымдардың адамзаттың еңбекті оңтайландыру жолындағы жетістіктерін төмендегідей тұжырымдайды: 
«қоршаған ортаның күшті қуат көздерін пайдалану барысында адамдардың энергетикалық функция-
ларының орнына технологиялық функциялар келді. Автоматты басқару машиналары мен жабдықтардың 
технологиялық функциялары техникалық құралдар арқылы жасалады, ал адам тек қана оны басқарушы 
болып отырады. Осы адам еңбегінің реттеуші – бақылаушы функциясы кибернетикалық құрылғылар 
арқылы автоматтандырылады, соның нәтижесінде дене еңбегінің орнына ақыл ой еңбегін автоматтан-
дыру келді. Дегенмен де кез келген автоматты реттеу жүйесінде адам шешуші роль атқарады. Сондықтан 
да ең жетілген машина жасауда адам мен машинаның өз ара сәйкестіктері ескеріледі. Осыған байланысты 
адам қызметінде техникалық және антропологиялық ғылым тоғысады. Осы екі ғылымға қазіргі кезде 
есептеу техникасы, цифрлық технология қосылады» [4.17]. Бұл көзқарастар мен зерттеу нәтижелері 
рухани жаңғырудағы прагматизм мәселесімен тікелей байланысты қарастырылып, болашақтағы білім 
берудің жаңа  бағыттарын айқындайды. 

Қазіргі кезде тілдік білім беруге антропологиялық тұрғыдан қарау тұлғаның дамуының көпфакторлы  
бастаулары мен дамуына баса назар аударылғаны ерекшеленіп отыр. Осыған байланысты педагогикалық 
антропологияда мына қағидалар белгіленген: 

- адам – бастапқы категория ал қалған, категориялар алғашқысынан шыққан, адамның мәнін түсін-
діретін және сипаттайтын функциясы  бар категория болып табылу қағидасы; 

- адамның біртұтастығы және дербестігі қағидасы; 
- онтологиялық қағида тілдік тәрбиені адамның түпкі мәнінің модулы ретінде қарастырады, ал 

тәрбиенің өзі бұл жерде онтологиялық категория болып табылады 
- тәрбие мәнін мәдениеттің жалпы адамзаттың, нақты тарихи және ұлттық компоненттерінің  өзара 

әрекеттесуі ретінде қарастыру қағидасы. 
Педагогикалық антропологияның әдістеріне сүйене отырып, кәсіби қазақ тілін  арнайы оқу 

орнындарында оқытудың антропологиялық ерекшеліктерін айқындау , зерттеу маңызды. Педагогикалық 
антропологияда қолданылатын зерттеудің әдістері жалпы ғылыми сипатта келеді. Көптеген зерттеу 
әдістерін талдау арқылы оларға сәйкес тілді оқытудағы антропологиялық ерекшеліктерді айқындауға 
бағытталған мына негізгі әдіс тәсілдерді бөліп көрсетуге болады: 

- педагогикалық үрдісті адамның түпкі мәндік сипаты тұрғысынан талдайтын интерпретация әдісі. 
Бұл жерде педагогикалық антропология синтезді герменевтика (интерпретация) көмегімен іске 
асырылады . 

Интерпретациялау бір нәрсенің мазмұнын, мағынасын ашу болып табылады. 
- сәйкестендіру (идентификация) философиялық антрополиялық тұрғыдан өзге де адамтану  дерек-

терге тәлім мен тәрбие әдістерінің апробацияланған деректерін нақтылау мен синтездеу моделі қолда-
нылады. Сондай-ақ қазақ тілін ЖОО-да оқытуда антропологиялық педагогикада қолданылатын әдіс-
терден бақылау, казусты әдіс, өмірбаяндық әдіс т.с.с. 

Арнайы оқу орындарында  тілдерді оқытудың антропологиялық мәселелерін қарастыруда тілді оқыту 
мен үйренушінің психофизиологиялық қырын қарастыру маңызды болып табылады. Соның ішінде 
қалыптастырылатын тілдік білімді қолдана білуге үйрету психофизиологиялық тұрғыдан адам миының 
белсенділігін кеңістік – уақыттық ұйымдастыруды қалыптастыру жағдайын қарастырады. Осының 
негізінде оқыту үдерісінде қабылданған жаңалықты тілді үйренуші жаңа жағдайға сәйкес пайдалана 
білуді қамтамасыз етеді. Үйретудің психофизиологиялық теориясы организм мен ортаның үйрету үдері-
сіндегі өзара әрекеттесуін сипаттап, олардың нәтижелерінің ми белсенділігін ұйымдастыруда өзгертуде 
көрінуін сипаттайды. Осыған сәйкес үйретудің психофизиологиялық теориясының инструктивті, 
инструктивтік – іріктеу түрлерін анықтайды [5.314].Олардың әрқайсысының тілді оқытудағы маңызын 
ашып көрсетілуі тиіс мәселелер болып табылады. Қалыптастырылған білім белгілі бір жағдайда қолда-
нылуын қамтамасыз етуші фактор тіл үйренушінің сол уақыт пен кеңістіктегі ми белсенділігін ұйым-
дастыру білігі мен дағдысы деп айтуға болады.  

Қазақ тілінің бірліктерін, игерілген айтылымдарды, толық мәтіннің нақты жағдаяттарда дұрыс 
айтылуын қалыптастырылуы қазақ тілін оқытудың антропологиялық қырын тани отырып, ұйымдасты-
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рылатын жаттығулар мен тапсырмалар жүйесін жасау, олардың теориялық негіздерін анықтау – қазақ 
тілін оқыту әдістемесінде кенже қалып отырған мәселе. Бұл мәселенің толыққанды және жан-жақты 
қарастырылуы тілді оқытуда белгілі мақсаттарға жетуде үлкен көмегін тигізері анық. Педагогикалық 
антропологияда адамға дене бітімі мен анатомиялық құрылымы физиологиясы , әлеуметтік рөлі мен 
мәртебесі бар және де мәдениет көрсеткіші таратушы жеке тұлға деген анықтама беріледі. Сонымен қатар 
философиялық антропологияда еркін, тәуелсіз, өзбетінше өмір сүретін объективті шындыққа шығарма-
шылық тұрғыдан әсер етуші ретінде қарастырады. Сондықтан да еркіндік – адам болмысының маңызды 
сипаттарының бірі болып табылады. Мазмұндық жағынан ол өзін-өзі дамыту, өз жолын өзі айқындау, 
өзін-өзі іске асыру сияқты қасиеттерді қосады. Осыған орай, адамның дамуы мен білімі туралы мәселеде 
қарастырылатын аталмыш қасиеттер алғашқы орында тұрады. Адамды қазіргі ғылыми позицияларды 
қарастыруда оның толық психикалық қызметі толық ескеріледі. Бұл жағдайда адам миының биохимия-
лық, молекулярлық үдерістері сөйлеу және ойлау үдерістеріне бейімделгенін айқындайды. Өз кезегінде 
бұл адам психикасын қалыптастыратын алғашқы көрсеткіштер болып табылады.  
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Аннотация: В статье говорится о формировании компетенций учителя общеобразовательной школы. 

Современное общество требует от учителя наличии высокой профессиональной компетенции. В статье 
мы попытались дать классификацию видов самоконтроля учителя школы. С этим тесно связано 
возросшее число психолого-педагогических исследований, посвященных профессиональному 
становлению личности учителя. В статье  отвечает на вопросы, какую роль играет современный учитель в 
нашем  обществе, и каким он должен быть?    

Ключевые слова: профессиональный уровень, самоконтроль учителя, педагогические условия, 
качество работы, самостоятельная работа.   

 
Аннотация: Макала мектеп мугалиминин өзүн өзү кармай билүү көндүмдөрүн калыптандыруу 

маселесине арналган. Макалада биз  мектеп мугалиминин  өзүн өзү башкара билүү көндүмдөрүнүн 
классификацияларын берүүгө аракет кылдык.  Азыркы коомдо билим берүү системасы мугалимдердин 
жогорку кесиптик компетенттүүлүгүн талап кылат. Муну менен мугалимдин профессионалдык 
калыптануусу боюнча психологиялык жана педагогикалык изилдөөлөрдүн көбөйүшү түшүндүрүлөт.  
Ошондой эле биздин коомдо азыркы мугалимдин ойногон ролун жана ал кандай болуш керек деген 
суроолордун тегерегинде сөз болот? 

Түйүүндүү түшүнүктөр: кесиптик денгээл текшерүү, окуу ишмердиги, мугалимдин өзүн-өзү 
текшерүүсү, педагогикалык кырдаалдар, өзүн-өзү текшерүү көндүмдөрү, иштин сапаты, өз алдынча 
иштөө. 
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Annotation: The article is devoted to the topical problem of forming of self-control skills. The modern 
system of education makes new demands on the individual and the professional competence of teachers. This 
explains the increased number of psycho-pedagogical research of professional formation of the teacher's 
personality. 

Keywords: control, teaching activities, teacher self-control, self-control techniques, pedagogical conditions, 
self-control skills, quality of work, self-study, professional level. 

 
Повышения профессионализма учителя, т.е. его профессиональная компетентность, является 

актуальным вопросом в современной системе образования. О роли учителя в образовании и воспитании 
учащихся говорят многочисленные примеры из школьной практики и высказывания многих известных 
педагогов. Известный русский ученый М.В. Остроградский писал: «Хороший учитель рождает хороших 
учеников» [11].  

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне 
осуществляет педагогическую деятельность. Развитие профессиональной компетентности – это развитие 
творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям. Можно 
выделить следующие этапы формирования профессиональной компетентности: 1) самоконтроль и 
осознание необходимости; 2) анализ и само корректировка. 

Проблемы самоконтроля знаний, умений и навыков в учебном процессе можно рассматривать с 
разных позиций: 

- с позиций функций и способов – Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Г. Огородников, 
Ю. Гвоздаров, З.Гульянц и др. [14]; 

- с позиций оценки и самооценки – Б.К. Анапьев, Л.И. Божович, Т.Ю. Андруценко, Э.Э. Кестер,             
Л.И. Линкин, Л.А. Рыбак, А. Плеханов, Е.Е. Син, Г.А. Сабирова и др. [13]. 

- с позиций развития самостоятельности и творческой активности - О.К. Афанасьева, Л.В. Жарова и др.; 
- с позиций выделения объектов контроля – Н.Бовина, Е.С. Рыбунский и др. 
Можно рассматривать самоконтроль и в рамках управления (В.П. Беспалько и др.). 
Основная идея нашей работы состоит в том, что при действенном овладении учителем и учащимися 

школ приемами осуществления самоконтроля в процессе учебной деятельности способствует 
повышению общего уровня профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что самоконтроль основан на единстве целей внешнего и внутреннего регулирования 
учебного процесса, на глубоком убеждении учителя в целесообразности и необходимости данных 
мероприятий, на внутреннем восприятии требований учебных норм и их активном, творческом 
выполнении. 

Самоконтроль как качество личности учителя,  предполагает умение контролировать себя и 
правильно оценивать свои действия. Самоконтроль  - это осознанная саморегуляция человеком своего 
поведения и деятельности для обеспечения соответствия их результатов поставленной цели, требованиям.    
Самоконтроль является важным средством умственного и нравственного самосовершенствования 
личности. Важной предпосылкой успешного осуществления самоконтроля является самооценка. 
Способы само воздействия в процессе самовоспитания, профессионально-личностного совершен-
ствования учителя самые разнообразные. С.Б. Елканов в книге «Профессиональное самовоспитание 
учителя» выделяет как наиболее значимые следующие: само побуждение, само убеждение, само 
принуждение. Им может предшествовать эмоциональное состояние недовольства собой. Самокритичное 
отношение к своим недостаткам ведет к возникновению в сознании положительных качеств [5]. 

Все эти стороны педагогической деятельности, пронизанные, как и любая другая коммуникативная 
деятельность, детерминируют формирование творческой личности учителя. 

Изучение научной литературы показывает, что в определении понятия «самоконтроль» ученые 
отталкиваются от разных целей и задач, рассматривая данный феномен в плоскости своего исследования 
и в рамках конкретного научного подхода. Одни авторы используют широкое понимание самоконтроля, 
включающее, кроме основного процесса сличения, процессы планирования, управления, регулирования и 
коррекции (Я.И. Цурковский, А.С. Лында, Г.А. Собиева и др.), другие -  узкое, как процесс установления 
степени совпадения между эталоном и контролируемой составляющей (Г.С. Никифоров, В.В. Чебышева 
и др.). В педагогике и психологии проведено много исследований по проблеме повышения 
профессионализма личности учителя (И.Л. Фельдман, О.В. Тимофеева, В.М. Антипова, С.В. Кондратьева).  

Сформированность приемов самоконтроля должна быть присуща любому учителю. Владение ими 
повышает психолого-педагогический уровень профессионального мастерства – этого требует от учителя 
реформа школы. В работе сельской школы, где работа ведется одновременно в нескольких классах, этот 
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фактор приобретает решающее значение. Постоянная необходимость переключения от одного класса к 
другому, от одной темы к другой требует максимальной четкости преподавания, что предполагает 
высокий уровень сформированности приемов самоконтроля. Применение этих приемов учителем школы 
происходит очень интенсивно, с большим психологическим напряжением.  Под самоконтролем мы 
понимаем средство оценки учителем результатов своей деятельности на основе сопоставления  цели с 
реальными условиями урока. Недостаточное владение такими приемами, непроизводительная трата 
времени, нечеткость и неконкретность заданий и вопросов, многословие, несогласованность между 
непосредственной работой учителя с классом и самостоятельной работой детей значительно снижают 
эффективность труда учителя. На перечисленные недостатки не раз обращали внимание исследователи. В 
отечественной педагогической литературе вопросы подготовки учителя к профессиональной 
деятельности ставили К.Д. Ушинский, Лихачев Д.С., Елканов С.Б 

Как правило, в работах, посвященных самоконтролю учителя, ставилась задача помочь педагогам 
овладеть искусством систематически и эффективно учитывать знания и навыки учащихся, научиться 
органически соединять проверку усвоения нового материала с повторением проиденного. Целью 
овладения приемами самоконтроля  является: обретение учителем уверенности и сноровки в работе, 
сокращение траты времени и энергии на поиски образцов педагогической практики. 

Нередко необходимость владения приемами самоконтроля с особенной очевидностью проявляется в 
наиболее трудных для учителя ситуациях.  Их типологию можно определить применительно к деятельности 
учителя. За основу такой типологии взяты следующие условия: наличный уровень развития и успеваемости 
каждого ученика; уровень организованности коллектива учащихся; доступность задач, которые должен 
решать ученик. Требование самоконтроля вытекает из необходимости держать в поле зрения всех 
присутствующих на уроке учащихся. Приемы самоконтроля должны обеспечить результативность работы 
класса. Иногда учащиеся с большим трудом выполняют полученное задание. Когда  учитель начинает 
проверять работу, он вынужден заново формулировать задачу. То, что должно быть сделано учениками 
самостоятельно, выполняется ими под руководством учителя. Часто и учителя ожидают такого положения, 
но все же дают задание с тем, чтобы чем-либо занять учеников. Иногда формулировка бывает простой, но 
неопределенной (например: “возьмите предложение”, “найдите упражнение”). При этом предполагается, 
что учащиеся будут выполнять задание по аналогии с прежними. Но учащиеся начальных классов далеко не 
всегда самостоятельно могут вспомнить нужные правила.  

Задание, даваемое учителем классу в такой ситуации, должно быть простым, понятным и 
содержательным. Оно даже может не касаться работы с самим учебным материалом, а иметь характер 
подготовки (найдите упражнение, не приступая к их выполнению, откройте учебник на нужной странице 
и прочитайте правила и т.д.). Через некоторое время, убедившись, что первое его задание выполнено, 
учитель дает новое. Сложность, быстрый темп объяснения учителем того, что требуется сделать 
ученикам, - всё это приводит к тому, что учащиеся оказываются не в состоянии справиться с заданием.  

Педагогическая ситуация данного типа требует сформированности следующих видов самоконтроля: 
умение быстро проверить, усвоено ли учащимися задание, данное им; умение составить задание, 
соответствующее имеющиеся навыкам учеников;  создание ситуации на уроке, последовательное и 
поэтапное предъявление задания ученикам, использование сильных учеников класса в качестве 
помощников учителя.  

Следующий, часто встречающийся момент, требующий владения учителем приемами самоконтроля 
совместная деятельность учителя и учащихся.  

Одной из задач, стоящий  перед учителем, - максимально возможное усвоение учащимися нового 
материала. Учитель может решать этот вопрос, осуществляя дифференцированный подход к каждому 
ученику. Приемы самоконтроля направлены на обеспечение активности при восприятии учеником нового 
материала.  

Объяснение строится с помощью актуализации прошлого материала, усвоенного учащимися. 
Естественно, что при этом учитываются успеваемость и возможности каждого. Такая форма 
преподавания в наибольшей степени оправдывает себя, если осуществляется интенсивно, динамично. 
Иногда вопросы учителя и ответы учеников следуют друг за другом. При затруднениях учащихся учитель 
приходит им на помощь, не снижая темпа. Для того чтобы выработать у них соответствующие навыки, 
учителю необходимо найти оптимальное соотношение нового и пройденного материала, держать в поле 
зрения каждого ученика, контролировать, и в случае необходимости, корректировать его работу.  

Эта педагогическая ситуация предполагает следующие виды самоконтроля: учет успеваемости и 
возможностей каждого; высокий темп объяснения материала и ответов учеников, включаемых в 
объяснение; обеспечение взаимосвязи пройденного и преподаваемого материала.  
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Важен самоконтроль и для индивидуальной работы учителя с учеником. Нередко наблюдения 
свидетельствует о том, что дифференцированный подход все еще используется недостаточно. Во многом 
это объясняется тем, что главным показателем успешности своей деятельности учитель считает фактор 
времени. Основная задача, которую учитель ставит перед собой, - успеть в течение урока выполнить план 
работы.  

Бывает, что если у учителя недостаточно сформированы навыки самоконтроля, он обычно включает 
в работу на уроке преимущественно сильных учеников. При опросе, проверке самостоятельной работы, 
актуализации пройденного слабые ученики тормозят работу  учителя, поэтому при их затруднениях 
учитель часто прерывает ответ, вызывая других.  

Навыки самоконтроля позволяют учителю применять к учащимся дифференцированный подход,  
более интенсивно включая слабых учеников в непосредственную работу в контакте с учителем. Чтобы 
общение с таким учеником было результативным, оно должно соответствовать уровню развития ребенка. 
На каждом уроке учитель основное внимание может уделять тому ученику, который нуждается в 
помощи. Хорошо, если учитель сможет включить в эту работу и слабых учащихся, поскольку 
затруднения в усвоении материала часто одинаковы. Приемы самоконтроля должны быть нацелены на 
продолжительную индивидуальную работу со слабым учеником на уроке, включение других учеников в 
педагогическое общение учителя с учеником, проверку самостоятельной работы сильных учащихся.  
Следовательно, значение самоконтроля для учителя очень велико, ведь ему необходимо держать себя в 
состоянии постоянной мобилизованности, внимательно оценивать свои поступки. Однако самоконтроль 
не даст существенного эффекта, если он не затронул чувств и сознания педагога, если они не 
проанализированы. Без анализа нет ни наблюдения, ни контроля. 

Таким образом, сформированность у учителя навыков самоконтроля является одним из эффективных 
средств повышения профессионального мастерства самого педагога и отражается на качестве 
образования. Эффективность самоконтроля достигается путем сознательного применения теории и 
приемов внутреннего оценивания полученных конечных результатов работы.  

В завершении нашей статьи необходимо сказать, что выявляя проблемы, мы коснулись только 
верхушки айсберга. А в своем частном деле педагог творить всеобщее и божественное, которое и есть 
педагогический мир. 
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Түйіндеме: Мақалада студентерді патриоттық рухта тәрбиелеудің әдістемелік негізі мен мазмұны 
қарастырылады.  

Тірек сөздер:  патриоттық рухта тәрбиелеу, тәрбиелеу әдісі, тәрбие процесі, тәрбиелік функция. 
 
Аннотация: В статье рассматриваются содержание и методические основы патриотического 

воспитания студентов. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, методы воспитания, воспитательный процесс, 

воспитательная функция. 
 
Annotation: The article deals with the content and methodological foundations of Patriotic education of 

students. 
Keywords: Patriotic education, methods of education, educational process, educational function. 
 
Студентерді патриоттық рухта тәрбиелеудің әдістемелік негізі мен мазмұнына қатысты мәселелерді 

қарастыру – бүгінгі таңдағы басты мәселенің бірі. Қазіргі студент жастардың  белсенді азаматтық 
ұстанымын қалыптастыру үшін жақсы алғышарттар қажет. Патриотизмді, толеранттылықты және ұлттық  
келісімді қабылдау  адамгершіліктің төмендеуі, «ұрпақты жоғалту» сияқты ұғымдарға қарсы тұрады.  
Әлеуметтік  парықсыздық қылмыс пен нашақорлықтың өсуіне қарсы бағытталады. Сондықтан  Қазақстан 
Республикасының азаматын тәрбиелеу негізін қазақстандық патриотизм және ұлттық келісім құрайды. 

Тәрбие – қоғам дамуының маңызды стратегиялық ресурсы. Педагогика ғылымында соңғы жылдары 
студенттерді патриоттыққа тәрбиелеу мәселесі кеңінен көтерілуде. Патриоттық тәрбие арқылы білім мен 
бағаны  тәрбиеленушінің жеке сеніміне түпкілікті айналдыру процесінде жүріп, патриоттық мінез-
құлыққа ұмтылыс, мемлекеттің әскери қуатын дамытуға, қарулы күштерде қызмет етуге, өз Отанын 
қорғауға даяр болуын қалыптастырады.  Патриоттық тәрбиенің басты мақсаты – жеке тұлғаны өзін-өзі 
анықтауға қабілетті болуға, азаматтылық пен патриотизм, адамгершілік пен жауапкершілік сезімдерін 
иеленген азамат ретінде қалыптастыру [1;86]. Білім беру қызметі жүйесіндегі тәрбие міндеттерін шешудің 
басымдылығы Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларында айқын белгіленген. 

Жастарды патриоттық рухта  тәрбиелеу жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде руханилықты 
қалыптастыру факторлары мен механизмдерін пайдалану арқылы тұтас, тәрбие  процесі түрінде жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Педагогикалық ұғым ретінде патриоттық тәрбиелеудің мазмұнына үш елеулі белгі кіреді:  біріншісі – 
мақсатқа бағытталғандық, әлеуметтік-мәдени бағдар ретінде  Қазақстанның жетістіктері мысалында 
студенттерді патриоттық тәрбиелеудің бар болуы; екіншісі – процесс барысының  адамзаттың тарихи 
дамуының жетістіктері ретінде әлеуметтік-мәдени құндылықтарға сәйкестігі; үшіншісі – студенттермен 
жүргізілетін патриоттық жұмыс функцияларының мазмұны айқындалады.  

Студенттермен жүргізілетін патриоттық жұмыс тәрбиелік функциясы  олардың  мықты және 
қолайлы қоғамдық-азаматтық қызметке қосылуына қарай айқындалады. Атап айтқанда, осында  
студенттердің бойында патриотизм сияқты жоғары сезімдер, сондай-ақ адамның туып-өскен жеріне 
жақындығы, ана тіліне деген құрметті көзқарасы қалыптасады. Отанның мүдделері жайындағы 
қамқорлық, азаматтық сезімдерді білдіру және Отанға адалдықты сақтау сияқты қасиеттерді бойына 
сіңіреді. Сондай-ақ студенттердің бойына әлеуметтік және мәдени жетістіктері үшін  мақтаныш, оның 
бостандығы мен тәуелсіздігін қорғау, Қазақстан Республикасының  өткен тарихына және одан мұраға 
қалған дәстүрлерге құрметті көзқарас қалыптастыру. Өзінің еңбегін, күші мен қабілеттерін атамекеннің 
гүлденуіне арнауға ұмтылу сияқты жоғары сезімдерді игереді. 
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Студенттермен жүргізілетін патриоттық жұмысты дамытушы  функция білім беру және тәрбие беру 
жұмысынан шығады. Патриоттық таным  және патриоттық ойлау, әрбір қоғамдық маңызды фактіні, 
оқиғаны   жаңа құрылған ой ұстанымынан ұғына білу қабілетін қалыптастырады.  

Қазіргі таңда қоғамдық және адамдардың жеке өмірінің бүкіл  атмосферасы саяси ақпаратпен, 
қарама-қайшы нұсқаулармен, бағалармен, құнды бағдарлармен  қаныққан. Студенттерді патриоттық 
тәрбиелеудің әдістерін анықтау үшін негіз ретінде ғалым-педагогтар тәрбиелік өзара әрекеттесу тәсіл-
дерін таңдауда тәрбиешінің ұстанымына бағдарланады. Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасында 
анықталатын бірқатар өзара әрекеттесуді атап көрсетуге болады: студенттің өз-өзіне, өзінің отбасына 
қатынастарының сипатына ықпал ету тәсілдері; оны құрдастарымен, жұмыстағы қызметкерлерімен 
қатынасу жүйесіне қосу; көзқарасты түзету тәсілдері, құнды мақсаттарды және тәртіп стилін өзгерту 
[2;91]. Яғни тәрбиелеу әдістерінің бір мағыналы анықтамасы болмайды. Сонымен бірге, студенттің 
қоғамға немесе өзіне, басқа адамға немесе адамдардың тұтас тобына  қатынастарын өзгертуге олардың 
ортақ бағытталғандығы айқындалған. Бұдан тәрбиелеу әдісі адамға ықпал етудің ғана емес, сонымен бірге 
өзара әрекеттесу құралдарының бірі болып табылатыны шығады. 

Тәрбиелеу әдісі оны құраушы элементтерге (бөліктерге, тетіктерге) бөлінеді, олар әдістемелік 
тәсілдер деп аталады. Әдіске қатысты тәсілдер жеке, бағынышты сипатта болады. Олардың өзіндік 
педагогикалық міндеттері болмайды, берілген әдіс көздейтін міндетке бағынады. Әр түрлі әдістерде сол 
және бір әдістемелік тәсілдер пайдаланылуы мүмкін. Және керісінше, әр тәрбиеші сол және бір әдіс әр 
түрлі тәсілдерден құралуы мүмкін. Тәрбиелеу әдістері және әдістемелік тәсілдер өз арасында тығыз 
байланысқан,  олар  өзара ауысуы, нақты педагогикалық жағдайларда бір-бірін ауыстыруы мүмкін. Бір 
жағдайларда әдіс – педагогикалық міндетті шешудің өзіндік жолы ретінде, басқа жағдайда жеке тағайын-
далған тәсіл ретінде болады. Мысалы, әңгімелесу сананы, көзқарастар мен нанымдарды қалыптастыру-
дың негізгі  әдістерінің бірі болып табылады. Сонымен бірге  ол патриоттық тәрбиелеу моделін іске 
асырудың әр түрлі кезеңдерінде пайдаланылатын, негізгі әдістемелік тәсілдердің бірі болуы мүмкін.  
Сөйтіп, әдіске бірқатар тәсілдер кіреді, бірақ оның өзі олардың қарапайым қосындысы болып табылмай-
ды. Сонымен бірге тәсілдер тәрбиеші жұмысы әдістерінің алуан түрлілігін анықтайды, оның педагогика-
лық қызметінің мәнеріне даралылық береді. Жоғарыдан тәрбиелеу әдістері – бұл  тәрбиешә мен тәрбие-
ленушінің жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру міндеттерін шешу бойынша  бірлескен 
мақсатқа бағытталған қызметінің тәсілдері. Осы уақытқа қарай тәрбиелеу әдістерінің мәні мен жұмыс 
істеу заңдылықтарын  ашатын ауқымды ғылыми қор жинақталған. Оларды жіктеу ортақ және ерекшені, 
елеуліні және кездейсоқты, теориялық және практикалықты айқындауға көмектеседі. Сонымен бірге 
олардың мақсатқа сәйкес және аса тиімді пайдаланылуына мүмкіндік туғызады, жеке әдістерге тән белгі-
лердің тағайындалуын түсінуге көмектеседі. Жоғарыда айтылғаннан тәрбиелеудің жалпы әдістерінің 
жүйесін ұсынамыз: жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістерін; жеке тұлғаның қызметін ұйымдас-
тыру және қоғамдық тәртібінің   тәжірибесін қалыптастыру әдістері; жеке тұлғаның қызметі мен тәртібін 
ынталандыру және мотивациялау әдістері; тәрбиелеудегі бақылау, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау 
әдістері. 

Тәрбиелеу процесінің нақты жағдайларында әдістер күрделі және қарама-қайшы бірлікте болады. 
Әрине, тәрбиелеу процесінің қандай да бір кезеңінде сол немесе басқа әдіс азды-көпті оқшауланған түрде  
қолданылуы мүмкін. Бірақ басқа әдістермен сәйкесінше бекітпей, олармен  өзара әрекеттестірмей ол 
өзінің тағайындалуын жоғалтады, тәрбиелеу процесінің көзделген мақсатқа  қозғалуын баяулатады. Жеке 
тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Әңгімелесу – бұл сипаттамалық немесе әңгімелеу түрінде 
жүзеге асырылады. Басым көпшілігінде нақтылы материалдың жүйелі баяндалуы қарастырылады. Жеке 
тұлғаның патриоттық қасиеттерін тәрбиелеу кезінде берілген әдіс Қазақстанның көрнекті адамдарының 
өмірбаяндық материалын баяндағанда, бейнелерді сипаттағанда, тарихи дәстүрлерді, ұлттық мәдениетті, 
қоғамдық өмір оқиғаларын және т.б. сипаттағанда кеңінен қолданылады [3;9]. Әңгімелесуге тәрбиелеу 
қызметінің әдісі ретінде бірқатар талаптар қойылады: баяндау қисындылығы, жүйелілігі және дәлелділігі; 
нақтылық, бейнелілік, эмоциялылық. 

Егер қандай да бір ережелердің (заңдардың, принциптердің, тәртіп нормаларының және т.с.с.) 
дұрыстығын дәлелдеу қажет болған жағдайларда әңгімелесудің көмегімен айқын және нақты түсіндіруді 
қамтамасыз ету мүмкін болмаса,  түсіндіру әдісі қолданылады. Түсіндіруге берілген пікірдің ақиқаттылы-
ғын анықтайтын, қисынды байланысқан ой тұжырымдарын пайдалануға негізделген, баяндаудың 
дәлелдемелік нысаны тән. Көптеген жағдайларда түсіндіру студенттердің бақылауымен, тәрбиелеу 
процесін ұйымдастырушының оларға және керісінше сұрақтар қоюымен үйлеседі, және әңгімеге ұласуы 
мүмкін. Сұхбат – бұл тәрбиелеу процесін ұйымдастырушының  және студенттің  белсенді өзара әрекет-
тесуінің сұрақ-жауап әдісі. Сұхбатта негізгісі – бұл студенттерді субъектімен көзделген тәрбиелеу 
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процесінің мақсатына біртіндеп әкелетін сұрақтардың мұқият ойластырылған жүйесі. Сұхбатқа дайын-
далып, ол тәртіп бойынша негізгі, қосымша, жетекші, нақтылаушы сұрақтарды көздеуі тиіс.  Дәріс, әдіс 
ретінде көбінесе әңгімеге жақын болуы мүмкін. Сонымен бірге үлкен ақпараттық-танымдық сыйымды-
лығымен, қисынды құрылымдардың, бейнелердің, дәлелдемелер мен жалпылама қорытындылардың 
күрделілігімен ерекшеленеді. Патриоттық  тәрбие тақырыбы бойынша дәрістердің өзгешелігі тақырып-
тың сипатынан, құрылым нысанынан, ғылыми және идеологиялық ақпараттың көлемінен, студенттердің 
бойында Отанды қорғауға әзірлікті қалыптастыру бойынша функционалдық мүмкіндіктерден айқында-
лады.  

Жеке тұлға түсіндіру мен сендіру құралдары ретінде сөз бен ойдың әсер етуі нәтижесінде ғана 
дамымайды. Басқа адамдардың тәртібі мен қызметінің жақсы үлгілері мен мысалдарының үлкен 
тәрбиелік мәні бар. Үлгі әдісі студенттерде биік ойлар тудыру, «өмірді кімге қарап жасау керек» деген 
игілікті мақсат-перспективаны  анықтау үшін пайдаланылады. Үлгіге сүйену саналы сипатты болады, 
студенттер өздері таңдаған тұлғаның жеке қасиеттерін, ішкі қасиеттерін, кейде сыртқы мәнерлерін 
пайдаланады. Ежелгі Рим философы Сенека: «Жақсылыққа адамгершілік  қағидалары арқылы жету қиын,  
мысалмен жету оңай» - деп пайымдаған. Қоғамдық пікір. Бұл - студенттер ұжымы қызметінің әдісі. 
Қоғамдық пікір  ұжымның дамуымен және қалыптасуымен бірге құрылады және ұжымның студенттің 
жеке тұлғасына әсер ету әдісі болып табылып, ұжымда жұмыс істейді. Әдетте берілген әдіс, студенттер-
дің әдеттерін, әрекеттерін, пікірлерін анықтап, олардың тіршілік әрекетінде елеулі роль атқарады. Ол 
бағалау, шектеу және ынталандыру қызметтерін  орындайды.  Бірақ қоғамдық пікір кездейсоқ құрылмай-
ды. Осы күрделі және нәзік процеске студенттер де, тәрбиелеу процесін ұйымдастырушылар да  қатыса-
ды. Сендіру. Сендіру әдісінің ролі патриоттық тәрбиелеу процесінің  студенттердің саналылығын дамыту-
мен, олардың тәртіп ережелерін және қоршаған болмысты түрлендірудегі өзінің орнын түсінумен табиғи 
байланысты болуымен анықталады [3;11].  Патриоттық тәрбиелеу әдісі, процесі және осы процестің 
нәтижесі ретінде, жеке тұлғаның тұрақты өмірлік ұстанымы ретінде сендіру әдісін ерекшелеу қажет.   

Жеке тұлғаның қоғамдық патриоттық мінез-құлқының қызметін ұйымдастыру және тәжірибесін 
қалыптастыру әдістері. Үйрету әдісін қолдану кейбір педагогикалық шарттардың сақталуын талап етеді. 
Ненің меңгерілуі тиіс екендігі туралы анық түсініксіз үйрету мүмкін емес. Студенттерге іс-қимылдардың 
сол немесе басқа бейнесін белгілей отырып, оны аса қысқа және айқын ережеде білдіру қажет. Әрбір 
берілген уақыт бөлігіне олардан  патриоттық тәртіп түрі қалыптасатын, минимум жеке іс-қимылдар 
ерекшеленуі тиіс. Тәрбиелеу процесін тәжірибелі ұйымдастырушылар  патриоттық тәртіптің  тәрбиелене-
тін түрінің үлгісін  көрсетуге, оған оң көзқарасты құруға үлкен мән береді. Әдетті қалыптастыру үшін  
уақыт талап етіледі. Алдымен жасалатын іс-қимылдың дәлдігіне және сонан кейін ғана жылдамдығына 
қол жеткізу керек. Үйрету әдісі іс-қимылдың орындалуын бақылауды болжайды, ол  студенттерге мейір-
банды, мүдделі  қатынасты,  пайда болатын қиындықтарды айқындау мен талдауды, әрі қарай жұмыс  
істеу тәсілдерін талқылауды талап етеді. Студенттердің өзін-өзі бақылауын ұйымдастыру одан да 
маңызды болып табылады. Үйрету әдісі жаттықтыру әдісімен тығыз байланысты. Жаттығудың  
механикалық дағдыландырумен және тәртіптік психология: ынта-реакция-бекіту  рухында  жаттықтыру-
мен ортақ ештеңесі жоқ.  Әдетте тәрбиелеудегі жаттықтыру әдісі деп студенттердің дұрыс тәртібінің, 
міндеттерді шешудегі дербестілік тәжірибесін жинақтауына, олардың жеке қасиеттерін, сезімі мен еркін 
дамытуға, жақсы әдеттерді қалыптастыруға, білім, сендіру және тәртіп, сөз бен іс арасындағы бірлікті 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, күнделікті өмірді, оқыту процесін, қызметті ұйымдастыру жүйесін 
түсінеді [3;13].     

Педагогикалық талап. Педагогикалық талап патриоттық тұлғаның дамуын басып озбай, сонымен 
қатар студенттің өз-өзіне қоятын талаптарына ауысуы тиіс. Талап оның алдында сол немесе басқа қызмет, 
мысалы, азаматтық парызын орындауға әзірлігі процесінде жүзеге асыруға тиесілі нақты міндет ретінде 
болуы мүмкін. Кеңес беру. Бұл әдіс колледжда айтарлықтай танымал және қолдануда қарапайым. 
Тәрбиелеу процесін ұйымдастырушылар өз тәжірибесіне сүйеніп, оны студенттерге кеңес беру арқылы 
беруге талпынады. Бұдан басқа, кеңес беруді пайдаланып, оқытушы (немесе студенттер) жол-жөнекей, 
ығыр қылмайтындай, өзінің студенттердің қылықтарына, іс-қимылдарына, пікірлері-не өз көзқарасын 
жеңіл түрде білдіреді және осылайша оларды өзгертуге талпынады. Бұл кеңестердің ішкі мағынасын 
ұғыну және  дараландыру үшін, олардың адресатпен қабылдануы өте маңызды. 

Жеке тұлғаның қызметі мен тәртібін ынталандыру және мотивациялау әдістері. Кез келген қызметтің 
тиімді өтуі, жеке тұлғаның  бар күшін салып белсенді әрекет ету мен алға қойған мақсатқа табандылық-
пен жетуіне байланысты болып келеді.  Егер адам бойында шарасыз қиындықтарды, қолайсыздықтар мен 
басқа жағдайларды жеңетін  қасиеттер, күшті, айқын, терең дәлелдер бар болса,кез келген әдіс сапалы 
нәтижелер береді. Қызметті мотивациялаумен оны ынталандыру тығыз байланысты. Ынталандыру – 



335 

ойға, сезімге және іс-қимылға ояту, түрткі, күш беру. Студент тұлғасына патриоттық тәрбиелеу факторы-
ның әсерін нығайту және күшейту мақсатында ынталандырудың әр түрлі әдістерін қолданады. Олардың 
арасында жарыс, көтермелеу, жазалау және т.б. аса кең таралған болып табылады.  Тәрбиелеу процесінде 
жарыс адамға салауатты бақталастыққа, басымдылыққа, озықтыққа, өзін танытуға  ұмтылу, жоғары 
дәрежеде тән болуына септгігін тигізеді. Әлеуметтік-психологиялық фактісі есепке алынып, тәрбиелеу 
процесінің субъектісімен құрылады. Студенттерді еңбекте және қоғамдық қызметте ең үздік нәтижелерге 
жету үшін күреске қатыстыру артта қалушыларды озықтар қатарына шығарады, белсенділік, ынталылық, 
жаңашылдық, жауапкершілік және ұжымшылдық сияқты патриоттық қасиеттердің дамуын ынталан-
дырады. Көтермелеу – бұл студентті дұрыс, ынталы, шығармашылық қызметке сырттай белсенді 
ынталандыру, ояту әдісі. Ол студенттер табыстарының қоғамдық танылуы, марапаттау, олардың рухани 
және материалдық қажеттіліктерін кезекпен қанағаттандыру көмегімен жүзеге асырылады. Мәжбүрлеу – 
бұл студенттерге кінәсін мойындауды және өз тәртібін түзетуді қаламауына қарамастан, өз міндеттерін 
орындауға түрткі болатын шараларды қолдану. Ол сендіруге және патриоттық тәрбиелеудің басқа 
әдістеріне сүйенген жағдайда ғана педагогикалық дұрыс қолданылады. Мәжбүрлеуді ақылмен пайдалану 
керек, оған қызықпау және оны асыра пайдаланбау керек. Ынталандыру әдістері. Олар мақұлдаудан, 
кінәлаудан, бақылаудан, өзін-өзі бақылаудан тұратын әдістер тобын білдіреді. Барлық төрт әдіс те 
студенттердің қызметін, әрекеттерін, тәртібін ынталандыру мақсатында немесе керісінше, егер олар 
жағымсыз сипатта болса, оларды тоқтата тұру (рестимуляция) мақсатында пайдаланылуы мүмкін. 
Әдістер қосымша болып табылады және тәрбиелеуді ұйымдастырушылар тарапынан әдепті қатынасты 
талап етеді. Мақұлдау әдісі қызметтің, тәртіптің, студенттердің білдіретін патриоттық қасиеттері немесе 
қатынастарының дұрыс бағалануы туралы куәландырады, ол ұйымдастырушылармен немесе студенттер 
ұжымымен беріледі. Әдіс студенттерде дұрыс эмоциялардың (сенімділіктің, қанағаттанудың, мақтану-
дың) пайда болуына мүмкіндік туғызады, олардың таңдаған ұстанымының дұрыстығын  растайды. Ол 
мақтау, алғыс, грамотамен немесе құнды сыйлықпен марапаттау, газеттегі мақалалар, құрмет тақтасын-
дағы фотосуреттер және т.б. түрінде қолданылуы мүмкін. Кінәлау әдісі қызметті, тәртіпті, студенттердің 
білдіретін қасиеттері мен қатынастарын теріс бағалауды білдіреді, ол тәрбиелеуді ұйымдастырушылар-
мен беріледі. Берілген әдісті қолдану студенттерде жағымсыз күйзелістер (ұялу, күйзелу, өкіну, сенім-
сіздік және т.б.) тудырады. Бірақ егер студенттер оқиғалар мен өз әрекеттерін сын тұрғысынан талдаса, 
тәртіп пен моральдың заңды нормаларына сәйкес келмейтін сол немесе басқа қасиеттерді жеңу жолдарын 
белгілесе, демек, әдіс сәтті қолданылған және мақсатқа қол жеткізілген [3;15]. Басқа реакция да болуы 
мүмкін: студенттер лайықсыз әрекеттеріне өкінбейді, өзіне талғампаз болмайды, өзінің тәртібін қайта 
қарастырмайды – бұл жағдайда кінәлау әдісі сәтсіз пайдаланылған деген тұжырым жасау керек. Бәлкім, 
әдістің барабар емес түрі таңдалған, студенттердің іс-қимылдарының себептері ескерілмеген, не болмаса 
олардың адамгершілігі қорланған, не болмаса жастардың болжанбайтын реакциясының басқа себептері 
болған шығар. Тәрбиелеу процесін ұйымдастырушылар өздерінің іс-қимылдарын мұқият талдауы, 
сәтсіздік себептерін және әдісті қолданудың басқа параметрлерін анықтауы қажет. Кінәлау әдісі ескерту, 
түсіндіру, қайта сендіру, талқылау, сөгіс жариялау, жоғары оқу орнынан шығару  түрлерінде  іске 
асырылуы мүмкін. 

 Патриоттық тәрбиелеудегі бақылау, өзін-өзін бақылау және өзін-өзі бағалау әдістері. Патриоттық 
тәрбиелеу процесін басқару оның нәтижелілігін сипаттайтын кері байланыссыз мүмкін емес. Бұл 
функцияны орындауға тәрбиелеудегі бақылау, өзін-өзін бақылау және өзін-өзі бағалау әдістері көмекте-
седі. Бақылау әдісі студенттер қызметі мен іс-әрекетінің барысын немесе нәтижелерін, олардың тапсыр-
малар мен міндеттерді орындауын тексеру мақсатында пайдаланылады. Берілген әдіс әңгімелесу, бақы-
лау, жиналыста есеп беру, еске салу, қызметін бағалап жазбаша бұйрық беру, тестілеу түрінде берілуі 
мүмкін. Негізгі  бақылау түрлеріне мыналар жатады: студенттерді педагогикалық бақылау; патриоттық 
қасиеттердің тәрбиеленгендігін айқындауға бағытталған әңгімелесу; сұрақ-жауаптар (сауалнама, ауызша 
және т.б.); қоғамдық пайдалы қызмет нәтижелерін талдау; тәрбиеленушілердің патриоттық тәртібін 
зерделеу үшін жағдайлар жасау. Өзін-өзі бақылау әдісін студент өзінің дамуын мен тәрбиесін ынталан-
дыру немесе тексеру үшін  өз-өзіне  қолданады. Оны білдіру түрлері: ойлау, өз-өзін бақылау, өз-өзіне 
бұйрық беру, рефлексия, тестілеу.  

Патриоттық рухта тәрбиелеу барысында алдымен патриоттық сана қалыптастыру, патриоттық 
сезімін ояту, патриоттық іс-әрекетке бейімдеу жұмыстары атқарылады. Патриотизмге тәрбиелеу үрдісінің 
танымдық мәнін естен шығаруға болмайды, бірақ ол әрбір студенттен патриоттық сана, патриоттық сезім 
қалыптастырудан бастау алғанда ғана тиімді болмақ [4]. Бүгінгі күнде патриотизмнің көрінісі – қазақтын 
ана тілінде сөйлеуі, балаларына ұлттық тәрбие беруі, ұлттық мінез, жүріс-тұрыс қалыптастыру, ізет, 
құрмет, қайырым, мейірім, тағы да бай сезімдермен байыту. 
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Сонымен студенттерді патриотизмге тәрбиелеуге кешендік тұрғыдан келу керек. Яғни, студент 
жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу жүйелі, мақсатты  түрде жүзеге асырылу барысында ғана нәтиже 
береді. Сөйтіп, студентерді патриоттық рухта тәрбиелеудің әдістемелік негізі мен мазмұнына біршама 
тоқталдық деген ойдамыз. 
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БІЛІМ  БЕРУ  МОДЕЛІ: ТІЛ  ЖӘНЕ  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ  ПӘНДЕРІНІҢ 
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Түйіндеме: Білім беру траекториясында тілдерді оқытудың заманауи озық парадигмаларына 

этнопсихология пәндерінің интеграциялық тиімді нәтижелерін оқу үдерісінде оңтайлы қолдану 
қажеттілігі инновациялық әдіс-тәсілдермен ұштастыруды талап етеді. Мақала мазмұнында болашақ 
кәсіби маманның тілдік құзыреттілік моделін  қалыптастыруда тіл білімі саласындағы  негізгі 
мәселелермен қатар кәсіби тілдік білімдерін арттыруда этнопсихология ғылымымен тығыз байланыста 
қарастырылады. Этнопсихологияның басым бағыттары тіл, діл, дін, салт-дәстүр, әдет-ғұрып және т.б. 
болғандықтан, тілдің атқаратын маңызы айрықша. Мақалада тілдің психология ғылымымен тығыз 
байланыстылығы зерттеліп, этнопсихолингвистика ғылымының ерекшеліктері талданып, интеграциялық 
байланыстары жүйелі талданған.   

Тірек сөздер: Білім беру траекториясы, психолингивстика, тіл, этнопсихология, кәсіби құзыреттілік 
моделі, озық парадигмалар, интеграция. 

 
Аннотация: Современная парадигма образовательной траектории изучения языков требует 

эффективного использования в учебном процессе инновационных методов и приемов преподавания, а 
также оптимального применения результатов интегрированного обучения языка с этнопсихологией. В 
содержании статьи наряду с основными проблемами в области лингвистического образования, 
направленного на формирование модели языковой компетенции будущих специалистов, рассматривается 
совершенствование профессиональных языковых знаний во взаимосвязи с этнопсихологией. 
Подчеркивается особая значимость языка, отражающая основные этнопсихологические направления как 
язык, менталитет, религия, обычаи, традиции и др. В статье исследуется связь языка с психологией, 
рассматриваются особенности этнопсихологии как науки, а также проанализирована система 
интеграционных связей названных наук. 

Ключевые слова: образовательная траектория, психолингвистика, язык, этнопсихология, модель 
профессионального компетенция, парадигма, интеграция. 

 
Annotation: Modern paradıgm of teachıng language is have to effective use of integrative results of ethno 

psychology subjects. The content of article is determined of develop professional language skills in the formation 
of the future language specialist. The main types of ethno psychology language, culture, traditions etc. and 
language has important roles. The article is analyzed of especially science ethno psychology, integrative systems, 
and analyzed the language connecting with psychology.  

Keywords: education sphere, psycholinguistica, language, ethopscychology, model of professional 
competence, new paradigm, integration.  

 
Тілді оқыту парадигмасында көптеген ғылымдардың өзара тоғысу нәтижелері оқу үдерісіндегі өзекті 

мәселелердің шешімін табумен қатар, білім беру траекториясындағы әлемдік озық нәтижелерге жету 
жолдарын қарастыруды міндеттейді. Тіл адамдардың қарым-қатынас және мәдениет тану  құралы қызметі 
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атқарумен бірге кәсіби білім беру саласындағы құзыреттілік моделін қалыптастыруда өзіндік орынмен 
ерекшелініп, тілдерді меңгертуді тереңнен зерттеуді қажет етеді. Білім алушылардың кәсіби біліктілік 
құзыреттілігін арттыруда тілге қызығушылықтарын тудыртып, болашақ мамандығында еркін қолдана 
алатындай мәселелерді жан-жақты талдау, оқу үдерісіне енгізуде пәнаралық-синергетикалық әдістердің 
кіріктірілуі оқытушылардан шеберлікті талап етеді. Тілді кәсіби бағдарлы оқытуда алыс-жақын көршілес 
мемлекеттердің саяси мәселелерімен қатар олардың этнопсихологиялық ерекшеліктерін жан-жақты 
зерттеу болашақ  кәсіби қызметкерлерінің тілдік құзыреттілігін қалыптастыруда маңыздылық танытады. 
Тіл және психологиямен интеграциялық байланыста қызықты меңгерту мақсатында, әрі тілдерді 
оқытудың жүйелік мәселелерін қалыптастыруда бинарлық және полиформалық сабақтарды өткізудің 
түрлерін  жүйелеуде көптеген ғылым салаларымен қатар психолингвистика ғылымының маңызы 
ерекше.Себебі ұлттардың этнопсихологиялық ерешеліктерін, атап айтқанда, тілін, ділін, дінін, әдет-
ғұрпы, салт-дәстүрі, тарихы, мәдениеті және т.б. танымдық тұрғыдан қарастыруда психологияның тіл 
ғылымымен сабақтастығына айрықша назар аударуды қажет етеді. Тілдің қоғамдағы қызметінің кең 
ауқымдылығы адамның психологиялық қабілеттерімен тікелей ұштастырылуы екі ғылым саласын бөліп 
қарауға болмайтындығын көрсетеді. Адамның тұлғалық қасиетін анықтайтын психологиялық сезім-
күйдің 500-ден астам түрі ғылымда дәлелденсе, оның әрқайсысы тілде ерекше көрініс алып эмоциялық 
көңіл-күі толғанысын жеткізудің басты құралына айналған. Бұл мәселелер психолингвистика 
ғылымының тікелей зерттеу нысаны ретінде тілді оқытуда, кәсіби бағдарлы білім беруде көптеген 
проблемалық мәселелердің шешімін табуды көздейді.  

