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Уважаемые гости, преподаватели и молодые ученые! 

 

Мы проводим эту конференцию в канун 50-летнего юбилея Жетысуского 

университета им. И.Жансугурова! 

За все время своего существования университет прошел большой и славный путь. 

Об этом свидетельствуют достижения университета в области науки и образования. За это 

время подготовлены десятки тысяч высококвалифицированных специалистов для нужд 

области и Республики, открыты по многим специальностям магистратура и докторантура, 

которые готовят новое поколение ученых для решения насущных задач, стоящих перед 

Казахстанским обществом. Существенно изменилась не только материально-техническая 

база университета, но и содержание образовательных программ. В этом заслуга всего 

нашего сплоченного педагогического коллектива. 

Данная конференция посвящена проблемам развития филологических наук в 

образовательном пространстве Республики Казахстан. Все образовательные программы 

филологического направления находятся в ведении Высшей школы гуманитарных наук.  

Перед всеми образовательными программами этого направления стоят большие задачи.  

Требование модернизации системы высшего образования в Казахстане, 

многократно озвученное Президентом страны, существенно обострило конкуренцию на 

рынке образовательных услуг. В этой ситуации перед образовательными программами 

филологического направления остро встала задача выхода на принципиально новый 

профессиональный уровень, предполагающий разработку и предложение рынку 

конкурентоспособных образовательных продуктов, а также подготовку первоклассных 

специалистов в области гуманитарных наук. Соответственно, основная миссия строится 

на принципах, которые позволят создать максимальные условия для эффективной 

реализации интеллектуального потенциала преподавателей и студентов в научно-

образовательную деятельность с целью подготовки кадров филологического направления 

с мировым уровнем конкурентоспособности. 

В стратегической перспективе высшая школа гуманитарных наук позиционируется 

как образовательная структура исследовательского типа и ведущий инновационный центр 

в области филологического образования. 

Перспективы развития образовательных программ филологического направления 

обусловлены актуальными тенденциями развития Казахстана и мировой системы 

образования, перспективами образования в меняющемся мире, актуальными проблемами 

инновационного содержания высшего образования, необходимостью формирования 

полилингвальной образовательной модели в системе образования. В современных 

условиях постоянно и неуклонно возрастает роль научно-исследовательской 

деятельности, осуществляющейся в рамках системы высшей школы.  

Образование относится к приоритетным аспектам политики государства, 

определяющим уровень современного социально-экономического развития государства. 

Ценность образования определяется его конкурентоспособностью в формировании 

гражданина, личности и профессионала, в воздействии на политическую сферу 

общественной жизни, а также в создании социокультурного пространства, 

обеспечивающего качество жизни человека. Современная культурная ситуация 
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решительно требует существенного пересмотра традиционных образовательных 

парадигм, которые сегодня оказываются уже несостоятельными в смысле обеспечения 

развития любого цивилизованного общества. Актуализируется вопрос о модернизации 

образовательного пространства высшей школы как среды подготовки нового типа 

выпускника, обладающего современными духовно-нравственными и коммуникативными 

способностями, позволяющими ему стать мобильным в условиях современного рынка 

образовательных услуг. В условиях модернизации образования в контексте 

поликультурного образовательного пространства возникает необходимость развития 

новых компетенций будущих специалистов-филологов. 

Научные знания стали в конце XX-начале XXI вв. важнейшим фактором развития 

производства. Формирование передовой инновационной экономики в XXI в. немыслимо 

без интеграции образования, науки и производства, поскольку в инновационном 

университете XXI века они должны составлять единое целое, и только в этом случае 

можно достичь высоких результатов в подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 

Уважаемые филологи! Позвольте поздравить вас с открытием международной 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию Жетысуского университета 

им. И.Жансугурова, и пожелать вам творческих успехов! 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Абайдельданова М.К., магистр, преподаватель-лектор 

Жетысуский университет им. И.Жансугурова, г.Талдыкорган 
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В статье раскрывается важность активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях современного образования. Активизация учебно-

познавательной деятельности обучающихся – одна из основных проблем современной 

педагогической науки, её актуальность обусловлена поиском и необходимостью 

разработки оптимальных методических приемов и средств обучения. 

Ключевые слова: активизация учебно-познавательной деятельности, 

интеллектуальная активность, методы и приемы обучения. 

 

Мақалада қазіргі білім беру жағдайында білім алушылардың оқу-танымдық 

қабілетін жандандырудың маңыздылығы ашылады. Білім алушылардың оқу-танымдық 

іс-әрекетін жандандыру қазіргі заманғы педагогикалық ғылымның негізгі мәселелерінің 

бірі болып табылады. Оның өзектілігі оқытудың оңтайлы әдістемелік тәсілдері мен 

құралдарын іздестірумен және әзірлеу қажеттілігімен байланысты. 

Тірек сөздер: оқу-танымдық әрекетті белсендіру, зияткерлік белсенділік, оқыту 

әдістері мен тәсілдері. 

 

The article reveals the importance of activating the educational and cognitive activity of 

students in the conditions of modern education. Activation of educational and cognitive activity 

of students is one of the main problems of modern pedagogical science. Its relevance is due to 

the search and the need to develop optimal methodological techniques and teaching tools. 

Key words: activation of educational and cognitive activity, intellectual activity, teaching 

methods and techniques. 

 

Современная гуманистическая психология рассматривает обучение как процесс, 

направленный на центральную фигуру этого обучения – обучающегося. Именно студент 

или ученик является главным участником любого образовательного процесса, и этот 

процесс должен соответствовать его ценностям и интеллектуальным способностям. 

Педагог, в свою очередь, призван облегчить процесс обучения, создать атмосферу 

взаимного доверия и живого общения, то есть способствовать реализации личности 

каждого обучающегося в процессе учебно-познавательной деятельности. Управление 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся традиционно называется 

активизацией. В новом словаре методических терминов и понятий под редакцией Э.Г. 

Азимова, А.Н. Щукина дается следующее определение: «1.  Активизация – приведение 

личности или группы учащихся в состояние активности в обучении. Различные приемы 

активизации – использование этюдов, ролевых игр и др. – широко применяются на 

занятиях для повышения мотивации обучения и эффективности учебного процесса в 

целом» [1]. Иными словами, активизация – это постоянно продолжающийся процесс 

стимулирования энергичного, целенаправленного обучения, преодоления пассивной и 

стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Основной целью 

активизации является формирование интеллектуальной активности обучающихся, 

повышение качества учебного процесса. Способы активизации, используемые в 

педагогической практике, включают разнообразные методы и приемы, которые в 

mailto:meruert.abaydeldanova@mail.ru
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возникающих учебных ситуациях стимулируют интеллектуальную активность и 

самостоятельность обучающихся. 

Цель исследования – методологически обосновать эффективность применения 

методов обучения педагогами для активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в условиях современного образования. 

Методологической основой исследования явился личностно-ориентированный 

подход, суть которого заключается в обеспечении и поддержании процессов 

самопознания, самореализации личности обучающегося, развития его неповторимой 

индивидуальности.  Для достижения цели проанализированы методы и приемы обучения, 

которые применяют педагоги в условиях современного образования для активизации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. В качестве метода сбора первичной 

социологической информации используется анкетирование. Анкета включает в себя 7 

вопросов, которые взаимно дополняют друг друга. Анкетирование педагогов удалось 

провести в электронном формате, используя инструменты Google форм для сбора 

первичных данных [2]. 

Обобщенные результаты анкетирования педагогов, реализующих образовательные 

программы по гуманитарному профилю (русский язык, казахский язык, английский язык) 

в системе основного общего (школы) и высшего образования, отражают комплекс 

характеристик профессиональной среды участников диагностики, в том числе: 

 по количественному составу педагогов, представивших вузы, колледжи и школы 

(рис.1) 

 

 
Рис. 1  Количество педагогов, принявших участие в анкетировании 

(% от числа участников анкетирования) 

 

Всего в анкетировании приняли участие 60 педагогов, которые реализуют 

программы обучения русскому, казахскому и английскому языку в системе среднего и 

высшего образования.  

 По возрастным категориям – при анализе возрастных категорий выделено три 

основных группы: педагоги (от 30-45 лет) – более 50%, педагоги (46-55 лет) – около 25 % 

и педагоги (от 20- 29 лет) – около 15%;  

  по стажу педагогической деятельности - около 50% педагогов, принявших 

участие в анкетировании, имеют значительный опыт работы – более 20 лет. 40 % 

педагогов имеют стаж работы от 10 до 20 лет, стаж работы до 3 лет отметили около 10% 

участников – молодых педагогов. Именно стаж работы, на наш взгляд, повлиял на ответы 

первого вопроса анкеты (рис.2): 
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Так, из диаграммы видно, что 28 педагогов (46,7%) считают себя методически 

зрелыми, 27 (45%) отметили, что не вполне и 5 (8,3%) не считают себя методически 

зрелыми.  

На 2 вопрос анкеты «Какие методы и приемы доминируют в Вашей 

педагогической деятельности?» большинство педагогов (28%) ответили, что используют 

традиционные методы обучения, к которым относятся словесные, наглядные и 

практические. Применению инновационных методов обучения уделяется меньше 

внимания, так методы критического мышления (синквейн, кластер, ЗХУ и др.) используют 

всего 23% педагогов, активные методы обучения (АМО) – 17%, методы проблемного 

обучения (fishbone, кейс стади) применяют 13%, интерактивные – 12 % и 

комбинированное сочетание традиционных и инновационных методов обучения 

используют всего 7 % педагогов. Таким образом, педагоги продемонстрировали 

использование в своей деятельности традиционных и инновационных методов обучения 

[3] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Методы и приемы, доминирующие в профессиональной деятельности педагогов 

 

На вопрос «Какие компетенции данные методы и приемы позволяют 

сформировать?» большая часть респондентов (30%) ответили, что когнитивные 

(знаниевые), одинаковое количество ответов пришлось на формирование 

инструментальных (умение использовать знание в контексте профессиональной 

деятельности) – 25 % и системных компетенций (умение самостоятельно решать 

профессиональные задачи и создавать новую продукцию) – 25 %. 17% опрошенных 

отметили, что методы и приемы, которые они применяют в своей профессиональной 

деятельности направлены на формирование личностных компетенций обучающихся и 3 % 

участников анкетирования затруднились с ответом (рис.4). 
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 Рис. 4 Формируемые компетенции обучающихся 

 

На вопрос «Источник информации о данных методах и приемах?» 43% 

педагогов отметили, что используют Интернет ресурсы. Традиционную методическую 

литературу (книги и учебные пособия) как основной источник информации применяют в 

своей педагогической деятельности – 40% респондентов. Для 10% опрошенных 

эффективным источником информации послужили курсы повышения квалификации и 7% 

педагогов ответили, что главным источником информации является наглядный опыт 

коллег. 

Ответы на вопрос «Почему Вы стали применять именно эти методы и приемы 

в своей педагогической практике?» показали, что педагогические работники стремятся 

найти наиболее эффективные методы обучения, которые обеспечивали бы высокое 

качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, учебно-

познавательной, а главное самостоятельной интеллектуальной деятельности обучающихся 

(рис. 5) 

 

 
Рис. 5 Выбор методов обучения 

 

Далее в анкете предложен вопрос с несколькими вариантами ответов (рис.6)  

 
Рис. 6. Эффективные пути достижения методической зрелости 
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Так, наибольшее количество ответов (86,5%) пришлось на пункт Б – 

самостоятельный поиск, освоение и внедрение в практику обучения новых 

педагогических технологий и методик; 11,5% респондентов отметили, что для достижения 

методической зрелости достаточно активизации знания, полученного в университете. 

Один респондент (1,7%) дал свой ответ – постоянный поиск ресурсов для улучшения 

своих компетенций и исследований.  

Последний вопрос анкеты «Что из ниже перечисленного Вы порекомендуете 

Вузам для улучшения качества методической подготовки будущих специалистов в 

условиях современного образования?» был задан с целью понимания тех проблем, с 

какими сталкиваются современные педагоги, что мешает им полноценно заниматься 

своей профессиональной деятельностью. На данный вопрос участники анкетирования 

могли отметить несколько вариантов ответов. Так, ответ А) усилить методическую 

подготовку расширением специальных учебных курсов: а) по методической подготовке 

отметили 26,7% респондентов; б) по информационным платформам – 23,3 %; в) по 

информационным технологиям – 31,7%; г) по развитию критического мышления – 

46,7%. Пункт Б) увеличить объем использования для СР (самостоятельной работы 

студента/ученика) учебно-поисковых и исследовательских методов (кейсов, квестов, 

проектов и др.) выбрали 45% опрошенных педагогов. Ответ В) разработать программы 

учебных и педагогических практик с обязательным включением активных, 

инновационных и информационных технологий обучения отметили – 51,7% участников 

анкетирования. Пункт Г) Экспериментально подтверждать в период прохождения 

практик эффективность той или иной применяемой технологии указали 28,3 % 

респондентов. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволило 

сформулировать следующие выводы: по результатам анкетирования мы наблюдаем, что 

преобразования, происходящие в настоящее время в системе образования, предъявляют 

новые требования к уровню профессионализма педагогов. В сложившихся условиях 

конкурентоспособными будут те педагоги, у которых происходит развитие 

профессиональной компетентности сообразно инновационным преобразованиям, т.к. 

возросла важность приобретения функциональной грамотности, владения 

компьютерными и новыми технологиями. Однако следует отметить, что инновационные 

процессы неизбежно входят в противоречие с существующей традиционной системой 

образования, хотя между ними имеется взаимосвязь. В последнее десятилетие в 

отечественном образовании сосуществуют две тенденции его развития – традиционная и 

инновационная, но результаты анкетирования показали, что имеется проблема адаптации 

традиционных методов обучения в условиях современного образования. На первый взгляд 

подавляющее количество педагогов (по результатам статистической обработки данных – 

28%) в процессе активизации учебно-познавательной деятельности применяют 

классические методы обучения, которые ориентированы на запоминание материала и 

основываются на деятельности информативно-иллюстративного характера со стороны 

педагога и деятельности репродуктивного характера со стороны обучающегося. Однако, 

если мы суммируем все ответы респондентов по применению инновационных методов (к 

ним мы отнесли все методы нетрадиционного характера: активные, интерактивные, 

методы по развитию критического мышления и методы проблемного обучения), то 

увидим, что большее количество педагогов применяют инновационные методы обучения 

– 72%. Из этого следует, что в педагогической практике используются различные пути 

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, в том числе и 

традиционная модель обучения, которая также может быть использована и сегодня, но, 

только, вкупе с другими методами, которые в различных учебных ситуациях стимулируют 

активность и самостоятельность учеников и студентов.  
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Мақалада «денсаулық» концептісінің ақпараттық өрісін құрайтын «амандық» 

ұғымы сараланды. Концепт пен ұғымның танымдық ауқымына енетін сөздер мен 

бірліктердің ұлттық танымдық қызметтері зерттелді.  

Тірек сөздер: концепт, ұғым, түсінік, вербализация, репрезентация, 

концептуалдану, таным, ұлттық таным. 

 

В статье проанализировано понятие «благополучие», формирующее 

информационное поле концепта «здоровье». Изучены различные функции слов и единиц, 

входящих в познавательный диапазон концепта и понятия. 

Ключевые слова: концепт, понятие, вербализация, репрезентация, 

концептуализация, познание, национальное познание. 

 

The article analyzes the concept of "well-being", which forms the information field of the 

concept of "health". Various functions of words and units included in the cognitive range of the 

concept and are studied. 

Key words: concept, verbalization, representation, conceptualization, cognition, national 

conceptualization. 

 

Концептілер күрделі тілдік-менталды бірліктер болып есептеледі. Олар адам және 

халық танымының нысаны. Кез келген концепт белгілі бір деңгейде ұлт тәжірибесі және 

дүниетанымынан ақпарат береді. Сондықтан концептілердің тілдік болмысын зерттеу 

арқылы біз халық дүниетанымына жол ашамыз. Жалпы, концепт нақты бір номинативті 

мағынамен яки бір лексикалық арнамен шектеліп қалмайды. Оның көптеген 

ассоциациялары, ауқымына кіретін ұғымдары жүздеген мағыналық және вербалды 

бірліктері болады. Концептті зерттеуде ең алдымен оның ядролық яғни, түпкі мағынасына 

зер сала отырып, кеңістігін айқындап алған жөн. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1477/2/022003
http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru/
mailto:altai.aidyn@bk.ru
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Денсаулық ұғымына «қазақ әдеби тілінің сөздігі»: «есендік саулық мәнінде 

жұмсалады» деген анықтама ұсынады [1; 364]. Сәйкесінше, денсаулық ұғымы өзінің 

басты мағынасынан бөлек, негізгі семасына өте жақын келетін: есендік, амандық, саулық, 

дұрыстық түсініктерін де өз танымдық кеңістігіне қосып алады. Атап кеткеніміздей, 

концепт өзінің фундаменталды мағынасы арқылы кеңейеді. Қолданыс ауқымы артқаннан 

кейін, басқа өзіне жақын және қарсы ұғымдардың көмегімен де репрезентацияланады. Бұл 

концепттің танымдық термин ретіндегі басты ерекшелігі. «Қазақ тілінің ассоциативті 

сөздігі» еңбегінде амандық-есендік түсінігі денсаулық ұғымымен тең дәрежеде 

қолданылған. Ұғым «адам», «жас», «өмір» бірліктерінің аясында көрсетілген. Бұл біздің 

пікірімізше, «амандық» ұғымының «денсаулық» концептісінің басты репрезентативті 

бірлігі екенін көрсетеді [2]. Ал, «қазақ әдеби тілінің сөздігі» амандық сөзіне: «саулық, 

есендік, деннің саулығы»; «бүтіндік, түгелдік» [3; 489] – деген дерек ұсынып, ойымызды 

айшықтай түседі. Осы себептен, «амандық» категориясын біз денсаулық концептісінің 

негізгі ұғымдарының бірі деп есептейміз. Біздің пікірімізше, амандық-саулық 

контекстіндегі тілдік бірліктер тек «денсаулық» концептісінің тілдік образын ашуға ғана 

көмектеспейді, ол сондай-ақ қазақ халқының таным-түйсігінен мол ақпарат алуға 

мүмкіндік береді. «Денсаулық» концептісін «амандық» және «есендік» ұғымдарымен 

сабақтастықта қарау, ұлт мінезі жайлы аз-кем дерек алуға жағдай туғызады. Бүгінгі 

денсаулық сөзі тілімізде осы күнге дейін «амандық-саулық» бірлігі негізінде қолданылып 

келді. Ал, «денсаулық» ұғымы экстралингвистикалық факторлар арқылы актуалданып 

отыр.  

«Амандық» ұғымының қазақ танымы үшін орны бөлек. Мәселен, «бір кісі ауырып, 

төсек тартып қалса, оның жақын достары, туыстары келіп көңілін сұраған, әңгімелер 

айтып, көңілін аулап, сергіткен» [4; 93] – деген пікір дәлел етуге болады. Бұл ой адам 

амандығының қазақ үшін өте құнды болғанын дәйектейді. Сондай-ақ «казах воспринимал 

другого как гостя в этом мире, который сегодня есть, а завтра – кто знает. В казахской 

пословице говорится: «Бір үйде нешеусің, бір-біріңе қонақсың». Поэтому у казахов 

выработалась традиция не отталкивать друг-друга, а сбижаться находить что-то общее» 

[5; 17]. Осы ойлар негізінде біз қазақ ұлты үшін адам мен оның амандығы, есендігі 

әрқашан басты орында тұрғанын сеніммен айта аламыз. Бұл қазақ дүниетанымының 

айнымас бөлшегі, халық мінезінің айнасы. Алайда «амандық» ұғымының маңызы мен 

ауқымы мұнымен шектелмейді. Оны былайша көрсетуге болады:  

1. Амандық – дала салты 

Дала жұрты көшпелі өмір сүргендіктен, тұрмыс пен тіршілік салты да қоршаған 

ортасына тығыз байланысты болған. Қарым-қатынас қиын болу себепті, ұзақ уақыт 

көріспей кету үйреншікті еді. Бірақ қазақ ағайындыққа ерекше мән бергендіктен, суысып 

кетпеуді жөн санады. Нәтижиесінде, амандық сұрасу дәстүрге, ғұрыптың ерекше түріне 

айналған. Мысалы: «Көктемде алты ай қыста көрмеген көрші ауылға «мал-жан аман ба, 

жұттан, шапқыншылықтан аман шықтың ба?» деп көрісетін болған. Қарап тұрсақ 

көшпенділік туындатқан мереке ғой» https://abai.kz/post/48155. Байқап отырғамыздай, 

қазақ аман-саулықты білу үшін арнайы уақыт бөліп, көрісуді ұйымдастырған. Мал-

жанның амандығы мен туысының есендігін білуге тырысқан. Бұл халық танымында 

есендік-саулықтың өте құнды болғанын көрсетеді. Сөзімізге дәлел ретінде мынандай 

мысал келтіре аламыз: «Көшпелі ғұмыр кешкен ата-бабамыз, алты ай қыстан аман-есен 

шығып, көктемге иек артқан шақта-ағайынды іздеп барып, амандық сұрасады». 

https://abai.kz/post/18864. Көріп отырғамыздай, қазақ жақын адамы мен ағайын-туғанының 

сау-саламат екенін білу үшін сапарға шығып, арнайы кездескен, қонақ болып қайтқан. Ол 

бара-бара халыққа ортақ дәстүрге айналған. Ал, осы ғұрыптың тууына дала жұртының 

көпшілдігі, туыс-туғанның саулығына алаңдауы негіз болды. «Амандық» ұғымы 

осылайша салт-дәстүрден көрініс тауып отыр. Бұл оның ұлт танымында үлкен маңызға ие 

болғанын айқын дәлелдейді. Әрі, амандық тек әдеп жоғалғысы ғана емес, ол сонымен 

https://abai.kz/post/48155
https://abai.kz/post/18864
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қатар, ізгі тілек пен ниет мағынасында да жұмсалады. Мысалы: «Көрісу күні бұрынғы 

өкпе-реніш кешіріліп, араздық ұмытылады, көрші-көлем бір-бірін наурыз көжеге 

шақырып, меймандардың отбасына, ағайын-туыстарына амандық-саулық, құт-береке 

тілейді» https://abai.kz/post/18864. Осылайша, «амандық-саулық» алаш халқының таным-

түсінігінде адам және оның өмірі секілді маңызды философиялық категориялармен тең 

тұрған түсінік.   

2. Амандық – тілектестік   

Амандық ұғымының қазақ танымындағы ауқымы өте кең. Айта кетерлігі, ол тек 

жағымды мағынада, белгілі бір іске оң баға беру мәнінде жұмсалады. Тілдік қолданыста 

«амандық-саулық» бірліктерінің теріс сипатта жұмсалған мысалдарын табу қиын. Біз 

мұны «амандық» категориясының басты ерекшелігі және өзіне тән спецификасы деп 

бағалаймыз. Жалпы, «амандық» ұғымы салт-жоралғылардың вербалды нұсқасы болуымен 

қатар, ниет-тілек, тілектестік контекстінде де қолданылады. Мәселен, «Ең негізі мына 

кеселден аман-есен өтуге жазсын. Өзім де бәріңді сағындым. Ұшайын десем қанат жоқ... 

Аман-есен бас қосуға жазсын! Аман бол, досым! Кұрметпен, Иманғали»! 

https://www.abai.kz/post/108703. Хатты жазушы «амандық» ұғымын пайдалана отырып, ең 

алдымен, өзінің ізгі ниетін білдіреді. Бұл жағдайда, «амандық» категориясы «кесел» 

түсінігіне оппозициялы болып тұр. Сондай-ақ контекстте «аман-есендік» және «аман бол» 

бірліктері жиынтық мағынаны тасымалдап тұрғаны байқалады. Яғни, бұл ұғымдар хатты 

алушыға автор тарапынан үміт, ниет, тілекті білдіреді. Сәйкесінше, «амандық» ұғымы 

тіліміздегі көптеген оң мазмұнға ие бірліктерді өз кеңістігіне ала отырып тасымалдайды. 

«Амандық» категориясы тек тілді қолданушы коммуниканттардың арасында ғана белсенді 

емес. Ол сонымен қатар, адам мен жаратушы арасындағы діни мотивтерге ие, сакральды 

белгілері бар ұғым. Мысалы: «Алматыдан Астанаға қатынайтын Airbus жолаушылар 

ұшағы зiкiр салған бақсыдай дiгiрлеп көкке көтерiле бергенде жанымда отырған орта 

жастағы кiсi күбiрлеп иманын үйiре бастады: «Я, Раббым! Я, Раббым! Аман-есен 

жеткiзе гөр! Бiлiп-бiлмей iстеген күнәларымды кеше гөр!..». https://abai.kz/post/16198. 

Мысалда, «аман-есен» тіркесі сакральды күш иесіне бағытталған қатынасты білдіреді. 

Жалыну, жалбарыну, медет тілеу мәнінде қоланылады. Осы жайттан екі түйін шығаруға 

болады. Біріншіден, амандық ол адам өмірінің бір атауы, адам айырылып қалудан 

қорқатын үлкен құндылық. Екіншіден, ол коммуникацияда қарапайым бірлік ретінде және 

тілдің екінші бір жұмсалым форматында демек, діни мотив бойынша да қолданылады. Бұл 

ұғымның тілдік қолданысы мен халық танымында кең екенін көрсетеді. Жоғарыда 

ұсынылған контексттерден біз «амандық» ұғымының екі түрлі жағдайда 

пайдаланылатынын аңғардық. Алайда талданған контексттерге жалпылық пен қарапайым 

тіл жұмсалып формасы ғана тән. Ал, концепт эквиваленті тек онымен шектелмейді. 

Мысалы: «Сіздердің еңбектеріңізді бағалаймыз! Баршаңызға зор денсаулық және 

амандық тілеймін!»- деп жазды Мәжіліс Төрағасы. https://abai.kz/post/114957. Ең 

алдымен, ұғым мұнда өз қалпын бұзбай тілек мәнінде жұмсалып тұр. Бірақ басты 

ерекшелігі ол ресми коммуникацияда пайдаланылған. Бұл ұғымның тілдік ареалының 

шексіз боларының дәлелі. Кейбір ұғымдар нақты бір арнамен шектеледі. Ал, «амандық» 

категориясына байқап отырғанымыздай мұндай ерекшелік тән емес. Екінші бір ерекшелік 

«амандық» және «денсаулық» ұғымдары тең қолданылған. Біздің ойымызша, бұл 

«амандық» категориясының «денсаулық» концептісін репрезентациялауда басты рөл 

атқаратынын айғақтайды.   

3. Амандық – оң хабар  

Жалпы, «амандық» бірлігінің негізгі мәні айтып кеткеніміздей, қалыпты күйді 

білдіреді. Ұғымға жағымды эмоционалды баға мен тілдік эквиваленттер тән. Қазіргі 

ақпараттық дискурстағы ұғымның қолданысына назар аудара отырып, оның 

«тұрақтылық» секілді тұжырымдармен байланысқа түсіп жатқанын да айтуға болады. 

Мысалы: «Ол кісі баяғысынша Наурызбай батыр мен Шевченко көшесінің қиылысындағы 

https://abai.kz/post/18864
https://www.abai.kz/post/108703
https://abai.kz/post/16198
https://abai.kz/post/114957
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тал-дарақтардың басын анау-мынау саясаткерді жанынан бездіретін ұранды сөздер 

жазылған плакаттармен көмкеріп, аман-есен жүріп жатыр». https://abai.kz/post/17022. 

Мысалда көрсетілген «аман-есен» тіркесі біріншіден, субъектінің қалыпты күйінен хабар 

береді. Ол ұғымның басты сипаты. Екіншіден, контекстте сөз етіліп отырған субъектінің 

өзіне үйреншікті болған ісін жалғастырып келе жатқаны айтылады. Яғни, белгілі бір іс-

әрекет тұрақты түрде орындалып келе жатыр. Контексттің осы бөлігінде «амандық» 

ұғымының «тұрақтылық» түсінігімен байланысып жатқаны байқалады. Үшіншіден, 

«аман-есен жүріп жатыр» - деп баяндау арқылы автор субъектіні ауру-сырқау, 

жамандықтан ада екенін білдіреді. Сол арқылы, адресатқа әңгіме етіліп отырған тұлға 

жайлы жақсы, оң хабар жеткізеді. Оның болмысы, денсаулығымен қатар іс-әрекетін де сөз 

етеді. «Аман-есен» бірлігін қолдана отырып, автор соның көмегімен осындай бірнеше 

ауқымды ойды ұтымды жеткізеді. Бұл «амандық» ұғымының мағыналық қызметінің 

шексіздігін көрсетеді. Ұғымның жақсы және оң хабар беру мәнін келесідегі мысалдар да 

көрсетеді: «Терезені сындырған ол бестегі Жасминді, сосын үш айлық сіңлісі Айсананы 

отқа оранған үйден аман-есен алып шығады». https://abai.kz/post/7357. Бұл мысалда біз ең 

алдымен тіркестің жұмсалуына назар аударуымыз керек. Сөйлемде ол тек амандық 

мәнінде қолданылып тұрған жоқ. Кеңінен қарайтын болсақ, бірлік оң хабарды, қуанышты 

жаңалықты жеткізуші тәсіл болып тұр. Осы категориядағы ұғымдардың вербалдану 

құралына айналғаны айқындалады. Ұғым жалпы мағынаны қамтып, өзінің ең басты 

функциясы ретінде жақсы хабарды жеткізуді алған. Осы пікірді келесі мысалмен де 

дәйектеуге болады: «Бітімгершілік миссиясымен Ливанда игілікті істерін табысты 

аяқтаған БҰҰ-ның алғашқы қазақстандық тобы аман-есен елге оралды». 

https://abai.kz/post/91072. Контексттерде «амандық» ұғымы бірнеше функцияны қатар 

атқарады. Алайда оның ең басты міндеті, оң хабарды, ақпаратты жеткізу. Соңғы мысалда 

«амандық» ұғымы «күмән» түсінігіне қарсы болып тұр. Күдікті, қорқынышты сейілтетін 

тіл құралына айналған. Демек, «амандық» ұғымы ақпарат алушының таным-түсінігінде 

жақсы ойды қалыптастыруға да ықпал етеді.   

4. Амандық – үміт ету 

«Амандық» ұғымы қарым-қатынас барысында байқағанымыздай бірнеше 

қызметтерді атқара алатын күрделі тілдік және философиялық категория. Түсініктің 

тіліміздегі тағы да бір ерекше атап өтуге тұратын белгісі ол – келешекке үміт ету, келер 

күнге сеніммен қарау мәні. Бұл ерекшелікті ауыз екі сөйлеу барысында жиі байқауға 

болады. Алайда ол ресми, функционалды стильде де кеңінен қалданылып келеді. Мысалы: 

«Ең бастысы, аманшылық болса енді он бес-жиырма жылда қазақтардың пайыздық 

мөлшері бұдан да әлдеқайда өседі». https://abai.kz/post/1883. Мәтін үзіндісінде автор 

ұлттың табиғи өсімі жайлы әңгіме қозғайды және қазақ халқының саны артатынына сенім 

білдіреді. Бұл контексттің негізгі ойы. Ақпаратты көпшілікке ұсыну сәтінде автор екі 

мақсатты көздегені белгілі. Біріншісі – ұлт демографиясының оң статистикасы. Екіншісі – 

сол көрсеткіштің орны алатынын білдіру. Ерекшелігі, автор өз ойын нақты дәлелдермен 

көрсетуден алшақтайды. Оның орнына оқырманға әлдеқайда жылдам әсер ететін сөз 

орамдарын қолданады. Контексттегі «аманшылық болса» бірлігі көпке таныс, үйреншікті 

тіркес. Оны қолдана отырып, автор ойын фактісіз алайда ұғынықты жеткізеді және өзімен 

қатар көпшіліктің үміт, сенімін ұтымды ұсынады. Келешектегі жағымды өзгерістерге 

сілтеме береді. Егер, мәтіннен «аманшылық болса» тіркесін алар болсақ, не оны өзгертсек, 

ойдың құнарымен қатар ықпалы жойылады. «Амандық» ұғым-түсінігінің тап осындай 

мазмұнда қолданылуын тағы да мына мысалмен көрсетуге болады:   «Ел үйрене береді, біз 

алға қарай жылжи береміз, аманшылық болса, болашақта барлық арманымызға 

жетеміз». https://abai.kz/post/1883. «Амандық» ұғымының болашақ жайлы позитивті 

ойлармен тығыз байланыста ұсынылуын осы бір контексттен байқауға болады. Келер күн 

белгілі бір армандармен бірлікте көрсетілген. Бұл жағдайда «аманшылық» сөзі 

«тұрақтылық» ұғымымен байланысып жатыр. Дегенмен оның үміт пен сенімді білдіріп 

https://abai.kz/post/17022
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https://abai.kz/post/1883
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тұрғанын аңғару қиын емес. Айта кететіні, ұғымның осындай мазмұнда жұмсалу 

барысында, белгілі бір үміт нақты дерек пен дәлелге негізделмейді. Керісінше, оған 

белгісіздік тән. Амандық ұғымының келер уақыт шеңберінде қолданылуына мына 

үзіндіні мысал етуге болады: «Қазір онда негізінен құрылыс жұмысы аяқталып, 

мұрағаттау ісі басталып кетті. Аманшылық болса, келер жазда ашылатын 

болады». https://abai.kz/post/17950. Яғни, «амандық» ұғымы үміт пен сенімді ұдайы 

нақты уақыт аралығында көрсетеді. Көп жағдайда, ол келешекпен байланысты ойлар. 

Бұл біздің тілдік санамызда кеңінен орныққанын да айта кету керек. 

«Амандық» ұғымы «денсаулық» концептісінің ақпараттық және танымдық 

кеңістігіне кіретін маңызды нысандардың бірі. Ұғым сондай-ақ концепттің 

репрезентациялану процессінде өте белсенді болып келеді. Ең басты ерекшелігі қазіргі 

ақпараттық дискурстағы «амандық» ұғымының қолданылу жағдаяттарына зер сала 

отырып, біз сол арқылы тікелей «денсаулық» концептісінің ұлттық болмысқа тән 

қасиеттерді тасымалдау қызметін атқаратынын байқадық. Бұл концепттің үлкен бір 

қызметін кеңінен зерттеуге мүмкіндік туғызады. «Денсаулық» концептісінің осы 

ерекшелігі тікелей оның эквиваленттерін қарастыру барысында айқындалды. Зерттеу 

барысында, тек «денсаулық» концептісінің негізгі ауқымымен шектелер болсақ, осы 

сынды назар аударарлық жайттар белгілі болмас еді. Сол себепті, біздің пікірімізше, 

концептті ақпараттық дискурста зерттей отырып, оның барлық функционалдық 

қасиеттері мен ерекшеліктерін талдауға жіті көңіл бөлген жөн. Ал, қазіргі ақпараттық 

дискурс аспектісінде қарастырылған «амандық» ұғымын зерттеу арқылы біз оның 

тілдік өзгерістер мен тұрақсыздықтар кезеңінде де халық танымында орныққан ұлттық 

ерекшеліктерді сақтау мен тасымалдауда белсенді екенін көрсеттік. Әрі, зерттеу 

барысында анықталған ұғымның кейбір тілдік және танымдық белгілері «денсаулық» 

концептісінің бір арнасын тануға мүмкіндік берді. Сондай-ақ осы талдаулар негізінде 

біз «денсаулық» концептісі мен оның құрамдас бөліктерінің біразы лингвомәдени 

принциптер арқылы қалыптасты деген ой қорыта аламыз. Ал, бұл өз кезегінде 

концептті бірнеше бағыт бойынша қарастыруға себеп болады.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-КОЛОРОНИМОМ ҮРҮҤ / АК 'БЕЛЫЙ' 
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Статья посвящена изучению фразеологизмов с колоративным компонентом үрүҥ / 

ак 'белый' в якутском и тувинском языках для выявления национальной специфики. 

Фразеологизмы с цветовыми компонентами якутского языка не исследованы в 

сравнительном аспекте с родственным тувинским языком. Выявлено, что в данных 

языках фразеологизмы с колоративом белый, в основном, имеют положительную 

коннотацию, ассоциируется с чистотой, святостью.  

Ключевые слова: фразеологическая единица, компонент-колороним, белый цвет, 

якутский язык, тувинский язык, языковая картина мира. 

 

Мақала ұлттық ерекшеліктерді анықтау мақсатында якут және тува 

тілдеріндегі үрүҥ / ақ 'белый' түсті компоненті бар фразеологиялық бірліктерді 

зерттеуге арналған. Якут тілінің түстік компоненттері бар фразеологизмдер тува 

тілімен салыстырмалы аспектіде зерттелмеген. Бұл тілдерде ақ түсті фразеологиялық 

бірліктердің көбіне жағымды мағына беретіні, тазалық, киелілікпен байланысты екені 

анықталды. 

Тірек сөздер: фразеологиялық бірлік, колоримдік компонент, ақ түс, якут тілі, 

тува тілі, ғаламның тілдік бейнесі. 

 

The article is devoted to the study of phraseological units with a colorative component 

uruҥ / ak 'white' in the Yakut and Tuvan languages to identify national specifics.Phraseological 

units with color components of the Yakut language have not been studied in a comparative 

aspect with the related Tuvan language. It is revealed that in these languages phraseological 

units with the colorative white, mostly have a positive connotation, associated with purity, 

holiness.  

Key words: phraseological unit, coloronym component, white color, Yakut language, 

Tuvan language, linguistic picture of the world. 

 

Изучение национально-культурной специфики фразеологизмов позволяет выявить 

различия в языковых картинах мира, менталитета народов. Фразеологизмы отражают 

характер образного мышления народа. 

В семантическом наполнении цветонаименований содержится этнонациональная 

индивидуальность и глубокий культурный опыт народа, являющийся результатом 

многовекового процесса становления нации и формирования её менталитета. На 

протяжении многих лет в языке генерируется совокупность представлений о мире, 

образовывая так называемую картину мира, которая, в свою очередь, есть отображением 

предметов и явлений с помощью языковых средств [1, 102]. 

Как отмечает Мазурова В.В., «категория цвета объединяет в себе все лексические 

единицы, передающие цвет и его оттенки. При этом важно учитывать, что цветоконцепт 

включает в себя как собственно признак цвета, так и ассоциации, основанные на 

национальных особенностях восприятия цвета определённым народом» [5, 155]. 

mailto:ka5071@mail.ru
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По мнению Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степановой Л.И., «восприятие цвета у 

каждого народа имеет специфические черты. Это касается как самой системы восприятия, 

так и системы цветообозначения. История развития системы цветообозначений в разных 

языках имеет много универсальных закономерностей» [2, 108]. 

Целью данной статьи является выявление национально-культурной картины мира 

сибирских тюркских языков – якутского и тувинского – посредством фразеологических 

единиц (ФЕ) с компонентом-колоронимом үрүҥ / ак 'белый'. Якутский язык с долганским 

относится к якутской, а тувинский к тобаской (урянхайской) группам. Источниками 

материала в данном исследовании являются фразеологические словари: по якутскому 

языку – труды Н.С. Григорьева, А.Г. Нелунова [6], тувинскому – Хертек Я.Ш. [8]. 

В большинстве тюркских языков белый цвет выражается лексемой ак: тув. ak, тоф. 

aq, хак. aх, шор. aq, сюг. aq, тур. ak, аз. аG, турк. āq, узб. oq, нуйг. aq, кар. ak, кум. aq, 

балк. aq, тат. ak, башк. ak, ног. ak, каз. aq, ккалп. aq, кирг. ak, галт. ak, туба ak, леб. ak, 

куманд. ak. ПТ āk [7, 116-117]. 

В якутском языке белый цвет выражается лексемами үрүҥ и маҥан, в тувинском 

языке – ак и сагаан. Лексема үрүҥ кроме древнетюркского языка используется в трех 

тюркских языках: як. ürüŋ, др.-тюрк. ürüŋ, крх.-уйг. ürüŋ, хал. hürün [8, 855]. Якутское 

слово маҥан и тувинское sagān [10, 88] заимствованы из монгольского языка цагаан 

[3, 111]. Использование фразеологических оборотов с колоронимом маҥан / sagān в 

якутском и тувинском языках не отмечается.  

В отличие от лексемы маҥан, ФЕ с компонентом-колоронимом үрүҥ встречается 

довольно часто. В якутском языке с колоронимом үрүҥ обнаружено 20 фразеологизмов, 

которых можно сгруппировать следующим образом: 

Колороним үрүҥ в составе ФЕ, обозначающих жизнь: үрүҥ күн сырдыга баҕалаах – 

жизнь дорога (букв. свет подсолнечного мира желателен); үрүҥ күнтэн араҕыс (мат) – 

уходить из жизни (букв. [он] лишился белого солнца); үрүҥ күнтэн сүтэр – отправлять в 

мир иной кого-либо, кончать кого-либо; үрүҥ күнтэн сүт – умереть (букв. исчезнуть из 

мира белого солнца); үрүҥ күнэ өлбөөдүйдэ – находиться на грани смерти, быть на 

волосок от гибели (букв. белое его солнце потускнело); үрүҥ сүнньэ быста илигинэ – ни за 

что; ни в жизнь (букв, пока не порвется его спинной мозг); үрүҥ тыынын өллөйдөө 

(фольк.) – берегите мою светлую душу (букв. берегите его белое дыхание); үрүҥ тыынын 

өрүһүй – спасать от гибели кого-либо; спасать жизнь чью-либо (букв. белое его дыхание 

спасать) [6, 297-299]. У якутов жизнь ассоциируется с солнцем, светом. Также жизнь у 

якутов понимается как дыхание: үрүҥ тыын 'белое дыхание'. Колороним үрүҥ в ФЕ 

үрүҥү-хараны көрбүт киһи (разг.) о человеке, прошедшем сквозь огонь и воду <и медные 

трубы> обозначает жизнь, а черный цвет – смерть. 

Колороним үрүҥ в составе ФЕ, связанных с верованием народа саха: 

Үрүҥ Аар Тойон (Үрүҥ Айыы Тойон) (букв. Белый Священный Господин) – в 

якутской мифологии создатель Вселенной и человека, верховный бог, глава верховного 

мира, божеств айыы и Вселенной. Айыы не принимают кровавых жертвоприношений, 

преподносят им пищу растительного происхождения – үрүҥ ас 'молочные продукты' 

(букв. белая пища); үрүҥ сүүрүк – лошадь (букв. белый бегун); үрүҥ түүлээх (фольк.) – 

лошадь (букв. имеющий белую шерсть) – метафорическое обозначение священного 

животного для якутов – лошади. По представлению народа саха, Дьөһөгөй Айыы – одно 

из главных божеств, прародитель богатырей Срединного (людского) мира, покровитель 

домашнего хозяйства – дал людям лошадь, чтобы та стала их помощником. Народ саха 

поклоняется Дьөһөгөй Айыы, лошадь называют дитем этого божества – Дьөһөгөй Айыы 

оҕото (букв. дитя Дьөһөгөй Айыы). Данный колороним үрүҥ в паре с колоронимом хара 

'черный' образует парные слова үрүҥ-хара сүүрүк, значение которых – «лошади и рогатый 

скот». Отсюда видно, что народ саха считает лошадей священными животными, 



Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

17 
 

обожествляет их. Колороним здесь, также как и Үрүҥ Аар Тойон, выступает как ключевая 

метафора, белым цветом символизируется священное, сакральное для народа саха. 

Колороним үрүҥ в составе ФЕ, обозначающих нахождение человека под гнетом 

кого-либо или обремененного непосильной работой: үрүҥ хараҕын өрө көрбөт – 1) не 

видеть света белого от унижения, притеснения; 2) вертеться как белка в колесе; үрүҥ 

хараҕын өрө көрдө – он наконец-то свободно вздохнул (напр., освободившись от гнета, 

забот и т.п.) (букв. он смотрел вверх своими белыми глазами); үрүҥ хараҕын өрө 

көрдөрүмэ – 1) обременять кого-либо непосильной работой, не давая покоя, отдыха, 

нормальной жизни; безжалостно угнетать, притеснять кого-либо, не давать свободно жить 

кому-либо; 2) не давать даже пикнуть кому-либо, совершенно не давать пререкаться кому-

либо [6, 301];  

Колороним үрүҥ в составе ФЕ, обозначающей заставление кого-либо признаться в 

своих грехах или поклясться в чем-либо: үрүҥ-хара тылын этит (букв. заставить кого-

либо сказать свои белые-черные слова).  