Психолингвистика (фр. linguistigue – лат. lingua - тіл) – психология мен лингвистиканың аралығындағы 
ғылым саласы ұғымын білдіреді. Ол сөйлеу процесін, оның мазмұны, коммуникативті рөлі, сөздің ойға 
қатысы тұрғысынан зерттейді. [1.23] Осы бағыттың негізін салушы неміс ғалымы Г.Штейнталь (1823-1899) 
тілді жеке адаммен қатар, этнос психологиясының басты әрі көрінісі ретінде қарастырды. Оның пікірінше, 
тіл білімі адамның жеке психологиясын ғана емес, халық психологиясына да сүйенуі қажет. Кейіннен 
Потебня мен Пауль еңбектерінде осы бағыт сөз, сөйлем, грамматикалық категория, сондай-ақ лексикалық 
мағыналардың түрлерін түсіндіруде көрініс тапты. Белгілі лингвистер Бодуэн де Куртенэ, де Сессюр 
еңбектерінде сөйлеу әрекетінің әлеумеітік сипатына баса назар аударылды. Америка ғалымдары Ч.Осгуд, 
Т.Сибсок, т.б. психолингвистикаға жаңа мағына енгізіп, ойлаудың сөзге, сөздің ойға талассыз алмасуын 
сөйлеудің даму процесі деп түсіндірді. Сөйлеуді игерудің шарттарын қарастыратын үйрету теориясы мен 
(А.Н. Хомский), бойдағы туа біткен ақпаратты қабылдау және зерделеу (когнитивтік көзқарас) теориясы 
(Ж.Пиаже) психолингвистиканың дамуына елеулі үлес қосты. Осы салада кеңес ғалымы профессор                 
А.А. Леонтьевтің еңбектері де ерекше орын алды. Қазақстанда психолингвистикалық зерттеулер XX ғ.             
60-жылдарынан бастап қолға алында. Бұл жерде М.М. Мұқанов, А.А. Залевская, М.М. Копыленко,                    
Б.С. Мучник т.б. еңбектерін атап өткен жөн. Бізде осы саладағы зерттеулер үш бағытта жүргізілді (екінші, 
бөгде тілді меңгеру; сөйлеудің пайда болуы мен оны түсіну; ойлау мен қарым-қатынастың арақатысы). Бұл 
мәселелер "Ойлау мен қарым-қатынас" атты Бүкілодақтық симпозиумда (Алматы, 1973), "сөзбен ойдың 
механизмдері" атты (Целиноград, 1976) ғылыми конференцияларда талқыланды. Қазақстан психолингвис-
тері (М.М. Мұқанов, Н.М. Құрманбаев, М.К. Қайырбаева, Ш.С. Баймешева т.б. қостілділік, оны меңгерумен 
түсіну, іштей сойлеу т.б.) мәселелерін жан-жақты зерттеді.  

Кәсіби тілді психолингвистикамен  интеграциялық байланысты оқытуды бұрынғы необихевиористік 
және дескрибтік лингвистикалық көзқарастардың тоғысынан келелі үш мәселеге назар аудартады. Атап 
айтқанда,  жеке сөйлеу түрлерінің қалыптасу тетігі, нақты психологиялық үйлесімділікті грамматикалық 
тұрғыдан өзгертудің формалды моделі; сөйлеуді құраудағы грамматикалық құрылымның ойлаудың, 
танымның, логиканың желісімен байланысты. Психолингвистиканың негізгі бағыты қазіргі кезде 
инженерлік психология, нейро- және патопсихология, шетел тілдерін оқыту міндеттерімен ұштасуда. 
Психолингвистика – адамның сөйлеу қабілеті қалыптасуының бірқалыпты өтуін зерттейтін ғылыми 
саласы болғандықтан,  ойдың сөзге, сөздің ойға толассыз және қайта айналып алмасуын сөйлеудің даму 
процесі деп есептейді. [2.78] Кәсіби тілді меғгерту психолингвистиканың қалыптасуына үйрету теория-
сының, сөйлеуді игерудің арнайы шарттары туралы зерттеушілердің еңбектері, бойдағы туа біткен 
ақпаратты қабылдау және зерделеу туралы когнитивтік көзқарас тұрғысындағы зерттеулер елеулі үлес 
қосты. Қазіргі кезеңде психологиялық тілтану аясында тілді, сөйлеу іс-әрекеті мен ойлауды әр басқа 
қырынан қарайтын әртүрлі бағыттар пайда болды. Тіл мәселесіне психологиялық тұрғыдан келу 
әлеуметтік лингвистика мен құрылымдық, тілдік таңбатану және математикалық тіл білімі зерттеулерінен 
байқалады. Сөйлеу қызметін психофизикалық әрекет айтушының қабілеті ретінде зерттеушілер сөйлеудің 
физиологияға негізделетінін мойындайды. Тіпті, олар сөйлеуді айтқан я тыңдаған уақытта ғана адам 
ағзасындағы болатын психикамен бірлескен физиологиялық қызмет деп те таниды. Осыдан болар бұл 
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бағыттағылар тілдегі тарихилықты трансформациямен және сөздің сапталуының статикалық күйіндегі 
деңгейлік сипатымен алмастырып жіберді. Лингвистикалық психологизм ішінен қазір этнолингвистика-
лық, семантикалық психологизм, психологиялық құрылым, таза психологиялық бағдарларды бағамдауға 
болады. Аталған пәннің методологиялық негіздері сөйлеуді «стимул–реакция» қатынасымен талдап, 
әрекет теориясы сөйлеу іс-әрекеті сөйлеуші мен қабылдаушының белсенділігіне тікелей қатысты деп 
санайды. Бұл көзқарастарда ұтымды тұстар баршылық, алайда санадағы тіл  мен сөйлеудің қасиеттерін 
түгендеп береді деп айтуға болмайды. Тіл теориясындағы мәліметтерге сүйенсек, қарым-қатынастың 
ұлттық-мәдени ерекшелігі аз дегенде екі қырынан көрінуге тиістілігі дәлелденген: 

• тіл, ойлау, жады, қатысымдардың бір-бірімен байланысы және адам өміріндегі, тұтастай алғанда, 
тілдің алатын орны; 

• қатысымның ұлттық ерекшелігі бар үдерістері мен құралдары жағынан. Мұндағы бірінші аспектіні 
«Сепир-Уорф» лингвистикалық салыстырмалылық туралы гипотезасы сипаттаса, ал екінші аспектіні 
этнопсихология қарастырады. [3.56] 

Зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғандай, әртүрлі халықтың тілі мен сөйлеуіндегі өзгешеліктер 
психолингвистика мен этнопсихологияның түйісінде қаралады. Мәселен, норвегтер, шведтер, финдер 
сияқты солтүстіктің халықтары оңтүстіктегі испандар мен италияндарға қарағанда дауысын ақырын 
шығарып, эмоцияны аз жұмсап сөйлейді. Ал осы испандар мен италияндарға қарағанда грузин, цыган, 
түрік, араб сияқты оңтүстіктегі халықтар мен қара нәсілділердің ішіндегі бойлары ұзын болып келетін 
этникалық топ өкілдері дауыстарын қатты шығарып сөйлейді екен. Шығыстағы жапондар, үнділер, 
вьетнам халқы, қытайлар т.б. ақырын сөйлеседі. «Орыс болып кеткен еврейлерді дауыс ырғағынан 
білесің» дейтін әзілде де шындық жоқ емес. Бұл жерде басқа факторлармен бірге географиялық мекен, 
климаттың да, өскен ортаның да ықпалы баршылық екені байқалады. Алайда бір географиялық ендікте 
өмір сүретіндердің сөйлеуі мен қылығында әртүрлі өзгешеліктер бола береді. Жапон тіл білімінде «тіл 
тіршілігі» деп аталатын мектеп бар. Ондағы зерттеулердің мақсаты – тілді адам іс-әрекетімен, психика-
сымен  қызметімен байланыстыру. Бұл – тілдік акті мен ауызекі сөйлеуді зерттеу деген сөз. Бұл мектеп 
тұжырымдамасының түйінін тезис түрінде ұсынамыз. Тіл қатысым танымның құралы болғандықтан, 
соған орай зерттеудің негізгі нысаны интеракт болады. Сөйлем – адамның әлеуметтік дағдылы, әдеттегі 
әрекеті. Ол әрекет ой мен сезімді тілдік таңбалар көмегімен бейнелеуден және осы бейнеленгенді 
ұғынудан тұрады [4.98]. 

Сөйлеуге жанама әрекеттер тіл білімінен гөрі этнографияда қарастырылады. Десек те, мұндай 
әрекеттер тілге сәулесін я көлеңкесін түсірмей тұрмайды, сондықтан да ол тілмен қосталады, сол себепті 
бұл психолингвистиканың бір саласы этнопсихолингвистикада қарастырылады. Этнопсихолингвистикада 
белгілі бір мәдениеттің тілдегі көрінісін сипаттайды. Бұл жерде біз әр ұлттың немесе ұлыстың ым-ишара, 
қимыл, тұспалдарын еске алып отырмыз. Мұны лингвистикада «тілдің көмекші құралдары» деп атайды. 
Шындығында, адамзат тілінің шығуында ым мен қимылдың белсенді рөл атқарғандығы туралы 
болжамдар негізсіз емес. Мәселен, Австралиядағы аранда тайпасы 450 түрлі ым мен қимылды нақты зат 
немесе құбылысты білдіру үшін ғана емес, жалпы ұғымды түсіндіру үшін де қолданады екен. Үндістердің 
тайпааралық қарым-қатынас құралы ым-ишара екенін көпшілік біледі.Тіл тарихындағы еңбектерде 
В.Вундт әуелде екі тіл – ым тілі және дыбыс тілі болған деп есептейді. Дыбыс – сезімді, ым-қимыл нақты 
затты білдірген. Ым-қимылдың үш түрі болған: нұсқау, бейнелеу, символика. Ымдау, негізінен, тарихи-
әлеуметтік құбылыс. Зерттеулердің түсіндіруінше, сөзбен қосалқы жүретін ым мен қимыл бірте-бірте әр 
халықта әр түрлі рөл атқара бастаған. Бізге мәлім мәліметтерге қарағанда, бір сағат сөйлескенде 
мексикалықтар 180 рет, француз 120 рет, италиялықтар 80 рет, ал финдер 1 рет қана ым-қимыл жасайды 
екен. Сондай-ақ орыстарда қол сермеу әдепсіздікке жатқанмен, басқа халықтардың әдетінде ол кәдімгі 
күнделікті ишараның біріне жата беретін жайттар көп. Сол сияқты бір мағына әр халықта әр түрлі ым-
қимылмен беріледі. Мысалы, болгарларда келісуді білдіретін «иә» – бас шайқаумен, ал теріске шығаруды 
білдіретін «жоқ» – бас изеумен беріледі, дәл осы мағыналар болгарлармен туыстас орыстарда керісінше: 
«иә» – бас изеу, «жоқ» – бас шайқау. Испандар мен португалдар «жоқ» дегенде қолын өзінен ары кері 
қарай қозғалтады, ал жапондар мұндайда саусағын шошайтады, ал үндістер білегін бүгіп бетінен иығына 
дейін қолын апарады, арабтар басын шалқайтып таңдайын қағады, түріктер иегін шошаң еткізіп, көздерін 
сығырайтады да таңдайын қағады (түрікпен туысқан қазақта тіптен басқаша екенін білесіз), малайзия-
лықтар мұндайда көзін төмен түсіреді. [5.63] Міне, осы сияқты құбылыстарды этнографтар салт ретінде 
зерттесе, лингвистер қарым - қатынастың тілге көмекші құралдары ретінде ұлттық ерекшелікті ескере 
отырып зерттейді. Жеке инсанның қандай да бір ұлттың өкілі екенін ескеретін болсақ, бұл бағыттың 
тілдік лексиконға әсерін жоққа шығаруға болмайды. 
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Психолингвистиканың мәдениеттанушылық бағытында мәдениетаралық қарым-қатынасқа да назар 
аударылады. Мәдениетаралық қарым-қатынас дегеніміз – әртүрлі ұлт пен ұлыстың өкілдерінің өзара 
қатысуы, тілдесуі  мәселен, мұндай зерттеулерде бір мәдениет өкілінің басқа мәдениетке негізделіп 
түзілген мәтінді ұғуы туралы қаралады. Бұл құбылыс ділдік лексиконға да жат емес. Мұндай мәтіндер 
психолингвистикада өзге мәдениеттік мәтіндер дейтін арнайы нысандық санатқа ие. Психолингвистика 
әлеуметтік лингвистикамен де шектеседі. Мәселен, белгілі бір әлеуметтік топтың сөйлеуі әлеуметтік 
лингвистика мен психолингвистикаға ортақ проблема бола алады. Тілдің шығуы жөнінде психикаға мән 
берілген болжамдарда тілдің экспрессивтік қызметі жоғары қойылады да, коммуникативтік қызметі оның 
көлеңкесінде қалады, басты мәселе ретінде сөйлеу механизмдерінің пайда болуы психофизикалық 
тұрғыдан зерттеледі. Олай болса,  инсанның сөз саптауы мен сөз қабылдауы мәселесінде тарихи-
генетикалық, психикалық себептер де бар. Бұл – арнайы зерттеудің үлесінде болғаны жөн. Психолингвис-
тикада бұқаралық ақпараттық коммуникацияның мәселелерін зерттейтін де сала бар. Бұқаралық қарым-
қатынас теориясы радиомәтіндерді қабылдау, теледидар тиімділігі, газет мәтіндерінің ықпалдылығы, 
саяси плакат, ұран, жарнамалардың адам санасына әсер етуі т.с.с. мәселелерді қамтиды. Демек, бұл тұста 
психика мен сөйлеу (тіл) көмекке келеді. А.А. Леонтьевтің пікірінше, сөйлеу әрекетін зерттеуде тілтану 
мен жантанушының еңбегінің үлестік мөлшері мына сипатта: тілтанушы меңгерілетінді, меңгерілгенді 
зерттейді. Ал психолог лингвистикалық модельді игеру, қабылдау барысында адам санасында болып 
жататын психикалық байланыстар мен үдерістерді зерттейді, қарапайым айтқанда, сөйлеушілер шын 
болмыста, өмірде сөйлемді, сөйлеуді қалай құратынын және түсінетінін тексереді. Тілдік лексиконды 
зерттеуде осыны тұғырлы әдіс ретінде қарау керек. Жалпы  этнопсихология ғылымы кәсіби бағдарлы 
оқытуда меңгертудің нәтижелері психолингвистика ғылымымен тікелей ұштасатынын жан-жақты 
қарастыру кәсіби мамандарын дайындауда өзекті проблемалардың қарсатыруын қажет етеді. Этнопсихо-
логия - әрбір халықтың рухани әрекетінің (миф, фольклор, тіл, дәстүр, салт, әдет-ғұрып, дін, т.б.) жемісін 
сол халықтың психологиясын, сана-сезімін көрсететін негізгі өлшемдерін, әртүрлі этникалық қауымдас-
тыққа жататын адамдардың психологиялық өзіндік бейнеленуі туралы ғылым болғандықтан, осы 
саладағы әрбір кәсіби қызметкердің тілдік-танымдық қабілеттері жоғары деңгейді қамтуы тиіс. Себебі, 
этнопсихологияның мақсаты мен міндеттері төмендегідей мәселелерді қарастырады: 

• Психофизиологиялық процестердің этникалық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттеу; 
• Түрлі этникалық қауымдастықтың мәдени ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған мәдени зерттеу; 
• Отбасы-некелесу мен бала тәрбиесі мәселелерінің этнопсихологиялық аспектілерін зерттеу;  
• Этносаралық, топаралық қатынастардың этникалық мәселелерін зерттеу. 
Этнопсихологияның дамуының теориялық міндеттері: 
1.  Халықтың этнопсихологиялық ерекшеліктерін құрайтын көздерін негізгі факторларын теориялық 

танып білу және меңгеру. 
2.  Дербес – тұлғалық және топтық дәрежеде ұлттық сана-сезімнің проблемалар өзектілігі. 
3.  Этностың бірізділігі мен жеке тұлғалық топтық дәрежеде құрылу және даму ерекшеліктерін танып 

білу. 
Негізгі ұлт пен этностар арасындағы келісім дамуының әлеуметтік – психологиялық мәселелерін 

теориялық танып білумен ұштасатындықтан білімалушылардың тілдік құзыреттілік модельдерін 
қалыптастыруда, этнопсихологияның қолданбалы міндеттері: а) Ұлттық психология негізінде ұлттық 
тілді және әртүрлі халықтардың тілін этнопсихологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы танып білу. ә). 
Тілдік, әлеуметтік-саяси, ұлттық және ұлтаралық процестердің әрі қарай дамуының психологиялық 
болжамдары талданып, меңгертілуі тиіс. Тілдік тұрғыдан қарастырғанда онтогенездік принцип бірлігі – 
бірлігі ол сөйлеу, вербальді қарым-қатынас негізінде іске асырылатындықтан болашақ кәсіби маманның 
аталған ғылым салаларындағы өзекті мәселелерді танып-біліп, қызмет бабында нақты қолданылу ұтымды 
нәтижелерге қолжеткізеді. 

Қазіргі заманда қарым-қатынас тілдік  әлеуметтік-психологиялық феномен деңгейінде қарастырыла-
ды, адамдар арасындағы күрделі детерминизм (детерминизм – адамның еркі мен мінезінің өзара 
байланыстылығының себептерін, себептестігінің заңдылығын зерттейтін ілім) және қалыптасудың жан-
жақты процесі және адамдар арасындағы байланыстың дамуы, ақпарат алмасуды енгізетін, сондай-ақ 
қарым-қатынас стратегиясын тудыратын, өзгені қабылдау мен түсінетін процесс. Психологияда адамдар 
арасындағы тактильдік (динамикалық) қарым-қатынасты зерттеу қолға алынған (тактильді – дене арқылы 
түйсіну, сезіну). Бұл жағдайда әріптестік тактильді қатынасы эмоционалды жақындықты білдіреді. 
Тактильді қатынасқа жынысы, жасы, әлеуметтік жағдайы, қарым-қатынас кезінде ара қашықтық әсер 
етеді. Тактильді қатынас әр этникалық топта өзінің әртүрлі мағынасына ие. Білім алушыларға 
этнопсихологияны меңгертуде төмендегі кестедегі кестеде көрсетілген ұлттық психология этнопсихо-
логияның феномені ретінде қарастырылып, жүзеге асыруды көздейді.  
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Қорыта айтқанда, тілді оқыту парадигмасындағы психолингвистика ғылымының методологиялық 

негіздерін жүйелеуде жоғарыда талданған ғалымдардың зерттеу еңбектерінің жаңалықтарын ұтымды 
қолдана отырып, кәсіби маман дайындаудағы психолингвистикалық тұжырымдарды оңтайлы қолдану, 
оқу үдерісіне жүйелі енгізу мәселелерінде ғылыми-педагогикалық эксперимент кеңістіктерін пәнаралық 
сабақтармен бірлестікте бинарлық және полиформалық әдістермен өткізу тиімділік танытады.   
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Түйіндеме: Мақалада тілдің қатынас құралы ретіндегі қызметі туралы қарастырылады. Тілдің 

коммуникатиивтік ерекшеліктері мен түрлері жайлы айтылған. Қазіргі кезде тілді коммуникативтік оқыту 
мәселесіне ерекше назар аударуда. Тілді оқытудың жаңа технологиясы тілдің коммуниктивтік қызметін 
ескере отырып, оны коммуникативтік танымдық жағынан  меңгертуді көздейді.  

Адам өміріндегі ең басты, ең негізгісі – басқа адам. Сол басқа адамдардың айналасында адамның 
әлемі қалыптасады. Басқа адамдармен қарым-қатынас жасау – адам өмірінің өзегі. Кез келген адам 
басқалармен қарым-қатынассыз өмір сүре алмайтындығы белгілі. Қарым-қатынастың қалыптасуына сол 
адамдардың бір-бірімен сөйлесу, тіл табысуы әсер етеді. Сондықтан да мақалада тілдік қатынас және 
тілдік коммуникативтік құзыреттілік мәселесі басты мақсатта алынған.  

Қазақ  тілін оқытуда коммуникативті мақсатқа жетуде ауызекі сөйлеудің рөліне баса назар аударты-
лады. Себебі, ауызша сөйлеу арқылы адамдар бір-бірін түсінеді, өз ойларын айтады, дәлелдейді. Сондай-
ақ естіген, айтылған хабарға өз көңіл-күй қатынасын білдіреді. Мақалада осы мәселелер тілдік қатынас 
тұрғысынан қарастырылады.  

Тірек сөздер: тілдік қатынас, коммуникация, сөйлесім, тілдік құзыреттілік, коммуникативті оқыту, 
коммуникативтік қызмет, тіл қатынас құралы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность языка как средства общения. Речь идет о 
коммуникативных особенностях и видах речи. В настоящее время особое внимание уделяется вопросам 
коммуникативного обучения языку. Новая технология обучения языку предполагает овладение 
коммуникативно-познавательной деятельностью языка с учетом коммуниктивной деятельности. 

Самое главное, основное в жизни человека – другой человек. Вокруг тех других людей формируется 
мир человека. Общение с другими людьми – стержень человеческой жизни. Известно, что любой человек 
не может жить без общения с другими. На формирование отношений влияет общение, взаимопонимание 
между людьми. Поэтому в этой статье рассматриваются вопросы языкового общения и языковой 
коммуникативной компетенции. 

Особое внимание уделяется роли устной речи в достижении коммуникативных целей в обучении 
казахскому языку. Потому что через устную речь люди понимают друг друга, высказывают, доказывают 
свои мысли. А также выражают свои эмоции к озвученному, слышавшему сообщению. В статье эти 
проблемы рассматриваются с точки зрения языкового общения. 

Ключевые слова: языковая коммуникация, коммуникация, разговор, языковая компетентность, 
коммуникативное обучение, коммуникативная деятельность, средства общения. 

 
Annotation: This article discusses the activities of the language as a means of communication. We are 

talking about communicative features and types of speech. Currently, special attention is paid to the issues of 
communicative language teaching. The new technology of language teaching involves mastering the 
communicative-cognitive activity of the language, taking into account communicative activity. 

Most importantly, the main thing in a person’s life is another person. Around those other people, the human 
world is forming. Communication with other people is the core of human life. It is known that any person cannot 
live without communication with others. The formation of relations is influenced by communication, mutual 
understanding between people. Therefore, this article discusses the issues of language communication and 
language communicative competence. 

Particular attention is paid to the role of oral speech in achieving communicative goals in teaching the 
Kazakh language. Because through oral speech people understand each other, express, prove their thoughts. They 
also express their emotions to the voiced, heard message. In the article, these problems are considered from the 
point of view of language communication. 

Keywords: language communication, communication, conversation, language competence, communicative 
training, communicative activity, means of communication. 

 
Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас 

жасауы; қоғамдық ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни адамзаттың тіл арқылы қатынасқа түсуі 
тілдік қатынас дегенді білдіреді. Бұл жерде сөйлеу тілі деген тіркесті ерекше бөліп айтуға тура келеді. 
Өйткені ол ауызекі сөйлеу деген мағынаны емес, жалпы адамзаттың сөйлесу құралы, сөйлеу құрал-
дарының қызметі, адамның тілі, адамның тілдік қатынас құралы деген қоғамдық-әлеуметтік мәні бар 
ұғымды жеткізуі тиіс. Сондықтан осындай нақтылы ұғымды білдіру үшін, біз сөйлесім тілі деген тіркесті 
қолданамыз. Себебі “сөйлесім”, “сөйлеу” түбірі арқылы жасала келіп, сөйлеу процесінін тек адамзатқа 
тән екенін дәлелдейді. “Сөйлеу” деген сөздің өзі адамның ойын жарыққа шығару қасиетін білдіретін-
діктен, көбінесе біржақты әрекет ретінде қабылданады. Тілдік қатынас жүзеге асу үшін, айтылған не 
жазылған хабардың қабылданып, оған жауап қайтарылуы, яғни істің ортақ атқарылуы – басты шарт.  

Тілсіз қарым-қатынаста түсінісудің бәрі тілдік тұлғалардың (сөз, сөйлем, т.б.) қатысынсыз жүреді. 
Мұнда тіл қатынас құралы ретінде қызмет атқармайды. Дегенмен, тілсіз қатынас пен оның түрлері 
қоғамда да, өмірде де белгілі орын алады. Бұлар адамдардың қарым-қатынасына қызмет ете келіп, 
түсінісудің қарапайым жолы болып табылады. 

Лингвистикадағы тілдік қатынас мәселесін жан-жақты қарастырып, белгілі бір тұжырымға келген 
автордың бірі – Э.П. Шубин.  

Э.П. Шубин шет тілдерін оқытудың қағидалары мен әдістемелерін сөз ете отырып, жалпы тілдік 
қатынастың құрамын, олардың атқаратын қызметін, оқытудың мақсаты мен мазмұнын, тілдік құралдарды 
аяқтауға тырысады. 

Ауызша қатынас адамдардың бір-бірімен тікелей қарым-қатынасы нәтижесінде іске аса келіп, белгілі 
бір хабардың дыбысталуы арқылы сыртқа шығады. Адамдардың арасындағы ауызша тілдік қатынас – өте 
ертеден пайда болып, қоғаммен бірге өмір сүріп келе жатқан құбылыс. Ауызша қатынас – ойдың тіл 
арқылы сыртқа шығуы, ол тілдік тұлғалардың сөзге, сөйлемге айналып, дыбысталуы арқасында жүзеге 
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асады. Дегенмен, тілсіз қатынас пен оның түрлері қоғамда да, өмірде де белгілі орын алады. Бұлар 
адамдардың қарым-қатынасына қызмет ете келіп, түсінісудің қарапайым жолы болып табылады.  

Коммуникация сөзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-қатынас, араласу, хабарласу, байланыста болу 
секілді мағыналарды білдіреді. Айтулы ұғым адамдардың тіл арқылы сөйлесу процесінде болатын тілдесу 
ерекшеліктерін айғақтай отырып, тілдің әлеуметтік мәні мен қоғамдык қызметін жан-жақты аңғартады [1]. 

Тілдік коммуникация сөйлесу арқылы ұғынысу, түсінісу, қарым-қатынас жасау дегенді білдіреді де 
адамның екінші біреуге жеткізейін деген ойын жарыққа шығаруды көздейді. Қоғамның дамуы үшін ең 
қажетті қоғамдық-әлеуметтік ақпараттарды әрекетке қосу аркылы ол адамдардың бір-бірімен пікір 
алмасуына, бірін-бірі байытуына мүмкіндік тудырып, қарым-қатынастың сөйлеу, ойлау, түсінісу 
кеңістігін қалыптастырады. 

Қазақ тілінің коммуникативтік ерекшелігін зерттеуде адамның дүниетанымы мен қазақ тілінің 
қоғамдық мәнін жете түсінудің маңызы зор. Бұл жалпы дүниеге деген қоғамдық-ғылыми көзқарастың 
негізінде қалыптасады. Сонымен қатар қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік кеңістіктегі қатынас кұралы 
ретіндегі міндетін анықтайды. Тілдің коммуникативтік қасиеті – оның барлық ерекшеліктерінің ішіндегі 
маңыздысы әрі бастысы деп айтуға болады. Мысалы, лингвист-ғалым В.М. Солнцев тілдің анықтамасын 
әр түрлі қырынан тұжырымдай отырып, оның қасиеті мен ерекшелігін қарастыру үшін әуелі анықтаманы 
да сол тілдің өзгешелігіне қарай қорыту керек деген пікір айтады. Ол: «а) с точки зрения функции языка: 
язык есть средство общения людей и, как таковое, есть средство формирования, выражения и сообщения 
мысли; б) с точки зрения устроиства (механизма) языка: язык есть иабор некоторых единиц и правил 
использоваиия этих единиц, т.е. комбинирования единиц; эти единицы «использования этих единиц, т.е. 
комбинирования единиц; эти единицы «делаются» говорящими в данный момент; в) с точки зрения 
существования языка; язык есть результат социального, коллективного навыка «деления» единиц из 
звуковой материи путем сопрежения некоторых звуков с некоторым смыслом; г) с семиотической точки 
зрения: язык есть система знаков, т.е. материалъных предметов (звуков), наделенных свойством 
обозначать того, существующее вне их самих; д) с точки зрения информации: язык есть код, с помощью 
которого кодируется семантическая информация», - дейді [2]. Бұл анықтамалардың қай-қайсысы да тілдің 
нақтылы ерекшеліктерін қорытындылауға, оның (тілдің) жан-жақты, әрі күрделі құбылыс екенін 
айқындауға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл тілдік коммуникацияның тікелей зерттеу объектісі бола 
келіп, қазіргі кезеңде өзекті болып отырған қазақша сөйлеуге үйретудің тиімді жолдарын табуға 
көмектеседі. Бұл мәселені зерттегендер қатарына тілшілер, ғалымдар Ш.Х. Сарыбаев, И.В. Маманов, 
Ғ.Бегалиев, С.Жиенбаев, Т.Аяпова, Ш.Бектұров, К.Сариева, А.Жүнісбеков, Ф.Оразбаева,                                 
Ф.Р. Ахметжанова, Қ.Бітібаева т.б. жатады. Бұлардың  әрқайсысы әр түрлі мәселелерді қарастыра келіп, 
қазақ тілін оқыту саласының дамып, жетілуіне үлес қосты [3]. 

Қазіргі кезде тілді коммуникативтік оқыту мәселесіне ерекше назар аударуда. Тілді оқытудың жаңа 
технологиясы тілдің коммуниктивтік қызметін ескере отырып, оны коммуникативтік танымдық жағынан  
меңгертуді көздейді. 

Коммуникативтік біліктілік мынадай оқу мақсаттарын қамтиды: 
1. Когнитивті мағыналық мақсат, яғни оқушы коммуникативтік жағдаяттарды әңгімелесу, сөйлесу, 

қарым-қатынас туындайтын жағдайларды таба білуі керек. Ол өзінің іс-әрекетінің, сөйлесуінің, қарым-
қатынас жасауының барысында  осы жайттарды ескеруге дағдылануы, үйренуі қажет. 

2. Әлеуметтік мақсат оны жүзеге асыру кезінде оқушы өзін-өзі қалай ұстайтынын біле отырып, өз іс-
әрекетіне жауап бере алады. Алға қойған мақсатына басқалармен бірге жетуге ұмтылады, сондай-ақ 
қарым-қатынас жасайтын әріптесімен жеке тұлға ретінде тең жағдайда болуға тырысады. 

3. Лингвистикалық біліктілік мақсат. Бұл мақсатқа сәйкес оқушы ойларын, іс-әрекетін сөйлеп жеткізе 
алуға ынталы болады. Г.Нойнердің пайымдауынша, бұл үш компонент бөлек-бөлек емес, керісінше, өзара 
тығыз байланыста болады [4]. 

Қазақ  тілін оқытуда коммуникативтік мақсатқа жетуде ауызша сөйлеудің маңызы зор. Сөйлеуге 
үйрету үшін оқыту әдісі ситуативті болуы керек, себебі: ситуативтілік сөйлеу әрекетінің табиғи қасиеті 
болып табылады. 

Коммуникативті оқыту технологиясы оқыту процесінде маңызды рөлге ие. Әртүрлі әдіс-тәсілдерді, 
оқушыларға тың мәлімет, қызықты тапсырмалар беріп отыру мұғалімнің ұйымдастыру қабілетіне 
байланысты. Оқушыларға қалайда қазақ тілін жақсы меңгертсем деген ұстаз оқытудың түрлі тәсілдерін 
қолданады. Қандайда бір әдіс болмасын, оның өзіне тән артықшылықтары мен кемшіліктері болады. 
Коммуникативті оқыту технологиясы негізінде ақпаратты инновациялық технологияларды қолдану 
барысында көптеген артықшылықтарға көз жеткізуге болады.  
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Адам өміріндегі ең басты, ең негізгісі – басқа адам. Сол басқа адамдардың айналасында адамның 
әлемі қалыптасады. Басқа адамдармен қарым-қатынас жасау – адам өмірінің өзегі. Кез келген адам 
басқалармен қарым-қатынассыз өмір сүре алмайтындығы белгілі. Қарым-қатынастың қалыптасуына сол 
адамдардың бір-бірімен сөйлесу, тіл табысуы әсер етеді [5]. Жоғарыда айтылғандардың барлығындағы 
ортақ ойды түйіндейтін болсақ, адам өзінің бойындағы барлық мүмкіндіктерін тек қоғамда, қарым-
қатынас барысында жүзеге асырады. Адам өміріндегі сұхбаттасуы, ойын, құнды пікірлерін жеткізуі, 
білімі, тәжірбиесімен бөлісуі – бәрі де басқа адамдармен тілдік қатысым жасау барысында іске асатыны 
белгілі. Қоршаған адамдармен нәтижелі қарым-қатынас орнату және оны үзбей жалғастыру – 
коммуникативтік құзыреттілікке жетелейді. Коммуникативтік құзыреттілік туралы мәселені арнайы 
қарастырған тілші-әдіскер Е.И. Пассовтың пікірі бойынша коммуникативтік құзыреттіліктің негізгі 
мақсаты – сөйлесім әрекетінің түрлерін (айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым) меңгерте білу.  

Коммуникативтік құзыреттілік – үйретіп жатқан тілдің заңдылықтарын жаттанды үйретпей, сол тілді 
тілдік және қатысымдық тәсілдерді орынды қолданумен байланыстыру. Коммуникативтік құзыреттілік 
жеке тұлғаның рухани өсуін қалыптастырады, адамдарды түсіне білуіне көмектеседі. Ал қазақ тілінің 
коммуникативтік бағытта оқытылуына байланысты және тілді игертудегі түпкі мақсат коммуникативтік 
құзыреттілікті қалыптастыру деп тани отырып, тіл үйренушінің бойында жалпы адамзаттық құндылық-
тарға және ойлауға негізделген әлемге деген жаңаша көзқарасын қалыптастырады. Ол өз кезегінде қазақ 
тілінен берілетін білім мазмұнына маңызды үлес қосады. Қазақ тілін игеру үдерісі тіл үйренушінің 
тұлғалық қалыптасуының пәрменді тетігі де болып табылады. Ал қазақ тілі сабақтарында мақсатты түрде 
сөйлеу дағдыларын, білігін, қалыптастыру тіл үйренушінің есте сақтау, ойлау және басқа да психикалық 
үдерістерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Қазақ тіл білімінде тілдік қатынас (коммуникация) мәселесін теориялық тұрғыдан да, әдістемелік 
жағынан да арнайы зерттеген алғашқы ғалымдардың бірі – профессор Ф.Ш. Оразбаева. Ғалымның 
пайымдауынша, тілдік қатынаста өзіндік орны мен маңызы бар қатысымдық тұлғалар: сөз, фразео-
логиялық тіркестер, сөйлем және мәтін. Сөздің негізгі екі қасиеті: формасы мен мазмұны, яғни дыбыстық 
таңбасы мен мағынасы да қатысымдық процесте қарастырылады [6].  

Ғалымдар атап көрсеткендей, жеке сөйлемдер де мәтін қызметін атқара алады. Бұл орайда сөйлемді 
коммуникативтік бірлік ретінде қарастыратын лингвистикалық зерттеулер көңіл аудартады. Ғалым             
М.В. Никитин коммуникативтік бірліктің мазмұны ретінде сөйлем үш бөліктен тұрады деп көрсетеді: 1. 
Коммуникативтік бірліктің когнитивтік мағынасы (сөйлемнің терең құрылымы, оның референциалды, 
денотативтік, пәндік-логикалық мағынасы); 2. Коммуникативтік бірліктің мазмұнына прагматикалық 
мағыналар енеді және олар кез келген деңгейдегі номинативтік бірліктің когнитивтік мазмұнын толықты-
рады; 3. Коммуникация құрылымына және мақсаттарына қатысты коммуникативтік мағыналар.                    
В.А. Звегинцевтің пікірі бойынша, жеке сөйлемде мағына болмайды.  

Қазақ  тілін оқытуда коммуникативті мақсатқа жетуде ауызекі сөйлеудің рөлі өте зор. Себебі, ауызша 
сөйлеу арқылы адамдар бір-бірін түсінеді, өз ойларын айтады, дәлелдейді, естіген, айтылған хабарға өз 
көңіл-күй қатынасын білдіреді.  

Тілді меңгерту жүйесі алдында тіл үйренушілерді мәдени, маманданған және жеке тіл иесі ретіндегі 
өкілдерімен, басқа әлеуметтік дәстүрмен, қоғамдық және тілдік мәдениетпен қатынас жасауға дайындау 
міндеті тұрады. Қазақ тілін меңгертуде диалогтарды елтанымдық бағытта қолдану тіл меңгеру үдерісін 
уәждейтін жағдай жасайды, сондай-ақ тіл үйренушілердің танымдық әрекетінің аясын кеңейтуге және 
тереңдетуге мүмкіндік тудырады.  
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Түйіндеме: Бұл мақалада оқушының зияткерлік әлеуетін дамыту процесінде мәдени мәдениетті 

қалыптастыру мен тәрбиелеудің заманауи міндеттері қарастырылады.  
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Білім – ұлттың интеллектуалдық қабілетін, санасы мен болмысын қалыптастыратын бірден-бір 

ұйытқы, негіз. Олай болса, оқыту мәселелерін ұлттық мүддемен ұштастыру арқылы білімнің мемлекет 
дамуындағы стратегиялық рөлін күшейту қоса жүзеге асырылады. Білім әр тұлғаның мемлекеттік 
саясатты, мемлекет мүддесін дұрыс түсінуінің, оған деген шынайы сенімінің де өзегіне айналуы шарт. 
Бұл орайда білім берудің әлемдік тенденцияларға сәйкес бағыттарын белгілеу қажет, бірақ олардың 
барлығының  ұлттың тарихи-мәдени топырағында дамуына мүмкіндік жасауға айрықша көңіл бөлінуі 
маңызды болып саналады. Сондықтан біздің зерттеу жұмысымызда қазақ тілін меңгерту үдерісінде сөз 
мәдениетін меңгерте отырып, тілдік білім мен катысымдық мәдениеттің мектеп түлектерінің өмір 
дағдыларын қалыптастырудың базасына айналуына мән берілді.  

Шын мәнінде, қазіргі таңда әлемдік білім кеңістігінде оқу-тәрбие саласында тұлғаның интеллектуал-
дық-мәдени әлеуетін қалыптастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөліне бастады. Өйткені бұл ұғымның 
аясына енетін барлық  қабілеттер мен қасиеттер адамның болмысымен, санасымен, мәдениетімен, білімі-
мен, білігімен тығыз тұтастықта қаралады. Сондықтан ол философтардың, педагогтердің, психологтар-
дың, әлеуметтанушылардың еңбектерінде әртүрлі қырынан зерделеніп келеді. Егер оқушының 
интеллектуалдық әлеуетінің оның өз әрекеті мен ізденісінің нәтижесінде ғана қалыптасатынын ескерсек, 
сол әрекетке негіз болатын, әрекетті орындауға деген ішкі қажеттіктің тууына ықпал ететін мотивтердің 
орны ерекше. Мотив – әрекет – интеллект арасындағы тығыз байланыс оқу, оқыту жүйесінің бірыңғай 
өзегі ретінде алынуы – басты міндет. Өйткені әрекет мотиві мен оның түпкі нәтижесі бір-біріне тәуелді 
болып келеді де, оқушының интеллектуалдық-мәдени әлеуетінің дамуына алғышарт қалыптастырады. 
Оқушыны әрекет етуге итермелейтін ішкі түрткі оның өзін-өзі дамытуына, өз қабілеттерін дамытуына 
мүдделіліктен бастау алады. Сөз әдебі осы мүдделілікті тудырудың басты тетігі болып саналады. Өйткені 
әдемі, әдепті сөйлеу кез келген адам үшін ішкі қажеттікті тудыратыны сөзсіз. 

Интеллектуалдық мүмкіндіктерді зерттеумен ұзақ жылдар бойы  бихевиоризм саласы мамандары 
айналысты. Олар бұл ұғымды ғылыми- психологиялық тұрғыдан қарастырды. Одан кейінгі кезеңде, яғни 
ХХ ғасырдың басында Спирмен интеллектіні математикалық және статистикалық тәсілмен зерттеу 
әдістерін ұсынды. Ғалымның тұжырымдауы бойынша, «интеллект – адамның білім алуға деген қабілеті» 
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деп танылды [1, с. 57]. Оның интеллектуалдық қабілетті дамытуға қолайлы факторларды анықтауы бұл 
саладағы ізденістердің кеңеюіне ықпал етті.  

Әйтсе де қазірге дейін «интеллект», «интеллектуалдық» ұғымдарына берілген нақты тұрақталған 
анықтама жоқ. Бұл адам болмысының терең құпияларымен, оның айрықша күрделілігімен байланысты 
туындап отырғаны даусыз. Дегенмен, әрекет мотиві мен оқушының интелектуалдық-мәдени әлеуетінің 
бірлігін, өзара сабақтастығын дұрыс бағалау үшін осыған дейінгі зерттеулердегі қағидаларды саралап, 
интеллектімен, интеллектуалдық қабілетпен байланысты тірек ұғымдарды айқындап алу қажет деп 
санаймыз. 

Бір сөздіктерде «Интеллект – ақыл, зерде, ой өрісі, парасат»-деп көрсетілген [2, б. 258]. Бұл тұжырым 
бойынша, интеллектуалдықты адамзатқа ғана тән саналы ойлау үдерістері арқылы зерделеу нәтижесінде 
қалыптасатын қабілет деуге болады. Ал, аталған сөздіктерде әлеует (потенциал) ұғымына: «Потенциал – 
мүмкіндік, шама» деп анықтама берілген [2, б. 510]. «Әлеует» ұғымын адамға қатысты айтар болсақ, 
адамның шама-шарқы, мүмкіндігі деуге болады. Адамның әлеуеті оған туғаннан бастап белгілі бір 
көлемде беріледі де, тек оның әлеуметтенуінің нәтижесінде кеңейіп, ұлғайып дами бастайды. Адам 
әлеуетінің дамуына тек сыртқы факторлар ғана емес, сол адамның бойындағы қасиеттер мен қабілеттер 
де ықпал етеді. Тіпті осы соңғысының орны ерекше деп те айтуға болады. Бұдан интеллектуалдық 
әлеуетті  адамның саналы ойлау әрекеті арқылы өз мүмкіндігін жетілдіру, шыңдау арқылы пайда болатын 
қабілеті деп қарастырған абзал. Сондықтан да өркениетті елдердің білім жүйесінде білім алушыны 
субъект деп тани отырып, оның өмірлік дағдыларды өз бетінше білім алып, өздігінен іздене отырып 
дамуына қолайлы жағдай жасауға ден қойып отыр. Ондай жаңа қадамдар біздің елімізде бейіндік мектеп 
жүйесіне көшуінен көрінеді. 

Кейбір зерттеушілердің еңбектерінде академиялық білімнен гөрі практикалық дағдыға көшу туралы 
пікірлер кездесіп қалады. Мысалы, зерттеуші Р.Дж.Стернберг «академиялық интеллектіге» қарама-қарсы 
ұғым ретінде «практикалық интеллект» дегенді қарастырып жүр. Практикалық интеллекті дегенді 
адамның күнделікті өмірде басқалармен жайлы қатынас орнатуына қажетті тәсіл деп санайды. Бұған 
теориялық білімнен гөрі іс-әрекеттік тұрғыдағы, алға қойған мақсатқа жетуге қажетті қабілеттер қажет 
дейді де, сол қабілеттердің биік шыңын  даналық деп атайды. Осы даналықты құрайтын бес компонентті 
(бай тәжірибе, шешім жасай алу, әлеуметтік-мәдени тұрғыдағы тәжірибе, құндылықтарды айыра алу 
(релятивизм), белгісіздік) атайды.  

Р.Стернберг интеллектінің көріну формасын үшке бөледі: 
1) вербалды интеллект (сөз қоры, эрудициясы, оқығанын түсіне алуы); 
2) проблеманы шешу қабілеті; 
3) практикалық интеллект (алдына қойған мақсатына жете алу қабілеті) [3, с. 13]. Әрине, сөз әдебін 

игеруде практикалық интеллект қажет екені даусыз, бірақ оны саналы меңгеру үшін оның заңдылықтары 
мен қағидалары, ерекшеліктері туралы теориялық білімнің маңызын жоққа шығаруға болмайды. Тек 
практикалық тапсырмалармен оқыту нақты нәтижеге жеткізе алмайды. Мысалы, сөз этикеті бірліктерін 
қолдана алу үшін практикалық дағдылардың үлес салмағының көп болуына  мән беру қажет десек те, ол 
нәтижеге жету үшін оқушының теориялық білімі дұрыс, жүйелі болуы керек. Атап айтқанда, оқушы өзі 
таңдаған жапон сөз әдебінің ерекшеліктерін анық түсінуі үшін, сол елдің ұлттық дәстүрлері, менталитеті 
туралы білуі керек. Жапон халқында «жоқ» деген сөзді қолдануға болмайды дегенді түсіндіру үшін сол 
халықтың дәстүріндегі, діліндегі ізеттілік пен сыпайылықтың, тікелей қарсылық көрсетпеу талабының 
жоғары екенін түсіндіру қажет. Егер жапондық: «Сізбен ертең сағат 12-де жолығуға бола ма?» деген 
сұраққа: «Ертең? 12-де?» деп сөзіңізді созып қайталап айтса, ол «жоқ» деген сөзі деп түсіну керек. Одан 
әрі оны көндіруге мәжбүрлеу жапон сөз әдебін бұзу, сөйлесіп отырған адамды сыйламау болып саналады. 
Мұндай түсініктің қалыптасуы оқушының теориялық та, практикалық та дағдыларын қалыптастыруға 
қызмет ететіні сөзсіз.  

Соңғы жылдары психология ғылымында адамның өзінің және айналасындағылардың эмоциясын 
сезінуі мен түсінуін қамтамасыз ететін ділдік қабілеттердің тобын білдіретін «эмоциялық интеллект» 
деген термин пайда болды (Дж.Мейер, Н.Сэловей, Д.Гоулман). Бұл термин тұлғаның танымдық және 
сезімдік қырларының өзара сабақтастығын, мәнін анықтайды. Эмоциялық интеллектісі жоғары адамдар 
өзінің де, басқаның да эмоциялары мен сезімдерін жақсы түсінеді, өз сезімдерін дұрыс басқара біледі. 
Сондықтан қоғамда олар өзін дұрыс ұстайды, өзгелдермен қарым-қатынаста алдына қойған мақсатына 
жеңіл жете алады. Д.Гоулман эмоциялық интеллектінің мынадай параметрлерін бөліп қарастырады:  

- өз эмоциясын саналы түрде реттеу; 
- эмоцияны түсіну; 
- эмоцияны ажырата алу және көрсете білу; 
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-  ойлау белсенділігіне сай эмоцияны қолдана алу [4, б. 27]. Сөз әдебін меңгертудің  бір талабы 
ретінде қойылатын мәселе адамдардың көңіл күйін, эмоциясын бақылай отырып, сөйлесу екенін ескерсек, 
ғалымның бұл тұжырымы өте маңызды.  Сөз әдебіне қатысты материалдарды меңгерткенде, оқушылар-
дың өз эмоцияларын басқаруға үйрету қатар жүргізіледі. Мысалы, мадақсөз айту мәдениеті осы эмоция-
лық интеллектімен тікелей байланысты. Мадақсөздер адамдар арасындағы қарым-қатынастың жайлы, 
тартымды болуына ықпал етеді. Ол үшін мадақсөзді орынды, дұрыс, әдептен аспай қолдану талап етіледі. 
Сонымен қатар өзіне айтылған мадақсөздерді әдеппен қабылдай алу да – мәдениеттіліктің көрсеткіші.  

Отандық ғалымдар  интеллектуалдық әлеуеттің өсуі, біріншіден, ғылыми зерттеулерді қажетті 
ресурстармен қамтамасыз етуге байланысты болса, екіншіден, сол істі жүргізе алатын мамандандырылған 
ғалымдар, инженерлер, IT техниктер, ұйымдастырушы басшылардың болуына байланысты болатынын 
айтады. Бұдан «интеллектуалдық әлеует – қоғамның интеллектуалдық-шығармашылық жемісі болып 
табылатын ғылым мен білімнің тоғысуынан туындаған адами, материалдық, қаржылық рестурстардың 
бірлігі» деген қорытынды шығады. Бірақ интеллектуалдық әлеует арнайы мамандандырылған білімсіз 
адамның жоғары деңгейде өнім беруіне мүмкіндік бермейді  [5, б. 13].  

Ғалым А.С. Сәрсеновтың пайымдауынша, «интеллектуалдық әлеует – деп қоғамдағы сұраныс 
үдесінен шығуға даяр әлеуметтік субъектінің уақыт пен орта алға тартқан міндеттерден, қиыншылық-
тардан, ұсыныс пен қажеттіліктен, бұрын беймәлім талаптан тұтастай болмаса да, негізінен биік тұрып, 
ілгерілеу динамикасы мен заңдылығына кіріге, бейімделе алу, соны ел мүддесіне, өз мүддесіне жегу 
арқылы бойындағы қабілеті мен мүмкіндігін ашу өресі» [6, б. 18] . 

Жоғарыда аталған тұжырымдарды жинақтай келгенде, интеллектуалдық-мәдени әлеуеттілік – 
әлеуметтік субъектінің немесе адамдар қауымдастығының әуелдегі өзінің табиғи саналы ойлау қабілетін 
ғылым мен білімді игеру арқылы жетілдіруі, соның нәтижесінде пайда болған қабілеті мен мүмкіндігін 
өзінің, ұлтының, Отанының мүддесіне жарата алуы. Сондықтан қоғамдағы интеллектуалдық әлеуетті 
үнемі жетілдіріп отырудың қажеттігі анық.  
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Түйіндеме: Мақалада пікірталас барысында қолданылатын амал-тәсілдердің түрлері көрсетіледі. 
Жұрт алдында сөйлеу кезінде мақсатты дайындық жасаудың тиімді жақтары сараланады. Қазіргі ғылыми, 
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Annotation: The article describes the types of techniques and methods used in the process of discussion.  
Analyzes the different classifications of questions and answers in the modern scientific and educational works. 
Showing the path of development of public speaking skills. 

Keywords: assumption, point of view, thesis,logical form, an open question,  a closed question . 
 
«Қазіргі кезде коммуникативтік әдіс жаңарып, тың салалар дамып келеді. Олар оқу жүйесінде 

коммуникативтік-танымдық, коммуникативтік-ізденімдік, коммуникативтік-әрекеттестік сияқты қаты-
сымдық бағыттардың басымдылыққа ие болуын қамтамасыз етеді» [1; 210]. Ф. Оразбаеваның мақала-
сында көрсетілгендей, оқыту барысында «педагогикалық үдерісті», яғни педагог пен тәрбиеленушілердің 
өзара әрекетін тиімді ұштастыру нәтижелі жұмыс түрін ұйымдастырудың алғы шарты болады. Осы 
орайда білім алушыларға пікірталас кезінде өз ойын жеткізу, дәлелдеу, қисынды сөйлеу т.б. амалдарының 
маңыздылығын айтпасқа болмайды. Ал өз пайымдауыңды дәлелдеу шеберлігі тек қана шындықты 
айғақтаудан емес, ол қарсыласыңның (оппоненттің) көзқарасын жоққа шығару, жөнсіз мақұлдағанын да 
әшкерелеуден тұрады. Сондықтан бұл жағдайда теріске шығару сияқты логикалық амалды пайдалана 
білген жөн. Ол тезис түрінде ұсынылған пікірдің жалғандығын немесе негізсіздігін айғақтап, алдын ала 
дайындалған дәлелді бұзуға бағытталады.  Дәлелдеу мен теріске шығару әртүрлі қызмет атқарады. 
Дәлелдеу үшін қандай да бір ойды негіздеу басты назарда болса, ал теріске шығару сындық сипат алады. 
Теріске шығару үш түрлі амал арқылы жүзеге асады: тезис теріске шығарылады, дәлелдер сыналады, өзін 
көрсетуге қауқарсыздығы әшкереренеді. Бұл әрекеттердің барлығы қарсыласқа қолданылады [2; 138].  

Әлдеқайда өнімді әдіс болып жалған тезисті айғақтар арқылы теріске шығару саналады. Бұл 
сыналған әдіске пікірталасқа бұрыннан қатысып жүргендер жұрт алдында дәріс оқығанда, митингілер 
мен жиналыстарда сөз сөйлегенде, ашық пікірталастар кезінде  жиі жүгінеді.  

Шынайы оқиғалар, құбылыстар, статикалық деректер, тәжірибе жүргізілген зерттеулер нәтижелері, 
куәгерлердің сөзі жоққа шығарылмай тұрған «қирамайтын» пікірді әшкерелейді.  

Қарсыластың дәлелдемесін сынау да теріске шығарудың тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады. 
Айғақтардың жалғандығын немесе негізсіздігін көрсете отырып, пікірталасқа түсуші адам тыңдаушы-
ларды ұсынылған тезис дәлелденбеген деген ойға келтіреді.  

Пікірталас кезінде тағы бір тәжірибеден өткен әдіс - демонстрациялауды теріске шығару   маңызды 
рөл атқарады. Бұл жағдайда қарсыластың тезисінде келтірілген деректердің қисынсыздығын анықтайды. 
Пікірталасқа түсушінің міндеті қарсыластың пайымын талдап, баяндағанының шындыққа жанаспай-
тындығын көрсету.  

Талданған сынау тәсілдері – қарсыластың дәлелдерін, көрсеткендерін  теріске шығару – дәлелдеудің 
құрылымын бұзады, тезистің негізсіздігін көрсетеді, бірақ тезистің өзін жоққа шығармайды. Пікірталас 
барысында тезистің өзі дұрыс болып, бірақ оны жеткізуші адамның шынайы айғақтарды дұрыс таңдап 
ала алмайтын жағдайлары да кездеседі. Кейде ол жеткілікті дәлелдерді келтіре алмауы да мүмкін.  

Тәжірибелі пікірталасқа қатысушылар, ереже бойынша, бір уақытта бірнеше теріске шығару 
тәсілдерін қолданады. Тезис сыны дәйектерді теріске шығарумен, көрсетіп дәлелдеудің болымсызды-
ғымен сәйкес келуі мүмкін.  

Өз көзқарасын дәлелдеу және қарсыласының ойын теріске шығару үшін пікірталасқа қатысушылар 
басқа да амалдарды қолданады. Сондай тиімді құралдардың бірі болып әзіл-сықақ, ажуа-сықақ (мысқыл), 
мазақ ету (юмор, ирония, сарказм) болып табылады. Бұл амалдар сөздің сындық реңін күшейтіп, 
тыңдаушылар сезіміне тікелей әсер етеді, қиын жағдайды «сейілтеді», өткір мәселелерді талқылауда 
белгілі бір дәрежеде дем береді, сөз таластыру барысында табысқа жетуге көмектеседі [3; 89].  

Әзіл араласқан ескерту қарсыласты ұялтып, оны қиын жағдайда қалдыруы мүмкін, тіпті бұл ескерту 
айтыс тақырыбына тікелей қатысы жоқ болса да, мұқият дайындаған дәлелдерін бүлдіруі де ғажап емес. 
Сондықтан пікірталас барысында абдырамай, адам өзін табиғи қалпыңда ұстаған жөн. Егер күлкілі нәрсе 
болса, басқалармен бірге күліп, содан кейін маңызды мәселені талқылауды жалғастырған дұрыс.  

Теріске шығарудың кең таралған тәсілдерінің бірі «жөнсіздікке дейін жеткізу». Бұл амалдың жай-
жапсары – шындыққа сай келмесе де, тезистің немесе дәлелдердің  жалғандығын көрсету.  

Пікірталас кезінде «кері соққы беру» немесе бумеранг әдісі де жиі қолданылады. Айтысу барысында 
тезис немесе дәйек оны айтқандарға қарсы қару ретінде қолданылады. Осымен байланысты соққы күші 
бірнеше есе артады. Қарсыластың жеңілісі барлық қатысушылар үшін анық болады. 

Кері соққы берудің тағы бір түріне «ілікпе сөзді қағып алу» болып саналады. Даулы мәселені талдау 
барысында пікірталасқа қатысушылар әртүрлі сипаттағы ілікпе сөздермен тап береді. Өз дәлелдеріңді 
күшейту мақсатында қарсыластың ілікпе сөзін қолдана білу, қарсыластың көзқарасы мен ұстанымын 
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әшкерелеу, қатысушыларға психологиялық тұрғыдан әсер ету – пікірталаста қолданылатын оңтайлы 
тәсіл. Қарсыластың ілікпе сөзін съездерде, мәжілістерде, митингілер кезінде қолданады.  

Пікірталас кезінде сұрақтармен шабуыл жасау да дәстүрге айналған. Бұл әдістің мақсаты – 
қарсыластың жағдайын қиындату, оны қорғануға, ақталуға мәжбүрлеу, айтысу үшін өзіне әлдеқайда 
жайлы жағдай туғызу.  

Кейде бір жағдайды, тақырыпты талқылаудың орнына қатысушы адамның жетістігі мен кемшілігін 
бағалай бастайды. Айтысу кезіндегі бұл амал «адамдарға дәлелдеу» деп аталады. Ол адамға күшті 
психологиялық әсер етеді.  

«Адамдарға дәлелдеу» пікірталас тәсілі ретінде басқа да нақты және негізделген дәлелдермен бірге 
қолданылу керек. Бұл амалды өздігінен қолдану логикалық қате болып саналады. 

«Адамдарға дәлелдеу» тәсілінің бірі «көпшілікке аппеляция жасау»  (шағымдану)   болып табылады. 
Бұл тәсілдің мақсаты тыңдаушылар сезіміне әсер ету, олардың пікірін, мүддесін, айтысушы жақтың 
ығына бағындыру.   

Бұл тәсілдерді орынды пайдалану пікірталас барысында қарсыласыңды тұқыртып, пікірталасты 
жемісті өткізуге жетелейді.  

«Ақылды сұрақ қоя білу дегеніміз - адамдағы қажетті ақылдылық пен тіл табыса алушылықтың 
белгісі. Егер сұрақ өз-өзінен мән-мағынасыз болып пайдасыз жауаптарды талап етсе, онда ұялудан басқа 
сұрақ қойған адам үшін тағы да бір кемшілік шығады. Бұл аңғал тыңдаушыларды жөнсіз жауап беруге 
итермелеп, күлкілі жағдай туғызады: біреуі ешкі сауып тұр (ежелгі әдебиеттен), ал басқасы оның астына 
елек ұстап тұр», - деп жазады неміс философы И.Кант  [4;159].  

Пікірталасқа түсушілердің сұрақтарды дұрыс тұжырымдап қоя білуі және оларға епті жауап беруі 
көбінесе көпшілік алдында айтысудың тиімділігін байқатады. Дұрыс қойылған сұрақ қарсыластың 
көзқарасын анықтауға, одан қосымша мәліметтер алуға, оның талқыланып отырған мәселеге қатысын 
пайымдауға мүмкіндік береді. Сәтті жауап пікірталасқа түсушінің өзіндік ұстанымын бекітеді, ұсынылған 
тезистің дәлелдемесін күшейтеді [5; 57].  

Сұрақ логикалық формалардың бірін көрсетеді. Ереже бойынша ол білімнің белгілі бір жүйесіне 
сүйенеді. Әрбір сұрақ, бәрінен бұрын, сұрақтың негізі немесе шарты деп аталатын бастапқы ақпарат 
береді. Сұрақ пайымдау болып табылмайды, сондықтан ол ақиқат немесе жалған да болмайды. Сұрақ қою 
үшін талқыланатын нәрсе жайында қандай да бір ақпаратты білу керек. Сұраққа жауап беру үшін де білім 
керек, сұрақтың мазмұны мен сипатын дұрыс бағалау қабілеттілігі  болу керек. Қазіргі ғылыми, оқу және 
әдістемелік әдебиеттерде сұрақтар мен жауаптардың түрлі жіктелімі бар. Логикалық құрылымына 
байланысты, әдетте, сұрақтардың екі түрі – айқындаушы және толықтырушы – бөліп алынады. Айқын-
даушы (жабық) сұрақтар ондағы пайымдаудың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтауға бағыттал-
ған. Мысалы: «Біздің қаламызда спорт кешені ашылатыны рас па?»; «Студенттер жатақханасы шынды-
ғында жөндеуден өтті ме?». Жабық сұрақты сөйлемдерде сұраулық шылаулар мен қыстырма сөздер 
қолданылады. Бұндай сұрақтарға жауаптар да шектеулі түрде «иә» немесе «жоқ» түрінде келеді. 
Толықтырушы (ашық) сұрақтар тыңдаушыларды қызықтыратын оқиғалар, құбылыстар, заттарға қатысты 
жаңа білімді анықтап алумен байланысты қойылады. Бұндай сұрақтардың грамматикалық белгісі ретінде 
кім, не, қайда, қашан, қалай, неліктен т. б. сұрау есімдіктері қолданылады. Жоғарыда  айтылған жабық 
сұрақтарды ашық сұрақтарға айналдыруға болады: «Біздің қаламызда спорт кешені қашан ашылады?»; 
«Студенттер жатақханасы қашан жөндеуден өтті?». 

Құрамына қарай айқындаушы сұрақтар да, толықтырушы сұрақтар да жай және күрделі болып 
бөлінеді. Жай сұрақтар бөлуге келмейді және оған басқа сұрақтар жалғаспайды. Күрделі сұрақтарды жай 
және құрмалас сөйлемдер сияқты, екі немесе бірнеше жай сұрақтарға бөлуге болады. Күрделі сұрақтар 
жауап берушілерге қиындық тудырып, оларды шатастыруы мүмкін. Сондықтан пікірталас барысында 
жай сөйлеммен келген сұрақтарды қою ұсынылады. 

Сұрақтар формасына қарай да ажыратылады. Егер олардың негізі, шарты болып шынайы пайымдау-
лар алынса, онда сұрақтар логикалық тұрғыдан дұрыс қойылған болып есептеледі.  

Логикалық тұрғыдан дұрыс қойылмаған, бұрыс деп негізі жалған немесе белгісіз пайымдаулар 
жататын  сұрақтарды айтады.  

Мысалы, бір пікірталас барысында бір қызға мынадай сұрақ қойылады: «Сіз айына түнгі клубқа неше 
рет барасыз?». Бұл сұрақтың бұрыстығы алдымен ол қыз түнгі клубқа бара ма, жоқ па, соны анықтап 
алып, содан кейін ғана барса, неше рет баратынын сұрау керек.  

Сұрақтарда сондай-ақ айтушы адамға қатысты қарым-қатынас та яғни, оның пайымдауларын 
қатысушылардың көзінше  не мақұлдау не жоққа шығару көрініс табады.  
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Пікірталас барысында қойылатын сұрақтар сипатына қарай бейтарап, ниеттес және қарсылықты 
(жаман ниетті), жаулық ниеттегі, арандатушылық болып бөлінеді. Сондықтан өзіңді ұстаудың дұрыс 
тәсілін қолдану үшін сұрақтың тұжырымынан, адамның үнінен сұрақтың сипатын анықтауға болады. 
Бейтарап және ниеттес сұрақтарға айтылған жайды анығырақ түсінуге тырысып, сабырлы жауап беру 
керек. Сұрақ қоюшыға тіпті сұрағы нақты емес немесе оншалықты сауатты болмаса да ыстық ықылас 
және сыйластық білдірген жөн. Кейістік білдіріп, жақтырмаушылыққа жол бермеу керек [6; 345].  

Дегенмен пікірталас барысында сұрақтар істің мәнісін анықтау үшін ғана емес, қарсыласты ыңғайсыз 
жағдайда қалдырып, оның дәйектеріне күмән тудыру, оның ұстанымымен келіспеушілікті білдіру үшін, 
бір сөзбен айтқанда, қарсыласын жеңу үшін қойылатынын да ұмытпау керек.  

Жаман ниеттегі сұрақтарға жауап бере отырып, олардың арандатушылық мәнісін анықтау керек, 
қарсыластың ұстанымын әшкерелеп, лайықты тойтарыс беру керек.  

Талқылау барысында өткір сұрақтар да аз қойылмайды, яғни, өзекті, өмірлік маңызы бар, ымырасыз 
(принципиальные) сұрақтар. Пікірталасқа түсушіден бұндай сұрақтарға жауап беру белгілі бір дәрежеде 
жүректілік пен психологиялық дайындықты қажет етеді. Айтысушы қойылған сұрақтан жалтарып 
қашпай, әділетті және адал түрде жауап беру керек.  

Әрине, төтесінен қойылған сұрақ қарсыласты қиын жағдайда аз қалдырмай, онда абдыраушылық 
және қымсыну сезімін де тудыруы мүмкін.  

Қойылған сұрақтарға байланысты, жауаптар да әртүрлі болып жіктеледі. Мысалы, мазмұнына қарай 
дұрыс және дұрыс емес жауаптар болады. Егер жауаптар сұрақтың сипатына байланысты ақиқат және 
логикалық жағынан байланысқан болса, ол дұрыс деп есептеледі. Дұрыс емес, қате жауаптар сұрақпен 
байланысты өз мәнісінде шындықты дұрыс көрсетпеуімен байланысты. Егер жауап сұрақпен байланысты 
болмаса, ол мәнсіз болады да, қарастырылмайды. Бұдан басқа жауаптар ұнамды (позитивті) (қойылған 
сұрақтарға жауап беруге ұмтылушылық) және келеңсіз (негативный) (жауап беруден қашу) болып 
бөлінеді. Жауаптан қашқақтаудың себебі пікірталасқа қатысушының  құзырының жоқтығы немесе 
талқыланатын тақырып бойынша білімінің саяздығы болуы мүмкін [7; 105].  

Айтылатын ақпараттың көлеміне қарай жауаптар қысқа және кең түрде болады. Қандай да бір 
мәселені талқылауда бір сөзбен ғана жауап беру мүмкін бола қояр ма екен. Айтысу, пікірлесу барысында 
толық, кең түрдегі, дәлелденген, нақты, көз жеткізілген жауаптар талап етіледі. Білмейтінін жасыру 
мақсатында әркім ойына келгенін айтуға немесе нақты дәлелі жоқ болса да, білгішсініп өз жорамалын 
айтуға болмайды.  

Пікірталас барысында айтысушының тапқырлығы жоғары бағаланады. Пікірталасқа түсушінің амал-
айласы, оның жағдайды дұрыс бағдарлай алуы, жағдаяттан шығу үшін дұрыс сөз таба алушылығы, 
шапшаңдығы қиын жағдайдан шығуға көмектеседі.   

Техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне пікірталасқа түсуден бұрын сұрақтардың 
жіктелімі туралы түсінік беріледі. Жыл басында мәтінді оқыту барысында әрбір сөзге, содан кейін 
сөйлемдерге сұрақтар қойылып, талданады. Қиындық келтірген жағдайда ол сұрақтарды жазып қойғызу-
ға болады. Осымен байланысты жауап түрлері де талқыланып, дұрыс-бұрыстығы тексеріледі. Әр сабақ 
сайын жүйелі жүргізілген жұмыс, әрине, өз жемісін берері сөзсіз. Студенттермен оқылым, айтылым, 
сөйлесім, жазылым әрекеттері бойынша  ұдай жұмыс жүргізілу нәтижесінде олардың белгілі бір дәрежеде 
сұрақ қойып, дұрыс жауап беру дағдыларының қалыптасқанын байқауға болады.  

Қорытындылай келгенде, Ф.Оразбаеваның сөзімен айтқанда, «білім алушылардың сауатты және 
коммуникативтік қабілеттілігіне педагогикалық техника да, яғни тиімді әдістер мен тәсілдерді пайдалану, 
қарым-қатынас жасауда дұрыс сөйлеу мәнерін таңдау, тіл үйренушінің назарын қажетті, өзекті, тиімді мәсе-
леге аудара білу» де оқу үдерісі нәтижесін арттырудың басты факторларының бірінен саналады [1; 210].          
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Түйіндеме: Бұл мақалада сөйлеу әдебіндегі тіл мәдениеті қарастырылады.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается функция культуры речи и слова.  
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Annotation: In this article discusses the function of speaking and a culture of speech. 
Keywords:Words of speech, dignity, kind words, ordinary words, winged words. 
 
Тіл де мәдениеттен тысқары болмағандықтан, лингвистикалық мәдениеттану ғылымының негізгі бір 

саласы ретінде анықталады. Халықтың салт-дәстүрі мен мәдениеті тек адам санасы арқылы ғана емес тіл 
арқылы да ұрпақтан ұрпаққа беріліп, тіл арқылы да сақталып, тіл арқылы көрініс табатындықтан 
лингвомәдениеттану тіл білімі ғылымының да негізгі бір саласы. Лингвистикалық мәдениеттану тіл білімі 
мен мәдениеттану ғылымының тоғысуында пайда болған, халық мәдениетінің тілге әсер етуін, халық 
мәдениетінің тілдегі көрінісін зерттейтін ғылым. 

Әр халықтың өзіндік салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы бар. Сол секілді қалыптасқан сөйлеу әдебінің бар екені 
анық. Соған сәйкес сөз әдебінде сәлемдесу, қоштасу, құттықтау, тілек білдіру, алғыс айту, кешірім сұрау, 
көңіл айту, жұбату т.б.  қалыптасқан құрылымдары  кездеседі. Дегенмен, бүгінгі XXІ ғасыр, жаһандану 
заманында атадан балаға беріліп келе жатқан ұлттық сөз әдебіміздің қолданылу аясының тарылып бара 
жатқаны жасырын емес.  

Сөйлеудегі ең жақсы қасиет – ой-пікірін қысқа әрі дәл айтып жеткізушілік. Мысалы, қазақ халқының 
«Көп сөйлеген езбе болады, көп қыдырған кезбе болады», «Көп сөз-көмір, аз сөз-алтын», «Көп сөйлеген я 
жолдасынан, я құрдасынан айырылады», «Жақсы байқап сөйлейді, жаман шайқап сөйлейді», «Аңдамай 
сөйлеген- ауырмай өледі», «Сөз қуған-бәлеге жолығады», «Жақсы сөйлесе, аузынан гүл төгіледі, жаман 
сөйлесе, аузынан жын төгіледі», «Бір жақсы сөз мың сөгістен артық», «Жақсы сөйлеген-ас жер, жаман 
сөйлеген-тас жер», «Жақсының сөзі-назалы, жаманның сөзі-ызалы», т.б.мақалдарында сөйлеудің алуан 
түрлі сипаттары тамаша бейнеленген [1,17]. 

Әйтеуір сөйлей алады екенмін деп, тасыраңдамай, абайлап сөйлеу-ақылдылық, инабаттылық белгісі. 
Өзің опық жеп, өкініп жүрмеу үшін, өзгенің жанына жазықсыздан жара түсірмеу үшін, байқап, бағымдап 
сөйлеудің мәні ерекше зор. Қазақтардың: «Айтылған сөз-атылған оқ», орыстардың: «Сөз шымшық құс 
емес, ұшса, қайтып қонатын» деген мақалдары мен ежелгі скиф елінің шешені Анахарсистің: «Тіліңді, 
тәбетіңді, нәпсіңді тыйып ұста», - дегендерінің түп төркіні бір жерден шығып жатуы тілге абай болудың 
жүрдім-бардым қарайтын мәселе емес екенін көрсетеді. Әйгілі авар ақыны Р.Ғамзатовтың: «Сөйлеуге 
үйрену үшін, адамға екі жыл керек, ал тіліне ие болуға 60 жыл керек», - дейтін әзілінде үлкен өмір 
шындығы, терең мән бар. «Тілімнен жаздым», - деп кейіп, жүрмес үшін, алдын-ала ойланып алуды әдетке  
айналдыру жақсы қасиет саналады.  

Бұл өзі-ғылымда да дәлелденген шындық. Атақты академик ғалым И.П. Павлов адамдардың 
дансаулығын сақтауда, әсіресе жүрек-қан тамырларының сырқатына шалдықпауда айналадағы адамдар 
сөзінің әсері зор екенін анықтаған. Сондықтан шәкірттерге айналасындағы адамдар «ей», «сен» деп, 
дөрекі тіл қатпай, «сіз» деп, сыпайы сөйлеудің мәдениеттілік, ізеттілік қана емес, қарым-қатынасқа  жұм-
сақтық, жайдарлық дарытатын күш екенін ұғындырып отырған жөн. Жылы шырай – тек сәлемдескенде 
ғана емес, адамдарға тіл қатқанда, сөйлескенде де керек нәрсе. Сөйлеуге «ғафу етіңіз», «құлағым сізде», 
«ләббай» деген сияқты сөздерді орнымен кірістіріп отыру жағдайды жайландырып отыратыны есте 
болуға тиіс. Ондай жұмсақ, жайдарлы жүзділік-сәлем беру, тіл қату, сөйлесуде қандай қажет болса, 
тыңдау үшін де сондай қажет сипат. Халықтың аса жоғары бағалап, «иман жүзді» дейтіні де содан 
шығады. «Жүзінде күлкі шырайы жоқ адам дүкен ұстауға тиіс емес»,-деп, тектен-текке айтылмаса керек. 

Отбасы мен қоғамда бұрқ ете түсетін үлкен-кіші ұрыс-керістер мен кикілжіңдердің түпкі себебі 
дөрекі, қопал айтылған түрпі сөз екеніне зер салып тексерген кісінің көзі айқын жетеді. Және дөрекі де 
анайы ауыр сөз, дүт мінез бен тұрпайы қылық тәрбие көрмеген, тас бауыр, пәс адамдардан шығатыны 
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әмбеге аян. «Бұлттан шықан күн ащы, жаман адамның тілі ащы», «Қорқақтың көзі үлкен, ақымақтың сөзі 
үлкен», «Білген тайып айтады, білмеген қауып айтады» сияқты мақалдар халық тәжірибесінен 
қорытылған шындық екені даусыз. Ондай сөздер қоғам ісіне ауыр зардап тигізіп, жеке адамның да 
көңілін қалдырып, жанын күйзелтеді. Ә.Науаидың: 

 
Аузына келгенін айту-наданның ісі, 
Алдына келгенін жеу-хайуанның ісі [2,53], - 
 

деп айтуы де сондықтан. Тәрбиесі аз адамдар мәнсіз, орынсыз, дөрекі сөздердің ауыр зардаптар 
келтіретінінде шаруасы болмайды. Ұрпақты ондайлардан бойын аулақ ұстап, қандай жағдайда да «сұрқия 
сөздерді»  қолданбауға үйреткен абзал. 

Ашық-шашық, қора-қопсыға, есік-тесіктен ит те, мысық та, мал да кіріп-шыға береді. Сол сияқты 
«қақпақ қойылмаған» ауыздан да «ақ ит кіріп, қара ит шыға беруі» мүмкін.  

 
Хайуаннан артық сөзімен адам, 
Былапыт сөйлесе одан да жаман [2,58], - 
 

деген ақын Сағди Шерази тұжырымына қосылмасқа бола ма? Қолдан келсе, ауыздан біреудің көңілін 
қалдыратын суық, жаман сөз емес, адамның мерейін өсіріп, жанына жылы тиетін әдепті сөз шыққанына 
не жетсін! 

Әдепсіз сөйлемеу, әсіресе, балалар мен әйелдер отырған жерде дөрекі сөз айтпау, үлкендерге кішілік 
ізетпен тіл қату әдептіліктің негізгі шарттарына жатады. Тіпті үлкен кісілер отырған жерде ділмарсып, 
орынды сөз айтудың өзі де оғаш, ерсі көрінетін кездері болады . 

Сөйлеудің қасиеті әдептілігі мен әдемілігіне қоса, сайып келгенде, шындығында, жалған айту, өтірік 
сөйлеу кісілікке жатпайды. Халық өтірікшінінің қылықтарын жек көре отырып, айыптайды. Жеткіншек 
ұрпақты: «Өтірік сөз өрге баспайды», «Өтірікшінің шын сөзі зая кетеді», - деп, жалған сөйлеуден 
жирендіріп, шыншылдыққа үндейді. Тегінде шын сөйлеу-әдептіліктің ең негізгі белгісі. Суайт адамды  – 
адамгершілігі жоқ, жан дұшпаны бар, олар: өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, - деп 
Абай өлеңдерінде нақты көрсетеді [3,45]. 

Сөйлесу кем дегенде екі адамның тілдесуінен тұрады. Кейде мұндай сөйлесуде әркім өзі көбірек 
айтып қалуға тырысады, екінші адамның да айтқысы келіп отырған сөздері барын ескере бермейді. Ал 
сөйлеу әдебі сол екінші әріптесіңе мүмкіндік беріп, сезімталдық көрсетуде. Бұл – сөйлесудің мәнін 
арттырып, екі жақтың да қанағат сезімін тудырады. Көпшілік жағдайда сөйлеуге қатысқан адамдар өздері 
өте мәнді санаған ой-пікірлерін ортаға салып, бір-біріне жаңалықтарды, тың деректерді жеткізгісі келеді, 
өзін толғандырған мәселелер жөнінде басқалардың салиқалы, дәлелді пікірін білуге талпынады. 
Сондықтан ондай сөйлеуге жеңіл-желпі қарамай, өз тарапынан лайықты ілтипат көрсетіп, ұстамды, ойлы 
жауап беру парасаттылық болып табылады. Атақты Әйтеке бидің: «Билер, сендерде бір мін бар-басқаға 
сөз бермейсіңдер», - деуі соған меңзейді . 

«Іші пысқандықтан», «зеріккендіктен» басқаны әңгімеге тартып, көр-жерді сөз етіп, ғайбат-өсек 
айтып, «құмарынан шығатындар» да кезігеді. Ол – уақытты босқа өткізетін әр адамдар арасында жік 
салатын, әділдік, туралық жолынан тайдырып, аздыратын зиянды әдет. 

Жалпы алғанда, сөз орынды іске бағытталған, адамды рухани байытуға септігін тигізетін және 
сындарлы сипатта болуы тиіс. 

Сөйлесетін адамның мінез-құлқын, мәдени деңгейін, өзіндік ерекшеліктерін білген, ескерген жөн. 
Мәселен, орынсыз әзіл айту немесе тыңдаушыға қызықсыз әңгімені суыртпақтап тұрып алу, көңіліне дақ 
түсіретін жөнсіз мақтау не кінәлау әдептілікке жатпайды. 

Сөйлеп тұрған адамға үшінші адам қосылғанда, ол осыған дейінгі әңгіменің қысқаша мазмұнынан 
хабардар етілуі керек. Егер оны әңгімеге тартудың, араластырудың қажеті болмағанда, сөзді бірден шорт 
тоқтатпай: «Әншейін, өткен-кеткенді айтысып тұр едік»,-десе де жөн болады. Әңгіме үстіне үшінші адам 
келіп қалғанда, оны қатыстырудың қажеті жоқ жайтты ары қарай астарлап, жұмбақтап сөйлеу жараспай-
ды. Әрі ол кісіге жайсыз, ыңғайсыз соғады, әрі күдік-күмән туғызады. Көптің ішінде сыбырласып жату да 
ерсі. Бұл басқаларға қолайсыз тиеді. 

Сөз арқылы ой-пікіріңді, сөзіміңді, қуаныш-қайғыңды айтып жеткізу арқылы басқаның да жан 
дүниесіне еніп, сыр-сипатын танып, өзара түсінісу жүзеге асады. Сөз арқылы біреуді риза етуге, көңілін 
жайландыруға, қиын қыстау жағдайда дем беріп, жігерлендіруге, инабаттылық жолына бағыттауға 
болады [4,68].  
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Қазақтың: «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ»,- деген мақалы да адамгершіліктің, 
мұсылманшылықтың, соның қатарында сөйлеу әдебінің де басты өлшемі әділдік екенін айқын аңғартады. 

Дегенмен, шындықты айтуда да абай болатын жәйттар аз кездеспейді. Шәкіртке ақыл-қабілетінің 
аздығы, ауруға халінің мүшкілдігі, мүгедекке кемтарлығы туралы «шындықты бетке айту» адамшылыққа  
жата ма? Жазмыштың жазуымен  жаны жаралы болып жүрген адамға кемістігін есіне түсіріп, көңіліне 
қаяу салатын сөз, ишарадан қатты сақ болған жөн. Осы орайда көне заманнан келе жатқан мына бір ойлы 
аңыздың тағылымы есте болғаны абзал. 

Иран жұртының даңқты патшасы Харун Рашид бір күні түс көріп, түсінде аузындағы тістері түгелдей 
түсіп қалады. Ерте тұрып, түс жорушыны шақыртып, түсінің мазмұнын айтады. Жорушы: «Ей, әміршім, 
сенің жақын ағайын-туыстарыңның бәрі өліп, өзіңнен басқа ешкімде қалмайды екен», - дейді. Харун Рашид: 
«Менің бетіме баттитып қайғы толы қаралы сөз айтуыңа жол болсын? Егер менің барлық ағайын-туғаным 
қырылып қалса, мен күнімді қайтіп өткізбекпін?», - деп түс жорушының жонына жүз дүре соғуға бұйырады. 
Содан кейін басқа бір түс жорушыны шақырып алып, көрген түсін айтып, түсімді жорып бер дейді. 

Бұл түс жорушы: «Ей, әміршім, барлық ағайын-туысқандарыңнан сенің өмір жасың ұзақ болады 
екен», - дейді. Харун Рашид: «Жалпы, ақылдың жолы  – біреу-ақ, екеуінің де жоруы бір жерден шықты. 
Бірақ алғашқы жору мен соңғы жорудың парқы аспан мен жердей», - деп Халифа кейінгі түс жорушыға 
жүз ділда беруді бұйырады [2,73]. 

Тыңдаушылардың ынта-ықыласы, көңіл ауанымен санаспай, орынға, жағдаятқа қарамай, нәрсіз, 
мәнсіз ұзақ сонар сөздерімен басқалардың уақытын алу, мезі қылу, әрине, үлкен әдепсіздік. Ондайлар 
мылжың, мыжғау деп аталады. Мылжыңдарды жұрт жақтырмайды,  сырын білетіндер олардан сырт 
айналып, қашқаптап жүреді. Сөйлеудің бір-біріне кереғар екі түрі жайында академик-жазушы 
З.Қабдолов: «Көп біліп,дөп сөйлеген-шешен, аз біліп,көп сөйлеген-мылжың», – [5,34] деп әдемі 
түйіндеген. 

Сөйлеуге қатысты әдептіліктің тағы бір түрі-орынды, әділ сөзге тоқтау. Ердің құнын екі ауыз сөзбен 
шешкен дана да шешен халқымыздың ата салтында жүйелі уәжге тоқтамаудан өткен пәтуасыздық жоқ. 
Мысалы, «Аталы сөзге ақымақ тоқтамайды»,-деп халық өте орында айтқан.   Бүкіл әлемдік  шешендік 
өнердің үздік үлгілеріне жатқызуға болатын билердің ұлан-ғайыр айтыстарының бірде-бірінде дөп 
айтылған әділ сөзді аттап өтушілікті кездестірмейміз. Ал аузымен құс тістеген айтыскер ақындарымыз 
әріптестері сөзден сүріндірген жерде дереу тоқтап, жеңілгендерін ашық мойындап отырған, онымен де 
қоймай, әлгі айтысты жалпақ елге жария етіп айтып жүрушілер де өздері болған. Қазақтағы әйгілі 
айтыстарды таратушылар, әдетте жеңілген жағы болып келеді. Демек, сөз қадірін танып, мойындау да 
ірілікті, кісілікті білдіреді. Мәселен,  атағы жер жарған қаһарлы Ақсақ Темірге қатысты бір әңгімеге 
тоқталғанды жөн көрдік. 

Әмір Темір Үндістанға барған сапарында сол жердің өнерпаздарын шақыртып алып: «Осы шаһарда 
асқан бір сазгер бар дегенді үлкендерден естігенім бар еді», - дейді. «Ол – мына кісі», - деп бір соқырды 
Әмірдің алдына алып келеді. Сазгердің өнеріне әбден риза болған патша одан: «Есімің кім болады?» - деп 
сұрайды. «Атым - Мемлекет (өзбекше Дәулет)», - дейді сазгер. «Мемлекет те соқыр бола ма екен?» - дейді 
патша жымиып. Сонда зағип сазгер: «Егер мемлекет соқыр болмаса, ақсақты үйіне кіргізбес еді гой!» -
депті. Сазгердің тапқырлығына риза болған Темір оған сый-сыяпат беріп, шығарып салған екен. 

Жарты әлемнің әміршісі дәстүрді аттамай, жүйелі сөзге жығылу арқылы ірі мінез, инабаттылық 
көрсеткен. Қазақтың көне аңыздары мен шешендік айтыстарында мұндай мысалдар толып жатыр. Олар  
сөз қадірін, өз қадірін білген, би-шешендеріміздің ұрпаққа аманат етіп қалдырған «асыл сөз»  қазынасы 
болып табылады. 

Бүгінде жұрт аузына көп ілінген  Расул Ғамзатовтың: «Туған тілім болса ертең құрымақ, өлуге де 
мен дайынмын бүгін-ақ», - деген қанатты сөзі сол кезде айтылған-ды. Түркі елдеріне түгел танымал ғалым 
Ахмет Байтұрсыновтың: «Сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады», - деген  сөзі ана тіліміздің қанат 
жайып, өркендеп дамуына бағытталған.   

Еліміздің егемендік алуына байланысты бүгінгі  ана тіліміздің қоғамдық өмірдің барлық саласында өз 
мәртебесіне сай орнын алу барысы күрделі жағдайда жүріп жатыр.  

«Тіл – халықтың ең ұлы байлығы» деген еді заманымыздың көрнекті жазушысы М.Шолохов. Тың-
даушы адамға тіл, әрине, сөз арқылы жетеді. Халқымыз «Сөздің көркі – мақал» дейді. Тарихи-әлеуметтік 
өмір тәжірибелерінен алып, терең де зерделі тұжырым жасап, асылдай қорытып, алмастай шыңдап 
айтатын мақал-мәтелдер мен қанатты сөздерді (нақыл сөздерді; қалыпты, орнықты, қалыптасқан 
тіркестерді; афоризмдерді; ұтымды, жинақты, образды, айшықты өткір сөз орамдарын) халық өлшеусіз 
көп шығарған.  
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Әрбір тіл де, сол тілде сақталып жүрген сөздің інжу-маржаны да – атам заманнан бері жасалып келе 
жатқан өте көне мәдениеттердің көзі. Ол халықпен біте қайнасып, бірге жасайды. Сондықтан да ол – ел-
жұрт өмірінің айнасы, табиғи шындықтың өзі.Ана тілінде сөйлеу, оған деген көзқарас ең зор адамшылық, 
мәдениеттілік, тәрбиелік, әдептілік өлшемі болып табылады.  
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Компентенция – Құзыр мемлекет органының құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы. Мемлекеттік 

өкімет және басқару органдарының негізгі өкілеттілігі Конституцияда белгіленеді [1, 79]. Құзіреттілік – 
оқушылардың, іс-әрекеттің әмбебап тәсілдерін меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі [2, 88].   

Құзыреттілік ұғымы екі тұрғыдан сипатталады: 
1) Нақты білімдері мен дағдылары арқылы кейбір міндеттерді шешуге ат салыса алатын немесе 

мәселені өз бетінше шеше алатын жеке тұлға мүмкіншіліктері. 
2) Танымдық және тәжірбиелік іс-әрекеттердің теориялық тәсілдерін меңгеру дәрежесімен 

анықталған жеке тұлғаның білімділік деңгейі  [6, 226 б]. 
Коммуникативтік құзыреттілік қарым-қатынас негізінде жүзеге асырылады. Қарым- қатынас бұл 

біріңғай іс әрекеттің қажеттіліктерінен туындайтын адамдар арасындағы байланыстың дамуының жан 
жақты үрдісі. Қарым-қатынас – адамдардың бір-бірімен байланысы, оның барысында психикалық 
байланыс пайда болады, ол ақпарат алмасу, өзара көңіл білдіру, өара түсінісу түрінде аңғарылады.  

Соңғы жылдары ғылымда «қатынас» ұғымымен қатар «коммуникация» деген ұғым қолданылады. 
Коммуникация көлемі жағынан кең мағынада қолданылады. Қарым-қатынас адамдар арасында ақпарат 
алмасу. Адам өзінің іс әрекетінде және күнделікті тұрмысында да басқа адамдармен әр уақытта да қарым 
қатынаста болады. Бұл қарым қатынас адамның сөйлеуді меңгеруінің арқасында іске асады [9, 124 б].  

Қарым-қатынас – өзара іс әрекеттер қажеттіліктерінен туындайтын және ақпараттар мен алмасу, 
адамды адам қабылдау, түсінуді қамтитын адамдар арасындағы байланыстарды орнату және дамытудың 
күрделі процесі. [6, 225 б]. Әрбір адамәлеуметтік ортада өмір сүргендіктен басқа адамдармен ақпарат 
алмасады, бірігіп ынтымақтастық қарым-қатынастарды сақтауға тырысады. Яғни, қарым-қатынас үнемі 
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әлеуметтік, ұжымдық сипатта болады. Сондықтан қарым-қатынасты адамның әлеуметтік ортаға 
бейімделуінің негізгі факторларының бірі деуге де болады. Олай болса қарым-қатынас- айнала қоршаған 
дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы.  

Жалпы ойланып қарасақ қарым-қатынасты орнату өнерін жақсы меңгерген адам өмірде де көп 
жетістіктерге жете алады, жұмысында да беделі, абыройы жоғары болып қоршаған адамдардың сый 
құрметіне бөленеді. 

Шығыстың әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн  сынды ғұлама ойшылдары қарым-қатынас ұғымының 
біртұтастығына, адамдар арасындағы өзара әрекетке аса зор мән берген. Жүсіп Баласағұнның тәлім 
тәрбиелік ойларға толы «Құтдағу білік (Құтты білі)» атты дастанында адамдардың бір бірімен қарым-
қатынас жасау, сөз өнері, сөйлеу шеберлігі өте әсерлі баяндалады. Мысалы, осы дастанында жазылған: 
«Сөзіңді ізгі сөйле, өлсенде өлгісі», «Ақыл көркі тіл, тілдің көркі сөз», «Қадірлісі тіліне ұят сіңгендер, 
жүрек сөзің жүрегімен білгендер» даналық сөздерінің тәрбиелік мәні қандай адамның болмасын жүрегіне 
жағымды, санасына сіңімді екені анық.     

Соңғы жылдары қарым-қатынас мәселесі көп ғалымдардың зерттеу пәніне айналды. Онымен 
философтар, әлеуметтанушылар, мәдениеттанушылар, психологтар мен педагогтар, т.б тығыз айналысу-
ды. Әр ғылым бұл феноменді өз мақсаттары мен міндеттері тұрғасынан зерттеу үстінде. 

Ғылым аралық ұғым ретінде қарым-қатынас өзара іс әрекеттер қажеттіліктерінен туындайтын және 
ақпараттар мен алмасуды, өзара түсінуді, қабылдауды қамтитын адамдар арасындағы байланыстарды 
орнатудың және дамытудың күрделі процесі ретінде қарастырылады [6, 150-151 б.]. Қазақ тілін деңгейлеп 
оқытуда тілдің әлеуметтік ролін арттыра отырып қолдану қажет.  

Қазақ тілін деңгейлік оқытудың өзектілігі тілдік сұраныстың басым бағыттарын айқындаудан, 
мемлекеттік тілдің әлеуметтік рөлін арттырудан, ұлттық, жалпыадамзаттық және мемлекеттік 
құндылықтарды игеруден, білім мен тәрбиенің жаңа парадигмаларын әдістемемен ұштастырудан көрінеді 
[10,60 б.]. Қарым-қатынас сөйлеу арқылы жұзеге асырылады.  

Сөйлеу – (речь) адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беретін жан қуаты                
[8, 347 б.]. 

Сөйлеу – бұл тілдің көмегімен адамдардың өзара қарым-қатынас үрдісі. Сөйлеу қарым-қатынастың 
ерекше жекелеген түсрі, тек қана адамға тән. Сөйлеу қарым-қатынасында екі жақ қатынасады айтушы 
және тыңдаушы. Айтушы жақ ойды мәнерлі беруге өажетті, сөздерді таңдап алады, оны грамматиканың 
ережелерімен байланыстырады және сөйлеу органдары артикуляциясының арқасында айтып береді 
[9,126 б.].  

Коммуникативтік құзыреттілік қарым-қатынаста жүзеге асырыла отырып, тұлға мәдениетін 
қалыптастырады.  Мәдениет – (лат.тілінен cultura- өңдеу, тәрбие, білім, даму, құрметтеу) материалдық 
және рухани құндылықтар жасаушы адамдардың күнделікті өмірі мен қызметінің түрлері мен 
формаларында көрініс беретін адам мен қоғам дамуының белгілі бір тарихи сатысы.  

«Мәдениет» түсінігіне адам өмірінің шығармашылық қызметі мен оның биологиялық формасының 
арасындағы айырмашылық жатады. Философияның түп-тамыры «өмірге түсінікті» білдірсе, ал 
мәдениеттану бұл «мәдениетке түсінікті білдіреді» [7, 15 б.].   

Мәдениет – қоғамның даму тарихының жеткен сатысын сипаттайтын және адамзаттың қоғамдық-
тарихи тәжірбиесі процесінде қалыптасатын материалдық және рухани құндылықтар жиынтығы                   
[6, 226 б.]. 

Мәдениеттану – жалпыадамзаттық және ұлттық мәдени үрдістердің объективтік заңдылықтары, 
тарихи ескерткіштер, құбылыстар, сондай ақ адамдардың материалдық және рухани өмірінің оқиғалары 
мен әрекеттерін зерттеп, зерделеуге негізделген мәдениет туралы ғылым және оның пәні [4, 5 б].  

Тұлға – дербес әрекет пен айналысатын субъект ретіндегі нақты жеке адам . Ол оның өзіндік бағыт-
бағдары, көзқарасы мен сенімі, қызығу, қажеттерінен көрініс береді. Тұлға әлеуметтік тіршілік ету 
жағынан дара болады, оның өзіндік дүниесі ерекше өмір жолын белгілейді және ол мазмұны жағынан 
әлеуметтік жағдайларымен анықталады. Ал тегі, құрылымы мен нысаны жағынан даралық сипатта 
болады. Тұлғаның мәні нақты индивидтің өзіндік ерекшелігінде, оның әлеуметтік жүйе шеңберіндегі 
өзімен өзі болу қабілетінде ашылады [5, 540 б.].  

Тұлға – 1) дербес әрекет жасайтын субъект ретіндегі нақты жеке адам болмысының қайталанбас 
ерекше әдісі. Адамның қоғамдық өмірінің дара нысаны. Тұлғаның мәні нақты индивидтің өзіндік 
ерекшелігінде, оның әлеуметтік жүйе шеңберіндегі өзімен өзін болу қабілетінде ашылады.  

2) адамдар арасындағы өзінің ұстаным- орның еркін және жауапкершілікпен анықтайтын, қоғамның 
өкілі ретіндегі адам.  
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3) жеке ерекшеліктері бар қоршаған ортаға деген өзінің қатынасын сезінген, қызметтің белгілі бір 
түрімен айналысатын әлеуметтік қауымдастықтың белгілі өкілі нақты адам. Жеке тұлғаның ең басты 
белгісі – оның әлеуметтік мәнінің болуы және оның әлеуметтік функцияларды атқаруы [3, 245 б.].  

Тұлға- адамдар арасында өз ұстаным жауапкершілікпен және еркін анықтайтын, қоғамның өкілі 
ретіндегі адам. Өзін қоршаған әлеммен өзара әрекет, қоғамдық және адами қатынастар, мәдениет 
жүйесімен қалыптасады. Адам әлеуметтану барысында тұлға болады. Тұлға педагогикада белсенді 
пайдаланатын ұғым, психология ұғымы [2, 175 б.].  

Тұлға- индивидтің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі, оның әлеуметтік құндылықтарды меңгеруі 
және сол құндылықтарды ісе асыра алу қабілеттері. Жеке тұлға ретінде адам өзінің санасының даму 
деңгейімен, өз санасын қоғамдық санамен сәйкестендіруімен сипатталады. Тұлға қоғамдық мәні бар адам. 
Кез келген адам өмірге индивид болып келіп, тек саналы қоғамдық және еңбек іс әрекеттері арқылы ғана 
жеке тұлғаға айналады [6, 225 б.]. 

Жаңа туған нәресте адам деп аталғанымен, тұлға деген атқа көпке дейін ие бола алмайды. Өйткені 
кісі болып, ер жету үшін бала оңы мен мен солын, өзінің «менің» басқа «мендерден», яғни басқа 
адамдардан ажырата білуі тиіс. Сондықтан да нәресте сәби, бөбектерді кісі, тұлға деп айту қиын. Есейіп, 
ер жетіп, өз бетінше әрекет ете алатын адамды ғана кісі, не тұлға дейміз. Қандай да болмасын бір іспен 
айналысатын азды көпті өмір тәжірбиесі, білімі мен дағдысы, икемі, дүниетанымы, сенімі мен талғам 
мұраты, бағыт бағдары бар адамды тұлға деуге болады. Мінез, қабілеті бірсідырғы өалыптасып үлгерген, 
өзінің іс әрекетін тізгіндей білетін өз бойындағы жаман-жақсы қылықтары үшін жауап бере алатын 
адамды да кісі, не тұлға дейміз [8, 53б.]. 

Тұлға белгілі бір іс әрекетпен айналысатын өзіндік санасы қалыптасқан естияр адам [8,347 б.]. 
Сонымен, коммуникативтік құзыреттіліктер негізінде тұлға мәдениеті жалпы адамзаттық құнды-

лықтар негізінде адамдардың рухани өмірінің әрекетінде қалыптасады.   
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Түйіндеме: Қазіргі таңда лингвистика ғылымында жаңа бағыттар қалыптасуда. Сондай бағыттардың 
бірі когнитивті лингвистика тілді танымдық тұрғыдан зерттеуді көздейді. Бұл бағыттың негізгі 
ұғымдарының бірі концептінің, соның ішінде жақсылық/жамандық концептілерінің тілдік сипатын ашу 
зерттеп отырған мақаламыздың өзектілігі болып табылады.  

Тірек сөздер: концепт, жақсылық/жамандық концептілері, фразеологизмдер, ассоциация, стереотип, 
әлемнің тілдік бейнесі, адамгершілік, ізгілік, тәрбие, педагогика, философия. 

 
Аннотация: В настоящее время формируются новые направления в науке лингвистика. Являющаяся 

одним из этих направлении когнитивная лингвистика нацелена исследовать язык с точки зрения 
познания. Раскрыть языковой характер концептов добро/зло как одного из главных понятии этого 
направления является актуальностью нашей статьи.  

Ключевые слова: концепт, концепты добро/зло, фразеологизмы, ассоциация, стереотип, языковая 
картина мира, человечность, доброта, воспитание, педагогика, философия. 

 
Annotation: At present, new directions in the science of linguistics are being formed. It is one of these areas 

of cognitive linguistics aimed at learning a language in terms of knowledge. To reveal the nature of linguistic 
concepts of good / evil, since one of the main concepts of this trend is the relevance of our article 

 Кeywords: concept, concepts good / evil, idioms, association, stereotypes, language picture of the world, 
humanity, kindness, pedagogy, philosophy. 

 
Лингвистиканың әртүрлі даму кезеңдерінде зерттеушілерді халықтың ішкі өміріне қатысты, оны 

анықтайтын этикалық, философиялық, культурологиялық доминант (басым) жақтарын зерделеу қызық-
тырды. Оларға өмір, өлім, ақиқат, сұлулық, махаббат, жақсылық, жамандық сияқты категориялар жатады. 
Осылардың басында қарама-қарсы мағына беретін, Т.И. Вендидің айтуынша, «ғаламдық антиномия», 
«әлемді танудың онтологиялық кілті» есептелетін жақсылық пен жамандық концептілері тұр.  

Жақсылық пен жамандық әлемнің тілдік бейнесінде және әлемнің көркем бейнесінде (художествен-
ная картина мира) көрініс тапқан ең негізгі, орталық категория болып табылады. Этика мен философияда 
да осындай қызмет атқарады: оларда адамның өзіндік тұрмысының көрінісі бейнеленеді, сол арқылы адам 
өзінің осы өмірдегі тіршілігін анықтайды, олар барлық жағымды және жағымсыздықтың өлшеуіші 
болады. Осылар арқылы адам өзінің жасаған істеріне баға бере алады.  