Колороним үрүҥ в составе ФЕ, указывающей адресат: үрүҥ илиитигэр биэр 

(туттар) вручать что-либо в его собственные руки (букв. в его белые руки отдать 

(вручать)). 

Колороним үрүҥ в составе ФЕ, обозначающих отрицательные стороны 

человеческого характера: үрүҥ сүнньүнэн истибэт (разг.) – быть непослушным 

исполнителем чьей-либо воли; үрүҥ илии (пренебр.) – избегающий тяжелой или грязной 

работы человек; белоручка; чистоплюй (букв. белые руки); үрүҥү көрбөтөх үрүмэччигэ 

дылы (үрүмэччи курдук) (диал.) – легко увлекающийся (о человеке, набрасывающемся на 

всякую новинку) (букв. как летучая мышь [бросающаяся из темноты] на светлое). Данная 

ФЕ возникла на основе наблюдений того, что летучая мышь в темные осенние ночи 

садится на все белое и светлое. 

Теперь рассмотрим фразеологизмы с колоронимом ак в тувинском языке.  

В тувинской культуре белый цвет отмечают как «цвет-мать». Исследователи 

отмечают, что белый цвет является символом чистоты и святости, благородства, 

благополучия, богатства, добра и почета: «В мировоззрении тувинского народа белый 

цвет играет особую роль и ассоциируется с чистотой, невинностью, богатством и 

святостью. Ср.: ак чем — молочные продукты, букв. белая еда, которая является 

священной, используется во всех обрядах и имеет свойство отпугивать нечистую силу; ак 

сеткил — доброта, чистая душа, букв. белая душа; ак ог — белая юрта (богатая юрта)» [4, 

36].  

Всего обнаружено 14 фразеологизмов с колоронимом ак  'белый' в тувинском 

языке:  

колороним ак в составе ФЕ, обозначающих человека с доброй душой и светлыми 

помыслами: ак сеткил 'честное намерение, чистая душа, честь, доброжелательство, 

доброта' (букв. белая душа); ак сеткил-биле 'положа руку на сердце, честно, с добрым 

желанием' (букв. с белой душой); ак сеткилдиг 'честный, добросовестный, бескорыстный, 

добрый' (букв. с белой душой). Ол – ак сеткилдиг кижи 'Он добросовестный человек'; 

Сеткили ак (букв. душа его белая) = ак сеткилдиг. Саадак сеткили ак кижи. 'Саадак – 

добрый человек' [9, 141];  

колороним ак в составе ФЕ, обозначающих счастье: ак орук 'счастливый путь' 

(букв. белая дорога); ак оруун оруктаар 'следовать своей дорогой, не мешать никому' 

(букв. по своей белой дороге следовать); ак тудар (старый обычай) 'преподнести 

дарственный плат (кадак) родителям невесты и просить ее руки' (букв. белое 

преподнести); 

колороним ак в составе ФЕ, связанных с обещанием, разговоров или молчания: Ак 

аас эдер 'обещать' (букв. белый рот произносить); Ак хар ашпас 'молчать, не сказать ни 

слова' (букв. не открывать белый снег). Ср. русск. 'набрать в рот воды'. Ак хар аштырбас 
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'не давать высказать слово' (букв. не давать возможности открывать белый снег). Кенинге 

ак хар аштырбады боду-ла доза шапкылап каапты (С. Сүрүң-оол. Л.Д.) «На все вопросы 

сама ответила, невестке не дала сказать слова» [9, 26]; ак чалчаа 'бессмысленный, 

пустой, несерьезный (о разговоре)'. Чолаачының ак чалчаа домаанга каш хонукта 

чаңчыгып калган... (К. Кудажы. Ырак булут.) «[Он] наслышался в течение нескольких дней 

несерьезных разговоров шофера...» [9, 26]; 

колороним ак в составе ФЕ, обозначающих откровенность, прямоту: ак, кара чокка 

(букв. без белого и черного) «Мы оба люди военные, давай поговорим откровенно»; 

колороним ак в составе ФЕ, обозначающей большой испуг: арны ак тос дег 

'сильно испуганный, бледный от испуга' (букв. лицо его, как белая береста). В якутском 

языке данное значение выражается ФЕ туос курдук кубарый 'сильно испугаться' (букв. 

становиться бледным как береста); 

колороним ак в составе ФЕ, обозначающей молочные продукты: ак чем 'молочные 

продукты' (букв. белая еда (пища)) [9, 26] (ср. як. үрүҥ ас 'молочные продукты' (букв. 

белая пища)). 

Исследования показывают, что в якутском и тувинском языках отсутствуют ФЕ с 

колоронимами монгольского происхождения маҥан, sagān, а лексемы үрүҥ и ак образуют 

множество ФЕ. Они в основном связаны с верованием, культурой, имеют сакральное 

значение. Белый цвет в якутском языке используется в ФЕ, означающих жизнь. В 

якутском мировоззрении он связан с божеством Үрүҥ Аар Тойон, который является 

верховным богом, главой верховного мира, божеств айыы и Вселенной. В тувинском 

языке белый цвет стоит во главе системы цветов, является символом чистоты и святости, 

благородства, благополучия, добра и почета. Полного совпадения ФЕ с компонентом-

колоронимом по семантике, внутренней форме, составу в якутском и тувинском языках 

встречается довольно редко. Нам удалось найти полный эквивалент ФЕ в сравниваемых 

языках: (як.) үрүҥ ас – (тув.) ак чем 'белая еда (пища)'. Несовпадение значений части 

фразеологизмов якутского и тувинского языков можно объяснить тем, что эти народы 

имеют различные мировоззрения и представления о жизни. 
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Бұл мақалада Ахмет Байтұрсынов поэзиясындағы саяси тақырыптар, ұлттық 

мүдде мен мақсаттың көтерілуі, оның тәрбиелік рөлі қарастырылды.  

Тірек сөздер: сөз құдіреті, саяси лирика, ұлттық мүдде, жаңаша көзқарас. 

 

В данной статье рассматриваются политические темы в поэзии Ахмета 

Байтурсынова, подъем национальных интересов и целей, ее воспитательная роль. 

Ключевые слова: сила слова, политическая лирика, национальные интересы, новый 

взгляд. 

 

This article deals with political themes in the poetry of Akhmet Baitursynov, the rise of 

national interests and goals, its educational role. 

Key words: power of speech, political lyrics, national interests, a new approach. 

 

XX ғасырдың басында идеялық мазмұны жағынан басым жырланғаны – саяси-

әлеуметтік өлеңдер. ХХ ғасырдың бас кезіндегі саяси-әлеуметтік қозғалыс күрт дамып, 

кеңге қанат жая бастауының басты себебі, қоғамдық өмірдің өрінде жаңа тұлғалар көзге 

түсіп, ұлттық сананы жаңа өріске бағыттауға ұмтылуында еді. Ахмет Байтұрсынұлының 

«Маса», М.Дулатұлының «Оян, қазақ», М.Жұмабайұлының «Шолпан», 

С.Сейфоллаұлының «Өткен күндер» өлең кітаптарындағы саяси-әлеуметтік жырлар XX 

ғасырдың басындағы казақ жұртшылығын үлкен серпіліске әкелді. Өткен ғасыр 

басындағы ақындар алдында қазақ даласының саяси-әлеуметтік жағдайынан, рухани-

психологиялық ахуалынан туындайтын сан-алуан тақырыптар тұрды. Мұның өзі 

лирикалық идеяға көп міндет жүктеді. Халық өмірінің әрбір сәтін қалт жібермеуге 

ұмтылатын лирика жанрының маңызы ерекше артты.  

Қазақ ұлтының өзін-өзі тануын, рухани оянуын, мәдениеттің барлық салаларында 

өзін-өзі жетілдіре дамытуын, ұлттық айқындалу, тұлғалану бағытындағы ойлары азаттық, 

бостандық туралы ойларымен ұштасып жатты. Мысалы, Шәкәрім Құдайбердіұлының 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-mongolskih-elementah-v-tuvinskom-yazyke
https://cyberleninka.ru/article/n/o-mongolskih-elementah-v-tuvinskom-yazyke
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«Бостандық туы жарқырап», «Бостандық таңы атты», Ахмет Байтұрсынұлының «Маса», 

«Жұбату», «Сөз иесіне», Міржақып Дулатұлының «Оян, қазақ», «Шағым», «Сырым», 

«Жас қазақтар, қайдасыңдар», «Тұңғыш құрбан», «Алашқа», «Зар заман», Мағжан 

Жұмабайұлының «Алыстағы бауырыма», «Тез барам», «Мен жастарға сенемін», 

«Бостандық», Сұлтанмахмұт Торайғырұлының «Арманым», «Жарлау», «Міне, алақай», 

«Тұтқындағы Байтұрсынның  «Масасына», Сарыарқаның жаңбыры», «Алаш ұраны», 

Сәкеннің «Кел, жігіттер», «Жас қазақ марсельезасы», «Жолдастар», «Жеткіншегім, 

тартынба», «Кімде кімнің тасқын судай қайраты», Ілиястың «Замандасқа» және т.б. осы 

бағытта жазылған. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ поэзиясы отаршылдықты, ұлттық езгіні сынады, 

халықты өнер-білім үйренуге шақырды. Бұл дәуірдегі ақын-жазушылардың, білікті 

азаматтардың саяси көзқарасы қалыптасқан, ел қамын жейтін қайраткер дәрежесіне дейін 

көтерілген еді. Ресей империясының отарлау ісі дін мен тілге ауыз салып, елдіктен кетіре 

бастаған тұста, Байтұрсыновша айтқанда, «Енді жату жарамас-тының» кезі келді. 

Қоғамдық ойға көшбасшы жаңа тұрпатты қоғамдық-саяси әрі әлеуметтік күш қажет 

болды. Зерттеуші ғалым М.Базарбаевтің: «Саяси-әлеуметтік өлең-жырлар – кезеңдік 

поэзияның саяси мәселелерді көтеріп, әлеуметтік мақсат-мүдделерді паш ететін саласы. 

Қоғам өзгеріс алдында, бұқара толғаныс үстінде тұрған алмағайып кезеңде саяси-

әлеуметтік өлеңдердің белсенділігі арта түсетіні белгілі. А.Байтұрсынов, 

М.Жұмабаевтордың отаршылдық езгі, қазақ қамы туралы өлең жырлары – соның айғағы» 

[1, 52].  

Жаңа дәуір әдебиеті өзінің даму, кемелдену арнасына біржолата түсті. Реалистік, 

романтикалық сарын жарыса өрілген, ұлттық тарихи сананың оянуына бастаған, 

жаңашылдық рухындағы әдебиет бірте-бірте көш түзеп, қазақ қоғамының рухани 

тіршілігінде басымдыққа жетті. Әдебиет белгілі деңгейде ұлтты дамытудың әмбебап 

құралына айналды. ХХ ғасырдың алғашқы кезеңіндегі Алаш дәуірі поэзиясыныңң рухы 

үстем шығып, әріден жалғасқан әдеби үрдістің сан соқпақты даму жолдарын түйістіре 

бастады. Солардың ішіндегі ең көрнектісі, ұлттың ұлы ұстазына, рухани көсеміне  

айналған ұлы тұлға Ахмет Байтұрсынұлы болатын. Ол ХХ ғасыр басындағы қазақ сөз 

өнеріндегі  ұлттың ұлы рухынан нәр алған жаңа сарын – ұлт-азатшылдық бағыттың 

негізін қалап, азаттықтың ақ жолын ұсынды. 

Бір басында сан салалы өнер тоғысқан, телегей теңіз энциклопедиялық білім иесі, 

қайшылығы мол тартысты ғұмырында қараңғы қалың елін жарқын болашаққа 

ұмтылдырудан басқа бақыт бар деп білмеген ірі тұлға, «ұлттың рухани көсемі» (Мұхтар 

Әуезов) Ахмет Байтұрсынұлы – тілші ғалым, ағартушы ұстаз, тәржімадан төл туынды 

тудырған аудармашы, көшелі сөздің көшін бастаған көсемсөзші, өлеңіне азатшыл ойды 

арқау еткен ақын, елінің ескіден қалған сөзін терген ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, 

сөз өнерінің қисынын тауып, қиюын ойған әдебиеттанушы ғалым. 

Ахмет Байтұрсынұлы - әдебиеттің өсу жолы, қалыптасу, даму үдерісін қамтумен 

қатар, халықтың рухани қазынасының баюына айрықша еңбек сіңірген қазақтың айтулы 

ақыны. Сонымен бірге, қазақ жұртшылығының кежегесінен кейін тартқан жалқаулығын, 

алауыздығын сынап, оларды ерінбей еңбек етуге, оқу-білімге, әртүрлі өнердің түрлерін 

үйренуге шақырған ағартушылық бағыттағы өлеңдердің авторы. 

Ахмет Байтұрсынұлы ақындыққа алып келген - өзінің халыққа қызмет ету, қалың 

қауымды еңбекке, мәдениетке шақыру, сауаттарын ашып, дүниені таныту мақсаттары. 

Жөн көрсеттім қазақ деген намысқа, 

Жөн сілтедім жақын емес, алысқа. 

Өзге жұрттар өрге қадам басқанда, 

Дедім: сен де қатарыңнан қалыспа. [2, 52] 

Ахмет поэзиясының арналы бағыты, қазақ әдебиетінде алар орны жайлы кезінде 

М.Дулатұлы былай деген еді: «Ол қарапайым да түсінікті қазақ тілінде азаттық туралы, 
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ұлт туралы, езілген, артта қалған қазақ ұлты туралы жырлады; өнер-білімге, еңбекке, 

ғасырлық ұйқыдан оянуға үндеп, әрбір қазақтың азаматтық санасын қалыптастыруға 

ұмтылды». Ішкі сұлулығы мен мазмұны жағынан А.Байтұрсынұлы жырлары қазақ 

әдебиетінде ерекше орын алады. Оның жырлары, ең алдымен, ұлттық рухының 

беріктігімен, елдік, мемлекеттік тәуелсіздікке ұмтылған ой-мақсаттардың айқын, нақты 

көрінуімен ерекшеленеді. 

«Ғасыр басындағы ақындар алдында қазақ даласының саяси-әлеуметтік 

жағдайынан, рухани-психологиялық ахуалынан туындайтын сан-алуан тақырыптар тұр 

еді. Мұның өзі лирикалық идеяға көп міндет жүктеді. Халық өмірінің әрбір сәтін қалт 

жібермеуге ұмтылатын лирика жанрының маңызы ерекше артты. Бір жағынан бұған XIX 

ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиетіндегі азаматтық лириканың дамуы, Абай 

шығармашылығы арқылы ерекше өркен жаюы ықпал етті. Оның үстіне орыс қоғамындағы 

ағартушылық, демократтық ой-сананың өрістеуі бұл кезде Абай арқылы қазақ поэзиясына 

жаңа леп әкелген болатын. Осы реалистік дәстүр, шынайы халықтық арна XX ғасыр 

басындағы ақынднр шығармашылығының да негізгі идеялық-көркемдік нысанасына 

айналды», [3, 34] деген ғалым Ө.Әбдіманұлы пікірінің шындығы, ғасыр басындағы 

ақындардың саяси-азаматтық лирикасында айқын көрінді. 

Қай әдебиеттің тарихында болмасын ағартушы-демократтар, ұлтшыл-азатшылдар 

кезеңі және олардың ірі-ірі өкілдері болған. Бұл сипат қазақ әдебиеті тарихына да тән 

болса, онда ұлт-азатшылдық кезең Ахметтен басталары анық. С.Сейфуллиннің тарихи 

шындықты тап басып айтқан пікір, яғни «қорлыққа шыдап, күйікке күйіп, ұйқы басқан 

қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жақтаған патша заманында жалғыз 

Ахмет еді» дегені көп нәрсені аңғартып, түнекте жанған шамшырақтай тарих тереңіне 

жетелейді. Ақынның азаматтық поэзиясынан оның өмірлік өзгерістерге белсенді 

қатынасы көрініс беріп, қоғамдық қайраткерлігін айқындай түседі. Поэзияның саяси-

әлеуметтік мәнін арттыра түсуге, жетілдіре түсуге тырысуы – содан. Әсіресе, «Қа ... 

қаласына», «Жұртыма», «Ақын ініме», «Жауап хаттан» тәрізді өлеңдері оның қоғамдық 

қайраткерлік бағдарламасын мейлінше аша түседі. Оларда жеке басқа қатысты күйініш-

сүйінштен, қасірет-қайғыдан гөрі халық қамын жеген азаматтық поэзияның халықтық 

сипаты басып жатады.  

А.Байтұрсынұлы шығармашылығындағы азатшылдық бағыт оның саяси 

бостандыққа жетуді аңсауынан, қазақ халқын орыс патшасы езгісінен азат етіп, 

отаршылдық бұғаудан құтқару, қазақ ұлтының өзін-өзі басқаруына қол жеткізуді аңсаған 

арманынан, соған бар даусымен  үн қосуынан көрінеді. 

Ахмет поэзиясындағы ағртушылық – оянуға, ояну – қасірет сырын білуге, бас 

кінәліні сезінуге, сезіну – бостандыққа жол ашар бұлқынысқа жетеледі. 

Ақын аз Байтұрсынов Ахметтей, 

Сөзі алтын, мағынасы меруерттей, 

Осыдан ғибрат алып жас жігіттер, 

Һәммесі өз халқына қызмет еткей!- [2, 63]  

деп Міржақып тегін айтпаған. Сұлтанмахмұттың «Өткірсің наркескеннің алмасындай» 

деуі де осыдан еді.  

XX ғасыр басындағы ақындардың лирикалық өлеңдеріндегі тұтас ұлттық оянуға 

шақыру сарыны халықтың материалдық және рухани салаларындағы ширыға шиеленіскен  

жағдайларының әсерінен туындағаны анық. Қазақ поэзиясындағы ұлттық сананы  күрт 

серпіліске көтеруге арнаған, жұрттың жауынгерлік рухын аңғартуға бағытталған бұндай 

туындылардың саяси-әлеуметтік ықпалдылығы зор болды.  

Көркем шығарма адамды тәрбилелейді. Әдебиет адамға өмірді танытып қана 

қоймайды, олардың сол өмірге көзқарасын қалыптастырады. Мінез-құлқына ықпал етеді, 

күллі тұрмыс-тіршілігіне әсер етеді. Ахмет Байтұрсынұлы - ХХ ғасыр басында қазақ 

қоғамында, қазақ руханиятында үлкен еңбектер жасаған тұлға. Айгүл Ісмақова 
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алаштанушы, филогия ғылымдарының докторы, профессор: «Ахмет Байтұрсынұлы - 

Алаш зиялыларының ішіндегі Ә.Бөкейханұының, М.Дулатұлының қазақтың дербес, 

тәуелсіз мемлекеті болсын деген саяси ойларымен идеялас болған, жырау бабаларымыз 

сияқты елдің тәуелсіздігін аңсаған, қазақтың намысын оятатын асыл сөздерін аманат етіп, 

ұрпақтарына тастап кеткен ұлтжанды тұлға» [4, 75]. 

Әрбір азаматтың ұлт алдындағы бағасы оның өз халқына қаншалықты қызмет 

еткендігімен өлшенеді десек, Ахметтің де елінің ертеңіне еткен өлшеусіз еңбегін көреміз. 

Ол халқының жарқын болашағына кәміл сенген. Сондықтан да: 

«Тән көмілер, көмілмес еткен ісім, 

Ойлайтындар мен емес – бір күнгісін, 

Жұрт ұқпаса, ұқпасын жабықпаймын, 

Ел – бүгіншіл, менікі – ертеңгі үшін»,- [2,63] 

деп жырлаған. Сәкен Сейфуллиннің: «Қорлыққа шыдап, күйікке күйіп, ұйқы басқан қалың 

қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жақтаған патша заманында жалғыз Ахмет 

еді» дегені көп нәрсені аңғартады. 

Ақынның азаматтық поэзиясынан оның өмірлік өзгерістерге белсенді қатынасы 

көрініс беріп, қоғамдық қайраткерлігін айқындай түседі. Поэзияның саяси-әлеуметтік 

мәнін арттыра түсуге, жетілдіре түсуге тырысуы – содан. Әсіресе, «Қа ... қаласына», 

«Жұртыма», «Ақын ініме», «Жауап хаттан» тәрізді өлеңдері оның қоғамдық қайраткерлік 

бағдарламасын мейлінше аша түседі. Оларда жеке басқа қатысты күйініш-сүйінштен, 

қасірет-қайғыдан гөрі халық қамын жеген азаматтық поэзияның халықтық сипаты басып 

жатады.  

А.Байтұрсынұлы шығармашылығындағы азатшылдық бағыт оның саяси 

бостандыққа жетуді аңсауынан, қазақ халқын орыс патшасы езгісінен азат етіп, 

отаршылдық бұғаудан құтқару, қазақ ұлтының өзін-өзі басқаруына қол жеткізуді аңсаған 

арманынан, соған бар даусымен  үн қосуынан көрінеді. 

Ахмет поэзиясының арналы бағыты, қазақ әдебиетінде алар орны жайлы 

М.Дулатұлы: «Ол қарапайым да, түсінікті қазақ тілінде азат туралы, ұлт туралы, езілген, 

артта қалған ұлты туралы жырлады. Ол – қарсылықшыл ақын. Ол поэзиясын қазақтарды 

езген монархиялық Ресейдің саясатымен күресудің құралына айналдырды. Ішкі сұлулығы 

мен мазмұны жағынан, жинақтылығы мен желілігі жағынан А.Байтұрсынұлы жырлары 

қазақ әдебиетінде бірінші орын алады» [5, 75], – деп өлеңдерін азатшылдық рухпен 

дараланатынын атап өткен болатын. А.Байтұрсынұлы қазақ поэзиясында күресшілдік 

сарын әкеліп, азаттық жырдың озық үлгісін шашты. Оның өлеңдерінің ерлік рухы – 

мәңгілік жоғалмас ақындық үлгі. 

Ахмет өлеңді тікелей шығармашылықпен айналысқысы келіп, не болмаса, ақындық 

атқа ие болу үшін жазбаған. Ахметтің ақындық өнері – замана шындығынан, өмір 

талабынан туған құбылыс. Мұны ол ашық айтқан: 

Мен жазған кеңес, 

Мақтаныш емес. 

Ат шығармақ ақындық, 

Молда жоқта, молдалық, 

Ер батқанда, жорғалық. [2,52] 

Ақын туа біткен табиғи талантын өзінің алдына қойған мақсаты – саяси күрес пен 

ағартушылық қызметіне ұштастыра білген. Сөйтіп, оның өлеңдері ең алдымен күрес 

құралы ретінде халқының бостандық жолындағы үн-жарияға айналған. 

Ахмет Байтұрсынұлы шығармашылығы ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

әдебиетінің даму тарихындағы биік белес болып қала бермек. Ол шын мәніндегі нағыз 

демократтық поэзияның қазақ әдебиетінің негізін қалап, қазақ өлеңіне азаттыққа 

ұмтылған азаматтық  жыр үлгісін алып келді. 
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Ахмет Байтұрсынұлы шығармашылығы ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

әдебиетінің даму тарихындағы биік белес болып қала бермек. Ол шын мәніндегі нағыз 

революциялық – демократтық поэзияның  қазақ әдебиетінің негізін қалап, қазақ өлеңіне 

азаттыққа ұмтылған азаматтық  жыр үлгісін алып келді.  

Қорыта айтқанда, отарлық саясаттың қылшынан қан тамып, ұлттық езгі қатаң 

монархиялық режимнің қыспағында тұрған мезгіл  аралығында Әлихан Бөкейханов, 

Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Барлыбек Сыртанов, Мұхамеджан Сералин және 

т.б. саясаткер ақындар ірі қоғамдық-саяси және құқықтық ой-пікірдің көрнекті өкілі 

ретінде Ресей мемлекетінің экспанциялық саясатын, әкімшілік басқару жүйесін және 

теңсіздікті қатаң сынға алып, халық арасына құлдық жағдайға қарсылық білдірудің 

ұрығын септі. Ол өзінің нәтижесін берді. Санасы оянғандар азаттық идеяларына 

тартылып, жаңа өмірдің бастауының қарлығаштары болды.  

Ахмет Байтұрсынұлы - Қазақстанның ХХ ғасыр басындағы даму кезеңінде 

қоғамдық-саяси және құқықтық ой-пікірге ерекше, молынан үлес қосып, артында өшпес із 

қалдырған, шығармашылық еңбектің қай саласында болмасын мол мұра қалдырып, 

қоғамдық өмірдегі, ұлттық тарихымыздағы өз орнын айқындап кеткен тұғырлы тұлға. 

Оның ар-ождан, моральдық қасиеттерін санаға сіңіріп, жеке адамды қалыптастыру 

арқылы мемлекетті нығайту, өркениетті деңгейге көтеру идеяларының мазмұны мен 

мағынасы өзінің мәнін бүгін де жойған емес. Ахмет Байтұрсынов рухани байлық: 

мәдениет, ар-ождан, тақуалық хақында көтерген мәселелері өз-өзінен ауадай 

қажеттілігімізге айналып отырғаны ақиқат. Ғұлама қайраткердің қоғамдық саяси-

құқықтық ой-пікірлеріне сай тәуелсіз мемлекетіміздің моральдық негізін нығайту, 

шаңырағын шайқалтпай, іс жүзіне асыру – бүгінгі күн тәртібінде тұрған көкейкесті 

мәселе. 
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Мақала орыс әдебиеті сабақтарында оқытудың интерактивті әдістерін қолдану 

ерекшеліктерін талдауға арналған. Автор кейс-технологиясын зерттеуге ерекше көңіл 

бөледі және оның тиімділігін дәлелдей отырып, мұғалім үшін практикалық құндылығы 

бар бірқатар оқу жағдайларын ұсынады. 

Кілт сөздер: кейс, жағдай, әдебиет, әдіс. 

 

The article is devoted to the analysis of the specifics of using interactive teaching 

methods in Russian literature lessons. The author places special emphasis on the study of case 

technology and, proving its effectiveness, offers a number of educational situations that have 

practical value for the teacher. 

Key words: case, situation, literature, method. 

 

Как известно, в условиях модеринизации существенно изменились цели 

образования: от ориентированных на знание предмета – к целям, ориентированным на 

приобретение школьниками ключевых компетенций. Одна из основных задач, стоящих 

перед учителем  в эпоху глобализации, – повышение активности подрастающего 

поколения, развитие мышления, формирование интереса к знаниям, обучение умению 

применять полученные знания в жизни. Основной целью обновлённой образовательной 

программы является обучение подрастающего поколения, вхождение в мировое 

образовательное пространство, глубокое овладение основами инновационных знаний. 

XXI век – век новых технологий. Сегодня вносятся существенные изменения в 

структуру и содержание образовательного процесса в рамках обновления содержания 

образования. В связи с этим эффективное использование новых технологий в 

образовательном процессе является требованием времени. Использование 

инновационных, в том числе – информационных технологий в процессе преподавания 

помогает улучшить качество знаний. Причины внедрения новых образовательных 

технологий и модернизации системы образования – поиск ответов на вопросы «чему 

учить?», «почему нужно обучение?», «как учить?», «как эффективно обучать?». 

Использование различных новых технологий в современной системе обучения 

было внедрено сравнительно недавно, но уже даёт качественные результаты. Проведение 

урока с помощью новых эффективных методов и приемов обучения оказывает 

существенное влияние на качество знаний. Для того, чтобы любой урок был интересным, 

каждый учитель должен стремиться к открытию и быть в поиске. Например, в ходе урока 

нельзя ограничиваться одним подходом, надо стараться использовать инновационные, 

интерактивные технологии, выбирая их в зависимости от возрастных и личностных 

особенностей учащихся. В частности, кейс-технологии, модульные технологии, развитие 

критического мышления, уровневое, дифференцированное и развивающее обучение и т.д. 

Использование новинок, передового опыта на каждом занятии приводит учителя к 

большим достижениям. Потому что, на каждом уроке учитель убеждается в том, что 

использование передовых технологий даёт хорошие результаты. Начало урока через 

повышение интереса – предпосылка для того, чтобы этот урок прошёл интересно до 

конца.  

Неизмерима ценность анализа худежстенного произведения в воспитании 

учащегося. Когда ученик скорбит вместе с героем  произведения, вместе с ним грустит, 

вместе мечтает, вместе творит, вместе радуется, он благоприятно воздействует на его 

душу, способствует умению различать добро и зло. 

Среди методов интерактивного и инновационного обучения большую 

популярность приобретают кейс-технологии. «Кейс-технологию» (англ. Case-study-

понятие «случай, ситуация» и «исследование») можно назвать методом анализа 

конкретной ситуации. Метод кейса впервые был использован в Гарвардском университете 

в 1870 г. во время лекции, с целью широкого обсуждения проблемы среди студентов. 
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Преподаватель предложил вниманию студентов различные конфликтные ситуации и 

поставил задачу найти несколько решений. Первый учебник, связанный с этим методом, 

был опубликован Коуплендом в 1921 году при активном вмешательстве Волоса Донама, 

декана Гарвардской бизнес-школы. В 80-90-е годы ХХ века метод кейса стал применяться 

во всем мире, в том числе и в СССР.  

Данная технология используется не только в процессе обучения, но и при анализе 

конкретных практических дел, а также при проведении исследований. Кейс-метод 

помогает повысить интерес обучающихся к обучению и способствует формированию 

личности будущего специалиста. Данный метод требует развития у учащегося творческих 

способностей, необходимых для решения конкретной задачи, и является образным 

выражением его мышления. Основная цель метода кейсов - развивать умение принимать 

разумные жизненные решения, учить работать с  потоком информации. При этом главный 

акцент делается не  на получение готовых знаний, а на их развитии, совместном 

творчестве учителя и ученика. 

Кейс-метод сочетает в себе хорошо известные нам технологии такие, как метод 

проекта, ролевая игра, ситуационный анализ и т.д. Также считается эффективным 

использование групповой работы, которое позволяет ученикам понять и усвоить материал 

в полной мере, но в то же время получать знания самостоятельно. Как справедливо 

отмечает П.В.Лебедев «Использование кейс-метода в образовательном процессе 

позволяет существенно повысить эффективность обучения с учетом современных 

требований к компетенциям студентов (компетентностный подход)». [1, 17] 

Суть кейсового метода заключается в анализе конкретной ситуации, описание 

которой одновременно актуализирует не только какую-либо практическую задачу, но и 

определенный набор знаний, которые необходимо усвоить при решении данной задачи. 

Более того, считается, что в самой проблеме нет однозначно правильного решения. На 

наш взгляд,  кейс-технология, как интерактивный метод  обучения, повышает интерес 

учеников к изучению предмета. Использование данной технологии помогает развивать у 

детей такие важные для дальнейшей жизни качества, как коммуникативные навыки, 

социальная активность, умение правильно выражать свою точку зрения и прислушиваться 

к мнению другого человека. 

Если основные задачи, поставленные на уроке – это развитие критического 

мышления учащихся, обучение самостоятельному принятию решений, то кейс-технология 

может быть использована при изучении любого предмета. Особенно эффективно для 

использование кейсовой технологии на уроках русского языка и литературы, так как при 

изучении именно этого предмета, работая с текстом мы подводим детей к определенным 

выводам. 

 Обратимся к анализу особенностей использования кейс-технологии на уроках 

русской литературы. Метод кейсов делает более плодотворным изучение 

художественного произведения. По замечанию Н.П.Черногоровой «художественные 

произведения русской литературы, отличающиеся своим гуманизмом, как нельзя лучше 

подходят для изучения с помощью кейс-метода, так как во многом их идейное содержание 

включает не внешнюю составляющую, а глубокий внутренний мир героев с их исканиями 

и морально-этической стороной поступков.» [2, 203] Действительно, кейс-технология 

помогает по-другому зазвучать утомительным и сложным проблемным вопросам: «Мне 

нравится (не нравится) Ростова»; «Евгений Онегин – эгоистичен или честен?»; «Печорин 

– злой или несчастный человек?» и др. 

Использование кейсовой технологии имеет целый ряд преимуществ для учителя. 

Прежде всего, это организация удобного, эффективного учебного процесса, непрерывное 

профессиональное развитие, возможность реализации некоторых элементов учебного 

процесса во внеклассных мероприятиях. Несомненна ценность технологии кейсов и для 

учащихся (работа с дополнительным информационно-коммуникативным материалом, 
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постоянное и доступное разъяснения учителя, возможность самоподготовки, 

самостоятельности, общение, работа в группе с другими учениками, освоение 

современных информационных технологий). 

Использование кейс-технологии на уроках русской литературы может быть связано 

с анализом сюжета произведения или взаимоотношений героев, также с выполнением 

творческих заданий, которые выполняются как индивидуально, так и в групповой работе. 

Ответ на кейс-задание может быть представлен в виде проекта, презентации, постера, эссе 

или  в более творческом виде, в завсисмости от подхода преподавателя и учащихся. 

Приветствуется составление кейс-ситуации в параллели с современной жизнью учеников 

с целью научить их решать жизненные проблемы посредством произведения. Только 

тогда учащиеся мобилизируют все свои способности, знания, умения, и только тогда 

использование этой технологии станет эффективным. 

Конечно, есть сложности и в подготовке кейс-ситуаций, и в работе с ними. Прежде, 

чем приступить к внедрению кейсовой технологии в свою деятельность, учитель должен 

четко ответить на вопросы: 

1. Для кого и для чего было написано произведение? 

2. Чему должны научиться ученики выполняя кейс задание? 

3. Какой урок они извлекут из этого? 

Нами разработаны ряд кейс-методов и технологий, которые можно использовать на 

уроках литературы:  

1) Моделирование – построение модели ситуации. Каким образом его можно 

использовать при планировании урока? Например, при изучении произведения 

А.С.Пушкина «Скупой рыцарь» учитель может предложить построить модель схожей 

ситуации, встречающейся в современном мире, или построить модель ситуации, которая 

могла бы изменить ход событий в произведении. 

2) Системный анализ – систематическое отражение и анализ ситуации. С помощью 

применеия этого метода можно выполнить детальный анализ произведения. Например, 

события, поведение героев трагедии «Скупой рыцарь» можно рассматривать с разных 

точек зрения или последовательно разобрать ситуации, на которые мы обычно смотрим 

обобщенно. Во избежание традиционной скучной формы анализа желательно подходить к 

разработке таких задании творчески. 

3) Идея эксперимента – способ получения знаний о ситуации путем ее психической 

трансформации. 

4) Метод описания – построение описания ситуации. 

5) Метод классификации – создание упорядоченных списков свойств, 

составляющих условия. 

6) Игровые методы – отображение вариантов поведения героев в ситуации. 

7) «Мозговой штурм» – формирование представлений о ситуации. 

8) Обсуждение – обмен мнениями о проблеме и путях её решения. 

Опираясь на эти методы можно разработать интересные и эффективные кейс-

задания, в зависимости от креативности преподавателя. Мы предлагаем примерные 

задания по кейс-технологии на тему трагедия А.С.Пушкина «Скупой рыцарь». 

1) На уроке по изучению произведения учащимся даётся современная жизненная 

ситуация, которая близка событиям произведения. Они, в свою очередь, высказывают 

свои мнения на счет данной ситуации. После этого учитель представляет текст самой 

кейс-ситуации. Учитывается начальный этап изучения произведения и, соответственно, 

характеры героев не до конца раскрыты учениками. Кейс ситуацию сопровождают 

следующие задания: распределение ролей, имитация поведения каждого героя в данной 

ситуации с учетом его поведения (характеров героев), составление небольшого текста 

речи героев, демонстрирующего особенности их речи. 
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Обращение к такой ситуации помогает развить коммуникативность учащихся 

(создание текста для речи героя, работа в группе), вырабатывает навыки поиска, отбора и 

использования информации. 

2) Ученикам даётся определенная ситуация из текста произведения. Для 

всесторонней оценки ситуации предлагается распределить роли всех участников анализа: 

автор, герои, читатели, критики. Например, можно взять отрывок, где возникает 

проблемная ситуация между Альбером, Бароном и герцогом. К этой учебной ситуации 

предлагаются следующие задания: распределение ролей (автор, герои, читатели-

современники, современные читатели, критики), оценка ситуации с точки зрения роли 

учащегося в ней, с помощью создания небольшого текста, где также предлагается 

решение этой проблемной ситуации. 

Данные задания позволяют не только раскрыть позиции героев произведения и 

уточнить их характеристики, но и проанализировать позицию автора, мнение читателя. 

Кроме того, эта ситуация интересна еще и тем, что необходимо находить дополнительные 

сведения в тексте произведения, критических статьях, отзывах читателей. 

Таким образом, использование кейс-технологии на уроках русского языка и 

литературы весьма актуально и эффектино. Данная технология формирует основные 

образовательные компетенции, способствует активизации деятельности учащихся, 

совершествует коммуникативные навыки, учит их критически мыслить, решать сложные 

задачи, принимать осознанные решения, развивает самостоятельность и творчество 

учащихся, повышает интерес к изучаемому предмету. Современные технологии 

способствуют повышению качества знаний учащихся и увеличению возможности для 

самостоятельной работы. 
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Обучение языку как речевой деятельности предполагает, что выпускники средней 

школы должны свободно пользоваться устной и письменной речью в разных жизненных 

ситуациях, владеть различными видами речевой деятельности – грамотно писать, бегло и 

осознанно читать, хорошо говорить, правильно понимать чужое устное высказывание и 

уметь слушать. Добиваться планируемых программой результатов обучения удаётся лишь 

в том случае, если работа по развитию речи пронизывает весь процесс обучения, если 

знания о языке и речи, которые учащиеся получают, изучая строй языка, используются 

для формирования речевых умений. Содержание работы по развитию речи составляет, как 

известно, обучение культуре речи и связным высказываниям. Для выполнения этих задач 

необходимо обогащение речи учащихся, обучение выбору языковых средств, написание 

сочинений, изложений, пересказ и анализ текстов.  

Работа учителя-словесника заставляет искать пути, позволяющие сделать изучение 

русского языка и литературы интересным и востребованным. Необходимо 

соответствовать новому времени. В связи с этим возникает необходимость выбора 

нестандартных форм и методов обучения русскому языку и литературе в школах с 

нерусским языком обучения. Для плодотворной и эффективной деятельности учащихся 

характерны нетрадиционные формы проведения занятий. Опыт школьных учителей и 

исследования педагогов-новаторов показали, что нетрадиционные формы проведения 

уроков поддерживают интерес учащихся к предмету и повышают мотивацию учения. 

Следовательно, учителю необходимо знать методы и приемы, виды упражнений, наиболее 

эффективные для развития речи.  

В соврeмeнной школe учeбнaя дeятeльность учитeля и учaщегося в знaчительной 

мере сосредотaчивaется нa уроке. Урок – это неотъемлемaя чaсть учебного процесса, 

которaя всё ещё остaётся одной из основных форм оргaнизации обучения.  

Нeтрaдиционныe уроки – это тaкиe зaнятия, которыe aккумулируют мeтоды и 

приeмы рaзличных форм и мeтодов обучeния. Они строятся нa совмeстной дeятeльности 

пeдaгогa и учaщихся, на совмeстном поискe, нa экспeримeнтe по отрaботкe новых 

приемов с цeлью повышeния эффeктивности учeбно-воспитатeльного процeсса в школe. 

Рaссмотрим основныe творчeскиe принципы нeтрaдиционных уроков: 

 При подготовке к уроку нужно отказаться от шаблона, а в проведении - от рутины 

и формализма; 

 Учащимся необходимо максимально включиться в активную деятельность на 

уроке; 

 На таком уроке основой эмоционального тона должна быть не развлекательность, 

а занимательность и увлеченность; 

 Необходимо поддерживать множественность мнений, альтернативность; 

 Способствовать развитию отношения взаимопонимания с учениками; 

 Учитель должен уважительно относиться не только к детскому знанию, но и к 

незнанию; 

 Учитель должен использовать оценку не только как результирующий инструмент, 

но и как формирующий. 

Конечно, весь учебный процесс переводить на "нетрадиционные рельсы" не нужно. 
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Именно традиционный урок должен быть основной формой обучения и воспитания, но 

разнообразить учебный процесс нестандартными занятиями необходимо, т.к. они помогут 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, развить их творческие 

способности, повысить мотивированность к учению. А при проведении педагогами 

открытых уроков нетрадиционная форма занятий всегда будет являться выигрышной, т.к. 

в нее можно включить и игровые моменты, и оригинальную подачу материала, и 

различные виды коллективной и групповой работы учащихся. Ведь содержательный, 

необычно построенный урок не может не запечатлеться в памяти учащихся. Разнообразие 

содержания и форм освоения учебного материала значительно ослабляет тормозящее 

влияние стандартной привычной организации учебных занятий и, соответственно, 

повышает эффективность учебно-воспитательного процесса, его результативность. 

Решение масштабных задач, стоящих перед школой, невозможно без обновления 

содержания, методов и форм обучения. Нестандартные уроки необходимы для воспитания 

творческой, активной личности, в которой так нуждается современное казахстанское 

общество. 

Урок, как было сказано ранее, был и остаётся самой распространённой формой 

массового обучения в современной школе, однако его роль и место в организации 

образовательного процесса претерпевают изменения, то есть современный творческий 

урок, сохранив присущие ему признаки, в то же время рассматривается не только как 

вариативная, но и постоянно развивающаяся форма организации коллективно-

индивидуального обучения. Главное же направление этого развития видится в стремлении 

добиться того, чтобы урок стал результатом творчества не только учителя, но и учащихся. 

Этому будет способствовать соблюдение основных дидактических принципов: 

- воспитывающего и развивающего обучения; 

- научности; 

- связи теории с практикой; 

- наглядности; 

- доступности; 

- систематичности и последовательности; 

- самостоятельности и активности учащихся в процессе обучения; 

- сознательности и прочности усвоения знаний и умений; 

- целенаправленности и мотивации обучения; 

- индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Кстати, всего этого требует социальный заказ современной школы, который 

раскрывается в ключевых направлениях программы развития образования. Урок является 

сложным педагогическим процессом, поэтому важна не только постановка целей, но и 

определение его типа и вида, подбор структурных элементов. Изучение сущности и 

структуры урока приводит к выводу о том, что урок является сложным педагогическим 

объектом. Как и всякие сложные объекты, уроки могут быть разделены на типы по 

различным признакам. Нас будет интересовать типология по основному способу 

проведения. Я думаю, мы согласимся с тем, что в настоящее время цель обучения состоит 

не только в накоплении суммы знаний умений и навыков, а и в подготовке школьников 

как активного субъекта своей образовательной деятельности.  

Одним из первых в педагогике и психологии, обратившихся к пересмотру 

традиционных основ обычного обучения, направленного к чувственной сфере человека и 

разработавшим основы теории нового нетрадиционного обучения, был американский 

учёный К.Роджерс (1902-1987 г.г. США). К.Роджерс выделил два основных типа 

обучения: традиционное, обеспечивающее простое знание фактов, и значимое учение, 

которое даёт обучающимся знания для саморазвития посредством нетрадиционного 

обучения. Образное понятие, которое включает в себя термин «нетрадиционные уроки», 

означает совместную работу ученика и учителя, организованную особым неординарным 
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образом. Она представляет привычный процесс обучения с непривычной стороны: как 

организацию активного взаимодействия между учителем и учениками. Очень часто при 

этом важным становится не отражение знаний учителя, а размышления над ними. 

Результаты взаимодействия этих двух субъектов в учебном процессе – это не только 

качество усвоенных знаний, а те изменения, которые происходят в личности ребенка, в ее 

развитии и росте. К ним относятся изменения следующего рода: 

 человек начинает воспринимать себя по-иному; 

 он более полно принимает и свои чувства; 

 становится более уверен в себе и самостоятелен; 

 ставит перед собой реальные цели, ведет себя более зрело; 

 начинает принимать и понимать других людей. 

Тем самым за основу нетрадиционного бучения принимаются внутренние 

процессы интеллектуального, эмоционального, личностного развития ребенка, его 

жизненный опыт. 

Итак, нестандартных форм проведения уроков русского языка очень много. 