Философиялық сөздікте жақсылық пен жамандыққа адамдық қызметтің жағымды және жағымсыз 
аспектілерін білдіретін, бір-біріне қарама-қарсы ұғымдар деп жалпылай түсініктеме берілсе, қазақ тілінің 
түсіндірмелі сөздігінде бұл ұғымдарға мынадай анықтама келтірілген: «Жақсылық – 1. Қайырымдылық, 
рақымдылық, мейірімділік. 2. Белгілі бір заттың бойындағы тәуір қасиет, сапа. Жамандық – жағымсыз іс, 
оқиға, зұлымдық, қастық, жауыздық» [1, 324]. Жалпы ғылыми танымда ақиқат, көркемдік танымда 
сұлулық қандай қызмет атқарса, әлемді моральдік игеру аясында жақсылық та сондай зор қызметке ие. 
Категориялар болғандықтан ақиқат, көркемдік және жақсылық – адамның дүниеге деген қатынасының 
белгілі бір қырлары, яғни бір қатынастың әртүрлі жақтары. Осындай әртүрлі қырлардың өзге нәрседен 
өзгеше мазмұнының болатыны белгілі, бірақ олар түпкі бір құндылықтың көріністері. Ойшыл-философ 
Сократтың пікірінше «моральдық өлшемдер объективтік құбылыстар. Ал жақсылық пен жамандықтың 
арасындағы айырмашылық – салыстырмалы емес, абсолютті бағытта болады. Жақсылық жасағанда ол 
жақсылықтың неде екенін білген дұрыс. Егер адамдар жақсылықтың да, жамандықтың да не екенін, 
олардың табиғатын түсініп болатын болса, онда олар ешуақытта да жамандыққа бармас еді. Жамандық-
тың өзі жақсылықтың не екенін білмегендіктен болатын құбылыс» [2, 34]. Және жамандыққа адамды 
бүлдіруге әсер ететіндердің барлығы жатады.  
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Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, В.С. Соловьев, Л.М. Лопатин, Л.П. Карсавин сынды орыс 
ойшылдарының ойынша, жақсылық және одан ажырамайтын жамандық мәселесін шешпесе толыққанды 
этикалық жүйенің жұмысының жүруі мүмкін емес. Жақсылық пен жамандық ұғымының салыстырмалы 
характеріне қарамастан, көп зерттеушілер адамдық қызметтің позитивті бағыты жақсылық екенін баса 
айтады. 

Әл-Фарабидің этика жөніндегі тұжырымдамаларында жақсылық, мейірбандық категориясы басты 
орын алады. Себебі ғалым этиканы, ең алдымен, жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік 
беретін ғылым деп қарады. Ғұламаның этикалық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі. Әл-Фараби 
«Бақытқа жол сілтеу» сияқты трактаттарында адамның бақыты туралы айтады. Адам оған жету үшін 
көптеген қиын жолдардан өтуі тиіс. «Адамның табиғи қабілеті өздігінен жақсы қылықты да, жаман 
қылықты да істеуге бірдей мүмкіндік береді. Адамның жетілуі мінез-құлықтың жетілуімен үйлес келеді» 
[2, 70] және адам өміріндегі «жақсылық» пен «жамандық» тәңірден болмай, оларды адамның өзі таңдауға 
болатынын айтып кетеді.  

Философ В.А. Канкенің пайымдауынша, «Жақсылық – бұл істің, қимылдың дұрыс құндылығы. 
Жақсылық – бұл жауапкершілік. Ал жауапкершілік – жақсылықтың қазіргі ұғымы». «Жақсылық», 
«жамандық» лигвистикалық құбылмалы сөздер. Жақсылық туралы былай дейді: өте жақсы, ең үздік, 
теңдесі жоқ, баға жетпес, кемшілік жоқ, керемет, аса маңызды т.б. Сол сияқты жамандыққа да қарама-
қарсы мағынадағы сөз тізбектерін келтіру қиын емес» [3, 150]. Одан соң ғалым «Жақсылықты өлшеуге 
бола ма?» деген сұрақ қояды да, қайдағы бір құрылғының көмегімен емес, эстетикалық құндылықтармен 
өлшеуге болады деген шешімге келеді.  Әркімнің өз ақиқаты бар деген басты қағиданы ұстанған софистер 
ілімінің ойынша да «Жақсылық пен жамандықтың объективті мөлшері жоқ. Кімге не пайдалы болса – сол 
жақсылық, игілік» [2, 29]. Философ Канке одан соң шындық, сұлулық, жақсылықтың бірлігін былай 
қарастырады: «Осы үш құндылық үндескенде ғана адам өмірі толық мәнге ие болады. Шындық, сұлулық, 
жақсылық – қастарында өмір бойы адасушылық, тұрпайылық, жамандық сияқты қарсы ұғымдар қатар 
жүретін идеалдар» [3, 224]. Сөз соңында философ «Бізде жақсылықтың не екенін мәңгіге анықтай аламыз 
деген үміт бар. Негізі жақсылықтың не екенін білеміз, сонымен қатар оны қайта іздейміз. Бұл – өмір 
заңдылығы» [3, 152] деген қорытындыға келеді 

Философия ғылымында жақсылықты ақиқат және көркемдік ұғымдарымен үнемі бірге, тығыз 
байланыста қарастырады. Бұл үш ұғым өте ерте кезеңдерде бір-бірінен ажырай қоймаса керек. Білетіні-
міздей, ақиқат болған нәрсе әрі көркем, әрі жақсылық болып келеді. Платон сияқты ғұламалардың 
диалогтарынан осы үш ұғымның ажырамағынын анық көруге болады. Әсіресе оның «Мемлекет», 
«Сократтың ақталу сөзі» деген еңбектерінде осы үш нәрсенің неғұрлым ажырамай, біріге жымдасуы 
қоғамның үнемі ұмтылатын мұраты деп қаралған. Осыған жақын ойларды Гегель де ұсынғанмен, оның 
даму идеясының тұрғысында ақиқат, көркемдік, жақсылық ұғымдары бірліктерін сақтай алған жоқ. 
Гегель философияны ғылым деп түсініп, ақиқатты ең жоғарғы қасиет деп таныды. Ал көркемдікті, 
жақсылықты сол ақиқатқа жету жолындағы төменгі сатылар деп бағалады. Гегельдің ойынша, ақиқат тек 
танымдық ақиқат, ол көркемдік пен жақсылықты өз ішіндегі тек бір бағынышты кезеңдер ретінде ғана 
сақтайды. Бұл үш ұғымның бірлігін қостай отырып, Гегель оларды тең бірлік емес, ол бірлік тек ақиқатқа 
бағынады және көркемдік пен жақсылық ақиқатпен анықталады дейді. Ал Фарабидің жасаған 
қорытындысы білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің бірлігі. Ол ақыл мен білімнің биік мәнін дәріптеді. 
Көркемдік, сұлулық жайлы былай дейді: «көркемдік өмір шындығының өзіне тән қасиет, ол болмысты 
нақты түрде бар құбылыстардың, әлеуметтік өмірдің көкейдегі елесі. Көркемдік – адамның денесі мен 
рухани жан-дүниесінің адамгершілік қасиетінің сұлулығын көрсететін белгі деп санайды» [2, 70].     

Әлем халықтары философиясының үлкен бір арнасы, ол – қазақ философиясы. Және қазақ фило-
софиясы ертедегі қазақ халық ауыз әдебиетінен басталып, Абай, Шәкәрім ойларымен сабақтасып жатыр. 
Шәкәрімнің «Үш анық» философиялық трактатында әлем, адам және жаратылыс туралы философиялық 
ойлары жүйеленген. Бірінші анығы – дүниені Құдайдың жаратқандығы, екінші анығы – жан тәннің 
қожайыны, жан өлмейді. Одан әрі сол жанға керек азық деп ар-ұжданға тоқталады. Адамға екі дүниеде де 
керек нәрсе ұжданды Шәкәрім үшінші анығы етіп алады. Және ойшыл ғалым әділет, мейірім, ынсапты 
ұжданды құрайтын негізгі үш қасиет деп біледі. Шәкәрімнің ойынша, ұждансыз адам өзінің бойындағы 
барлық қасиеттерін жамандыққа, зұлымдыққа пайдалануы мүмкін. Және «ұждан тек адамдарға бұл 
тіршілік кеңістігінде ғана қажет емес, адам ұжданға сай өмір сүру арқылы бақидың алдында да өзінің таза 
болмысын ақтап ала алады» [4, 98]  

Лингвистика мен философияда көрініс тапқан «жақсылық/жамандық» концептілері педагогикада да 
кең өріс алған. Адамның жақсы не жаман боп қалыптасуы тәрбиеге байланысты. Ал тәрбиені зерттейтін 
ғылым ол – педагогика. Сан салалы ғылымдардың ішіндегі педагогика ғылымының бүгінгі таңда алатын 
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орны да ерекше. Қай саланың болмасын қазіргі заман талабына сай маманы педагогикалық біліммен 
жоғары деңгейде қарулануы қажет. Және бұл маманның одан әрі тұлға ретінде жетіліп, қалыптасуына 
жаңа айтқан педагогикалық білімнің маңызы зор болмақ. «Педагогика – адамзат қоғамының даму 
тарихымен бірге өмір сүріп, дамып келе жатқан, адамдардың тәрбие, оқыту, білім беру деп аталатын 
саналы әрекетін зерттейтін ғылым» [5, 14]. Қазіргі таңдағы педагогиканың ең қысқа да нұсқа анықтамасы, 
бұл – тәрбие жөніндегі ғылым. Басты мақсаты – адам тәрбиесі жайындағы білімді жинастыру, жүйелеу. 
Педагогика адамдарды тәрбиелеу мен білім беру және оқыту заңдылықтарын ашып, солардың негізінде 
алға қойылған мақсаттарға жетудің ең пайдалы, ең негізгі педагогикалық жолдары мен тәсілдерін 
көрсетіп отырады  

 Педагогикадағы тәрбие мәселесіне келсек, оның түсінілуі мынадай: «кең әлеуметтік мағынада – 
тәрбиені адамға бүкіл қоршаған болмыстың әсері деп айтады; кең педагогикалық мағынада – бүкіл оқу-
тәрбие үрдісін қамтитын мақсатты бағытталған әрекетті тәрбие деп қарастырады; тар педагогикалық 
мағынада – тәрбие дегеніміз – арнайы тәрбие жұмысы; бұдан да тар мағынада – тәрбие белгілі бір міндет-
пен, мысалы, адамгершілік қасиеттердің (адамгершілік тәрбиесі), эстетикалық түсініктер мен талғамдар-
дың (эстетикалық тәрбие) қалыптасуымен байланысты қарастырылады» [6, 7]. Тар мағынасындағы 
тәрбие адамға белгілі бір міндетпен беріледі делінгенмен, адам бойындағы адамгершілік қасиеттерді, 
эстетикалық түсініктерді дамытатын осы тәрбие. Тәрбие – жеке бір тұлғаны қалыптастыратын ең маңыз-
ды және шешуші факторы. Білетініміздей, өмірде «тәрбие» сөзімен бірге «педагог» сөзі қатар жүреді. 
Себебі, балаға тәрбие беретін сол ұстаз, сол педагог. «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» 
деген әл-Фараби сөзін басшылыққа алатын әр ұстаз шәкіртінің бойына біліммен қатар тәрбиені де 
сіңіреді. Баланы бірінші кезекте адамгершілікке тәрбиелеу қажет. Адамгершілікке тәрбиелеу дегеніміз – 
адам бойына ізгілік сияқты құнды қасиеттерді сіңіру. Я.А. Коменский ізгілікті жанның күші, жомарттық, 
сабырлылық, әділдік, мейірбандық, жақсылық жасау, шындық, сыйластық деп түсіндіреді. Осы 
адамгершілік тәрбиесінің толық жүйесін асыруда ата-ананың, ұстаздардың, достардың ықпалы зор деп 
санайды. Олар балаға әркез жақсы тәрбие беріп, үнемі дұрыс жол көрсетіп, мысалдар келтіре отырып үлгі 
болуы тиіс дегенді педагог Я.А. Коменский баса айтады. Ж.Ж.Руссоның ойынша, адамгершілік пен 
еркіндік – тәрбие принципі. Бала еркіндікті сезіне отырып, өзіне керек болатын адамгершілік тәрбиесін, 
яғни жақсылыққа деген сүйіспеншілікті сезінуі керек. Педагог И.Пестолоццидің адамгершілік туралы 
тәрбиесінің мақсаты – жеке тұлғаның дамуы, оның қалыптасуына кедергі жасайтын қарама-қайшылық-
тардан арылу және тұлғаның жан-жақты тәрбиеленуін қамтамасыз ету. Ғалым адамгершілік тәрбие адам 
бойында халықтың жақсы және жаман қасиеттері негізінде қалануы керек дейді. Фурье адамгершілікке 
тәрбиелеуде адамның бойында еңбексүйгіштік пен ұйымшылдық сияқты тек жақсы құндылықтардың 
қалыптасатынын айтады. В.Г. Белинский мен А. Герцен болса адамгершілікке тәрбиелеудің әділеттілік, 
ұлтты сүю, басқа адамдарға жанашырлықпен қарау деген жаңа жүйесін ойлап тапты. Сол сияқты педагог-
ғалымдар адамгершілік тәрбиесін еңбек және денсаулық, ақыл-ой тәрбиесімен тығыз байланыста 
қарастырады.  

Адамгершілік – мәңгілік тақырып. «Адамгершілік – қоғамдық ойға сүйене отырып, рухани дамуға, 
адамдардың сана-сезіміне әсер етеді, оларды қоғамда қалыптасқан адамгершілік заңдылығына тәрбие-
лейді» [5, 107]. Адамгершілік мінез-құлық әдеті мен дағдыларын қалыптастыратын адамгершілік тәрбие-
сін меңгерген адам жеке тұлға болып танылады. Тұлға психология, философия, әлеуметтану және педа-
гогика сияқты ғылымдардың көңіл аударатын негізгі мәселелерінің бірі. Философия адамның болмысын, 
табиғатын кеңірек қарастырады, сондай-ақ мәңгілік болып есептелетін сұрақтарға жауап береді. Адамның 
мәнін және оның өмір сүруінің мағынасымен қатар биологиялық және әлеуметтік дамуының жалпы 
заңдылықтарын ашып көрсетеді. Психология пәні болса тұлғаны психикалық процестердің қатынас-
тарының (темперамен, қабілет, мінез-құлық, ерік) тұрақты тұтастығы ретінде зерттейді. Эмоция, сезім, 
танымдық және тағы басқа психологиялық процестер арқылы көрініс табатын адамның ішкі жан 
дүниесіне басты назар аударады. Ал әлеуметтану ғылымы адамға емес ең бірінші қоғамға көңіл бөледі. 
Тұлғадағы әлеуметтік-типтік ерекшеліктерді айқындап береді. Тәрбие жөніндегі ғылым саналатын 
педагогикадағы тұлға дегеніміз – баланың жеке адам ретінде сезінуі, жауапкершілікті сезінуі және өзіндік 
өмірлік ұстанымының болуы мен «меннің» қалыптасуы. «Тұлға – нақты адамның дамуының нәтижесі, 
адамдық сапалардың толығымен көрінуі» [7, 6]. Тұлға мәселесін қарастырған Махмұт Қашқаридің 
ойынша, орта ғасырдағы түркі адамының бейнесі – «ұлылыққа ұмтылған», «білімділікті іздеген», 
«даналықты таңдаған», «біліктіге серік болған», «бабалардың әдеп-насихатын ұстанған» ірі тұлға. 
«Қашқаридің педагогикалық тұжырымдамасында баланы тұлға етіп қалыптастыратын адамгершілік 
сапалардың бірі – қонақжайлылық. Мұның дәлелін «Түркі сөздігенен табуға болады: 
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Көркем тонды өзіңе, 
Тәтті асыңды өзгеге (қалдыр),  
Қонағыңды құрметте, 
Даңқын жайсын еліңе!» [8, 40].   
 

Қашқаридің педагогикалық идеяларының құндылықтарының бірі – жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбие-
леуіне бағыт беруі. Өзін-өзі тәрбиелеу деген адамның өз ісіне, өз мінез-құлқына өзінің баға беруі. Адам 
мейірімді, ізгілікті, иманды, кешірімді болуы керек. Осы имандылық тәрбие М.Қашқаридің педагогика-
лық тұжырымдамасындағы басты тәлімдік тағылымы болып табылады. Ғалымның тұжырымдамасы 
бойынша адамның тұлға болып қалыптасуы үшін де адам бойында осындай адамгершілік қасиеттердің 
болуы тиіс. Адамның тұлға болып қалыптасуына халықтық педагогиканың да ықпалы зор. Мазмұны бай 
да сан қилы қазақтың халықтық педагогикасы жеткіншек ұрпаққа тәрбие берудің барлық жақтарын 
қамтиды. Қазақ халқы баланы бесігінен жақсы қасиеттерге баулып, «ұят», «намыс», «ар» деген ұлағатты 
сөздердің мағынасын тереңнен ұғындырып, «Үлкенді сыйла», «Жолын кесіп өтпе», «Сәлем бер» деп 
үнемі түзу жол сілтеп отырған. Қазақ халқының эстетикалық тәрбие берудегі тиімді құралдары болып 
ертегілер, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, жұмбақтар мен жаңылтпаштар саналады. Олар балалардың 
ойлау қабілеті мен тілін дамытуға, шешендікке, тапқырлыққа, олардың бойында әлеуметтік-моральдік, 
әдептік түсініктерді қалыптастыруға септігін тигізді. Тағылымы мол мақал-мәтелдер мен шешендік 
сөздер де балалардың тәрбиесі мен жеке адамның қалыптасуындағы нағыз халықтық педагогикасы деуге 
әбден болады. 

Сонымен адамгершілік тәрбиесі негізінде шыдамдылық, жомарттық, әдептілік, ізеттілік үлкенге 
құрмет, кішіге қамқорлық, өзіндік тәртіптілік, өзін-өзі тану, өзін-өзі басқару сияқты жақсы қасиеттер 
қалыптасады. Мақсаты – жауапкершілікті ұғынатын, намысы бар, адал, жалғандықтан бойын аулақ  
ұстайтын адам тәрбиелеу. Ол дегеніміз – жеке бір тұлғаны қалыптастыру. Адам – ең әуелі адам-
гершілігімен, содан соң парасатының биіктігімен көрікті.  

 
«Үш нәрсе бар жер қылатын адамды. 
Үш күнә бар оттай қарыр табанды 
Біріншіден – арсыз мақтап, жамандық 
Екіншіден – алдау, арбау, арамдық, 
Үшіншіден – алыпсатар, сараңдық 
Ақымақ қылар осы үш түрлі надандық»  

 
деп Ж.Баласағұн айтқандай, адам өзін жер қылатын жамандық, арамдық, сараңдық сынды қасиеттерден 
аулақ болғаны жөн. Міне, осындай тәрбиені бала бойына сіңіретін ғылым, ол – педагогика. Үлкендердің 
ұстаздық етуімен шәкірттердің азаматтық және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыратын тәрбие 
педагогиканың негізгі процестерінің бірі. Ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән берілген бүгінгі таңда педагогика, 
соның ішінде халықтық педагогика терең ақыл-ойдың мектебі болып табылады.  
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Сегодня в глобальном мире более всего ценится интеллектуальный потенциал общества как 

ключевое условие обеспечения стабильного развития любого государства, экономического благосостоя-
ния и военной безопасности. В условиях необходимости решения человечеством в 21 веке новых 
глобальных проблем (экологических, энергетических, социальных, борьбы с международным 
терроризмом и наркобизнесом и др.) именно высокий уровень образования рассматривается как основа 
свободного демократического общества, технологического могущества и материального благосостояния.  

Следовательно, одной из магистральных линий в концепции политики повышения качества 
образования, философии качества в сфере образования является интеллектуальное воспитание обучаю-
щихся, развитие их когнитивно-творческих способностей как формы подготовки к вызовам XXI века.  

Умственное воспитание, - писал выдающийся узбекский просветитель Абдулла Авлони, - с 
древнейших  времен считается самым важным и необходимым. Мысль, идея становятся условием 
благородства человека, его энергичности и деловитости. Знание, наука – подспорье человека, его 
наставники, его оружие и мощь [5, с. 25].   

Вот почему перед современным обществом стоит ключевая задача – создать  перспективную систему 
образования, способную подготовить обучающегося к жизни в новых условиях цивилизации, а именно 
имеющих думать и работать специалистов-аналитиков высокого класса, специалистов-генераторов новых 
идей во всех сферах деятельности, во всех отраслях хозяйства.  

В связи с этим в современном высшем образовательном учреждении нужен принципиально новый 
преподаватель-лектор, владеющий методами организации и проведения опытно-поисковой 
экспериментальной работы.  

Выступление современного лектора представляет собой одну из форм обучения, воспитания и 
образования учащихся и потому подчиняется правилам дидактики  (или общей теории обучения), 
классическим и современным принципам теории воспитания. Современная педагогическая культура 
оратора заключается в том, что он четко представляет себе свои функции не только как «передатчика» 
знаний, но и как организатора специфического учебно-воспитательного процесса. Его педагогическая 
культура проявляется также в целях, которые он ставит перед собой как пропагандист вообще и в каждом 
конкретном выступлении в частности, в том, как умеет анализировать и обобщать результаты 
собственной деятельности, перестраивать свою работу в соответствии с изменяющимися  задачами, как 
владеет навыками общения с учащимися [1, с. 75].   

Важнейшим показателем современного инновационного педагогического мастерства лектора служит 
его умение учитывать и использовать правила и принципы как классической так и новейшей педагогики, 
обогащать учащихся знаниями и опытом, почерпнутыми в повседневной жизненной практике 
демократического общества, формировать у слушающих научное мировоззрение. «Внедрение 
определенного мировоззрения, нравственности и правил человеческого общежития, выработка 
определенных черт  характера и воли, привычек и вкусов…» - так очертил М. И. Калинин задачи 
воспитания, которое он характеризовал как «определенное, целеустремленное и систематическое 
воздействие на психологию учащегося, чтобы привить ему знания, умения и навыки, желательные 
лектору» [2, с. 120].    

Мостиком, связывающим лекционную дидактику с воспитанием, является принцип воспитывающего 
обучения. Его можно сформировать следующим образом: обучение всегда должно воспитывать, а 
воспитательное мероприятие – нести новую информацию. Главное же в деятельности лектора – 
содействовать формированию правильного демократического мировоззрения своих слушателей.  

В процессе приобщения к научному мировоззрению учащемуся приходится преодолевать ряд 
противоречий.  Во-первых,  это противоречие между обыденностью, половинчатостью, а иногда и 
ошибочностью тех взглядов отдельной личности, которые для нее выполняет мировоззренческую роль, и 
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систематизированностью, теоретической обоснованностью научного мировоззрения, господствующего в 
демократическом обществе [3, с. 80].   

Во-вторых, это противоречие между сегодняшним научным мировоззренческим уровнем и 
тенденцией к постоянному развитию и обогащению содержания демократических взглядов и убеждений, 
что обусловлено обновлением научных знаний и данных общественной практики. Следовательно, 
формирование мировоззрения должно быть поэтапным и идти по двум взаимосвязанным направлениям: 
от обыденного сознания — к научно-теоретическим взглядам и от мировоззрения, опирающегося на 
существующий уровень научных достижений, - к мировоззрению с постоянно углубляющимся содержа-
нием [3, с. 81].   

Глубокое демократическое мировоззрение невозможно сформировать без обстоятельного изучения 
основ современной науки. Но ее освоение не означает, что каждый человек должен досконально постичь 
все научные достижения. Практически это невозможно. Речь идет о том, чтобы все члены общества 
постоянно овладевали основами современной науки на высшем уровне.    

Формирование научных взглядов у разных людей происходит по единым принципам, но разными 
путями, зависящими от социальной обстановки, от профессиональных, национальных, возрастных и 
иных особенностей. Главное необходимость лектора – это постоянное совершенствование современных 
методов образования учащихся.  

Особенностью приобщения учащихся к научному мировоззрению сегодня является то, что 
формирование научного образа мышления и нравственности происходит в условиях обостренной 
идеологической борьбы.  

Важное значение приобретает вопрос о том, какова специфика формирования идейности личности в 
условиях современной научно-технической революции. «...Люди, развивающие свое материальное 
производство и свое материальное общение, – отмечал С.Селевко, – изменяют вместе с этой своей 
действительностью также свое мышление и продукты своего мышления» [6, с. 162].   Технический и 
научный прогресс стимулирует и определенным образом корректирует духовное развитие личности, 
придает ему новую направленность.  

Принципиальное воспитательное значение имеет коренное изменение технического и духовного 
содержания труда в результате широкого внедрения в производство ИКТ систем, которые берут на себя 
не только физические, но и многие умственные функции человека. Все это ведет к тому, что человек по-
новому начинает осознавать свое место и свою роль в учебном процессе, перед ним открывается 
перспектива безграничного интеллектуального и духовного роста. Грандиозное преобразование мира 
человеком приводит к грандиозному преобразованию самого человека.  

Что такое лекция? Лекция есть целенаправленное речевое воздействие оратора на слушателя, 
воздействие на его психику. Поэтому психологические проблемы занимают важное место в методике 
идейно-воспитательной работы. Вот некоторые из таких проблем: как человек перерабатывает 
информацию, можно ли управлять этим процессом; как организовать и поддержать внимание слушателей 
на лекции; как устанавливается контакт между оратором и аудиторией; как протекает понимание, 
запоминание, усвоение знаний; каковы психологические свойства личности лектора; в чем состоят и как 
могут быть использованы социально-психологические особенности различных аудиторий; какова 
специфика лекционной работы среди молодежи [7, с. 95].    

Изучение перечисленных  и иных психологических проблем в сочетании с практикой публичных 
выступлений позволит лектору приобрести умения, необходимые для ведения действительной 
эффективной лекции. К числу психологических умений лектора относится организация внимания 
слушателей, сочетание эмоциональных и рациональных факторов воздействия, использование наряду с 
убеждением механизма внушения, выбор вида общения с людьми, варьирование средства воздействия в 
зависимости от особенностей аудитории, использование приемов наглядности и т. д. [7, с. 98] 

Психологическая культура лектора заключается в выполнении требований, предъявляемой этой 
наукой и к содержанию, и к форме лекции, в умении учитывать и использовать психологические 
особенности отдельного человека (его речь, память, внимание, темперамент, настроение, интересы,  
мотивы деятельности и т.д., изучаемые общей психологией) и характерные особенности конкретной 
аудитории (т. е.  такие социально-психологические категории, как социальная среда, взаимоотношения 
личности и группы, групповые психологические процессы, общение, межличностные отношения и т.п., 
являющиеся объектом изучения социальной психологии) [2, с. 61].    

В сложном взаимодействии с содержанием лекции оказываются, например, интересы слушателей. 
Интерес к лекции пробуждается тогда, когда сознает ее полезность для себя, когда удовлетворяются те 
или другие потребности человека. Последние же, как известно, могут формироваться, изменяться под 
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влиянием пропаганды. Таким образом, возникает комплексная психологическая проблема: исходя из 
первичных интересов слушателей, удовлетворяя их и опираясь на них, вызвать на них, вызвать новые, 
более высокие побуждения и интересы, убедить в полезности новых лекционных тем, находящихся пока 
вне круга интересов людей [2, с. 64]. Уже здесь обнаруживается, как важно для успеха выступления 
учитывать, что волнует аудиторию, что ей непонятно, что ей кажется особенно существенным, как важно 
уметь уловить настроение аудитории, поддержать внимание, предвосхитить возражения, ответить на 
волнующие вопросы, - одним словом, овладеть аудиторией и управлять ею.  

Следовательно, действенность лекции, ее влияние на учащихся определяются психологическим 
умением лектора руководить интересами слушателей. 

Одно из важных умений лектора – управление вниманием аудитории. «Кто способен приковать к 
себе внимание слушателей, тот их властелин. Где начинается скука, так прекращается внимание, а 
следовательно образование»,  – писал немецкий педагог А. Дистервег [1, с. 79]. Вот почему каждый 
лектор должен самым тщательным образом ознакомиться с особенностями человеческого внимания, его 
типами, приемами его привлечения и поддержания. Здесь нельзя ограничиться лишь собственными 
наблюдениями, личным опытом. Разумеется, он важен, но должен обязательно сочетаться со знанием 
теории, с выработкой и закреплением определенных навыков управления внимания.  

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания человека на определенном объекте в 
процессе деятельности. Это одновременно повышенный интерес к чему-нибудь, показатель активности 
человека – сначала слуховой или зрительной, а затем и активности в действиях, решениях, поступках               
[1, с. 103].  

Высшая степень активности человека при восприятии информации выражается в произвольном 
внимании, которое является результатом волевого усилия. Такое внимание осмысленно, осознанно и 
потому продуктивно. Если человек сознательно сосредотачивает свое внимание на каком-либо предмете, 
значит у него есть цель, к существованию которой он стремится. Непроизвольное внимание возникает 
независимости от воли человека как реакция на нечто яркое, необычное броское. Напряжение воли при 
длительном сосредоточении произвольного внимания утомляет человека, он начинает отвлекаться. Но если 
работа увлекла его, то внимание может перейти в новое состояние – послепроизвольное, которое уже не 
утомляет. Если, например, лектору удалось добиться послепроизвольного внимания своих учащихся, то это 
свидетельствует о том, что выступление интересно, увлекательно и по содержанию, и по форме.  

Важнейшее свойство внимания – его объем, т.е.  способность человека воспринимать одновременно 
не один, а несколько объектов. Распределения внимания – это умение, не только видеть ряд предметов 
сразу, но одновременно осознавать видимое. Так, выступающий одновременно должен следить за 
аудиторией, излагать материал, помнить о регламенте и делать еще ряд необходимых в процессе 
выступления дел, т. е. распределять свое внимание между несколькими объектами. Различают также 
внимание устойчивое и неустойчивое.  Некоторые свойства внимания зависят от психического состояния 
человека, то того, например, утомлен он или бодр, возбужден он или спокоен и т.д.  Качества внимания 
определяются также условиями работы, особенностями темперамента личности, широтой и глубиной 
интересов учащегося и другими факторам [7, с. 55].   

Определенный интерес для лектора в новых современных условиях образования представляют 
критерии, позволяющие судить о том, в какой степени человек овладел демократическими взглядами на 
общество, самого себя и природу. Они вытекают из сущности научного подхода к миру и, в свою очередь, 
определяют дидактические задачи, решающиеся воспитательные проблемы. Критерии эти таковы:  

- глубокие, прочные всестороннее знания личности; 
- превращение знаний в убеждения; 
- умение отстаивать и пропагандировать свои убеждения; 
- оптимизм и гуманизм личности; 
- умение избегать ошибок в политике, в стратегии и тактики, в повседневной жизни; 
- восприимчивость к новым явлениям жизни, способность улавливать тенденции развития [7, с. 84-85].  
Современная педагогика позволяет с научных позиций осмыслить ряд конкретных вопросов 

методики лекционной пропаганды. Она дает возможность осознать функции современного лектора  
как источника педагогического воздействия, способы организации учебной деятельности слушателей, 
предметное содержание информации, педагогические особенности выступлений в различных аудиториях, 
соотношение воспитания и самовоспитания и т. д. 
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Исходной и постоянной педагогической задачей пропагандиста является передача информации и 
обеспечение ее усвоения теми, кому она предназначена. Эффективно решить эту задачу лектор сможет в 
том случае, если усвоит и творчески использует основные правила классической и современной 
дидактики — общей теории обучения: принципы наглядности, сознательности и активности усвоения 
знаний; доступности; систематичности и последовательности; связи обучения с практикой; научности, 
прочности усвоения знаний [7, с. 79]. Каждый из этих принципов внутренне богат и многопланов, с 
каждым связаны конкретные приемы передачи знаний. Многие из них должны найти себе место и 
практике чтения массовых лекций. 

Например, принцип наглядности предписывает лектору в максимальной степени использовать 
возможности чувственной формы познания: на помощь слову призваны  приходить всевозможные 
средства наглядности. Для того чтобы обеспечить сознательное и активное усвоение знаний, следует 
варьировать методику изложения материала: факты, аргументы, стиль, ораторские приемы, темп речи, 
«обратная связь» с аудиторией – все направляется на то, чтобы пробудить интерес к лекции, сделать его 
устойчивым, обеспечить понимание, осмысление того, что сообщает лектор. Материал должным быть 
посильным для аудитории, т.е. предварительное ознакомиться, а иногда и изучить будущих слушателей, 
затем спланировать выступление, предусмотрев, что, как и в какой последовательности будет 
преподносится аудитории.  

Овладение педагогическими знаниями, умениями и навыками – важный шаг в подготовке лектора к 
работе с учащимися, к занятию лекторской деятельностью. В связи с этим, современная образовательная 
политика лектора должна быть ориентирована на вызовы XXI века, то есть не просто на повышение 
уровня образованности подрастающих поколений, а на формирование нового типа интеллекта, иного 
образа и способа мышления, приспособленного к быстро меняющимся реалиям окружающего мира – 
социальным, экономическим, технологическим, информационным.  
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КӘСІБИ МӘТІНДЕР АРҚЫЛЫ МАМАНДЫҚҚА ҚАТЫСТЫ ТЕРМИНДЕРДІ МЕҢГЕРТУ    
(дефектология мамандығы бойынша) 
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С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің аға оқытушысы, 
 филология магистрі  

 
Түйіндеме: Мақалада кәсіби тілдік құзыреттілікті дамытуға арналған жұмыс тапсырмаларының 

түрлері қарастырылады.  Кәсіби мәтіндер – мамандыққа қатысты лексикалық минимумдарды қамтитын, 
белгілі бір мамандықты игеру үшін қажет кәсіби білім беретін күрделі қатысымдық бірлік.  Студенттер 
өздерінің таңдаған мамандықтарына қатысты мәтіндермен жұмыс істеу кезеңінде терминдерді өте жақсы 
қабылдайды және олармен қызыға жұмыс істейді. Кәсіби мәтіндер–мазмұндық, тақырыптық тартымды-
лығымен ерекшеленіп, пәрменді лексика нормасына құрылған, мамандыққа қажетті ақпаратқа толы, 
кәсіби терминдері мол,  білім алушылардың деңгейіне сай болуы шарт.  

Тірек сөздер: Кемтар,  ауытқушылық, туа пайда болған, жүре пайда болу, керең, соқыр, мылқау . 
 
Аннотация: В статье рассматриваются виды рабочих заданий для развития профессиональной 

языковой компетенции.  Профессиональные тексты-сложная коммуникативная единица профессиональ-
ного образования, содержащая лексические минимумы, относящиеся к специальности, необходимые для 
освоения определенной специальности.  Студенты в период работы с текстами, относящимися к 
выбранной специальности, очень хорошо воспринимают термины и с ними активно работают. 
Профессиональные тексты-отличающиеся содержательностью, тематической привлекательностью, 
составленные в нормах действенной лексики, заполненные необходимой информацией для специаль-
ности, обладающие профессиональными терминами, должны соответствовать уровню обучающихся. 

Ключевые слова: с ограниченными возможностями, аномалия, врожденные, глухие, слепые. 
 
Annotation: The article discusses the types of work tasks for the development of professional language 

competence.  Professional texts-a complex communicative unit of professional education, containing lexical 
minima related to the specialty, necessary for the development of a particular specialty.  While working with texts 
related to the chosen specialty, students perceive the terms very well and actively work with them. Professional 
texts - different content, thematic appeal, compiled in the norms of effective vocabulary, filled with the necessary 
information for the specialty, with professional terms, should correspond to the level of students. 

Keywords: disabled, abnormal, congenital, deaf, blind. 
 

Қазіргі қоғам талабына сай  әр салаларда қазақ тілін студенттерге кәсіби мамандығына қарай баули 
оқыту  кеңінен сұранысқа ие болуда. Себебі, бүгінгі студент – ертеңгі маманның алдында жаңа міндет – 
кәсіби лексиканы меңгеруді қажет етері айдан анық аксиома екені белгілі. Осындай талаптарды іске 
асыру барысында жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқыту ісінде жаңа міндеттер туындайды. Бұл 
мәселені кәсіби қазақ тілінде дұрыс сөйлей білетін, жоғары білімді   мамандарды даярлау және олардың 
сөздік қорын кәсіби лексикамен дамытумен байланыстыруға болады. Осындай дағдыларды қалыптас-
тыруда студенттердің сөздік қорын, кәсіби лексикасын дамыту ісі жақсы нәтиже берері сөзсіз. Бұл қазақ 
тілін мамандыққа сай оқытуды жақсартуды қажет етеді. Кәсіби жоғары деңгеймен қоса, жоғары оқу 
орнын бітірген маман өз бетінше шешім қабылдауда дербестік көрсете білетін, жауапкершілік сезімі 
жоғары, сыни ойлай алатын, кез келген жағдайға бейім, бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Өйткені кез келген 
маманның кәсіби дайындығының сапасы оның игерген білімімен ғана емес, оның өз бетімен мәселе 
қойып, оны шеше алатын іскерлігімен айқындалады.  

Мақалада дефектология мамандығына арналған кәсіби мәтіндер арқылы терминдерді меңгеруту 
айтылған. Тіл дамытудағы ең тиімді әдістердің бірі – мәтін бойынша жұмыс істеу. Сондықтан мәтіндер 
күнделікті тұрмыста қолданылатын, мамандық бойынша, төменгі және орта топ студенттеріне арналған 
мәтіндер болып топтастырылады. Студенттерді кәсіби мамандыққа бейімдей оқытудың нәтижесіне қарай 
құрастырылған ең жиі қолданылатын  терминдермен жұмыс түрлері, дефектолог мамандығында оқитын 
студенттердің тілді талапқа сай игеру мүмкіндігін, тілге деген қызығушылығын, ынта-ықыласын 
арттырады. Қазақ тілін үйретуде студенттердің өздік жұмысын ұйымдастырудың басты факторының бірі 
ретінде тапсырмалар жүйесін қарастыруға болады. Тапсырмалар қатысымдық әрекеттердің (айтылым, 
тыдалым, оқылым, жазылым, тілдесім) түрлеріне байланысты іріктеледі. СӨЖ-ге ұсынылатын 
тапсырмаларды орындауда іскерлік ойын жүргізу, кейс, презентация жасау, дискуссияларды жүргізу, 
дөңгелек үстелдерді өткізу, бейнефильмдер көрсету әдістері газет-журналдардан алынған материалды 
түрлі тәсілдермен ресімдеу (конспект, реферат, аңдатпа жазу және т.б), өзінің идеяларын қорғау, ұсыну, 
баяндама жасау, түрлі мәселелер бойынша мәліметтер дайындау, негізгіден жанама, қосымша материал-
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ды бөліп алу, иллюстрация, сызба, кестелер бойынша мәтін құрастыру, өзінің мысалдарын келтіру, 
қосымша пікір дайындау, қорытындылауға қатысу, экскурсиялар жасау, реферат сұрақтарын немесе 
тапсырмаға қатысты сұрақтар дайындау, әңгімелесу, мәтіннің мазмұнын өз сөзімен айтып беру немесе 
қойылған сұрақтарға жауап беру, жоспар құру, т.б. біліктер мен дағдыларды қалыптастырады. 

 Тілші-ғалым Б.Қасым мамандыққа қатысты тілді меңгертуде мынандай талаптарды ескеру қажет деп  
есептейді: 

• студенттерді кәсіби мамандығы бойынша тілдесуге үйрету; 
• мамандыққа байланысты тілдік қатынасқа түсу үшін әртүрлі жағдаяттар құру арқылы тілдік 

қатынастың қажеттілігін түсіндіру; 
• дұрыс сөйлеу қатысымының түрлерін үйрету.  [1, 17] 
Терминдермен жұмыс жасауда термин сөздердің аударылу және жасалу ерекшеліктеріне көңіл бөлу 

қажет. Жаңа сөздерді өткен грамматикамен байланыстырып түрлендіру, олармен сөз тіркестерін жасау, 
сөйлемдер құрастыру сияқты жұмыс түрлері жаңадан үйренген атауларды есте сақтауға көп көмегін 
тигізеді. Тіл үйренушілерге терминдерді  меңгерту үшін ең алдымен сөздік жұмысын  дұрыс ұйымдас-
тыра білу керек. Сөздіктермен жұмыс негізінен, белгілі бір мамандыққа байланысты  аударма және 
түсіндірме сөздіктер көмегімен іске асатыны белгілі. Сондықтан әрбір сабақта  сөздік жұмысын дұрыс 
пайдалануға тырысамыз. Таныс емес сөздердің мағынасын  жан-жақты ашып, әр сөзге нақтылы талдау 
жасатып, ол сөздің стильдік мүмкіндігін  тиімді  пайдаланып отырамыз. Белгілі бір терминді сөздік 
арқылы меңгерту үшін ең алдымен, тіл үйренушінің өзіне берілген сөзді сөздіктен іздетіп, таптыру қажет; 
екіншіден, оны тақтаға жаздыртып, дұрыс айтуға машықтандыру қажет; үшіншіден, жаңа терминнің 
ұғымын кең ашу үшін оларды қатыстыра отырып, сөз тіркесін жасату,  сөйлем құрату, ол сөздердің 
контекстегі мағынасын ашу қажет; төртіншіден,  жаңа сөздерді тірек сөз ретінде пайдаланып,  мәтін, 
диалог, әңгіме,  құрастыру қажет. Тіл үйретуде сөздік жұмысын  орнықты жүргізу - тіл үйренушінің  тілін 
ұстартып,  ойлау, сөйлеу  дәрежесін  жетілдіре түседі. Сөз мағынасын ашуда төмендегідей әдіс-тәсілдер 
қолданамыз: 

 - терминдердің қазақша баламасын ең адымен өздеріне аударту, кейін сөздіктегі нұсқасы-
мен  салыстыру; 

- салыстыру арқылы ұқсас белгілерді тапқызу; 
- сөзді контекске енгізу; 
- синоним сөздермен ауыстыру; 
- антонимдер тапқызу; 
- сөзге құрылымдық талдау жасату; 
- түсіндірме немесе терминологиялық сөздіктерден қаратып, мағынасын  ашу [2, 50]. Мұндай әдіс-

тәсілдерді дұрыс қолданатын болсақ,  мамандыққа қатысты терминдерді  тиімді  меңгерте аламыз.  Әр 
терминді өз орнына  дұрыс қолдана алатын,  өз ойын дұрыс жеткізе алатын  білімді маман даярлау үшін 
тіл дамыту жұмыстарын жүргіземіз. Тіл дамыту жұмыстарының барлық түрі лексикалық материал 
негізінде тіл үйренушілерге мәтіннің мазмұнын игеру барысында жүзеге асады. Мәтін-негізгі құрал. 
Мәтінді  толық және дәл ұғыну оның ішіндегі  сөздердің мән-мағынасын түсініп, білуге байланыс-
ты.  Мәтінмен жұмыс түрлерін терминдерді меңгерту жолдарымен үйлестіре беру үшін: 

- лексикалық тақырыпқа құрылған қазақша мәтіннен алынған жеке термин сөздердің мағынасын ашу; 
- мерзімді басылым беттерінен алынған материалдың орысша мәтінін аударту, термин баламасына 

мән беруін қадағалау; 
- өзара мағыналас бірнеше тірек сөз-терминдерді ұсынып, шағын мәтін құрастыру; 
- мәтін ішіндегі түсінуге қиын сөздерден сөздік жұмысын жүргізу; 
- мәтін ішіндегі термин сөздерді алып тастап, мазмұнына сәйкес толықтыру талап етіледі. Тіл 

үйренушілердің тілді білу деңгейіне қарай қазақ тілін оқыту екі топқа (бастауыш және жалғастырушы) 
бөлінеді. Бастауыш топта кәсіби сөздермен, сөз тіркестерімен, оңтайландырылып алынған мамандыққа 
қатысты мәтіндермен жұмыс жүргізілсе, ал жалғастырушы топта орыс мектебін бітіргендері болмаса, өз 
ана тілін біршама меңгерген, сөйлеу тілі қалыптасқан қазақ балалары оқиды. Сондықтан оларға көбінесе 
мамандықтарына байланысты тақырыптармен сабақтастыра, күрделенген кәсіби мәтіндермен жұмыс 
жүргізіледі. Кәсіби мәтіндер студенттерді мамандық тілін меңгертуде ерекше қызмет атқарады. Сабақ 
барысында кәсіби мәтінмен жұмыс істеу тіл үйренушінің кәсіби сөйлеу дағдысын қалыптастыруға, тілге 
деген қызығушылығының артуына, кәсіби лексиканы меңгеруіне игі әсерін тигізеді. Кәсіби мәтіндер 
негізінде студент мамандығы туралы білімін жетілдіреді, өзінің келешекте атқаратын жұмыстары туралы 
пайдалы, өте қажетті ақпараттар алады, кәсіби танымдары кеңейеді, сонымен қатар кәсібіне сай сабақта 
алған білімдерін болашақ қызметінде пайдалана алады. 

Кәсіби мәтіндер – мамандыққа қатысты лексикалық минимумдарды қамтитын, белгілі бір маман-
дықты игеру үшін қажет кәсіби білім беретін күрделі қатысымдық бірлік. Әр сала бойынша білім алатын 
студенттер өздерінің таңдаған мамандықтарына қатысты мәтіндермен жұмыс істеу кезеңінде терминдерді 



366 

өте жақсы қабылдайды және олармен қызыға жұмыс істейді. Осыған орай қазақ тілі сабағында көбінесе 
мамандығына қатысты кәсіби мәтіндермен жұмыс жүргізіледі. Кәсіби мәтінмен жұмыс жүргізудің 
мақсаты – студенттің мәтінді практика жүзінде игеруін жүзеге асырып, байланыстырып сөйлеу дағдысын 
қалыптастыруға икемдеу. Кәсіби мәтіндер–мазмұндық, тақырыптық тартымдылығымен ерекшеленіп, 
пәрменді лексика нормасына құрылған, мамандыққа қажетті ақпаратқа толы, кәсіби терминдері мол, 
студенттердің білім деңгейіне сай болуы шарт. Қазақ тілі сабағын студенттің мамандықтарына қатыс-
тыра, тығыз байланыстыра оқыту студенттердің өз мамандығы жайлы мағлұматын кеңейтіп, кәсіптік 
ынтасын арттырады, әрі пәнге қызығушылығын күшейтеді. Қазақ тілін  мамандықтарына  орай оқыту – 
ғылым тілімен,  оның терминдерімен  тығыз байланысты.  Сондықтан да тіл үйренушілердің маман-
дықтарына қатысты  арнаулы мәтіндер  арқылы кәсіби  лексиканы өз саласының терминдері мен 
мамандар тілінде жиі қолданылатын  оралымдарды білу керектігі көзделеді. Мәтінмен жұмыс жасау 
барысында лексика-грамматикалық тапсырмалар жүйелі болу керек.  Мамандықтарына  байланысты 
мәтіндерді  іріктеп алған соң,  сол мәтінді  меңгертуде тек жалаң сөздер тізбегін беріп, оларды  көшірумен 
я болмаса  жаттаумен  шектелуге болмайды. Сондықтан қай мамандықтың болмасын мамандығына 
байланысты  терминді  түсіндіруде сол саланың   маманымен ақылдаса отырып,  ой бөлісіп, оның 
глоссарийін жасау қажет.   Өйткені белгілі  бір ғылымды  зерттеуші  сол ғылымдағы  ғылыми  ұғымдарды 
 ғылыми терминдер арқылы жүйелеп, түсіндіріп береді. Оның қыр-сырын айқындайды. Терминдерді 
қазақша түсіндіруде  оның этимологиясына  үңіліп, граматикалық құрылысына тоқталады.  Себебі қазақ 
тілінде кейбір сөздер бірнеше мағына беруі  мүмкін. Мұндай жағдайлар мәтінмен жұмыс істеу барысында 
көптеп кездеседі. Мысал ретінде,  «Кемтар балалар» атты мәтінмен жұмыс түрлерін ұсынамыз:  

Кемтар балалар денесінің психикасы жағынан қалыпты дамуынан ауытқыған балалар. Мұндай 
балалардың дамуында елеулі кемістіктер пайда болады. Оларды кемтар балалар  немесе  кемістігі бар 
балалар деп атайды. Кемістік туа немесе жүре пайда болуы мүмкін. Баланың бойында туа пайда 
болған кемістіктер алуан себептерге байланысты. Мұндай кемістік түрлері олардың нәсілдік 
ерекшіліктерінен болуы да мүмкін. Алайда кемістіктің бұл түрлері сыртқы ортаның жағдайына 
тәуелді болып отыратындығын көрсетеді. Туа пайда болатын кемістіктер баланың ана құрсағындағы 
ұрығына химиялық, оқыс қимыл қозғалыстар, температураның теріс әсер етуінен немесе ұрықтың 
дұрыс қоректенбеуі сияқты түрліше жағдайларға байланысты дәйектейді. 

Кеміс балалардың денесі мен психикалық дамуындағы ауытқуларды айырықша ескере отырып, олар 
арнайы мектептерде оқып тәрбиеленеді. Кеміс балалардың кемістіктеріне орай/саңырау, нашар 
еститін/ керең, соқыр, мылқау, ақыл-ойы кеміс/миақы, миқұла, милау/идиот/ және сөйлеу қабілетін 
жоғалтқан балалар болып бірнеше топқа ажыратылады. 

Ақыл-ойы мен дене кемістігі бар балалардың түрлі ерекшіліктерін ескеріп, оларды тәрбиелеп-оқыту 
істері арнайы мектептерде, жүйелі түрде емдеп отыратын медициналық мекемелер арқылы жүзеге 
асырылады. Мұндай мектептер мен мекемелердің алдында қоятын мақсат-міндеттері кеміс 
балалардың мүшелерін емдеу арқылы жетілдіріп, бойындағы олқылықтарды оқу-тәрбие істерімен 
толықтырып отыруға бағытталған. Сөйтіп, ондай балаларға гуманистік көзқараспен қарап, қоғамның 
болашақ азаматтары етіп даярлау мақсаттарын көздейді. Арнайы мектептерді бітірген соң, одан әрі 
өз білімдерін көтеріп тиісті мамандықтарды игерулері үшін техникумдар мен кейбір жоғары оқу 
орындарына түсіп оқитын болады. 

Оқылымға арналған тапсырмалар студенттердің мәтін мазмұнын сөздік арқылы толық түсіне 
білу, жоспар бойынша мазмұндай алу, өз пікірлерін білдіре алу, салыстыра білу қабілеттерін 
жаттықтырады: 

1-тапсырма: Мәтінді кезекпен дауыстап оқыңыз (бір студентке де оқытуға болады).  
Тыңдалымға арналған тапсырмалар студенттердің берілген мәтіннің мазмұнын бір естігеннен түсіне 
білу, маңызды ақпаратты ұғып алу, оны қажетке жарата білу қабілеттерін жаттықтырады: 

1-тапсырма: Қазақ тіліне тән дыбыстары бар сөздерді тауып, фонетикалық норманы сақтап 
айтыңыз. 

2-тапсырма: Мәтіндегі белгісіз сөздерді жазып алып, олардың аудармасын сөздік көмегімен 
анықтаңыздар.  

Айтылымға арналған тапсырмалар студенттердің монолог және диалог құрастыра алуы, бір-
біріне сұрақтар қойып, оларға жауап бере алуы қабілеттерін қалыптастыруға жаттықтырады. 

1-тапсырма: Берілген сұрақтарға жауап беріңіз.Кемтар балалар деп қандай балаларды 
айтамыз?Кеміс балаларды қандай топтарға бөледі? Кеміс балалар қандай мектептерде тәрбиеленеді?  
2-тапсырма: Аудиотаспадан әңгімені тыңдап, екі жақтың мамандығын анықтап, сол мамандықтар 
туралы алған ақпаратты айтып беріңіз. 

3-тапсырма: Сіз таңдаған мамандық бойынша жұмыс істейтін адамнан интервью алуға қажетті 
сұрақтарды ойластырыңыз. 
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Жазылымға арналған тапсырмалар хат, шығармалар түрлерін, мақала, реферат, баяндама жаза 
білу қабілеттерін дамытады. Жазылым әрекетіне үйрету емлені игеру мен тілдік жаттығуларды жазбаша 
түрде орындауды көздейді: 

1-тапсырма: Қандай мамандар кеміс балалармен жұмыс жасайды? Мамандардың атауларын 
жазыңыз.  

2-тапсырма: Кемістік қандай себептермен пайда болады?  Себептерін дәптерге жазбаша түрде 
көрсетіңіз. 

3-тапсырма: Сөз тіркестерін аударыңыз.  Туа пайда болатын кемістіктер, дене дамуындағы 
ауытқушылық,  психикалық дамуындағы ауытқу, олқылық, саңырау, мылқау, ақыл-ойы кеміс.  

4-тапсырма: Аударған сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырыңыздар. 
5-тапсырма: Құрастырған сөйлемдерді қолдана отырып, «Кемтар балалардың әлемі» тақырыбына 

шағын эссе жазыңыз. 
Ұсынылған тапсырмалар жүйесі қазақ тілін мамандыққа бейімдей оқыту әдістемесінің жүйелі 

қалыптасуына септігін тигізеді. Студенттердің алған білімдері болашақ мамандардың күнделікті өмірінде, 
кәсіби әрекетінде тілдік қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Білікті маман дайындау, білім беру – 
қоғам дамуының негізгі жолы. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА МАЗМҰН: ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ  
 

Джамамбетова А.У. 
ҚР ҰҚ  Академиясы оқытушысы,   

педагогика ғылымдарының магистрі  
 
Түйіндеме: Мақалада қазіргі білім берудің жаңа мазмұны туралы сөз болады. Жаңартылған білім 

бағдарламасына негізделген оқулықтардың сипаты және  авторлары туралы, олардың құрастырған 
оқулықтарының артықшылықтары қарастырылып талданды. Оқулықтардың оқылым, тыңдалым 
мәтіндерін талдау сұрақтары  проблемалық тұрғыдан  келеді. Оқулықтың оқу материалдары ғылыми 
және әлеуметтік мәселелер төңірегінде топтастырылғаны және  оларды шешудің әртүрлі теориялық 
әдістері ұсынылуына өзіндік сараптама жасалды. Проблемалық міндеттер мен сұрақтардың 
оқушылардың жас ерекшеліктеріне  қарай берілуі, мәтінге кіріспес бұрын ойтүрткі сұрақтарының 
берілуін оқушылардың танымдық қабілетін арттыратын, шығармашылыққа бағыттайтын, оқушыны сабақ 
үдерісінде белсенділікке апаратыны туралы тұжырым жасалды. 

Тірек сөздер: жаңартылған білім мазмұны, креативті ой, танымдық, проблемалық, критериалды 
бағалау өлшемдері. 

 
Аннотация: Основа обновленного содержания образования – инструмент активизации образователь-

ной деятельности. В данной статье рассматривается содержание современного образования. 
Проанализированы характеристики и содержание учебников, основанных на содержании обновленного 
образования, отмечены преимущества данных учебников. В целях всестороннего развития учащихся 
посредством чтения, слушания, говорения и написания были сделаны анализы учебников, согласно 
которым субъект руководствуется основными принципами научности, систематичности, последователь-
ности, целостности, наглядности и т.д. Вопросы анализа текстов чтения, слушания являются  
проблемными. Проведена самостоятельная экспертиза учебных материалов учебников сгруппированых 
по научным и социальным вопросам, а также теоретические методы их решения. Дано заключение о том, 
что проблемные вопросы даны с учетом возрастных особенностей учащихся, что до работы над текстом 
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даются проблемные вопросы, которые повышают познавательную способность, раскрывают творческий 
потенциал, в результате которого учащиеся принимают активное участие в учебном процессе. 

Ключевые слова: обновленное содержание образования, кретивное мышление, когнитивное, 
проблемное, критериальное оценивание. 

 
Annotation: The basis of updated knowledge is a tool of activate learning. The article deals with of modern 

education. The characteristics and content of the textbooks based on the content of the updated education, the 
advantages of their textbooks have been analyzed. The  purpose of comprehensive to develop of the students 
through reading, listening, speaking and writing activities of the textbooks, analyzes have been made that the 
subject is guided by the basic principles of science, systemicity, consistency, consciousness, visibility, etc. 
Questions of reading, listening texts are problematic. The textbook's teaching materials are joined into scientific 
and social issues and their own analysis of the various theoretical methods of their solution. It has been concluded 
that the problematic issues and questions are based on the age characteristics of the learner and that before the 
introduction of the text, the questioning of the questions leads to the student's cognitive ability, creativity, and the 
student's active involvement in the learning process. 

Keywords: updated content of knowledge, creative thinking, cognitive, problematic, criterion evaluation. 
 
Білім беру үрдісінде жаңа бағдарламаның тәжірибеге енуі мен қолданысқа түсуі жаңалық болып 

келді. «Жаңартылған білім мазмұны» деген атауға ие болып, білім мазмұнын түбегейлі  өзгерткен бұл 
бағдарлама өзіндік ерекшелікке ие. Осы бағдарламаны басшылыққа  алып жаңа тұрпаттағы оқулықтар 
құрастырылды. 

Қазіргі заман білім мен ғылымның, технология мен инновацияның заманы. Қазақстанға жалынды, 
бәсекеге лайықты жастар мен белсенді қоғамның құрылуы қажет. Елбасымыз егемендігімізді алғаннан 
бері еліміздің болашағы – жастар  екендігін айтуда. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, жаһандық аренада 
өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Осыған байла-
нысты елімізде орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру үдерісінің құрылымы мен 
мазмұнына елеулі өзгерістер енуде. Жаңартылған білім мазмұнының басты мақсаты – білім мен білік 
дағдылары қалыптасқан, белсенді, шығармашыл ойлайтын, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 
қалыптастыру. Бұл бағдарлама биылғы оқу жылынан бастап мектепте қолданылып, 2021 жылда барлық 
сыныптар аталған бағдарлама бойынша білім алатын болады. [1] 

Оқытуды қазіргі заман тұрғысынан талдайтын болсақ, білім мазмұны жаңартылып, қазіргі қоғамның 
аса маңызды қажеттіліктеріне жауап беретін, өсіп келе жатқан ұрпақтың дамуы мен  тәрбиесіне, білімі 
мен құндылықтарды қабылдауы  идеясы біріктіріле қарастырылған білім бағдарламалары тәжірибеге 
енгізілді.  Жаңа бағдарламаға сүйенген білім оқушыны танымдық іс-әрекеттің және өзіндік дамудың 
субъектісі ретінде қалыптастыра алады деген сенімде. Өзінің ынтасымен, қажеттіліктері мен мақсат-
мүдделерімен, жан-жақты негізді білімдарлыққа деген талпынысы мен мүмкіндіктерімен қалыптасып 
келе жатқан жеке тұлға қазіргі дидактиканың орталығына айналады. Баланы заман ағымы талаптарына  
сай, бәсекеге білімімен төтеп бере алатын, айтарлықтай шығармашылық потенциалы бар жеке тұлға етіп  
қалыптастыру үшін бар мүмкіндіктер оқыту үрдісінде қарастырылуда.  Ондай жеке тұлға ғылым, білім, 
эрудиция қоғамдық құндылықтарды жасау арқылы қоршаған болмысты түрлендіріп, өмір мен басқа 
ортаны жақсартудың құралы болып табылады. Жақсы білім, білік, дағдыны игерген тұлғаның  іс-әрекеті 
мен көзқарастары арқылы дүние мен адамдарға деген өзінің өнегелілік қатынасын білдіру,  дағдыларын 
қажетті ортада жағымды үрдісте қолдану, қоғам өмірінің өзін қажетсінген тұстарында креативті ойлармен 
алға шығуы – оның тұлғалық болмысының білім мен тәрбие арқылы қабылданған үдерістері болып 
саналады. Сондай-ақ – оқушыға   білім  беру, дамыту және тәрбиелеу бір арнаға бағытталып беріліп жат-
қан қазіргі заманғы оқыту процесінің жаңартылып ұсынылуының мәні осында. Ғалым Н.Ф. Талызина-
ның: «Оқыту мен тәрбиелеу – алдыңғы толқын тәжірибелерінен үйрену үдерісіндегі арнайы ұйымдас-
тырылған қызметтің түрі» (Talyzina,1998:9), деген анықтамасында көрсетілгендей, оқыту мен тәрбиені 
қабыстыра берудің маңызы зор. Оқытудың әлеуметтік мақсаттары ағартушылық, дамытушылық және 
тәрбие іс-әрекеті арқылы жүзеге асады. Ең басты мәселе, қазіргі қоғамға өз  пікіріне берік, жаңа қоғамдық 
қатынасты дамытушы тұлға керек.  

Өз кезеңінде әр заманның тәжірибелі педагогтарының озық идеялары таратылып, дидактикалық 
үдерістерге еніп жатады. Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, К.Бітібаева, 
К.Нұрғалиев, Р.Б. Нұртазина, т.б. жаңашыл ізденістерін айтуға болады. Алдыңғы аға буын ғалым-
педагогтар ізін жалғастырушы, жаңартылған білім оқулықтарының мазмұнын Ф.Оразбаева, 
Ж.Дәулетбекова,  Г. Қосымова, Р. Рахметова, Т. Ермекова, Б. Қапалбек, Ж. Отарбекова, М. Жолшаева, 
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Г.Раева, т.б. ғалымдар құрып, олардың қолданысқа түсуіне автор ретінде атсалысты. Ал қазіргі таңдау 
мүмкіндігі бар мұғалімнің ізденуіне, шығармашылық идеяларын іске асыруына және жариялауына еркіндік 
бола тұра, олардың педагогтік ісіне бірыңғай талаптар мен міндеттер де қойылып отыр. ҚР Тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетіл-гендей: «Қолда-
ныстағы заңнама талаптарына сәйкес қазақ тілі оқытушыларын оқыту және олардың біліктілігін арт-
тыру құрылатын жүйенің қажетті құрамдас бөлігі болып табылады» (bagdarlama, 2011), ұстаздардың 
біліктілігіне деген жауапкершілік, яғни оларды оқыту мәселесі  мемлекет тарапынан да қолдау тауып отыр. 
Олардың алдындағы шәкіртіне жаңартылған білімнің бағдарламалық мазмұнын игерту арқылы олардың 
танымын арттырумен қатар ол бағдарламаның бірыңғай талаптарын орындауы да өте маңызды рөл 
атқармақ. Оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым әрекеттері арқылы білімгерді жан-жақты дамыту мәсе-
лесі пәннің ғылымилық, жүйелілік, бірізділік, саналылық, көрнекілік, т.б білім берудің негізгі ұстаным-
дарын басшылыққа алуды көздейді. ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында: «Орта білімге кері әсер ететін факторлар – ескірген әдіснамалар мен білім беру мазмұнын 
іріктеу қағидаттары. Ақпараттың шамадан тыс болуы оқуға деген ынтаның төмендеуіне және оқушылар 
денсаулығының нашарлауына әкеледі» (bagdarlama, 2010) деп, анықтап берілген  білім берудің керағар 
тұстарын ескере келе, олардан алшақтататын тәсілдерді жүйелеу мақсат етіледі. 

Әрбір мұғалімнің өз ісіндегі тәжірибесі бірегей болғанымен, жаңартылған білім беру бағдарламасын 
оқытуда олардың ортақ идеялары да бар, олар: 

- шәкірттеріне деген ізгілікті тұлғалық қатынас, әрбір оқушыны жеке тұлға деп санау; 
- оқушылармен қарым-қатынасты дұрыс құра білу, олардың тілегі мен ынта-ықыласын есепке ала 

отырып танымдық іс-әрекетке араластыру; 
- оқушыларға қиынырақ мақсаттар қоя білу және оқушылардың сол мақсаттарға жете алу сенімін 

нығайту; 
- ұжымдық, топтық, жұптық жұмыс түрлеріне  сүйену;  
- оқушыларға мүмкін болған кезде, тапсырмаларды еркін таңдау құқығын бере білу; 
- бағдарламалық материалды 4 түрлі танымдық іс-әрекетке бағыттай үйрету; 
-   ұжымдық және даралық өзін-өзі талдай білуге қатыстыру; 
-   оқушылардың дүниетанымдық көкжиегін кеңейтуге негізделген ақпараттарды  мол беру; 
-  оқушылар білімін бағамдауда  критериалды бағалау өлшемдерін негізге алу, т.б.  
Мұғалімдер тәжірибесінде оқытудың негізгі формасы – сабаққа ерекше көңіл бөлінеді. Жаңартылған 

мазмұндағы бағдарламаны меңгертуде сабақтың кезеңдері де жаңарып және мектептегі балалардың 
дербестігін, шығармашылық белсенділігін дамытуға бағыттылығына негізделген жаңа үдерістермен 
толықтырылған. Сабақтың 40 минуттық уақытқа қысқартылуы да баланың ынтасына, денсаулығына, 
физиологиялық дамуына нұқсан келтірмеудің бірден бір көрінісі.    

Оқушылардың белсенділігін арттыру мақсатын шешуде жаңа бағдарламаға құрылған оқулықтардың 
тапсырмалар түзуінде  көп жаңалықтары бар. Әр мақсаттың жетістік критерийлері есепке алынады. 
Оқушылардың ынтасын оятатын, қызығушылығын арттыратын, белсенділікке жетелейтін тапсырма-
лардың түрлендіріле берілуі оқулықтардың өзіндік ерекшелігі ретінде айқындалады. 

Жаңа бағдарламамен ұйымдастырылған сабақ  нәтижесінде мұғалім жақсы жетістікке  жетудің жаңа 
формаларын шеберлікпен пайдалана алуына қарай: оқушылардың өз пікірінде тұра алуы; пікірталастар 
мен талқылауларға қатысуы; өз жолдастарына және мұғаліміне сұрақ қоя білуі; жолдастарының 
жауаптарын түзету; жолдастарының жауаптары мен жазба жұмыстарын бағалай білу; артта қалған 
оқушыларды оқытуы; үлгерімі нашар оқушыларға түсініксіз жерлерді түсіндіруі; өз бетінше шамасы 
келетін тапсырмаларды таңдауы; танымдық міндетті (мәселені) шешудің бірнеше түрін табуы; өзін өзі 
тексеру үшін, өзіндік танымдық және тәжірибелік әрекеттерін талдау үшін ойластыруы; танымдық 
міндеттердің шешімін өзіне белгілі тәсілдерін жинақтап қолдануы жүзеге асырылады. 

 Білім берудегі инновациялық технологиялардың тәжірибеге енуі мен оны тиімді қолданудың өзіндік 
рөлі бар. Әлемдік озық үлгілер ғана жинақталып, тиімділігі танылған, нәтижелілігі мойындалған әдіс-
тәсілдер қолданыстан шықпайды. Жаңашыл педагогтар мен шебер ұстаздар тәжірибесінде оқыту әдістері 
өзгеріп отырады. Ұзақ уақыт бойында  оқыту үдерісінің елеулі бөлігі болып табылатын әдістердің алуан 
түрі жинақталған. Алайда олардың ара қатынасы, артықшылығы, нақты толысуы мектептің мақсаттық 
бағыттарына қарай өзгеріп   отырады.     

 Жаңартылған мазмұнда құрастырылған оқулықтарда балалардың танымдық және  шығармашылық 
белсенділігін дамытудың міндеттері бірінші орынға қойылады. Баланың логикалық ойын дамытатын 
тапсырмаларды көптеп беру қарастырылған. Оқылым мақсатындағы мәтіндермен оқып танысқаннан 
кейін, сол ақпараттардың мәнін түсінуі, қабылдауы және ол туралы өзіндік ой қорытуы, ақпаратқа 
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интерпретация жасай алуы тұрғысынан баланың ой генерациясы іске асады. Ол тапсырмалдарды немесе 
қойылған сұраққа жауап беруі ауызша немесе жазбаша жүруі ықтимал. Бұл кезеңдегі іскерлік дағды 
қалыптастыру жұмыстары оның практикасына жол береді. Ал тыңдалым мақсатындағы  мәтіндермен 
жұмыстың түрі де сан түрлі. Ақпаратты тыңдау арқылы негізгі мәселені анықтау, қосымша ақпарат не 
болып тұр және оған өз көзқарасы тұрғысынан  анализ, синтез жасауы – оның оқу танымдық қабілетін 
арттырады. 

Осындай жаңалық тұрғысында мектеп мұғалімдерінің бағдарламаға және жаңа тұрпатты оқулықтың 
мазмұнына көзқарас, пікірлері қандай деген мәселе туындады. 2017 жылдың қараша айында респуб-
ликамыздың барлық облысына оқулық авторлары іс-сапарға шығып, оқулық мазмұнымен аймақ 
мұғалімдеріне таныстыру семинарлары жүргізілді. Еліміздің оңтүстік, батыс аймақтары бойынша жаңа 
оқулыққа деген қызығушылықтың басымдығы байқалды. Дегенмен мәселе туындататын сұрақтардың да 
көп болғаны жасырын емес. Мәселен, оқылым және тыңдалым мақсатындағы мәтіндерді бір сабақтың 
үдерісінде игерудің қиыншылығының басымдығы сөз болды. Алыс аудандарда тыңдалым іс-әрекетін 
жүргізуге техникалық құрылғылардың дайын еместігі алға тартылды. Дәл осы мәселемен оңтүстік, батыс 
аймақтардағы шалғай ауылдардың 50 пайыздайы қиындыққа ұрынары анық болды. Тыңдалым 
материалдары электронды сипатта жазылып, диск түрінде оқулыққа қосымша берілген болатын. Кейбір 
тәжірибелі ұстаздар өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарап, өзінің жеке компьютерлерін көтеріп жүріп 
бұл кедергілерді жеңудің жолын қарастырғаны да белгілі болды.  

Ауызша баяндау әдістері мектепте бұрыннан-ақ басты орын алып келді. Мұғалім сөзі, оқулықтар – 
оқыту үдерісінің бұрыннан келе жатқан құралдары. Мектеп мұғалімдері дәстүрлі оқытудың осындай 
қасаң тәсілдерін қолдану үрдісінің орнын жаңа тәсілдермен ауыстыруға көше бастады. Соңғы он жылда 
олар проблемалық сипатқа ие болып келеді. Осы проблемалық әдіс жаңартылған білім мазмұны 
оқулықтарының мазмұндық құрамы болып  келеді. Оқу материалы көкейкесті ғылыми және әлеуметтік 
мәселелер төңірегінде топтастырылып, оларды шешудің әртүрлі теориялық әдістері ұсынылады. 
Оқушылардың жас ерекшеліктеріне  қарай проблемалық міндеттер мен сұрақтар беріліп отырады. 
Мәтінге кіріспес бұрын ойтүрткі сұрақтарының  берілуі проблема қоя оқыту ретінде, оқу материалын 
түсіндірудегі жүйелі үдерісте басты орынға ие.  

Оқыту тәсілдерінің бірі – өздік жұмыс, оқушылардың өздігінен білім алуына, жұмысты жоспар-
лаудың маңызды дағдыларын қалыптастыруға, оны ұйымдастыру мен өзін өзі бақылауға, ақпаратты 
талдау мен сараптауға, эссенің түрлерін қолдануға, жазуға, жалпы қорытынды жасауға, жұмысқа тиісті 
түзетулер енгізуге дайындығы үшін маңызы өте зор. П.И. Пидкасистыйдың пікірінше (Pidkasistyi, 1980: 
68), ең қолайлы және практикада тексерген сабақтың тиімділігін, сабақ үстінде оқушылардың 
белсенділігін арттырудың бірден-бір жолы оқу жұмысында өзіндік жұмысты тиісті ұйымдастыру болып 
табылады. Өздігінен жұмыс істеу әрекеті үрдісінде ғана оқушы білімді меңгеруде қол жетімді жетістікке 
жетеді. Т.И. Шамованың айтуы бойынша, “Оқушылардың өзіндік жұмысы дегеніміз – олардың  барынша 
белсенділік, шығармашылық, дербес ойлау мен ынталылық таныта отырып атқаратын қызметтері” 
(Shamova, 2007: 169). Өзіндік жұмыс оқушыны оқу субъектісі етіп қана қоймай, оның қазіргі ақпараттар 
заманындағы өте маңызды әртүрлі бағыттан келіп түскен ақпаратты жинастыру мен талдау дағдыларын 
қалыптастырады. Профессор Р.Г. Лемберг оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру белгілі  
шарттарға байланысты болатынын көрсеткен. Олар: 

а) оқушылардың істейтін жұмысының мақсатын айқын түсінуі;  
ә) жұмыстың жемісті аяқталуына, оның алдағы нәтижесіне сенімділігі (Lemberg, 1962: 9). Осы 

аталған шарттардың орындалуы негізінде оқушы  іс-әрекеттерінің нәтижесі айқындалып отырған. Мектеп 
мұғалімдері балалардың танымдық қабілетін арттыратын іс-әрекеттің қандай түрі болмасын, төселетінін, 
орындауға құзыретті болатынын тәжірибеде дәлелдей түскендігін байқаған.  

Өз қызметтерінде жаңартылған білім мазмұны оқулықтарын қолдануға қызығушылықтың артқаны 
туралы пікірлер білдіріп, оңтүстік және батыс аймақтарында жүргізілген сауалнамалар бойынша аймақ 
мұғалімдерінің 90 пайызы қолдау танытты. 

Жаңа оқулықта бағдарлама бойынша  ірі  бөлімдік тақырыпты және сол мазмұнды қамтитын бірнеше 
тақырыпшалардың қамтылуы  оқушылардың оқу танымдық және дүниетанымдық, шығармашылық 
белсенділіктерін арттыру міндетіне басымдық береді. Осы міндеттердің орындалуындағы кейбір іс-
әрекеттерді дидактикалық ойындар негізінде жүзеге асыру қарастырылады. Эмоционалдық өріске 
бағытталған олар оқушылардың танымдық ынта-ықыласына, қиялына дем беріп, оқу процесінде аз 
қамтылатын жеке тұлғалық компоненттердің қызметін арттырады. Рөлдік ойындар мен драматизация 
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ынта-ықыласты оятатын мықты педагогикалық тәсіл болғандықтан, іске асыруда оқушылардың 
қызығушылығын оятып, олардың шығармашылық белсенділігін арттырады. Тыңдалым мақсатында  
мультимедиялық үрдіс қолданылады. Оқу үрдісінде ақпараттарды экранда бейнелеудің түрлі формалары 
мультимедия идеясын туғызады. Мультимедиялық технология – әртүрлі типтегі мәліметтерді пайдалану, 
ұсыну әрекеттерін ақпараттық және бағдарламалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асатын 
құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы. Білім берудегі мультимедия – таным процесінің жоғарлауына 
септілігін тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық-ақпараттық құрал. 
Презентациялар – оқушыларға жаңа материалды (иллюстрациялар, суреттер, бейне жазбалар, дидактикалық 
материалдар) көрнекті түрде көрсету құралы болса, екінші жағынан, мұғалімдерге материалды дайындауды 
және қолдану үдерісін де жеңілдетеді. Алдын ала жүргізілген тәжірибелерде көрсетілгендей, ақпараттық-
коммуникативтік құралдарды сабақта пайдалану, оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырып, сабақтың 
қызықты өтуін қамтамасыз етеді. Ең бастысы-мұғалімдерді жаңа компьютерлік технологияларды 
пайдалануға дағдыландырады. Мультимедияның білім беру үрдісіндегі маңызы: 

- оқушы өз бетімен ізденеді; (интернет материалдарын жинақтау)  
- шығармашылық белесенділігін арттырады;  
- ұжымдық іс-әрекетке баулиды;  
- еркін ойлауға мүмкіндік береді.  
Оқулықтағы оқылым, тыңдалым материалдарын меңгеруде қолданылатын техникалық құрылғылар 

мұғалімнің дайындығына және оқушылардың есте сақтауы тұрғысынан маңызы зор. Еліміздің шет 
аймақтарындағы орта мектептерде жаппай құрылғылар орнату, жалпы мектепте техникалық база құру 
мәселесі Білім және Ғылым министрлігі тарапынан қолға алынып жатқан өзекті мәселе. Ал жаңартылған 
мазмұнды оқулықты қолдану мәселесі әр мектептің қай баспадан жарық көрген оқулықты таңдауы өз 
құзырындағы мәселе болып қалады.  

Осылайша, жаңартылған білім беру бағдарламасынмеңгертудің мақсат- міндеттерін шешудегі іс-
әрекеттердің кешенді тұрғыда құрылғаны  оқушыларды танымдық тұрғыдан белсендірудің практикалық 
шешімі мен нәтижесін көруге мүмкіндік береді. Жаңа мазмұн – оқушыны  құндылықтардан алшақтат-
пайтын, тұлға болып қалыптасуына, болашақта өз мамандығын таңдауына бағыт алатын және білім 
қорын  жан-жақтан қалыптастыратын бірден бір оқыту құралы.   
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Түйіндеме: Мақалада оқушылардың ақыл-ой тәрбиесін дамытуда халық дәстүрлерінің маңыздылығы 

мен жолдары қарастырылады.   
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Қазіргі Қазақстан білім беру және тәрбиелеу теориясы жөнінде бағыт нұсқаушы материалдармен 

қатар өткен мұраларға хабарынша мұқият қарап, бүгінгі күн талабына сай талдап,оның ішінен пайдалы 
ілімдерін ала білу ұлттық педагогика үшін аса қажет шарттардың бірі. Бүгінгі таңда республикамыздың 
білім беру жүйесі ақыл-ой тәрбиесі мәселесіне жете көңіл бөліп, педагогикалық-психологиялық зерттеу-
лер арқылы жас ерекшелігіне байланысты баланың ақыл-ойдың қалыптасуы мен дамуына жол салуда.  

Ақыл-ой тәрбиесі - тәрбие жүйесінің маңызды бір құрамдас бөлігі. Себебі жеке тұлғаның қалыптасып 
дамуы оның білім алу және оқу әрекеттерімен тығыз байланыста жүзеге асырылады. Яғни баланың 
рухани дамуының негізі ақыл –ой тәрбиесінің негізінде басталады. Білім мен ақыл егіз. Білім – ақылдың 
ажар көркі. Оны халқымыздың «Ақыл азбайды,білім тозбайды» деген мақалынан көруге болады. 
"Ақылдан қымбат байлық жоқ", "Ақылды сатып ала алмайсың", "Ақыл тозбас киім, білім — сарқылмас 
булақ" деген халықтың даналық сөздерінен-ақ байқауға болады. Халық педагогикасында оқыту мен білім 
берудің принциптері қазіргі ғылыми педагогика тұжырымдарымен ұштасып жатыр.  Халық білім мен 
өмірдің тығыз байланысты болуын талап етті.  Халық педагогикасы оқытудың көрнекі болуын ойдан 
шығарған жоқ. "Көзбен көргеп, құлақпен естіген ақиқат емес тек қана мұқият зерттелген ақиқат". Халық 
педагогикасыңда тәрбие, оның бөліктері туралы ұғымдардың анықтамаларының да ғылыми 
педагогиканың анықтамаларымен сәйкес кенетіндігі байқалады. Халық педагогикасы бойыиша ақыл-ой 
тәрбиесі деп балалардың ойлау қабілеттерін, сана-сезімін оқу және еңбек процесінде дамытуды айтады. 

Қазіргі болашақ жас ұрпақты тәрбиелеуде, ақыл-ой тәрбиесінде халық дәстүрлері мен құралдарын 
пайдалана отырып, олардың бойына еліне деген мақтаныш, жеңіске жету жолындағы бабалардың 
еңбегіне лайық болар азамат, мол тарихы бар елдің саналы ұрпағын тәрбиелейміз. 

Ақыл-ой тәрбиесі – тәрбие бағыттарының бірі және бірегейі. Оған балалардың санасына ұлттық сезім 
мен психологиялық нышандарды қалыптастыру және баланың білімге деген ынтасын ашып, болашаққа 
жігерлендіру жатады. Ақыл-ой тәрбиесінде халық дәстүрлерінің алатын орны ерекше. Себебі балаға 
жастайынан ұлттық тәрбие бере отырып оның менталитетін, қоршаған ортаға деген көзқарасын қалып-
тастырамыз, болашаққа азық болар білім қорын талай ғасырлармен сыналған ата-баба тәрбиесі арқылы 
жинауды үйретеміз. Балаға кішкентай кезінен айтылатын аңыз-әңгімелердің орны ерекше. Себебі сол 
арқылы ол шыққан тегімен, туған жер тарихымен, халқының салт-дәстүрімен және ауыз әдебиетімен 
танысады. 

Халық педагогикасы негізінде балада ақыл-ой тәрбиесін қалыптастыру бала бойындағы адам-
гершілік, еліне деген мақтаныш, отансүйгіштік, жанқиярлық, батырлық секілді асыл қасиеттерді 
қалыптастырады. 

Қазақ халқының сан ғасырдан бері тәрбие тәрбие жөніндегі өнегелі істері мен сөздері, тұрмысы, 
мәдениеті, өнері, өмір тәжірибесі халық педагогикасының асыл қазынасы болып келді. Қай заманда 
болмасын ұрпақ тәрбиесі адамзаттың парызы болды.  Әрбір халық өзінің тарихы мен тәжірибесін 
жалғастыратын жас түлектерді ғасырлар бойы тәрбие әдістері мен тәсілдерін қолданып, өмір тәжірибесі 
сынынан өткен әдептілік, сыпайылық, адалдық, инабаттылық, іскерлік, мейірімділік, қайырымдылық, 
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еңбек сүйгіштік, үлкенді сыйлау, оған ілтипат көрсету сияқты қабілеттерді олардың бойына екті. 
Осылардың бәрі ақыл-ой тәрбиесін қалыптастыруда халық педагогикасының қандай роль 
атқаратындығын көрсетеді [1]. 

Әрине, жастар тәлім-тәрбие беруде тек ұлттық дәстүрлермен шектелуге болмайды. Сондықтан 
тәрбие ісі тиімді және нәтижелі болуы үшін халық педагогикасына кешенді қараған жөн. 

Халықтық даналық ойлары халық педагогикасының шам-шырағы болған. Халық даналығы мақал-
мәтел, ертегі, өлең-жыр түрінде, ақын жыраулардың, шешендердің сөздері толғау, өсиет өлеңдері арқылы 
баяндалып отырған. Осы тұрғыдан халық педагогикасының кең өрісі, қайнар көзі – ауыз әдебиеті, оның 
ішінде тәрбиелік мәні зор. XI ғасырдан  XX ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының 
шығармалары болды [1]. 

Ақын-жыраулардың даналық сөздерінің этикалық, философиялық маңызы өте зор. Олардың өсиет 
өлеңдерінде адам баласының мінезіне психологиялық, этикалық сипаттама берілген. Өнер – білімді игеру, 
ел қамын оның келешегін ойлау мәселесі де баяндалған. Халықтың даналық сөздерінің мазмұнын ашып, 
жастардың дүниеге көзқарасын қалыптастыру, адамгершілік сезімін ояту ұрпақ тәрбиесінде басты мәселе 
екені сөзсіз. 

Халық педагогикасының құрамды бөліктері қазақтың ұлттық ойындары, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, 
ауызша есеп т.б. ерте заманнан бастап, жасөспірімдердің ой-өрісін, зеректігін дамыту және тапқырлығы 
мен шешендігін анықтау үшін тәрбие құралы түрінде қолданылып келді. 

Ұлттық ойындар. Бүгінгі күн талабы-баланың ақыл-ойын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік 
іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойын жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да 
баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін 
қалыптастырудың құралы - ойын әрекеті, яғни, ойын - баланың жетекші әрекеті. Қазақ халқының өмір 
кешкен тарихында ұлттық ойындардың көптеген түрлері балалық, жеткіншектік, жасөспірімдік шақтағы 
балалар тәрбиесінде пайдаланылды. Ал қазіргі кезде ұлттық ойындардың көпшілігі тәлім тәрбие 
саласында зор педагогикалық құралға айналды. Бүкіл халқымыздың ұзақ өмірінде өздері қызықтаған 
алуан ойын өнері болды. Ойын тек қана көңіл көтеру, көңілін шаттандыру ғана емес, ол өзінше ерекше 
қазақ халқының әлеуметтік өміріне байланысты тәрбиелік мағынасы зор жеке адамның дамып жетілуіне, 
қалыптасуына әсер етуші факторлардың бірі болған [2].  

Мақал-мәтелдер халықтың ауызша ақындық (поэзиялық) шығармашылығының көп тараған 
ескерткіштері. Олардың ғасырлар бойы халықтың әлеуметтік тарихи тәжірибесі жинақталған және өмір, 
тұрмыс, жастар тәрбиесі туралы нақыл сөздер арқылы халықтың ой-пікірі, арманы, көзқарасы баяндалған. 
Осындай қасиетті сөздерді қазақ халқы қастерлеп өнеге етіп дана адамдардың өлең өрнектерімен 
ойластырған мақал-мәтелдерін үнемі пайдаланып келген [3]. 

Жұмбақтар. Халық арасында ежелден айтылып келе жатқан жұмбақтардың саны көптеп саналады. 
Жұмбақ жастардың қиялын, танымдық іс-әрекетін, қабілетін дамытады. Оның жауабын табу үшін 
мазмұнын талдап ой елегінен өткізеді. Содан шешім қабылдайды. 

Жаңылтпаштар. Халық баланың тілін ширату үшін, оған сөз үйретіп, дүниетанымын дамыту 
мақсатында жаңылтпаштар ойлап шығарған.  

Балбөбектің тілі шығып, балдырған жасында сөздік қоры молая бастаған кезде, кейбір дыбыстарды 
айта алмай немесе қинала айтады. Тілін мүкістендірмей, мүдірмей сөйлеуі үшін, қиналып айтатын 
дыбыстары бар сөздерді бала неғұрым жиі-жиі дыбыстап айтып, жаңылмай жаттықса, сөйлегенде де 
мүдірмей,өз ойын толық жеткізетін болады. Жаңылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арқылы баланың ана 
тілін ардақтау, сөз қадірін білу сезімі қалыптасып, ой қиялы дамиды, тәлім алады [3]. 

Ауызша есеп. Халқымыздың жеткіншектік және жасөспірімдік шақтағы балалардың логикалық және 
материалдық ойлау қабілетін дамыту үшін, оларды ауызша есептеу тәсіліне үйреткен  [2]. 

Қазақ халық педагогикасында балаларға арнап шығарылған арнау-тілек өлеңдері, сұрамақтар, төрт-
түлік туралы жырлар, тақпақтар ерекше орын алды.  

Арнау-тілек өлеңдері табиғат құбылыстары мен жан-жануарларға, құстарға қызығу сезімін оятып, 
эстетикалық әсер беру үшін, баланың дүниетанымын арттыру мақсатында шығарылған.  

Төрт-түлік туралы жырларда халық әрі тілек білдіретін, әрі малдың қастерлейтін сөздерді үйретіп, 
баланың түлікке деген қамқорлығын қалыптастырады, мал шаруашылығы туралы дүниетанымын 
арттырады. 

Өтірік өлеңдерді дарынды ақындар қиыннан қиыстырып, қиялмен әсерлендіріп, қызықты қисындарға 
құрып шығарған. Өзгеше әсерлік өтірік өлеңдерді халық ықылас қоя жаттап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізді. 
Авторы белгісіз болғанымен халық ауызынан жиналған өтірік өлеңдердің көкемдігі биік, мағынасы терең 
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Шешендік сөздер – ел құрылып, халық қалыптаса бастағаннан бері халықтың өнеге тұтып, өмір 
тәжірибесіне пайдаланып келе жатқан, билер мен хандардың, ақындар мен шешендердің, ел ағасы болған 
данышпандардың, жастайынан жалындап өскен өткір ойшылдардың аузынан шыққан дуалы, өнегелі, 
қисынды, қасиетті сөздер. 

Тарихта Тәуке хан, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би, Сырым батыр тағы басқа белгілі адамдармен 
қатар, Жиренше шешен аңыздары және Досбол, Жидебай, Сауытбек, Қылышбай, т.б. шешендердің аты 
белгілі. Халық шешендік сөздердізаман өткен сайын әрлеп, әсерлі етіп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде [3]. 

Халық педагогикасының ақыл-ой тәрбиесінде алар орны өте зор, себебі халық мұрасы арқылы бала 
бойына адамгершілік пен отансүйгіштік секілді ізгі қасиеттердің ұрығын себеміз, ұрпақтар сабақтастығын 
жалғастырамыз. Ақыл-ой тәрбиесі халық педагогикасының жоғарда аталған құралдары арқылы жүзеге 
асып, оқушыларды ширақ ойлауға үйретіп, қошаған орта туралы түсінігін қалыптастырамыз. 

Алғашқы қауымнан бастап, бала тәрбиесіне ерекше әсер ететін ертегілерді ойлап шығарған адамзат 
тарихында ертегілердің тәрбиелік мәні зор. Қазақ ертегілері сан алуан. Оларды: хайуанаттар туралы 
ертегілер, қиял-ғажайып ертегілері, тұрмыс-салтқа байланысты ертегілер, күлдіргі ертегілер деп бірнеше 
топқа бөлуге болады. 

Хайуанаттар туралы ертегілер көне заманда елдің және аңдардың, малдың киесі бар деген сенім 
қалыптасқан кезде пайда болған, ол дами келе тыңдаушыны қуантатын, көңілдендіретін ертегілермен 
толысты. Қазіргі хайуанаттар туралы ертегілерде ғарышқа ұшып жүрген хайуанаттар мен төрт-түлікті 
көреміз. 

Ертегілердің ішіндегі баланың қиялын шарықтатып, балалық шақтың болашағын елестетіп, 
келешекке сеніммен қарауға тәрбиелейтін ең әсерлі ертегілер – қиял-ғажайып ертегілері. Ертеде «Ұшқыш 
кілем», ойлап шығарған халық енді «Зымыранның» өмірде бар екенін тілге тиек етіп, жұлдыздар мен 
ғаламшарларды еркін аралайтын алыптар туралы ертегілер шығарды. Мұндай ертегілердің көпшілігі 
ғылым болжамдарына сәйкестендіріліп шығарылды. Сондықтан оларды ғылыми-фантастикалық 
ертегілер деп жүрміз. 

Тұрмыс-салтқа байланысты ертегілер халықтың тарихи талаптарына байланысты туған. Онда бай 
баласы мен жарлы баласының таптық айырмашылықтары сөз болады, ақылды кедей мен сараң бай, 
қанағатсыз саудагер, ақымақ хан мен данышпан шаруаның іс-әрекеттері, мінез-құлықтары суреттеледі. 

Батырлық ертегілерде елін қорғап, халқын қадірлегенердердің таңғажайып іс-әрекеттері баяндалады 
(«Күн астындағы Күнекей», «Ер Төстік», «Керқұла атты Кендібай», т.б.) олардың ерліктері мен еңбектері, 
адамгершілік іс-әрекеттері кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге етіп айтылады. Көбінесе, қиял-ғажайып ертегілер 
мен батырлық ертегілер бір-бірімен сабақтас. Сондықтан көп батырлық ертегілерді әрі қиял ғажайып 
ертегілер деуге болады. 

Аңыз ертегілер, негізінен, Алдар көсе мен Жиренше шешеннің, Қожанасырдың есімдерімен 
байланысты. Ондағы кейіпкерлер сараң бай, зұлым хан, қаніпезер уәзір, қуақы құл, еріксіз қыз, еңіреп 
туған ер азамат болып келді. Онда зұлымдықты тапқырлық жеңіп отырды. 

Аңыз-әңгімелер келешек ұрпақтың наным-сенімін, арман қиялын арттырады. Онда, көбінесе өмірде 
болған нақты оқиғалар алынады да, оған қызық-ғажайып сюжеттер қосылып, тыңдаушыны баурап 
алатындай әңгіме жүйесі ерекше әсерлі құрылады [3]. 

Халық педагогикасы – тәрбие құралы. Әуелі жеке дарындардың ауыздарынан шығып, кейін оны 
халық қалап, қастерлеп, жаттап, жадында қалдырып, ғасырлар бойы өңдеп, өркендетіп, қадірлеп 
қалыптастырып, асылым деп ақыл-санасына сіңірген халық мұрасы – мәдениетіміздің ең құнды қазына-
сы. Ол – ұрпақ тәрбиесінің күн сәулесіндей әсерлі нұрымен от алатын ой тамызығы болып, жанды жалын-
дататын,  қиялды қияндататын, ақыл-сананың айшықты көріністерін бейнелейтін қасиетті, киелі мұра [4]. 

Қазіргі таңда жастардың бойында ақыл-ой тәрбиесін қалыптастыру барысында халық педагогикасын 
пайдалану алға қойылып отыр. Бастауыш сыныптан бастап «Ана тілі» сабақтарында балалар мәні мол 
ертегілер мен ғасырдан ғасырға мұра боп жеткен аңыздар арқылы халық мұрасымен таныстығын 
бастайды. 

Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған ана тілі оқулығын қарастырар болсам, баланың 
қызығушылығын арттырар ертегілер мен аңыз-әңгімелерге толы. Мысалы, «Атадан қалған асыл мұра» 
бөлімінде баланың ақыл-ойын ширатып, адамгершілік қасиеттің негізін қалыптастырар бірқатар ертегілер 
бар. «Аңқау арыстан», «Байлық пен ақыл», «Қасқыр мен түлкі», «Сақина», «Шибұт, Қылмойын, 
Қарынбас» деген секілді ертегілер арқылы бала бойындағы ақыл ой тәрбиесінің іргетасын қалаймыз. 
Осынау ертегі сынды халық құралдарымен баланы логикалық ғажайыпқа сенуге, келешекке үмітпен 
қарауға, қиын жағдайдың қиыстырып шешімін таба білуге үйретеміз. Қорытындылай келе, ғасырдан-
ғасырға жеткен ата-баба мұрасы арқылы баланы жүйелі ойлауға үйретіп, дұрыс шешім қабылдауға 
бағыттаймыз. 

Сонымен қатар аталған бөлімде төрт түлік туралы жырлар мен бірқатар аңыздардың мазмұнымен 
танысып, өтірік өлеңді талдай аламыз. «Қой», «Торы құлан», «Сиыр», «Түйе», «Төрт түліктің кеңесі»  
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деген шағын өлеңдер арқылы балаға жан-жануарға деген сүйіспеншілік, қамқорлық қасиетін дарытамыз. 
Қазақ халқының өміріндегі төрт түліктің алар орнын түсіндіріп, бабалар салтын сақтауға дәріптейміз. Ал, 
өтірік өлең арқылы баланы ұшқыр ойлауға үйретіп, ақыл-ойын дамыта аламыз[5].   

Қорыта айтқанда, ақыл-ой тәрбиесінде  халқымыздың салт-дәстүрлері мен құралдарын пайдаланудың 
маңызы зор. Ақыл-ой тәрбиесі білім беру процесінің бұлжымас бөлігі, тәрбиенің басты бағыттарының 
бірі болып табылады. Ақыл-ой тәрбиесінде халық дәстүрлері мен құралдарын пайдалану, бала бойындағы 
патриоттық, елжандылық қасиеттің қасиеттің іргетасын қалыптастыруда маңызы зор.  

Қазақ халқының елжандылығын, батырлығын, даналығын, қиындыққа мойымай тұра алар қасиетін 
айқындайтын халық мұрасын бүлдіршіндер бойына сіңіру арқылы Абай аңсаған «толық адам» бейнесін 
қалыптастыруға дол ашамыз. Ұрпақтар мұрасының дәмін жас бүлдіршін бойына себе отырып, оған елінің 
сан түрлі салт-жоралғыларымен, басынан кешкен келсап-қиындықтарымен таныстырып, еліне деген 
жанашырлыққа тәрбиелейміз. 

Ақыл-ой тәрбиесі арқылы бала тапқырлыққа, логикалық ұшқыр ойға, жеке пікірге ие болатын болса, 
оған халық педагогикасының элементтерін қоса отырып баланы даналыққа, терең мағыналы ойлар айтуға 
баулимыз. 

Қазіргі жеткіншектерімізді өзге елдің емес, өз елінің мәдениеті, өнері, дәстүрі этнопедагогика 
элементтерін пайдалана отырып, «сегіз қырлы, бір сырлы», ары таза, өнегелі-өнерлі, сауатты етіп 
тәрбиелеу - әр ұстаздың қасиетті парызы. 
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Түйіндеме: Мақалада қарым-қатынас үрдісіндегі оқушының коммуникативтік құзыреттілігін 

дамытудың тиімді жолдары қарастырылады.  
Тірек сөздер: құзыреттілік, қарым-қатынас үрдісі, оқушы, коммуникация. 
 
Аннотация: В статье рассматриваются эффективные способы развития коммуникативной 

компетентности ученика в общении.  
Ключевые слова:  компетентность, процесс общения, ученик, общение 
 
Annotation: The article discusses effective ways of developing a student's communicative competence in 

communication.  
Keywords: competence, communication process, student, communication. 
  
Коммуникативтік құзыреттілік бірқатар маңызды міндеттерді шешумен қатар өнімді өзара іс-

қимылды, оның ішінде басқа да көзқарас пен бағыттарды ұстанатын басқа ұлт өкілдерімен қарым-
қатынас диалогына түсе отырып, жанжалдық ахуалды шешуді жүзеге асыруға және жалпы нәтижеге қол 
жеткізу үшін түрлі позициядағы адамдармен топта қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. 

Білім беру нәтижелері ретіндегі құзыреттіліктер: 
• проблеманың шешімін табу құзыреттілігі (өзіндік менеджмент); 
• ақпараттық құзыреттілік; 
• коммуникативтік құзыреттілік деп белгіленді. 
Оқушы оқу субъектісі болғандықтан, педагог тек ойлау үрдісін басқаруды емес, сонымен бірге 

оқушының қарым-қатынас үрдісіндегі коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың тиімді жолдарын 
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қарастырған жөн. Қарым-қатынас дегеніміз – қарапайым да күрделі проблема. Жаңа инновациялық ойлар 
уақытында қарым-қатынасты «коммуникация», «коммуникативті тұлға», «коммуникациялық жүйе» және 
т.б. терминдер өте көп қолданылып жүр.  Күнделікті тұрмыста осы қатынастарсыз өмір сүру мүмкін емес 
екені баршаға мәлім. Адамдар өзара қарым-қатынас жасау нәтижесінде болмыс пен оқиғалар туралы жаңа 
мағлұматтарды меңгереді, білімін өсіреді, өздерінің әлеуметтік-тарихи тәжірибелерін дамытады. Қатынас 
жасаудың түрлері қандай? Адамның қарым-қатынасында субъектіні (сөйлеуші адам) және объектіні 
(басқа адамдар) ажыратып қараймыз. Қатынас әрекетіндегі объект – өзге адамдар және олардың санасы 
мен ниет-тілектері, сезім күйлері мен эмоциясы. Қатынас жасаудағы негізгі әрекет түрлері ең алдымен, 
білімдік маңызы бар жаңа хабарларды алмасу болса, екіншіден, сол қарым-қатынас жасау нәтижесінде 
адамдардың ниет-тілектерінің бағалы болуы, үшіншіден, белгілі іс-әрекеттер жасауға түрткі болатын 
себептер. Қарым-қатынас жасауда бұл жайттардың бәрі психологиялық жағынан түрліше мазмұнда 
болуы мүмкін. Мұғалім мен оқушы – әртүрлі екі субъект. Мәселенің негізгісі осы әр түрлі рухани дүниені 
бірлестіру. Педагогикалық тұрғыдан қарағанда, тәрбиеленушіге нәтижелі ықпал ету үшін тәрбиелену-
шінің мұғалімді қабылдауы ғана емес, керісінше, мұғалімнің де тәрбиеленушіні қабылдауы қажет. 
Педагог міндетті түрде ықпал ету объектісін ғана көріп қоймай, жасалған ықпалдың нәтижесін де көруі 
керек. Мұғалім көп жағдайда өзінің сәтті ұйымдастырылған іс-әрекеттерінің тәрбиеленушіге  жақсы 
ықпал ететініне сөзсіз сенеді. Алайда баланың бағынуы, баланың келісімі, эмоциялы іс-әрекеті міндетті 
түрде ескерілуі керек. Мұғалім үшін кері байланысты түсініп, қабылдау да өте маңызды. Педагогикалық 
қарым-қатынас – мұғалім мен оқушының рухани баюы. Бұл нәтижеге тек қана мұғалім оқушыға өзінің 
дәрежесіндей тең қарағанда ғана жетуге болады. Бұл қарым қатынас: 

• біріншіден, мұғалім оқушының рухани дүниесіне үлкен құрметпен қарап, оның еркіндігін 
мойындап, оның келісу-келіспеу құқына және іс-әрекетті таңдау құқына ие екендігін танытуы; 

• екіншіден, оқушының дүниеге деген көзқарасын түсініп, оның қайғысы мен қуанышына ортақтасу; 
• үшіншіден, оның өзіне тән жеке қасиеттері мен ерекшеліктерін қабылдай білу. 
Қарым-қатынас басқа біреудің жан дүниесіне, «мен» ұғымына ену. Бұл оңай емес, өйткені, өзіне 

ұқсамайтын басқаның жан дүниесіне ену үшін психологиялық дайындық қажет. Сондықтан қарым-
қатынасты ұйымдастыруда субъектінің психологиялық жағдайын ескеру өте маңызды болып табылады. 
Өйткені,  субъектілердің кез келген қарым-қатынасы психологиялық  кеңістікте өзгеріс туғызады. Кез 
келген ересек адам баламен қарым-қатынаста оның психологиялық ерекшелігін ескеріп, оған уақыт беруі 
керек.  Қарым-қатынас көлденең жазықтықта (мұғалім мен оқушы бірдей) және тік жазықтықта (мұғалім 
оқушыдан биік) болады. Көлденең қарым-қатынас жемісті, ал тік қарым-қатынас үнемі оқушыны қарама-
қарсылыққа итермелейді. Көлденең қарым-қатынасқа жету үшін біріншіден, оқушыны ойша қатар қою, 
екіншіден, оқушыға жоғарыдан төмен қарамауға дағдылану қажет. Біріншіні іске асыру жеңіл, ал екіншісі 
ыңғайсыз, өйткені мұғалімдер оқушыларды бақылау үшін орындарынан тұрып қарым-қатынас жасайды. 
Бірақ, ересектер көлденең қарым-қатынастың аса қажет екенін іштей сезеді, олар баламен еңкейіп 
сөйлеседі, олармен қатарласып отырады, алдына отырғызады. 