Существующая в педагогической теории их классификация неоднозначна и неполна. Мы 

выделим следующие виды нетрадиционных уроков, представленные в периодической 

печати в журнале «Педагогические исследования: опыт и новые технологии», которые, 

по-нашему мнению, отражают наиболее популярные формы нетрадиционных 

современных уроков [1, 27]. 

 уроки-лекция; 

 урок-семинар; 

 урок-зачёт; 

 урок-диспут; 

 урок-конференция: 

 урок-КВН; 

 урок-путешествие; 

 урок-аукцион; 

 урок-общественный смотр знаний; 

 урок-соревнование; 

 урок-конкурс; 

 урок-консультация; 

 урок-деловая игра; 

 урок-ателье; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-устный журнал 

 бинарные уроки; 

 уроки-исследования; 

 уроки-сказки: 

 уроки взаимообучения учащихся; 

 интегрированные уроки и другие. 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть 

назван центральным. Большую роль в этом играют нестандартные формы проведения 

уроков. По нашему мнению, именно такие уроки способствуют развитию положительной 

динамики состояния эмоциональной, мотивационной и интеллектуальной сферы 

учащихся. К ним можно отнести следующие нетрадиционные формы занятий: 

 Уроки с измененными способами организации: 

урок-лекция, лекция-парадокс, защита знаний, защита идей, урок вдвоем, урок 

встреча. 

 Уроки, опирающиеся на фантазию: 
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урок-сказка, урок-творчество: урок-сочинение, урок-изобретательство, урок-

творческий отчет, комплексно-творческий отчет, урок-выставка, урок изобретательства, 

урок-«удивительное рядом», урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, 

урок-бенефис, урок-портрет, урок-сюрприз, урок-подарок от Хоттабыча. 

 Уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: 

экскурсия, заочная экскурсия, прогулка, гостиная, путешествие в прошлое 

(будущее), путешествие по стране, поездка на поезде, урок-экспедиция, защита 

туристических проектов. 

 Уроки с игровой состязательной основой: 

урок-игра, урок-«домино», проверочный кроссворд, урок в форме игры «Лото», 

урок типа: «Следствие ведут знатоки», урок-деловая игра, урок-обобщение, урок типа 

КВН, урок: «Что? Где? Когда?», урок-эстафета, конкурс, игра, дуэль, соревнование. 

 Уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов 

организации: 

парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет, защита оценки, урок-консультация, 

урок-практикум, урок-семинар, защита читательского формуляра, телеурок без 

телевидения, урок-общественный смотр знаний, урок-консультация, итоговое 

собеседование, ученическая конференция. 

Рассмотрим подробнее методику преподавания некоторых уроков: 

Учебные игры или уроки с игровой состязательной основой. «Надо прогнать с 

уроков бога сна Морфея и чаще приглашать бога смеха Момуса», - говорил знаток 

детской души, выдающийся педагог-новатор Ш.А. Амонашвили. Бесспорно, это 

высказывание можно отнести к необычным, то есть нестандартным урокам, вызывающим 

у учащихся восторг, удивление, интерес. К ним относятся «уроки с игровой 

состязательной основой, типа урок-игра, урок-«домино», проверочный кроссворд, урок в 

форме игры «Лото», урок типа: «Следствие ведут знатоки», урок-деловая игра, урок-

обобщение, урок типа КВН, урок: «Что? Где? Когда?», урок-эстафета, конкурс, игра, 

дуэль, соревнование. Также «в школах с нерусским языком обучения очень популярны 

уроки, опирающиеся на фантазию, такие как: урок-сказка, урок-творчество: урок-

сочинение, урок-изобретательство, урок-творческий отчет, урок-выставка, урок 

изобретательства, урок - «удивительное рядом», урок фантастического проекта, урок-

бенефис, урок-портрет, урок-сюрприз, урок-подарок от Хоттабыча» [2, с. 8]. 

Вышесказанные формы уроков можно отнести к игровым нестандартным урокам. 

К игровым формам урока относят ролевые, имитационные, деловые и т.д. игры. В каждой 

из них учащиеся выполняют различные роли, процесс обучения максимально приближен 

к практической деятельности. Сообразуясь с характером и интересами своей роли, 

учащиеся как бы вживаются в заложенный игровой персонаж, им предстоит 

самостоятельно или коллективно принимать практические решения. Чаще всего им 

приходится играть свою роль в конфликтной ситуации, требующей незамедлительного 

решения поставленной задачи, заложенной в содержание игры. Решения во многих играх 

чаще всего принимаются коллективно, что способствует развитию мышления учащихся, 

их коммуникативных способностей. В процессе игры возникает определенный 

эмоциональный настрой, активизирующий учебный процесс. Игровые учебные уроки 

являются одной из сложных форм учебной деятельности, требующей большой подготовки 

и немалых затрат времени, применяются для развития умений учащихся использовать 

полученные знания на практике.  

Интегрированный урок. Методика интегрированного урока включает в себя 

следующие элементы: планирование, организация творческой группы, конструирование 

содержания урока. Цель интегрированного урока – достичь целостного представления об 

изучаемом (явлении, событии, процессе, которые отражаются в теме, разделе программы 

и т.п.). В процессе планирования необходимо определить основные интеграции, т.е. 
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ответить на вопрос: на основе каких знаний будут осуществляться интеграции? Например, 

при интеграции предметов гуманитарного и художественно-эстетического циклов 

интегратором (ядром интеграции) может стать история, развитие культуры 

(культурология). Темы по культуре интегрируют знания по истории науки, техники, 

изобразительного искусства, литературы, музыки, архитектуры и театра. Формирование 

команды учителей – это одно из ответственейших моментов работы над уроком, так как от 

взаимной совместимости и слаженности работы команды зависит успех урока. 

Общеизвестно, что психологическая совместимость является важным фактором успеха 

работы любой группы людей. Поэтому важно, чтобы творческая группа создавалась с 

учетом взаимной совместимости. Только в атмосфере партнерства и взаимной 

доброжелательности может родиться хороший урок. Конструирование содержания урока 

на первом этапе моделируется в общих чертах, разрабатывается композиция урока, 

определяются ее основные части. 

Желательно, чтобы интегрированный урок имел проблемный характер. Если это 

вводный урок, то на нем необходимо обозначить проблемные вопросы, которые будут 

рассматриваться на последующих уроках. На обобщающем уроке также можно 

сформулировать вопросы, которые ученики будут рассматривать самостоятельно во 

внеурочное время. 

Урок-практикум. Специальная задача уроков данного типа – практическая 

направленность. Основными формами являются практические (конструктивные) и 

лабораторные (экспериментальные) работы. Основным способом организации 

деятельности учащихся на данных практикумах является групповая работа. Средством 

управления учебной деятельностью учащихся при проведении практикума служит 

инструкция, которая по определённым правилам последовательно определяет действия 

учеников. Исходя из имеющегося опыта, можно предложить следующую структуру 

уроков – практикумов: 

- сообщение темы, цели и задачи практикума; 

- актуализация опорных знаний и умений учащихся; 

- мотивация учебной деятельности учащихся; 

- ознакомление учеников с инструкцией; 

- подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и 

оборудования; 

- составление отчётов (групповых или индивидуальных); 

- обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов работы; 

Эту структуру практикума можно изменить в зависимости от содержания работы, 

подготовка учащихся и наличия оборудования 

Особенность данных уроков в том, что они развивают фантазию, приучают 

коллективно работать, критически мыслить, оценивать факты, не принимая все на веру; 

учат применять полученные на уроках знания в новых ситуациях.  

Систематическое проведение нетрадиционных форм урока в школах с нерусским 

языком обучения способствует формированию интереса у учащихся к изучению русского 

языка, развитию познавательных процессов и их творческой активности. 
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Бұл мақалада айтыс өнерінің дүлдүлі, «ақиықтай саңқылдаған» ақпа ақыны 

атанған Арыстанбай Тобылбайұлының ақындық мұрасы туралы сөз етіледі. Оның 

ақындық жолында болған жайттары туралы айтылады. Айтыстары сөзден сөз 

тудырып, бір уыс сөзді бір қаптай ғып түтіп, бір-бірімен әдемі қиыстырып, 

орайластырып айтылған. Айтыс жанрында Арыстанбай Тобылбайұлының маңыздылығы 

көрсетіледі.  

Тірек сөздер: айтыс, өнер жолы, ақын, Шоқан Уәлиханов, Кенесары хан 

 

В данной статье рассказывается о поэтическом наследии Арыстанбая 

Тобылбайулы, мастера искусства айтыса, ставшего «настоящим» поэтом. В ней 

рассказывается о событиях его поэтической карьеры. Показана значимость Арыстанбая 

Тобылбаевича в жанре айтыса, который мастерски владеет словом, умеет 

импровизировать, находить емкое и не редко острое слово.  

Ключевые  слова: айтыс, путь искусства, поэт, Шокан Уалиханов, Кенесары хан 

 

In this article we will talk about the poetic heritage of aitys, poet, akyn Arystanbai 

Tobylbayuly, who achieved the art. Which tells about what happened on his poetic path, shows 

the importance of aitys, how much mastery of the word, the ability to improvise, to find a 

capacious and not infrequently sharp word. 

Key words: aitys, the way of art, poet, Shokan Ualikhanov, Kenesary khan 

 

XIX ғасыр – Алаш тарихында ерекше із қалдырған, қазақ халқында зиялы және 

қайраткер қауым өкілдерінің артуымен дараланады. Солардың ішінде ер жігітке тән мінез 

бен болмыс, серіліктің саф үлгісі қалыптасып, қарқынды дамыған киелі жер – Көкше өңірі 

екені анық. Көкше өңіріндегі әншілік-ақындық, айтыскерлік дәстүрлердің зерттелмеген 

тұстары, сол уақытта өмір сүрген талантты тұлғалардың мұралары ұшан теңіз. Сондай 

жандардың бірі артында қалдырған мәдени-рухани мұрасы бар қазақ баласына ортақ және 

әр қазақ мақтанатын Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбырай сынды тұлғаларға үлгі болған, 

қазақтың ақындық-айтыскерлік өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан Арыстанбай (кей 

деректерде Арыстан) Тобылбайұлы (кейде Тобылбай деп те аталады) десек болады.  

Ол 1811 жылы қазіргі Ақмола облысы,  Қорғалжын ауданында  дүниеге келген. 

Әкесі – осы өңірге есімі белгілі Тобылбай би. Арыстанбай ақын сан қырлы талант иесі 

болған. Бала кезден қолына үкілі домбыра ұстап, күмбірлете ән шырқаған, қиссалар мен 

дастандарды мақамына, нәшіне келтіріп, сазды даусымен сызылта, сыңғырлата жырлаған, 

сондай-ақ Орынбай, Шөже, Сералы, Тоғжан сынды суырып салма саңлақ ақындармен 

айтысқан. Оның туындылары бүгінгі күнге өте аз көлемде жеткен. Дегенмен, ақынның дәл 

осы аз да болса құнды, көркем, мән-мағынасы терең мұрасына кеңінен тоқталсақ. 

Арыстанның жыршылық өнері жайында қазақтың атақты ғалымы, ориенталист, 

тарихшы, этнограф, фольклортанушы Шоқан Уәлиханов мағыналы лебіз қалдырған 

болатын. Ол «Қазақ халық поэзиясының түрлері жөнінде» деген еңбегінде «Ер Көкше» 

және «Ер Қосай» қиссаларын әдемі әрі тұтас айтатын бір ғана өнерпаз бар еді. Ол 
Көкшетау дуанындағы Қойлы Атығайдан шыққан Арыстанбай болатын.», - деп жазған [1, 37].  
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Бұдан бөлек Көкше өңірінің белгілі ақыны, жазушы, журналист Төлеген Қажыбай 

өзінің «Егемен Қазақстан» газетінде Ш. Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығы 

туралы жарық көрген «Сыр тұнған Сырымбеттің саласында» атты мақаласында: «Бала 

Шоқан кезінде Күрлеуіт Қыпшақ Жаманқұл жырлаған «Едіге» жырын тыңдап, атығай 

Арыстанбай Тобылбайұлының жырлауында «Ер Қосай» мен «Ер Көкшені» тыңдады. 

Зерек көңілді бала Шоқан туған жұртының жазу-сызуды білмесе де ауыздан ауызға 

жалғасып келе жатқан жыр-дастан, хисса-жыр үлгілерін санасына сіңіре білді. Ол жай 

ғана құлақ тігумен шектелген жоқ. Өзі тыңдаған туындыларды ақ қағаздың бетіне төгілтіп 

түсірген тұңғыш қазақ ғалымы болды», - деген мәлімет келтіреді [2]. 

Арыстанбайдың жыршылық-орындаушылық, ақындық дарыны жайындағы келесі 

деректерде келер болсақ.  Сібір облыстық мекемесінде тәржімашы және Құлжада 

консульдік хатшы болған И. Безверхов «Дала уалаяты газетінің» 1893 жылғы 16-санында 

«Қазақтың өлеңшісі һәм ақыны» деген мақала бастырған. Ол өзімен бірге сапарлас болған, 

Ұлытау өңірі мен Қарақұм бойын бірге аралап, жер көрсеткен әйгілі Арыстанның 

ақындық болмысы жайында құнды пікірлер өрбіткен. 

Қазақ жерін картаға түсірген орыс отряды жаздың ми қайнатар ыстығында, мидай 

далада әбден шаршап қажығанда оларды Арыстан ақынның қалай қанаттандырып, 

желпіндіріп жіберетіндігі жөнінде жеріне жеткізе сипаттапты: «Сол отрядтың бастығы 

жұмыс жоқ болғаннан кейін, өлеңшіні алып, ұйықтағанға шейін өлеңін, әңгімесін естіп 

отырушы еді, ол өзінің ойынан шығарып, нәзік даусымен бұрынғы замандағы адамдарды, 

өткен замандағы уақиғаларды өлең қылып айтушы еді. Бақытты да бақытсыз замандарды 

қосып һәм Дәуіт, Ибраһим, Жақып уа Жүсіп пайғамбарлар турасынан, уа белгілі хандар, 

батырлар, уа билер турасынан һәм білімді зейініне, келістіруіне қарай тыңдаушы 

қазақтардың көңілдерін шаттандырып, қайран қалдырушы еді». Иә, Арыстан ақынның 

орындаушылық шеберлігі мен асқан жыршылық қабілетіне ұл сөз айғақ болса керек. И. 

Безверховтың ойын әрі қарай сабақтастырып, жалғастырсақ: «Бірде жыршы-ақын «Қозы 

Көрпеш – Баян сұлу» жырын толғап, бес сағат ішінде тәмамдай алмай, қалғанын келесі 

күні айтып бітірді», – дейді [1, 37-38]. 

Осы сапарларда орыстарға жол нұсқаушы болған Арыстанбай мен оған наразы 

Кенесары ханның қаһары жайындағы әңгімелер де ел аузында аз емес. Бұл оқиғалар 

қазақтың белгілі жазушысы Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романында әсерлі әрі шынайы  

баяндалады. Автор аталмыш туындысында ақынға мынадай мінездеме береді: «Арыстан 

деген – Атығай руынан шыққан кедей ақын. Бір кезде Саржанныңда жасағына ерген. Тілге 

шешен, сөзге бай, әсіресе, қазақтың қисса-дастандарын жақсы білетін, түні бойы жыр 

айтуға болдырмайтын, қарадан шыққан дарын» [3, 138]. 

Әрі қарай жазушы сахара төсінде орыс барлаушыларына жолбасшы болғаны үшін 

Арыстанды Кенесары мейлінше опасыз жан ретінде есептейтінін, қолға түссе, көзін 

құртатындығын әңгімелейді. Ақырында көкжал ақынды Кенесары сарбаздары қолға 

түсіреді. Оны соққыға жығады. Сонан соң Кенесарыға әкеледі. Өзінің күнкөрісі үшін 

орыстарға жер көрсеткенін мойындайды және кешірім сұрайды. Бір беткей Кенесары: 

– Елін сатқан адам жылқы ішіндегі маңқамен тең. Өзге жылқыны сау алып қалу 

үшін оған аяу болмауға тиісті. Үкім біреу-ақ – өлім. 

Осы тұста Арыстанның «Кенесары ханға айтқаны» өлеңі дүниеге келеді деседі:  

 Ойнаған екеу-екеу мерекең-ай, 

Тиетін мың кісіге көлеңкең-ай. 

Көп айлар, көрмегелі көп күн болды, 

Жүрмісің аман-есен, Кенекем-ай! 

Сары атан май тамады жілігінен, 

Жүлде алған талай адам ілігінен. 

Баласы Абылай хан бәрі будан, 

Қасымның айналайын сідігінен! 
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Шығып ең Алтын Орда бесігінен, 

Болмақтық туа сұлтан несібіңнен. 

Тақсырдың алтын жүзін бір көрейін, 

Шатырдың қағыла бер есігінен. 

Тақсыр-ау, танымасаң, алашыңмын, 

Агарда жуық көрсең, қарашыңмын. 

Атаңа алты қатын алып берген, 

Ағаңның би Тобылбай баласымын [4, 255]. 

Осы сөздерден соң аталы сөзге тоқтаған ер Кенесары Арыстан ақынмен татуласып, 

оның ақындық тапқырлығына тәнті болып, сый-құрмет көрсетіп аттандырады.  

Арыстанбай Тобылбайұлының біздерге жеткен  туындыларының арасында 

«Жеткенде жиырма беске Ташкент бардым» жыры бар. Бұл жырда Ташкент қаласынан 

еліне келген ақын мен оның жанындағыларды Кенесары хан адамдары бес жүз адам 

қоршауға алып, ұрып соққанын, өз туған елі Қорғалжында өзге елдің жігіттері билеп-

төстеп бассыздық құрғандарын сөз етеді. Өлеңнің басты мәні қазақ баласы біріне-бірі жау 

емес, барлығы айналып келгенде аталас, бауыр екендігін көпшілікке жеткізу. Өзі көрген 

қорлықты былай суреттейді:  

Хан шақырса, келмеген, сорлы Арыстан, 

Жалынды: «Сауғабас!»-деп, төлеңгітке. 

Ауылым Қорғалжынды қыстап алды, 

Бөркім бар қызыл алтай тыстамалы. 

Кене хан керуенді қаматтырып, 

Ақынды Арыстандай ұстап алды. 

Төлеңгіт тұс-тұсынан анталады, 

Қанішер бет-бетімен балталады. 

Қылышпен бірі шапты, бірі шанышты. 

Бір жағы бүйірімнің қанталады. 

Орнымнан бір отырған тұра алмадым, 

Дірілдеп тұла бойым, бұраңдадым. 

Бүйіріме қан ұйысып қалған екен, 

Атыма үш ұмтылып міне алмадым. 

Жоғарыда келтірілген оқиғалар мен  ақын  өлеңдерінен  байқайтынымыз, 

Арыстанбай өз заманының талантты ақындарының бірі болғандығы. Қажет кезде дұрыс 

сөз тауып айта білген, ойы мен сөзі дара тұлға болған. Өз өлеңдерінде ақын көркемдегіш 

құралдарды шебер пайдалана білген.  

Олар ішінде литота, әсірелу, аллегория, метонимия мен синекдоха көптеп 

кездеседі.  

Арыстанбай өз артында қалдырған рухани мұраның бір бөлігі – айтыс өнеріне 

қатысты. Жалпы айтыс өлеңдері - рухани құндылықтар бастауының қайнар көзі. «Айтыс – 

халық өмірін бейнелейтін көркем әдебиет саласының бірі. Одан халықтың қуанышы да, 

қайғысы да, саяси-шаруашылық  тұрмысы да, мәдениет дәрежесі де, замана идеологиясы 

да, әдет-ғұрпы да, жалпы, әлеуметтік және жеке адамдардың  қарым-қатынастары да, 

заманына лайық өрбіген тартыстың формалары да көрінеді. Сондықтан айтыс жанрының 

тақырыптары әлденеше тарау болып бұтақталып кетеді, сол бұтақтардың бәрі халық 

тұрмысының шындығын біршама дұрыс та, дәл бейнелей алады» [5, 5]. 

Арыстанды айтыс өнерінің дүлдүлі, «ақиықтай саңқылдаған» ақпа ақын деп те 

атайды. Арыстанбайдың ел аузында қалған айтыстарынның бірі және бірегейі өз 

заманының өзге бір көрнекті өкілі, ақын, айтыскер Орынбаймен болған айтысы екені 

тарихтан мәлім. Оның Орынбаймен айтысына барлау жасар болсақ, ойды ойға 

жалғастырып, сөзден сөз тудырып, бір уыс сөзді бір қаптай ғып түтіп, бір-бірімен әдемі 
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қиыстырып, орайластырып отырады. Дәл осы айтыс үстінде Арыстанбай келесі жолдарды 

айтады: 

Шашасына шаң жұқпас мен бір тұлпар, 

Көргенді қия бастырмас мен бір сұңқар. 

Қоқан, Созақ, Тәшкенттің мұнда қалып, 

Барғамын Үргеніш пен сонау Бұқар. 

Бұдан байқайтынымыз Арыстанбай біраз жер аралап, өз заманының мәдени-

рухани, сауда-саттық, саяси орталықтарында болғаны. Бұл оның дүниетанымы мен ел 

ішіндегі жағдай туралы біліміне, түсінігіне әсер еткені сөзсіз. Әр жерде ол өзі сынды сөз 

өнерінің дүлділдерімен пікір жарыстырып, әділдік, бай мен кедей мәселесі, теңсіздік, 

елдегі саяси-әлеуметтік жағдай жөнінде жырлар қалдырғаны белгілі. Бұл оның жан-жақты 

тұлға болғанын куәландырады.  

Орынбаймен болған айтысында Арыстанбай өз әкесінің би болғанын сөз етеді.  

Орынбай: 

Атам ақын, мен соның жолын қудым, 

Өлеңмен талайлардың аузын будым. 

Сенің әкең Тобылбай – жұрттың биі, 

Би болмай, өлеңші боп қайдан тудың? 

Арыстан: 

Молдалар сөз сөйлейді каламменен, 

Байымайсың, емініп жұртты жегенменен. 

Менің әкем Толыбай жұрттың биі, 

Мен сендей тіленбеймін өлеңменен. 
Көріп отырғанымыздай Арыстанбай өзінің біреуге жағыну, не біреуді мақтау үшін 

өлең тудырмайтынын, өз әкесі сынды әр кез әділдік жағын жырлайтынын айтады.  

Қорыта кедгенде Арыстанбай Тобылбайұлының ақындық мұрасы көп қалмаған 

аңғарамыз. Мұның басты себебі ақындық шығармашылығы хатқа түсірілмегендігінен. 

Әйтпесе, дария жыршының аузынан талай жыр-толғаулар ақтарылған. Дегенмен, осы аз 

мұраның өзінен Арыстанбайдың адуынды ақын, айлалы айтыскер, елжанды азамат болғанын 

байқау қиын емес.  

Оның ақындық әлеуетіне әр кездері бірталай белгілі өнертанушы, тарихшы мен 

әдебиеттанушы өз бағасын беріп өткен.  

Ақын өмір сүрген XIX ғасырда қазақ халық ауыз әдебиеті түрлі салада кемелдене 

түсті, әр салада өсу, көркею байқалды. Әсіресе, айтысқа түскен ақындардың біразы өнердің 

биік сатысына көтерілді. Мұнымен бірге жазба әдебиеттің де іргесі қалана бастады.  Бұл 

дәуірдегі ақындық поэзия туралы М.Мағауин: «XIX ғасырда дәстүрлі ақындар поэзиясы 

халық арасында айырықша кең тыныс тапты. Жанақ, Орынбай, Арыстанбай сияқты 

суырыпсалма ақындар бүкіл қазақ даласын өлең-жырға толтырды, тек туған жұртына ғана 

емес, сахараға ат ізін салған орыс және еуропа ғалымдары мен оқымыстыларына да кеңінен 

танылып, көшпенділердің ақындық өнерінің жайсаң тұлғалары ретінде мәшһүр болды», - деп 

жазады (https://malimetter.kz/akyndar-ajtysyndagy-kagysu-men-kajymdasu/).  

Сонымен, Арыстанбай ақынның шығармалары, ақындық мұрасы, ол өмір сүрген 

кезеңдегі көптеген тарихи-әлеуметтік жағдайлар сынды әлі де болса терең зарттеуді, 

нақтылауды, талдап, сараптауды қажет етеді деген қорытынды жасауға болады. 
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В статье рассматривается вклад символистов в процесс интеграции философских 

взглядов Ницше в русскую литературу. В частности отражены лишь некоторые 

интермедиальные наблюдения над рецепцией немецкого философа московским кружком 

«аргонавтов», члены которого (Белый и Эллис) считали себя последователями Ницше.  

Произведения Белого, его ранняя лирика содержит множество реминисценций на 

трактаты философа. Эллис в работах на немецком языке продолжает диалог и полемику с 

немецким философом.  

Ключевые слова: символизм, философские параллели, рецепция, ницшеанский 

нигилизм, антропософия, ницшеанство, эстетический феномен, провиденциальность 

 

Мақалада символистердің Ницшенің философиялық көзқарастарын орыс әдебиетіне 

кіріктіру процесіне қосқан үлесі қарастырылады. Атап айтқанда, неміс философын 

Мәскеудегі «Аргонавтар» үйірмесінің қабылдауы туралы кейбір аралық бақылаулар ғана 

көрсетіледі, олардың мүшелері (Белый және Эллис) өздерін Ницшенің ізбасарлары деп 

санайды. 

Белый шығармаларында, оның алғашқы лирикаларында философ трактаттары 

туралы көптеген естеліктер бар. Эллис неміс философымен диалог пен полемиканы неміс 

тілінде жазған шығармаларында жалғастырады. 

Тірек сөздер: символизм, философиялық параллельдер, қабылдау, ницшелік нигилизм, 

антропософия, ницшешілдік, эстетикалық феномен, провиденциалдық. 

 

The article examines the contribution of symbolists to the process of integrating Nietzsche's 

philosophical views into Russian literature. In particular, only some intermediate observations are 

reflected on the reception of the German philosopher by the Moscow circle of "Argonauts", whose 

members (Bely and Ellis) considered themselves followers of Nietzsche.  

Bely's works, his early lyrics contain many reminiscences of the philosopher's treatises. Ellis, 

in his works in German, continues the dialogue and polemic with the German philosopher.  

Key words: symbolism, philosophical parallels, reception, Nietzschean nihilism, 

anthroposophy, Nietzscheanism, aesthetic phenomenon, providence 

 

Wer die Menschen einst fliegen lehrt, der hat alle Grenzsteine 

verrückt; alle Grenzsteine selber werden ihm in die Luft 

fliegen, die Erde wird er neu taufen –als „die Leichte” 

(Fridrich Nietzsche „Also sprach Zarathustra“)                                                                          

      Задача теургов 

сложна. Они должны идти там, где остановился Ницше, – 

идти по воздуху (Андрей Белый «Символизм как 

миропонимание»)  

1. 

Интерес к философии Фридриха Ницше со стороны русской читающей публики 

обозначился к концу XIX века, при этом существенный вклад в  процесс интеграции его 

философских взглядов в русскую культуру внесли представители русского символизма. 
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Не случайно понятия «ницшеанец» и «символист» воспринимались некоторое время как 

звенья единого синонимического ряда. В поисках «своего», «русского Ницше» мыслители 

символизма выстраивали самые неожиданные философские параллели: Достоевский – 

Ницше (Лев Шестов), Розанов – Ницше (Дмитрий Мережковский), Лермонтов  – Ницше 

(Владимир Соловьев). На страницах «Северного вестника» обсуждались ницшеанские 

идеи взаимосвязи искусства и жизни, а в символистских изданиях, например в «Мире 

искусства» и «Весах» разрабатывалась новая концепция культуры с четким ориентиром на 

философско-культурологическую модель Ницше.  

 Рецепция Ницше символистами была избирательной: «русский Ницше» не всегда 

походил на свой «немецкий оригинал». Аким Волынский, например, объяснял суть 

концепции Ницше в приближении к божеству через отрешение индивида от собственной 

ограниченности (Волынский, 1896, 240). Николай Минский трансформировал 

ницшеанскую критику морали в теорию мэонизма, объявив «ничто» главным смыслом 

бития (Минский, 1890, 237). Рефлексии над «дионисийством» позволили Дмитрию 

Мережсковскому выстроить философскую концепцию обновленного христианства. 

Владимир Соловьев, размышляя над теорией Ницше о кризисе культуры, усматрел 

симптом этого кризиса непосредственно в философских построениях самого Ницше.  

 О влиянии немецкого философа на эпоху русского символизма написано 

достаточно работ, поэтому я ограничусь лишь некоторыми интермедиальными 

наблюдениями над рецепцией немецкого философа московским кружком «аргонавтов» 

(1903-1910), включавшим вместе с его создателем Андреем Белым поэтов Льва 

Кобылинского (он писал под литературным псевдонимом Эллис) и Сергея Соловьева, а 

также целый ряд молодых деятелей культуры, среди которых – братья Метнеры, Алексей 

Петровский, Николай Кисилев и др. 

Название своего кружка они заимстовали не столько из мифа о Ясоне и золотом 

руне, сколько из «Веселой науки» Ницше, охарактеризовавшего в ней тех, кто стремится к 

переоценке всех ценностей «аргонавтами идеала». Кстати, в 1906 г. в Москве под 

редакцией Н.П. Рябушинкого стал выходить ежемесячный художественно-литературный 

журнал «Золотое руно». На его страницах «аргонавты» и другие символисты в духе 

Ницше размышляли о творческом процессе как мистерии, «соборности», «мистическом 

анархизме». Позже Эллис уравняет ницшеанский нигилизм с символистским 

«жизнестроительством»:  

«Читай лишь свою жизнь и из нее понимай иероглифы жизни в целом»… Разве 

последние слова Ницше не являются самой прекрасной формулировкой именно 

того великого целого, которое мы называем символизмом как миросозерцанием 

(Эллис, 1911, 42).  

Именно «как путешествие сквозь Ницше в надежде отыскать золотое руно» (Белый 

1990, 590) трактовало свою миссию московское объединение «аргонавтов», ключевыми 

фигурами  которого были два поэта: Андрей Белый и Эллис. 

2. 

Начало интереса Андрея Белого к работам Ницше относится к концу 1890-х гг., 

вероятно, в первую очередь, благодаря знакомству поэта с публикациями переводных 

исследований по философии Ницше, например, Лу Андреас-Саломэ, Алоиза Риля, 

Людвига Штейна, Георга Зиммеля, Анри Лихтенберже, Макса Нордау, а также чтении 

ряда популяризаторских и философско-критических работ о Ницше, в первую очередь, 

«Фридрих Ницше, критика морали альтруизма» (1892) Василия Преображенского, «Еще о 

Ницше» (1894) Николая Михайловского, «Идея сверхчеловека» Владимира Соловьева. 

Позже, в 1918г., в стихотворном посвящении немецкому писателю, поэту и переводчику 

Христиану Моргенштерну Белый так обрисовал сущность своих философских воззрений: 

Взлетаем над обманами песков, 

Блистаем над туманами пустыни… 
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Антропософия, Владимир Соловьев 

И Фридрих Ницше – связаны: отныне… 

По словам Белого, он прочитал Ницше в оригинале только в 1902 году. Отдельные 

немногие переводы произведений немецкого философа на русский язык стали появляться 

в журналах с 1894 года, а фрагменты из трактата «Так говорил Заратурста» в переводе 

Юлия Антоновского выходят в 1898 г. в приложении к «Новому журналу иностранной 

литературы». Перевод «Заратустры» Антоновского до сегодняшнего времени считается 

непревзойденными по смысловой и поэтической точности. Первое собрание сочинений 

Ницше на русском языке появилось в 1900 г. в восьми томах под общей редакцией 

философа Александра Введенского. Второе собрание сочинений начинает издаваться в 

1909 г.  уже при сотрудничестве самого Белого. 

Совершенно очевидно, что первоначальное представление о ницшеанстве Белый 

получает из чтения критической литературы, а также благодаря общению со своими 

друзьями, например, с Эмилием  и Николаем Метнером и с «ницшеанцем» Львом 

Кобылинским – Эллисом, с которым Белого в 1901 г. познакомил Сергей Соловьев. Эллис 

был не только «душою кружка – толкачом-агитатором, пропагандистом» (Белый, 1922, 

178), но и, возможно, некоторое время предметом любви Белого (Ljunggreen, 1982; Нива, 

1995). В период знакомства с Белым он уже владел немецким языком и читал немецкие 

первоисточники. Знание немецкого позволило ему в 1910 г. сопровождать антропософа 

Рудольфа Штейнера в поездке по Европе, а затем жить в Берлине, Штуттгарте, Базеле, 

писать по-немецки литературно-философские сочинения. Позже Эллис перехал в 

Швейцарию и прожил в ней двадцать восемь лет до конца жизни. 

Белый и Эллис считали себя последователями Ницше, «вплоть до жестов его 

биографии и до трагической его судьбы» (Белый, НДС, 435). Оба усматривали в себе 

психофизическое сходство с немецким философом, начиная с болезненности и заканчивая 

обостренной чувствительностью. Мессианские устремления (Белый открыто называл себя 

пророком, а Эллис держался «как пророк»), приводили к ссорам, скандалам, дуэлям. По 

свидетельству Даниэля Галеви, Ницше в свое время также участвовал в дуэли и «получил 

удар рапирой». Показательно, что Ницше неоднократно постулировал феномен «дружбы-

вражды»: „Will man  einen Freund haben, so muß man auch für ihn Krieg führen wollen: und 

um Krieg zu führen, muß man Feind sein können” (ASZ, 45); „Der Mensch der Erkenntnis muß 

nicht nur seine Feinde lieben, er muß auch seine Freunde hassen können” (EH, 514). 

Биография философа становится подтекстом моделируемого Белым и Эллисом 

«текста жизни» (З.Г. Минц, 1974), а Ницше – «творцом жизненных образов» (Белый, НДС, 

435), которые проецируются на уровне поведения, имиджа, «жизненного ритма личности» 

(Белый, ФН, 192): 

Zarathustra der Tänzer, Zarathustra der Leichte, der mit den Flügeln winkt, ein 

Flugbereiter, allen Vögeln zuwinkend, bereit und fertig, ein Selig-Leichtfertiger:  

– Zarathustra der Wahrsager, Zarathustra der Wahrlacher, kein Ungeduldiger, kein 

Unbedingter, einer, der Sprünge und Seitensprünge liebt; ich selber setze mir diese Krone 

auf! (ASZ, 226). 

Ницшеанский «танец телом», «танец головой» – инструмент познания истины. Зинаида 

Гиппиус писала: 

Боря Бугаев, – весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, –  он 

танцуя перелетит, кажется, всякие «тарары». Ему точно предназначено их 

пролетать, над ними танцевать, туда, сюда... направо, налево... вверх, вниз... 

(Гиппиус, 1995, 83). 

Белый утверждает, что «вся культура выросла из песен и плясок» (Белый, СКМ, 173), 

поэтому он в прямом смысле протанцовывал декламацию своих стихов во время 

поэтических чтений и творческих выступлений. Марина Цветаева вспоминает Белого как 

«что-то летящее, разлетающееся», Белый – «обтанцовывающий черную доску», «с 
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танцующей спиной», «танцующий перед Гете и Штейнером, как некогда Давид перед 

ковчегом» (Цветаева, 1989, 457-458). Эллис был Белому под стать. Марина Цветаева 

писала, что Эллис копировал «беловские жесты», отмечала его «подвлиянность», 

«сродство» с Белым (Цветаева, 1989, 468). В свою очередь, Белый сравнивал движения 

Эллиса с танцем-тиком: 

Вот он с нервными тиками (плечо дергалось), точно в танце, легчайше юркнул 

мимо нас... (Белый, НВ, 44). 

Более того, движения Эллиса, в описании Белого, воплощение визуальной фактуры 

разных медиа: 

Мне – жутко: в великолепных, припадочных пародиях, подвинчивая себя музыкой, 

изображал он что угодно; мать, бывало, садилась играть ему кинематографический 

вальс; он изображал, как бы протанцевали вальс - меньшевик, эсер, юнкер, еврей, 

армянин, правовед, Брюсов, Батюшков, князь Трубецкой, передавая движением 

дрожанье экрана кино; и до Чаплина, Чарли, явил собою – Чаплина, Чарли; 

импровизации переходили в дичайшую пляску: вертелся, как дервиш. 

  Раз собрались у меня: Шпет, Балтрушайтис, художник Феофилактов, 

Ликиардопуло; отодвинули стол, усадили мать за рояль; Эллис ринулся в верч; не 

прошло и трех минут, – как уже завертелись [...] 

Отправились с Эллисом раз в летний сад; сели около сцены; грянула 

музыка: явился негр; увидев его, Эллис прыгнул на сцену (не успели схватить за 

фалды); отстранив негра, пустился за негра по сцене выплясывать... (Белый, НВ, 60) 

Образность Эллиса в трактовке Белого недоступна пониманию обыденного сознания и 

близка только душам единомышленников. Описывая своего товарища, Белый, по сути, 

описывал  себя самого: 

В молодости он любил танцы и хорошо плясал ползунка. Даже в 1932 году, как-то 

развеселившись, он «тряхнул стариной» и пустился вприсядку. Порой находил на 

него особый задор, и он принимался показывать всевозможных зверей, подражая 

их типичным движениям и мимике. Один за другим появлялись: барсук, слон, 

ленивец, медведь, мартышка, белочка, заяц, кот, собака и др. Это делалось 

молниеносно, с такой поразительной быстротой, что я не успевала опомниться.  

Жизнь воспринимается Белым и Эллисом как эстетический феномен и одновременно как 

мистическое дионисийское действо: 

Одинаковость опьянения, устанавливающая круговорот душевных вспышек, вот 

начало действа […] Вихревой круговорот отдельных переживаний, пронизанных 

друг другом и смятых музыкой в пурпурное дионисическое пламя, возносящее 

зажженных в сапфирную чашу небес, – не должен ли такой круговорот создать и 

обряды кругового действа, хороводы, пляски, песни? (Белый, Арабески, 132-133) 

3. 

Ницшеанское творческое безумие, оппозит рационального, сократовского мира, 

моделирует поведение Белого и Эллиса. Белый называет Ницше не безумным, а 

«уплывшим», характеризуя его философию как провиденциальность, высвобождение от 

власти эмпирического мира, что порождает в творчестве поэтов особый метаязык, а в их 
жизнетворчестве – яркие «арлекинады» и шутовство (Белый, 1922, 57; Cилард, 1982, 97-98).  

Образ немецкого философа обернулся для молодых «аргонавтов» бесконечной 

игрой в Ницше. Эллис сравнивал Белого, а Белый Эллиса – с Ницше. Каждый из них 

входил в образ своего придуманного Ницше, вплоть до черт внешнего сходства (усы 

Белого «под Ницше»). Безумие как оппозит систематизированного мышления  сквозной 

мотив  и ранней лирики Белого («Вечный зов», «Безумец», «Менуэт», цикл «Безумие»). 

Таким образом, фигура и творчество Ницше влияют изоморфизм «текста жизни» и 

порождаемых им вторичных текстов. При этом, Ницше стал восприниматься и как 

реальный субъект, находящийся среди них самих: 
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Кобылинские, появлясь к Соловьевым впервые, ткнув хозяевам руки, себя 

перебили, сцепясь в долгом споре; вдруг звонок; что-то затопало в переднюю 

ботинками; братец Лев произнес: «Ницше» (Белый, НВ,106). 

Иллюзия  постоянного присутствия Ницше продолжалась у Белого и в период создания 

сборника «Арабески» (1911): 

Представляю себе где-нибудь на улице изящный застывший силуэт, белое высоко 

поднятое лицо с мягкими белокурыми усами, в белом цилиндре, глубокий взор, 

детский, побитый кошачьей мягкостью, как туманом, в котором могла бы сверкать 

стрела тигриной ярости. Представляю себе руку, обтянутую перчаткой, 

сжимающую красный, сафьяновый портфель, – силуэт, как видение, скользящий 

среди улиц. 

Вот на той стороне бегут два студента и почтительно снимают свои шапочки, а он, 

спохватившись, точно очнувшись от сна, с какой-то вкрадчивой учтивостью 

приподымает свой белый цилиндр. Один прохожий говорит другому: „Herr 

professor Nietzsche!..” (Белый, Арабески, 134) 

При внимательном прочтении фрагмента можно заметить, однако, что перед нами – 

автопортрет самого Белого. Ницше становится фантастическим героем литературных 

произведений молодых символистов. Эллис посвящает ему цикл сонетов, обращаясь к 

философу, как своему современнику. При этом один из «Сонетов» «К Ф. Ницше» 

сопровождается эпиграфом из пушкинского стихотворения «Поэт и толпа» (О чем 

бренчит? чему нас учит?// Зачем сердца волнует, мучит, //Как своенравный чародей?):  

И сам, как полубог, главою ты вознесся 

До утренней звезды... но вот исчез туман, 

Ты глянул в дольный мир... увидел и сотрясся! 

И застонал, и пал, раздробленный титан! 

 Белый вводит Ницше в ткань абсурдистского повествования на первых страницах 

«Симфонии»: 

3.  Перед книжным магазином стояла пара рысаков. На козлах сидел потный кучер 

с величавым лицом, черными усами и нависшими бровями. 

4.  Это был как бы второй Ницше. 

5.  Из магазина выскочила толстая свинья с пятачковым носом и в изящном пальто. 

6.  Она хрюкнула, увидев хорошенькую даму, и лениво вскочила в экипаж. 

7.  Ницше тронул поводья, и свинья, везомая рысаками, отирала пот, выступивший 

на лбу. 

Характерно, что рядом с Ницше в «Симфонии» Белого возникает и образ философа Макса 

Нордау.  Нордау в трактате «Вырождение» резко критиковал Ницше, наряду с Оскаром 

Уайльдом, Рихардом Вагнером, генриком Ибсеном, объявив их предствителями искусства 

«упадка». Белый полемизирует с Нордау, создав комический образ оппонента Ницше: 

1.  В тот час прикатил курьерский поезд. Из купе первого класса выскочил Макс 

Нордау. 

2.  Грозный Нордау оглядывал дебаркадер, бормоча еще слышно: „Die alte Moskau”. 

3.  Кругом бежали люди с чемоданами, а паровоз, как безумный, свистел. 

4.  А уже откуда-то издали неслось дикое гамканье московских извозчиков: „Со 

мной, барин, со мной! Вот извозчик!..”  

5.  И Нордау недоумевал. 

Ницше должен был стать и одним из героев утерянной поэмы Белого «Дитя-Солнце». 

Однако, судя по воспоминаниям, эта поэма представляла собой, скорее, пародию на 

символизм и его кумиров:  

 ... ее сюжет – космогония, по Жан-Поль Рихтеру, опрокинутая в фарс швейцарского 

городка, которого жители разыгрывают пародию на борьбу сил солнца с подземными 

недрами; вмешан профессор Ницше, – в усилиях заставить некого лейтенанта 
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Тромпетера наставить рога лаборанту Флинте, чтобы от этого сочетания жены 

лаборанта с Тромпетером родился младенец, из которого Ницше хотел сделать 

сверхчеловека; но рыжебородый праотец Флинте вылезает из недр; он борется с 

Ницше; когда вырастает младенец, то он, снявши шкуру, подстригшись, надевши очки, 

нанимается, неузнанный, в гувернеры и похищает в горы младенца, чтобы в горных 

пещерах по-своему его перевоспитать... (Белый, МДР, 22). 

По словам Белого, он пишет о Ницше столько же, сколько пишет о себе самом (НДС,196), а 

его ранняя лирика содержит множество реминисценций на трактаты философа. Эллис, 

перебравшись после революции в Германию, а затем в Швейцарию, большого письменного 

наследия на русском языке не оставил. Однако его работы, созданные на немецком языке (при 

этом практически не опубликованные) вполне вероятно продолжали за границей диалог и 

одновременно полемику с немецким философом. Так или иначе, работы Ницше оказались для 

обоих поэтов не только связующим их духовным звеном, но путешествием за «золотым 

руном» творческого озарения, вдохновения и познания. Это путешествие продолжалось для 

них всю жизнь. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белый А. Символизм как миропонимание. // Мир искусства, 1904, № 5. 

2. Белый А. Воспоминания о Блоке // Эпопея, 1922, №1. 

3. Белый А. На рубеже двух столетий, Москва, 1989. 

4. Белый А. Начало века, Москва, 1990.  

5. Белый А. Между двух революций, Москва, 1990.  

6. Белый А. Арабески. Книга статей. Москва, 1911. 

7. Белый А. Символизм ка миропонимание. Москва, 1994. 

8. Белый А. Мастерство Гоголя. Ленинград, 1934. 

9. А.Блок и А.Белый. Переписка. Москва, 1940. 

10. Волынский А. Аполлон и Дионис // Северный вестник. 1896, №11. 

11. Гиппиус З. Живые лица // Воспоминания об Андрее Белом. Москва, 1995. 

12. Ljunggreen М. The Dream of Rebirth. Stockholm, 1982;  

13. Минц З.Г. Понятие текста и символистская эстетика // Материалы Всесоюзного 

симпозиума по вторичным моделирующим системам. 1 (5). Тарту, 1974, с. 134-141. 

14. Nietzsche F.Also sprach Zarathustra. München, 1972. 

15. Nietzsche F. Ecce Homo// Werke III. Frankfurt/ Main/ Berlin/ Wien, 1984. 

16. Nietzsche F. Die Fröhliche Wissenschaft. Stuttgart, 1965. 

17. Цветаева М. Пленный дух // Цветаева М. Проза, Москва, 1989. 

18. Эллис. Русские символисты. Москва, 1911. 

 

 

УДК 82 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В «ПЕСНИ О РОЛАНДЕ» 

 

Варгентина А., студентка ОП 6В01703 – «Русский язык и литература»  

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, г.Талдыкорган 

Научный руководитель – к.филол.н. Щербовских И.Г. 

E-mаil: alenavargentina4@gmail.com 

 

Статья посвящена изучению фольклорных элементов в памятнике французского 

героического эпоса «Песнь о Роланде». Автор акцентирует внимание на приёме 

гиперболазиции и художественной роли повтора в тексте произведения.  
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Мақала "Песнь о Роланде" Француз батырлық эпосының ескерткішіндегі 

фольклорлық элементтерді зерттеуге арналған. Автор гиперболизацияны қабылдауға 
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The article is devoted to the study of folklore elements in the monument of the French 

heroic epic "The Song of Roland". The author focuses on the reception of hyperbolism and the 

artistic role of repetition in the text of the work. 
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«Песнь о Роланде» – древнейший памятник старо-французского героического 

эпоса. Воспевая Ронсевальскую битву между франками и басками, происшедшую в VIII 

веке, поэма, окончательно сложившаяся в конце XI века, даёт на этой сюжетной канве 

яркое и романтически-приподнятое изображение военного быта и психологии 

феодального рыцарства своей эпохи. Здесь нашла отражение одна из ключевых проблем 

французского героического эпоса – борьба за свободу родной земли. Данная тема тесно 

переплетается с не менее важной для средневекового эпоса темой – темой борьбы с 

феодальной анархией. Первая представлена в образе Карла Великого, а вторая – в 

зеркальном противопоставлении образов Роланда и Ганелона.  

Как справедливо подчёркивает А.Ш.Абдыраманова, в «Песни о Роланде» 

поднимаются «самые волнующие вопросы современности: это любовь к Родине, это 

идеальные отношения сюзерена и вассала, это идеальный герой, посвятивший верность и 

саму жизнь образцовому королю Карлу Великому. Роланд честен, благороден и храбр. 

Таким должен быть истинный вассал и рыцарь. Феодальные раздоры представлены как 

величайшее зло для страны и измена родине» [1, 286]. 

Обращаясь к анализу рыцарского тезауруса средневековья в «Песни о Роланде», 

А.Б.Щербаков подчёркивает, что поэма, являясь центральным произведением 

«Королевской жесты», «в наибольшей степени отражает магистральную идею 

каролингского эпоса» [2, 14]. 

К изучению текста «Песни о Роланде» обращалось уже не одно поколение 

исследователей. На сегодняшний день поэма изучена уже достаточно подробно в трудах 

Б.Ярхо, А.А.Смирнова, К.А.Иванова и других авторов, рассматривающих различные 

аспекты поэтики произведения. Вместе с тем, несмотря на высокую степень изученности 

«Песни о Роланде», она по-прежнему привлекает внимание исследователей. Одной из 

интереснейших проблем, на наш взгляд, является  изучение фольклорной основы в  поэме.  

Последний и наиболее авторитетный издатель произведения Ян Шорт датирует 

текст примерно 1125–1170 годом. Последние палеографические и лингвистические 

данные помещают «Песнь о Роланде» (мы имеем ввиду Оксфордскую рукопись)  между 

1110 и 1170 годами. При этом мы знаем, что текст существовал уже в 1066 году, во время 

нормандского завоевания Британии. Некоторые хроники сообщают, что перед битвой при 

Гастингсе в 1066 году была исполнена «Песнь о Роланде». То есть в интервале между 

1066 годом и началом Крестовых походов, самым рубежом XI–XII веков, складывается 

текст «Песни о Роланде», о котором мы ведём речь.  

В основе этого произведения лежат разрозненные песни и сказания, явившиеся 

откликом на известное историческое событие – это один из испанских походов Карла 

Великого 778 года, завершившийся неудачной осадой Сарагосы. Эти песни, передаваясь 

из поколения в поколение певцами-сказителями, постепенно подвергались объединению и 

систематизации. То есть та форма, в которой мы знаем поэму, не могла быть исконной, а 

полечена в результате обработки текста многими поколениями безвестных исполнителей.  

Анализ текста в избранном аспекте позволяет выделить целый ряд фольклорных 

элементов. Прежде всего, следует обратить внимание на приём гиперболы, используемый 

в поэме достаточно широко. Гиперболизация нашла отражение и в сюжете произведения, 

и в описаниях  картин смелости и ловкости воинов. Гиперболизация – это пародаксальное 

увеличение или уменьшение предмета или отдельных его частей. 
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Обратим внимание на то, как автор использует приём гиперболизации в описании 

боя.  Волшебный меч Роланда Дюрандаль наносит удар такой силы, какой не бывает у 

простого смертного. Этим автор подчёркивает решимость Роланда отстоять свою честь и 

Отчизну до самого конца.  

И шлем рассёк, каменьями покрытый. 

Стальной шишак рассёк и волоса. 

Глаза рассёк, лицо и грудь, и броню. 

Спинной хребет, рассёк седло златое, 

В спине коня завяз булатный меч, 

И конь, и мавр на поле битвы пали. 

Главный герой обладает исключительной физической силой: Роланд выступает против 

400 мавров одновременно. В поэме нашла широкое применение гипербола при описании 

сражений, физической силы и выносливости воинов, в перечислении неведомых стран и 

народов. 

Когда Роланда ранили, автор с помощью гиперболы описывает предсмертное 

состояние героя: 

Сочится из ушей и кровь, и мозг. 

Автор песни широко использует такую характерную особенность устного 

творчества, как повтор. Повтор – родовое название средств художественной 

выразительности, к которым обычно относят повторы звуковые, синтаксические, 

фразовые, лексические, образные. Часто используется лексический повтор – фигура речи, 

стилистический приём повторения ключевого слова в одном предложении или в смежных 

предложениях. 

В поэме много повторяющихся ситуаций. И здесь следует обратить внимание на 

частое обращение автора именно к троекратным повторам, столь характерным для 

устного поэтического творчества. Например, Бланкандрен трижды заводит разговор с 

Ганелоном, Марсилий трижды подступает к Ганелону с предложением убить Роланда, 

Оливье трижды просит Роланда затрубить в рог, и Роланд трижды трубит, пока его не 

услыхал Карл. Три раза сходятся в финальном поединке Пинабель и Тьерри. Три десятка 

заложников оставляют за собой Ганелон и Карл. 

Также в качестве примера можно привести и то, что королю Карлу три раза снятся 

зловещие сны, которые пророчат последствия предательства Ганелона. После гибели 

Роланда и его войска, Карл не хоронит на поле боя тела трёх рыцарей – он везёт их с 

собой в Ахен: 

Лишь трех бойцов земле не предал Карл: 

То были Оливье, Турнен, Роланд. 

Им грудь рассечь велел он пополам, 

Извлечь и в шёлк закутать их сердца, 

Карл верен христианству. Боги помогают ему. Интересны сны, которые видит 

король. Он хватается за копьё, которое пытается вырвать Ганелон. Предатель подрывает 

силу войска – смысл этого сновидения. Медведь рвёт правое плечо, леопард мчится на 

короля с вершин. Проворный пёс отгоняет от короля диких зверей. Смысл сна – верные 

друзья в окружении короля всегда рядом, они стерегут его покой. Вера в Бога – вера в 

народные предания. Крепкий сон помогает Карлу набраться сил и разобраться в сложных 

событиях наяву. 

Карл обращается к Богу во все сложные минуты. Он просит помощи во время 

битвы. Бог отвечает ему: день становится длиннее. Солнце останавливает свой ход. 

Войско продолжает громить сарацин. Как можно верить в такие чудеса? Автор пишет так, 

что нет сомнений у читателя. Бог слышит Карла, святые стоят рядом. 
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Высокое художественное достоинство и огромный исторический вес делают 

«Песнь о Роланде» памятником мирового значения. На русский язык  поэма переводилась 

несколько раз. Из всех переводов следует выделить два: Р де ла Барта и Б.Ярхо.  

Анализируя поэму, Б.И.Ярхо выделяет шесть основных отличий в содержании 

произведения от событий, имевших место в реальности и послеживших поводос для 

создания произведения: 1) поход 778 г. превращен в семилетнюю войну; 2) бесславное 

поражение франкского войска описано как героическая битва, к тому же освященная 

последовавшей местью; 3) баски Эйнхарда и «Анналов…» в «Песне…» превратились в 

сарацин; 4) исчезли реально действовавшие лица: Эггихард и Ансельм; 5) наоборот, 

введен целый ряд посторонних лиц из VIII в. (архиепископ Турпен, Ожье Датчанин) и IX 

в. (граф Ганелоy); 6) простой и никому не известный префект Бретонской марки 

становится племянником Карла. 

Действительно, структурное построение текстов, принадлежащих к этому жанру, 

неоднократно заводило учёных в некий тупик. Исследователи полагали, что текст поэмы  

включает вставки, которые датируются более поздним временем, чем период написания 

основы текста, или вовсе повреждён. Жесты производят впечатление крайне 

неравнопорядковых произведений: тексты разнородны, совмещают стилистически 

отличающиеся друг от друга части, содержат множество повторов или фрагментов-

отступлений. Кроме того, жесты часто кажутся противоречивыми. 

Помимо типичной для всего народного эпоса гиперболизации, сказавшейся не 

только в масштабе изображаемых событий, но и в картинах сверхчеловеческой силы и 

ловкости отдельных персонажей, а также в идеализации главных героев (Роланд, Карл, 

Турпин), характерно насыщение всего рассказа идеей религиозной борьбы с 

мусульманством и особой миссии Франции в этой борьбе. Эта идея нашла своё яркое 

выражение в многочисленных молитвах, небесных знамениях, религиозных призывах, 

наполняющих поэму, в очернении «язычников» – мавров, в неоднократном 

подчёркивании особого покровительства, оказываемого Карлу Богом. Роланд изображён 

не только рыцарем-вассалом Карла Великого, но и вассалом Господа, которому он перед 

смертью протягивает, как сюзерену, свою перчатку. Наконец, в образе архиепископа 

Турпина, который одной рукой благословляет на бой французских рыцарей и отпускает 

грехи умирающим, а другой сам поражает врагов, олицетворяя единение меча и креста в 

борьбе с «неверными». 

Однако "Песнь о Роланде" далеко не исчерпывается её национально-религиозной 

идеей. В ней с огромной силой отразились социально-политические противоречия, 

характерные для интенсивно развивающегося в X – XI вв. феодализма. Эта проблема 

вводится в поэму эпизодом предательства Ганелона. Поводом для включения этого 

эпизода в сказание могло явиться желание певцов-сказителей объяснить внешней роковой 

причиной поражение «непобедимой» армии Карла Великого. Но Ганелон не просто 

изменник, но выражение некоего злого начала, враждебного всякому общенародному 

делу, олицетворение феодального, анархического эгоизма. Это начало в поэме показано во 

всей его силе, с большой художественной объективностью. Ганелон изображён отнюдь не 

каким-нибудь физическим и нравственным уродом. Это величавый и смелый боец. В 

«Песни о Роланде» не столько раскрывается чернота отдельного предателя – Ганелона, 

сколько разоблачается гибельность для родной страны того феодального анархического 

эгоизма, представителем которого, в некоторых отношениях блестящим, является 

Ганелон. 

В «Песни о Роланде» основные элементы импровизационного языка строятся на 

повторяемости, которая затрагивает все уровни произведения, т. е. не только словесную и 

звуковую сферы (например, созвучия в именах и названиях, выступающих только в парах: 

Жерен и Жерье, Базан и Базилий, сербы и сорбы, Марбриза и Марброза и т. д.), но и 

композиционную (сходство оценок). 
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Не менее ярким фольклорным элементом в тексте произведения является 

использование устойчивых, постоянных эпитетов, представленных в поэме достаточно 

широко. Так, постоянные эпитеты неизменно сопутствуют упоминанию Франции 

(«прекрасная», «краса»), Карла Великого («седобородый» вождь) и т.д. В поэме все 

бароны – «отважные», трон «золотой», борода «седая». Интересно, что эпитет 

«седобородый» сопутствует ещё совсем не старому королю, но именно так сказители 

хотели подчеркнуть мудрость правителя. Роланду неизменно сопутствуют постоянные 

определения «храбрейший», «неустрашимый», «наихрабрейший».  

Таким образом, на связь поэмы с фольклором указывают широко представленные в 

тексте произведения примеры гиперболизации и многократные повторы. 
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Статья посвящена особенностям формирования произносительных навыков при 

изучении русского языка как иностранного. Сопоставление систем родного и изучаемого 

языков позволяет выделить виды фонетических упражнений, учитывающих специфику 

родного языка обучающихся. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, фонетика, произношение, 

произносительные (фонетические) навыки, учет особенностей родного языка. 

 

Мақала орыс тілін шет тілі ретінде үйрену кезінде сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру ерекшеліктеріне арналған. Ана тілі мен оқытылатын тілдер жүйесін 

салыстыру білім алушылардың ана тілінің ерекшелігін ескеретін фонетикалық 

жаттығулардың түрлерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: орыс тілі шет тілі ретінде, фонетика, айтылым, айтылым 

(фонетикалық) дағдылар, ана тілінің ерекшеліктерін ескеру. 

 

The article is devoted to the peculiarities of the formation of pronunciation skills when 

learning Russian as a foreign language. The comparison of the systems of the native and the 

studied languages allows us to identify the types of phonetic exercises that take into account the 

specifics of the native language of students. 

Key words: Russian as a foreign language, phonetics, pronunciation, pronunciation 

(phonetic) skills, taking into account the peculiarities of the native language. 

 

Ежегодно в Российскую Федерацию, в том числе в Республику Марий Эл, для 

получения высшего образования приезжают студенты из-за рубежа, большую часть из 
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которых составляют выходцы из бывших республик СССР: Казахстана, Таджикистана, 

Туркменистана и др. Достаточно большой контингент иностранных студентов в ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» составляют студенты, приехавшие из 

Туркменистана. Несмотря на достаточно сложное положение русского языка в связи с так 

называемой «туркменизацией» государства, русский язык по степени распространенности 

занимает в данный момент третье место (после туркменского и узбекского языков). 

Однако следует отметить привлекательность русского языка для молодого поколения, что 

связано с получением новой, актуальной информации, в том числе связанной с 

профессиональными интересами, дополнительными преимуществами при устройстве на 

работу в странах СНГ. При этом степень владения русским языком у приезжающих для 

поступления в российские вузы студентов различна. 

Овладение навыками правильного произношения – необходимое условие при 

изучении неродного языка, без соблюдения которого адекватное речевое общение 

становится практически невозможным. Задачи обучения состоят в выработке и 

совершенствовании у обучающихся произносительных (артикуляционных, 

просодических, интонационных) навыков; формировании слуховых образов звуков и слов, 

что должно способствовать овладению правилами перехода от графического образа слов к 

их произношению и распознавания слов (высказываний); формировании умений контроля 

и самоконтроля, овладении умением правильно членить речь на произносительные 

отрезки и т.д. 

В системе обучения произношению традиционно выделяют такие виды курсов, как 

вводно-фонетический, сопроводительный, корректировочный, первые два из которых 

характерны для начального этапа обучения, третий – для продвинутого, особенно в тех 

случаях, когда обучающийся впервые попадает в условия языковой среды (при 

включенном или курсовом обучении). 

На начальном этапе речь идет о развитии произносительных навыков прежде всего 

на ограниченном лексико-грамматическом материале. При этом во время изучения 

вводно-фонетического курса должно обеспечиваться формирование навыков на таком 

уровне, который позволяет обучающимся в ограниченных пределах воспринимать, 

понимать и воспроизводить русскую речь. 

Сопроводительный курс является по сути «фонетической поддержкой» при работе 

параллельно с основным учебником и осуществляется уже на более сложном лексическом 

и грамматическом материале, зачастую связанном с профессиональной подготовкой 

студентов. Важность непрерывной работы по совершенствованию произносительных 

навыков состоит в том, что, к сожалению, на данном этапе зачастую происходит 

деавтоматизация и даже разрушение сформированных ранее фонетических навыков. 

Причинами этого являются большой объем нового материала, усложнение грамматики и 

лексики (в том числе изучение терминологической лексики), включающей 

труднопроизносимые слова, недостаток времени на повторение и коррекцию 

артикуляционных, просодических, интонационных навыков. Одним из основных 

факторов, вызывающих отклонения в речи иностранных студентов, может стать 

интерферирующее влияние родного языка обучающихся в силу больших различий 

родного и изучаемого (русского) языков, так как «слушая чужую речь, мы при анализе 

слышимого непроизвольно используем привычное нам “фонологическое сито” своего 

родного языка» 3, 59. 

Туркменский и русский языки принадлежат разным языковым семьям, поэтому их 

фонетические системы в значительной степени отличаются друг от друга. Сравнительный 

анализ фонетической и фонологической систем русского и туркменского языка позволил в 

соответствии с классификацией языковых явлений, предложенной Л.З. Шакировой 4, 

201–202, выделить следующие группы закономерностей:  
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1) фонетические явления, аналогичные в русском и туркменском языках 

(представляют собой потенциально транспозиционный материал), например 

произношение некоторых гласных и согласных в сильной позиции; 

2) фонетические явления, обозначаемые в сравниваемых языках одним и тем же 

термином, но имеющие свои специфические особенности (данные явления могут стать 

причиной интерферентных ошибок): характер редукции, которая является количественной 

и зависит от качества слогов; особенности произношения гласных переднего и заднего 

ряда 1; различия в особенностях произношения звонких и глухих согласных, 

приводящие к возникновению своеобразного «глухого» акцента 2, 112 и неразличению 

при написании некоторых звонких и глухих согласных; особенности палатализации, 

которая характерна только для некоторых согласных (например, k, g, l) и др. 

3) фонетические явления, характерные только для русского языка (представляют 

для обучающихся особую трудность): отсутствие фонематичности мягких согласных, в 

связи с чем возникают трудности в различении на слух твердых и мягких согласных, что 

отражается и при написании слов; отсутствие характерных для русского языка 

многочисленных сочетаний согласных, прежде всего в начале слов, вызывающее 

появление протетического гласного и др.; 

4) специфические закономерности родного языка: отсутствие гласных среднего 

ряда; наличие долгих и кратких гласных, различия между которыми имеют 

фонематический характер; наличие специфических звуков [θ] и [d], которые передаются 

буквами s и z и т. п. 

Основываясь на рассмотренной выше классификации фонетических явлений 

русского и родного языка студентов, в дополнение к традиционно выделяемым в методике 

РКИ можно выделить три группы фонетических упражнений.  

Первую составляют упражнения по усвоению фонетических явлений, 

тождественных в русском и туркменском языках и, следовательно, требующих 

значительно меньших усилий со стороны студента благодаря транспозиции.  

В основе второй группы упражнений лежат фонетические явления, имеющие в 

русском и туркменском языке одинаковое наименование, но обладающие своими 

специфическими особенностями. При работе над произносительными навыками, 

связанными с подобными явлениями, обучающиеся допускают наибольшее количество 

ошибок, так как частичное совпадение тех или иных признаков не столько облегчает 

усвоение звуков и звукосочетаний изучаемого языка, сколько является причиной 

интерферентных ошибок и поэтому требует специальной работы по их предупреждению и 

преодолению.  

Наконец, третья группа упражнений направлена на выработку и 

совершенствование произносительных навыков, связанных со специфическими 

фонетическими явлениями русского языка.  

При этом в каждую группу могут входить упражнения произносительно-

имитационные (состоят в подражании произношению звуков, слогов, слов, 

словосочетаний и предложений), произносительно-операционные (упражнения, 

требующие сознательного употребления, выбора, группировки звуков/звукосочетаний), 

произносительно-коммуникативные (главная их цель – научить переносить 

выработанные/ откорректированные произносительные навыки в новые речевые условия, 

при которых обучающиеся должны спонтанно пользоваться полученными ранее навыками 

русского произношения). 

Таким образом, обучение русскому произношению на занятиях РКИ 

характеризуется взаимодействием, взаимопроникновением различных произносительных 

структур: русской и родной. Изучение языкового материала, базирующееся на учете 

особенностей фонетической и фонологической систем русского и изучаемого языка, 
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требует дифференцированного подхода к обучению произносительным нормам 

изучаемого языка, учета степени трудности русских звуков и звукосочетаний для 

иностранных студентов. 
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Цель данной статьи – описание особенностей данных парных слов якутского 

языка в сравнении с монгольскими языками. Основное содержание исследования 

составляет анализ монгольских компонентов с этимоном бар- в парных словах якутского 

языка. В результате исследования установлено, что в современном литературном языке 

парные слова с данным этимоном видоизменены, они в составе устойчивых постоянных 

эпитетов в олонхо сохранили свое первоначальное значение и форму. 

Ключевые слова: парные слова, олонхо, сравнительный анализ, этимология слова, 

лексическая единица. 

 

Бұл мақаланың мақсаты – моңғол тілдерімен салыстырғанда якут тілінің осы 

жұптасқан сөздерінің ерекшеліктерін сипаттау. Зерттеудің негізгі мазмұны якут 

тілінің жұптасқан сөздерінде бар- этимонымен моңғол компоненттерін талдау болып 

табылады. Зерттеу нәтижесінде қазіргі әдеби тілде осы этимонмен жұптасқан сөздер 

өзгергені анықталды, олар олонходағы тұрақты эпитеттердің құрамында өзінің 

бастапқы мағынасы мен формасын сақтады. 

Тірек сөздер: жұптасқан сөздер, олонхо, салыстырмалы талдау, сөз 

этимологиясы, лексикалық бірлік. 

 

The purpose of this article is to describe the features of these paired words of the Yakut 

language in comparison with the Mongolian languages. The main content of the study is the 

analysis of the Mongolian components with the etymon bar- in paired words of the Yakut 

language. As a result of the study, it was found that in the modern literary language, paired 

words with this etymon have been modified; they have retained their original meaning and form 

as part of stable constant epithets in olonkho. 
Key words: paired words, olonkho, comparative analysis, etymology of the word, lexical unit. 
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Известный тюрколог Н.К. Дмитриев в работе «Грамматика кумыкского языка» 

пишет, что в тюркских языках употребление парных слов широко распространено. 

Исследователь отмечает, что парные слова входят в число весьма древних приемов 

образования слов [9, 184].  

Главные критерии образования парных слов в якутском языкознании исследовано 

Е.И. Убрятовой в ее специальной статье «Парные слова якутского языка». Данная работа 

послужила дальнейшему изучению парных слов. Как отмечает Е.И. Убрятова, методом 

образования парных слов является синтаксический способ, так как в тюркских языках 

словосочетания используются для образования сложных основ [9, 187]. 

В монгольских языках парные слова входят в слабоизученную область лексики. 

Данные слова в монгольском языке образуются путем основосложения и словосложения. 

Венгерский ученый Л. Бэшэ в статье, посвященной парным словам монгольского языка 

отмечает, что в морфологическом отношении производный компонент есть измененное 

повторение основного компонента. Однако, то, что Бэшэ считает парными словами, 

являются по существу неполными повторами, т.е. первый компонент является 

самостоятельным словом, второй компонент здесь выступает его неполным повтором 

(выражает значения «и так далее» и «и тому подобное») [1, 3].  

Сказителями олонхо парные слова используются для выражения мелодичности, 

ритмичности и экспрессии.  

В олонхо Д.М. Говорова «Мүлдьү Бөҕө» найдены два парных слов с этимоном бар-

: барык-бүрүк, дүдүн-бараан: Суулан эрэр дьүһүннээх, Тохтон эрэр үөлэстээх, Хайдан 

эрэр халҕаннаах, Булгуруйбут боруоктаах, Хатат кыымын курдук Кыһыл кыым 

тахсыбатах, Хамса буруотун курдук Буруо тыккыраабатах, Аам-дьаама аппыт Барык-

бүрүк балаҕан барыйан көһүннэ [3, 313]. Бу киһи Дүдүн-бараан дьүһүнүн, Хаан-чаҕаан 
сэбэрэтин, Уу дьулайыттан ыла Уллуҥаҕын оройугар дылы Одуулаан көрөн турдахха [3, 45].  

Рассмотрим парные слова по отдельности.  

Барык-бүрүк. В «Большом толковом словаре якутского языка» парные слова 

барык-бүрүк не обнаружены, но  находим похожие слова с этим этимоном в монгольских 

словарях: «bara -baraγun, baran, бур. Bara – [хара ← qara чёрный] бара 'темно, сумрачно'» 

[10, 76], «бараа, бараа хараандаа (Дар.) харанхуй, 'темнота, тьма, мрак'» [4, 62], «бараг II: 

бараг бүрэг хорш. темнота, сумерки; бараг сүүдэр 'полутень'» [2, 360]. Здесь налицо, что 

эти слова аналогичны. 

В якутском языке есть похожие на барык-бүрүк парные слова: «бадык-бүдүк 

'сумрачный, полумрачный', бадыкы-бүдүкү 'сумеречный; неясно, видимый'» [7, 122], 

«бүдүк 'неясный, нечетко различимый, сумрачный', бүдүк-бадык 'сумеречный'» [7, 619], 

«бадыа 'сумрачный; сумеречный, темноватый', бадыа-бүдүө 'сумеречный, полумрачный'» 

[7, 121]. Здесь видно, что основа слова выражен на бад-.  

Также надо заметить, что в якутском языке имеются другие парные слова барык-

сарык со значением 'сумерки', в котором первый компонент барык имеет значение 

'непроглядная тьма': «барык 'охваченный сумраком, сумрачный, полумрачный'» [7, 220]. 

Здесь второй компонент сарык является дубликатом, имеет непроизводную основу. 

 Перейдем к разбору второго компонента парных слов барык-бүрүк. В якутском 

языке компонент бүрүк не имеет значения, в словаре не зафиксировано, в то время как в 

монгольском языке находим его значение, полностью совпадающее по значению: «бүрэг 

biroit 1. 1) неясный, неотчётливый, тёмный; мутный, тусклый, едва видимый'; бүрэг бараг 

хорш. 'неясный, мутный, тусклый, едва видный'; бүрэг бараг болох 'становиться неясным, 

смеркаться'; бүрэг цай 'слегка забелённый чай, мало забеленный молоком чай'. 2. 'неясно, 

неотчётливо'» [2, 449]. Отсюда видно, что данное слово, возможно, утратило свое 

значение. 

Дүдүн-бараан. Разберем по компонентам.  
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Первый компонент – дүдүн. В «Большом толковом словаре якутского языка» 

первый компонент парного слова дүдүн-бараан не обнаружены, но находим в 

Диалектологическом словаре якутского языка похожее слово: «дүдүр – күтүр улахан 

'массивный'; түөрт атахтаах дүдүр сибиэ 'о четырех ножках массивный жертвенный 

стол» [5, 90].  

Второй компонент бараан 'общий внутренний вид жилища, его убранство' (обычно 

используется со словом ис, например, дьиэ ис бараана, дыбарыас ис бараана) 

употребляется в постоянных эпитетах олонхо: алаһа бараан дьиэ, ийэ бараан дойду, көй 

бараан уйа 'родимый дом, родимое гнездо, где прошли детство и юность', кэрис бараан 

дьүһүннээх, кэлтэгэй ыйдаах, 'постоянный эпитет, который используют при описании 

нижнего мира в олонхо', ньүдьү бараан дьүһүн 'жесткий, суровый, внушительный вид (о 

богатыре в олонхо)', ооҕуй бараан ордуу 'описание жилища богатыря', орто туруу бараан 

дойду 'большая знаменитая широко известная страна', суо бараан сорук 'важное 

поручение, имющее большое значение', туруу бараан дойду 'живописание богатого, 

изобильного Среднего мира', түлэй (түлүк, түмэн) бараан түүн 'описание глубокой 

ночи, когда люди спят крепким сном' [7, 191-192]. Производное от слова бараан находим 

в составном слове  хара бараан 'смуглый' где бараан означает 'как черный баран (темная, 

смуглая) внешность' [7, 194]. Возможно, в данном контексте слово бараан имеет 

семантику 'мрачный, темный' и потому переведен как 'суровый, жесткий'. Отсюда видно, 

что данное слово не употребляется самостоятельно в якутском языке.  

Находим данное слово в монгольских словарях. В отличие от якутского языка 

слово бараан используется самостоятельно: «бараан bEregea 1) тёмного цвета, мрачного 

оттенка, тёмный; воронёный, свинцовый; хар бараан хорш. тёмный, тёмного цвета, 

чёрный; хээр бараан хорш. темногнедой (о масти); бараан болгох затемнять, делать 

чёрным; бараан газар проталина, проталинка, бесснежная земля, местность; бараан морь 

конь тёмной масти; бараан өнгө тёмный цвет; бараан бүсэн малгай тёмного цвета кушак и 

шапка; тёмного цвета головной убор; бараан шанхавч тёмносерая тесьма, лента для 

дамской косы, причёски; бараан үүлс свинцовые тучи; бараан царайтай смуглый; бараан 

юм үзэгдэв 'виднеется что-то тёмное'; 2) эрдэс, ургамал, амьтны нэрийн бүрэлдэхүүнд (в 

составе минералогических, ботанических и зоологических названий); бараан гялтгануур 

эрдэс. биотит; бараан ганзган сүүлт шувуу. Мухоловка тёмноспинная; бараан далавчит 

царцаа амьт. кобылка тёмнокрылая; бараан салхич шувуу шувуу. буревестник серый; 

бараан үлд өвс ург. горноколосник чернолистный; бараан үнэг амьт. тёмнобурая лисица; 

бараан хавтгаалж шувуу. кулик тёмносерый; бараан шувуу ёгт. Ворон» [2, 359].  

Таким образом, приходим к выводу, что парные слова архивизировались в 

постоянных эпитетах олонхо. Так, в олонхо Д.М. Говорова «Мүлдьү Бөҕө» выявлена 

этимология незафиксированных в Словаре якутского языка парных слов с этимонами бар: 

барык-бүрүк и дүдүн-бараан, значение которых сохранилось в монгольских языках. 

Притом в этих языках они употребляются самостоятельно.  
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Мақалада Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» повесіндегі экспрессивті-

эмоционалды лексиканың қолданылуы бірнеше мақсатта жұмсалатындығы, атап 

айтқанда, мәтіннің композициялық сөйлеу формалары баяндау, суреттеу, пайымдау 

сияқты түрлерін түзуде, кейіпкердің портретін жасауда көркемдік құрал ретінде 

кеңінен қолданылатындығы сипатталады.  

Тірек сөздер: экспрессивті-эмоционалды лексика , композициялық сөйлеу 

формалары баяндау, суреттеу, пайымдау. 

 

В статье описывается использование экспрессивно-эмоциональной лексики в 

рассказе Саина Муратбекова «Жусан иісі». Целью иследования является анализ текста 

как художественного инструмента, применяемого при создании композиционных форм 

речи, таких как повествование, описание, интерпретация. 

Ключевые слова: экспрессивно-эмоциональная лексика, формы композиционного 

речевого повествования, описание, интерпретация. 

 

The article describes the use of expressive-emotional vocabulary in Sain Muratbekov's 

story "Zhusan Iysy". The purpose of the study is to analyze the text as an artistic tool used in the 

creation of compositional forms of speech, such as narration, description, interpretation.  

Key words: expressive-emotional vocabulary, forms of compositional speech narration, 

description, interpretation. 

 

Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» повесіндегі кейіпкерлер сөзі сұрыпталған, 

әдеби нормаға бағына отырып жасалып, автордың сөз қолдану мәнерімен жақын келіп 

отырады, интеллектуалдық, стилистикалық саралануы да деңгейлес шығып жатады. 

Варваризм мен жаргон, эвфемизмдер, дөрекі сөздер, қарапайым сөздер өзінің 
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шынайылығымен ерекшеленеді. Повестегі кейіпкерге қатысты төл сөздер біртектес емес. 

Кейбір тұстарында классикалық әдеби тілде сөйлеу үлгілері сақтала бермейді. Бұл кезде 

кейіпкерлердің ішкі және сыртқы дүниелері жан-жақты, еркін сөйлейтін, шынайы 

өмірдегі, тіршіліктегі қалыптарында танылады. Повесте кейіпкерлердің эмоцияға толы 

субъективтік сөйлеу үлгілері, монологтары орын алады. Мәселен, повест автордың өзі 

кейпінде 8-9 жас шамасындағы бала атынан баяндалады. Шығармадағы оқиғаны 

баяндаушы кейіпкерлер жазушының «Менінің» поэтикалық бейнесі ретінде көрінеді. Бұл 

туындыларда автор мен кейіпкер сөзінің құрылымы жақын болып келеді. Жақындық 

шығарма мазмұнының баяндалуында ауызекі сөйлеу элементтерінің қолданылып, ауызекі 

тілдің экспрессивтік синтаксис құралдарының молынан ұшырасуынан байқалады.  

«Жусан иісі» повесіндегі кейіпкердің сөйлеу мәнері автор сөзінің құрамында 

экспрессивті-эмоционалды лексиканың қолданылуы бірнеше мақсатта жұмсалады. 

Олар: 

1) Мәтіннің композициялық сөйлеу формалары баяндау, суреттеу, пайымдау 

сияқты түрлерін түзуде кеңінен қолданылады. 

2) Кейіпкердің портретін жасауда көркемдік құрал ретінде кеңінен қолданылады.   

Повестегі экспрессивті-эмоционалды сөздердің қолданылу еркешеліктерін 

жоғарыда аталған мақсаттар бойынша талдап көрсеттік. Мәтіннің композициялық сөйлеу 

түрлерінінің бірі – баяндау мәтіндерін түзуде кеңінен қолданылуы мүмкін. Мысалы, 

«Жабайы алма» повесіндегі «Байдалы шал айтыпты» деген сөзде ақыл-ой, білігі автордың 

беруінде кейіпкерлердің төл сөздері арқылы шынайы көрініс тапқан: − Е-е, құдай басқа 

салған соң көнбеске шараң не. Темірім тұрса келмек түгілі аяғын қия басар ма еді! — деді 

кемпір көзіне жас алып, ауыр күрсіне (Жусан иісі). Біз, балалар, көзіміз атыздай боп, 

аузымыздағы әлгінде ғана Көбеген үлестірген қанттың дәмін де ұмытып, үрейлене қарап 

қаппыз (Жусан иісі). Есікбай - сидаң бойлы, қол-аяғы қара қайыстай қатқан ұзын, 

жүгіргенде алдына жан салмайтын, өзі төбелесқор, сотқар бала еді (Жусан иісі). 

Баяндау мәтіндеріндегі  автор тілінде берілген «көзіне жас алып», «кепкен шалдар», 

«кебісті кәмөнестер», «жанын жағасынан алу» эмоционалды-экспрессивті лексикаға 

негізделген тіркестер автордың кейіпкерлеріне деген бағалауыштық, сыни көзқарасын 

білдіреді. Ал «көзі атыздай болу», «қайыстай қатқан» кейіпкерді бейнелеу мақсатта 

жұмсалған, поэтикалықтан гөрі, ауызекі сөйлеу стиліне көп жақын бұл тілдік құралдар  

сөйлеушінің хабарға өзіндік бағасын да жеткізіп отырады. Автор сөзі мен төл сөздің 

үйлесіп келуі, автор сөзінде есімшелі оралымдардың, анықтауыштардың болуы, 

грамматикалық құрылымдармен күрделеніп келуі, тұрақты сөз тіркестері кейіпкердің 

суретін жандандырып, бейнесін аша түседі.  

Суреттеу мәтіндерін түзуде кеңінен қолданылады. Мысалы, Бәріміз сол нұсқаған 

жаққа қарадық. Анадай жерде: шолақ жең ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара 

шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол 

өзінше әлдеқандай боп кейкиіп, екі қолын қалтасына сап шіреніп қойды. Ойынды тастай 

сала бәріміз бірдей топырлап жүгіріп әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-

бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ 

екенін біліп бол майды, баттасқан шаң-топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-

жұлым, алқа-салқамыз (Жусан иісі). Мәтін оқиға болатын орынның ішін суреттеу 

мақсатында құрылған. Мұнда эмоционалды-экспрессивті мән «жалғыз» деген сөздің мәтін 

ішінде бірнеше рет қайталануы арқылы жасалып тұр. Бұл екі мақсатта қолданылған. 

Бірінші сюжеттің дамуына негіз болып, оқырманның оқиғаның өрбуін болжауына 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ көне, ескі синонимдерін қолдану арқылы да кедейлік пен 

жалғыздықты меңзеп, экспрессивті мән тудырып тұр.   
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Пайымдау мәтіндерінде эмоционалды-экспрессивті лексика қолдану шығарма 

авторының өмірлік ұстанымын танытады да оқырманға оны нанымды жеткізуіне жағдай 

жасайтын амал ретінде қолданады. Мысалы, Сиырдың бас жібін ілмектеп мойнына 

тастай салсаң тұра қалады, ерттеп мініп ал да шаба жөнел, құйрығын шыжбыңдатып 

бір-екі шоқалақтайды да соныменен тынады. Шіркін-ай, бір асауға мінгендей боп 

тақымыңды қыса алмайсың ғой. Мына Тоқтарлардікі, әншейін асау үйретті деген аты 

ғана да. Баяғыда асауға төрт қабат арқаннан ескен бұғалықты тастап жіберіп, 

әлекедей жалаңдаған бес-алты жігіт өкшемізді қадап, шірене тартып, тұра 

қалатынбыз. Сонда әлгі асау аспанға тік шапшып сүйрете жөнелгенде етіктеріміздің 

ұлтаны қақырап кетуші еді. Жануарларды ұстағаныңда жылқыны емес тап бір 

жолбарысты ұстағандай болатынсың. Әне, асау деп соларды айтсаңшы!.. Мұндағы 

монологқа құрылған пайымдау мәтіні тұтастай экспрессиялық пен эмоциялық мәнге 

құрылған. Алғашқы сөйлемде көңіл-күй одағайы арқылы жасалған эмоционалды-

экспресивті лексика арқылы  келесі сөйлемдегі баяндауыш демеулікпен тіркесіп, ал соңғы 

сөйлем риторикалық сұрауға негізделуі арқылы экспрессиялықты тудырады. 

  Повесте кейіпкердің портретін жасауда қаһарманның сөзін пайдалану көркем 

мәтіннің бағалауыштық және экспрессивтік әсерін күшейте түседі. Мұндай жағдайда 

автордың кейіпкер сөзіне сілтемелері кейіпкердің бейнесін оқырманның көз алдына 

келтіреді, кейіпкердің сөзін тыңдатады.Ал кейіпкерлердің төл сөздеріне даралық тән 

болады. Олардың сөздері әлеуметтік астарлы ғана емес, мінез даралауыштық мәнге де ие 

болып келеді. Мұндай ерекшелік «Жусан иісі» повесінде ерекше байқалады.  

Повесте кейіпкердің монологы, өзімен-өзі іштей сөйлесуі, өзіне-өзі сұрақ қойып, 

оған жауап іздеп бас қатыруы оның психологиялық рефлексиялық процесті басынан кешу 

сәтін дәл бейнелейді, оқырманға оқиғаға қатысушы әсерін тудырып, сонымен бірге 

эмоционалды-экспрессивтік мән тудырады: Шынында да бұл күнде Аян қайда екен? Тірі 

ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. 

Ал тірі болса Жусандытөбеге бір оралмауы қалай?! Жусанның иісін сағынбауы мүмкін 

емес қой (Жусан иісі). «Көпеннің әкесі екен ғой! Байғұс Көпен, кіп-кішкентай, ап-арық боп 

үйден үй аралап, соқыр боп қалған атасы екеуіне қайыр-садақа сұрап жүруші еді. 

Маңдайының бағы бар екен де. Енді аштан өлмейтін болды. Ол енді әкесі бар бала. 

Ауылдағы ең бақытты бала сол болды ғой!..» деп ойлаймын (Жусан иісі) [1, 300]. 

Монолог сұраулы сөйлемдерге толы, сөйлемдердің көлемі шағын, қысқа берілген. 

Монологта «еді» көмекші етістігінің жиі қайталануы кейіпкердің өткен өмірге қатысты 

өкініші мен ренішінің қаншалықты жанына бататынын жеткізіп тұр. «Ғой» көмекші 

сөзінің сөйлем тастап, кезектесе қайталанып келуі кейіпкердің тынысын, эмоционалды 

көңіл-күйінің бір өсіп, бір тынған сәтін дәл бейнелеп тұр. Кейіпкердің бір нәрсеге қатты 

көңілі ауған, қиналған сәтін дәл таныта алған.  

«Жусан иісі» повесінде ең көп қолданылатын диалогтардың келесі түрі – қалжың-

диалог. Қалжың мен астарлы мысқыл жазушының ең өтімді, ұтымды құралы деуге 

болады. Оның қай шығармасын алсақ та қалжың-диалог түрін кездестіреміз, себебі оның 

әр шығармасында бір күлкі туғызатын, әзілге бейім кейіпкер қатысып отырады. Сол 

себепті бұл ерекшелікті қаламгердің өзінің қаламының табиғаты деп қарау керек. Повесте 

кейіпкердің сөзіне эмоционалды-экспрессивті сөздерді беру арқылы жанама мінездеуде 

портрет сомдауда ұтымды қолданылатын әдіс екенін көреміз. 

 – Қатын!.. 

– Түсіндім!.. 

– Ақсу мен Бұқтырманың құйғанын сең бітеп тастап, Көрбикені қызыл су басып 

барады! Динамитпен ұрмаса болатын емес!.. 

– Ұқтым!.. 
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– Кеңестің қаншығы сегіз күшік тапты!.. 

– Қаншығы дейді?.. 

– Енді қатыны деп пе едің!.. 

– Сәлем де!.. Қалжасына борыштымын деп айтты де!.. 

– Сенің борышың көбейіп тұр-ау!.. Жәкем қалай?. 

– Қалайын сұрайсың?.. 

– Соғымнан жарты жамбас, бітеу белдемесі қалып еді, қона кетсең қайтеді!.. 

– Ерікпе!.. Сенің оразаң таусылып па еді?.. . 

Мұндағы диалог Қосымның көркем бейнесін жасауға негіз болған. Оның сөзі сырт 

көзге дөрекі көрінеді, бірақ бұл ауыл адамдарының, құрдастардың әзілі. Қосым сөзінде 

серіктесін өзімсіну, ауыл адамдарының бір-біріне деген ашық-жарқын қарым-қатынасы, 

ықыласы байқалады. Сонымен қатар, диалогта кейіпкер мінез-құлық, таным-түсінігін де 

көрсетіп тұр. Бұл диалог оқыған, көпті көрген оқымысты, қаладан келген жас бала 

Аянның аузынан шықса шынайы болмас еді.   