Сырттай қарағанда қарым-қатынас деңгейіне ешкім көңіл аудара қоймағандай болып көрінуі мүмкін. 
Сөйтсе де, екінші адамның өзіне деген қарым-қатынасын бірден сезесің және қабылдайсың, ал егер оны 
тануда қателессең, қарым-қатынас күрделене түседі немесе оның бұзылуына әкеп соғады. Қарым-
қатынаста арақашықтықты сезу қиын емес. Бұл үшін сөйлесіп отырған адамдарды бақылап отырып, 
олардың бір-біріне деген көзқарасын аңғаруға болады. Арақашықтық – өзгермелі құбылыс, ол 
оқушылардың жасының өзгеруіне қарай жылжымалы болады. Мұғалім оқушы бойында қазіргі заман 
мәдениетіне сай мінез қалыптасуына жауапты. Беделділік және өзіне деген сенімділік оқушыда және 
мұғалімде міндетті түрде болуы керек. Басқаны тыңдай білу, оны құрметтей білуді де оқушы мұғалімнен 
үйренеді. Оқушыға деген мұғалімнің табиғилық, шынайылық және әдептілік қарым-қатынасы оның 
тарапынан да осындай іс-әрекеттердің пайда болуына әсер етеді. Тіпті мұғалім әзіл айтса да басқаның 
көңіліне келмеу жағын ойластырады. Басқа адамның тілінде сөйлей білу де мұғалімге қатысты, ол 
оқушының деңгейіне түсіп қана қоймай, оны өзінің деңгейіне дейін көтеруі тиіс. Жас өспірімнің 
жаргондық тіліне еріп, оны жоғары стилистикалық деңгейге көтере алмаған ұстаз – нашар ұстаз. 
Психолог С.Л. Рубинштейн былай деп жазды:«Менің басқа адамға қарым-қатынасым – оны жаман 
қылықтардан аулақтатып, жаман қылықтарының түп тамырын шабу». Оқушының жаман ойларын 
тоқтату қолға тез алынуы керек, оқушы жамандықты ойлап үлгермеуі керек. Өкінішке орай, қазіргі 
мектеп мұғаліміне оқушылармен қатал қарым-қатынас жасау тән, оның өзін-өзі ұстауы нашар, өзінің 
және басқаның іс-әрекетіне талдау жасамайды, ол оқушылардың сөз астарын түсінбейді, оқушыларға 
жағымды әрекет етудің амалдарын қарастырмайды, сәтсіздікте оқушыларды кінәлауға дайын тұрады. 
Мұндай қарым-қатынас мұғалім мен оқушының арасында түсініспеушіліктің, екі қарама-қарсы лагерьдің 
пайда болуына әкеп соғады. Бірақ мынаны да ескеру керек,  педагогикалық әдебиеттерде, жеке 
педагогикалық тәжірибеде сирек кездесетін жұмсақ – либеральды стиль ұсынылады, мұнда мұғалім 
баланың психологиясын ескеріп, өзінің әрекеттерін де баланың ыңғайына жығып отырады. Бұл стильдің 
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де зияндылығы жоғарыдағы айтылғаннан кем емес, өйткені бұл баланың кездейсоқ жағдайларға 
ұрынуына әкеп соғады. 

Психологиялық тұрғыдан қарағанда, қарым-қатынасқа түсуші екінші адамды субъект ретінде 
қабылдауы керек, яғни әңгімелесушіге өзінің қызығуын білдіруі қажет. Монологті қарым-қатынасқа жол 
бермеу қажет. Мұғалім оқушымен сөйлесіп отырып, «көлеңкеге» кетіп қалуға қорықпауы керек, 
керісінше, өзі көп тыңдап, аз сөйлеп, оқушыны жеңіл ғана сөзге үйіріп отыруы керек. Әр адамның өзіне 
ғана тән ішкі жан дүниесі, дара ерекшеліктері бар екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан да оның жақсы 
қасиеттерін мақтай білу де педагогикалық шеберлікті талап етеді. Ал егер біреу баланың кемшілігіне 
көңіл аударса, сол сәтте бірден оған оның жақсы қасиеттерін қарама-қарсы қоя білу қажет.  Балаларға 
психологиялық тұұрғыдан қарап, олардың өмірлік тәжірибелерінің аздығын, білім дәрежелерінің әлі 
жоғары еместігін, адамдарды тануда тәжірибесіздігін ескерген жөн. Үлкендердің жан сарайларының 
кеңдігі балалардың қателіктерін кешіре білу, тіпті олардың әдейі істеген қателіктерін, тентектіктерін 
кешіре білуден байқалады. Субъектіге  арналған  хабардың құндылығы да психологиялық тұрғыдан 
бағаланады. Өйткені, әңгімеші – ол хабарлардың шығар көзі. Мұны білген мұғалім балаларды 
қызықтыратын хабарлар дайындайды, оның көлемі сөз емес, ең бастысы, ол жаңа  және қызықты хабар 
болғаны жөн. Қарым-қатынаста субъект белсенділікті көп көрсетсе, бұл өзі үшін қызық та пайдалы. 
Коммуникативтік құзыреттілікті жақсы игерген мұғалім ешнәрсені назардан тыс қалдырмай, оқушыны 
білдірмей жетелейді, байқатпай бағыт-бағдар береді. 
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гуманитарлық пәндер бағытындағы мектеп-гимназия»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

бастауыш сынып мұғалімі 
 
Түйіндеме: Бұл мақалада  мектеп оқушыларына сөз әдебіне үйретудің  лингводидактикалық 

негіздері қарастырылған. 
Тірек сөздер: сөз әдебі, лингводидактика, үйрету, оқыту, педагогикалық негіз.  
 
Аннотация: в данной статье рассмотрены лингводидактические основы обучения школьников 

навыкам речи. 
Ключевые слова: этика речи, лингводидактика, преподавание, преподавание, педагогические 

основы. 
 
Annotation: this article deals with linguodidactic fundamentals of teaching pupils speaking  skills. 
Keywords: ethics of speech, linguodidactics, teaching, teaching, pedagogical foundations.  
 
Оқу – адамзат баласының бүкіл ғұмырында жетекші рөл атқаратын үш әрекеттің бірі ғана емес, 

бірегейі. Ол бала шақтағы ойыннан бастап есейген кездегі еңбек әрекеттерінің саналы, сапалы ұйымдас-
тырылуының алғышарты болып саналады. Сол себепті қандай пәнді де  оқыту жайын қарастырғанда 
оның педагогикалық негіздерін айқын білу, оны нақтылау қажеттігі туындайды. Бейіндік мектепте 
оқытылатын «Сөз әдебі» таңдау пәнін оқытуда да сол сатыдағы мектеп оқушысының игерген білімдерінің 
саналы меңгертілуі, оқу мотивтерін тудыруға ықпалы оқытудың лингводидактикалық мәслелерін жете 
зерделеуді керек етеді. 

Оқыту үдерісінде оқу әрекетінің жүзеге асуы мен оған түрткі болатын мотивтердің нәтижеге жету 
жолы, объективтік дүниенің субъективтіге ауысуы – интериоризация үдерісі сатылап жүреді. Осы 



378 

жүйенің ішкі бөліктері мен іске асу кезеңдеріне сай әрекет компоненттері өзара алмасып, бірігіп отырады. 
Оқу мотивтері туғызған әрекеттер тізбегі белгілі бір мақсатқа бағындырылған бірнеше оқу ісінен 
құралады. Яғни, әрекет нақты іс түрінде жүзеге асады. Осы істің жүзеге асуында мотив пен мақсат өзара 
сәйкес келуі міндетті. Мақсат орындалуы үшін оған объективті жағдайлармен сай келетін шарттар мен 
ойлау операциялары орындалуы керек. Зерттеушілердің айтуы бойынша, «Әрекет мотивтердің 
қозғауымен, оқу ісі мақсаттың жетегімен, операция шарттарға бағындырылып жүргізіледі. Сондықтан 
оқу әрекетін ұйымдастыруда осы бөліктерінің бір-бірінен туындайтын ішкі байланысы мен өзара қатысы 
ескеріліп отырады» [1,86-б.]. 

Оқу мотивтері объективті түрде әрекетке, оның дамуына талдау жасау арқылы танылады. 
Субъективтік жақтан олар жанама құбылыс ретінде – мақсатты орындауға тілек, талпыныс, ұмтылыс 
түрінде көрінеді. Осымен байланысты мотивтердің мақсатқа ауысуының басқыштары, сатылары туралы 
қазақ білімпазы М.Жұмабаевтың «Педагогика» атты еңбегінде: «Тілектің іске асуының тиістілігін 
бекітетін себептер қайраттың мақсатқа жету үшін жанның алға ұмтылуының бірінші басқышы»- деп 
көрсетілген [2, 16-б.]. 

«Білім алушының білімдік әлеуеті жоғары болу үшін ол әр түрлі өмір жағдаяттарында өздігінен 
шешім жасап, жол тауып, кез келген мәселеге қатысты ой-пікірін анық та ашық, түсінікті де дәйекті айта 
алатын құзыреттілікке ие болуы тиіс. Бұл әрине тілді меңгертуде оқушының әлеуметтік дағдылары мен 
коммуникативтік қабілетінің қалыптастырылуына қаншалықты мән берілуіне байланысты. Мұндай 
деңгейге ол білімді сапалы игеру нәтижесінде қол жеткізетіні анық». [3, 3-б.]Қазақ тілін оқушылардың 
танымдық қызығушылығын оята отырып оқыту мәселесінің педагогикалық негіздерін айқындауда қазақ 
баласының тілін дамытуға, ойын өсіруге ерекше көңіл бөлген М.Жұмабаевтың тұжырымдары мен 
пікірлерінің орны бөлек. Ол: «Жанның терең түкпірінде жатқан ойларды, жүректің жетпіс қабат астында 
жатқан ыстық сырларды ашып, шешіп беретін адам сөзінен қымбат дүниеде не бар? Міне, бізді басқа 
адамның жанымен шын табыстыратын нәрсе – осы сөз бен сезім», - дейді [2, 165 б.]. Осылайша ол 
адамдардың өзара тіл табысуының да, бірлесір өмір сүруінің де кепілі сөз екендігін түйіндеп жеткізеді. Ол 
тілді тек қатынас құралы деп емес, ұлттың өмір сүруінің басты шарты деп те бағалаған. Жас ұрпақтың 
талғамын, сұлулық сезімдерін тәрбиелеуді ұсынады. Оның қатарында тек жаратылыстың сұлулығын ғана 
емес, сұлу искусствоны сезінсін дейді: «Бала неше түрлі сұлу үндерді естісін. Сұлу сөздер мен сұлу 
өлеңдер жаттасын», - деп бағыт береді [2,208 б.]. Мұнда ол  баланың ес біле бастаған шағынан өмір бойы 
адамға қажет болатын нәрсені айтып отыр. Бұл, әсіресе, қазіргі таңда оқушылардықазақ сөзінің 
әуезділігін, ұйқасымдылығын, үнділігін танытуды көздейтін тіл сабақтарында да кеңінен қолданыс табуы 
тиіс әдістің бірі болғаны тиімді. Сондықтан сөз шеберлігі мен әдебіне  бастайтын бір жол – оқушының 
әртүрлі сипаттағы, әртүрлі жанрдағы мәтіндерді таңдап, талғап оқуына, оларды түсініп жаттауына орайлы 
оқу материалдарын сабақ барысында көбірек пайдалану. Бұл оқушының есте сақтау қабілетін шыңдаумен 
бірге әуезді, мазмұнды, сұлу сөйлеуге үлгі ретінде де ықпал етеді. Сондықтан бейіндік мектеп оқушысына 
да сөз әдебін, сөз шеберлігін үйрету бағытындағы жұмыстарды бұл әдістер үнемі ескеріліп отырды. 

Қазақтың педагогикалық психология ғылымының негізін қалаған Ж.Аймауытов:«Тәртіп пен оқыту 
жақындасып айқасу керек. Жақсылықтың не екенін білу аз, жақсы істі ете алатын ерлік керек. Бұл – 
оқыту мен тәртіптің істері. Бала әлеуметтік рухында тәрбиеленуі керек. Шәкірт көңілі соққан нәрсеге 
емес, істеуге міндетті нәрсеге үйретілуі керек. Ол мектеп ережесін құрметтей біліп, әлеумет, мемлекет 
тілегіне өз тілегін бағындырып үйрену керек», – дейді [4, 346 б.]. Ғалым пікірінің заманауи педагогикада 
демократиялылық пен ізгілендіруді білім мен тәрбиенің аясындажүзеге асыруды көздеп отырған үздіксіз 
білім жүйесінде атқаратын рөлі зор. Оқу үдерісінде оқушыға еркіндік беріп, мақсатқа жеткізу үшін оның 
жеке мүддесі мен қоғам мүддесін өзара бірлікте қарау қажеттігі туындайды. Сөз мәдениеті мен әдебін 
оқушыға меңгертуді көздейтін бүгінгі оқыту үрдісінде мемлекеттің де, баланың да мүдделері тоғысып 
жатқаны айқын. Себебі академик Рәбиға Сыздықтың сөзімен айтқанда, «Мәдениетті тіл ғана мәртебелі». 
Әр кезде десыпайы, мәдениетті қарым-қатынас жасауға, сөз шеберлігіне, тиянақты ой айтуға үйрету 
оқушы мен мектептің өзі өмір сүріп отырған мемлекеттің тілегі мен көздеген түпкі нәтижесімен 
қабысатыны даусыз. 

Білім беру жүйесінің әрбір сатысында болса да, ана тілін меңгерту тек грамматиканы меңгертумен 
немесе сөйлеу тілін жетілдірумен шектелмейді. Өйткені ана тілі – дүниені танудың кілті. Бұл пән 
оқушының білім алу дағдыларын: ойлауға үйрететін танымдық дағдыларды да,  оқылым, тыңдалым, 
жазылым, айтылым, тілдесім секілді сөйлеу әрекетіне қажетті қатысымдық дағдыларды да, сонымен 
қатар оқушының ұлттық болмысын, әлеуметтік рөлін қалыптастыруға қажетті амал-тәсілдерді меңгерту-
дің де  бірден-бір негізі болып саналады. Сондықтан да тілді сөз әдебі тұрғысынан меңгерту үдерісі   
қиындығымен, көп аспектілігімен және көп факторлығы мен ерекшеленеді. Өйткені сөз әдебі сабақтарын-
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дағы оқу үдерісінің нысанасына тек тілдік ұғымдар ғана  «алынбайды» және басқа да ауқымды, тілге 
деген қарым-қатынастан шыққан мәселелер  де, оқушылардың жеке қасиеттерінің, тіл, тілдік қатынас 
туралы дүниетанымы мен сөйлеуге төселуі де бір мезгілде қатар жүреді.Өзінің болашақ бағдарын 
белгілеп алған бейіндік мектеп оқушысының тілді әдеп нормаларына сай меңгеруге деген мотивтерін 
қалыптастыруда бұл мәселе үнемі назарда болуы тиіс. 

Тіл – ұлт ерекшеліктерінің бірі, ұлт мәдениетінің бір формасы.  Сондықтан онда әрбір халықтың, 
ұлттың сана-сезімінің, ойлау тәсілінің, мінез-құлқының нысаналары сақталады. Халықтың осындай 
ерекшеліктері, мәдениеті, әдетғұрпы, әдеби мұралары, оның психикалық қалпы тіл арқылы ұрпақтан-
ұрпаққа ауысып отырады. Тіл жүйелілікті сүйеді, жүйесіз тіл болмайды. Сөйлеу тілі мен жазбаша тіл өте 
тығыз байланысты. Қазақ тілін қарымқатынас құралы ретінде қолдана білу қабілеттерін бүгінгі қоғам 
талабына сай дамыту қажеттігі туындап отыр. Тілдің коммуникация мәселесін теориялық және 
әдістемелік тұрғыдан жан-жақты қарастырып, зерттеген профессор Ф.Ш. Оразбаева тілдік қарым-қатынас 
сөйлеу әрекетінің бес түрі: оқылым, жазылым, таңдалым, айтылым, тілдесім арқылы жүзеге асатын 
дәлелдейді [5, 86]. Сөз әдебі, сөйлесім заңдылықтары туралы дүниетанымды немесе көзқарасты 
қалыптастыру мәселесі бейіндік сатыдағы «Қазақ тілінің» оқу бағдарламасында көрсетілген сөз мәдениеті 
мен шешендік өнер  туралы жалпы мағлұматтарда, тілдік құрылымдарда, сөйлеу стильдерін оқу 
үдерісінде толық жүзеге асырылмайды. Бұл үдерісте сөз әдебіне қатысты жалпы бағдар берілгенімен, 
оның сыры мен қыры толық ашылмайды. Сондықтан біздің зерттеу жұмысымыздың барысында 
ұсынылатын таңдау пәнінде  адами қатынастың ең маңызды тетігі саналатын сөз әдебін ұлттық және 
жалпыадамзаттық тұрғыдан арнайы үйретудің әрітеориялық, әрі практикалық жолдары өзара ұштасып 
беріледі. Онда заманауи педагогика талаптары бойынша, оқушы тұлғасын  дамытудың негізгі бағыты  
бағдарлама материалдарында тілдік бірліктерді дүниетанымдық, қатысымдық, мағыналық және 
қолданымдық тұрғыдан меңгерту болып белгіленіп отыр. Олардың қатарында тілдік сезгірлік, тілдік 
талғам, тілдік әдеп нормаларымен қатысты мәселелер тілдік тұлға ұғымымен бірлікте ұсынылады. 

Тілдік сезгірлікті дамыту – оқушыны сөз әдебіне төселдірудің басты талабының бірі. Тілдік сезгірлік 
– айналасындағы адамдардың сөзінен үйренген немесе мұғалімнің басшылығымен меңгерген білімдеріне 
сүйене отырып, өзінің сөзін сезінуі, өз тілін өзі бағалауға бейімділігі, «сөз әдебі нормаларын қатесіз 
сақтай білуі» [6, 35-б.]. 

Бейіндік мектеп оқушысының тілдік сезгірлігінің екі жағы болады: норманы сезінуі, стильді сезінуі. 
Біріншісінде оқушы ол нәрсені басқаша айтуға болмайды деген қағиданы ұстанса, екінші жағдайда 
бірнеше мүмкін нұсқалардың ішінен ең тиімдісін таңдай алуға үйренеді. 

Норманы сезіну тілдің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларды білумен бағаланады, 
оған тіл білімінің сәйкес салаларын оқу үдерісінде қол жеткізіледі. Стильді сезінуі тілдік құралдарды 
таңдауға негіз болатын сөздің қолданылу аясын, сөздің тақырыбын және жанрын сезінуі арқылы көрінеді. 
Бұл бейіндік мектеп оқушысының жас және психологиялық ерекшелігіне сәйкес шығармашылық, өзіндік 
ізденіс бағытында жүргізілетін өзіндік, ізденіс жұмыстарында, тіл стильдеріне байланысты тақырыптар 
мен сөз мәдениеті мен шешендік өнер түрлерін оқу барысында  дамытылады. Ал арнайы ұсынылып 
отырған таңдау пәнінде сол білімдер одан әрі жетілдіріліп, нақты практикалық дағдыға айналдырылады. 
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Аннотация:  В статье прослеживается становление  К.Г.Паустовского как личности и писателя в  

произведении  «Повесть о жизни».Автор опирается на автобиографическое литературное произведение,  
которое  создавалось  в течение нескольких  лет.  

В работе,как отмечено, больше всего остаются в памяти  эпизоды, посвященные русским писателям, 
причем все они  оставили в  памяти Паустовского неизгладимый след, что само по себе говорит о 
впечатлительности и одаренности будущего писателя. Образ мальчика проявляется не в его прямой речи, 
а в наблюдениях, поступках, эмоциональных реакциях, рассуждениях.  Вообще в повести немало страниц 
посвящено преподавателям гимназии, пробудившим интерес к литературе, театру, живописи, музыке, и 
во всех эпизодах, даже иронических, просвечивает любовь и благодарность учителям уже взрослого 
писателя. Все «литературные» события детства и юности свидетельствуют о необыкновенной 
художнической памяти будущего писателя, исключительной наблюдательности и одновременно 
эмоциональной сдержанности.  

Это произведение имеет большое воспитательное значение для подрастающего поколения. 
 
Түйіндеме: Мақала «Өмір туралы әңгіме» шығармасында К.Г. Паустовскийдің тұлға және жазушы 

ретінде қалыптасуына арналған. Бұл суретшінің бірнеше жылдар бойы жасаған өмірбаяндық туындысы. 
Орыс жазушыларына арналған эпизодтардың көбісі баланың  жадында қалады, және олардың бәрі 

оның жүрегінде өшпес із қалдырды, бұл болашақ жазушының әсерлілігі мен дарындылығын білдіреді. 
Бала бейнесі оның тікелей сөйлеуінде емес, бақылауларда, әрекеттерде, эмоционалды реакцияларда, 
пайымдауларда көрінеді. Жалпы, әңгімеде гимназия мұғалімдеріне арналған, әдебиетке, театрға, 
кескіндеме, музыкаға деген қызығушылықты тудырған көптеген беттер бар, және барлық эпизодтарда, 
тіпті теміржолдарда да, ересек жазушының ұстаздарының махаббаты мен ризашылығы көрінеді. Балалық 
және жасөспірімдік кезеңдегі барлық «әдеби» оқиғалар болашақ жазушының ерекше көркем есте сақтау 
қабілетінің куәсі. Балалық және жасөспірімдік кезеңдегі барлық «әдеби» оқиғалар болашақ жазушының 
ерекше көркем есте сақтау қабілетінің, ерекше байқаудың және сонымен бірге эмоционалды ұстамының 
куәсі. Бұл шығарманың  жас ұрпақ үшін үлкен тәрбиелік мәні бар. 

                                                   
Summary:  The article is devoted to the formation of K.G. Paustovsky as a person and writer in the work 

"Tale of Life". This is an autobiographical literary work that the artist created for several years. 
Most of all the episodes dedicated to Russian writers remain in my memory, and all of them left an indelible 

mark in his memory, which in itself speaks of the impressionability and giftedness of the future writer. The image 
of the boy does not appear in his direct speech, but in observations, actions, emotional reactions, reasoning. In 
general, the story has a lot of pages devoted to the teachers of the gymnasium, who have aroused interest in 
literature, theater, painting, music, and in all episodes, even ironic ones, the love and gratitude of the teachers of 
an adult writer is revealed. All the "literary" events of childhood and adolescence testify to the extraordinary 
artistic memory of the future writer, exceptional observation and at the same time emotional restraint. 

This work is of great educational importance for the younger generation. 
 
Автобиографическая  повесть о жизни состоит из трех книг: «Далекие годы», «Беспокойная  юность» 

и «Начало неведомого века». Первая часть была опубликована в 1954 году, отдельной книгой вышла в 
1946. Любая попытка такого рода совмещает две точки зрения на происходящие события: нынешнего 
взрослого и прежнего ребенка, что типично для мемуарной литературы, одни и те же события видит, с 
одной стороны, ребенок, с другой, - взрослый. Остановимся на эпизодах, посвященных русским 
писателям, причем все они – и те, которых автор знал лишь как читатель, и те, кого встретил в жизни, 
оставили в его памяти неизгладимый след, что само по себе говорит о впечатлительности и одаренности 
будущего писателя. 

Образ мальчика проявляется не в его прямой речи, а в наблюдениях, поступках, эмоциональных 
реакциях, рассуждениях. Первое литературное переживание такого рода – это смерть Чехова. Известие об 
этом привез в Ревны под Брянском, где семья проводила лето, Володя Румянцев; мальчик сразу замечает: 
«лицо у него было сморщено, будто он собирался заплакать» [2;125] , не ускользает от ребенка реакция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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дяди Коли, который «…..прочел ее (газету), бросил на стол и ушел к себе в комнату», за ним уходит и 
встревоженная жена, ее брат Павля «снял пенсне и долго протирал его носовым платком», отец мальчика 
«сразу осунулся и сгорбился». Эта тревожная ситуация не мешает мальчику замечать окружающее: «Мы 
возвращались мимо крокетной площадки. На ней валялись брошенные молотки и шары. В липах шумели 
птицы, сквозило солнце, падало зелеными пятнами на траву». Одновременно мальчик переживает эмоции 
по поводу неодобрительных слов матери в адрес отца: «Я обиделся за отца», также прямо говорит и о 
своих чувствах к Чехову: «Я уже читал Чехова и очень его любил». Мысли ребенка кажутся такими же 
наивными: «Я шел и думал, что такие люди, как Чехов, никогда не должны бы умирать» Провожая дядю 
Володю в Москву на похороны Чехова, домашние отправляют с ним корзину цветов: «Это были 
обыкновенные полевые цветы. Мы собрали их в лугах и в лесу ….  Мы старались нарвать побольше 
деревенских цветов, потому что были уверены, что их любил Чехов. Мы собрали много купены, 
гвоздики, золототысячника и ромашки». Ребенок не выделяет себя среди других, о чем говорит форма 
местоимения  «мы», но, при всех переживаниях, возвращаясь домой со станции, мальчик замечает 
наступающий рассвет: «Молодой месяц низко висел над лесом, и нежный его свет блестел в дождевых 
лужах. Недавно прошел дождь. Пахло мокрой травой. В парке куковала запоздалая кукушка.  Потом луна 
зашла, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Он долго шуршал, стекая с кустов, пока 
не взошло и не пригрело землю спокойное солнце»[2;126]. Свет (нежный свет месяца май, рассветный 
туман), запах (мокрая трава), звуки (кукованье кукушки, шуршание стекающего тумана) впитываются 
мальчиком, но рассказано об этом уже взрослым человеком, этот состоявшийся пейзаж состоявшегося 
писателя. Значимость Чехова не столько осознается мальчиком, сколько понимается им по реакции 
близких людей, это отстраненное понимание  и переживание говорят о нем как о наблюдателе.  

Уже юношей, в 8 классе гимназии, встречает автор смерть Льва Толстого. После сообщения об уходе 
классика из дома и его болезни юноша выходит на улицу: «Мне казалось, что все в городе должно сразу 
перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие» [2;114], но, к удивлению юноши все 
было по-старому: «ехали ломовики с дровами, дребезжал вагон старой киевской конки, гуляли с 
гувернантками дети». Его внутреннее потрясение ищет следы изменений в других, с удивительной 
наблюдательностью и памятливостью он отмечает эти изменения в гимназии: опоздал на урок латинист 
Субоч («этого с ним никогда не бывало»), не задержал юношу, отправленного с урока за газетой с 
новыми известиями надзиратель Платон Федорович («быстро отступил к стене, чтобы дать мне пройти»), 
занятия в гимназии «шли кое-как». И вот наконец экстренный выпуск газеты с траурной каймой, на улице 
он замечает «растерянных людей», толпы студентов около университета («они стояли молча»), отмечает, 
что в гимназии «особенно тихо. Даже малыши не шумели». Как и товарищи, рассказчик с креповой 
черной повязкой на рукаве; эти детали подчеркивают наблюдательность автора и совместные 
эмоциональные переживания. Последние усилены тем, что этот эпизод совпал с местью гимназистов 
придирчивому учителю закона божия Трегубову, который в этот день вошел в класс «слишком быстро», 
гимназисты потребовали от него почтить память Л. Толстого: «Весь класс встал. В глубочайшей тишине 
был слышен цокот копыт – по улице проезжали патрули. Трегубов наклонился над столом, сжал его края 
толстыми пальцами и сидел неподвижно. –Встаньте, отец протоиерей! – очень тихо сказал ему 
Матусевич. Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью. Он стоял, опустив глаза. 
Прошло несколько минут. Нам они показались часами». Рассказчик разделяет чувства товарищей, для 
него Лев Николаевич Толстой – великий писатель, но, как и все, он с напряжением ждет реакции учителя 
и навсегда запоминает его слова, когда тот покидает класс: «Вы заставили меня почтить память 
вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем  
Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе» [2;116]. Смерть Толстого по-настоящему 
переживается юношей, но о его чувствах говорят поступки, действия, а именно невозможность оставаться 
одному, потребность быть на людях, в гимназии, видеть в других сопереживающих, сочувствующих, 
стремление в других узнавать свои чувства. Если в случае с Чеховым он поступает так, как другие, то 
здесь он жаждет видеть, чтобы другие переживали так же, как он. Но всегда переживания героя не только 
личные, а предполагают совместность, соучастие близких людей. 

Киевский гимназист Паустовский запомнил гимназиста Булгакова прежде всего по дракам между 
первым отделением (аристократическим) и вторым (демократическим), оба учились во втором. Главные 
черты Булгакова – отчаянность (врезался в бою в самые опасные места), удача (в рядах победителей, 
«победа носилась следом за ним», его боялись оболтусы из первого класса), под стать и внешность: 
«задорный вздернутый нос», «золотой венок растрепанных волос», в самом внешнем облике виден вызов. 
Уже взрослый повествователь задается вопросом: «Кто мог знать, что получится из нас, «господ 
гимназистов», как называл нас Бодянский ?  Что, например, получится из 
Булгакова? Никто этого не мог знать» [2;197]. Цепкая память рассказчика сохранила не только 
мальчишеские выходки Булгакова, но и качества, обещающие будущего замечательного писателя: 
«стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и 
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силы – оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном, слове». Юноша отмечает необыкновенную 
способность Булгакова превращать повседневную жизнь в фантастическую историю: «Булгаков был 
полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический 
обиход в мир невероятных случаев и персонажей. Какой-нибудь выцветший надзиратель «Шпонька», 
попадая в круг булгаковских выдумок и «розыгрышей», вырастал до размеров  

Собакевича или Тартарена. Он начинал жить второй, таинственной жизнью уже не как «Шпонька» с 
опухшим, пропитым носом, а как герой смехотворных и чудовищных событий»[2;197]. Объяснение такой 
способности Булгакова дает уже не юноша Паустовский, а зрелый писатель: «Своими выдумками 
Булгаков чуть смещал окружающее из мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, 
почти фантастического». С теплотой о Булгакове-писателе говорит Паустовский-писатель, которому 
дорога в нем верность Киеву: «В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и 
сторожа Максима Холодная Вода – честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели 
наши осенние киевские каштаны» [2;198]. Наблюдательный гимназист выделил будущего писателя среди 
других гимназистов по поступкам, внешности, по необыкновенно озорным выдумкам, но и здесь свои 
впечатления он передает не только как личные, но и как разделяемые товарищами: «изученный нами 
гимназический обиход», «наша гимназия», «наши каштаны».  

По совету преподавателя литературы Селихановича, который первый угадал желание юноши стать 
писателем («вы хотите быть прозаиком – значит, вам нужно хорошо знать поэзию») и озадачил вопросом 
«а у вас хватит выносливости?», гимназист Паустовский был на лекции Бальмонта «Поэзия как 
волшебство». В памяти юноши это событие запечатлелось как волшебный вечер, он запомнил поэта: «Он 
был в сюртуке, с пышным шелковым галстуком. Скромная ромашка была воткнута в петлицу. Редкие 
желтоватые волосы падали на воротник. Серые глаза смотрели поверх голов загадочно и даже 
высокомерно. Бальмонт был уже не молод»[2;248]. Портрет очень лаконичный, фиксируются детали, 
оценки избегаются. Столь же завораживает манера поэта говорить: тягучий голос с значимыми паузами, 
«после каждой фразы он замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной 
струны, когда взята педаль». Эта манера отвечала его стихам: «Мне казалось, что вся певучесть русского 
языка заключена в этих стихах  Стихи расплывались волнами над зрительным залом: И как тихий 
дальний топот, за окном я слышу ропот, Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых». Свое 
потрясение от услышанного автор передает одной фразой: «Затряслись от аплодисментов подвески на 
люстрах», это общее впечатление зала, совместное переживание, в котором растворяется восприятие 
юноши. Заключает этот эпизод благодарность Селихановичу за то, что «он вызвал у меня любовь к 
поэзии. Она открыла передо мной богатства языка. В стихах слова обновлялись, приобретали полную 
силу. Огромный образный мир поэтов вошел в сознание, будто с глаз сняли повязку»[2;250], это голос 
уже зрелого писателя, фразы-комментарии, поясняющие смысл события. 

В 1914 году, в возрасте 22 лет, в Москве, Паустовский попадает в Политехнический музей на вечер 
Игоря Северянина, о чем рассказано во 2-й части повести в книге «Беспокойная юность». В поэте 
Паустовский узнает своего пассажира (он служит кондуктором трамвая) «в черной шляпе», наглухо 
застегнутом пальто и коричневых лайковых перчатках. Длинное, выхоленное его лицо выражало 
каменное равнодушие к московской слякоти, трамвайным перебранкам, ко мне и ко всему на свете. Но он 
был очень учтив» [2;321].  Юноша отмечает «его надменный и вместе с тем застенчивый взгляд, явное 
смешение в нем подчеркнутой изысканности с провинциальной напыщенностью», на сцене он 
неподвижен и не поднимает темных роз; запомнилась манера чтения: «Я услышал картавое пение очень 
салонных и музыкальных стихов: Шампанское – в лилию, в шампанское – лилию! Её целомудрием 
святеет оно! Миньон с Эскамильо, Миньон с Эскамильо! Шампанское в лилии – святое вино!» Здесь 
впервые юноша позволяет себе оценки: «в этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия 
извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не 
требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного 
шелка, в страусовые перья вееров и пену шампанского». И эта несдержанность автора им же и 
объясняется: идет 1914 год, война, страдания, «а в это время бывший реалист из Череповца, Лотарев, он 
же «гений» Игорь Северянин, выпевал, грассируя, стихи о будуаре тоскующей Нелли». И уже взрослый 
писатель Паустовский, словно устыдившись своего осуждения, в последующих фразах-комментариях 
находит добрые слова о Северянине: с годами тот сбрасывает мишуру, «голос его зазвучал чуть 
человечнее. В стих его вошел чистый воздух наших полей, «ветер над раздольем нив», и изысканность 
кое-где сменилась лирической простотой: «Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью 
осветозарено и олазорено лицо твое».  

Вообще в повести немало страниц посвящено преподавателям гимназии, пробудившим интерес к 
литературе, театру, живописи, музыке, и во всех эпизодах, даже иронических, просвечивает любовь и 
благодарность учителям уже взрослого писателя. Все «литературные» события детства и юности 
свидетельствуют о необыкновенной художнической памяти будущего писателя, исключительной 
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наблюдательности и одновременно эмоциональной сдержанности. Образ подростка раскрывается в 
наблюдениях, поступках, редких рассуждениях, переживаниях, причем, чем он младше, тем больше он 
несамостоятелен эмоционально и разделяет общие с близкими людьми чувства к писателю (Чехову, 
Толстому), личные встречи с живыми писателями приводят к уменьшению влияния других на его 
собственные впечатления и эмоции, но не к полному освобождению от него. О Булгакове, Бальмонте, 
Северянине рассказывает уже взрослый писатель: хотя смотрит он в свою юность, голос юноши исчез, в 
отличие от «Детства» Льва Толстого, где два героя – маленький Николенька и взрослый Николай 
Иртеньев – гармонично сочетаются, не заглушая друг друга. Это обусловлено жанром произведения: 
художественная повесть Л. Толстого с литературным героем и мемуарная повесть Паустовского, - а также 
своеобразием дара каждого художника: если  

Толстой прослеживает диалектику души героя, то Паустовский внимательный и честный 
наблюдатель, в своем стремлении к объективности избегающий открытого выражения эмоций, 
навязывания мнений, к его чести, наблюдатель доброжелательный, избегнувший зависти, что редкость в 
литературной среде. Сам он еще в юности, когда остался один в Киеве гимназистом, осознал своеобразие 
своего дара: «Я начал замечать, что чем непригляднее выглядела действительность, тем сильнее я 
чувствовал все хорошее, что было в ней скрыто… Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат 
рядом…Я старался находить черты хорошего всюду» [2;184]. Этот благородный дар проявился в 
характеристике писателей-современников и позволил в каждом увидеть настоящее и ценное. 
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Алматы қаласы.  
 
 Түйіндеме: Мақалада сөйленім синтезін  алу үшін қазіргі заманғы жүйелерде кең таралған және 

фонетикалық  дыбыс элементтеріне негізделген сөйлеу синтезі әдісі қарастырылады. Сонымен қатар  
сөйленім синтезі тілдік қатынас тұрғысынан талданды.  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается подход  синтезу речи, основанный на  звуковых 

элементов, как наиболее распрастраненный и широко пременяемый в современных системах для 
получения естественного речевого сигнала. Кроме того, синтез речи был проанализирован с точки зрения 
языкового общения. 

 
Annotation: This article discusses the approach to speech synthesis, based on sound elements, as the most 

widespread and widely used in modern systems to obtain a natural speech signal. In addition, speech synthesis 
was analyzed in terms of language communication. 

 
Бүгінгі таңда тілдің сөйленім  корпусын түзу мәселесіне ерекше көңіл бөліне бастады.  Бұл орайда ең 

алдымен нысанға алынатын тілдік бірліктерді анықтап алу қажет. Тілдің сөйленім корпусы қандай 
мәтіндердің негізінде жасалады? Ол үшін қандай ауызша мәтіндерді аламыз? Сөйленім корпусына 
алынатын ауызша мәтін қандай болуы керек? Оның негізгі критерийлері қандай деген мәселе әлі де 
шешімін таба қойған жоқ. 

Сөйленім синтезінің практикалық, теориялық құндылығы қандай деген мәселеге келетін болсақ, 
тілдік-қатынас теориясындағы баяншы, тұлғалар, қабылдаушы деген қатысымдық тұлғалар үшін аса 
қажет. Жалпы тілдік қатынасқа түсушілер, яғни қарым-қатынасты жүзеге асырушылар болмаса актуалды 
мүшелену жүзеге аспайтыны белгілі. Олар – сөйлеуші мен тыңдаушылар. Ғалым Ф.Оразбаева хабарды 
жүзеге асырушылардың үш түрін топтайды: «Баяншы – сыртқы объективтік әсерді, өмірді сезінуден, 
пайымдаудан туған санадағы ойды түрлі тілдік амал-құралдардың, тұлғалардың көмегімен екінші біреуге 
баяндауды, хабарлауды жүзеге асыру үшін тілдік байланысқа қатысушы, тілдік қарым-қатынасқа түсуші. 
Тұлғалар – хабарлаушыдан шыққан дерек туралы басқа адамның санасында ұғым тудыратын, оған 
ақпараттың түсінікті болуын қамтамасыз ететін, адамдар арасындағы қарым-қатынасқа байланысшы 
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ретінде қызмет атқаратын қатысымдық бірліктер. Қабылдаушы – белгілі бір хабарды қабылдап алып, 
оның мәнін тілдік тұлғалар арқылы түсініп, ой мен пайымдау арқылы өз санасынан өткізіп ұғынудың 
нәтижесінде тілдік қатынасты ары қарай іске асырушы» [1]. 

Мәтін мен сөйленім – екі түрлі бірліктер.  Олардың құрылымы мен қызметін ашып көрсету сөйленім 
синтезі үшін аса қажетті. Сөйлегенде ең бірінші адам мәтінді емес, сөйленімдерді құрастырады. Мәтін 
құрылысы бойынша біртұтас, бірнеше сөйленімдердің байланысуынан тұрады. Ол байланыстар тізбекті 
және параллельді деп аталып жүр. Сөйлем сөйлеудегі қарым-қатынастың ең кіші бірлігі бола отырып, өз 
қызметін нағыз және тепе-тең тек басқа сөйлемдермен контексте (тіпті болмаған жағдайда жағдаят 
контексінде) ғана орындайды. Мәтін мақсатқа бағыттала ұйымдасқан, мағыналық және формалды-
грамматикалық байланыстармен жақын мүмкіндікте біріккен сөйленімдердің желілі бірізділігі.              
Л.А. Черняховская мәтінді ретке келтірілген және жазбаша белгіленген тақырыппен біріге отырып 
аяқталған, әдеби өңделген сөйлеу туындысын тудыратын тілдік таңбалардың жиынтығы, – деп [2] мәтін 
мазмұнын индивидтің санасында оның әуелгі білімі мен мәтін арасындағы өзара әсерінің нәтижесінде 
пайда болған шындық сегментінің психикалық көрінісі, – дейді (сегмент – латын тілінен аударғанда 
үзінді; сөйленімнің тілде түрлі қызметтерге ие бірліктерге мүшеленуі...). Ғалымның пайымдауынша, 
мәтін мазмұнының үш түрлі деңгейін ажыратуға болады. Мазмұнның бірінші деңгейі – мәтінде 
бейнеленуге ауысу үдерісінде ақпар жіберушінің санасындағы шындық сегментінің психикалық көрінуі. 
Бір жағынан ақпар жіберуші үшін пайда болатын мәтіннің мазмұны сөйлеуге түспей тұрып сәйкес 
таңбалардың жиынтығы енді ғана таңдалу кезінде оның субъективті әсерленушілігі сияқты болады. Енді 
бір жағынан бұл субъективті әсерлеушілік ақпар жіберушінің саяси тәжірибесі мен тілдің әлеуметтігімен 
ортақталады. Мазмұнның екінші деңгейі – пайда болған мәтіннің мазмұны. Ақпар жіберушінің 
субъективті әсерленушілігі таңбалардың тізбекті ауызша түріне ауысып, мазмұн ақпар жіберушіден 
тәуелсіз болып, әлдебір ақпар алушының мәтінге қуатты психикалық әсерленушілігін қосатын кезі. Бұл 
деңгейде мазмұн түгелдей тілдік құралдармен объективтенеді де, ақпар жіберушінің әуелгі білімі немесе 
мәтіннің ақпар алушы субъективті деңгейлеріне қатыссыз болады. Мәтінде қуатты болатын мағынаның 
мұндай объективті жағдайы мұнда ақпар алушының бір орталықтанған білім деңгейіне бағытталған 
мәтіннің мазмұны ретінде қарастырылады. Мазмұнның үшінші деңгейі – мәтін мен ақпар алушының 
әуелгі білімінің арасындағы өзара әсерінің нәтижесінде пайда болған ақпар алушының санасында шын-
дық сегментінің психикалық бейнеленуі. Ол ақпар жіберушінікіне ұқсас ақпар алушының субъективті 
әсерленушілігі болып саналады. Яғни ол ақпар алушының әуелгі біліміне және оның кейбір жеке 
психикалық ерекшеліктеріне байланысты болады. Мәтіннің маңызды бөлігі хабар жіберушінің берген 
ақпаратынан тұрады. Ақпарат деп әлеуметтік дамыған ми мен қоршаған ортаның белсенді ара-қатынасы 
үдерісінің тамаша нәтижесі саналады. Мәтіннің қандай түрі болмасын, көлеміне қатыссыз мағыналық-
тақырыптық ұйымдасуында әрбір ой қатысымның мақсат-мүддесі белгілі бір аяқталғандыққа ие болады. 
Тілімізде мәтіннің мына сияқты түрлері бар: ғылыми мәтін, көркем мәтін, газет мәтіні, диалогтық мәтін 
т.б. Сөйленімнің мәтіннен айырмашылығы егер сөйлеудегі сөйленімнің пайда болуы тек жеке сөздей емес 
жағдаятқа қосылса, мәтіннің пайда болуы кең ауқымды әрекетке қосылғандығынан тұрады.  

Мәтін – бірнеше мағыналы бөлшектерден, олардың байланысынан жасалып, белгілі бір мағыналық 
және құрылымдық тұтастыққа ие болатын сөйлеу бірлігі. Ол өз ішінде мынадай семантикалық-
синтаксистік бірліктерге бөлінеді: Сөйлем – Фразадан жоғары деңгей – Үзінді – Тарау – Бөлім. Оның ең 
кішкене бөлшегі – бір сөйлем болса, ең жоғары бөлшегі – көптеген сөйлемдердің жиынтығы. Мәтін бүтін-
дей қатысымдық бірлік ретіндегі жалпы тұжырыммен немесе түпкі оймен (қатысымдық ниетпен) бір-
тұтас тұйықталған, семантико-мазмұндық бағынысты құрылымға функциональді біріккен қатысымдық 
элементтердің жүйесі. Мәтіннің бірліктерін әр түрлі атайды – фразадан жоғары бірлік, күрделі 
синтакистік тұтастық т.б. Мәтін ретінде біртұтас сөйлеу туындысының бөліктері – бөлім, параграф, абзац 
та қарастырылады.  Мәтін өте күрделі тілдік құрылым. Сөйлемнен жоғары қарайғы бірліктер – сөйленім, 
фразадан жоғары бірлік, период, блок, мәтін – қатысымдық белгіге ие, сол себепті “қатысымдық бірлік-
терге” грамматикалық бірліктердің қатарынан сөйлемнен төменін алынбайтыны сөзсіз. Себебі әрбір 
қатысымдық қажеттілікті толыққанды жүзеге асыру қабілетіне тілдің кез келген бірлігі ие бола алмайды, 
ондай мәртебеге тек сөз-сөйлемнен жоғары бірліктер ғана жатуы мүмкін. Мәтіннің құрылымында тілдік 
бірліктер өз болмысын өрнектей алады. Күрделі синтаксистік тұтастық кейде күрделі айтылыс деп 
аталады, алайда сөйлем деңгейінде айтылымның “тілдік нақтылығы болып, сөйлем мен фразаны бірік-
тіретін тіл мен сөйлеудің единицасы болса, текст деңгейінде «күрделі айтылымның» тілдік нақтылығы 
болмайды, өйткені бұл жағдайда ол күрделі синтаксистік тұтастықтың синонимы болып кетеді. Фразадан 
жоғары бірлік – сөйлемге қатысы бойынша ерекше деңгейді тудыратын бірлік. Біртұтас сөйлеу туынды-
сының фразадан жоғары бірліктен ерекшелігі грамматикалық белгілер оны біртұтас ретінде құрылуына 
қатысса да, грамматиканың ұғымдарымен анықталуға келмейді. Мәтіннің ең кіші бөлшегі сөйлем сөйлеу 
тұрғысынан сөйленім болатыны айтылды. Ол сөйлемдердің негізінде құрылатын болғандықтан, құры-
лымының анықталуы да соған бағынышты. Сондықтан сөйленім синтезін жасау барысында  мәтіннің 
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дұрыс  бөлшектенуі, дұрыс әрі анық айтылымы  маңызды.  себебі синтез арқылы  мәтін дыбысталған сөз 
ретінде жарыққа шығып, қатысымдық сипатқа ие болады. Сондай-ақ сөйленім синтезінде айтылымның 
дұрыстығы әртүрлі диалектілік ерекшеліктерді салыстыру үшін,  ер және әйел сөйленістерін саралау үшін 
және  сөздерді автоматты тану жүйесін әзірлеу (авиабилеттерге тапсырыс) үшін қажет екені белгілі.  

Корпусты тіл формасына (тұрпатына) қарай жазба түрдегі корпустар және сөйлеу түріндегі 
(фонетикалық) корпустар деп екіге бөлуге болады. Жалпы корпус – бұл ауызша және жазбаша  мәтіндер-
дің жиынтығы. Сөйленім немесе ауызша корпусы деген аудиомәтін мен олардың транскриптысының 
кешені. Әр сөздің транскрипциясынан басқа сөйленім корпусына әдетте сөздер және олардың қолданылу 
жиілігі туралы ақпарат және метабелгіленім  беріледі. Ал сөйленім синтезінде диктордың мәтінмен 
жұмыс істеуі аса маңызды болып табылады. Сөйленім синтезін жасау барысында диктордың 
просодикалық білімінің жоғары болуы  көзделеді. Жалпы ауызша сөздің физиологиялық сипаты – 
артикуляциясы жағынан дұрыс дыбыстау, сөз ағымын дұрыс бөлшектеп ұйымдастыру болса, интонация 
белгілі бір ойды білдіретін сөз бөлігінің тыңдаушыға түсінікті әрі әсерлі болатындай безендірілуін, яғни 
сөз ағымы арқылы бір ғана емес, әр түр мағыналарды жеткізудегі әуен, әуез, ұзақтылық пен қарқын, 
дауыс қаттылығы сияқты интонацияның компоненттерін үйлесімді жүзеге асыруды талап етеді. 
Интонация кез келген сыртқа шыққан ойдың ауызша тілдегі көрінісі. Интонациясыз айтылған сөздің 
мысалын табу өте қиын. Интонациясыз сөйлеушінің ойын, оның сол ойға, тыңдаушыға деген қатысын 
білу қиын.  Интонация арқылы сөздің коммуникативтік мақсатын да түсінеміз.  

Ауызша тілдің өзіндік ерекшеліктері болатыны белгілі. Ең алдымен ауызша тілдің құралдары 
тыңдарманға бағытталып құрылады, яғни қарым-қатынастағы серігіне сөйлеушінің әсер етуі есту қабілеті 
арқылы жүзеге асады. Демек қандай да бір коммуникативтік мақсатпен айтылған сөз тыңдарманға, 
біріншіден, дұрыс естілуі шарт, екіншіден, ондағы мақсат айқын көрініп, соған сәйкес таңдалған тілдік 
лексика-грамматикалық құралдар (сөз, сөз тіркестері, жалғаулықтар мен шылаулар) интонациялық 
жағынан дұрыс ұйымдасуы (әуен, қарқын, дауыс күші, әуез, кідіріс) керек. 