Экспрессивті-эмоционалды қызмет тілге сөйлеушіге қандай да бір ақпаратты 

жеткізіп қана қоймай, оның сөйлеушінің хабардың мазмұнына, әңгімелесушіге, қарым-

қатынас жағдайына көзқарасын, яғни ішкі жай-күйін білдіруінің құралы қызметін 

атқаруға мүмкіндік береді. С. Мұратбековтың «Жусан иісі» повесінде табиғат та 

кейіпкердің сол уақыттағы жан-дүниесімен үндестіре суреттеледі. Қазіргі ғылым рухани 

әлем үш негізгі құбылыстан: мінез-құлық актісінен; сезінген субъективті құбылыстан; 

санасыз психикалық құбылыстан тұрады деп дәлелдейді. Әңгімедегі психологиялық 

процестер 8-9 жастағы баланың балалық шақтағы және Аян атты досына қатысты ойымен 

астасып жатады. Көзін жұмып балалық шақты елестетсе болды жағымды реңкте, жарқын 

бейнеде көрінетін досын елестейді: 

Алыста қалған балалық шағым… Ойымнан: жарғақ сары тоны қаудырлаған, 

тобығы тайған сол аяғын сүйрете жүгіретін, шілбиген ақсақ қара бала бір кетпейді. 

Көзімді сәл жұмсам-ақ: шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай 

көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болам. 

Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен: «Ей, тоқтаңдаршы, мен 

сендерге бүгін кешегіден де қызық ертегі айтамын», - деген жалынышты үнін естимін 

(Жусан иісі). Шойбекова А.А. «Жағымсыз эмоцияны білдіретін сөз-сөйлемдер» 

мақаласында О. Бальзактың мына бір келелі ойын келтіреді: «Адам туралы айту үшін 

оның барша құпиясын: ойын, қайғысын, толқынысын танып-білген жөн» [2, 180]. «Жусан 

иісі» повесіндегі сыртқы дүние жеке-дара сипат иеленбеген, ол ішкі болмыспен үндесіп, 

жаңа бір мағынаға ие болған. Мұнда жазушы сезім күйлерін жалаң бермей, ойдың 

бейнелілігімен астастыра берген. Жазушы қолданған көркемдік тәсіл оқырманның 

кейіпкердің эмоциялық жағдайына терең бойлауына күшті ықпал етіп тұр. 

Тіл адамның ойын ғана емес, эмоциясын да білдіреді. Экспрессивтік қызмет 

қоғамда қабылданған этикет аясында сөйлеудің эмоцио-налдылығының айқындығын 

қамтамасыз етеді. Эстетикалық қызмет адресаттың эстетикалық сезімін 

қанағаттандыруына бағытталады. Эстетикалық қызмет ең алдымен поэтикалық стильге 

(фольклор, көркем әдебиет) тән, алайда мұнымен шектелмейді. Эстетикалық қызмет тіл 

байлығын, сөйлеудің оралымдылығын, адамның эстетикалық талғамына сәйкес келуін 

көздейді. Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымында сөздің эмоционалды бояуы, 

экспрессивті-стилистикалық бояуы, тілдік мағынаның экспрессивті-бағалауыштық 

компоненті мәселелері негізінен көркем мәтінге қатысты қарастырылып жүр. Зерттеу 

жұмысына тілдік фактілер алынған «Жусан иісі» повесінде жазушы өмір шындығын, 

адамның жан сырын, тазалығын өзгеше бір эмоциялық күш-қуатпен өріп, көркемдігін 

арттыра білген. Көркем шығармада тiлдiк құралдарды дұрыс, ұтымды қолдана бiлудiң 
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үлкен мәнi бар. Жазушы үшін айтылатын ойдың мазмұнына байланысты тiлдiк 

құралдарды сұрыптап қолдану заңдылықтарының, сөз арқылы жеткiзiлетiн ой мен оның 

мазмұнының арасында тығыз байланыстылықтың мәні зор. Ішкі эмоцияны сөзбен берудің 

жазушы үшін табиғи қасиет екендігін «Жусан иісі» повесінен аңғаруға болады: Ол өте ақ 

көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез 

көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті - ешкіммен 

төбелесіп, сөзге келмейтіндігі еді (Жусан иісі). 

Ойлау нәтижесі тiл арқылы бейнеленедi. Сондықтан ауызша не жазбаша түрде 

айтылатын ойдың түсiнiктi, нақтылы болуына айрықша көңiл бөлiп, оның мазмұнын дәл 

бере алатын тiлдiк құралдарды сұрыптап қолдана бiлудiң маңызы зор. Көркем шығармада 

тiлдiк тәсiлдер көркемдiк мақсатта жұмсалады. Образды сөздер жиi қолданы-лады. Әр 

жазушының өзiнiң талғамына қарай тiл ерекшелiгi, қолдану тәсiлi болады. Ол 

ерекшелiктердiң бәрi бiр-бiрiмен ара қатынаста болып, көркем шығарманың 

қайталанбайтын, айрықша ерекшелігін жасайды. Көркем әдебиет – ойды және сезiмдi 

образ арқылы бейне-лейтiн айрықша өнер. «Жусан иісі» повесінде жазушы қуаныштан 

жүрегі алып ұшқан Аянның эмоциясын ерекше шабытпен суреттеген. Төмендегі екі 

мәтінге назар аударайық: 

1. - Мә, Аян, сен бір жол теуіп кел, - деп шанамды бердім. Қуанғанынан ол езуін 

жия алмай ыржия күліп кеп шанаға отырды да: 

- Ал кім менімен жарысады! - деп айқайлап еңіске қарай зулата жөнелді. 

2. Аян да енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуана даурықпайтын. 

Қызараңдай күлімсіреп кеп шананы қолыңнан именшектеп алатын да, бір сырғанап кеп 

қолыңа беретін». Екі мәтін де бір ойды жеткізіп тұрғанымен екеуінің арасындағы 

айырмашылық жер мен көктей. Егер біз бірінші мәтіннен шынайы қуанышты көрсек, 

екінші мәтіннен аса бір қуанышты емес, көңілсіз кұлкіні көреміз. 

Көркем шығармаларда адамның эмоциясын білдірудің негізгі тәсілі – 

эмоционалды-экспрессивті лексиканы қолдану. Алайда эмоцияны беру, суреттеу, 

кейіпкердің эмоциялық жағдайын оқырманға да сезіндіру, дәл сол сәтті, сол жағдайды 

суреттеген мәтіннің қуат-тылығы жазушының ой зерделілігі мен тіл байлығына, 

шеберлігіне байланысты. Талғамсыз қолданылған сөздерден оқырман жанының терең 

тебіреніс алуы, лайықты әсер алуы мүмкін емес. Кейіпкердің көңіл-күйін, ішкі 

толғанысын беруде, шебер салынған суреттегі бояулардың тілі мен әсері сияқты, көркем 

шығармадағы сөздер де қажетті мағыналық бояуды бере алатындай болуы тиіс. «Жусан 

иісі» повесінде эмоциялық суретті беруі: Күні бойы Ешкіөлместің күнгейінде жайылған 

мал ешкім қайырмаса да бір ізбен шұбырып ауылға қайтқан. Кенет бүкіл ауылды шулыға 

шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Төбе құйқаны шымырлатып жоқтау айтқан 

дауыстар. Аянның үйінен шығып жатыр. Мәтінде эмоция – қорқу, үрей. Осы эмоцияның 

бәрі мәтінде: ащы дауыстар селт еткізді, жоқтау айтқан дауыстар  сияқты детальдар 

арқылы беріліп тұр. 

Повесте кейіпкердің жан-күйін экспрессивті-эмоционалды лексика арқылы 

көрсеткендіктен, оқырман Аянмен бірге қайғыға қиналып, қуанышқа шаттанады, қиял 

әлеміне бірге аттанады. Повесте: Қазір сол Тұржан жүгіріп жеткен бойда, қораның 

артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан Аянды дәу табан кирзі етігімен теуіп кеп 

жіберді. Аян қалпақша қалқып барып анадай жерге түскен. Тұржан енді оны қолындағы 

қамшымен тулақты сабағандай көміп-көміп алды да, тағы да тепті-ай кеп. Бас демей, 

көз демей былшылдатып тебе берді. Әуелде құлындағы даусы шығып шырқырап: 

«Ағатайлап» шыңғырған Аянның біраздан кейін үні өшті. Кирзі етіктің астында жансыз 

заттай илектеніп жата берді – деп берілетін жігіт сөзі оқырман жанын қинай түседі. 

Көркем мәтінде кейіпкер сөзі жалаң түрде емес, қарым-қатынастың өту жағдайы, 

орны, кейіпкердің дене қалыптары мен қимыл-қозғалыстары т.б. да компоненттердің қоса 

суреттелуі арқылы беріледі. Кейіпкер эмоциясы берілген кезде көркем шығармада аталған 
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элементтер де маңызды рөл ойнайды. Оларды бейнелеу, кейіпкер эмоциясымен үндестіру 

арқылы біртұтас сурет жасалады. Повестен үзінді: Үш-төрт күн өткен соң, әбден 

үйренісіп алғаннан кейін ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға 

істейтін қылығын Аянға да істеді. Бәріміз жапа-тармағай аспанға қарадық. Шынында 

да жұлдыздар жайшылықтағыдан әлдеқайда көп еді. Баттиып-баттиып, балқыған 

қорғасынша сорғалап ағып түсердей боп жарқырайды. 

Ұрынарға қара таппай – бұл эмоцияның тікелей адам психологиясына әсерін 

көрсетеді. Автор кейіпкердің жан-дүниесіндегі өзгерісін аталған фразеологизм арқылы 

ұтымды жеткізіп тұр. Бұл автордың кейіпкер эмоциясын жеткізуінің бір ғана тәсілі, бір 

ғана көрінісі. Автор эмоциясы ары қарай: «Жапа-тармағай аспанға қарадық, баттиып-

баттиып, балқыған қорғасынша», – деп суреттеледі. 

Сайын Мұратбеков – эмоцияны білдіру, бейнелеу, сипаттау мақсатында тілдік 

құралдарды ұтымды пайдаланып, кейіпкер бейнесін аша түсуде, оның ішкі жан-дүниесін 

оқырманға сол күйінше жеткізуде үлкен шеберлік көрсете білген жазушы.  

Қорыта келе, «Жусан иісі» повесінде эмоцияны сипаттайтын жекелеген тілдік 

бірліктерден бастап, мәтінге дейінгі аралықтың ерекше әсерлі болуы жазушы қолданған 

тілдік құралдарда қарқындылық, бағалауыштық, бейнелілік, экспрессивтілік сияқты 

қасиеттердің қатар жүруімен байланысты. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Мұратбеков С. Шығармаларының екі томдығы. Т. 1: Повестер мен әңгімелер. -    

Алматы: Жазушы, 1986.- 406 б. 

2. Шойбекова А.А. Жағымсыз эмоцияны білдіретін сөз-сөйлемдер // ҚазҰУ 

хабаршысы. Филология сериясы. – 2006. – № 4 (94) . –  Б. 58-61. 

 

 

УДК 811.512.157'373.6:811.512.3'373.6 

 

ЛЕКСЕМА ТҮӨРЭХ/ТӨӨРӨГ КОНЦЕПТА ТАБЫЛЛЫЫ ˈУДАЧАˈ  

В ЯКУТСКОЙ И МОНГОЛЬСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

Дьяконова А.А., студент БА-ЯО-20 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

E-mail: dyakonovaalina19@gmail.com 

 

Статья посвящена анализу этимологии лексемы түөрэх/төөрөг концепта 

ТАБЫЛЛЫЫ 'УДАЧА' в якутском языке. Материалом исследования послужили данные 

словарей якутского языка, этнографических трудов и героического эпоса народа саха, в 

частности, олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского, академических и 

этимологических словарей монголо-бурятских языков. В статье приведен анализ взглядов 

исследователей на этимологию лексемы түөрэх/төөрөг в якутском языке. 

Обосновывается мысль о том, что данная лексема имеет общеалтайскую основу төг-

/тог-. 

Ключевые слова: этимология; концепт; УДАЧА; якутский язык; монгольский 

язык. 

 

Мақала якут тіліндегі ТАБЫЛЛЫЫ 'УДАЧА' концептінің түөрэх/төөрөг 

лексемасының этимологиясын талдауға арналған. Зерттеу материалы якут тілінің 

сөздіктері, саха халқының этнографиялық еңбектері мен батырлық эпосы, атап 

айтқанда П.А. Ойунның олонхо "Ньургун Боотур Стремительный", моңғол-бурят 

тілдерінің академиялық және этимологиялық сөздіктері болды. Мақалада якут тіліндегі 
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түөрэх/төөрөг лексемасының этимологиясына зерттеушілердің көзқарастарына талдау 

жасалған. Бұл лексеманың төг-/тог- жалпы алтайлық негізі бар деген ой дәлелденеді. 

Тірек сөздер: этимология; концепт; сәттілік; якут тілі; моңғол тілі. 

 

The article is devoted to the analysis of the etymology of the lexeme tuoreh/toorog of the 

concept of TABYLLA 'LUCK' in the Yakut language.The research material was the data of 

dictionaries of the Yakut language, ethnographic works and the heroic epic of the Sakha people, 

in particular, olonkho "Nyurgun Bootur the Swift" by P.A. Oyunsky, academic and etymological 

dictionaries of the Mongol-Buryat languages. The article presents an analysis of the views of 

researchers on the etymology of the lexeme tuoreh/toorog in the Yakut language.The idea is 

substantiated that this lexeme has a pan-Altai basis tog-/tog-. 

Key words: etymology; concept; LUCK; Yakut language; Mongolian language. 

 

В якутском языке значение лексемы түөрэх определяется как «атрибут для гадания 

(например, большая ложка или колотушка от бубна): подбрасывая его вверх, получают 

ответ – если предмет падает открытой стороной вверх, то желаемое сбудется, в противном 

случае – наоборот» [4, 272]. Обряд гадания называется түөрэх быраҕыы (букв. 

подбрасывание түөрэх), которое совершается при любых обстоятельствах жизни. Также 

данный атрибут түөрэх используется при камлании шаманов, которые, предугадывая 

судьбу, участь, подбрасывают его вверх: «Ойуун кэп туонарыгар ардыгар бэйэтин 

“түүлээх түөрэх төлкөһүтэ” диэн ааттанар. Түөрэх быраҕыы – ойуун кыырыытын биир 

олуга. Ардыгар суолтатын көрөн анаан-минээн түөрэх төлкөлүүрэ» [5, 97] . Слово түөрэх 

часто встречаем в алгысах и устном народном творчестве. В олонхо П.А. Ойунского 

«Нюргун Боотур Стремительный» находим составные слова түөрэх кэбиһиитэ, түөрэх 

түһэриитэ (букв. бросать/кидать атрибут для гадания): Түүл түһээбитим, / Түөрэх 

кэбиспитим, / Бит биттэммитим – / Биһиктэ оҥоро тарт! [12, 34]. Так, в народе саха 

предугадывают, что их ждёт в будущем, удачлива ли будет их дальнейшая жизнь. 

Бравина Р.И. предполагает, что значение слова түөрэх восходит к глаголу түөр 

'выкапывать с корнем, выкорчёвывать', считает значение данного слова близким к слову 

“түөрэҥкэй” 'шатающийся, качающийся': «Маныаха “Түөрэх” диэн тыл ис хоһооно эмиэ 

дьүөрэлии – “түөрэҥкэй”, ол аата халбаҥ, олоҕо суох. Олох бэйэтэ халбас харата – 

мүлтүрүҥнэс, түөрэҥнэс. Аны атын өттүттэн ыллахха, “түөрэх” сүрүн олоҕо “түөр” диэн 

буолуон сөп. “Түөр” – төрдүттэн түөр. Төрдүттэн түөрэн ыл. Киһи төлкөтүн түстэниитэ 

таҥара талбытынан дьаһайыыта да, олох оонньуута да буолбатах, онуоха киһи төрдө-ууһа, 

хаана-сыдьаана барыта төрдүттэн түөрүллэн ахсааҥҥа ылыллар. Ол иһин этэллэр: 

“Бэйэҕэр кэлбэтэҕинэ, бэдэргэр кэлиэ”, – диэн» [5, 77]. Автор утверждает, что один 

бросок может повлиять на судьбу человека. 

Давайте рассмотрим слово түөрэх. 

В Словаре Пекарского Э.К. указано, что түөрэх образовано от глагола түөр 'рыть, 

вырывать, выкапывать острым орудием, выковыривать, выкорчевывать, выворачивать с 

корнем, сваливать': «Тӱӧрӓх [от 2тӱӧр + ӓх; ср. урянх. торякъ (торак) выпуклая сторона 

колотушки, которой бьют по бубну шаманы или шаманки А. Пот. 55-56] – вид гадания, 

ворожба; всякий предмет, служащий для гадания путем подбрасывания вверх: ложка, 

рукавица, шапка, шаманская колотушка для бубна; благоприятным или утвердительным 

ответом считается, когда предмет упадет открытой или вогнутой стороной кверху; в таком 

случае говорят: олоро тӱстӓ, в противном же случае скажут: умса (ничком) тӱстӓ; 

жребий Ион. Ӱс харахтāх ӓбiр хамыjах тӱӧрӓх 'с тремя отверстиями пестрам гадальная 

ложка' Я.; тӱӧрӓх кӓбiс 'бросать какой-нибудь предмет с целью гадания'; xaмыjax тӱӧрӓх 

кӓбiсӓн 'гадальную ложку бросая' Обр. Ⅰ. 116 (ср. xaмыjax тӱӧнӓ); оiдōх бӯрунан тӱӧрӓх 
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кӓбiсӓн кулуӊ! лосем-самцом поворожите-ка мне! (обращение к лесным духам) Новг.» [13, 

стлб. 2905-2906]. 

В «Большом толковом словаре якутского языка» данное слово определяется как 

«Таҥхалыырга, билгэлииргэ туттуллар тээбирин: үөһэ күөрэччи быраҕан, тиэрэ дуу, 

умса дуу түһэринэн туох эмэ табыллыан эбэтэр табыллыа суоҕун эрдэттэн билэллэр 

(хол., хамыйах, ойуун былаайаҕа). Атрибут для гадания (напр., большая ложка или 

колотушка от бубна): подбрасывая его вверх, получают ответ – если предмет падает 

открытой стороной вверх, то желаемое сбудется, в противном случае – наоборот» [4, 272]. 

Здесь же приводится пример двух фразеологизмов: «Түөрэҕин түҥнэр – ким эмэ дьолун, 

кэскилин быс 'лишать кого-л. счастья, будущего'. Түөрэх кэбиһэр – түөрэҕи быраҕан 

инникигин билгэлээн көр 'строить догадки, предположения, гадать'» [Там же]. Эти два 

фразеологизма встречаются и в словаре Нелунова А.Г. [11, 220]. 

В большом академическом словаре указывается сравнение слова түөрэх с другими 

– неродственным монгольским и родственным хакасским – языками: «ср. монг. төөрөг 

ʻпредопределение, рок, судьба, удачаʼ, хак. төрик ʻвозглас присутствующих при 

бросании шаманом чашки или ложкиʼ» [4, 272], что подтолкнуло нас к дальнейшим 

исследованиям. 

Как видно из словарей, түөрэх – это любая вещь, используемая при гадании и 

определении судьбы. Кроме того, в словаре дается однокоренной образный глагол: 

«Түөрэхтэн - эһиллэ-эһиллэ кулахачыйан түс. 'Падать кубарем, кувыркаясь'. Халты 

тэбинэн түөрэхтэнэ түһэллэр уонна эмиэ ойон туран ибигирээбитинэн бараллар 

(А.Софронов). Ити икки ардыгар туоһапка «пас» гына түстэ да, ыалыкы эрэйдээх 

түөрэхтэнэ түстэ (С. Федотов)» [4, 272]. Значение данного образного глагола - 

поворачиваться, кружиться вследствие чего-то («кружиться» вокруг себя), близко к 

глаголу кулахачый: «Кулахачый - элбэхтик уонна олус түргэнник эргичиҥнээ. 'Очень 

быстро вертеться вокруг себя, крутиться'» [3, 451]. Отсюда видно, что действие 

кулахачыйан түс похоже на “крутиться быстро, поворачиваться, образуя круг”. 

Таким образом, слово түөрэх в якутском языке имеет два разных толкования: 

первое - 

образовано от глагола түөр 'выкапывать с корнем, выкорчёвывать' (Пекарский Э.К., 

Бравина Р.И.), второе - слово түөрэх рассматривается как существительное 

(академический словарь якутского языка, том XI). 

Параллелью слова түөрэх в монголо-бурятских языках является төөрөг. Сначала 

рассмотрим произношение этих слов. Буквы ө в обоих языках в графике пишутся 

одинаково, но имеются отличия в произношении. В якутском языке звук [ө] является 

широким гласным: «Губы при артикуляции өө вытягиваются меньше, чем при үү и ү, и 

образуют довольно широкую и овальную щель» [8, 42-43]. А в монгольском языке 

артикуляция звука [ө] определяется так: «Ө – гласный переднего ряда, лабиализованный, 

узкий. Губы при произношении его несколько округлены, раскрытие рта среднее 

(разметка наша. - АД)» [17, 15]; «среднего ряда лабиализованное среднее; при 

воспроизведении этого звука язык оттягивается назад, а губы несколько округляются при 

среднем открытии рта» [7, 162]; «Знаком ö передается средний (полуузкий) 

лабиализованный гласный переднего ряда, произносимый халха-монголами с оттянутым 

назад и несколько опущенным книзу языком и при умеренно раскрытом рте и слабо 

округленном отверстии губ» [14]. Отсюда видно, что звук [ө] монгольского языка по 

произношению похож на звук [ү] якутского языка. 

Далее рассмотрим значение этого слова. 

В монгольско-русских словарях значение слова түөрэх определяется как «судьба, 

рок»: «ТӨӨРӨГ 'предопределение, рок, судьба; фортуна'; төөргөө үзэх 'гадать свою 

судьбу (бросая чаши, падение которой дном верх означает неудачу)'; төөргөө харах 

'подчиняться судьбе, року'» [2, 979], «ТӨӨРӨГ 'предопределение, рок, судьба'; төөргөө 
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харах 'подчиняться судьбе, року'» [10, 418], «ТӨӨРЭГ 1) счастье, удача; 2) судьба, рок, 

жребий; зол төөрэг 'счастливый жребий (или доля)'» [6, 445-446]. 

В этимологическом словаре монгольского языка приводится предположение о том, 

что слово могло произойти от слова ТӨГ: «TÖGERGE [*töge-rge?] Халх. тɵɵрɵг, бур. 

тɵɵрэг 'судьба, рок, предопределение'; бур. счастье, удача, счастливый жребий» [18, 177]. 

В древнетюркском словаре мы находим такие слова с основой төг: TEGRÄK 

‛ободок, обруч, кругʼ, TEGRIKLÄ ‛окружатьʼ, TEGIRÄ ‛вокруг, кругомʼ, TEGIRMÄ 

‛круглый, сферическийʼ, TEGIRMI ‛круглыйʼ [9, 548-549]. Севортян Э.В. указывает на то, 

что глагол teg- в древнеуйгурском языке имеет значение «кружиться, вертеться», и 

предполагает, что к глаголу tegir прибавление –ir это направляющее добавление, кроме 

того, в диалектах турецкого языка имеется еще более древняя основа от тег – tengir: 

tengir-șek ‛круг, круглыйʼ [15, 171-172]. Автор, основываясь на работы Рамстедта Г.И. 

(калм. tögrә ‛окружать, образовать кругʼ [19, 406]), Владимирцова Б.Я. (письм.-монг. 

tögürig ~ tögerig, dögürgei ‛круглыйʼ [7, 227]), определяет, что основы тегир- / tögüri- 

гомогенны: «С тюркским тегир- ~ девир-, по-видимому, гомогенно монгольские tögüri-, 

tögüre-» [15, 171], «тег- / дег- / дев- ~ тег значение связано с идеей вращения» [16, 391], 

ссылается на полный список гомогенных основ со словом tegir А.Вамбери [20, 173]:  

«Уйгурский tekri = вокруг, в районе; tekrilmek = поворот, круг; töngmek = 

развернуться. 

Кагаузский. tekre, tegre, tigre = в кругах; tekre-taś = вся территория; teker, tekir = 

круглый, круг (tekir baś = круглая голова); tekerme = снова и снова; tekeréik = колесо, 

зубчатое колесо; tekerlemek = перекатывать; tekrenmek = двигаться по кругу; tegirmen, 

tekirmen = мельница; töge – холм (округление); tögremek, tögermek = повернись, 

переверни, сделай круг; tögül = шар, мяч; teverek, töverek = круглый, окружающая среда; 

tevrik, tövrük = перевернутыйt. 

Киргизский tökre = в кругах; tökerek, töngerek = снова и снова; töngerlemek = 

вращаться по кругу; töngül, tüngül = ось; döngelek = вокруг. 

Алтайский tegerek = колесо, круг; tegilek = круглая монетка; tecrmen = мельница; 

togolok = круглой формы; togolon = ворочаться. 

Османский teker = круговое движениу лука, сальто; tekerlemek = перекатывать; 

tekerlik = рулевое колесо; degirmen, dejirmen = мельница; dinil = ось; dönmek; = приводить 

в беспорядок, повернуть назад; devirmek = переворачивать; devrik = перевернутый, 

наоборот. 

Якутский tögüräk = круглый, круг; tögörüććü = вокруг; tögörüi = ходить по кругу; 

tökünüi = скатывайся; tönün = возвращайся; tönnör = возвращается» [20, 171-172]. 

Бертагаевым Т.А значение слова төөрөг в монгольских языках объясняется как 

“счастье, удача, судьба, жребий”: «Слово төө-р-ө-г (←төгө-р-ө-г) в монгольском и 

бурятском означает ‘счастье’, ‘удача’, ‘судьба’, ‘предопределение’, ‘жребий’. Все эти 

значения связаны одним стержневым значением “счастье данное, а не добытое” [1, 31-

32]». Далее ученый пишет: «В этом заключается суть проникновения в этимологическое 

значение этого слова: “Счастье может быть предопределено божеством или же силой, 

независимой от того человека, которому оно предназначено”. Если мы начнем 

этимологические изыскания приведенного слова с этой стороны, то натолкнемся на один 

весьма любопытный этнографический сюжет, который может нам подсказать ход 

развития значений в интересуемом нас слове. Шаманисты, в частности западные буряты, 

во время общественных жертвоприношений своим местным божествам, или эжинам 

(владыкам) и старцам данного округа, после разбрызгивания архи (архи – вид 

алкогольного напитка наподобие вина, выгнанного из кислого молока) бросают 

деревянную чашку (разметка наша. – АД) (круглой формы) (разметка наша. – АД), в 

которой находилось архи-вино, так, чтобы она вращалась вокруг своей оси во время 

полета и при этом восклицают: «төөрөг!», что означает ‘пусть вращается, пусть 
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кружится’. Чашка должна при этом вращаться “по солнцу”. (Круг и окружность для 

шаманов имели магическое значение). При таком вращении имеются шансы на то, что 

чаша упадет правильно, не опрокинувшись, т.е. ляжет на дно» [1, 32]. Как видно, ритуал у 

якутского и монгольского народов очень похожи.Бертагаев Т.А. пишет: «Если чаша 

упадет на дно, это означает, что божество приняло жертву молящегося, что оно будет 

относиться к нему благосклонно, и ему будет предназначено благополучие в семье, в 

хозяйстве и в жизни» [Там же]. Отличие в том, что буряты рвут зеленую траву и затыкают 

за пояс: «Он поднимает чашу, молится, затем срывает клочок травы с того места, где так 

удачно приземлилась чаша, и затыкает эту траву с правой стороны за пояс в знак 

получения божественного знамения» [Там же]. 

Этимологию слова төөрөг Бертагаев Т.А. определяет так: «Слово төөрөг 

глагольного происхождения, имеет общий корень со словом бур. төөрихө, монг. төрөх, 

означавшим вначале ‘кружиться на одном месте’» [1, 33]. Из этого значения автор 

выводит другое значение – «‘блуждать’, ‘плутать’ (заблудившийся человек обычно 

кружится на одном и том же месте)» [Там же]; «Төөрөх 1) блуждать, плутать, терять 

дорогу; 2) заблуждаться» [10, 418]. Бертагаев Т.А отмечает, что в письменном 

монгольском языке глагол ‘төгүрүй’ утратил свое первое значение, в современном 

монгольском языке используется только второе значение этого слова: «Глагол төөрөх, в 

старописьменном төгөрихү, таким образом, утратил первичное значение и бытует в 

современных языках во вторичных значениях, а производный от него глагол ст. письм. 

монг. төгөригдэх ‘приходить в беспорядок, в смятение и т. д.’ имеет уже третичное 

значение» [1, 33]. 

Бертагаев Т.А. указывает на то, что подлинное значение слова түөрэх встречается 

в монгольских словах төгөриглэхү, төг-рө-г, из письменного языка приводит примеры: 

«ср. ст. письм. монг. төгөриглэхү ‘делать круглым’, ‘окружать’, ‘округлять’ от төгөриг 

‘круг’, ‘кружок’, ‘круглый’ (→‘остов дуги лука’, еще не оклеенного роговыми 

пластинками), монг. төг-рө-г ~ бур. төх-ө-рө-г ‘круглая серебряная монета’ (→ бур. 

‘рубль’, монг. ‘тугрик’ (денежная единица)» [Там же]. 

В подтверждение этого мнения, Бертагаев Т.А. указывает на то, что основы тог- // 

төг- могут быть связаны еще с основой той-, где г чередуется с j: «Чередование г с j дает 

корневую основу той- в монгольских словах: той-ро-х ‘окружать’, монг. той-ро-г 

‘окружность’, ‘округа’, ‘орбита’; бур. той-н ‘коленная чашечка’ (круглая по форме); монг. 

той ‘свадебный пир’ (на котором сидят, образуя круг); монг. тоо-но ‘круглое отверстие в 

крыше юрты для дыма и света’ → бур. лит. ‘крышка для закрытия отверстия в юрте’; тог-

оо-(н) ‘котел’ (в виде полушария); бур. төө-рэ-бшө ~ төө-рө-бшө ~ той-ро-бщо ‘круглая 

конусообразная шапка с загнутыми вверх и пришитыми краями’; в зап. диал. төө-рэ-бшэ 

малгай ‘женская круглая шапка с плоским верхом’, зап. бур. төө-р-сэ-г ‘круглая 

низенькая посудина, в которой отстаивают молоко’. Чередование гласных и дифтонгоида 

төө-р~тоо-р~той-р дает глагол той-ро-х ‘окружать’, ‘обходить’ и производные от него 

тойруу ‘окружной’; тойрон ‘вокруг’; ‘окрестности’, ‘округ’; тойрог ‘окружность’, 

‘орбита’, ‘округ’ и др» [1, 33-34]. Другими словами, ученый указывает на то, что коренные 

основы глагола төгүрүй могут быть тог-// төг- // той-. Как известно, в результате 

выпадения согласных г, ҕ от частей -өгү, -аҕы, -оҕу, -эгү в якутском языке образуются 

дифтонги (үчэгү – үһүө, йоҕун – суон, сөгүт – үөт, хыраҕу – кырыа, экигүн – иккиэн и 

т.д.). Лексической параллелью монгольских слов төгөрөг, төхөрөг в якутском языке 

является слово төгүрүк 'круглый'. 

Таким образом, исследование этимологии слова түөрэх позволяет сделать 

вывод, что данное слово образовано не от глагола түөр 'рыть, вырывать, выкапывать, 

выкорчевывать', а от глагола төгүрүй 'кружиться' с этимоном тог-/төг. Якутское 

слово түөрэх близко первоначальному значению слова төгөриглэхү ‘делать круглым’, 
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‘окружать’, ‘округлять’ письменно-монгольского языка. В современном монгольском 

языке уже используются вторичные значения данного слова. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бертагаев Т.А. К этимологии некоторых слов в монгольских языках // 

Исследования по восточной филологии : к семидесятилетию профессора Г.Д. 

Санжеева. – Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1974. – С.28-39. 

2. Большой академический монгольско-русский словарь в 4 т. / отв. ред. 

Г.Ц. Пюрбеев. – Москва: Academia, 2001-2002. – 1766 с. 

3. Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. К. Т. Ⅳ. / Под 

редакцией П.А. Слепцова. – Новосибирск: Наука, 2007. – 672 с. 

4. Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. Т. Ⅺ. / Под 

редакцией П.А. Слепцова. – Новосибирск: Наука, 2014. – 536 с. 

5. Бравина Р.И. Киһи уонна Дьылҕа. – Дьокуускай: Бичик, 2002. – 160 с. 

6. Бурят-монгольско-русский словарь / К.М. Черемисов. – Москва: Гос. изд. 

иностр. и нац. словарей, 1951. – 852 с. 

7. Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного 

языка и халхаского наречия. Введение и фонетика, 2-е изд. – М.: Наука: Главная 

редакция восточной литературы, 1989. – 449 с. 

8. Грамматика современного якутского литературного языка. – Москва: Наука, 

1982. – 496 с. 

9. Древнетюркский словарь. – Ленинград: Наука, 1969. – 677 с.  

10. Монгольско-русский словарь / под общей редакцией А.Лувсандэндэва. – 

Москва: Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1957. – 715 с. 

11. Нелунов А.Г. Якутско-русский фразеологический словарь. – Новосибирск: 

Изд-во СО РАН. Филиал “Гео”, 2002. – Т. 2. – 420 с. 

12. Ойуунускай П.А. Дьулуруйар Ньургун Боотур: Олоҥхо. – 

Дьокуускай,2003.–544с. 

13. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка: в 3 т. Т. Ⅲ, вып. 10-13. – Санкт-

Петербург: Наука, 2008. – 796 с. 

14. Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского языка. – М.-Л.: Изд-во 

АН СССР, 1937. – 198 с. 

15. Предания, легенды и мифы саха (якутов) / Сост. Н.А. Алексеев, 

Н.В. Емельянов, В.Т. Петров. – Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма РАН, 1995. – 

400 с. 

16. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские 

и межтюркские основы на буквы «В», «Г» и «Д» / АН СССР. Ин-т языкознания; Ред. 

Н.З.Гаджиева. – М., Наука, 1980. – 395 с. 

17. Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и 

морфология. – М.: Изд-во Академии наук, 1951. – 196 с. 

18. Этимологический словарь монгольских языков: в 3 т. – Москва: ИВ РАН, 

2018 – Т. III. Q–Z. 2018. – 240 с. 

19. Ramstedt G.J. Kamükisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 

1935. 560 s. 

20. Vambery, Hermann. Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen 

Sprachen. – Leipzig: F. A. Brockhaus, 1878. – 228 s. 

 

  



Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

63 
 

УДК 821.161.1 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА СОЛНЦА 

В ЛИРИКЕ К.Д.БАЛЬМОНТА 

 

Епишева И., студентка ОП 5В011800 – «Русский язык и литература» 

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, г.Талдыкорган 

Научный руководитель – к.филол.н. Щербовских И.Г. 

E-mail: happy.iriska03@mail.ru  

 

Статья посвящена изучению образа Солнца в поэтических произведениях 

К.Д.Бальмонта. Автор анализирует символику ключевого образа поэзии К.Д.Бальмонта и 

рассматривает основные художественные приёмы, использованные поэтом для его 

актуализации.   

Ключевые слова: символизм, художественный образ, образ солнца, поэтика, 

символика. 

 

Мақала К.Д.Балмонттың поэтикалық шығармаларындағы Күн бейнесін зерттеуге 

арналған. Автор К.Д.Балмонт поэзиясының негізгі бейнесінің символикасын талдайды 

және оны актуализациялау үшін қолданған негізгі көркемдік әдістерді қарастырады. 

Тірек сөздер: символизм, көркем образ, күн бейнесі, поэтика, символизм. 

 

The article is devoted to the study of the image of the Sun in the poems of K.D. Balmont. 

The author analyzes the symbolism of the key image of K.D. Balmont's poetry and examines the 

main artistic techniques used by the poet to actualize it. 

Key words: symbolism, artistic image, image of the sun, poetics, symbolism. 

 

Обращение художника к использованию в тексте произведения тех или иных 

повторяющихся образов говорит о его стремлении более ярко и зримо выразить свои 

мысли и переживания. Анализ использования авторами различных ключевых образов 

помогает глубже понять личность художника, делает более зримым художественный 

облик эпохи. Одним из важных для понимания творчества К.Д.Бальмонта является образ 

солнца.  

В истории мирового искусства культ солнца вызвал сложную символику, которая 

представлена в бесчисленном множестве произведений разных жанров и типов (от 

египетских храмов, где солнце изображено в виде крылатой птицы или глаза, до 

пасхальных росписей современных народов, сохраняющих ещё символические солнечные 

знаки).  

У разных народов встречаются песни и пляски в честь солнца: в качестве примера 

мы можем привести весенние праздники и хороводы, прыганье через зажжённые костры. 

Образ солнца широко представлен в русском устном народном творчестве – он часто 

встречается в произведениях таких жанров, как песня, сказка, пословица и поговорка. В 

русском фольклоре солнце, главным образом, выступает как символ света и тепла, 

справедливости и силы, чистоты и красоты. 

Важное место образ солнца занимает в произведениях русских поэтов 19 и 20 

веков, особенно яркое художественное воплощение получив в поэзии символизма. В 

стихотворениях К.Д. Бальмонта данный образ занимает ключевое место.  

Как известно, одной из главных составляющих художественной картины мира 

К.Д.Бальмонта является обращение к природным стихиям, стремление передавать их 

в символах. Одним из таких символов и является солнце, говоря о котором поэт часто 
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использует написание слова с заглавной буквы, стремясь так подчеркнуть важность и 

значительность образа в создаваемой им поэтической картине мира. 

Солнце является главным символом многих стихотворений К.Д.Бальмонта. Смысл 

данного поэтического образа в творчестве поэта во многом соответствует мировому 

символическому пониманию солнца, в первую очередь, как источника разума, цикла 

человеческой жизни и возрождения. Солнечная сила представляется как прозрение 

и вдохновение. Солнце для К.Д.Бальмонта – идеал красоты мира. 

Составитель статьи «Солярный символ в поэзии К. Бальмонта» К. Королёва 

рассматривает ситуацию возникновения в лирике стихотворца солнечной символики и 

старается обнаружить ответ на вопрос, почему именно солярный образ делается 

главенствующим в художественном мире поэта [1, 25-26]. В работе «Архетип солнца в 

творчестве К. Бальмонта» исследователь Н. Крохина обращается к анализу «солярных 

первоистоков» в творчестве поэта и, в частности, делает акцент на таком главнейшем 

нюансе «солнечного понимания вещей, как солнечная мудрость всеединства» [2, 134]. 

Исследователь В. Лаврухина абсолютно верно в своей статье указывает на божественную 

природу солнца в стихах К. Бальмонта, проявляющуюся в том, как – по аналогии с ликом 

Бога – поэт пользуется сочетание лик Солнца. При этом чаще всего определение 

небесного светила дается в его творениях с заглавной буквы, что невольно сближает 

направление Солнца с Божеством, подчеркивает его величие [3, 27-32]. На строчном и 

прописном написании слова «солнце» подобает остановиться подробнее. исследование 

первого тома лирики поэта, а собственно первых пяти сборников, приносит следующую 

картину. Из 121 упоминания солнца 108 (а это – подавляющее большинство) 

предоставляются с заглавной буквы. Со строчной буквы поэт пишет слово «солнце», если 

акцент в стихотворениях не делается на одном из значений этого образа – свете, 

молодости, силе. Так, в стихотворении «В глухие дни. Предание» [4, 215-216] два солнца 

– это часть окружающего мира, его необходимая деталь; упоминание солнца как дани 

литературной традиции мы видим в четвёртом стихотворении «Семицветника», 

посвященном возлюбленной поэта – Л.Савицкой: «Как сладко снова жить, и видеть 

солнце вновь» [4, 392]; элемент природы: «Под солнцем на озере / Вскрывается лед. / На 

пчельнике топится / И копится мед» [4, 389]. Совершенно другую семантику несёт 

прописное представление слова. Называя солнце бессмертным Светилом (стихотворение 

«Рассвет»), К.Бальмонт словно сближает его с Богом: оно вечно, как Бог. В «Гимне 

Солнцу» поэт идёт еще дальше, обращая молитвы Солнцу, называя его подателем жизни, 

Богом и Создателем. Далее, восторгаясь «золотым светилом», он раскрывает все 

«подвиги», всю созидательную мощь его.  

Автор невзначай одаряет солнечный луч определением «творческий». тем более 

Солнце, убеждён он, привнесло в вселенная на подмену Хаосу «живую полносложность», 

наделило его красотой, опьянило любовью и определило всё его дальнейшее 

перемещение: «Ты жизнь вело чрез выси и уклоны, / Но в любой взгляд вливало глянец 

света. / И большое количество один лицо Мира изменялся…» [5, 8]. Сам жанр 

стихотворения – гимн – парадная песнь, хвала во популярность чего-нибудь – 

подразумевает и раскрытие ключевых плюсов воспеваемого, и определенный слог, манера 

в их освещении. Третью доля гимна Бальмонт активизирует признанием: «Я всё для тебя 

люблю» [5, 9]. попробуем выявить это всё в возлюбленной стиле поэта. В первую очередь, 

и у него самого, и у его лирического героя Солнце активизирует восторг тем, собственно 

что оно украсило жизнь цветами. А цветочки для поэта – одно из лучших, собственно, что 

есть в данном мире. Солнце привнесло в Вселенная удовлетворенное, парадное 

ликование: «Растёт, поёт, блистает и хохочет, / Ликует торжественно всё то, /в чём луч 

жаркой крови бьётся» [5, 9], подарило ему песенное звучание, пробудило мечты. Спасибо 

Солнцу, жизнь потускнело своё единообразие, засверкала сем богатством красок и 

зазвучала разнообразными голосами. 
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Солнце стало для поэта воодушевлением нескончаемой юности и благодатного 

служения: «Но посильнее всего то, собственно, что в жизни пылаешь ты – для всех» [5, 

12].  Влияя на человека, Солнце заносит в его душу эту мощь влечения, которая способна 

испепелять людей, призывать их к этому же ярчайшему и огненному горению, каким 

владеет само. И для поэта в данном также есть привлекательная мощь «высокого Царя». 

благоденствие жизни, в его осознании, наверное, только в похожем состоянии: на 

высочайшем, солнечном накале эмоций. Слагая личный гимн, К. Бальмонт разыскивает и 

находит всё свежие эпитеты для оценки Солнца: оно «вечное, высочайшее, святое», оно 

живёт в алмазном ярком свете, коралловом и жемчужном свете. У всякого времени года и 

в всяком географическом краю своё Солнце, пьянящее «цветом, лучом, новизной»: 

«тёплое» – «в радостно-грустном апреле», «горячее» – «с июня по август поре», «жгучее» 

– в Африке, «страшное» собственными раскаленными лучами и лесными пожарами в РФ, 

поражающее нежданностью цветовых сочетаний в полярном сиянии, «тусклое» в тундре. 

Солнце для поэта – это властолюбивый чаровник, «мировой закатный наш рубин», 

блаженство, лучше которого нет ничего в Мире. В стихотворении «Избранный» герой 

объявляет себя сыном Солнца и поэтом, раздумывает о родственности поэтического 

творчества с солнечным началом. Источник созидательных сил и поэтического 

воодушевленья К. Бальмонт объединяет с солнцем и – более широко – с символом огня, 

сравнивая поэтическое создание «лучу горячему». В «Завете бытия» настоящий образ 

приобретает последующее развитие. В основе стихотворения – бесконечный мотив 

поисков. Солнце дает один совет:», побуждая тем самым героя существовать и творить 

дальше. Эта причина творческого горения станется одним из ведущих в наследии 

художника. Он непрестанно будет утверждать потребность именно такой связи с жизнью. 

«Как радостно быть жарким и сверкать!» – восклицает его герой, например, в 

стихотворении «Солнечный луч» [5, 14]. 

Ярко-красное, алое, багровое, с пурпуровой зарей – разнообразными цветами 

красноватого цвета Бальмонт окрашивает Солнце. Как правило, данный тон трактуют как 

краска угрозе, предостережения и погибели. отдельные из данных значений в осмыслении 

роли Солнца наличествует и у Бальмонта. Так, в стихотворении «В глухие дни» [4, 215-

216], рассказывающем о Смутном времени, представлена разрушенная и голодающая 

государство, люд которой «озверены», аналогичны на иссохшие скелеты, собственно, что 

щупают «жадно слабую траву». Над ними ночами всходит 2 луны. Солнца еще два, светя, 

они глядят со «свирепостью на дольний мир» как будто безмолвные свидетели повальной 

безысходности: «И лишь только Солнца алый краска / Пылает, как факел похоронный» [4, 

132], или: «Я увижу Солнце , Солнце, Солнце, красноватое, как кровь» [4, 213], или же в 

«Песне орлиной»: «Лик Солнца был воздушно-ал, / Как как будто кровью истекал» [6, 

305] Эту характеристику австрийский славист А.Ханзен-Лёве назовет «диаволической» [7, 

213] трактовкой предоставленного вида в противовес светлой, аполлонической. В 

представленных строках солнце ассоциируется с надоевшей болью и гибелью, становясь 

их невольными попутчиком и очевидцем. 