Қай халықтың болса да, оның сөйлеу тілінің өзіне тән интонациясы бар екені анық. Сол сияқты  
әртүрлі маман иесінің өзіндік интонациялық конструкциялары әр басқа болып келеді. Жалпы интонация 
(лат. іntono) – сөйлемдерді, олардың бөлшектерін сазына келтіріп сөйлеудің ырғақты әуені. Интонация — 
сөзді, сөз тіркесін, сөйлемді айтудағы дауыс мәнері, дауыс ырғағы, сөйлеудің ритм-мелодикалык бейнесі. 
Интонация – компоненттердің бірлігінен тұратын күрделі құбылыс: әуені (мелодикасы);  ритм;  қарқыны 
(темпы); қарқындылық;  тембр; фразадағы сөздер мен сөз тіркестерін бөліп айтуға қызмет ететін логика-
лық және тіркес екпіні [3]. Аталған  компоненттер бірігіп бір бүтін интонацияны құрап, коммуниканттар 
арасында  дұрыс әрі тиімді  қарым-қатынас  орнығуына ықпал етеді.  Сөйленіс интонацияның  тек қана 
бір ғана  компонентінен тұрмайды. Бір сөйленіс түрінде бірнеше  интонациялық компонент пен бірлік  
өмір сүреді.  

Диктордың мәтінді оқу барысындағы коммуникативтік-сөйлесімдік  мәдениеті ең алдымен  дауыс 
әуеніне байланысты екенін айтуға болады. Диктор сөзді дұрыс айта  білуді үйрететін, насихаттайтын 
тұлғаның бірі деп те айтуға болады.   

Диктордың  интонациясы  және әуені тыңдаушының  ойлауына әсер етумен қатар,  оны сезінуіне  де 
әсер ететіні даусыз. Сондықтан диктор маман тілінің интонациясының конструкциясы  барынша дұрыс 
құрылуы шарт.  

Интонацияның компоненттері сөйлеу барысында анық байқалады. Ауызша сөйлеу тек интонация  
арқылы ғана емес, ойды жеткізуші тілдік құралдардың барлығы сөйлеу  актісі  кезінде  көрініс табары сөзсіз.  

Диктордың сөйлеу техникасы, сөз ағымын мүшелеу мен интонацияға қатысты білім, біліктілік, 
дағдысын қалыптастыру үшін тілтанымдық сауаттылығы, тілдік мәдениеті жоғары болуы керек. 
Сондықтан сауатты, әрі шебер сөйлеу үшін ауызша сөздің тілтанымдық негіздерін жан-жақты меңгерген 
жөн. Ол үшін: 

Біріншіден,  маман тілінде сөз ырғағы дұрыс дыбысталып қана қоймай сөз ағымының бөліктерге 
дұрыс бөлініп, олар өзара дұрыс ұйымдасуы керек. Себебі сөз ағымындағы мағыналық қатынасты, 
олардың қатынасы арқылы берілетін ой желісін  студент сезіп отыруы керек. Ал сөз ағымын мүшелеудің 
тілдік заңдылықтарын диктор жете меңгеріп,   дағдыға айналдырып, сауатты пайдалану керек;  

Екіншіден, маманның дикторлық дикциясы, яғни дыбыстауы ерекше болуы шарт. Дұрыс дыбыстау 
дегеніміз әрбір дауысты және дауыссыз дыбыстарды таза әрі анық айту. Ауызша сөйлеудің кәсіби 
шеберлігінің бірінші талабы дауысқа қатысты болып табылады. Диктор дауысының диапазоны кең, 
әуенді, әуезі қою, қаттылығы жоғары, құбылуға икемді болып, әрі қанша салмақ түссе де, үзілмей жеңіл 
күйін сақтау керек. Бұл үшін дауыстау дағдысын қалыптастырып, дамыту жаттығуларын жасап отыру 
керек. Дауыстаудың құлаққы жағымды әрі әсерлі болуы оның диапазоны, регистрі мен икемдігіне  
байланысты. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
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Үшіншіден, диктор сөз ағымын дұрыс мүшелеумен қатар интонацияға қатысты білім, біліктілік, 
дағдыны қалыптастыру керек. Ол үшін  диктор сауатты болуы және ауызша сөздің тілтанымдық 
заңдылықтарын, жүйесін, негіздерін жан-жақты меңгерген жөн.   

Диктордың сөйленіміндегі сөздердің немесе сөйлемдердің дұрыс, айқын  болуы  кідіріске де 
байланысты. Диктор  сөздің стилистикалық  рөлін ерекшелеу  үшін паузаның негізгі түрлерін ажырату 
қажет. Кідірістің кейбір түрлері бейтараптық мағынада жұмсалса, ал кейбір түрлері  стилистикалық 
бояуы басым болып келеді. Кідірістің  қойылу орнымен және ұзақтылығына байланысты  кідірістің  
сипаты  анықталады. Сондықтан интонацияның бұл компонентінің де маңызы ерекше. Сондай-ақ диктор 
қазақ тіліндегі сөздің ішіндегі буын ұзақтылығының өзіндік пропорциясы бар екенін ұмытпаған абзал.  

 Сөйлеу тіліндегі сөйлемдердің мағынасына байланысты интонацияның тұлға арасындағы қарым-
қатынаста алатын орны да ерекше екені белгілі. Интонация сөйлеу тілінде естілуімен қатар жазба тілінде 
«оқылады» деп есептеледі. Жазушы шығармасын жазғанда қалай естілетінін, оның қандай интонациямен 
айтылатынын біліп, тиісті тыныс белгілерін қойып отыруының себебі сонда болса керек. Сондықтан, 
тілдегі интонацияның жазба мәтіндерде көрініс табуы табиғи нәрсе және жазылған мәтін мазмұнына 
қарай дұрыстап, мәнерлеп оқу да тек қана оның интонациясына байланысты болады. Егерде мәтіннің 
интонациясын өзгертіп, яғни қатар тұрған сөздердің ырғақтық топтасуын, сонымен байланысты паузасын 
жылжытса, оның стилистикалық реңкі ғана емес сөздерінің грамматикалық мағынасы да өзгеріп кетуі 
мүмкін. Сондықтан, интонациялық құбылыстар мен грамматикалық құбылыстардың арасындағы 
байланыс өте күрделі және құбылмалы болып келетінін диктор  білуі аса маңызды. Сонымен сөйленім 
синтезін жасау барысында диктордың интонациялық конструкцияны дұрыс қолдана білуі  қатысымдық, 
тұлғааралық құзізеттілікті жоғарылатады.      

Сөйленім синтезін жасау барысында диктордың мәтінді синтагмалық бөліктерге бөлуі маңызды 
болып табылады. Сөйлемдерді синтагмаларға жіктегенде синтагмалық екпін, кідіріс, әуезділік, қарқын 
арқылы айрықшаланып тұратын ритмикалық топтар анықталады.  

 Сөзге түсетін екпін қазақ тілінде үнемі соңғы буынға түседі. Ал синтагмалық екпін, буынға түсетін 
екпін емес, ол – сөйлемдегі синтагманың  құрамындағы бір сөзге түсетін басым екпін.  

Екпіннің бірнеше түрі бар. Оның түрлеріне: 
сөз екпіні; 
логикалық екпін; 
 фразалық немесе синтагмалық екпін жатады. Екпіннің осы бөлінісін алғаш А.Н. Кононов 

«Грамматика современного узбекского языка» деген еңбегінде [4] ұсынғаны белгілі.  
Әртүрлі тілдердегі синтагмалық екпін және интонация арқылы сөйлемдердің мағыналық топтарға 

бөлінуі  әртүрлі жүреді. Айталық, татар тіліндегі сөйлемнің синтагмалық бөлінісін қарастырған М.Закиев 
түркі тілдеріндегі синтагмалық екпіннің соңғы сөзге түсетінін ескертеді. Екпіннің түсуіне қарай тілдердің 
әуезбен айтылатындығы я болмаса, қарқынмен дыбысталатындығы, белгілі фонетикалық амал түріне 
ыңғайлы келуі анықталады. Айталық, француз тілінің екпіні динамикалы, әуезді, квантативті екпінге 
жатады деп көрсеткен.  

Өзге екпін түрлерінен синтагмалық екпіннің айырмасы бар, тіпті ерекше зор деуге болады, өйткені 
синтагмалық екпін сөйлемнің мағынасын өзгерте алады. 

Фразалық екпін өзі түскен сөздің мағынасын күшейтіп, сөйлемдегі айтылатын ойды ұстайтын негізгі 
мәнін өзіне тартып, сөйлемнің мәнін өзінің бойына жинақтайды. Бұл ерекшелік тек түркі тілдеріне ғана 
емес, славян тілдеріне де тән екенін ғалымдар атап өткен [5]. Мысалы: 

Бала кино көрді деген сөйлемді алайық. 
Бала кино көрді. Екпін бала сөзіне түсіп тұр, назар балаға ауған, сөйлемнің негізгі жеткізбек 

ақпараты киноны өзге емес (әкесінің, шешесінің, апасының, т.б. емес) тек баланның көргенін жеткізуде.  
Бала киноны көрді. Екпін екінші сөзге көшкенде баланың басқаны емес киноны (теледидарды, 

адамды, т.б. емес) көргенін жеткізеді.  
Бала киноны көрді. Екпінді 3-сөзге ауыстыру арқылы баланың басқа іс-әркет жасамай (естіді, 

жылады, тұрды, отырды, т.б.), көріп отырғанын екпін түсіру арқылы жеткізуге, хабарлауға болады. 
Сөйлем синтагмаға жіктелгенде оның құрамындағы бір сөз ғана  екпінді бола алады. Екпін қатарынан екі 
сөзге түспейді [5].  

Фразалық я болмаса синтагмалық екпіннің  тондық өзгерісіне байланысты әртүрлі варианттары 
болады:  

алдыңғы екпін,  
артқы екпін;  
алдыңғы синтагма екпіні, 
артқы синтагма екпіні.   
Қазақ тіл білімінде синтагма мәселесіне тоқталған ғалымдардың бірі –  З.Базарбаева. Ол екпін мен 

синтагма байланысы туралы былай деп жазды: «Сөйлеу тіліндегі синтаксистік құрылымдардың 
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аяқталған-аяқталмағаны  олардың кідіріс арқылы бөлінулері, ол құрылымдардың интонациясының әуені, 
қарқыны, ұзақтылығы, тағы басқа компоненттері олардың мазмұнымен тығыз байланысты. Синтаксистік 
құрылым мен интонацияның тығыз байланыстылығын дәлелдейтін сөйлеу тіліндегі ең шағын үзінді – 
синтагма» [3]. 

 Мәтіннің сөйлемдері мен синтагмаларын бір-бірінен айырып, бөліп алу және олардың басын қосу 
проблемасына тоқталған зерттеуші жалпы тіл білімінде  соңғы кездердегі сөйлеу тілінде функционалды 
мазмұнға ие болатын ең маңызды шағын өлшем фраза емес, синтагма деп есептеле бастағанына 
тоқталып, оның  себебін синтагманың синтаксистегі әмбебаптық құбылыс болуымен түсіндіреді. «Қай 
тілде болса да синтагма  сөйлеу тіліндегі мазмұны, олардың бір-бірімен логикалық қатынасы және 
сөйлеушінің  ол қатынастарды пайымдап, тұжырымдауымен байланысты дараланады. Сол семантикалық-
синтаксистік шағын үзікті  жалпы тіл білімінде синтагма дейтіні белгілі», – дейді  [5].  

Зерттеушінің еңбегінде синтаксистік мазмұн термині жиі аталады және оны сөздің синтагма 
аясында интонациялық формаға ие болуымен ұштастырады. Өйткені, оның айтуынша, «интонациялық 
формаға ие болған әр синтагма пауза арқылы бөлінеді де, бәрі қосылып бір сөйлемде күрделі 
интонациялық контурды сызады. Егер сөйлемде сөз тіркестерінің синтаксистік мазмұны жеткілікті 
болмаса, олар синтагма бола алмайды» [12]. Солай деп отырып, синтаксистік мазмұнды, «біздің 
түсінігімізде бір деммен айтылатын сөйлеу кезіндегі мағыналы бөлшек» деп, синтагманың тынысқа және 
мағынаға тәуелділігін баса айтады.  

Синтагмаға байланысты зерттеулерде синтагманың сөз, сөз тіркесі, сөйлем, мәтін құрамында 
кездесетіні айтылса, З.Базарбаева «көлемі шағын жай сөйлемдердегі сөз тіркестері өзіне тән интонацияға 
ие болып, синтагма құрай алмайды» дегенді айтады. Мағынаны интонацияға бағындырып, мағынаны 
интонациядан туындайтын құбылыс түрінде талдайды. Өйткені зерттеуші пайымдауынша, жай 
сөйлемдер бір ғана интонациямен айтылады, кідіріссіз айтылады,  сондықтан оларды синтагмаларға 
жіктеуге болмайды. «Егер де бұл сөйлемдердегі сөздерге, оларға байланысты сөздер қосып, сөйлемнің 
құрылымын кеңейтсек, бұл құрылымға қосылған сөздер өз мазмұнын да қосатын болғандықтан, 
сөйлемдегі синтаксистік мазмұнның саны көбейіп, жеке синтагмаға айналады да, өздеріне тән 
интонациямен айтылады», – дейді аталған еңбегінде [3].  

Синтагмалық екпін мен тонның байланысын мысал арқылы көрсетуге болады: Ол қалаға барған / 
мен, / театрға кірмеді. Синтагмалық екпін буынына түскенде, мен қатты тонмен күрт жоғарылайды, ал 1 
– синтагмадан кейін (Ол қалаға барғанмен) тон біртіндеп жоғарылайды.  

Кейде екпін буынға түсіп те синтагмалық екпін жасай алады. Мұндайда екінші синтагма төменгі 
тонмен басталады да,  екпін түсетін сөзге келгенде тон сәл көтеріледі, синтагмалық екпін өзі түскен сөздің 
семантикасын күшейтеді, мұндайда сөз сөйлемнің (күрделі сөйлем компонентінің (мағыналық) орталы-
ғына, тірегіне айналады. Күрделі сөйлемдерде синтагманың біреуі аяқталып, екіншісі бастала береді.  

Кейде сөйлем екі синтагмаға бөлінгенде, екінші синтагмада тон төмендеуі мүмкін. Мұндай синтагма 
түрлері мағыналық жақтан аяқталмаған синтагмаларға тән болып келеді:  Жақсы адам ба? / Жаман ба?  

Мұндай сөйлем түрлеріндегі синтагма екпін алды және екпін арты бөліктеріне  бөлінеді. 
З.Базарбаева сонымен бірге «жайылма сөйлемнің әртүрлі байланыстағы сөз тіркестерінен құралған 

сөйлем бөліктерінің әрқайсысы жеке синтагма болып, олардың алдыңғылары тәуелділікті, ойдың 
аяқталмағанын білдіретін, өзінің аяқ жағына қарай көтерілетін интонациямен айтылса, ал ең соңғысы, 
«баяндауыш құрамы, тәуелсіздікті білдіретін, аяқталатын, бәсеңдейтін интонациямен айтылып 
тұрғанына» тоқталады. Сонда «көтерілетін интонация сөйлемнің басында, ортасында келетін синтагмаға 
тән болса, бәсеңдейтін интонация сөйлемнің соңында келетін синтагмаға тән болады. Мұндай сөйлемдегі 
синтаксистік  мазмұнмен интонациялық мазмұнның бірдей, яғни барабар болуын синтагманың 
вариантсыз конструкциясы дейді» [3]. Міне, синтагманы мен оның түрлерінің,  синтагманың екпінмен, 
сөздің айтылуымен байланысы қазақ тіл білімінде осылайша сипатталып, қазақ тіл біліміндегі 
зерттеулерде синтагма сөйлем түрлерімен және айтылу процесімен байланыста қарастырылып жүр.  

Жалпы ауызша сөзді екіге бөлуге болады: дайындықты сөз және дайындықсыз сөз. Сөйленім 
синтезін жасау барысында ең алдымен  ауызша мәтіннің дайындықты немесе дайындықсыз типтерін 
ажыратып алған жөн. Дайындықты  сөз  анағұрлым дайындықсызға қарағанда, жүйелі түрде болатын 
ауызша сөйлеудің формасы, яғни сөздің басы, ортасы болады және  негізгі ақпарат беретін қорытынды 
аяғы болатын сөз түрі.   

Дайындықсыз сөзге кездесу барысындағы диалог (екі немесе үш адамның қарым-қатынасындағы 
сөйленіс), ынталандыру нарративтер (бір адам тарих туралы айтыуы) және т.б. жатқызуға болады.  

Сөйленім синтезін негізгі компиляциялық сатылары:  
- Деректер жинау. 
- Транскрипция жасау.  
- Аннотация және метабелгіленім. 
- Мәтінді оқу.  
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Деректерді жинау. Жазылған мәтін авторымен келісімшарт жасау, аудио немесе видео жазбаның 
форматын таңдау, жазба жазу үшін құралдар мен материалдарын жасақтау, орын және жағдай  дайындау 
және т.б.  Деректерді жинау процесі лабораториялық немесе табиғи жағдайда іске асады. Ал ауызша сөй-
леу мәтіндері ретінде радиобағдарламалардың, ресми құрылымдардың мәжілістерінің, радиопікір-
таластардың, ресми емес жеке сұхбаттардың, радиосұхбаттардың, университет дәрістерін алуға болады. 

Транскрипция жасау – аудио немесе видеожазбаларды транскрипциямен синхрондау. Транскрипция 
– белгілі бір тілдегі дыбыстарды дәл бейнелеп көрсету үшін пайдаланылатын шартты белгі. Жазуда бір 
фонема түрлі әріптермен таңбалануы мүмкін, ал транскрипцияда ол бір таңбамен белгіленеді. Транскрип-
цияның негізгі қызметі сөздің дыбыстық немесе фонемалық құрамын дәлме-дәл көрсету, онда сөздің 
дыбыстық жағына ғана назар аударылады. Бір әріп ыңғайына қарай түрлі фонемаларды белгілесе, 
транскрипциялық таңба бір ғана мағынаға ие болады. Транскрипция екіге бөлінеді: фонематикалық және 
фонетикалық. Фонематикалық транскрипция сөздердің дыбысталуындағы өзгерістерді ескермей, тек 
фонемаларды жазады, дыбыстар сөздің айтылуына жуықтап беріледі. Мысалы, ору [орұу], қи [қый], шикі 
[шійкі]. 

Фонетикалық транскрипцияда сөздердің айтылуындағы дыбысталу ерекшеліктері дәлме-дәл 
көрсетіледі: қазан қап [Қазаңғап], ортан бел [ортамбел], сейсенбі [сейсембі]. Әрбір жеке тілдің фонемалық 
жүйесін айқындауда фонемат. Транскрипция жұмсалса, ал фонетикалық Транскрипция барлық тілдердегі 
дыбыстық ерекшеліктерді түгел көрсету үшін қолданылады. Оқу барысында көбіне фонематикалық 
транскрипцияға жүгінуге тура келеді, яғни сөздер мен сөз тіркестерін, тұтас мәтінді айтылуына біршама 
жуықтатып жазу қажеттігі туындайды. Жеке дыбыстар мен әріптердің айтылуы мен жазылуындағы 
айырмашылықтар, көрші дыбыстардың бір-біріне әсері ескеріліп отырады. Қазіргі қазақ тілінде 
қолданыста жүрген и, у, ю әріптерінің әрқайсысы екі-үш тіпті онан да көп дыбыстарды құрайды: у – ұу-
ұшу [ұшұу], үу- жүру [жүрүу]; и – ый- сиқыр [сыйқыр]; ю – йұу-құю [құйұу], т.б.  

Транскрипция бойынша (арқылы) бөгде сөздің дыбыстық формасы қайта жасалынды, ал 
транслитерация арқылы сөздің графикалық формасы (әріптік құрамы) қайта жасалынады.  Сөйленім 
синтезінде жасау барысында  шеттілдік сөздердің транскрипциялануы қиындық тудыратынын айтқымыз 
келеді: твит(т)ер, фе(э)йсбук немесе Facebook, twitter.  

Сөйленім синтезінде ауызша мәтінге метабелгіленім жасау маңызды. Метабелгіленім арқылы ауызша 
мәтіннің авторы, жынысы, аудиотаспаға жазылған уақыты, стиль түрін анықтай аламыз. Төменде 
көрсетілген метабелгіленім компьютерлік бағдарламалар арқылы жүзеге асатын шартты таңбалардан 
тұрады.    

 Сөйленім синтезінің метабелгіленімінің параметрлері:  
<Белгілеуші > (белгілеушінің аты-жөні) <\Белгілеуші > 
<Диктордың немесе автордың аты-жөні> <\ Автордың аты-жөні > 
 <Диктордың немесе автордың жынысы> әйел <\Автордың жынысы> 
<Диктордың немесе автордың туған жылы> <\Автордың туған уақыты> 
 <Аудиотаспаға жазылған мерзімі (жазылған уақыты)> <\Мерзімі (жазылған уақыты)> 
 <Сөзформа саны> <\Сөзформа саны> 
 <Стиль> <\Стиль> 
 <Мәтін формасы> <\Мәтін формасы> 
 <Аудитория жасы> <\Аудитория жасы> 
 <Синтезге енгізілу уақыты> <\Корпусқа енгізілу уақыты> 
 <Мәтін хронотопы> <\Мәтін хронотопы>\ 
Қорыта айтқанда, сөйленім база немесе сөйленім корпусы тіл ресурстарын ең маңызды түрі болып 

табылады. Сөйленім базасын жасау барысында дыбыстардың әртүрлі реңктері, аллофондарын  ғылыми 
тұрғыдан айқындау ең күрделі жұмыс болып табылады. Сөйленім корпусы – сөйленім бөлігінің  
бағдарламалық жиынтығы. Сөйленім бөлігі базалық бірлік тәрізді сөйленім сигналдарының  цифрлық  
базалық блок болып табылады. Фонетикалық корпусты қалыптастыру үшін сөйленім синтезінің әдістері 
негізге алынады. 
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ӘСКЕРИ САЛАЛЫҚ БАСПАСӨЗ ТІЛІНІҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ 
 

                                                                                                        Арыкбаева А.М.            
                                                                                                                аға оқытушы 
                             Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметі Академиясы 

                                                                                                        Алматы қаласы.  
 
Түйіндеме: Аталған мақала әскери салалық газет-журналдар мәтінінің прагматикалық қызметін 

зерделеуге арналған. Мақала авторлары газет мәтінінің үгіт-насихат және идеологиялық қызметін және 
оның өз оқырмандарына, оның ішінде әскери қызметшілерге әсер ету күшін ашып көрсетеді. Сондай-ақ 
мақалада газет лексикасының бағалауыштық және эмоциональдық-экспрессивтік компоненттерінің тілдік 
әсер етудегі рөлі қарастырылады. 

Тірек сөздер: баспасөз тілі, прагматикалық аспект, тілдің қоғамдық-салалық қызметі, тілдік әсер, 
бағалауыштық лексика, идеологиялық сендіру күші, насихат құралы. 

 
 Аннотация: Данная статья посвящена изучению прагматической функции текстов военно-

отраслевых газет и журналов. Авторы статьи раскрывают агитационно-пропагандическую и 
идеологическую функцию газетных текстов, силу их воздействия на читателей, а именно – 
военнослужащих. В статье также рассматривается роль оценочных и эмоционально-экспрессивных 
компонентов газетной лексики в речи. 

Ключевые слова: язык прессы, прагматический аспект, общественно-отраслевая функция языка, 
языковой эффект, лексика оценки, идеологическая убежденность языка, пропагандистская функция 
языка. 

 
Annotation: This article is devoted to the study of the pragmatic function of texts of military-industrial 

newspapers and magazines. The authors of the article disclose the propaganda and ideological function of 
newspaper texts, the power of their impact on readers, exactly, military personnel. The article also examines the 
role of evaluative and emotionally expressive components of newspaper vocabulary in speech. 

Keywords: language of the press, pragmatic aspect, social and industry function of the language, language 
effect, vocabulary assessment, ideological conviction of the language, propaganda function of the language. 

 
Әскери салалық баспасөз тілі туралы сөз ету әртүрлі өзектіліктен туындап отыр: біріншіден, бұрынғы 

кеңестік әскердегі әскери қызметшілерге әскери-кәсіби, әскери-патриоттық, саяси-идеологиялық, 
құқықтық, мәдени-ағартушылық тәрбие беруде әскери баспасөздің ролі ерекше болған. Өкінішке орай, 
соңғы кездері әскери бөлімдердің күнделікті тәрбие үдерісінде ақпараттық құралдарды, оның ішінде 
газет-журналдарды ұдайы қолданып, олар арқылы әскери педагогке ең қажетті тәрбие ісі – үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізу, сарбаздарды идеологиялық сендіре білу деген мәселелер кенжелеп қалды. 

Еліміздің қорғаны болар әскери қызметшілерді өз Отанына шексіз қызмет етуге, тәуелсіз 
мемлекетіміздің шекарасын қырағылықпен қорғауға тәрбиелеуде, өз қызметін мүлтіксіз атқаруға 
жұмылдыруда әскери бағыттағы газет-журналдар тілінің насихаттау, әсер ету, сендіру күші мен 
патриоттық рух беру қызметін ашып көрсету бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі деуге болады. 

Тілді адам әрекетіне орай зерттеп қарастыру қазақ тіл білімі мен оқыту әдістемесінде өткен ғасырдың 
аяғында бастау алды. Әлемдік лингвистикадағы тілдің қарым-қатынастық табиғатына арналған іргелі 
еңбектерде айтылған ғылыми көзқарастар қазақ тіл біліміндегі ғалымдардың да назарларын аудартты. 
Көрнекті ғалым, профессор Ф.Ш.Оразбаева ұстазымыздың тілдің қатысымдық қызметін арнайы 
қарастырған ғылыми еңбегі – «Тілдік қатынас пен қатысым әдісінің теориялық негіздері» атты докторлық 
диссертациясының қазақ тілін жаңаша зерттеу мен жаңа үлгідегі оқыту әдістемесін қалыптастыруда 
маңызы зор болды. Ғалым-ұстаздың тілді адамдар арасындағы қарым-қатынастың кең көлемде 
қолданылатын күрделі құралы ретінде қарастыратын түрлі пікірлері тілдің қоғамдық-әлеуметтік 
қызметіне назар аудару керектігін аңғартады [1, 46]. Бұл ғылыми пікір көптеген жас тілшілер мен әдіскер 
ғалымдарға тіл қойнауында жатқан қазынаны ақтаруға жол сілтеді. Тілдік қатынастағы қатысымдық 
бірліктердің ғалым атап көрсеткендей қоғамдық-әлеуметтік қызметі оны прагматикалық аспектіде 
қарастыруда ашыла түседі. 

Прагматика – нақтылы қолданыстағы тілдік тұлғаларды адамдық факторлар негізінде зерттейтін тіл 
біліміндегі жаңа бағыт. Тілдің қатысымдық-прагматикалық қызметін зерттеуде тілді қолданушының 
қатысымдық мақсатқа жету, тыңдаушысына не оқырманына әсер етіп, белгілі бір әрекетке жұмылдыру 
үшін ұйымдастыратын тілдік тактикалары, тілдік тұлғаларды қолдануға негіз болатын нақтылы сөйлеу 
жағдаяты, сөйлеушінің баяндап отырған жағдайға не оқиғаға субъективтік қатынасы сияқты 
экстралингвистикалық факторлар ескеріледі. 
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Қазақ тіліндегі газет тілі туралы С.Исаев, Б.Әбілқасымов, Б.Момынова сияқты бірнеше тілші 
ғалымдар зерттеп қарастырған. Соңғы кездері мақсатты стиль ішінде баспасөз стилінің прагматикалық 
табиғаты жайлы А.Алдашева, Ф.Жақсыбаева, Қ.Есенова, т.б ғалымдар қарастырған. Олар еңбектерінде 
қоғамдық-саяси және көпшілік газет жанрларын коммуникативтік-прагматикалық негізде зерттеудің 
маңыздылығын, коммуникативтік мақсаттан туындайтын тілдік тактикаларды, газет мәтініндегі 
прагматикалық қызмет атқаратын тілдік құралдарды талдап, газет мәтіні, тақырып атының прагматика-
лық қызметін және тағы да басқа баспасөз тілінің өзекті мәселелерін зерделеген. 

Ал тар кәсіптік саланы қамтитын, оның ішінде әскери салада жарияланатын баспасөз тілі осы аталған 
және басқа да прагматикалық қызмет аясында әлі де болса қарастырылмай жатыр. Сондықтан әскери-
кәсіби бағытта шығарылып жүрген газет-журналдар тілінің өздеріне ғана тән қатысымдық және кәсіби 
қызметін айқындау үшін прагматикалық тұрғыда қарастыруды мақсат етіп отырмыз. Зерттеудің дәйек-
көздері “Қазақстан сарбаздары”, “Отан сақшысы” газеттері мен “Шекарашы” журналдарынан алынды. 

Газет мәтінінің ең негізгі прагматикалық қызметтерінің бірі – оқырманында қандай да бір 
идеологиялық көзқарасты қалыптастыру. Осы тұрғыда ғалым Ф. Жақсыбаева былай деп тұжырымдайды: 
«Ақпаратты жеткізуші кәсіби коммуникатор – журналист пен оқырманның арасында тек ақпаратты 
қабылдап қана қоймай, белгілі бір ортақ идеологиялық көзқарас бірлігі қалыптасуы мүмкін. Сондықтан 
газеттік публицистикалық стильде ақпарат жай жеткізіле салмай, оқырман сана-сезіміне нақтылы 
идеологиялық мақсатқа сай әсер ете отырып, аудиторияның ақпаратты «өзінікі» ретінде қабылдауға 
жағдай тудырып, ықпал етеді» [2, 14]. Газет мақаласында айтылған ақпаратты оқырманның «өзінікі» 
ретінде қабылдауы үшін автор адресат факторын есепке алуға міндетті. Аудиторияның мәтінді барынша 
дұрыс түсінуі үшін адресант ақпаратты жеткізу барысында оқырман қауымының қажеттілігін, мүдде-
лерін, білім деңгейін, әлеуметтік ұстанымдарын ескереді [3, 10]. Сөйлеушінің адресатқа бағытталған 
әрекеті газет дискурсының ең кіші бөлшегі – газет лексикасынан бастап, олардың арасындағы тұтас 
семантикалық-синтаксистік құрылымдық қатынастарынан көрінеді. Әскери – кәсіби саладағы газет 
оқырмандары – әскери қызметшілер. Сондықтан газеттің тұтас мазмұндық құрылымы мен көтерілетін 
тақырыптары адресат болып саналатын әскерилердің кәсіби-қызметтік қажеттілігіне, қызығушылығына 
түгелдей, тіпті кәсіби құндылықтарына бағытталып таңдалады. Жеке құрамды әскери рухта тәрбиелеу, 
оларды кәсіби даярлау және идеялық жағынан шыңдау үшін идеологиялық жұмыстардың маңызы өте 
зор. Әскери педагог ғалымдар жеке құрамға идеологиялық үгіт-насихатты әскери тақырыптардағы 
басылымдар арқылы жүргізуді тиімді әдістер қатарына жатқызады. Әскери саладағы газет тілінің 
прагматикасын қарастырғанда ең алдымен нақтылы қатысымдық жағдайларда қандай тілдік мақсат 
басым тұратынын арнайы қарастыру керектігі байқалады. Басқа да баспасөз түрлері сияқты әскери 
саладағы газет мақалаларының авторлары оқырмандарының сана-сезіміне идеологиялық әсер ету 
мақсатын көздейді. Әскери баспасөз мәтіндерінің тақырыптық мазмұны осы саладағы көпшілікке 
төмендегідей іс-қимылдарға жұмылдырып, идеологиялық әсер ету жүгін арқалайды: 

- қазақстандық саяси идеологияны, ұлтаралық татулықты дәріптеу; әскери қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету міндетін сезіндіру; 

- кәсіби ақпараттандыру; жауынгерлік рухты көтеру, жауынгерлік қырағылық, кәсіби шеберлікті 
арттыруға жұмылдыру; 

- әскери тәртіпті қатаң сақтауды насихаттау; жауынгерлік жолдастықты, әскери бауырластық пен 
ұжымның ынтымақтастығын дәріптеу; 

- озат әскери қызметшілерден өнеге алуға шақыру және тағы басқалар. 
Зерттеліп отырған басылымдар республикадағы жалпыұлттық-саяси немесе оппозициялық 

бағыттағы емес, салалық газеттер болғандықтан, оларда республикалық басылымдардағыдай қазіргі 
қоғамның күрделі мәселелері өткір айтылып, өзекті тақырып етіп көтерілмейді. Бұл газеттердің өз 
ұстанған бағыты мен мақсатына, әскери-кәсіби контексіне орай ерекшеленетін құрылымы мен маз-
мұндық-прагматикалық жүгі бар. Аталған газет мәтіндерінің прагматикалық аспектісі тілдік тұлғалардың 
мақсатты жұмсалымына ғана емес, ең алдымен ондағы әртүрлі айдарлар мен тақырыпаттардың 
прагматикалық көтерер жүгіне назар аудару керектігін талап етеді. Мысалы, «Отан сақшысы» газетінде 
мақалалар көбінесе «Тосқауыл», «Шекара тынысы», «Құрмет тақтасы», «Адам және заң», «Шекара шебін 
бұзғандар» деген айдарлармен топтастырылып жарық көреді. Осылардың кейбіреулеріне арнайы 
тоқталсақ, тосқауыл  сөзі газет айдарының аты болған нақтылы қолданыстық жағдаятта оның кедергі 
болу, бөгет жасау деген негізгі денотаттық мағынасымен қабаттаса шекарашылардың еліміздегі шекара 
шебінің бұзылуына жол бермейтіндігі дәріптелетін жағымды мәндегі бағалауыштық реңк үстемеленіп, 
прагматикалық жүк арқалап қолданылып тұр. Газет мәтініндегі айдар тақырыбы осы мағынасында 
оқырманына тілдік әсер ету арқылы жоғарыда айтылып кеткендей, жауынгерлік қырағылыққа, кәсіби 
шеберлікке қызығушылықты арттыру сияқты прагматикалық түпкі мақсатқа қол жеткізеді. 

Тілдік әсер дегеніміз – сөйлеушінің адресат психикасының зияткерлік және эмоционалдық жағына 
белгілі бір тілдік тұлғалар мен тәсілдер арқылы әсер ете білуі. Мақала мәтініндегі объективті шындық 
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автордың түрлі сезім қырларынан өтеді. Қоғамда тілдік қатынасқа түсіп, ол оқырмандарына өзінің айтпақ 
ойын түйсініп, сезінгенін барынша дәл жеткізуге тырысады. «Автор қандай да бір мақаланы жазуына 
себеп болған түп мақсатын адресатқа барынша терең, жан-жақты жеткізу үшін аудиторияны белгілі бір 
эмоциональдық күйге түсіруді көздейді» [3, 25]. Мақала мәтінінде автордың түрлі сезімі, бағасы 
эксплицитті және имплицитті жолмен айқын көрінсе ғана, өз оқырманына белгілі бір дәрежеде әсер етіп, 
эмоциясына қозғау салары сөзсіз. Өзіндік айтары жоқ газет мақаласы оқырман қауымының 
қызығушылығын оята алмайды. Сөйлеушінің «Мені» оның бағалауымен тығыз байланысты болады. 
Бағалау сөйлеушінің айтылатын ойға деген оң немесе теріс бағасын, субъект ретіндегі шындыққа 
көзқарасын білдіреді. Сондықтан бағалауда ғалым В.Вольф атап көрсеткендей, «субъективтік фактор» аса 
ескеріледі. Автор жазып отырған мақаласында құбылысты не бір оқиғаны жай ғана емес, оған өзіндік 
бағасын бере отырып баяндайды. Дәл осы жерде оның азаматтық позициясы, өмірлік ұстанымы мен 
болмысты пайымдай білуі, таным-түсінігі байқалады. Бағалау мәні сөздердің мағыналық қабаттарынан, 
тұтас сөйлем немесе дискурстың мазмұндық компоненттерінен анықталады және қандай да бір 
қатысымдық-прагматикалық қызмет атқарады. Баспасөз мәтінінде бағалауыштық лексиканың, 
эмоциональды-экспрессивті реңктегі сөздердің қолданылуы оқырманға ерекше әсер қалдырып, 
мақаланың идеологиялық пәрменділігін арттыра түседі. 

Қазақ тіл білімінде газет тілін зерттеген ғалым Б.Момынова газет лексикасын қоғамдық-саяси, 
бағалауыштық және бейтарап етіп жүйелей отырып, оның ішіндегі баға бере айтылатын сөздерде 
субъектінің әлеуметтік белгілерінің нышандары, яғни бағалаудың әлеуметтілігі болатынын баса айтады 
[4, 34]. Ғалымның осы пікіріне сүйенетін болсақ, әскери саладағы жарияланым адресатының әлеуметтік 
тобы айқын, олар әлеуметтану ғылымының терминімен айтқанда өз алдына жеке бір әлеуметтік топты 
құрайтын индивидтер – әскери қызметшілер. Өз алдына ерекше әлеуметтік топ ретінде әскери 
қызметшілердің өмір сүру, қызмет ету және тұрмыстық жағдайларының, әлеуметтік мінез-құлқы мен 
құндылық бағыт-бағдарларының және ойлау тәсілдерінің өзіндік ерекшелігі бар. Бұл құбылыстардың 
әскери қызметшілердің тұлғалық ерекшеліктеріндегі алар орнын әлеуметтанушы ғалымдар жан-жақты 
зерттеп, дәлелдеген [5, 42]. Мақала мәтініндегі сөздер мен сөйлемдердің мағыналық қабаттарындағы баға 
негіздемесі осы аталған шағын әлеуметтік топтың даралық құндылық белгілеріне негізделе отырып 
беріледі. Егер жалпыұлттық газеттердегі лексикада ұлттық таным-түсінік негізіндегі қоғамның барлық 
өкілдеріне ортақ тұтас бір баға көрінсе, әскери саладағы газет лексикасының семантикасында бағалауға 
негіз болатын әлеуметтік құндылық белгілері, мысалы, Отан алдындағы борышын өтеу, әскери антқа 
адалдық, өз қызметтік міндеттерін адал атқару, жарғылық қарым-қатынасты қатаң сақтау, өз Отанын 
қасық қаны қалғанша қорғау, шекара шебін қырағылықпен қорғау, жауынгерлік жолдастық сияқты тілден 
тыс факторлардан құралады. Сөзімізге дәлел ретінде мысалдар келтірер болсақ, «..... Сонымен қатар 
әскери және спорттық дайындықтарын да сүзгіден өткізу жоспарда. Ондағы бар мақсат – шеберлігі 
шыңдалған шекара офицерлерінің қатарын толықтыру. Осынау әдіс арқылы кейінгі буын 
шекарашылардың біліктілігін жетілдіріп, нағыз шекарашылардың сапын толықтыру көзделген» (ОС) – 
деген дискурстарда сүзгіден өткізу, шеберлігі шыңдалған, нағыз шекарашылар сияқты тіркестерде 
бағалау мәні айқын сезіледі. Мақаланың авторлары айтылған ойға оң бағасын беруде әскери адамдардың, 
оның ішінде шекарашылардың кәсіби таным-түсініктерін, құндылықтарын ескергендері анық. Аталған 
сөздердің бағалауыштық мәні арқылы өз оқырмандарына, яғни шекара шебіндегілерге тілдік әсер ете 
отырып, қырағы қызмет атқару, кәсіби шеберлікті ұдайы шыңдау сияқты кәсіби іс-қимылдарға үгіт-
насихат жасау пәрменділігін арттыруға қол жеткізіп отыр. 

Соңғы жылдардағы әскери салалық газет мәтіндерінен заман ағымына сай жаңа танымдық 
құндылықтар негізінде ерекшеленетін бағалау мәнді сөздер мен сөйлемдерді аңғару қиын емес. Бұны 
газеттің өмір талабымен үндесіп, жаңа заман жаршысы бола алғандығы деуге болады. 

Тәуелсіз Қазақстан армиясының күші мен әскери әлеуетін көрсетіп, алдыңғы ұрпақ қаһарман ағалар 
ерлігін, жауынгерлік жолын дәріптеу, заманауи әскери тәрбиеге баулу қазіргі әскери саладағы баспасөз 
беттерінің негізгі идеологиялық мақсаты және насихаттаушы қызметі десе де болады. Сондықтан әскери 
салалық газет-журналдардың прагматикалық қызмет жүгін олардың тақырыпаттарынсыз салмақтау 
мүмкін емес.  

Қазіргі әскери салалық газеттер мәтінінің тақырыпаттары қоғамдық көпшілік газеттердегіден 
біршама екшеленгендігімен, бірақ мағыналық әсері жағынан күштілігімен ерекшеленеді. Бұл әскери үгіт-
насихат құралының, біріншіден, өз кәсіби салалық мүдделерін өтеу қажеттілігіне, екіншіден, мемлекеттік 
органдар туралы заң талаптарына сәйкес шектеулердің ескерілуіне байланысты. Ал мағыналық әсерінің 
күштілігін әскер сапындағы әрбір әскери қызметшінің моральдық-жауынгерлік және отаншылдық рухын 
көтеріп, идеологиялық сенімін нықтап, адал қызмет ету еркіне қозғау салар сөздің мағынасына артылар 
жүк әсер ету күшін тудыратынымен байланыстыруға болады. Әскери салалық газет-журналдарда 
жарияланатын мақалалардағы кез келген оқырманын елең еткізбей қойдырмайтын жоғары мәнерлі және 
әсерлі тақырыпаттардың тілдік әсеріне мақала авторлары эмоционалдық-экспрессивтік бояуы қанық 
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сөздер арқылы қол жеткізетіндіктерін байқауға болады. Мысалы, «Елді қорғау – парыз», «Қастерлі 
шекара күзетінде», «Шекара – шыңдалу мектебі», «Жұлдызы жанған отряд», «Ел шетінде ерлер жүр», 
«Жел өтінде жалғасқан қызмет», «Шекара деп соққан жүрек» деген сияқты баспасөз тақырып-
тарындағы сөздердің эмоционалдық-экспрессивтік мәні мен қатысымдық мағыналарының тереңдігі 
арқасында оқырманына тілдік әсер ету және үгітші, насихатшы қызметтерін табысты орындап тұр. 

Әскери салалық газет-журналдар мақалаларының тақырыптық құлашы кең деп айтуға әбден болады 
және одан басылымның прагматикалық ұстанымдарын да айқын аңғара аламыз. Әскери салалық баспасөз 
мақалаларының тақырыпаттарын зерделей келе оларды өз алдарында белгілі бір прагматикалық қызмет 
жүгі бар мазмұндық типтерге топтастыруға болатынына көз жеткіздік. Оларға ең алдымен мемлекеттік 
дәрежедегі жаңалықтармен қатар, үкіметіміздің әскери саясаты, әскери саладағы, оның ішінде Шекара 
қызметіндегі бүгінгі күннің ағымдағы жұмыстарын оқырман көпшілікке ақпараттандыру, хабардар ету 
үшін жарияланған «Ресей-Қазақстан Үкіметі арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы 
арқылы өткізу пункттері туралы келісім», «Мемлекеттік шекараны айқындау», «Басты басымдық – 
ұлттық қауіпсіздік», «Тәуелсіз елдің тынысы», «Шекаралас өңірлердің ықпалдастығы», «Ең бастысы – 
ел аман болсын», деген сияқты тақырыпаттармен берілген мақалаларды жатқызуға болады. Кез келген 
мерзімдік басылым, тіпті ол салалық болсын, сол кезеңнің қоғамдық жағдайымен үндес болатыны анық. 
Осы тұрғыдан алғанда әскери салалық баспасөз беттеріндегі аталған мақалалар мемлекетіміздің мүддесі 
мен біртұтас қазақстандық идеологияны ұлықтай отырып, өз оқырмандары – әскери қызметшілердің 
идеологиялық сенімдерін қажетті арнаға бұрып, оларға мемлекеттік-патриоттық тәрбие беруші құрал 
бола алып отыр. Сөз болып отырған баспасөз беттеріндегі мақалалардың басым көпшілігі шекара қызметі 
саласындағы кәсіби жетістіктерді жариялап, сол арқылы жауынгерлік жарыс рухын көтеретін, 
жауынгерлік қырағылық пен кәсіби шеберлікті арттыруға жұмылдыратын мақалалар. Олар баспасөз 
беттерінде «Шығыстағы шекара қырағы қолда», «Атқарылған істер баршылық», «Ел тыныштығының 
тірегі», «Шекарашылар – төзімді ұландар», «Шекараны аспан төрінен қорғаған», «Қырағы жанардан 
қағыс қала алмады», «Антқа адалдық», «Кәсіби шыңдалу – негізгі мақсат», «Қарбаласы мол өмір – 
шекарашыларға тән» деген сияқты тақырыпаттармен берілген. 

Әскери тәрбиеде атақты қолбасшылардың ұлағатты сөздері мен аға буын әскери қызметшілердің, 
ардагерлердің сонау сұрапыл соғыс жылдарынан бастап арғы-бергі уақыттардағы жүріп өткен жауынгерлік 
жолдарын жеке құрамға дәріптеу, сондай-ақ озат әскери қызметшілерден өнеге алуға шақыру әскери дәстүр 
реті десе де болады. Әскери салалық газет-журналдар тілшілері бұл өнегелі істі назардан тыс қалдырмай, 
тіпті арнайы айдар арнап, «Алғашқы қиындықтарға төтеп беру шекарашылардың басты міндеті 
болатын», «Ардагерлерге тағзым», «Ардан аттамау – өмірлік ұстанымым», «Қиындықтан қайыспаған 
азамат», т.б. тақырыпатта мақалалар мен очерктерді жүйелі жариялап отырады. 

Қай мазмұндық типтегі мақала тақырыпатын алсақ та, құрылымы көбіне стандартты болып келсе де, 
ел қорғау ісіне көпшілікті жұмылдырып, жігерлендіре алар күші бар әсерлі, прагматикалық қызметі 
пәрменді екендігі анық байқалады. 

Сонымен, әскери салалық баспасөз тілін прагматикалық аспектіде зерттеу арқылы баспасөз тілінің 
бұқараға әсер етуші тіл ретіндегі қоғамдық-әлеуметтік қызметін, оның тәрбие құралы бола алатындығын 
дәлелдеуге тырыстық. Әскери салалық баспасөздің тілдік мақсаты айқын және оған мақала авторлары 
адресат факторларын ескере отырып, түрлі тілдік тактикаларды қолдану арқылы жетіп отыр. 

Қорыта келгенде, әскери салалық баспасөз тілі – Отан қорғау қызметіндегі әрбір әскери қызметшіні 
идеологиялық тұрғыдан сендіріп, әскери-кәсіби құндылықтарды насихаттау арқылы оларды өз 
қызметтерін адал атқаруға жұмылдыра алатын қажетті құрал. 
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  ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ «КӘСІП» КОНЦЕПТІСІНІҢ ҒЫЛЫМИ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Мұқаш М.Т.  
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы  

мемлекеттік университеті,  магистр 
 

Түйіндеме: «Концепт» ұғымының мәні ғылыми тұрғыда тұжырымдалды. Қазіргі тіл 
біліміндегі зерттеулер нәтижесі мен анықтамаларды сараптай келе,  когнитивтік құрылымның негізгі 
элементтерінің бірі – концепт екендігі айтылды. Қазіргі лингвистикада «концепт» термині көптеген 
пікірталастың өзегіне айналғаны, осыған байланысты бірнеше ғылыми бағыттар қалыптасқаны 
белгілі. Соған орай «концепт» терминіне берілген анықтамалар да алуан түрлі. 

Түйін сөздер: Кәсіп, концепт, фрейм, скрипт, сценарий, схема, ойсурет, ұсталық, зергерлік, 
қолөнершілік, аңшылық, пір, тоқым, кісен, құрық, қамшы, мерген, моршы, саятшылық, құсбегі, 
құсшы, сонар, бүркіт, томаға, тұзақ, қолөнер, әшекей, сәукеле, шашбау, шолпы, өңіржиек, тұмар, 
белбеу, мал шаруашылығы. 
 Аннотация: Понятие «концепт» научно сформулировано. Изучая результаты и определения 
современных лингвистических исследований, одним из ключевых элементов когнитивной структуры 
является концепция. В современной лингвистике термин «концепция» стал краеугольным камнем 
многих противоречий, и возникло несколько научных тенденций. В связи с этим определение 
понятия «понятие» также разнообразно. 

Ключевые слова: Профессия, концепт, фрейм, скрипт, сценарий, схема, мысль, кузнечный, 
ювелирный, ремесленник, охота, Прима, ткачество, кісен, Курык, камшы, мерген, морши, охота, 
охота, кусбег, птичник, сонар, Беркут, Тома, ловушка, ремесленник, украшения, саукле, шашбау, 
шолпы, регионжиек, Тумар, пояс, скотоводство. 

Annotation: The concept of "concept" is scientifically formulated. By examining the results and 
definitions of modern linguistic studies, one of the key elements of the cognitive structure is the concept. In 
modern linguistics, the term "concept" has become a cornerstone of many controversy, and several scientific 
trends have emerged. In this connection, the definition of "concept" is also varied. 

Keywords: Profession, concept, frame, script, scenario, scheme, idea, blacksmithing, jewelry, artisan, 
hunting, prima, weaving, csen, Kuryk, kamsy, Mergen, Morsi, hunting, hunting, kusber, Birdman, sonar, 
eagle, Tom, trap, artisan, jewelry, sayle that there are, salpy, regionie, TUMAR, a zone of pastoralism. 

 
Тіл – әрбір елдің, әрбір ұлттың тарихын, мәдениеті мен тұрмыс-тіршілігін, тіпті сол ұлттың өз 

болмысын танытатын, оны сақтап қалатын, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін ұлы қазына ретінде 
қоғамдағы ең маңызды қажеттіліктердің бірі. Сондықтан бүгінгі таңда тілдің құрылымдық, 
коммуникациялық қызметтерінен басқа да қырларын, қасиеттерін анықтау терең зерттеуді талап етіп 
отыр. 

 Атап айтқанда, тіл мен адамның өзара тығыз қатынасына қарай анықталған салаларды былай 
көрсетуге болады: адамның тілі мен рухани белсенділігі; тіл мен адам физиологиясы; тіл мен қоғам; 
тіл мен ойлау; тіл мен адам құндылықтары; тіл және таным т.б. Адамның тілге, тілдің адамға өзара 
ықпал етуінен туындаған осы салалардың әрқайсысының өзіндік зерттеу нысаны, тәсілдері, 
қолданылу аясы бар. Қазіргі тіл білімінде әлеуметтік лингвистика, тіл мен қоғам арақатынасын 
зерттейтін саласы, психолингвистика, индивидтің тұлғалық мінез-құлқы мен ұғымды қабылдау, оны 
санада өңдеу қасиеттерінің тілде көрініс табуы, лингвомәдениеттану, тіл мен мәдениеттің өзара 
қатынасы негізінде ұлт мәдениетінің тілде сақталуы, тілде көрініс табуы, сол тіл арқылы ұлтты, оның 
мәдениетін таныта білу ерекшеліктері, этнолингвистика, тілдегі ұлттық бірліктердің мазмұны мен 
мәнін ұлттың тарихынан, халықтың рухани мәдениетінен, халықтың менталитетінен, халықтың 
шығармашылығынан іздеу  және когнитивтік линвистика, тілдегі көріністі адам санасындағы таным 
ұғымымен байланыстыру,  салалары тілді антропологиялық бағытта қарастыруда.  

Қазіргі тіл біліміндегі зерттеулер нәтижесі мен анықтамаларды сараптай келіп, біздің 
ойымызша, когнитивтік лингвистиканы тіл білімінің антропоөзектік бағытқа сүйенген саласы деп 
түсінуге болатын сияқты. Когнитивтік құрылымның негізгі элементтерінің бірі – концепт. Қазіргі 
лингвистикада «концепт» термині көптеген пікірталастың өзегіне айналғаны, осыған байланысты 
бірнеше ғылыми бағыттар қалыптасқаны белгілі. Соған орай «концепт» терминіне берілген 
анықтамалар да алуан түрлі. 
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Лингвистикада концепт термині мен түсінігінің қалыптасуы тіл, сана, және мәдениеттің өзара 
әсерлесуінің ерекшеліктерін, заңдылықтарын, амал-тәсілдерін игерудегі жаңа қадам болды. 
Лингвистика, когнитология, мәдениеттану, философияның өзара әсерлесуінің жаңа аспектілері пайда 
болып, соның арқасында семантикалық зерттеулер тереңдей түсті. 

Ғалым Ж.Манкееваның пікіріне жүгінсік, кең мағынада концепт – жалпы әлем туралы білім 
жүйесінің (әлемнің концептуалды бейнесінің) бір бөлшегі, үзіндісі, яғни индивидтің объективті 
шындық туралы өз танымындағы тірек ұғымдары, білетіні, ойлайтыны, елестететіні [1,44б]. 

Терминнің түрлі түсіндірілуі оның көп мағыналы латын сөзі «conceptus»-тің семантикасынан 
шығуына байланысты. Сөзіктерде оған мынадай түсініктер беріледі: 

- «жинақтау, өзіне жинау»  
- «өзіне елестету, қиялдау»  
- «жазу, тұжырымдау»  
- «құрастыру»  
- «болу, пайда болу, шығу»  

 Латын тіліндегі концепт ұғымы бірнеше мағынаға ие.  Қазіргі таңда зерттеушілер «концепт» 
пен «ұғым» терминдерінің ара-жігін ашуда. Мәселен, Г.Г.Молчанова ұғым мен концептің 
айырмашылығы туралы айтқанда, біріншісін логика мен философиямен байланыстырған. Кейінгі 
уақытта концепті «мәдениеттің ұйытқысы» ретінде анықталып, мәдениеттанумен де байланыстырған. 
Ғалымның пікірі бойынша, концепт адамның менталды дүниесіндегі мәдениеттің негізгі ұясы, 
қысқаша тарихы, заманауи ассоциациялар, бағалар, тәжірибе және т.б. қамтиды.  

С.Аскольдов концепті ойлау барысында адамға бір-біріне жақын көптеген заттардың орнын 
алмастыратын ойлау құрылымы деп анықтаған [2,12].    

В.А.Маслова концептке келесі анықтаманы береді: «Концепт окружен эмоциональным, 
экспрессивным, оценочным ореолом; это тот, «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, 
переживаний, который сопроваждает слово и выражаемое им понятие. Концепты – предмет эмоций, 
симпатий и антипатий, а иногда и столкновений различных мнений».  

Ғалым В.А.Маслова концепт табиғатын түсіну жайында ойын былайша өрбітеді: «Любая 
попытка постичь природу концепта приводит к осознанию факта существования целого ряда 
смежных понятий и терминов. Прежде всего, это концепт, понятие и значение». Демек концепт, ұғым 
және мағына концепт жүйесін құратын бір-бірімен тығыз байланысты, ажырамас ұғымдар болып 
табылады. Ғалым әрі қарай ұғым мен концепті былайша ажыратады: «Если понятие – это 
совокупность познанных существенных признаков объекта, то концепт – ментальное национально-
специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность языковых 
средств (лексических, фразеологических, паремиологических и др.)» [3, 26-28].   

Қазіргі зерттеушілер жаңа терминнің айту мағынасын таңбалау үшін енгізілгенін ескермеген, 
сондықтан да көптеген философиялық сөздіктер мен энциклопедияларда концепт ұғым не оның 
мазмұнын білдірумен тепе-тең көрінеді.   Яғни, ұғым – заттың түрлі кезеңдерінің объективті идеалды 
бірлігі және қарым-қатынасқа тәуелсіз, ойдың қалыптасу қызметін атқаратын тілдің таңбалық және 
маңызды құрылымымен байланысты. Бұл танымның нәтижесі, баспалдағы немесе кезеңі. Ал концепт 
сөйлеу арқылы жүзеге асады. Концепт субъективті. Жад және елестету – бір жағынан дәл қазір және 
осы жерде ұғынуға бағытталған, екінші жағынан ол жад акті ретінде – өткенге, елестету акті ретінде 
– болашаққа, пайымдау акті ретінде – осы шаққа негізделген жанның үш қабілетінің синтезі, 
концептінің ажырамас бөліктері. «Концепт – это событие, а «события» – это понятие» [2, 12]. 

Ұғым белгілі бір объектінің танылған аса мәнді белгілерінің жиынтығы болса, концепт - 
мазмұн межесі жағынан объект туралы барлық білімнің жиынтығы, ал тұрпат меже тұрғысынан 
тілдік бірліктердің, құралдардың жиынтығы болып табылатын ментальды, ұлттық ерекшеліктерді 
танытатын құрылым. 
 В.А.Маслова концепті «мәдениеттің тереңінен бастау алатын», эмотивтілік, коннотация, 
табиғатына сәйкес аксиологиялық және тіл жүйесінде «аты»/«атаулары» бар ұғым деп ойын 
жетілдіре түседі. Ғалымның пайымдауынша, кез келген ұғым концепт бола бермейді, тек қана кейбір 
күрделі, нақты бір мәдениетті оларсыз елестету, танып-білу мүмкін емес маңызды ұғымдар ғана 
концепт ретінде танылады. Концептосфера құрылымы В.А.Маслованың пікірінше, өзек, өзекке 
тамырлас аумақ және перифериядан   тұрады. Концепт өзегі мен өзекке тамырлас аумақ әмбебап 
және жалпыхалықтық білімдерді танытса, периферия – индивидуалды, яғни жеке тұрғысынан 
танытады [3, 17-27]. В.И.Карасик концепті когнитивтік және мәдени деп ажыратып, когнитивті 
концептілерді қоршаған ортадағы шындықты құрылымдап және оны қайта құратын индивидуалды 
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мазмұнды болып келетін менталды құрылымдар ретінде анықтаса, ал мәдени концептілер сол 
мәдениеттің өзіндік ерекшеліктерін бекітетін ұжымдық мазмұнды болып келетін менталды 
құрылымдар деп түйген.   

Қазіргі кезде концептіні түрлі тұрғыдан түсіндірудің негізінде мынадай бағыттар 
қалыптасқан:  

- Логикалық бағыт (Арутюнова Н.Д., Степанов Ю.С.)  
- Психолингвистикалық бағыт (Залевская А.А.)   
- Лингвистикалық бағыт (Бабушкин А.П.) 
- Философиялық бағыт (Колесов В.В., Лисицын А.Г.) 
- Психологиялық бағыт (Лихачев Д.С., Холодная М.А.)  
- Интегративті бағыт (Ляпин С.Х., Карасик В.И.) 

Түрлі бағыт өкілдерін біріктіретін нәрсе, олардың концептіні жалпы және кең категорияның 
бөлігі ретінде қарастыруы.   Қазіргі лингвистикада концептіні түсіндірудің негізгі үш бағыты бар: 

Бірінші бағыт. Концептіні қарастыруда  культуралогиялық аспектіге назар аударады, 
мұнда   концептілер мен олардың қатынастарының жиынтығы ретінде түсіндіріледі. 
Осылайша, концепт – адамның ментальді әлеміндегі мәдениеттің негізгі ұясы. Олар ұжымдық 
тілдік санадағы орталық орынға ие болғандықтан олардың зерттелуі өзекті мәселеге айналуда. 
Концептіні осылайша түсіну тіл рөлін тек көмекші құрал ретінде екінші орынға қоюмен 
байланысты. 

Екінші бағыт. Концепт мағынасының қалыптасуының жалғыз құралы деп тілдік 
таңбаның семантикасын санайды. 

Үшінші бағыт.   Концепт сөз мағынасынан тікелей пайда болмайды, сөз мағынасының 
адамның жеке және халықтық тәжірибесімен ұштасуының нәтижесі, яғни концепт сөз бен 
шындықтың арасындағы делдал [4, 58]. 

Көптеген зерттеушілер концептіні мәдениетпен байланыстыра көрсетеді. Кей 
зерттеушілер мұны негізгі деп тапса, енді біреулері қосымша деп қарастырады. Біздің 
ойымызша, концептінің негізгі қасиеті болып оның белгілі бір мәдениетпен, қоғамның 
мәдени тәжірибесімен байланысында. Мәдениет өзін туындатқан халықпен біте қайнасып 
жататыны айқын және оның бойында өмірлік философияны анықтайтын, барлық адамзатқа 
тән әлемдік бейнедегі ұғымдардың берік орын алатыны белгілі. Солай бола тұра, осы аталған 
ұғымдар ұлттық дүниетаным, мәдениет негізінде қалыптаса отырып, ұлттың ұлт болып 
айқындалу белгісі ретінде де қолданылады. Мәдениетке қатысты концепті адам мен ол өмір 
сүретін ақиқат шындық аралығын байланыстырушы ретінде қызмет атқаратындықтан оны 
зерттеудің маңызы зор болып отыр. 
Концептілер – белгілі мәдениетті онсыз елестету мүмкін болмайтын ең күрделі, маңызды 

ұғымдар. Олардың саны шектеулі, себебі кез келген атау- таңба құбылысы концепт бола алмайды. 
Белгілі бір мәдениет үшін құнды, өзекті және өзінің бекітілуі үшін саны көп тілдік бірліктерге ие, 
мақал-мәтелдердің, поэтикалық және прозалық мәтіндердің тақырыбы бола алатын шындық 
құбылыстары ғана концепт бола алады. Олар халық жадының мәдени иегерлері. М.В.Никитин, 
А.П.Бабушкин концептіні дәстүрлі түрде сананың дискретті бірлігі ретінде түсінеді. М.В.Никитин: 
«Мағына – бұл таңбамен байланысты концепт» – дейді, яғни басқаша айтқанда, концепт – түрлі 
таңбалармен (сөз, морфема, сөз тіркесі) байланыста болатын бейне мен ұғым. Олар идеалды, шынайы 
болмысты бейнелейді  [5,12]. 

Концепт - өмір мазмұнының бір тілдік бірлікке (тілдік таңбаға) жинақталуы, шоғырлануы; 
таңбаға (тілдік) өмір, әлем мазмұнының белгілі бір бөлігі жинақталып, шоғырланғанда, ұғым 
жасалып, атау пайда болады. Өмір мазмұны деген сөз – тәжірибе, дағды арқылы дүниенің адам 
санасында әбден танылып, сіңіп, таңбалануы. Осыдан соң кері әрекет жүріп, адам өзінің санасында 
таңбаланған дүниесін, мазмұнға толы ұғымды (концептіні) сыртқа шығарып, оған атау береді. Атау – 
санада «иленіп», тіл арқылы жарыққа шыққан сөз. Содан соң сөз байланыс құралы қызметіне 
айналады. 
        Концептің құрылымы өте күрделі. З.Д.Попова мен И.А.Стернин сияқты ғалымдар 
концептілердің түрлерін анықтау барысында когнитивтік концептілердің адам санасында 
қалыптасуын әр түрлі процестер негізінде             (сезімталдық, ойлау операциялары, санадағы тілдік 
бірліктер арқылы) топтастырады. Когнитивтік зерттеулер нәтижесінде концептіні ұлттық концептілік 
өріс элементі деп қарауға мүмкіндік туады. Осы негізде зерттеуші В.А.Маслова концептің түрлерін 
былайша топтастырады: 
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- жеке тұлғалық концептілер; 
- адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты концептілер; 
- жалпыұлттық концептілер.    

 Отандық тіл білімінде концепт ұғымына қатысты мәселелерді Ж.Манкеева, Н.Уәлиев, 
Қ.Жаманбаева, Г.Смағұлова, Г.Снасапова, М.Күштаева, С.Жапақов, А.Ислам, Н.Аитова, 
Ж.Жампейісова, Э.Оразалиева, Г.Мұратова, Б.Тілеубердиев т.б. ғалымдар өз еңбектерінде жан-жақты 
қарастырады.  
 Ғалым А. Исламның айтуынша, концептілерді талдау барысында төмендегідей бірізділік 
ұсталынады: сөздіктегі анықтамасы; концептің мағынасы мен орны; концептің адамның күнделікті 
санасындағы түсінігі; концептің әмбебап белгілері; концептің фразеологизмдердің түзілуіне немесе 
қолдануына әсері; белгілі бір концептіге байланысты сюжеттің немесе образдардың пайда болуы .  
 Концепт дегеніміз – этномәдени санада сақталатын, белгілі бір ұлттың ұрпақтан-ұрпаққа 
берілетін, ұлттың мәдени құндылықтары жөніндегі сан ғасырлық түсінігін білдіретін құрылым [6, 
56]. 
 Жaлпы когнитивтік ғылымның зерттеу нысaны - сaнaдa бейнеленген білім мен aқпaрaттaр 
болсa, aл когнитивтік бaғыттың бaсты мaқсaты — дүниенің бейнесін белгілі бір тілдік жүйеде 
көрсету екендігі белгілі. Когнитивті ғылымы aдaмның ұлттық болмысқa негізделген тaнымдық 
көрсеткішінің тілдегі көрінісін зерттейтіндігін білеміз. Ендеше мұндaғы бaсты бірлік – концептілер.  
Концептілер   ұлттық, мәдени тұрғыдaн aнықтaлaды дa,    мәдени, ұлттық мәдени, лингвомәдени және 
когнитивті деген түрлерге бөлінеді. 

Ғaлым A.Б. Әмірбековa «Концепт» ұғымын  әр қырынaн қaрaстырa келе,  былaй топтaп 
көрсетеді: 

Лингвомәдениеттaнымдық aспектіде, концепт — aқиқaт дүниенің сaнaдaғы мәдени, рухaни, 
этикaлык, әлеуметтік тaнымын aйқындaйтын бірлік ретінде тaнылaды (Н.Д. Aрутюновa, A.M. 
Мороховский, Д.С. Лихaчев т.б.). 

Психолингвистикaлық aспектіде концепт — aқиқaт дүние турaлы психикaлық қaбілеттер 
(қaбылдaу, жaдыдa сaқтaу, көру, есту, ұғыну, сезу) aрқылы қaбылдaнғaн aлғaшқы ментaльді 
түсініктер ретінде тaнылaды (Р.И. Пaвиленис, Дж. Келли, Дж. Кaгaн). 

Лингвокогнитивтік aспектіде, концепт — aқиқaт дүниенің сaнaдa жaн-жaқты жинaқтaлып 
тұжырымдaлғaн aқпaрaттaры мен когнитивтік семaнтикaсы aрқылы тaнылғaн көрінісі (бейнесі). 
Әрбір концепт тіл aрқылы көрініс тaбaды, концептіні тaнытудa тілдік семaлaр қызмет aтқaрaды (Е.Н. 
Кубряковa, A. Вежбицкaя). Дүниені тaнытaтын әрбір семa сaнaдa фрейм, сценaрий, ойсурет, сызбa 
секілді фонғa сaлынғaн ситуaциялaр мен бейнелер aрқылы тaңбaлaнaды»  

Осымен бірге,  A.Б. Әмірбековa концепт ұғымынa берілген тұжырымдaрды тaлдaй келе,  
концептіні aнықтaйтын төмендегідей көрсеткіштерді aтaп өтеді:    

- концепт дүниенің құндылықтaрын тaнытaды; 
- концепт сaнaдaғы дүниенің мәнін бейнелейді; 
- тіл aрқылы объективтенеді; 
- субъектінің білімдік деңгейін тaнытaды; 
- белгілі бір ұлттың мәдени деңгейі мен ментaлитетін көрсетеді 
- әрбір ұлттың тaнымдық белгілерінің мaзмұнын aжырaтaды; 
- тұлғaның өзіндік тaнымдық стилін aйқындaйды; 
- концепт - aдaм тәжірибесіндегі идеaлды түсініктің ең кішкене бірлігі; 
- концепт - білімді тaрaту, сaқтaу және өңдеудің негізі бірлігі; 
- концепт - белгілі бір мәдени болмыстың негізгі ұясы [7, 46].  

Яғни, когнитивті тіл білімінің бірлігі ретіндегі концептіге тілдік бірліктер енеді және 
номинaтивті өрісін құрaйды. Когнитивтік ірі және ұсaқ кaтегориялaрғa бaйлaнысты концептінің 
моделі құрылaды деген тұжырым жaсaуғa болaды. Концептілер, яғни ұлттық-мәдени,   лингвомәдени 
концептілер жүйесі дәрежесінен төмендеп, сaнaдa тaным процесі жүзеге aсaды.   
 Қорыта айтқанда, көркем мәтінде көрініс тапқан концептілік құрылымдардың бейнелі 
түсінікпен вербалдануы автордың ойсуретке салып тану шеберлігін көрсетеді. Ойсуретпен берілген 
түсінік, ұғым ойда бейнеленеді, метафора арқылы тілдік көрініс табады. 

Жоғарыда аталған концептілік құрылымдaрдың сaнaдa бейнеленуі әртүрлі формaдa көрініс 
тaбуы адамзатың әлем бейнесі туралы жинақталған  мәдени түсініктерді беретін тірек ұғымдар. 

Концептіні белгілі бір мағына бере алатын, әлемді танытатын таңба ретінде қарастыруға 
болады. Концептіні таныту мақсатында кез келген тілдік бірлік, лексикалық мағынасы бар сөздер 
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қолданылады. Ал концепт ретінде барлық ұғымды ала алмаймыз, тек белгілі бір мәдениетті танытуда 
қолданылатын және автор үшін маңызы зор деп танылатын күрделі ұғымдарды тани аламыз. Мәтінде 
концептілер мазмұндық, қолданымдық, түрленімдік көрінісіне қарай ажыратылады. Концептілердің 
санада танылу деңгейіне қарай, ақиқат дүниенің болмысы мен өзіндік ерекшелігіне қарай 
метафизикалық, ұлттық-мәдени, эмоционалдық концептілер деп шартты түрде жіктеуге болады. 
Сонымен, жоғарыда берілген тұжырымдамалар концептінің когнитивті лингвистиканың негізгі 
ұғымы екенін және концепт құрылымының ауқымы кең екенін дәлелдейді. 
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Түйіндеме: Мақалада лидерлер лексикасының прагматикасы Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» Жолдауы тілін 
талдау негізінде қарастырылған. Авторлар Жолдаудың адресаттың қандай да бір әрекетке баруына 
қаншалықты дәрежеде түрткі бола алатындығын, автордың қай сөзге баса мән беріп, тілдік 
бірліктерді өз түпкі ниетіне сай іріктегендігін анықтауға талпынған. 

Түйін сөздер: лидерлер лексикасы, прагматика, жолдау, тақырыпаттың прагматикалық 
қызметі, тілдік қолданыстардың прагматикалық сипаты, бағалауыш сөздер.  

Аннотация: В статье рассматривается прагматика лексики лидеров на основе анализа языка 
Послания Главы государства К.Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана». Авторы стремились выяснить степень влияния послания 
адресату, слова, которым придавалось особое значение и их прагматическую функцию.  

Ключевые слова: лексика лидеров, прагматика, послание, прагматическая функция темы, 
прагматический характер языковых применений, оценочные слова. 

Annotation: The article considered the pragmatics of the vocabulary of leaders based on the analysis 
of the language of the Address of the Head of state K. Tokayev "Constructive public dialogue-the basis of 
stability and prosperity of Kazakhstan". The authors sought to find out the degree of influence of the 
message to the addressee, the words that were given special meaning and their pragmatic function.  

Keywords: vocabulary of leaders, pragmatics, message, pragmatic function of the topic, pragmatic 
nature of language applications, estimated words. 

 
Өткен ғасырдың соңынан бері қарай әлемдік лингвистикада кең талқыға түсіп, көптеген 

ғылыми ізденістерге арқау болған тіл білімінің саласы - прагматика. Прагматика грек тілінен 
аударғанда "әрекет, іс" деген мағынаны білдіреді.  Қазіргі кездегі лингвистикалық зерттеулердің қай-
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қайсысын алып қарасақ та, барлығында дерлік басты назарға үстіртін деңгейде болсын прагматика 
мәселесі сөз болады. Тіл білімінде біршама кең қолданысқа түскен "прагматика" терминінің 
анықтамасы Т.ван Дейкке тиесілі. Ғалым оны "тілді мәнмәтінде зерттеу" деп атап, прагматикалық 
құрылымның грамматика теориясына енуі тиіс, сонда ол тілдік форма, мағына және әрекетті 
сипаттайтын ережелер жүйесіне айналады деген  пікірді ұсынған. ХХ ғ. 30-жылдары прагматика 
терминін Ч.Пирстің идеяларына сүйене отырып, семиотиканың негізін қалаушылардың бірі, 
америкалық ғалым Ч.Моррис енгізген болатын. Ғалым прагматиканы тілдік таңба мен оны 
қолданушысының арасындағы қарым-қатынасты зерттейді деп анықтайды. 

Прагматиканың негізгі мәні – тілдік факторларды адам қызметіндегі аспектіде зерттеу[1]. 
Лидер (ағылшынша leader — жетекші) — қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті 

тұлға. Халықтың немесе белгілі бір әлеуметтік топтың мақсат-мүддесін толық сезініп, қорғай білетін, 
бойына саяси қайраткерге лайықты қасиеттерді жия білген адам Лидер ретінде танылады. Лидер алға 
қойған мақсатқа жету үшін белгілі бір әлеуметтік ортада адамдардың күш-жігерін біріктіріп, іс-
әрекетін қоғам мүддесіне сай жүргізеді [2]. 

Лидерге алғырлық, ақылдылық, қажырлылық, ұйымдастырушылық, жұртқа жағымдылық, 
сондай-ақ өзіне жауапкершілік ала білу және іскерлік таныта білушілік, т.б. қасиеттер мен қабілеттер 
тән болғандықтан, біздің мақсатымыз – Президенттің "Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі" атты Жолдауы арқылы социум мүшесі болып табылатын 
адресатқа психика-эмоционалды тұрғыдан әсер етуін, адресаттың қандай да бір әрекетке баруына 
қаншалықты дәрежеде түрткі болатындығын, автордың қай сөзге баса мән беріп, тілдік бірліктерді өз 
түпкі ниетіне сай етіп іріктей білгендігін анықтау.  Осы айтылған мақсаттарға жету үшін үш міндетті 
шешу көзделді: 

1) Тақырыпаттың прагматикалық қызметін анықтау; 
2) Жолдаудағы тілдік қолданыстардың қызметін көрсету; 
3) Тактикаларды саралау. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жасаған тұңғыш Жолдауы 

"Заман талабына сай тиімді мемлекет", «Азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздіктерін қамтамасыз 
ету», «Қарқынды дамыған және инклюзивті экономика» және "Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі" 
деп аталатын төрт бөлімнен тұрады. Жолдауда мемлекетіміздегі бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселелер 
көтеріліп, оларды нақты шешу жолдары айқындалған, қоғамдық диалог, ашықтық басым бағыт 
ретінде танылған.   

Тақырыпат – мәтіннің прагматикалық мүмкіндігін арттыра түсетін микрокомпоненттердің 
бірі. Оның негізгі қызметі: белгі, хабар беру; қызықтыру, мәтінді ұйымдастыру. Тақырыпат – мәтін 
мен оқырман арасындағы байланысты күйшейтетін, оған әсер ететін мәтін компоненті. Оқылмаған 
мәтін коммуникативті қызмет атқара алмайтыны белгілі. Ал оны оқырманға оқытудың кілті – 
тақырыпат. Оның тартымды, мазмұнды, әсерлі болуы автордың шеберлігінің дәлелі. 

"Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі"  атты 
тақырыпаттың прагматикалық қызметі: 

• Тақырыпат ашық мазмұнда берілген; 
• Мәтін мазмұны жинақталып, тақырып атында көрініс берген; 
• Автордың көтерген проблемасы мен коммуникативтік мақсатын айқындап тұр. 
Әрбір тілдік қарым-қатынас жағдайының стратегиясы болады. Стратегияға жағдайды 

бағдарлау, табысқа жету үшін ықпал ететін бағытты анықтау, ұйымдастыру жатады. Тілдік стратегия 
тілдік құралдарды қолданатын коммуникативтік тактикаға негізделеді. Ал тактика ортаның 
ерекшелігіне байланысты өзгеріп отырады.  

Публицистикалық стильде басым қолданысқа ие коммуникативтік тактикалар: 
1) Абырой-беделді алға тарту, яғни белгілі бір адамның айтқан қанатты сөзін, мақал-

мәтелдерді, пікірін негізге алып, ойды дәйектеу. 
2) Коммуникантты өзімсіну немесе интимизация. Бұл тактика грамматикалық көрсеткіштер 

(тәуелдік жалғауы мен жіктік жалғау) арқылы жүзеге асады.  
3) Фактілерді қарама-қарсы қою тактикасы [3]. 
Осы тактикалардың ішінде жолдауда кең қолданылғаны - коммуникантты өзімсіну немесе 

интимизация тактикасы және абырой-беделді алға тарту тактикасы. «Коммуникантты өзiмсiну 
(интимизация)» әдiсi негiзiнен есiмдiктердiң, тәуелдiк, жiктiк жалғаудың көмегiмен берiледi. Мәтiн 
авторы бұл грамматикалық тұлғаларды оқырмандарға өзiнiң жақындығын, көзқарастарының бiр 
екендiгiн көрсету үшiн ұтымды қолданады. Мысалы: 
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• Біз еліміздің жаңа тарихындағы маңызды белеске жақындап келеміз  
• Біз өз жұмысымызда Елбасы ұсынған Бес институционалды реформа мен Ұлт 

Жоспарын толыққанды жүзеге асыру қажеттігін басты назарда ұстауымыз керек.   
• Еліміздің қоғамдық-саяси өмірін жаңғыртпай, табысты экономикалық 

реформаларды іске асыру мүмкін емес. Бұл – біздің ұстанатын басты қағидатымыз. 
• Елімізді өңірдегі көшбасшы ретінде танытып, Орталық Азиядағы беделімізді 

арттыру – стратегиялық міндет. 
• Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін: жеріміз шетелдіктерге 

сатылмайды. Оған  жол берілмейді. 
Мәтін авторы біз, еліміз, жеріміз, біздің қағидатымыз, беделіміз деген сөздер мен сөз 

тіркестері арқылы оқырман қауымын өзімсініп, айтылғандардың барлығының халыққа ортақ 
екендігін көрсетуге тырысқан. 

Абырой-беделді алға тарту тактикасы – қазақ халқы бұрыннан қолданатын тиiмдi әдiс. 
«Өнер алды қызыл тiл» деп шешендiктiң мәнi мен мағынасын ертеден терең түсiнген 
халықтың бiрi – қазақ халқы өз ойын ашық жеткiзiп, тыңдаушысына әсер ету үшiн ұлы, 
ойшыл, бiлiмдар адамдардың, ғалымдардың, ел сыйлаған қариялардың, шешендердiң сөздерiн 
алға тартып, олардың абырой-беделiне арқа сүйей отырып, түпкi мақсатына қол жеткiзген.  
Мысалы: Ұлы Абай өзінің алтыншы қара сөзінде  «Бірлік – ақылға бірлік» дегенін білесіздер.  
Елбасымыздың «Ел бірлігі – ең асыл қасиет» деген қанатты сөзі – біздің айнымас 

қағидамыз. 
Тілдің лексикалық қазынасындағы сөздердің мағынасын, прагматикалық мақсатын айқындап 

әрі қолданысқа дұрыс енгізу мәселесі стилистика ғылымымен тығыз байланыста болады.  
Безендіруші стилистика сөз образына арналады. "Образдылық", "бейнелілік", "көркемдік" - 

өте күрделі стилистикалық категория. "Образ" терминінің астарында семантикалық ерекшелік пен 
прагматикалық мақсат, стилистикалық әсер қатар үйлесіп айтылады. Сөздің образдылыққа енуі өзінің 
тура мағынасынан ауыспалы мағыналарға ойысуы, сөздің образды мағынаға ие болуы өзінің алғашқы 
номинативті мағынасының қызметін жоғалтып, ерекше бояуға енуі болып табылады, ал 
экспрессивтілік бояу стилистикалық әсер береді, автордың сөзі прагматикалық мақсатын айқын 
танытып отырады. Ал эпитетті сөздер автордың айтайын деген идеясын бейнелілік дәрежеде көтеру 
мақсатын білдіріп қана қоймайды, суреттеп отырған оқиға құбылыстың жағымды жақтарын, 
автордың көзқарасын, қоғамға көзқарасын әртүрлі мақсатта қолданылады. Мысалы, мақалада 
қолданылған эпитеттер: сындарлы өтініш-тілектерін, тұрақты диалог, қазіргі геосаяси ахуал, 
бейбіт акциялар, белсенді азаматтық қоғам, қайғылы оқиғалар, ұлттық компания, жаңа жоба 
және т.б. 

Мәтінде прагматикалық функция атқаратын тілдік құралдардың бірі - бағалауыш лексика. 
Бағалауыш лексика қазақ тіліндегі мол лексикалық қордың қолданбалылық қасиетін ашады. 
Бағалауыш сөздерде субъектінің объектіге деген эмотивтік қатынасы анық байқалады. Бағалаушы 
субъект үш түрлі қызмет атқарады: 

1) бағалап отырған затты тану 
2) өз тарапынан баға бере алуы 
3) прагматикалық әрекетпен байланысты эмотивтік қызмет [4, 85]. 
Азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын 

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру – бәрімізге ортақ міндет. 
Осы мақсатпен біз белгілі қоғам өкілдерін қамтитын Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін 

құрдық. Бұл кеңес ротациялық тәртіппен жұмыс істейді. 
Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін: жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. 

Оған  жол берілмейді. 
Жолдауда перформативті етістікті сөйлемдердің кездесуі оның прагматикалық сипатын 

айқындауға мүмкіндік береді. Мысалы: Мен бәріңізді мерейлі мекенімізді өркендетуге үлес қосуға 
шақырамын! Баршаңызға амандық, табыс тілеймін! 

Жолдаудың тақырыбы айтып тұрғандай, еліміздің тұрақтылығы мен өркендеуінің алдағы уа-
қыттағы негізі халық пен мемлекеттік аппарат арасындағы диалогтің орнауы болмақ. Осы орайда, 
Жолдауда Президент «Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге 
ортақ міндет» деп өзінің ұстанымын нақты көрсетіп өтті.  

Жолдаудағы азаматтық қоғамға қолдау көрсету, мемлекеттік міндеттерді шешуде азаматтық 
қоғамның мүмкіндіктерін кеңінен қолдану, қоғамды толғандырған мәселелерді азаматтық диалог 
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аясында шешу туралы бастама халыққа қарай жасалған жаңаша бетбұрысты білдіреді. Сонымен қатар 
Президент Жолдауында қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына жедел назар 
аудару, адам құқықтарын қорғау мемлекеттік органдар қызметінің негізгі басымдықтары болуы керек 
екендігі атап көрсетілген. Бұл бастамалардың азаматтық қоғам тарапынан қолдау табатындығына еш 
күмән жоқ.  
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Түйіндеме: Мақалада жеке тұлғаның коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға негіз 

болатын тілдесім әрекеті қарастырылды. Білім беру кеңістігінде коммуникация ұғымының енгізілу 
себебі мен маңызы сараланды. Профессор Ф.Ш.  Оразбаеваның еңбектерін басшылыққа ала отырып, 
тілдік қатынастың негіздері талданды.   

Түйін сөздер: коммуникативті құзыреттілік, тілдесім әрекеті, тіл коммуникациясы, жанама 
тілдесім, тікелей тілдесім, білім беру, сөйлеу жаттығулары, дағдыларды қалыптастыру, диалог, 
жаңашылдық. 

Аннотация: В статье рассматривается коммуникативная деятельность, являющейся основой 
для формирования коммуникативной компетентности личности. Проанализированы смысл и 
значение внедрения концепции общения в оброзовательной сфере. На основе научных работ 
профессора Ф.Ш. Оразбаевой были рассмотрены основы языковых отношений. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативная деятельность, 
языковая коммуникация, косвенная коммуникация, прямая коммуникация, обучение, разговорные 
уражнения, формирование навыков, диалог, новизна. 

Annotation: The article considers the communicative activity, which is the basis for the formation 
of the communicative competence of the individual. The meaning and significance of introducing the 
concept of communication in the educational field are analyzed. Considered the basics of language relations 
by basing on the scientific work of рrofessor F.Orazbayeva  

Keywords: communicative competence, communicative activity, language communication, indirect 
communication, direct communication, educational process, conversational skills, skills development, 
dialogue, novelty. 

 
Қазіргі мектептегі білім берудің негізгі мақсаты - оқушының жеке басының жан-жақты 

дамуы, оның әлеуметтік бейімделуі, болашақ кәсіби қызмет саласында дағдыларын жетік пайдалана 
алуы. Жеке тұлғаның әлеуметтенуінің, интеллектуалды және эмоционалды дамуының қажетті шарты 
– жалпы және коммуникативті мәдениетті арттыру. Мемлекеттік бірыңғай білім беру стандарттары 
оқушылардың коммуникативті құзіреттілігін дамытуға – адамның коммуникативтік жағдайға тап 
болғанда белгілі бір не болмаса өзге де коммуникативті міндеттерді шешетін тілдік құралдарды 
жетілдіруіне ерекше көңіл бөледі. Тілді қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану сөйлеушіден 
ескеруі керек көптеген ережелер мен нормаларды білуді талап етеді. Белгісіз не нақты жағдайларға 
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байланысты жеке сөздер мен сөз тіркестеріне берілетін мән қандай – мұның бәрі коммуникативтік 
құзіреттілікпен реттеледі. 

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде:  «Құзырлық» сөзіне мынадай 
анықтама берілген: «құзыр (компетенция) –  жалпы алғанда қайсыбір тапсырманы орындауға 
қабілеттілік немесе бір нәрсені жасау» [1]. Латын тілінен аударғанда «құзырлық – өз ісін жетік білу, 
танымы мол, тәжірибелі»,- деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір саладағы құзырлылықты меңгерген 
тұлға сәйкесінше білім мен біліктілікпен сусындап, өз саласының тиімді әрекет ете алатын 
майталманы болады.  

Жалпы алғанда  коммуникативті құзіреттілік - қарым-қатынастың күрделі құрылымымен 
анықталады. Ол – әртүрлі әлеуметтік топтардағы адамдармен қарым-қатынас жасау үшін өзінің ана 
тілі мен өзге тілдерді меңгеруге, өмірлік жағдаяттарды шешу мақсатында әртүрлі коммуникация 
нышандарын қолдана білуге үйрететін құрылым. Коммуникативті құзіреттілік – лингвистикалық, 
мәдени, психологиялық және әлеуметтік білімдерді синтездеуге негізделген келесі коммуникативті 
дағдылардың жиынтығы: 

- басқа адамдармен қарым-қатынас құру мүмкіндігі - жұпта, шағын топта диалог 
жүргізу, позициялардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ескеру, ортақ өнім немесе нәтиже 
алу үшін серіктестермен өзара әрекеттесу; 

- ғылым, өнер, математика, шет тілдерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 
түсіну, қарым-қатынас құралы ретінде тілді білу; 

- уақытқа бағдарлану, өткен мен қазіргі фактілер мен оқиғаларды дәуір, уақыт және 
басқа оқиғалармен байланыстыра білу, трендтер туралы болжам жасау; 

- шағын топтың, сыныптың, мектептің өмір салтын сақтау және өзгерту; 
- өзіндік бағалауға сәйкес әр түрлі лауазымдар мен рөлдерді иелену, басқа адамдардың 

позициясы мен рөлдерін түсіну. 
Бұл дағдыларды қалыптастыру коммуникативті-белсенді оқыту арқылы жүзеге асырылады. 

Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас 
жасауы. Ал тілдесім – сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін қамтитын ерекше құбылыс. Ол тілдік 
қатынастың ең маңызды көрсеткіші бола келіп, оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалымның іс 
жүзінде қолданылуына мүмкіндік жасайды. Тілдесім арқылы оқу, жазу, тыңдау, сөйлеуге үйрету 
жүзеге асады, оларға қатысты жұмыстар атқарылады. Мұнда пікір алмасу ауызша түрде де, жазбаша 
түрде де іске асып, белгілі бір адамдар арасындағы қарым-қатынасқа, яғни коммуникацияға 
мүмкіндік туғызады [2, 43-44].  

Тілдесім Ф.Ш. Оразбаеваның еңбегі бойынша, үш түрлі жолмен жүзеге асады: 
1. Информациялық – оймен, идеямен, көңіл-күймен, әр түрлі хабарлармен алмасу; 
2. Ықпалдық – тілдесушілердің бір-біріне әсері, өзара әсершілдкітің болуы; 
3. Қабылдамалық – адам мен адамның түсінісуі, бірін-бірі қабылдауы [3,239-240]. 

Оқушыларға үйретілетін тілдесім әрекетінің мазмұны қай мәселені қамтымасын, болашақта 
өмірлік жағдаяттарда қажетке жарайтындай не болмаса коммуникативті мәселелердің төңірегінен 
табылатындай болуы шарт.  
 Оқыту, үйретуге қатысты тілдесім екі түрлі болады: 

1. Тікелей тілдесім – адамдарды бір-бірімен көзбе-көз, ауызба-ауыз, бірін-бірі тікелей көру 
арқылы тілдесуі; оқытушы мен оқушының тікелей көзбе-көз қарым-қатынасы [2,133].  

Тікелей тілдесім сөйлесім әрекетінің оқылым түрінде көптеп қолданылады. Оқылған мәтінді 
дұрыс қабылдау үшін мынадай іскерліктер мен дағдыларды игеру қажет: сөздер жиынтығын 
мүшелерге бөлу (сөздер, тіркестер, фразалар) және олардың маңызын анықтай білу, бейтаныс 
бөлшектердің маңызын анықтау, мәтіннің тақырыбы, жалпы мазмұны жайында бірінші сөздерінен-ақ 
болжалдай білу, мәтіннің тірек сөздерін ойында сақтап қалу, оның мазмұнын іштей талдап, сыртқа 
айтуға даяр болу. Оқушылардың ауызекі тілін дамытуда көркем шығарма мәтінін мәнерлеп оқудың 
алатын орны айрықша, себебі байыбына тек мәнерлеп оқу арқылы ғана бара алады. Сонымен бірге 
көркем туынды туралы тұжырым жасап, талғамын танытады.  

Тілдесімдегі басты жаттығу жұмыстарының бірі – мазмұндау.  Мазмұндау дағдысын 
қалыптастыру үш кезеңде жүреді: теориялық дайындық жүргізу, сөйлеуге дайындау және ауызекі не 
жазбаша мазмұндау. Мазмұндауыдың мынадай түрлері мен әдіс-тәсілдері бар: сұраққа жауап беру, 
диалог түзу, мәтінді толық мазмұндату, мәтіннің формасын өзгертіп мазмұндау, сурет бойынша 
мазмұндау, диалогқа құрылған мәтінді мазмұндау, аяқталмаған мәтінді толықтырып мазмұндау және 
т.б. Ауызша мазмұндауға үйретуде сұрақ-жауап үлгісін көрсету, мәтін талдау, бақылау, салыстыру, 
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индукциялық, дедукциялық, көрнекілік (суреттер, бейнефильмдер, т.б.) әдіс-тәсілдерін пайдалануға 
болады [4,17-18].  Және тілдесімнің ең оңтайлы да тиімдісі «сұрақ-жауап әдісі» – сабақ барысында 
оқушылардың ынтасын арттырады әрі қызығушылығын оятады. Әрбір жаңа сабақты бастамас бұрын 
жаңа тақырыпқа байланысты кіріспе сұрақ жауап дайындалады. Сұрақтардың деңгейі мен күрделілігі 
тақырыпқа не болмаса жас ерекшеліктеріне сай дайындалып отырылады. 

Егер оқуышылардың тілдесім әрекетін жүргізу барысында сөйлесім дағдылары дұрыс 
қалыптаспаған жағдайда төмендегі жұмыстарды жүзеге асыруға болады: оқушыларды сөз не сөз 
тіркестерін орфоэпиялық нормаға сәйкестендіріп айтқызу, есту мен көру тіркестерін жетілдіру, 
фонетикалық жаттығу жұмыстарын жүргізу, бақылау қабілеттерін арттыру жұмыстарын жүргізу, 
т.с.с.  

Тікелей тілдесім үш түрлі қалыппен орындалады: жұптық, топтық және ұжымдық. Топтық 
жұмыста мұғалім тарапынан нақты нұсқау беріледі. Оларға шешетін проблемалық тақырып 
ұсынылады. Әрқайсысы өз ойын ортаға салып, ортақ бір шешімге келеді, артынан спикерлері микро-
сабақ өткізіп, өз тобының соңғы шешімін шығарады.  

Жұптық жұмыстар – оқуышлардың сөйлеуін дамытудың өнімді жолы. Осы іс-әрекеттің 
барлығында оқушылар бір-бірімен үздіксіз тілдік қатынаста болады. Белгілі тәртіп, нақты мақсат 
оқушыларды жүйелі жұмысқа жұмылдырады. Моделі төмендегідей: 

Сұрақ – тыңдау – сөйлесу – талдау – келісу – қорытындылау. 
Ұжымдық жұмыстар түрленідіріліп беріледі: диалог жүргізу, интервью-сұхбат, 

монолог-талдау, модельмен жұмыс және оның үлгісі.  
Тіл оқытуда және үйретуде диалогтың маңызы ерекше. Сабақта диалог жүргізуге 

арналған тірек схеманы пайдалану барысында оқушылар білімдерін тереңдетіп, жалпы ой-
өрістерін дамытып қана қоймай, сонымен қатар коммуникативтік іскерліктері мен дағдылары 
жетіледі. Әр сабақта тақырыпқа байланысты диалог түрлерін өзгертіп отыруға болады. 
Мұндай сабақ түрі – оқушыларды ауызша сөйлеуге үйретудің қызықты, әрі тиімді түрі.  
Диалогпен жұмыс жасау орын алатын болса, онда мынадай жанр түрлерімен жұмыс 
жүргізілуі тиіс: күнделікті-тұрмыстық диалог – көргені мен естігені бойынша, ауызша-
ғылыми, ресми іс диалогі – әңгімелер, пікірталастар және диспуттар.  

Мысалы, «сұрақ-жауапқа құрылған хат» диалогтік ойыны.  Итальян жазушысы 
Дж.Родаридің басшылығымен ойлап табылған ойын. Ойынның шарты: 6 оқушыға 6 түрлі 
сұрақ таратылады, сол сұрақтарға оқушылар жазбаша түрде жауап береді. Бірақ сұрақтар кез-
келген саладан бола бермейді, белгілі бір қалыпқа түскен сұрақтар алынады. Әр оқушы 
жолдастарына қандай сұрақ берілгенін білсе де, олардың қандай жауап жазғанын білмеуі тиіс. 
Әйтпесе ойын шарты да, қызығы да бұзылады. Жаттығу аяқталғаннан кейін мұғалім әр 
оқушының жауабын біріктіріп, тұтас мәтін құрайды да, балаларға дауыстап оқып береді. Сол 
кезде әрі қызғылықты, әрі күлкілі оқиға шығуы мүмкін.  
Оқу үдерісін осындай жолмен құрған кезде тіл үйренушілер бір-бірімен белсенді қарым-

қатынас жасайды, топ ішінде әркім өзін-өзі көрсетуге тырысады және әркімнің жеке жетістіктеріне 
басқалардың жетістіктері тікелей әсер етеді. 

2. Жанама тілдесім – тіл үйренуші мен тіл үйретушінің бірін-бірі көрмей-ақ, берілген 
тапсырмаларды орындап, қажетті жұмыстарды атқару арқылы қарым-қатынаста болуы. Мұнда 
адамдар тікелей сөлйеспейді, аралық амал-құралдар арқылы жанама тілдік қатынаста болады. 
Жанама тілдесім жазылым мен тыңдалымға қатысты жиі пайдаланылады [2,134].  

  Тыңдап түсіну жаттығуларын орындау нәтижесінде дайындық кезінде оқушыларды мынадай 
икемділктері қалыптасады: а) тыңдап отырған хабардағы таныс емес құбылыстарды анықтау, бір-
бірінен ажырату, түсіну; ә) дыбыстық бейнелерді мағынамен ұштастыру; б) сөзжасам тәсіліне сүйене 
отырып, таныс емес сөздің мағынасын анықтау; в) түрлі лексикалық бірліктер мен грамматикалық 
нұсқалардың контекстегі мағыналарын анықтау; ғ) синоним, антоним, көп мағыналық құбылыстарды 
танып, олардың мағыналарын ашу.   

Сөйлеу жаттығулары мынадай шарттарға сәйкес болуы тиіс: а) мәтін мазмұнында тәрбиелі 
мән болуы  және ол балалардың жас ерекшелігін ескеруі міндетті; ә) мәтін мазмұны қызықты әрі 
назар аудартарлық болуы шарт; б) логикалық жүйе, жатық тіл, әдеби қалып боуы керек және т.б.  

Тыңдап түсінуді дамытатын жаттығулар диалогті тыңдап-түсіну икемділігін дамытатын 
жаттығулар, монологті тыңдап-түсінуге байланысты сөйлеуді дамыту жаттығулар – осы 
жаттығуларды орындау нәтижесінде оқушылардың тыңдау мен түсіну қабілеті жетілуі арқылы 
сөйлеу әрекеті дамып, одан әрі байланыстырылып тілдесім әрекеті жақсара түседі [4,14-15].  



403 

Жазбаша тілдесімнің ерекшеліктері:  
1. Сөйлемнің құрылысына ерекше назар аудару. 
2. Сөздерді таңдап қолдану. 
3. Ойды асықпай, ойланып-толғанып, жоспарлап, жүйелеп жеткізу. 
4. Тыныс белгілерін дұрыс қою [2,134].  

Жағдаяттық немесе барынша уәждемелі оқу жағдаятында оқу үдерісін рөлдік түрде 
ұйымдастыруды ұстанған жөн. Кез-келген жастағы тіл үйренуші қызығатын жағдаяттар мен 
қарым-қатынас проблемалары негізінде материалды сұрыптау және ұйымдастыру принципті 
маңызды нәрсе болып табылады.  Бәрінен бұрын жаттығулар шынайы қарым-қатынас 
тудыруға бағытталуы тиіс. Нағыз қарым-қатынас сипаттау, мазмұндау, бір жақты монолог 
түріндегі айтылымда емес, топ мүшелері түгелдей қатысқан интерактивті полилогқа құрылған 
тілдесім кезінде жүзеге асады.  

Осы орайда, «рөлдік ойындар» сабақ үдерісін жандандырып, тілдесім әрекетін 
тездетуге септігін тигізер бірден-бір тиімді тәсіл жайлы атап өтуге болады. Рөлдік 
ойындардың басты қызметі – шынайы, дайындықсыз сөйлеуге қажетті ахуалды туғызу. 
Коммуникативті жағдайға түсушілер сөйлеу жағдаятына ене отырып, тілді қатынас құралы 
ретінде пайдалануға ұмтылады. Ойынды өткізу үшін оқушылардың психологиялық 
дайындығын қалыптастыру – маңызды компонент. Оқушылар жағдаятты толығымен 
қабылдап, өздерін еркін сезінуі тиіс. Сыни тұрғыда ойлап, ми қабаттарын қозғау арқылы 
ақпаратты анағұрлым шапшаң қабылдау процесі жүреді, артынша тілдік бірліктерді есіне 
сақтау қалыптасады. Бәрінен бұрын сабақтың әр түрлі құрылымында көрініс табатын сөйлеу 
жағдаятының жаңашылдығы (қарым-қатынас пәнінің,  талқыланатын мәселенің, сөйлесетін 
серіктестің, қарым-қатынас шарттары және т.б алмасып отыруы).  

Қорытындылай келе, коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыруда тілдесім 
әрекетінің алар орны зор деуге болады. Тілдік коммуникация  - жай ғана қарым-қатынас 
дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде өзіндік орны бар, адамдық қатынастың түп 
қазығы.Тілдесім арқылы адамдар білетін ақпарат-деректермен алмасады, олар тілді меңгеріп 
қана қоймайды, сонымен қатар өмірлік тәжірибелерді, дағдыларды, жақсы іс-әрекеттерді де 
бір-бірінен үйренеді. Тіл үйренушілерді рухани қарым-қатынасқа жетелейді, тілдесу арқылы 
олар ой бөліседі, пікір алмасады. Осыдан болар коммуникативті құзыреттіліктің жетілу 
мәселесі заман талабы болып отыр. Сондықтан оқушыларымыз жаңа заман талабына сай 
білімді, жан-жақты, өзіндік ой-пікірін жеткізе алатын, кез келген адаммен тілдік қарым-
қатынасқа еркін түсе алатын, коммуникабельді, мәдениетті, өмірге икемделген тұлға болуы 
үшін оның бойында осы біліктілікті қалыптастыруымыз қажет.  
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