Должно выделить, собственно, что Солнце у Бальмонта – не лишь только 

животворящая, но и разрушающая мощь. Ряды воплощений мастерят нрав Солнца 

выпуклым, живым. Выделяя ассоциация Солнца с миром живых, Бальмонт сообщает, 

собственно, что оно много хохота, веселья, земных запахов, оно дышит, разносит свое 

аромат по рекам и полям, дарует его людям. Выставленные в стихотворении эпитеты, в 

собственную очередь, позволяют восполнить картину природы зрительными видами, без 

коих она не станет абсолютной: нежно-светлотканые пьяные ландыши, бодренькие 

купавы, пробуждённая весна. Все они зовут окунуться в это тёплое вешнее утро, 

насладиться всем спектром предоставляемых человеку чувств. этот мелодия поэт 

повторяет в стихотворении «Что со мной», передавая чувство света, звука и аромата: «Я 

принимаю во внимание. Это – солнце благоуханно / Во мне поёт. Я целый в его красе» [8, 
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213]. Бальмонта, без сомнения, возможно именовать наиболее солярным русским поэтом. 

Солнце в его космологии высказывает любые ипостаси: жизнетворчество и созидание, 

юность и красоту, вечное, систематическое влечение вперед и творческое горение. Оно – 

олицетворение сокровища и веселья мира, высоконравственное мера жизни. Образ Солнца 

у поэта, в основном, несёт положительную семантику, хотя в нём не исключается и 

деструктивное, разрушительное начало. Многое в восприятии Бальмонтом Солнца 

объясняет такое признание художника: «Ход вещей этого мира предопределён Солнцем, и 

ещё в младенческие свои дни я доверчиво предал свой дух этому Высокому 

Светильнику…» [9, 459]. 

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце 

И синий кругозор. 

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце, 

И выси гор. 

.   .   .   .   .   .   .   .   . 

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце, 

А если день погас, 

Я буду петь… Я буду петь о Солнце 

В предсмертный час! 

Поэт использует различные художественно-изобразительные средства для 

актуализации своего любимого образа. Так, в стихотворении «Я в этот мир пришёл, чтоб 

видеть Солнце…» ключевой образ выделен многоаспектно: слово написано с заглавной 

буквы, что характерно для поэта, включено в рифменные отношения и является частью 

стихотворной строки, повторённой трижды. Повтор актуализирует заглавный образ 

поэтического мира К.Д.Бальмонта. 

Играя важную роль в поэзии русского символизма, наиболее яркое воплощение 

образ солнца получил в поэтическом творчестве К.Д.Бальмонта. Солнце – центральный 

символ поэтической картины мира К.Д.Бальмонта. Для лирического героя солнце 

становится дорогой прозрения и источником очищения духа. Используя различные 

художественные средства, поэт актуализирует данный образ на уровне рифмы, строфики, 

поэтического синтаксиса, отдавая особое предпочтение приёму повтора, чаще – 

анафорического. 
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Мақалада қазіргі орта мектепте әдебиетті оқыту процесінде әртүрлі әдістердің, 

мәнерлеп оқу мен ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың орны 

қарастырылды. 

Тірек сөздер: поэзиялық шығармаларды мәнерлеп оқу, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялaр, оқу мотивациясы, оқыту әдістемесі.   

 

В статье рассмотрено место различных методик, выразительного чтения и 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения литературе в 

современной средней школе.    

Ключевые словa: выразительное чтение поэтических произведений, 

информационно-коммуникационные технологии, учебная мотивация, методика обучения. 

 

The article examines the place of various methods, expressive reading and information 

and communication technologies in the process of teaching literature in modern secondary 

school.  

Keywords: expressive reading of poetic works, information and communication 

technologies, educational motivation, teaching methods.  

 

Қазіргі қоғам, өкінішке орай, заман ағымына қарай бұған дейін қаланған 

адамгершілік құндылықтар да, адами қасиеттер де, әсіресе жастар тұлғасы өзгеріп, ізгілік 

пен зұлымдықтың, ақиқат пен жалғандықтың арасындағы шек жойылып бара жатқан, 

«мылқау, керең, соқыр» адам кейпінде өмір сүруге бейімділік қалыпты нәрсеге айналған 

жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайға тап болып отыр. Уақыт шекарасын жойып, басқа 

дәуірдің, қоғамдық ортаның өмірімен таныстыратын, рух пен тұлға тәрбиесінің қуатты 

көзі болып табылатын әдебиет, оның ішінде поэзиялық шығармалар жас ұрпақ арасында 

бүгінгі күні айтарлықтай «сұранысқа» ие болмай отыр. Поэзиялық шығармаларды оқу 

мектеп оқушылары тарапынан көбінесе мәжбүрлі оқу іс-әрекеті ретінде қарастырылады. 

Осы ретте оқушылардың поэзиялық шығармаларды оқуға деген қызығушылығын қалай 

арттыруға, оқу әрекетін қалай бағыттап ынталандыруға болады деген сұрақ туындайды. 

Қазіргі білім беру жағдайында поэзиялық шығармаларды оқушылардың психологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, қабылдау мен түсінуді тереңдетуге, қызығушылықты 

арттыруға бағытталған оқыту әдістемесін құру мәселесі өзекті бола түсуде.  

Жүректі тербететін, сөз қадірін түсінуге ықпал ететін, ойлау әрекетін дамытатын, 

рухани дүниені байытатын, эстетикалық талғамды жетілдіретін, адамгершілік қасиетті 
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қалыптастыратын поэзиялық шығармаларды қазіргі кезде қалай оқытып жүрміз? 

Жаңартылған білім мазмұнына сай поэзиялық шығармаларды оқытуда «Венн» 

диаграммасы, «ПОПС» формуласы, «миға шабуыл», сын тұрғысынан ойлау, дамыта 

оқыту, дебат, жоба қорғау, сөздік, өзіндік жұмыс, көрнекілік, шығармашылық, 

эвристикалық, репродуктивті, зерттеп оқу, жинақтау, «Рафт», «Синквейн», «Кейс-стади», 

«Буриме», «Джигсо», «Мюнстерберг», «Дәлелденген эссе», «Инсерт», «Биопоэма», 

«Әдеби үйірме», «Автор орындығы», «Екі жақты күнделік», «Дөңгелек үстел», «Галереяға 

саяхат», «Кардиограмма», «Ассоциациямен жұмыс», «Әліпби желісі», «Өкіл» әдістері оқу, 

жазу арқылы оқушылардың сыни көзқарасын, тіл мәдениетін қалыптастыру, көлемді 

мәліметтер мен мағлұматтарды өздігінен игеру, бірін-бірі оқыту, сөз өнерінің 

ерекшеліктерін түсіну, поэзиялық шығармаларды оқуға деген қызығушылығын, 

ынтазарлығын ояту, ой-пікірін дәйекті, жүйелі жеткізуге баулу мақсатында жиі 

қолданылып келеді.Алайда оқушылардың автор күйзелісі мен шабытын өз бойынан 

өткізіп барып қабылдауы оңайлықпен жүзеге аспайды. Мұғалім жоғарыда аталған әдіс-

тәсілдерді оқыған шығармаға қатысты оқушылар бойындағы сезімді ояту үшін ұтымды 

қолданса да, ақынның ойын, қуаныш-қайғысын,  толғаныс-тербенісі мен қасірет-мұңын, 

көңіл-күйін, жан-толқынысын түсіну оқушылардың жан қалауымен ғана орын алады. 

Оқушылардың поэзиялық шығармаларды қабылдап, бүкіл бітім-болмысымен түйсінуі 

үшін алдымен мұғалім сыныпта отырған «тыңдаушыларына» тақырыбы мен идеялық 

мазмұнын, композициялық құрылысы мен сюжетін, тәрбиелік мәнін меңгерте отырып, 

ақын поэзиясының көркемдік тілін аша түсіп, өміршеңдігін, ұлттық құндылықтардың 

маңыздылығын, әр заман поэзиясының өзіне лайық күйі мен үнін таныту арқылы әсер ете 

білу қажет. Поэзиялық шығарманы оқушы қалай оқып, қабылдайды, меңгереді, 

нәтижесінде қандай ой түйеді, алған әсері мен өз көзқарасын қалай жеткізеді – бұл 

мұғалім мен оқушының өзара бірлескен еңбегінің жемісі. Поэзиялық шығармаларды 

оқыту күрделілігі жанрлық ерекшелігінде емес, оқушылардың көзқарасы мен қарым-

қатынасында, себебі оқушылардың көбі мазмұны қызықты, қылқалам шеберінің айтайын 

деген ойы айқын көрініп тұратын прозалық шығармаларды оқуды ұнатады. Сондықтан 

мұғалімге поэзиялық шығармаға тартудан гөрі оқушыларды прозалық шығармаға 

қызықтыру оңайырақ. Оның үстіне оқушылардың барлығы бірдей ақынжанды болмайды 

және қабылдауы мен тануы, сезінуі әртүрлі екенін ескерсек, кейбіреулеріне поэзиялық 

шығарманы құлақпен емес, жүрекпен, сезіммен тану қиындық тудыруы мүмкін. Атап 

айтатын болсақ, оқушылардың біразы мәнерлеп оқи алмайды, шығармадағы кейбір 

жекелеген сөздердің мағынасын білмейді, негізгі ойды бірден анықтай алмайды, кейде 

мүлдем түсінбейді, талғам мен қиялдың, терең қабылдаудың жоқтығынан шығарма 

сюжетіне үңіле алмай, автор көңіл-күйін де сезінбейді. Педагог-ғалым, әдіскер-ұстаз 

Ақшолақов Төлеутай Қазиұлы «Көркем тексте – ақындық ой. Соны оқыған сайын сол 

текстер әр түрлі ой түсіреді, әр түрлі әсер қалдырады. Эстетикалық, эмоциялық әсер өзегі 

текст пен шығарманың көркем құрылымында. Олай болса, шәкірттерге шығарманы оқыту, 

ой көзімен оқыту – әдебиетті оқытудың жемісті жолы. 

...Біз шәкірттерді сөз сырына бойлатуымыз керек. Бүкіл кілт – осында. Өйткені 

көркем әдебиетте сөз – идея да, форма да. Шәкірттерді сөздің алуан сырына үңіле білуге 

үйрету – әдебиет шығармасын танытудың басты жолы. Ақын шығарма құрылымында 

сөздерді қандай кәдесіне жарата білген, сөз кірпіштерін қаншалықты қиыстыра қалай 

білген, шығарманың бүкіл бітімін қалай сомдаған, қандай жаңа поэтикалық жаңалықтар 

әкелген, қандай сом образдар жасаған, мұғалім осыған үнемі, сабақ үстінде, сабақтан тыс 

уақытта творчестволық тапсырмалар беру арқылы үйретіп, баулып отырса, шәкірттер 

көркемөнер туындысының қадір-қасиетін танумен, астарлы сырына үңіле білумен 

қатар,  жазушы стилін,  шығарма стилін аңғарар еді» [1, 90] деп, мұғалімнің оқушылармен 

бірге көркем мәтінмен, поэзиялық шығармамен жұмыс істей отырып, олардың ойлануына, 

пікір мен көзқарастарын еркін білдіруге зор ықпал жасауына қатысты қарымды да құнды 
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ой қалдырған. Мұғалім алдында оқушылардың тілдік тәсілдерді, сөз шеберлігін орнымен 

қолдана білу қабілетін, көркем сөйлеу мәнері мен мәдениетін, сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру арқылы бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналған өскелең ұрпаққа 

берілетін сапалы білім мен саналы тәрбиені бұдан әрі жетілдіру міндеті тұр.   

   Үздік сөз шеберлері, ақындардың шығармалары бойынша дұрыс жұмыс 

жасаудың маңызы зор. Ол оқушылардың ой-өрісін кеңейтеді, ойланып оқуға, автордың 

бейнелер арқылы білдіретін ойларын түсінуге үйретеді. Шығарма бойынша сауатты 

жұмыс оқушылардың сөздік қорын байытады, әдеби тіл мен әр түрлі көркемдік техниканы 

меңгеру қабілетін дамытады. Поэзиялық шығарма авторының тіл шеберлігіне көңіл бөле 

отырып, оқушыларға әсер ету, оларды сөз құдыретін сезінуге баулу, туындыны сөйлету 

күрделі әрекеттің бірі - шығарманы мәнерлеп оқудан басталады. Мәнерлеп оқуды үйрету - 

сабақтың барлық кезеңдеріне енетін күрделі процесс, өйткені ол ақын туындысын 

қабылдауға дайындықпен, поэзиялық шығармамен алғашқы танысумен және еңбек 

идеясымен жұмыс жасаумен анықталады. Автордың ойларын анық және дұрыс жеткізу – 

мәнерлеп оқудың бірінші міндеті. Шығармадағы сөздер мен олардың өзара байланысы 

арқылы логикалық экспрессивтілік ақын сезімінің нақты берілуін қамтамасыз етеді. Ол 

әрқашан автордың өзі бейнелейтін өмір құбылыстарына қатынасын, құбылыстарды 

бағалауын, эмоционалды түсінуін қамтиды. Мәнерлеп оқуды дамытуда интонациямен 

жұмыс та үлкен рөл атқарады. Дұрыс ұйымдастырылған мәнерлеп оқыту нәтижесінде 

оқушылардың сөйлеуі еркін болады және балалар өздерінің сөйлеуін әрі қарай жетілдіруге 

тырысады. Сөздің ырғақтық құрылысы мен ұйқасына негізделген шығарманы мәнерлеп 

оқу өлеңдегі әр сөздің, ой ағымына, мәтіннің болмысына терең бойлап, жете меңгеруді, 

үнемі дайындалуды, үздіксіз ізденуді, жаттығуды, үлкен шеберлікті қажет ететіні сөзсіз. 

Бұл туралы С.Желдербаева былай деп жазады: «Оқылатын шығарманы мұғалім жан-

жақты талдап, қай жерін қалай оқу керек, дауыс қай жерде көтеріледі, төмендейді, орташа 

қалыпқа түседі деп дайындалады. Дайындалып, дауысты дұрыс қойып оқығанда 

мазмұнды жұмыс болады» [2, 17]. Өкінішке орай, бүгінгі күні мектепте оқушыларды 

жатық сөйлеттіруге, шығарманы нақышына келтіріп, әp cөздeгi oйдың apa жiгiн ecкepe 

oтыpып, дaуыcты құбылтып, cөздepгe peңк бepiп oқуды үйретуді қамтыған іс-әрекет - 

мәнерлеп оқуға арнайы сағат бөлінбеген және оқытылатын шығарманы дауыстап оқуға 

қарағанда оқушылар арасында іштен оқу, үйде оқып келу үрдісі басымырақ. Сонымен 

қатар мұғалімнің тәжірибелік және теориялық дайындығы жетік болмауы себебінен 

оқушылардың тіл дыбыстарын айтудағы және сөзге екпін түсірудегі, дыбыс үндестігін 

сақтаудағы, сөйлем түрлері мен интонациялық бояуды ажыратуғы кем-кетік тұстары 

ескерілмей қалатынын да мойындауымыз керек. Оқушының талғамы мен талабына, ой 

өрісі мен дүниетамына, білім деңгейіне мәнерлеп оқи білуіне қарай баға беретін болсақ, 

поэзиялық шығармаларды мәнерлеп оқи білуге немқұрайлы қарауға болмайды. Мәнерлеп 

оқыту арқылы мұғалім оқу процесінде келесі мақсаттарға қол жеткізе алады: оқушыларды 

автормен бірге толғанып, тебірене білуге ұмтылдыру, шығарма мән-мағынасын терең 

түсіну, оқушылардың рухани жан-дүниесін әрқайсысының сана-сезімімен, жеке-дара 

ерекшеліктерімен санаса келіп байыту, асқақ армандарға жетелеу, тыңдаушының сезіміне 

әсер ете білуге үйрету, көркемдік, эстетикалық, адамгершілік және азаматтық тәрбие беру, 

оқырмандық талғам мен ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Бұл мақсаттарға 

жетудің бірден-бір жолы – поэзиялық шығармаларды мәнерлеп оқуда мұғалімнің 

шәкірттеріне үлгі бола білуі, яғни мұғалімнің өзінің автор көңіл-күйін сезіне оқу, 

мазмұндық ой екпінін қоя білу, негізгі ойды жеткізу шеберлігі. Бұл ретте айнаға қарап, 

оқушылар алдында оқылатын поэзиялық шығарманы әсерлі оқу техникасын жарасымды 

қолдану үшін жаттығудың мұғалімнің өзіне деген сенімділігін күшейте түсетінін, сондай-

ақ бет-әлпет, мимика, жесттің, дауыс үні, күші, сөйлеу тембрі, ырғағы, қарқыны, үзіліс, 

логикалық екпін жасау сияқты сөйлеудің экспрессивтілігі құралдарының да дұрыс 

қолданылуы сөздің тартымдығын арттыратынын айта кету қажет. Мәнерлеп оқуы 
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оқушыларға үлгі болуы қажет мұғалімнің өзі жақсы сөйлеу техникасына ие болуы, оны 

үнемі жетілдіріп отыруы және осы бағытта оқушылармен мақсатты, жүйелі жұмыс 

жүргізуі керек. Көп жағдайда тыныс алуды, дикцияны және дауысты бір уақытта 

жаттықтыруға мүмкіндік беретін жаттығуларды қолданған жөн.  

Оқушы кем дегенде төрт шумақты өлеңді мәнерлеп оқу үшін оқылғанның мазмұны 

туралы ойланып қана қоймай, мәнерлеп оқудың негізгі әдістері мен тәсілдерін біліп, 

игеруі керек. Егер оқушыға мәнерлеп оқу техникасы мұғалім тарапынан үйретілмесе, одан 

нұсқаулар мен талаптардың дұрыс орындалуын күтуге болмайды. Мұғалім оқушыны 

қалай жетелеп бағыттаса, ол да солай дағдыланады. Бүгінгі күні жеке дыбыстар мен 

дыбыстық тіркестерді айтуға арналған жаттығуларды қолдану өте маңызды. 

Оқушылардың есту қабілетін және жақсы дикцияны қалыптастыруға арналған көптеген 

жаттығулар ішінде жаңылтпаштарды айрықша атап кетуге болады.  

Педагог, эстетикалық тәрбие саласындағы маман Е.В.Язовицкий оқушының 

туындыны оқу іс-әрекетіне келесідей сипаттама береді: «Получив задание, учащиеся 

должны, прежде всего, несколько раз прочитать стихотворение, рассказ или отрывок, 

выяснить основную мысль автора, определить главную цель чтения и сквозное действие, 

направленное на ее воплощение, должны нарисовать в своем воображении предлагаемые 

автором обстоятельства и постараться оживить их при помощи своих собственных 

видений и ассоциаций» [4, 74]. Мәнерлеп оқытудың бастапқы кезеңінде қалай оқуды 

көрсету - ең тиімді жұмыс әдісі. Мәнерлеп оқудың мақсаты оқушыларға «дайын» 

интонацияға еліктеу емес, олардың қиялында тірі суреттерді, сезімдерін ояту. Мәнерлеп 

оқу мұғалімнің поэзиялық шығарманы үлгілі оқуына негізделеді. Ұстаздың осы қызметі 

туралы айтатын болсақ, Е.В.Язовицкий мұғалімнің өзі ең алдымен оқырман, баяндаушы 

және актер емес екенін ұмытпауы керек, оның басты міндеті - оқушыларымен 

шығармамен жұмыс жасау кезінде пайда болған ойларымен және алған әсерлерімен 

бөлісу. Алайда, мұғалім кейбір оқушыларға «қайталап мәнерлеп оқу» тән екенін 

ұмытпауы керек, жақсы есту қабілеті бар оқушылар айтылған сөз тіркестерінің мағынасын 

ойламай, мұғалім қолданатын интонациялық үлгіні дәл көшіруі мүмкін. Кейде 

шығарманы жақсы түсінген оқушы оны бір сарында, тыныш оқиды, интонацияны 

экспрессивтілік құралы ретінде пайдаланбайды. Бұл оның шамадан тыс ұялшақтығы мен 

өз-өзіне сенімсіздігінен болады. Ал мәнерлеп оқи білетін оқушылар поэзиялық 

шығарманы логикалық, грамматикалық үзілістер жасап, қажетті интонацияны таба 

отырып, жеткілікті дауыстап, анық оқу қабілетімен ерекшеленеді. Кейде жылау керек 

жерде балалар күледі немесе бейжай қалады, қандай сезімді сезінетінін айта алмайды, 

себебі олардың «эмоционалды тәжірибесі» аз, бағалау лексикасы жеткіліксіз. Сондықтан 

оқушыдан өлеңді мәнерлеп оқуды сұрамас бұрын, оның тақырыбын, негізгі мазмұны мен 

мағынасын түсінгеніне, автор өз шығармасында айтқан сезімдеріне еніп, оқиғаларды 

бастан кешіргеніне, өзін кейіпкердің орнына қоя білгеніне көз жеткізу қажет.  

Туындыларында биік эстетикалық ұстанымды ұстанған Абай атамыз «Жұртым-ай, 

шалқақтамай сөзге түсін, ойланшы, сыртын қойып, сөздің ішін» деген жолдар арқылы 

поэзияның күрделі ішкі құрылымы мен стильдік бітіміне үңілуге, баса назар аударуға 

үндейді. Оқушыларды мұғалім поэзиялық шығарманы үстірт оқумен шектеліп, мазмұны 

мен формасының үндестігін, ойы мен өрнегінің тұтастығын жай сөзбен баяндап, хабарлап 

қана түсіндіру арқылы емес, оқушылардың өздеріне негізгі ой түйінін тапқызып, 

ондағы  кейіпкер  тағдырына  ортақтасып, жаңа тақырып мазмұнын игеруде сөзбен жұмыс 

жасау, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіру, көркемдік деңгейі мен сөз астарын аңғарта 

білу, өз ойын еркін әрі ашық, логикалық бірізділікпен айту, ақынның ұстанған бағытын 

танып, басқа авторлармен салыстыра отырып, стилі мен шеберлігіне, сомдалған 

кейіпкерлерге, сюжетке баға беруге машықтандыру секілді жұмыстар жасап қызықтыра 

алады. Қазіргі уақытта білім беру саласын цифрландыру болашақ ұрпақты оқыту мен 

даярлау сапасына қоятын талаптарынан туындап отырғандықтан, оқыту процесіне 
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ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың белсенді түрде енгізілуін назарға алсақ, 

мұғалімнің қолында түрлі жаттығу құрылғылары, интерактивті тақта, аудио, бейне 

дискілер жинағы, оқыту бағдарламалары, бақылау тестілері бар. Сонымен қатар кестелер, 

диаграммалар, анықтамалық жазбалар түрінде көрнекіліктің әртүрлі формаларын, әсіресе 

түсіндірмелі-иллюстрациялық және репродуктивті оқыту әдістерін қолдану кезінде түрлі 

графиканы, дыбыс пен иллюстрацияларды, электронды оқулықтар мен сөздіктерді, тест 

тапсырмаларын, аудиокітаптарды, бейнефильмдерді оңтайлы пайдалану мектеп 

оқушыларының поэзиялық шығармаларды оқу мотивациясын күшейтуге көмектеседі. 

Мысалы, мультимедиялық проектордың көмегімен мұғалім «Microsoft PowerPoint» 

бағдарламасында жасалған слайдтарды көрсете алады, бұл біріншіден, сабақта уақытты 

едәуір үнемдеуге, екіншіден, ұсынылған ауызша, көрнекі және музыкалық бейнелер 

арқылы материалды қабылдаудың әсерлілігін арттыруға, үшіншіден, оқу процесін 

жандандыруға мүмкіндік береді. Поэзиялық шығармалар мультимедиялық мүмкіндіктері 

бар компьютерлік техниканы, эмоционалды, бай иллюстрациялық материалдарды, аудио 

және бейне сүйемелдеуді қолдана отырып оқытылуы қажет, себебі бұл әлемді 

ақындардың көзімен көруге, классикалық музыканы тыңдауға, поэзияны кәсіби тұрғыда, 

актерлік шеберлікпен оқуға ықпал етеді. Ақындардың портреттері, олардың 

шығармаларына қатысты фото-суреттер, үзінділер, кроссвордтар, криптограммалар, 

ақынның туған жеріне виртуалды экскурсиялар сабақты әртараптандыруға мүмкіндік 

береді. Компьютерлік технологиялар оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытады, 

электронды лингвистикалық сөздіктермен, мақалалармен, энциклопедиялар мен 

анықтамалық әдебиеттердің материалдарымен жұмыс жасау сияқты оқушылардың 

танымдық іс-әрекетінің түрлерін қалыптастырады. Мұғалімнің шебер тәлімгерлігімен 

оқушылар интернеттегі ақпараттың көптігі арасында қажетті ақпаратты табуды, өңдеуді 

үйренеді. Балалардың компьютерді ең қарапайым қолдануы - мәтіндерді редакциялау, 

шығармашылық жұмыстарының мәтіндерін, баяндамаларын, эсселерін, өлеңдерін теру, 

жинақтар құрастыру, компьютерлік суреттер салу, сызбалар жасау. Сонымен қатар 

поэзиялық шығарманы дыбыстау үшін мұғалім де, оқушылар да дайын «Yandex 

SpeechKit», «Google Text-To-Speech» сияқты бағдарламаларды қолданып, уақытты 

үнемдей алады, мәнерлеп оқыған шығарманың жазылған нұсқасын тыңдап, дауыс тембрі 

мен күшіне, оқу мәнері мен ырғаққа, дикцияға қатысты кемшіліктерді түзеп, осылайша 

оқу техникасын жетілдіре алады.    

Мәнерлеп оқу қабілеті өздігінен келмейді. Оны шебер және дәйекті түрде дамыту 

керек. Жоғарыда аталған әдіс-тәсілдердің барлығы оқушыларға көркем сөздің қоғамда 

атқаратын рөлін түсіне отырып, ауызекі сөйлеу тілі мен әдеби тілді меңгеруге мүмкіндік 

жасайды. Оқушылар мәнерлеп оқуды, жұрт алдында сөйлеу мәдениетін меңгеру арқылы 

шешендік өнерге бейімделіп, өнер мәртебесінің биіктігін, қасиетін сезінеді. Поэзиялық 

шығармаларды, монолог мен диалогты еркін оқып, амал-тәсілдерді қолдана білген 

оқушының сахнаға шығып, мәдени шараларды жүргізе алатыны да анық. Әр сыныпта 

оқуға арналған поэзиялық шығарма өмірді жаңа, неғұрлым күрделі түсіну негізінде 

оқушыны ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық тұрғыдан жаңа деңгейге көтеруге 

мүмкіндік береді. Поэзиялық шығармаларды мәнерлеп оқу патриоттық сезімді тәрбиелеу, 

табиғатқа ұқыпты қарау, мейірімділік, адалдық, сұлулықты сезіну сынды қасиеттерді 

тәрбиелеу жолындағы қажырлы еңбекті талап ететінін ұмытпауымыз қажет. 
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Мақалада лингвистикадағы жаңа бағытқа қатысты мәселелер қарастырылады. 

Атап айтқанда, функционалды лексикологияны дамыту мәселесі. Сонымен бірге автор 

сөздіктердің жаңа түрін жасау қажеттілігіне назар аударады. 

Түйінді сөздер: табиғи тіл, табиғи жүйелілік, жасанды тіл, мета-тіл, 

лексикография, интегративті сөздік, функция, сөйлеу прагматикасы, контекст, мәтін. 

 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с новым направлением в 

лингвистике. В частности, вопрос о развитии функциональной лексикологии. Вместе с 

тем автор обращает внимание на необходимость создания словарей нового типа. 

Ключевые слова: естественный язык, естественная системность, искусственный 

язык, метаязык, лексикография, интегративный словарь, функция, прагматика речи, 

контекст, текст. 

 

The article discusses the problems associated with a new direction in linguistics. In 

particular, the question of the development of functional lexicology. At the same time, the author 

draws attention to the need to create a new type of dictionaries. 

Key words: natural language, natural consistency, artificial language, metalanguage, 

lexicography, integrative dictionary, function, speech pragmatics, context, text. 

 

Выдвижение на первый план новых аспектов учения о слове стимулировало 

создание функциональной лексикологии. Функциональная лексикология не существует 

пока как целостное, вполне сложившееся направление. Однако исследования, связанные с 

анализом функциональных качеств слова, свидетельствуют о рождении нового подхода в 

лингвистике. Большой вклад в развитие функциональной лексикологии внесли труды 

российских лингвистов Степановой В.В., Сулименко Н.Е., Черняк В.Д., Ковалевской Е.Г. 

и др. 

Подход к языку как средству общения выдвинул свою проблематику в 

исследовании единиц разных уровней с ориентацией на коммуникацию. Целью 

функциональной лингвистики стал анализ естественного языка с присущей ему 

естественной системностью.  

Это включило понятие естественного языка в иное противоположение, чем ранее 

отмечаемые: естественный язык – искуcственный язык (метаязык), естественный язык - 

формализованный язык (формальная модель языка, приспособленная для решения одной 
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из проблем компьютеризации, - общения с компьютером на естественном языке). 

Изучение языка как средства общения создает противоположение естественный язык, 

естественная системность – структурированная системность как результат исследования 

языка, как системы с присущей ей абстрактностью. Для лексического уровня – это та 

высокая степень лингвистической абстракции, в которой выступает слово в словаре, 

реализующем подход к лексике как системе.  

Новое противопоставление вызывает в настоящее время потребность сближения 

«лексикографических значений» с реальными, «естественными» характеристиками слов, 

презентации в словаре не того, как следует употреблять слово, а как оно реально 

употребляется. В развернутом виде эти устремления отражены в прогнозировании 

развития лексикографии, в определении нового типа словаря – словаря активного типа, 

представляющего собой комплексный, интегративный словарь. Это же отражено и в 

критической оценке состояния русской лексикографии. Пути решения насущных задач 

связываются как с общей проблемой представления лексикографических знаний, так и с 

определением возможностей исследования естественного лексикона, естественной 

системности. 

Перемещение акцентов в исследовании языковых единиц разных уровней вызвало 

изменения в когнитивной базе, определяющей терминологическую систему 

коммуникативного аспекта языковых единиц.   

Это коснулось прежде всего понимания функции: если оно ранее определялось 

относительно системы языка, то теперь относительно прагматики речи и 

коммуникативных целей речевых актов. Соответственно в иных границах представляется 

и функциональное описание разных уровней языка. Для функциональной грамматики – 

это описание не от смысла к форме, а от мыслительной деятельности к обслуживающим 

ее формам. Движением от мысли, диктующей отбор лексических средств, для ее 

выражения, определяются и функциональные характеристики слов.  

Иное содержание приобретает и понятие контекста: контекст - отрезок текста, 

вычлененный и объединенный языковой единицей, которая функционирует в нем, 

выявляя свое значение. То есть, контекст представлен   в ипостаси текстового фрагмента, 

достаточного для определения функционально-семантической нагруженности слова. 

Контекст позволяет выявить смыслы, потенциально заложенные в языковой семантике 

слова. Это вносит свои уточнения в понимание текстовой ипостаси слова как своего рода 

коррелята системных единиц.  

Особого внимания в определении проблематики функциональной лексикологии, в 

определении путей и объектов исследования этого аспекта слова требуют следующие 

основные положения.  

Коммуникативный подход к языку, его средствам, имея в виду лексические 

средства, изменил соотношение понятий система, основанное на системном подходе, и 

лексикографическое описание – речь (текст). «Между этими двумя противопоставлениями 

- слово в словаре и слово в речи – существует промежуточная плоскость, 

транспонирующая «словарные» лексемы со всей сложностью глобальностью их 

смыслового содержания в расчлененные значимости при помощи парадигматических и 

синтагматических связей в лексико-семантической системе языка» [1, 60]. 

Коммуникативный аспект вызвал перемещение в центр внимания речевые 

произведения – тексты, а также включение в анализ языковой личности. Это вносит свои 

коррективы в соотношение система – речь (текст) и предполагает оценку 

коммуникативной роли личности.  

В общении языковая личность выступает в двух ипостасях – это говорящий 

(пишущий) и адресат (читатель). В функциональном преломлении учитывается чаще одна 

из коммуникативных ролей, возможных в коммуникации для отдельной личности. У Ю.Д. 

Апресяна доминирует первая: «Для говорения требуется существенно больший объем 
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собственно языковых знаний, чем для понимания» [2, 128]. Хотя это не оговаривается, но 

представляется, что речь идет о говорении на изучаемом языке. Соответственно словарная 

статья активного словаря должна содержать (в идеале) исчерпывающую информацию о 

лексеме, т.е. сообщать весь объем знаний о ней, который входит в состав языковой 

компетенции говорящих.  

Подход, с другой стороны, т.е. с ориентацией на «получателя», более или менее 

последовательно представлен в книге Б.С. Мучника «Человек и текст. Культура 

письменной речи». Этот подход предполагает психолингвистические акценты. У Б.С. 

Мучника – это выделение особого сегмента коммуникации, у Л.А. Климковой [3] - 

ассоциации, основанные на них значения: та информация, те представления, те 

коннотации, которые возникают у получателя речи при восприятии слова. Однако 

остается открытым вопрос о том, как это восприятие «задается» говорящим? «Если идти 

при этом от мысли, видеть в слове «элементы» информации, те или иные «образы», т.е. 

«ассоциативные потенции слова», «вписывающиеся в его центробежные потенции». 

Типовые ассоциации – отражены в социальной природе языка. В этом выражена 

специфика слова: «Если для установления элементов слова необходим анализ, то само 

слово не является результатом анализа предложения. Ведь предложение существует 

только в речи, в дискурсивном языке, в то время как слово есть единица, пребывающая 

вне этого дискурса, в сокровищнице разума» [4, 159]. В речи, в дискурсе, таким образом, 

«инобытие слова», перемещение из одной среды существования в другую, при котором 

определенным образом коррелируют характеристики слова.  

Так, в значении слов толстый и тонкий не отмечено словарями соотношение с 

социальными характеристиками. Они наслаиваются на характеристику физических 

качеств, свидетельствующих о благополучии, ассоциируются с ними. Это стало 

устойчивой ассоциацией, идущей от Гоголя: «Толстые лучше на этом свете умеют 

обделывает свои дела, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особым 

поручениям, или только числятся и витают туда сюда … Толстые же никогда не занимают 

косвенных должностей» (А.Чехов «Толстый и тонкий»). Ср. Михалкова «Толстый и 

тонкий». 

Наряду с укрепившимся ассоциациями, могут возникать ситуативные ассоциации, 

но при всем своем своеобразии лексического наполнения отражающие общие 

закономерности. 

Движение от системы к речи/тексту включает, таким образом, еще одно звено – 

звено ассоциативных связей с присущими им видами, с их опорой на семантические 

компоненты значения, с экспериментально подтвержденной их соотнесенностью с 

семантическими отношениями и связями, присущими словам в лексико-семантической их 

организации. О функциональной значимости ассоциаций свидетельствует следующее 

замечание: «Значение – не ассоциация, но знание ассоциаций» [5, 10]. Ассоциативные 

связи – это и своеобразный этап в овладении значением слова, с опорой на собственный 

речевой опыт (ср. на уроке в 4 классе – Что значит телеграф? – Это телефон! – Это почта! 

Усвоенный ассоциативный ряд по совместности – Почта. Телеграф. Телефон). 

Актуализация ассоциативных потенций слова происходит в тексте, в речевом 

произведении. Отсюда и значимость не только для восприятия, понимания текста, но и 

для текстообразования. Индивидуализированные, нетипичные, маловероятные 

ассоциации, будучи представленными в тексте, воспринимаются читателем 

«приобщающимся» к лексикону автора.  

Текстовая мотивированность связей слов имеет место тогда, когда они относятся к 

числу абсолютно непредсказуемых. Ср.: «Посреди зимы кромешной, Где все замешано как 

надо, один был летний сад -насмешка, Один был летний сад -засада» [6]. «Кузнецов 

плакал так одиноко, так задушенно и отчаянно впервые в жизни. И когда вытирал лицо, 

снег на рукаве ватника был горячим от слез; ср.: «Франция – солнце, юг, радость…А в 
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России горит снег» [7] – в последнем случае можно увидеть далекий образец в виде земля 

горит под ногами – «Кто-либо должен быстро, стремительно убегать» (ФСРЯ).  

К числу непредсказуемых следует отнести сочетание спелый ветер в стихотворной 

строчке Р. Рождественского: «Спелый ветер дохнул напористо и ушел за моря» [8]. 

Спелый – «поспевший, зрелый. О плодах, овощах, злаках. Ср. в «Русском семантическом 

словаре» в составе семантических множителей для слова спелый представлены злак-, 

овощ-, плод-, а в статье дискриптора – колос, морковь, рис. 

Недостаточность презентации ассоциативных связей слов в лексикографических 

изданиях создает свои трудности для исследования ассоциативных потенций слова, 

важных для определения закономерностей текстообразования, определение 

функциональных свойств лексических единиц, с которыми соотносится лексическая 

структура текста. Само понятие лексической структуры текста представляется сугубо 

функциональным. Это структурированная парадигматически и синтагматически 

совокупность слов, сложившаяся в результате отбора, обусловленная решением 

определенных коммуникативных задач. 

Исследование функциональных характеристик слова, опирающихся на 

ассоциативные свойства, а в их числе и те, которые не соотносятся непосредственно с 

семантическими признаками, - это один из этапов в решении задач функциональной 

лексикологии. Здесь открываются возможности увидеть то, что стоит за словом в 

создании общего смысла текста, поскольку смысл текста не сводится к сумме смыслов его 

составляющих. 

Одним из центральных объектов исследования для функциональной лексикологии 

являются художественные тексты, а прежде всего те фрагменты, которые могут 

выделяться по коммуникативным признакам в их структуре: монолог, диалог, их 

текстовые окружение, раскрывающее ситуацию коммуникации, пространственные и 

временные ее параметры и т.д., а также речевые произведения – высказывания героя 

художественного произведения в определении лексикона «языковой личности». 

Художественный текст укладывается в общую коммуникативную модель, хотя и со 

своими осложнениями: здесь, как отмечают многие ученые, два типа адресатов – в 

воображаемом «ты» в рамках художественного текста реальный адресат – читатель. Здесь 

и два говорящих – автор, писатель. И хотя писатель – текст – читатель не находятся в 

таком тесном взаимодействии в пределах единой ситуации, локализованный в 

пространстве и во времени, коммуникативные закономерности текстообразования 

выполняют это: писатели создают такие формы, такие значения, которые 

предположительно понятны читателю или которые могут быть эксплицитно ему 

адресованы, которые возбуждают реакцию, те, которые вообще ориентированы на 

получателя, как это происходит в разговоре. 

Художественный текст в своем образовании отражает закономерность устного 

общения: «При говорении мы часто употребляем формы, которые мы никогда не слышали 

от данных слов, сочетаем слова, хотя и по определенным законам их сочетания, но 

зачастую самым неожиданным образом, во всяком случае, не только употребляем 

слышанные сочетания, но и постоянно делаем новые» [9]. Ср.: «Мемуары меня влекут 

нещадно. Чем старше, тем мемуарнее» (А.А. Реформатский). 

Таким образом, художественный текст создает возможности для адекватного 

описания реального употребления слов, их естественной организации. 

Коммуникативной аспект слова, на который в своих основных устремлениях 

направлена функциональная лексикология, предполагает двустороннюю обращенность – к 

системе и к тексту. Функционирование слова раскрывается с учетом правил нормативного 

образца для употребления слова, который сложился на основе традиционного его 

употребления, своего рода стандарта - с одной стороны, с другой – с учетом 

представленных в тексте явлений «реального», «естественного» употребления слов, 
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реализующих ассоциативные потенции слов. Первое создает фон, на котором отчетливо 

выступают свойства, не обобщенные в нормативных рекомендациях толкового словаря, в 

правилах слов.  

Разработка функциональной лексикологии, которая предполагает основным 

объектом анализа художественный текст, в своих коммуникативных фрагментах 

отражающий закономерности устной коммуникации, позволит увидеть и 

интерпретировать явления в употреблении слов, в их отборе, позволяющие считать, что 

именно на слове строится все здание художественного текста. 

Вопрос о функциональных свойствах слов не может, таким образом, ставиться 

безотносительно к их отбору. «В основе всех речевых актов, сколь конкретны они бы ни 

были, лежит знание некоей абстракции системы языка как неизменного и постоянного 

фактора, позволяющего понимать друг друга» [10]. 

Развитие функциональной лексикологии предполагает освещение целого 

комплекса вопросов, в числе которых первоочередными можно считать вопрос о 

материале и вопрос о методах его анализа. От решения этих вопросов прежде всего 

зависит возможность построения функциональной лексикологии на прочной 

экспериментальной основе. Именно хорошо организованный и последовательно 

осуществленный эксперимент позволит подойти к решению центральной задачи 

функциональной лексикологии – определению закономерностей употребления слов в 

условиях коммуникации, в конкретных коммуникационных ситуациях. 
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В статье рассмотрены пути повышения познавательной активности школьников, 

а также повышения активности учащихся путем использования новых технологий, 

повышения и развития любознательности ребенка, приобщения ученика к творчеству. 

Ключевые слова: познание, творчество, технология. 

 

The article considers ways to increase the cognitive activity of schoolchildren, as well as 

to increase the activity of students through the use of new technologies; to increase and develop 

the curiosity of the child; to introduce the student to creativity. 

Key words: cognition, creativity, technology. 

 

Өскелең ұрпақ біздердің өміріміздің негізгін жалғастырушы өкілі ғана емес, 

отанымыздың тірегі, сенім артар келешегі. Ертең білім ордасының табалдырығын аттаған 

өскелең ұрпақтың келер күні қандай азамат болып қалыптасатыны әке шеше мен 

мұғалімдер қауымының арасында сарқылмайтын өзкеті мәселе болып отыратындығы 

сондықтан. Бұл оқу мен тәрбиенің бөіп жармайтын тұтас түсінік екендігін айқындайды. 

Соған байланысты оқыту жүйесінде ұлтын, елінің боашағын ойлайтын азаматты дамыту 

және қалыптастыру  үшін керекті жұмыстар жүргізілуде. 

Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, іске 

қосудың бір бүтін қызметі. Қандай да бір ерекше тәсіл жекелік, сондай-ақ уақытша 

жоспарға жатады. Яғни, бір мұғалімге табылған жаңашыл тәсіл, жаңалық өзге мұғалімге 

таныс материал іспеттес. 

Жаңа технологиямен жұмыс жасау барысында төмендегі аталған шарттар қажет: 

оқу процесін интенсивтендіруді толықтай іске асыру; оқушылардың сабақтастығын 

болдырмау істерін жалпылай іздестіру. Олардың ғылыми-әдістемелік, 

ұйымдастырушылық салдарына үнемі талдау жүргізіп, назарда ұстау, кейінгі шыққан 

оқулықтарының мағынасын зерттеу, пәндік білім стандартымен жеті танысу, білімді 

деңгейлеп беру технологиясын меңгеру барысында оқушыларға білімді мемлекеттік 

стандарт деңгейінде меңгертуге ықпал ету, оқыту үрдісін ізгілендіру мен 

демократияландыруды үнемі басшылыққа алу. Себебі оқыту – тәрбиенің басты құралы. 

Сондықтан оқыту да қоғамдық өзгеріске жатады. Оқытуды басқада мағынада 

қарастыруға болады. Біріншісі–мектепте арнайы сабақтарды оқыту. Екіншісі– шынайы 

өмірге икемдеу, қоршаған ортаға сіңісу. Тәрбиелеу, оқыту ұқсас түсінік. Оқыту арқылы 

тәрбие береміз, тәрбиелеу арқасында білім береміз. Оқыту тәрибиемен салыстырғанда 

нақтылықты талап етеді.  

Жаңашыл технологиялардың педагогикалық басты шарттары: балаға ізгілік 

тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің тұтастығы; баланың ізденімпаздықдығын 

қалыптастыру және дамыту; баланың өздігінше  қимылдау тәсілдерін игерту; баланың 

танымдық және шығармашылық икемділігін жоғарылату; әр оқушының дамуы үшін 

жүйелі түрде жұмыс жасау; оқу үдісін оқушының сезінуі. 

Дамыта оқыту – күрделі құрылымды, біртұтас педагогикалық процесс. Оның 

нәтижесінде әр оқушының өзін-өзі өзгертуші субъект деігейіне көтерілуі көзделіп, оқыту 

барысында  соған ыңғайлы жағдайлар жасалады. 

Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан өзгешелігі: діттеген міндетінде, 

мағынысында, түсінігінде, ұстаздың жасайтын әстерінде, амал-әдістерінде, баланың 

білімді меңгерудің түрінде, оның ара-қатынас түсінігінде, зерттеу жұмысын қолдану 

түрлерінде жатыр. 

Осы аталған  қасиеттерге сүйене отырып, дәстүрлі білім беру жүйесінде де 

оқушының өсуіне жағдай жасайтын керекті қабілеттерді нақтылауға болады. Олар: 

- оқыту барысында, сыныпта ұстаздар мен балалардың ерік-күшін 

тұтастандыратын жақсы жағдай жасайтын бірлікте жұмыс жағдайын реттестіру; 
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-бала мен ұстаздың арасында (сыйластық, түсінітік) әрекеттестік ұстанымен 

тұлғалық түсінушік барысында жүзеге асырылуы, 

- оқыту үрдісінде репродуктивтік және шығармашылық іс-әрекеттер оқушылардың 

жеке бас ерекшеліктерімен, уақытша жағдаймен, оқыту материалының деңгейімен 

анықталуы; 

- білім алушылар шығармашылығын арттыруға жағдай жасап, жақсы қасиеттерінің 

дамуына ықпал етуді көздеген түрлі  әдіс-амалдардың жаппай қолданылуы (диалог-

сабақтар, ғылыми жоба қорғау сабақтары, пікірталас, іскерлік ойын сабақтары т.б.) 

- балалар біраз уақыт ішінде мысалы: (бір, не бірнеше жыл белгіленген бір тұрақты 

топтарда сабақтасуы) бұл топтардың ішінде аз санды топтар қалыптасып уақытша (бір, не 

бірнеше сабаққа) қызметтесуінің мүмкіндігі және жұппен жұмыс, оқушының өзімен 

жұмыс жасалынуы; 

- балалардың эммоционалды – сезімдік, логикалық ой-өрісін арттыруға әсер етуі 

- оқу жоспарына міндеттелген және таңдап оқитын пәндердің үйесімді қосылуы; 

- білім алушылардың танымдық қызығуын арттырып және білім алу нәтижелерін 

жүйелі талдаудан өткізіп, бағалау; 

- мектеп оқушыларының өздерінің жетістіктерін өздеріне талдатып, өзін-өзі 

бағалау әрекеттерінің ұйымдастырылуы. 

Қазіргі кезде қоғамда болып жатқан үлкен өзгерістер ғылым мен техникалық соңғы 

жаңалықтарының өмірдің барлық салаларында тез ендеуді өзгерістер білім беру саласына 

да өзінің үлкен әсерін тигізуде. Сондықтан да тәуелсіз қазақ елінің басты мақсаты – осы 

заман ағымынан қалып қоймай, өркениетті мемлекет құру және білім беру саласына  

әлемдік білім стандарты негізінде жақсарту. Қазақ әдебиеті пәнінде қазіргі 

технологияларды пайдалану арқасында оқушылардың іздену қабілетін жоғарылату, қазіргі 

уақыттағы заманның деңгейіне тура келетін ой-өрісін жоғарылату, шығармашылығын 

арттыру, білімді, бәсекеге қабілетті азамат етіп қалыптастыру, уақыт талабына сай 

ізденімпаз тұлғаны қалыптастыру басты мақсат болса керек.  

Баспа беттерінде педагогикалық білім берудің стратегиясымен тактикасын 

өзгертудің қажеттілігі, оның уақыт талабына сай келмейтіндігі туралы мәселелер жиі 

айтылуда. Ендеше білім берудің инновациялық технологияларын шапшаң ендірудің 

қажетті өзектілігін танытып отыр. Білім беру саласындағы инновациялық бағыттың 

қажеттілігін анықтайтын себептерде қазіргі таңда бүкіл халыққа белгілі болып отыр. 

Олар: 

- Білім беру жүйесінің жаңаруы, яғни жоғары оқу орындарының кредиттік оқу 

жүйесіне көшуі орта білім беру жүйесінің  жылдыққа өтетіндігі. 

- Мұғалім мен оқушыға қойылатын талаптың жаңартылған тұрғыдан 

қарастырылуы, яғни, оқушы тек білім тұтынушы ғана емес, ортақ іс-шара субъектісі де. 

Қазіргі уақытта «жаңа», «жаңалық», «жаңалық енгізу», «инновация», 

«инновациялық процесс» деген ұғымдарды білім алушылардың түсінуінде шатастыру 

байқалады. 

 «Инновация» латын тілінен  аударғанда жаңару, өзгеру, жаңарту деген түсінікт 

береді екен. Алайда жалпы инноватика саласының маманы Э.Роджерстің берген 

анықтамасы бойынша жаңалық нақты адам үшін жаңашыл болып табылатын идея» [1, 16]. 

Идеяның шын мәнінде жаңа екендігі маңызды емес, біз оны уақытпен, яғни 

ашылған уақытымен немесе алғашқы қолданылғанынан бастап анықтаймыз-деп 

тұжырымдайды. Қазақстан Республикасының Ұлттық энциклопедиясында «инновация» 

жаңалық деп берілген. С.И.Ожетов сөздігінде жаңа-алғаш бұрынғының орнына пайда 

болған, жарыққа шыққан онша таныс емес қайта ашылған; жаңалық-жаңа құбылыс, жаңа 

салт, жаңа әдіс, өнер табысы деп түсіндіріледі [2, 118]. 

Қазақстандық ғалым Н.Нұрахметов «инновация», инновациялық үрдіс дегеніміз 

білім беру саласында жаңалықтарды жасау, игеру, пайдалануға негіздеген өзгеше 
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қызметі» [3, 22]- деп анықтаған. Ә.Қалыбаев, «инновация» ұғымына талдау жасап, 

төмендегідей анықтама берді: «инновация –жаңалық енгізу, жаңарту үрдісі, өзгеріс, 

ерекше құрал, қазіргі талапқа сай әдіс». Білім берудегі инновация және «педагогикалық 

инновация» терминдерін педагогикаға ғылыми тұрғыдан негіздеп енгізген 

И.Р.Юсубекова. Ол өзінінің еңбегінде педагогиалық инновацияны өзінің зерттеу 

объектісі, пәні, тәсілі бар педагогика ғылымының дербес саласы ретінде қарастырады. 

Ал С.Көшімбетова инновациялық  білім беруге тән қасиет – антропацентризм, өзін-

өзі басқару, профессионализм дегенді ұсынады [4, 22]. Олар бір-бірімен тығыз 

байланысты және олар кәсіби білімнің әлеуметтік қабығын құрайды дей келе, халықтың 

менталитетінің тез өзгеруіне, яғни өмірдегі көп нәрселер олардың өздеріне байланысты 

түсінуге септігін тизізетіндігін дәлелдейді. И.В. Кузьмина: «өз пәнін білу бұл педагогтың 

негізгі кәсіби белгісі болудан қалды. Мұғалімнің өз пәнін білу міндетті, ал бірақ ол әлі 

оның кәсіби маман екендігін білдірмейді» - дегенді айтады. Дәстүрлі педагогикада ерекше 

көңіл конгитивті аспектіге берілетін, ол қазіргі кезде мұғалімге деген талап оның 

шығармашылықпен жұмыс жасауына, яғни жаңа мектепте инновациялық жобаларды 

игеруге, жіберуге қабілеті болуына көңіл бөлініп отыр. 

Педагогикалық үрдістегі «инновация» ұғымының жаңалық, жаңалық енгізу, 

өзгерту деген мағыналарды білдіретіндігін сонымен қатар оқыту мен тәрбиелеудің жаңа 

мақсатын, мазмұнын, әдісін және формасын және мұғалім мен баланың біріккен жұмысын 

ұйымдастыру, ал «инновациялық процесс» ұғымы жаңалықтарды зерттеу, меңгеру, 

қолдану және кең көлемде тарату бойынша кешенді іс-әрекет деп түсіндіріледі. 

Жоғарыда баяндалғандардың негізінде оқу-тәрбие үрдісіндегі инновациялық 

процесс жағдайында оқушылардың да, мұғалімдедің де өзін-өзі тұлға ретінде сезініп 

педагогикалық процесте оқытушы мен мектеп оқушылары өзара бесенді байланысы  бар 

жүйе қалыптасатындығы  толық аңғарылады. 

Н.Қ.Тоқсанбаеваның пікірінше, жеке адамының белсенділігі дегеніміз «серпімді» 

ізденімпаздық, ал ізденімпаздық – тұрақты белсенділік [5, 10]. Танымдық  белсенділік пен 

ізденімпаздық  әлеуметтік белсенділік ізденімпаздықтың түрлері болып табылады. 

Танымдық қажетсіну – белсенділіктің және ізденімпаздықты дамытудың қайнар көзі. 

С.Н.Савина оқушылардың ерік, күшінің түрлі сипатын айқындайтын оқу-іздену әрекеттің 

мақсатын қоюдың үш нұсқасын бөліп көрсетеді:  

1. Оқу-қызығушылық әрекет мақсатын мұғалім қояды. Оқушы бұл мақсатты ат үсті 

қабылдамайды. Мұның өзі ерік, күшінің төмен деңгейде болуына алып келеді; 

2. Мұғалім тапсырманы немесе тақырыпты хабарлайды, осыған сәйкес өзі оқу-

танымдық әрекетті жүзеге асыруға тиіс, сөйтіп осы негізде оқушы мақсатын өзі немесе 

мұғаліммен бірге анықтайды. Мақсаттың қойылуына ізденімпаздық үлесінің көп болуы 

ерік, күшінің неғұрлым жоғары деңгейде екендігін көрсетеді;  

3. Оқушы өзінің танымдық әрекетінің мақсатын өз бетінше анықтайды, бұл-өз 

бастамасымен өз бетінше жұмыс істеу болып табылады. Мұндай жағдайда ерік күшінің 

деңгейі неғұрлым жоғары [6]. М.Н. Скаткин, оқушылардың тиісті дайындығы болса, 

зерттеушілік әдісті қолдануға болатынын айтады. Бұл жағдайда оқушылылардың алдына 

қандай да мәселе қойылады да, олар оны өз бетінше шешуі қажет.  

Нақты тоқталатын болсақ ол-проблемалы оқыту. Проблемалы оқыту арқылы 

оқушының оқу-жаттығуын белсендірудің мәні стереотипті мектеп міндеттерін шешу 

бойынша қарапайым ақыл-ой белсенділігі мен ойлау операцияларында емес, ол 

проблемалы жағдайларды құру жолымен оның ойлауын белсендіруден, шығармашылыққа 

барабар танымдық қызығушылықты қалыптастыру және ақыл-ой процестерін үлгілеуден 

тұрады. 

Проблемалы жағдайларды жасай отырып, мұғалім оқу уәждерін меңгерудің 

тәсілдерін, оқушылардың мәселеге деген танымдық қызығушылығын табуға тиіс. 

Қызығушылықты қозғаған кезде ол алдын ала немесе бір мезгілде жағдай жасай алады 



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

80 
 

немесе көрсетілген екі тәсіл проблемалық жағдайларды құру тәсілдеріне де қызмет ете 

алады. Мұндай үлгіні дамытуға мұғалімнің проблемалық жағдайларды жүйелі түрде 

құруы, оқушылардың өз бетінше мәселе қою дағдылары мен біліктерін қалыптастыруы, 

ұсыныстарды ұсыну, гипотезаларды негіздеу және жаңа факторлармен ұштастыра 

отырып, бұрынғы білімдерін қолдану арқылы оларды дәлелдеу, сондай-ақ қойылған 

проблеманы шешудің дұрыстығын тексеру дағдыларын жүргізеді. Проблемалы жағдайды 

жасау үшін мұғалім арнайы әдістемелік тәсілдерді меңгеруі тиіс. Әрбір оқу процесінде 

олардың өзіндік ерекшелігі бар. Жалпылама сипаттағы кейбір тәсілдер: 

A) алдын ала Үй тапсырмасы; 

Б) сабаққа алдын ала тапсырмалар қою; 

B) білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

Е) таңдау жағдайын жасау; 

Ж) практикалық тапсырмаларды орындауға ұсыныс; пікірталас.  

Осылайша, мәселе, міндет, оқу тапсырмасы және оның түрлі функцияларындағы 

көрнекілігі, проблемалық қағидатты ескере отырып және белгілі бір үйлесімде 

қолданылатын теориялық түрдегі дербес жұмыстардың дидактикалық негізін құрайды. 

Оларды мұндай қолдану мазмұндаудың  түрін - қызықты материалды проблемалық 

баяндауды тудырады. Бұл ретте оқушылар оқитын білімнің мазмұнын мұғалім оларға 

баяндау түрінде, сұрақтар, танымдық тапсырмалар және проблемалық жағдайларды 

тудыратын оқу тапсырмалары түрінде жеткізеді. Білім алушылардың өз бетінше 

танымдық қызметінің теориясының П.И. Пидкасистыйдың еңбектерінде терең талдау 

жасалған. Ол, оқуды оқыту үдерісінің құрамында қарастырылуға тез және зерттеу 

элементтерін қосатын жеке өзіндік таным формасы ретінде практикалық 

ұйымдастырылуы қажет екенін атап өтеді [7, 85]. Балалардың ойлауын дамыту туралы 

М.Жұмабаев былай деген: «Ойлауды өркендету жолдары. Ойлау – жанның өте бір қиын, 

терең iсі. Жас балаға ойлау тым ауыр. Сондықтан тәрбиеші баланың, ойлауын 

өркендеткенде сақтықпен басқыштап іс істеу керек. Өркендету жолдары мыналар: 

1) Баланың жанында дұрыс әсерленулер ашық суреттеулердің көп болуына 

ыждаһат қылу керек. Әсерленулер, суреттеулер өздері аз болып және дұрыс һәм ашық 

болмаса, баланың ұғым, хүкім жасауы ой шығаруы қажет болады. Ойдың өзінің терең 

болуы үшін әсерлену суреттеулердің көбі ашық болуы керек. Қанша дегенмен, адам 

суреттеулер бойынша ойлайды. Сондықтан балаға бір затты ұқтырмақшы болсақ, 

жалаңаш айтуға қасиет жоқ. Бала пікірді суреттеудің өзінен шығарып алсын. 

2) Бала заттарды, көріністерді ұксас сандары бойынша топ-топқа бөліп 

үйренсін. Мысалы, дыбыстарды, өсімдіктерді, жануарларды топ-топқа бөлу сияқты. 

Бірақ, бала заттарды, көріністерді топ-топқа бөліп үйренсін. Топ-топқа бөліп 

үйреткенде, жеңілден ауырға көшуді естен шығармау керек. 

3) «Көріністердің, ойлардың араларындағы байламды, олардың қатынасының 

себеп екенін тауып үйренсін. Бұл мысалдардан ереже заң шығартқызып үйрету сияқты 

істермен болады» [8, 71]. Балалардың дамуына ең алдымен, оқыту мазмұнының 

ерекшеліктері әсер етеді. Мектептегі оқытудың мазмұнында ерекше орын алатын пән 

— ана тілі, әдебиет. Ана тілін үйрену — сөздерді жаттау, олардың жүйесін, өзгеру 

заңдарын білу ғана емес, тіл үйренумен қатар, бала тілдің сансыз көп ұғымдарын, 

ойларын, сезімдерін, сұлу үлгілерін ойлау жүйесін де менгереді. 

Оқу үрдісінде баланың білім алуға, өз бетімен ізденуге деген құштарлығын 

оятуға түрткі болатын танымдық бесенділікті арттырудың маңызы жоғары болып 

табылады. Сабақта олардың қызығушылығын арттыруда әр түрлі көрнекіліктерді 

қолдану арқылы сонымен қатар ойын арқылы танымдық белсенділігін арттыруымызға 

болатыны белгілі болды. Оқушы балалардың ізденімпаздығы – күрделі үрдіс. 

Ізденімпаздық әрекет арқылы оқушылардың белсендігі артады. 
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Қазақ тілін оқытуда прагматикалық құзіреттілік қалыптастырудың бүгінгі 

сипатына қарай отырып, болашақта бұл мәселенің маңыздылығы артпаса, 

төмендемейтіндігіне көз жеткізуге болады. Қазіргі таңда жүргізіліп жатқан зерттеу 

нәтижелеріне сүйене отырып, прагматика ғылымы болашақта ескеретін мәселелерге 

болжам жасауға болады. Прагматикалық құзіреттілікті оқытуда шынайы ақпарат 

көздері мен қарым-қатынас мысалдарын қолданудың маңыздылығы арта түседі. 

Сонымен қатар, сыныптағы оқушылардың жеке мысалдарын қолдану арқылы да 

прагматикалық білім беруге болады. Ең маңыздысы, Қазақстан аумағындағы түрлі 

мәдени ерекшеліктер мен қоғамдық статусты ескеру де ерекше мәнге ие болады деп 

болжауға болады. 

Тірек сөздер: прагматикалық ғылым, болашақ, болжам, шынайы ақпарат, 

мысалдар, мәдени ерекшеліктер, қоғамдық статус 

 

Учитывая современный характер формирования прагматической 

компетентности в обучении казахскому языку, можно быть уверенным, что в будущем 

актуальность этого вопроса не уменьшится, если не возрастет. По результатам 

современных исследований можно прогнозировать будущее прагматики. Использование 

реальных источников информации и примеров общения при обучении прагматическим 

компетенциям приобретает все большее значение. Прагматическое обучение также 

можно проводить, используя личные примеры учащихся в классе. Самое главное, можно 

предположить, что особое значение будет иметь учет различных культурных 

особенностей территории Казахстана и социального статуса. 

Ключевые слова: прагматическая наука, будущее, прогноз, реальная информация, 

примеры, особенности культуры, социальный статус. 
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Given the modern nature of the formation of pragmatic competence in teaching the 

Kazakh language, one can be sure that in the future the relevance of this issue will not decrease, 

if not increase. According to the results of modern research, it is possible to predict the future of 

pragmatics. The use of authentic sources of information and examples of communication in 

teaching pragmatic competencies will become increasingly important. Pragmatic learning can 

also be carried out by using personal examples of students in the classroom. Most importantly, it 

can be assumed that it will be of great importance in the future to take into account the various 

cultural characteristics observed in the territory of Kazakhstan and different social status.  

Key words: pragmatic science, future, forecast,  authentic information, examples, 

cultural features, social status. 

 

Прагматикалық құзіреттілік ұғымы сөйлеушілер мен қоғамдық факторлардың 

арасындағы маңызды байланыстың көрінісі деуге болады. Себебі, прагматикалық білімі 

толыққан сөйлеуші қоғамда орын алатын түрлі жағдайларды ескере отырып қарым-

қатынас құруға қауқарлы болады. Ал прагматикалық білімі жетілмеген жағдайда 

сөйлеушілер өзге қоғам мүшелерімен келісімге келіп, тиімді әрі нәтижелі қарым-қатынас 

құра алатынына сену қиын. Сондықтан болар, адамдардың бойында прагматикалық 

құзіреттіліктің болуы олардың қоғамдық мінез-құлқынан сыр шертеді деп есептеледі. 

Яғни, прагматикалық білімі бар азамат қоғамдық нормалар, этикет пен ережелерге сүйене 

отырып әрекет етуге тырысады. Сонымен қатар, мұндай адам қоғамның қай мүшесіне қай 

жерде қалай сөйлеу керектігінен де хабардар болады [1]. Мәселен, қарапайым өмірдегі 

күнделікті тіршіліктің өзінде сөйлеушілер өздерінің прагматикалық құзіреттіліктерін 

көрсетіп жатады. Белгілі бір адам сөйлеушіге "қалың қалай?" деген сауал қойса, сөйлеуші 

бұл сұраққа жауап беру үшін қоғамдық контекстке мән беруі тиіс болады. Егер бұл 

сұрақты өте еркін әрі бейресми жағдайда сөйлеушінің досы қоятын болса, ол оған жақсы, 

күшті деп қысқаша жауап бере алады. Ал, бұл сауалды ресми түрдегі қарым-қатынас 

барысында бір лауазымды кісі қоятын болса, сөйлеуші рахметін айтып, өзінің де ізгі 

ниетін, тілегін білдіруі қажет болады. Бұл сұрақты дәрігер қоятын болса, сөйлеуші өзінің 

денсаулығындағы мәселелерімен бөлісіп, өзін физиологиялық тұрғыда қалай сезініп 

тұрғандығын айтуы керек болады. Осы секілді мәселелерге қарай отырып, болашақта 

прагматикалық құзіреттіліктің маңыздылығы артпаса, төмендемейтіндігіне көз жеткізуге 

болады. Сондықтан, бұл мақаланың мақсаты қазақ тілін оқыту барысында прагматикалық 

құзіреттілік қалыптастырудың бүгінгі сипатына қарай отырып, бұл үдерістің болашағына 

болжам жасау болып табылады.  

Негізінен, екі адамның арасындағы қатынастың сәтті болуы үшін грамматикалық 

білім ғана емес, прагматикалық қабілеттің де болуы маңызды деп есептеледі. Себебі, 

қарым-қатынас құрушылардың грамматикалық білімі өте жоғары деңгейде болса да, 

прагматикалық білім жетіспей, сөйлеушілер арасында дөрекілік пен ыңғайсыздық 

туындап жатады. Бұл тұрғыда түрлі қоғамдық факторлар мен сөйлеушілердің өзара 

байланысының ерекшеліктерін ескермегендіктен қатынас сәтсіз болады деуге толық негіз 

бар.  

Сондықтан, сөйлеушілер арасында қоғамдық қалыптасқан нормалар мен 

ережелерге сәйкес келетін қатынас орнауы үшін сабақ барысында прагматикалық 

құзіреттілікті оқыту маңыздылығы арта түседі. Бүгінгі күні түрлі ғалымдардың 

прагматикалық құзіреттілік аясында жүргізіп жатқан зерттеулеріне сүйене отырып, бұл 

қабілеттті оқыту болашақта әлдеқайда оңай болады дей аламыз.  

Болашақтағы прагматикалық құзіреттілікті оқыту сабақтары қазіргі таңда 

жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижелерін қолданып, жетіле түседі деп болжауға 

болады. Хут және Талегани-Никазм сынды ғалымдар тіл үйрету сабақтарында шынайы 

өмірден алынған қарым-қатынас үлгілерін көрсету арқылы мәдени құзіреттілік арта түседі 

дейді. Бұл ғалымдардың зерттеуі аясында сыныптағы оқушыларға екі адамның 
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арасындағы диалог ұсынылады. Берілген диалогты тыңдау арқылы оқушылар қарым-

қатынасқа әсер ететін түрлі мәдени факторлармен таныса отырып, сөйлеушілердің 

қолданатын тілдік құралдарына да ерекше назар аударады [2]. Яғни, шынайы өмірден 

алынған коммуникативтік қатынастың барысында сөйлеушілердің өздерін ұстауы, арнайы 

сөздер мен сөз тіркестерін қолдануы және түрлі интонацияда сөйлеуі тыңдаушылардың 

прагматикалық құзіреттілігін  қалыптастыруға көмектеседі. Демек, жақын болашақтағы 

қазақ тілі сабақтарында прагматикалық құзіреттілік қалыптастыру сыныпта шынайы 

өмірдегідей орта дайындаумен сипатталады деуге болады. 

Болашақта прагматикалық құзіреттілікті оқыту барысында қолдануы мүмкін 

делінген тағы бір әдіс сыныптағы оқушылардың жеке мысалдарын таныстыруға 

негізделеді. Сыныптағы оқушылар тілдің практикалық қолданысы мен прагматикалық 

құзіреттіліктің шынайы өмірдегі көрінісінің айқын дәлелдерін ұсына алады. Себебі, кез 

келген адам күнделікті қарым-қатынаста прагматикалық білімнің таяздығынан ұялып 

қалып, қатынасын тоқтатуға мәжбүр болып жатады. Сәйкесінше, мұндай ұятқа қалдырған 

оқиғалар адамдардың есінде ұзақ уақытқа сақталып қалады. Демек, сыныптағы кез келген 

оқушыда прагматикалық құзіреттіліктің қажеттілігіне қатысты кем дегенде бір мысал 

болатыны сөзсіз. Оқушылар сыныпта осындай шынайы жағдаяттық ситуацияларды 

талқылау арқылы болашақта мұндай жағдайды болдырмауға дағдыланады. Бұл тұрғыда 

шынайы мысалдарды қарастыру негізінде прагматикалық құзіреттіліктің қалыптасу үрдісі 

табиғи түрде жүзеге асады деуге болады. Сонымен қатар, шынайы қатынас үлгілері мен 

мысалдарынан бөлек арнайы тапсырмалар орындау да оқушылардың прагматикалық 

құзіреттілігін қалыптастыруға септігін тигізеді. Мәселен, сыныптағы оқушыларға арнайы 

жағдаяттық тапсырманың мынадай үлгісі ұсынылды делік: Сіздің жақын құрбыңыздың 

тойына бару үшін жаңа көйлек сатып алуға ақшаңыз болмады. Сіз өзіңіздің екінші бір 

құрбыңыздың көйлегін сұрауға мәжбүр болдыңыз. Бұл екінші досыңызға қалай өтініш 

айтар едіңіз? [3] Бұл тапсырма дискурсты аяқтау тесті деп аталады, яғни мұнда оқушылар 

ұсынылған кейске өзіндік шешімдерін ұсыну барысында өздерінің прагматикалық 

құзіреттіліктерінің деңгейін көрсетеді. Сондықтан, болашақта аталған тест арқылы сандық 

және сапалық ақпарат жинақталып, прагматикалық құзіреттілікті бағалау тесті ретінде 

қолдану мүмкіндігі бар дей аламыз. Ең маңыздысы, оқушыларға мұндай тапсырмалар 

барысында түрлі қоғамдық айнымалылар да таныстырылады. Мысалы, жоғарыда 

ұсынылған тапсырмада оқушыларға келесідей қоғамдық параметрлер ұсынылады: 

-сөйлеуші мен тыңдаушының қоғамдық статусы 

-сөйлеуші мен тыңдаушының арасындағы қоғамдық және психологиялық қатынас 

-қарым-қатынастың интенсивтілігі немесе қарқыны 

Оқушылар тапсырманы орындау барысында жоғарыда ұсынылған параметрлерді 

жеке-жеке ескере отырып, прагматикалық құзіреттілік қалыптастыруға мүмкіндік алады.  

Қазақ тілін оқытуда прагматикалық құзіреттілік қалыптастырудың тағы бір әдісі 

қазақ халқында кездесетін түрлі мәдени факторларды салыстыра отырып оқыту әдісі 

болуы мүмкін. Яғни, сыныптағы оқушыларға қарым-қатынасқа әсер ететін түрлі мәдени 

факторларды өзара салыстыру арқылы ұсыну әдісі қолданылуы мүмкін. Мәселен, бір 

Қазақстанның территориясында, бір қазақ халқының ішінде түрлі мәдениет, менталитет 

және диалект кездесетіні белгілі. Осыған сәйкес еліміздің түрлі өңірлеріндегі мәдениетке 

сай амандасу, қоштасу және хәл сұрасу үлгілері де бір-бірінен ерекшеленеді. Мысалы, 

Қазақстанның оңтүстік өңірлері қоштасу кезінде және түшкірген жағдайда амандық тілеу 

үшін бір-біріне сау бол деп айтады. Ал, Батыс өңіріндегі қалаларда ізгі тілегін білдірген 

адамға немесе жалпы жақсылық көрсеткен адамға рахмет айту кезінде сау бол деген сөз 

қолданылады. Екі өңірдің адамдары қыз алысып, қыз беріскенде құдалардың арасында 

түсініспеушілік туындап, дастархан басында айтқан тілекке сау бол деген жауап естіп, 

Оңтүстіктен келген құдалар үйден шығуға жиналып кетпес үшін прагматикалық 

құзіреттілікті оқытуда түрлі мәдени факторлардың қарастырылғаны жөн.  
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Қазіргі таңдағы зерттеу нәтижелері көптеген коммуникативтік 

түсініспеушіліктердің себебі түрлі статустағы адамдардың сәтсіз қарым-қатынасы болуы 

мүмкін екендігін көрсетті. Сондықтан, болашақта қазақ тілін оқытуда прагматикалық 

құзіреттілік қалыптастыру үшін әртүрлі лауазымдағы немесе қоғамдық статустағы 

адамдардың қарым-қатынас құру үлгілері де сабақ бағдарламасына енгізіледі деп болжай 

аламыз. Нақтырақ айтқанда, жоғары лауазымды кісі төменгі дәрежедегі қызметкерге 

өтініш айтарда "Маған қағаздарды әкеліп бер/ші!" деген сөйлемді қолдана алады. Ал 

керісінше төменгі сатыдағы қызметкер жоғары лауазымды кісіге өтініш айтарда "Маған 

осыны жасап бере аласыз ба, өтініш" дейді. Бұл тұста назар аударатын маңызды мәселеге 

келсек, бірінші сөйлемде лауазымды кісінің қызметкерге жұмсақ түрде бұйыра сөйлеуі 

немесе талап етуі байқалады. Ал екінші сөйлемде қызметкер алдымен бастығына белгілі 

бір нәрсені жасауға мүмкіндігіңіз бар ма деген сұрақ қояды, екіншіден мүмкіндік болған 

жағдайда көмек беруін өтінеді. Сонымен қатар, екі тараптың тікелей қарым-қатынасында 

өтініш жасау мысалында қолданылатын сөздерге мән берер болсақ, оқушы мұғалімнен 

"Мен сыртқа шыға аламын ба?" деп сұраса, мұғалім оқушыдан "Сен сыртқа сыртқа 

шығып келе аласың ба?" деп сұрайды. Бұл тұрғыда сауалдың қай тараптан қай тарапқа 

қойылып жатқанына байланысты өтіну немес сұрау үлгісі де өзгеріп отырады. 

Тілдің практикалық қолданысындағы ең жиі кездесетін сөйлеу әрекеттерінің бірі 

өтініш айту/өтіну болып табылады. Аталған әрекеттің дұрыс орындалуы да оқушылардың 

прагматикалық құзіреттілігін қалыптастырады делінеді. Сондықтан, болашақта қазақ тілін 

оқытуда прагматикалық құзіреттілік қалыптастыруда өтінудің / өтініш айтудың дұрыс 

жолын үйретуге ерекше мән берілуі тиіс деп есептеледі. Ең маңыздысы, бұл сөйлеу 

құрылымы барынша ерте жастан бастап үйретіле отырып, балалар тілдің алғашқы әрі 

негізгі құрылымдарымен қоса олардың мәдени әрі сыпайы түрде қолданысымен де таныс 

болуы қажет. Себебі, ересек сөйлеушілер мен тыңдаушылардың да біреуге қиыла сөйлеп, 

өтініш айтуға қиналып немесе намыстанып жататыны жасырын емес. Оған қоса, екі 

тараптың бір-біріне өтініш айтуы барлық жағдайда екі адамның да көңілінен шығып, 

олардың бір келісімге келуіне мүмкіндік бере бермейді.  

Сонымен қатар, өтініш айту барысында оқушыларды сөйлеуші мен тыңдаушыға 

келетін потенциалды қауіп түрлерімен таныстырған жөн. Себебі, айтылған өтінішті екінші 

тарап бұйрық ретінде қабылдап, өзінің бостандығын шектеу әрекеті деп түсінуі мүмкін. 

Осы себепті, балаларға мүмкіндігінше бірініші/ екінші сыныптан бастап осы сөйлеу 

әрекетін үйрету қажет. Оқушылар сабақ барысында кімге, қандай жағдайда, қалай өтініш 

жасау керектігімен танысып, бұл дағдыны өз беттерінше қолданып көруі тиіс. Қазақ тілін 

оқытуда дәл осы дағдыны дамыту арқылы прагматикалық құзіреттілік қалыптастыру 

барысында рөлдік ойындар әдісін қолдануға болады. Мәселен, оқушыларға бірнеше 

ситуация негізінде мұғаліммен кездесу уақытын белгілеу, эссені таппсыру уақытын 

созуды сұрау, оқу бағдарламасына қосымша бағаланатын тапсырма енгізуін сұрау және 

жазбаша жұмысты тексеріп беруін өтіну секілді тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырма 

аясында оқушылар өздерін түрлі ситуацияларға қойып көріп, түрлі рөлдерге ене отырып 

прагматикалық құзіреттілік қалыптастырып, дамыта алады [4]. Себебі, тапсырманы 

орындау барысында олар түрлі жағдайдағы қоғамдық және мәдени факторларды ескере 

отырып, жағдайға сәйкес келетін тілдік құралдар мен құрылымдарды қолдануға 

тырысады. Ең маңыздысы, оқушылар өтініш айту барысында түрлі қоғамдық факторлар 

мен статусты ескеруді үйренуі тиіс. Мысалы, олар өздерінің жақындары мен достарына 

"Маған ана жылы көрпені әпер/ші. Мен қатты жаурап тұрмын" деген өтініш айта алады. 

Бірақ көшедегі танымайтын кісіге немесе енді ғана танысқан адамға осындай контексттегі 

өтініштер айту орынсыз деп есептеледі. Сондықтан, прагматикалық құзіреттілік 

қалыптастырудың болашағы осы мәселені айналып өтпейді деп топшылауға болады. 

Қазақ тілін оқытуда прагматикалық құзіреттілік қалыптастырудың маңыздылығы 

күннен күнге артып келе жатыр дей аламыз. Бұған себеп, заманауи ақпараттық 
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технологиялардың бірқатары тіл үйретуде коммуникативтік құзіреттілік пен қоса 

прагматикалық құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталып жасалуда. Жаһандану 

заманындағы тіл үйрету процесінің күрт өзгеруіне байланысты түрлі ақпараттық 

технологиялар бұл процесті барынша тиімді әрі оңай ету үшін қолданылып жатыр. 

Оқушылар түрлі интернет ресурстары мен мобильді қосымшалардың көмегімен өз 

беттерінше тіл үйренуге мүмкіндік алған. Мұндай ақпараттық технологиялар оқушыларға 

интерактивті оқыту бағдарламаларын ұсына отырып, шынайы ақпарат көздерімен 

қамтамасыз етеді. Мәселен, қазақ тілін үйрететін арнайы вебсайттарда қазақ тілін түрлі 

деңгейлерге бөліп, әр деңгейге сай төрт тілдік дағдының тапсырмалары, оқу 

материалдары және ақпараттар қамтылған. Мұндағы оқу материалдарының ішінде екі 

немесе бірнеше адамдардың тілдік қарым-қатынасын көрсететін видео және 

аудиожазбалар да бар. Осы секілді ақпарат көздерімен жұмыс жасау арқылы оқушылар 

шынайы прагматикалық құзіреттіліктің практикалық қолданысымен таныса отырып, оны 

өз бетінше қолдануға тырысады [5]. Жалпы, прагматикалық құзіреттілікті оқыту 

бағдарламарына заманауи ақпараттық технологиялардың да кіріктірілуі бұл үдерістің 

болашағының зор екендігіне сендіреді.  

Прагматикалық құзіреттілікті қалыптастырудың жолдарын қарастыра келе, 

болашақта бұл дағдыны қалыптастырудың маңыздылығы жоғалмас үшін мұғалімдер не 

істеуі қажет деген сауалға жауап беруге болады. Аталған дағдыны оқушылардың бойында 

қалыптастыру үшін мұғалімнің келесідей білімі болуы қажет: 

Пәндік білім: Түрлі прагматикалық өзгерістерді білу; Қазақ тіліндегі 

прагматикалық нормалардың ауқымын білу. 

Педагогикалық-мазмұндық білім: Оқушыларға прагматикалық құзіреттілікті оқыта 

алу; Оқушылардың прагматикалық құзіреттілігін бағалай алу. 

Оқушылардың білімі мен оқу бағдарламасының контекстіне қатысты 

білім:Оқушылардың жеке және мәдени ерекшеліктерін білу; Прагматикаға бағытталған 

оқу бағдарламасы туралы білім; Оқу процесіндегі прагматиканы оқытудың 

маңыздылығын білу. 

Қорыта келгенде, бұл мақала прагматикалық құзіреттілікке қатысты жүргізілген 

және жүргізіліп жатқан зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, аталған үдерістің 

болашағына болжам жасады. Прагматикалық құзіреттілікті оқытуда барынша шынайы 

ақпарат көздері мен қарым-қатынас үлгілері қолданылуы қажет деп табылды. Сонымен 

қатар, оқушылардың жеке тәжірбиесінде кездескен прагматикалық қателіктердің 

мысалдарын қарастыру арқылы да прагматикалық құзіреттілік қалыптастыруға мән берілу 

қажет. Қазақстанның ішінде кездесетін түрлі мәдени ерекшеліктер мен әртүрлі қоғамдық 

статустарды ескере отырып, прагматикалық құзіреттілік қалыптастырудың 

маңыздылығын арттыру керек екендігі анықталды.  
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Жыраулар дәстүрі мен Абай негізін қалаған жаңа жазба әдебиетінің арасын 

жалғаған, сабақтастырған, рухани алтын көпірі бола білген қазақ ақындарының ішінде 

әдебиет тарихында өз орны бар озат ойлы, озық тұлғалардың бірегейі – ақын-

импровизатор, әңгімешіжыршы, композитор Орынбай Бертағыұлы айтыс саласындағы 

қалдырған мұрасын насихаттау мақаланың өзектілігі болып табылады [1,10 б]. 

Тірек сөздер: бас ақын, айтыс, сал-серілер, Көкше жері, іргелі айтыстар, ақиық 

өнер адамдары.  

 

Актуальность статьи заключается в пропаганде наследия, оставленного поэтом-

импровизатором, сказочником, композитором Орынбаем Бертагыулы в области айтыса 

– одной из выдающихся личностей, занимающей свое место в истории литературы среди 

казахских поэтов, соединивших традиции жырау и новую письменную литературу, 

основанную Абаем [1, 10 с.]. 

Ключевые слова: главный поэт, айтыс, земля Кокше, фундаментальные айтысы, 

настоящие творческие люди. 

 

The relevance of the article is to promote the legacy of the poet – improviser, storyteller, 

composer Orynbay Bertagyuly in the field of aitys among Kazakh poets, who have become a 

bridge of spiritual gold between the traditions of zhyrau and the new written literature founded 

by Abay [1,10 р.]. 

Key words: Chief poet, aitys, Sal-seriler, Kokshe land, fundamental aitys, people of true 

art. 

 

Жыраулар дәстүрі мен Абай негізін қалаған жаңа жазба әдебиетінің арасын 

жалғаған, сабақтастырған, рухани алтын көпірі бола білген қазақ ақындарының ішінде 

әдебиет тарихында өз орны бар озат ойлы озық тұлғалардың бірегейі – ақын-

импровизатор, әңгімеші-жыршы, композитор Орынбай Бертағыұлы. Бірқатар жазба 

еңбектердегі мағлұматтар бойынша Орынбай ақынның туып-өскен атамекені Көкшетау 

жеріндегі Айыртау ауданындағы Ақбас көлі мен Сарыөзеннің бойы. Ел аузындағы 

әңгімелер бойынша, жас кезінде атақты Шал ақыннан бата алған, өлең қонған арқалы 

ақын. Шал ақын: «АтығайҚарауылдың ақырғы ақыны» деп бағаласа керек. «Орынбай – 

ақындардың төресі, Шөже – үйі, Арыстанбай – биі» деген қанатты сөз бар. 

Орынбай ХІХ ғасырдағы айтыс өнерінің «бас ақыны», «төбе ақыны» атанған. Ол 

Қаракеске Шаншан хан асында отыз ақынмен, Абайділда (Ғұбайдолла) ханның таққа 

отыру салтанатында он ақынмен, Ерден Сандыбайұлы аға сұлтандыққа сайланғанда он 

жеті ақынмен, Орынбордың Кеңшалғын деген жерінде патшаның мұрагерін қарсы алғанда 

он екі ақынмен, Түркістан, Қазан шаһарларында сексендей ғұламахазіреттермен сөз 

майданында ой, өнер жарыстырған. Айтыс өнерінің дүлдүл көгі Орынбай Серәліқожа, 

Тоғжан, Шөже, Арыстанбай, Қожабек, Өтеулі, Дана сынды сөзі – жаңбыр, әні – ескек, 

даусы – дауыл жүйріктермен айтысқан. 

Көкше жері қазақ өнерінде салсерілер дәстүрінің, Арқаның әншілік мектебінің алтын 

бесігі болғаны аян. Атақты Сегіз сері, Нияз сері, Ақан сері, Біржан сал, Шәрке сал, Үкілі 
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Ыбырай «аспандағы аққуға үнін қосып», қазақ әнін үлкен биікке, классикалық деңгейге 

көтерген  өнер  тарландары. Осы шоқтығы биік салсерілердің өнерінің шыңдалуына бағыт 

беріп, ұстаздық еткен Шал ақын, Орынбай, Арыстанбайлар болғаны анық. Ал Арқадағы 

осынау ұлы өнердің жолын қуып, оны жоғары өрлеткен әншіақындарға қамқор болып, 

тіршіліктеріне жағдай жасаған сол кездің далалық өз меценаттары (шүленгері) да 

болғанын айта кетуіміз дұрыс сияқты. Шыңғыс, Айғаным, Ыбырай, Шоң, Шорман, 

Тұрлыбек, Мәмбетәлі, Зілғараның Әлібегі сияқты кезінде ел билеген тұлғалардың қазақ 

өнерінің дамуына ат салысқаны белгілі.  

Ақынның Жанақпен айтысына  поляк саяхатшысы А.Янушкекичтің естелігінің 

Орынбайға арналған тұсында: «Орынбай домбырасын қағып-қағып жіберіп,дүниенің 

басынан Адам ата мен Хауа анадан түсіп,мына отырған сұлтандарға тағзым еткендей, аты 

шыққан арғы аталардың әр қайсысын бір-бір көтеріп тастады; Содан Нұх кемесіне мініп 

топан судан өтті. Жолшыбай барлық оқиғаларды тіпті, Вавилон Навуходоссорын да, 

Египеттің перғауындарын да қалдырмай сүзіп шықты. Сағат бойы толассыз жырлап, 

Ниагар сарқырамасындай арындап келіп, ақыры аман-сау Мұхаммедтің өзіне де жетті-

ау»,-дей келе оның талантына табынғандығын зор сүйіспеншілікпен жазады. 

Айтыстарының ішінде өзшелеуі Қожабекпен айтысы. Айтыс мазмұны жұмбақ 

айтыс түріне жатады. Мысал келтірсек, Қожабек: 

Бейақыл, он екі ала, сегіз бала, 

Ұяң құс,ілік-ілік жұмыртқа ала. 

Жұмбағым таба алмасаң, ақын бала, 

Сұм бала көп пе саған,бермен қара,- 

Деп жұмбақ қойса, Орынбай шешуін: 

Он екі ала дегенің - он екі айды, 

Сегіз бала дегенің - сегіз жұма. 

Ілге-ілге дегенің ұшпа бұлт қой, 

Қос жұмыртқа дегенің күн мен айды,-деп шешеді [2, 36].  

Орынбай ақынның айтыстарының ішіндегі көп таныла қоймағаны Өтеулімен 

айтысы. Бұл айтысты көлемі жағынан сүре айтысқа кіргізуге болады. Айтыс басында сөз 

алған Орынбай ұзақ толғанған. Өмірінің соңғы кезеңіндегі ауыр тұрмыс тауқыметін, 

опасыз дүниені жырлап, мұңын шағады. Өтеулі ақынның Орынбайды тосылтқан мәселесі 

дін жайы еді. 

«Пайғамбар жасынан астым, өлеңді, айтысты қойдым деген сөзіңді бұздың, бұл 

саған жараспайды» деген тұжырымымен Өтеулі басым түседі.«Айтысты ант арқылы 

қойғам жоқты» деп қанша ақталғанмен тағы да өзі айтқандай «ауыздан шыққан лебіз бір 

жел, бола ма қолмен ұстап атқан оқтай» деген сөздері арқылы өз сөзіне қарсы келгеніне  

қынжылады. Әйтсе де дауылпаз ақын үшін бұл жеңілу емес,қайта айтыстың ащы-

тұщысын енді тата бастаған Өтеулі үшін үлкен өнер мектебі [3, 9; 4, 120]. 

Іргелі айтыстарымен белгілі болған Орынбайдың шығармашылығы сонымен  қатар, 

қағысуларымен де қызықтырады. Олардың қатарына ақынның қырғыз ақыны Сақаумен 

Сақау ақынмен қағысуын келтірейік.  

Елге қайтарында ақын алдынан жасы ұлғайған қарт ақын Сақау шығып «Бір 

олжаңды байлап кет, жүйрік інім» деп сауға сұрауды. Оған Орынбай: 

Кішкенеден атандың Сақау атқа, 

Қас қылмайсың тапсырған аманатқа. 

Әлі көзің тоймаса дүниеге, 

Құтың түссе ала ғой шабдар атқа,- 

дегенде, Сақау тұрып: 

Ағасы інісінен сұрар сауға, 

Сауға сұрап ағасы қалды дауға. 

Дүниенің малына көзің тойса, 
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Бата қылып барып па ең Алатауға?- 

дегенде Орынбай сөзге тоқтап, астындағы жүйрігін беріп кетеді. Мұнда ақынның 

өзінен жасы үлкен өнер адамын сыйлаушылығын байқасақ, екіншіден Сақаудың ұтымды 

бір ауыз сөзіне тоқтап, қадірмендік белгісін жасайды [5, 10]. 

Көкше жері қазақ өнерінде сал-серілер дәстүрінің, Арқаның әншілік мектебінің 

алтын бесігі болғаны аян. Атақты Сегіз сері, Нияз сері, Ақан сері, Біржан сал, Шәрке сал, 

Үкілі Ыбырай «аспандағы аққуға үнін қосып», қазақ әнін үлкен биікке, классикалық 

деңгейге көтерген өнер тарландары. Осы шоқтығы биік сал-серілердің өнерінің 

шыңдалуына бағыт беріп, ұстаздық еткен Шал ақын, Орынбай, Арыстанбайлар болғаны 

анық. Ал Арқадағы осынау ұлы өнердің жолын қуып, оны жоғары өрлеткен әнші-

ақындарға қамқор 36 болып, тіршіліктеріне жағдай жасаған сол кездің далалық өз 

меценаттары (шүленгері) да болғанын айта кетуіміз дұрыс сияқты. Шыңғыс, Айғаным, 

Ыбырай, Шоң, Шорман, Тұрлыбек, Мәмбетәлі, Зілғараның Әлібегі сияқты кезінде ел 

биеген тұлғалардың қазақ өнерінің дамуына ат салысқаны белгілі. Белгілі композитор Ілия 

Жақанов: «Айғанымның үйі қазақтың ақын-жыраулары мен әнші, күйшілердің думанды 

ордасына айналды. Онда қобыз бен жыр толғаған Жанақ пен Шөже, Арыстанбай мен 

Орынбай, Біржан сал мен Тоғжан, Шәрке сал, Тулақ, Қанғожа қобызшылар, Нұркей әнші, 

бәрі жиі бас қосып, айтыс ұйымдастырып, күй тартысып, көне әнжыр, күй мен эпостық 

туындылардың тарихы қозғалған, бүкіл ел іші әндетіп жатты», – деп ХІХ ғасырда өнердің 

ұлы күмбезін жаратқан жарқын жұлдыздар туралы толғанады. 

Міне, осындай ақиық өнер адамдары өмір сүрген өлкеде ғұмыр кешкен Орынбай 

Бертағыұлының шығармашылық, азаматтық тағдыры осылайша сан қырлы, нешеме алуан. 

Орынбай Бертағыұлы – Шал ақыннан кейін Арқада, соның ішінде КөкшетауҚызылжар 

жерінде өнер көшін бастаған санаулы саңлақтардың бірі. 
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В статье говорится об основных формах и способах использования ИКТ на уроках 

русского языка в средней школе.  
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The article talks about the main forms and ways of using ICT in Russian language 

lessons in high school 

Key words: information technologies, multimedia technologies, interactive whiteboard, 

problematic, heuristic methods of teaching. 

 

В наши дни, когда информацию рассматривают как источник ресурсов наравне с 

трудом и капиталом, а информационные системы и технологии – как средство повышения 

производительности и эффективности труда, мы находимся на пути к информационному 

обществу, основанному на разуме, интеллекте, эрудиции. И следовательно, изменяются 

требования, предъявляемые к самому человеку. Его необходимым качеством становится 

высокий уровень информационной культуры. Развитый интеллект, умение грамотно 

работать с любой информацией, профессионализм – вот основные характеристики 

человека, подготовленного к жизни в информационном обществе. Будучи важнейшей 

составляющей культуры в целом, информационная культура является продуктом 

разнообразных творческих способностей человека.   В основном она проявляется в 

следующем: 

- в конкретных навыках по использованию различных технических устройств; 

- в способности использовать в своей работе компьютерную информационную 

технологию; 

- в умении извлекать информацию из различных источников – от периодической 

печати до электронных коммуникаций; 

- в умении представлять информацию в понятном виде и эффективно её 

использовать; 

- в знании аналитических методов обработки информации; 

- в умении работать с различными видами информации. 

Прогресс науки и техники обусловил процесс роста образовательного потенциала 

личности в течение всей жизни, необходимость применения в образовательной практике 

инновационных технологий, модернизацию образования. 
 Применение информационных технологий в преподавании русского языка и литературы – 

это не дань моде, а необходимость: они способствуют совершенствованию практических умений и 

навыков, позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и индивидуализировать 

процесс обучения, повышают интерес к урокам словесности, активизируют познавательную 

деятельность учащихся. ИКТ дают возможность оживить урок, вызвать интерес к предметам. И 

что очень важно: уроки с использованием мультимедийных технологий - процесс осознанного 

усвоения материала [1]. 

Мы убеждены, что задача каждого учителя-словесника – сделать каждый урок 

привлекательным и по-настоящему современным. Сам факт проведения урока русского языка в 

кабинете, оснащённом компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется мотивация. 

Ребёнок чувствует потребность в знаниях. Ему не терпится узнать, что будет дальше. Возрастает 

интерес ученика к предмету. Ему интересно при помощи компьютера усваивать новый материал, 

проверять свой уровень компетенций. 

Информационные технологии в обучении русскому языку целесообразно использовать, во-

первых, при изложении нового материала: визуализация знаний (демонстрационно-

энциклопедические программы, программы создания презентаций, интерактивная доска). Во-

вторых, на этапе закрепления изученного материала (программы-тренажеры). В-третьих, при 

контроле и проверке изученного (программы для тестирования и контроля). В-четвертых, при 

самостоятельной работе учащихся (программы-репетиторы, электронные энциклопедии, 

развивающие программы). Наконец, для индивидуальной тренировки конкретных способностей 

учащегося: внимания, памяти, мышления и т.п. 

Технические возможности кабинета русского языка и литературы: наличие интерактивной 

доски, коллекция дисков – позволяют использовать интерактивные таблицы, нетрадиционные 

задания, которые очень нравятся учащимся. В обучающих программах могут быть использованы 

разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов. Они демонстрируют 
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не только статичную информацию, но и различные языковые явления в динамике с применением 

цвета, графики, эффекта мерцания, звука, «оживления» иллюстраций и так далее (это качественно 

новый уровень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов 

обучения). 

Особенно эффективно использование компьютера для тренинга и контроля усвоения 

знаний и навыков учащихся. Известно: чтобы грамотно писать, мало знать и понимать 

орфографические и пунктуационные правила, главное – выработать «автоматизированную 

грамотность», которая должна стать буквально подсознательным навыком. Именно в этой работе 

нам может помочь компьютер. Он пунктуален, скрупулёзен, неутомим, беспристрастен и упорен в 

достижении поставленной перед ним задачи. В индивидуальной работе с учеником он способен 

выявить все пробелы в его грамотности и методически искоренять их до полной ликвидации. 

Сейчас в распоряжении учителя появилось много образовательных программ на CD с 

тренажерами, моделирующими и контролирующими тестами, тренировочными упражнениями. 

Работая на компьютере с тестами, выполняя задания на интерактивной доске, дети проявляют 

неподдельный интерес, а привнесение элемента новизны способствует усилению внешней и 

внутренней мотивации обучения школьников. Например, для учеников 5 класса при закреплении 

темы «Чередующиеся гласные в корне слова» можно использовать интерактивную игру «Помоги 

ослику съесть морковку». За 2 минуты необходимо вставить правильно буквы в слова с 

чередующимися гласными в корне. Если ошибся или замешкался – ослик не получит желанное 

лакомство. Занимательна и в то же время познавательна игра «Дождик капал», которая проверяет 

знание словарных слов. Выучил слова из словаря – расцветет великолепная клумба, нет – вырастет 

только сорняк. Особый интерес вызывает запись радиопередачи «Русский устный», где ведущий 

рассказывает о происхождении слова, его лексическом значении и произношении. 

С помощью мультимедийного проектора можно демонстрировать слайды, созданные в 

программе Microsoft Power Point, что позволяет, во-первых, значительно сэкономить время на 

уроке, во-вторых, увеличить яркость восприятия материала за счет предлагаемых словесных, 

наглядных и музыкальных образов, в-третьих, внести элементы занимательности, оживить 

учебный процесс. 

Использование ИКТ во внеклассной работе помогает сделать классные часы «живыми», 

наглядными. Просмотр презентаций о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя, видеоряд об 

ужасных проявлениях СПИДа никого не оставил равнодушным. Видеоряд фотографий военного 

времени, показанный под музыкальное сопровождение, нашел глубокий отклик в сердцах 

подростков. Современный учитель русского языка и литературы должен уметь работать с новыми 

средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика - 

право на качественное образование. При этом следует твердо усвоить, что информационно-

образовательные ресурсы не должны заменять педагогических технологий. Они призваны 

оптимизировать затраты педагога, разгрузить его и помочь сосредоточиться на индивидуальной и 

наиболее творческой работе - отвечать на непростые вопросы любознательных учеников и, 

наоборот, пытаться расшевелить пассивных. И, конечно, учить ребят видеть красоту слова, 

красоту окружающего мира, воспитывать гражданина, востребованную личность. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках и во внешкольной деятельности даёт 

высокие результаты: развивает творческие, исследовательские способности учеников, повышает 

их активность, способствует интенсификации образовательного процесса, более осмысленному 

изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, активизирует познавательную 

деятельность учащихся, повышает интерес к предмету, развивает у детей логическое мышление. 

Мы думаем, что ученики смогут овладеть всеми ключевыми компетенциями школьника 

(коммуникативной, культуроведческой, информационной, языковой, исследовательской), что 

позволит им не только успешно выдержать выпускные экзамены, но и стать востребованными 

специалистами, занять достойное место в обществе. 

 Использование информационных технологий на уроках приводит к качественным 

изменениям в методике преподавания русского языка и литературы. Оно меняет роль 

учителя, взаимоотношения между учеником и учителем. Если раньше информация 

передавалась от наставника к ученику, то теперь и тот и другой находятся в едином 

информационном пространстве. Речь идёт уже не столько о передаче информации, 

сколько о том, чтобы научить пользоваться информацией, научить её анализировать, и, в 
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конечном счёте – её создавать. Должно меняться и уже меняется профессиональное 

самосознание педагога. При использовании информационных технологий   ведущая роль 

отводится работе с интерактивной доской.  

Интерактивные доски представляют учителю и ученикам уникальное сочетание 

компьютерных и традиционных методов организации учебной деятельности; с их 

помощью можно работать с практически любым программным обеспечением и 

одновременно реализовать различные приёмы индивидуальной, коллективной, публичной 

(«ответ у доски») работы учащихся. Таким образом, интерактивная доска позволяет 

подготовить и провести урок на качественно новом уровне. Именно поэтому 

интерактивная доска является незаменимым помощником для учителя и учащихся. Работа 

на интерактивной доске и работа с компьютером по-настоящему увлекает их, дает 

высокий эффект в овладении знаниями. Особенно это проявляется тогда, когда учебная 

программа становится и основной, и органической частью всего занятия. Как показывает 

практика работы с современными компьютерными технологиями, использование 

интерактивной доски не обязательно на каждом этапе урока, что обусловлено спецификой 

предмета «русский язык». Учитель в зависимости от темы, типа урока, поставленных 

целей может обратиться к возможностям интерактивной доски лишь тогда, когда 

эффективность и целесообразность такой работы очевидна и дает результат. 

Широкие возможности предоставляет интерактивная доска для словарно-

семантической работы. На экран выводится словарное слово (или группа слов) для 

запоминания правописания, дается его этимология, лексическое значение. Обучающиеся 

могут записать однокоренные слова, составить словосочетания как самостоятельно в 

тетради, так и стилусом на доске. Оформление словарных слов как гиперссылки позволяет 

создать словари различных видов: тематический, орфоэпический, по алфавиту «Пиши 

правильно». Работу по созданию страниц в таких словарях можно поручить обучающимся 

в качестве индивидуального дифференцированного домашнего задания. Это повышает 

мотивацию к изучению предмета, активность на уроке. При разнообразии форм проверки 

домашнего задания наиболее приемлемы самопроверка и взаимопроверка по 

представленному на интерактивной доске материалу упражнений, который заранее 

подготовили учитель или один-два обучающихся.  

На интерактивной доске информация легко изменяется, перемещается. Материал 

можно открывать поэтапно, можно легко восстановить на следующих уроках. Учитель, 

объясняя новую тему, задает вопрос или делает вывод, который одновременно появляется 

на доске. Продуктивно проводится работа по созданию алгоритмов для прочного 

запоминания правил правописания. Например, при изучении темы «Не с 

существительными» в 6 классе рекомендуется схема, представленная ниже. Примеры, 

иллюстрирующие тот или иной вариант написания слов, обучающиеся могут дописать 

самостоятельно стилусом. Благодаря интерактивной доске успешно реализуются 

проблемный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый методы обучения.  

Давно известно и успешно применяется в школьной практике программированное 

обучение, но в настоящее время оно вышло на качественно новый уровень. Ставший 

традиционным контроль в форме тестов (распечатанных на листах или выведенных на 

экран) позволяет учителю осуществлять обратную связь с обучающимися и дает 

возможность получить оперативную информацию о промежуточных результатах усвоения 

материала, а обучающиеся узнают о своих ошибках и анализируют их на данном уроке, а 

не через день-два.  

Широкие возможности открывает использование интерактивной доски при работе 

с текстом. Текст-модель, заранее подготовленный учителем, является основой для 

разностороннего анализа: орфографического, лексического, пунктуационного. В тексте 

могут быть выделены цветом слова, словосочетания, предложения, на которые надо 

обратить особое внимание. Могут быть пропущены буквы, знаки препинания, которые 
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необходимо вставить. Удобно выполнять виды грамматического разбора, работая с 

напечатанными словами, шаблонами, образцами. Развитию орфографической зоркости 

способствует возможность нестандартно представить текст: разный шрифт и цвет букв 

привлекает внимание обучающихся, которые оперативно находят «опасные места» в 

словах [2]. 

Незаменимой становится интерактивная доска на уроках развития речи. Можно 

представить богатый дидактический материал при определении признаков стиля речи, 

основной мысли, при анализе изобразительно-выразительных средств, средств связи 

предложений в тексте. На уроках подготовки к сочинению демонстрируются репродукции 

картин известных художников, осуществляется подбор рабочих материалов (слова, 

словосочетания), языковая подготовка (предупреждение речевых и грамматических 

ошибок). Использование интерактивной доски позволяет осуществлять процесс обучения 

на качественно новом уровне, при котором реализуются такие важные принципы как 

наглядность, доступность, систематичность, последовательность, сознательность. 

Восприятие учебного материала проходит более активно, повышается внимание, интерес 

к предмету, яркие моменты урока улучшают понимание и делают запоминание материала 

более прочным. Чередование различных видов деятельности помогает избежать 

утомляемости и однообразности в работе на уроке, стимулируется активность и 

инициативность обучающихся, которые не только принимают информацию, 

преподнесенную учителем, но и сами участвуют в ее создании. 

Информационные технологии – это реальность, с которой необходимо считаться. 

Преимущества их использования на уроке неоспоримы: это и новая информация, и 

дополнительный материал к учебникам, позволяющий расширить кругозор, и 

оперативный контроль знаний, что даёт значительную экономию учительского времени 

при проверке усвоения того или иного материала, и элемент занимательности, 

повышающий интерес учащихся к обучению, и создание условий, как для 

индивидуальной работы, так и фронтальной и групповой. Применение информационно-

компьютерных технологий позволяет использовать проблемные, эвристические, игровые 

методы обучения, развивающие индивидуальность мышления и творческие способности 

учащихся. Уроки такого рода, как правило, активизируют ребят, растёт интерес к 

преподаваемому предмету, повышается работоспособность.  
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В статье рассматривается вопрос взаимодействия коммуникативной речи на 

уроках русского языка как основы функциональной грамотности. Формирование 

функциональной грамотности – это сложный и длительный процесс. Положительный 
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результат достигается только в процессе систематической, методически правильно 

выстроенной ежедневной работы на уроках. 

Ключевые слова: коммуникация, формирование личности, функциональная 

грамотность, устная,  письменная коммуникация, методы, русский язык, обучение. 

 

Мақалада функционалды сауаттылық негізінде орыс тіліндегі коммуникативті 

сөйлеудің өзара әрекеттесуі туралы мәселе талқыланады. Функционалды 

сауаттылықты қалыптастыру - күрделі және ұзақ процесс. Бұл жерде сабақ барысында 

жұмысты жүйелі, әдістемелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған жағдайда ғана оң 

нәтижеге  қол жеткізу мүмкін. 

Тірек сөздер: байланыс, тұлғаның қалыптасуы, функционалдық сауаттылық, 

ауызша, жазбаша байланыс, әдістер, орыс тілі, оқыту. 

 

The article discusses the interaction of communicative speech in the lessons of the 

Russian language as the basis of functional literacy. Formation of functional literacy is a 

complex and long process. The positive result is achieved only in the process of systematic, 

methodically properly built daily work during the lessons. 

Key words: communications, formation of personality, functional literacy, oral, written 

communication, methods, Russian, training. 

 

Представить жизнь человека вне общества очень сложно. В истории, в литературе 

есть немало примеров жизни человека в изоляции от общества. Герой знаменитого романа 

Даниеля Дефо Робинзон Крузо, Маугли Редьярда Киплинга, Дикий помещик Салтыкова-

Щедрина. В поэме Лермонтова «Мцыри» герой был пленен и томился в тюрьме далеко от 

родины. Несмотря на то, что он находился среди монахов, в душе он оставался он 

одиноким, лишенным счастья и покоя, тосковал по дому, по людям, что были ему близки. 

Он не хотел того одиночества, на которое его обрекли. В истории есть примеры жесткого 

наказания  отлучения человека от общества. Не каждый способен выдержать такое 

наказание: человек испытывает тоску, у него начинается депрессия, которая постепенно 

приводит к деградации. Одинокому человеку трудно взаимодействовать с обществом. В 

одиночестве индивид не замечает, как у него искажаются восприятие, понятие времени и 

характер социальных действий. Вне общества безграничные возможности даже 

сверходаренного от природы человека не получат того уровня, которые он мог бы развить 

через движущие механизмы социализации. Думаю, что здесь вполне будет уместным 

подтвердить эти мысли высказыванием Л.Н.Толстого: «Человек немыслим вне 

общества…». Этим высказыванием автор подводит нас к мысли о том, что человек 

должен быть в обществе, чтобы суметь реализовать свой потенциал и тем самым 

утвердиться в обществе как Личность. Именно общение с людьми делает нас 

полноценными: развивает определенные личностные качества, формирует характер, 

регулирует нормы поведения в обществе.  

В современном мире стали популярными такие понятия как 

«коммуникабельность», «креативность», «вербальное», «невербальное» общение. Прежде 

чем раскрыть суть этих понятий, обратим внимание на толкование значения этих слов. 

Итак, в Новом словаре иностранных слов русского языка (2009 г.) дана следующая 

информация: коммуника́ция (лат. communicatio) 1) путь сообщения (напр., воздушная к., 

водная к.); 2) форма связи (напр., телеграф, радио, телефон);3) акт общения, связь между 

двумя или более индивидами, основанные на взаимопонимании; сообщение информации 

одним лицом другому или ряду лиц;4) массовая к. - процесс сообщения информации с 

помощью технических средств - средств массовой коммуникации (печать, радио, 

кинематограф, телевидение) численно большим, рассредоточенным аудиториям. 

Креативность (от лат. creatio — творчество) — умение человека отступать от стандартных 
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идей, правил и шаблонов. К тому же креативность предполагает присутствие 

прогрессивного подхода, воображения и оригинальности. Вербальное общение – общение 

словами, речью, процесс обмена информацией эмоционального взаимодействия между 

людьми или группами при помощи речевых средств. Невербальная коммуникация – это 

общение, обмен информацией без помощи слов. Это жесты, мимика, различные 

сигнальные и знаковые системы. Какое же из этих понятий будет основным звеном в 

формировании функциональной грамотности современных  школьников?  

Коммуникация, кооперация,  креативность и критическое мышление — об этих 

«4К»-компетенциях стало модным говорить почти во всех сферах жизни. Однако 

требование развивать «навыки высокого порядка» уже стало частью образовательных 

стандартов в большинстве развитых стран, в том числе в нашей стране.  Формирование 

личности,  умеющей самостоятельно, креативно решать не только общественные, но и  

научные,  производственные задачи, пользоваться самой необходимой информацией, 

защищать свою точку зрения, собственные убеждения, проявляя умения 

последовательного изложения своих мыслей, непрерывно, систематически пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, саморазвития совершенствовать умения,  

применять их в действительной жизни, на практике – это совокупность задач, 

поставленных перед современной школой. Иначе говоря, современное образование 

нацелено на развитие функциональной грамотности обучающихся, при которой знания из 

разряда теоретических должны стать практическими (прикладными) и использоваться в 

повседневной жизни. Функционально грамотная личность – это человек, который 

свободно ориентируентся в окружающем его мире и может действовать в соответствии с 

ситуацией, с общественными ценностями, ожиданиями интересами. Советский и 

российский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев дал следующее 

определение этому сочетанию: «Функциональная грамотность – это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений». Основными признаками функционально грамотной личности являются: 

самостоятельность, желание познавать, изучать все. Одним словом, человек, умеющий 

жить среди людей, обладающий жизненно важными качествами, ключевыми 

компетенциями. Компонентами функциональной грамотности являются: 

- усвоение общих понятий и умений, составляющих познавательную основу 

решения стандартных задач жизнедеятельности;  

- знания сведений, правил, принципов;  

- умения адаптироваться к изменяющемуся миру;  

- решать конфликты, работать с информацией;  

- вести деловую переписку;  

- применять правила личной жизни;  

- готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира;  

- принимать особенности жизни для удовлетворения своих жизненных запросов;  

- повышать уровень образования на основе осознанного выбора. 

Основные признаки функционально грамотной личности: человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

определёнными качествами, ключевыми компетенциями. 

Содержание функциональной грамотности включает в себя следующие элементы: 

- языковая грамотность; 

- правовая грамотность; 

- гражданская грамотность; 

- экологическая грамотность: 

- компьютерная и информационная грамотность; 

- финансовая грамотность; 
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- профессиональные и специальные аспекты функциональной грамотности (новые 

технологии, менеджмент, PR, бизнес-планирование и т.д.). 

С позиции учителя русского языка считаю, что мой предмет, более всех других, 

может  успешно реализовывать на практике задачи формирования функциональной 

грамотности у обучающихся. Коммуникативные качества речи – это набор слов и 

выражений, которые делают общение эффективным, понятным со всех сторон, более 

гармоничным и приятным, наполненные выразительностью, логичностью, 

правильностью, точностью, богатством, уместностью, ясностью, действенностью. 

Гармоничное сочетание данных  свойств позволяет говорить о совершенной культуре 

общения. К примеру, ученики, обсуждая в группах или же в паре выдвинутую проблему, 

учатся высказывать свое мнение, самооценивать и взаимооценивать работу свою и 

одноклассников, проявляя навыки  ответственного отношения за каждый ответ, потому 

что работа в паре или группе не позволяет  спрятаться за спины других – важен каждый 

голос, каждая идея, которую выдает ученик, демонстрируя свой словарный запас. 

Особенностью проводимых по обновленной программе уроков, как раз таки, является 

предоставление ученикам возможности самостоятельно определять тему и цели урока. 

Этому способствуют и условия, создаваемые учителем: психологический настрой, 

правильно сформулированные проблемные вопросы или ситуация. Ученики при этом 

видят, чувствуют, что будут услышаны и оценены. Современные игровые стратегии 

«Ромашка Блума», «Кроссворд», «Четвертый лишний», «Мозговой штурм», «Моя идея»,  

«Горячий стул» и многие другие направлены на активизацию мыслительной деятельности 

учеников, позволяют им сразу включиться в работу, помогают работать с информацией и 

отбирать ее. Развивать функциональную грамотность можно на любом этапе урока, при 

изучении любой темы по русскому языку или литературе. Например, при изучении в 7 

классе темы «Сказка о потерянном времени» Е.Шварца в процессе групповой работы 

ученики составляли проблемные вопросы (например, для чего автор придумал эту сказку? 

Что стало причиной превращения Пети в старика? и т.д.), искали на них ответы, 

заполняли ромашку Блума, составляли синквейн к слову «время», что позволило 

убедиться в том, что они внимательно прочитали сказку и усвоили основные понятия. 

Различные мини-сочинения, эссе, зарисовки, ролевые игры, синквейны помогают 

ученикам в отборе материала, развивают их устную и письменную речь, творческие 

способности. Ученики очень хорошо и с большим удовольствием выполняют творческие 

задания для закрепления знаний по теме урока. Также немаловажную роль в 

формировании функциональной грамотности играют и дифференцированные задания, 

которые создаются с учетом учебных потребностей и возрастных особенностей учащихся. 

Самый важный момент каждого урока нацелен на формирование коммуникативной речи 

учащихся как основного показателя функциональной грамотности. Работу по содержанию 

текста я закрепляю также приемом «Толстые и тонкие вопросы»: ученики составляют 

самостоятельно вопросы по тексту и задают друг другу (причем, для развития большего 

интереса к этому виду работы, я предлагаю ученикам выбирать для себя «жертву», то есть 

того, кого бы ты хотел испытать на знание содержания текста), естественно здесь уже без 

прочтения текста невозможно обойтись (еще одна мотивация к внимательному 

прочитыванию). Ученикам очень нравится этот прием – они с удовольствием составляют 

самые каверзные, иногда неожиданные, вопросы. Формированию функциональной 

грамотности очень хорошо способствует и форма учебного диалога, монолога, полилога. 

Импровизация на уроке ситуации выступления на научной конференции, защита своей 

идеи по выдвинутой проблеме, развернутая дискуссия – все они позволяют ученикам 

раскрывать в процессе выступления определенные навыки и ораторского искусства, что 

немаловажно в проявлении, сформированной в процессе этих работ, навыков 

функциональной грамотности. Чтобы избежать однообразия приемов, применяю систему 

чередования устной и письменной коммуникации. Например, с целью развития навыков 
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устной коммуникации, предлагаю ученикам подробный пересказ художественного текста, 

передать краткое содержание текста. Эффективными приемами являются и такие виды 

работ, как ролевая игра, защита презентации, небольшого проекта по проблеме, приема «Я 

журналист» (интервью со знаменитостями, репортаж с места событий и другие), 

инсценировка одного эпизода (здесь включается и формирование сценической культуры у 

обучаемых). Очень активно ученики проявляют себя и во время проведения тематических 

внеклассных мероприятий, особенно им нравится выступать в роли ведущих. Обучаю их 

декламации, умению вкладывать эмоции в исполняемое произведение, что еще больше 

способствует их уверенному выступлению перед слушателями. Еще один, не менее 

эффективный, прием - это использование на уроках русского языка и литературы 

элементов различных дебатов: «Экспресс-дебаты», «Текстовые дебаты», «Литературно-

критические дебаты», «Проблемные дебаты» или же дебаты на основе 

литературоведческого анализа. Особенно этот прием удобно использовать в старших 

классах после изучения, к примеру, комедии «Горе от ума» (насколько умен Чацкий, 

чтобы быть отвергнутым фамусовским обществом или же пренебречь этим обществом), 

стоило ли создать Пушкину роман в стихах, чтобы представить нам героя, который 

оказался совершенно бесполезным для общества человеком и т.д. Интересные мысли 

предлагают ученики в ходе обсуждения таких проблем, как «Нужно ли учиться 

грамотному чтению и письму?», «Зачем нужны знаки препинания?», «Каким должен быть 

достаточный словарный запас?» и другие. В процессе дебатов ученики, отстаивая свои 

позиции по выдвинутой проблеме, развивают такие личностные качества как высокий 

интеллект, культуру речи, умение слушать, умение убеждать, а также развивают свои 

познавательные способности, формируют активную жизненную позицию.  

Методы, ориентированные на письменную коммуникацию и направленные на 

формирование функциональной грамотности, требуют от учеников таких качеств 

характера, как усидчивость, терпение (к сожаленью, нужно отметить тот факт, что за 

время онлайн обучения эти навыки у большинства учащихся потерялись), чтобы создать 

качественную письменную работу в форме эссе или отзыва о прочитанном и изученном. 

Предлагаю также ученикам писать заметки, вести дневниковые записи и читательский 

дневник. Учитываю в своей работе Программу международного сравнительного 

исследования PISA – исследования функциональной грамотности 15-летних школьников. 

Ведь  данное исследование – это поиск ответа на вопрос: «Обладают ли обучающиеся 15-

летнего возраста навыками и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в обществе?».  На своих уроках в 8-9-х классах я практикую 

использование работы с текстами, в которых описывается ситуация жизненного 

характера, где к тексту прилагаются задания разного уровня сложности (5-6 заданий). При 

выполнении ученик должен понять и решить проблему, которая лежит вне рамок 

предметной области, вне изучаемого учебного материала.  

В ходе всех проводимых работ убеждаешься в том, насколько важно обучать 

ребенка коммуникативной речи, чтобы они смогли стать стали функционально 

грамотными Личностями. Только функционально грамотная Личность сможет оценить 

сложившуюся в обществе ситуацию, не ошибиться в выборе востребованной на 

сегодняшний день профессии, принять правильное решение, адаптироваться в любом 

социуме, успешно овладеть современными информационными технологиями. 
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көрсетіліп, сондай-ақ «Абай жолы» роман-эпопеясынан мысалдар келтіріліп, жан-

жақты талданады.  

Тірек сөздер: оқу сауаттылығы, оқылым дағдысы, мәтін, мәтін түрлері, әдіс-

тәсілдер. 

 

В статье акцентировано внимание на навыках чтения в формировании 

читательской грамотности учащихся, показана эффективность методов изучения 

текстов, а также дан всесторонний анализ примеров из романа-эпопеи «Путь Абая». 

Ключевые слова: грамотность чтения, навыки чтения, текст, виды текста, 

методы и приемы. 

 

The article shows what methods and techniques are effective for mastering texts with an 

emphasis on reading skills in the formation of reading literacy of students, as well as gives 

examples from the epic novel "The Way of Abai" and a comprehensive analysis.  

Key words: reading literacy, reading skills, text, types of text, methods and techniques. 

 

Оқушылардың оқу сауаттылығы дағдыларын қалыптастыру мәселесі соңғы 

жылдары үнемі сөз болып келеді. Кез келген адамның функционалдық сауаттылығы 

жоғары болу қажеттігі жайлы мәселе көтерілгеніне біршама жылдың жүзі болды. Алған 

білімдерін өмірде қолдана алатын, сауатты, жан-жақты, өз мамандығын үнемі жетілдіріп 

отыратын, әрдайым ізденісте болатын бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу – Қазақстанның 

алға қойған басты мақсаты. Бұған түрткі болған да қазақстандық балалардың халықаралық 

PISA зерттеулерінде көрсеткен нәтижесі еді. Осы зерттеу арқылы біз балалардың 

жаттанды білімге бой ұрып, алған білімін өмірде қолдана алмайтын жағдайлары кездесіп 

жататынын білдік. Осының нәтижесінде еліміздің білім саласы жаңартылған білім 

бағдарламасына көшу арқылы толықтай реформаланғаны белгілі. Аталмыш халықаралық 

зерттеуде оқушы білімін үш бағыт бойынша анықтайды, олар: математикалық 

сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық және оқу сауаттылығы.  

https://rustih.ru/citaty-lva-tolstogo/13/
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Осы үш бағыттың ішінде тіл және әдебиет мұғалімдерінің оқытатын басты бағыты 

– оқу сауаттылығы. «Сөз өнері дертпен тең» деп, Абай жырлағандай, бұл бағыттың негізгі 

зерттеу обьктісі мәтін екені белгілі. Жай мәтіндер мен күрделі мәтіндерді оқу барысында 

оқушы мәтінді толық түсініп, ондағы айтылған ойды ұғып, оған өзіндік сын- пікірін, 

көзқарасын білдіре алуы шарт. Олай талдап үйрену үшін оқушыларға төменгі 

сыныптардан бастап үнемі мәтіндермен дұрыс талдау жасауды үйрету маңызды. Бұл – 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні ұстаздарының алдындағы басты міндеті. 

Оқу сауаттылығы дағдысына ғалым Н.А.Даулетова мынадай анықтама береді: 

«Оқу сауаттылығы» термині кең мағынада қарапайым оқу біліктілігін емес, мәліметтерді 

айқындай білу қабілетімен анықталады. Мектеп жасындағы балалардың тек оқу 

техникасын меңгеруі қазіргі таңда қабілеттілік болып есептелмейді. Оқу сауаттылығы 

туралы түсінік білім алушылардың әртүрлі форматтарда берілген мәтіндерді түсіне білуі, 

олардың мәні мен мазмұнын түсініп тұжырымдауы және білім алушылардың мектептен 

тыс уақыттарда, әртүрлі өмірлік жағдаяттарды шешуде оқығанын қолдана білу іс-

әрекеттеріндегі қызметтерін бағалауға негізделген. Сөзімізді нақтылай түссек, оқу 

сауаттылығы – жазба мәтіндерді түсіну, өз мақсатына жету үшін оның мазмұнын қолдану, 

қоғам өміріне белсенді қатысу үшін білімі мен мүмкіншіліктерін дамыту қабілеті» [1, 4]. 

Оқу сауаттылығы дағдысын дамытуды көздеген адам, ең әуелі, оқылым 

дағдысымен көбірек жұмыс жасағаны абзал. Өйткені, оқылым – оқу сауаттылығының 

негізі. Ең әуелі, «Оқылым дегеніміз не?» деген сауалға жауап беріп көрейік. Ғалым 

Фаузия Оразбаева оқылымға мынадай анықтама береді: «Оқылым - графикалық таңбалар 

арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен 

сананың нәтижесінде қабылдай отырып, одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу. 

Оқылым, біріншіден, ой мен мидың жұмысына байланысты болса, екіншіден, жазылған 

графикалық таңбалардың тізбегін танып білуге қатысты. Үшіншіден, мұнда осы 

таңбалардың ішкі мән-мағынасын дұрыс түсінудің ролі зор. Осындай ерекшеліктер іске 

асқан жағдайда ғана оқылған материалдан керек ақпараттар жинақталып алынып, 

оқырманның қажетіне жарайды» [2].  

Оқылым дағдысында көбіне әртүрлі мәтіндермен жұмыс жасалады. Оқушы мәтінді 

оқып, көзбен көріп, әр сөзінің мәнін ұғып, түсініп, сезіне білгеннен кейін ғана ол мәтінмен 

жұмыс жасай алады. Әдебиет пәнінде мәтіндер бойынша түсіну және жауап беру, анализ 

және интерпретация, бағалау және салыстыру сынды мақсаттар қойылады. Оқушы яғни, 

мәтінді түсініп оқып, берілген сұрақтарға жауап беріп, мәтінді толық талдай алуы, оған 

өзінің сын тұрғысынан көзқарасын білдіре алуы шарт. Әдетте оқушының өз көзқарасын 

білдіре бастауы, сыни пікірін айта бастауы жеті-сегізінші сыныптардан басталады. Осыған 

орай қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінде қойылатын мақсаттар жеңілден күрделіге, оңайдан 

қиынға қарай спиральдық қағидатпен көтеріліп отырады.  

Мәтіннің бас-аяғы жинақы, көптеген сөйлемнен тұратын өте күрделі тілдік 

құрылым екенін білеміз. Сол себепті, мәтінді дұрыс талдай алу да үлкен сауаттылықты 

қажет етеді. Осы жерде мұғалімнен оқушыға дұрыс бағыт-бағдар беріп дұрыс үйрету 

талап етіледі. Егер оқушы төменгі сыныптан бастап мәтінді дұрыс талдай алса, онда оған 

жоғары сыныптарда кездесетін күрделі мәтіндерді талдау қиынға соқпайды.  

Төменгі сыныптарда оқушыдан белгілі бір шағын мәтінді оқып, түсіну талап 

етіледі. Ол қысқа әңгімелер немесе мысалы, Ыбырай Алтынсариннің ертегілері мен 

мысалдары болуы да мүмкін. Төменгі сыныптың мәтіндері оңай болғандықтан, оларды 

талдау да аса қиынға түспейді. Ең бастысы, олар оқыған мәтінін түсініп, мазмұнын айта 

алуы қажет. Оларға мәтіндегі негізгі ақпаратты табу, қосымша ақпаратты анықтау, 

мәтіннің айтпақ ойы, мәтін бойынша жоспар құру, мәтіннен тірек сөздерді табу, мәтіннің 

алғашқы бөлігін оқып, келесі бөлігін болжап айту сынды тапсырмалар беріледі. Оқушы 

төменгі сыныпта осыларды орындай алса, жоғары сыныптарда кездесетін күрделі 

мәтіндерді талдауда қиналмайды.  
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Оқылым дағдысын меңгерту оқушының сыныбы жоғарылаған сайын күрделене 

түседі. Сәйкесінше, оларға берілетін мәтіндер де күрделене береді. Осы мақалада біз 

«Абай жолы» роман-эпопеясының мәтіндерін талдауды мақсат еттік. Роман тілі өте 

күрделі, құрмалас сөйлемдерден тұрады. Сондықтан да ол төменгі сыныптарда кездесе 

бермейді. Жоғары сыныптарда бірен-саран кездесетіндіктен, сол сыныптарға сай оқу 

мақсатына қарай талдату шарт.  

Мәселен, оныншы сыныптың «Қазақ тілі» пәні оқулығында «Абай жолы» 

романынан мынадай үзінді берілген:  

«...Жайлауындағы ең әнші, ең өнерлі жастарды жиып әкеп, соларға бар бейілін 

беріп отыр. Осындай ойын-сауық жиынының ортасында ең қадірлі бір топ қонақ бар. 

Шеттен келген қонақ. Бұл – қазір төрдің тап ортасында, жағалай, көрпе үстінде, үлкен ақ 

жастықтарды шынтақтаған сал, серілер. Солардың ішіндегі ең көрнектісі және бар жиынға 

қадірлі, сүйіктісі – мынау қос ішекті домбыраны безілдетіп отырған орта бойлы, қызғылт 

жүзді, кең ақ маңдайлы, нұрлы жігіт. Ол – Арқаға аты шыққан, бүкіл Орта жүзді асыл саз, 

әсем әнімен ұйытқан Біржан сал. 

Тобықты ішіне сонау алыс Көкшетаудан келген сирек сыйлы қонақ. Өзі ақын, өзі 

әнші, өзі сері. Үстінде қара мақпал, кең, жеңіл шапаны бар. Омырауы ағытылған, «сері 

жаға» ақ көйлектің сыртынан киген сарғылт түсті қытайы жібек камзолы бар. Оқалы 

тақиясының жібек шоғы ырғала түседі. Құйқылжыған әніне қалың жиын қыбыр етпей 

ұйып, мүлгіп отырғанда, кербез әнші өзі де, жүзіне жылтыр майда рең бітіп, нұрлана 

құбылады... 

Ерекше әсері бар күй менен аса ұнаған ән тыңдаған уақытта Абай сол сарын сөзбен 

қатар өзге бір дүниені жарыса ойлап кететін. Өмір, қиял суреттерін, уақиға тасқындарын, 

жаратылыс, құбылыс толқындарын көріп, соған шомып кетеді» [3, 25]. 

Мәтінді оқытпас бұрын әр жазушының өзіндік қолтаңбасы, стилі болатынын айта 

кеткен жөн. Қазақ тіліне тән стильдер түрлерін қайталатып, бұл роман үзіндісінің көркем 

әдеби стильге жататынын еске салу маңызды. Себебі оқу сауаттылығы жайлы тестте 

мәтіннің стилі туралы сұрақтар жиі кездеседі. Көркем әдеби стилі, оның ішінде роман 

жанры екенін айта келе, ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің өзіндік стиліне тоқталып, оның 

күрделі сөз орамдарын қолданып, шығарма жазатынымен де оқушыны таныстыру аса 

маңызды. Үнемі оқығаннан кейін оқушы әр жазушының, ақынның өзіне тән стилін 

айнытпай таба алатын болады.     

Мәтіннің баяндау мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні сынды түрлері 

болатыны белгілі. Баяндау мәтінінде нақты оқиғалар, іс-әрекет ретімен баяндалып берілсе, 

пайымдау мәтінінде белгілі бір ой жан-жақты таратылып, айтылып, түсіндіріледі. 

Пайымдау мәтінінде белгілі бір пікір дәлелдеуді қажет ететін болса, баяндау мәтінінде 

оқиғаның бас-аяғы ретімен баяндалады. Ал сипаттау мәтінінде белгілі бір оқиға, зат 

немесе құбылыс жан-жақты таратылып айтылады, ашылады, суреттеледі. Көбіне сын 

есімдер қолданылады.  

Осы мәтін жайлы ең әуелі, оның мәтіннің қай түріне жататынынан бастап оқытып, 

үйреткен жөн. Оқушылар мәтіннің түрін анықтап алғаннан кейін ішкі мазмұнына мән 

береді. Ұзақ құрмалас сөйлемдерді жеңіл түсіне алу үшін жай сөйлемдерге бөліп оқуға 

болады.  

Сипаттау мәтінінің мақсаты оқырманның көзіне тұтас суретті елестету 

болғандықтан, оның портреттік, пейзаждық тағы басқа түрлері көп. Бұл мәтінді оқу 

арқылы оқушылардың көз алдына Біржанның портреті келетіні анық. Дәл осы жерде 

оқушыға әдеби портрет жанрының не екенін түсіндіріп өту маңызды. Осы мәтінге 

қатысты мынадай тапсырмалар беруге болады: 

- Біржан салдың келбетін сипаттап жаз; 

- Мәтіндегі Біржан салдың бейнесін көз алдыңа елестетіп, суретін сал; 

- Біржан салды сипаттаған сөздерді теріп жаз; 
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- Мәтіннен синоним сөздерді теріп жаз; 

- Мәтіннен синонимдік қатарларды теріп жаз; 

- Мәтіннен көркемдегіш сөздерді анықта; 

- Мәтінге сүйене отырып, сыныптасыңның портретін бейнелеп жаз.  

Бір ғана мәтінді оқытуда осынша тапсырмалар беруге болады. Мұның барлығы 

мұғалімнің біліміне, біліктілігіне, кәсіби шеберлігіне байланысты. Осы тапсырмаларды 

беруден басқа да мұғалім мұндағы мәтіндерді түрлі әдіс-тәсілдер арқылы оқыта алады. 

Мұндай мәтіндерді қызықты етіп түсіндірудің әдістері сан алуан. Мәселен, дәл осы 

мәтінді «ББҮ кестесі» арқылы оқытуға болады. 

 «Білемін», «Білгім келеді», «Үйрендім» деп келетін бұл кестеге оқушылар Абай 

мен Біржан жайлы білетіндерін және өздерін толғандыратын сұрақтарды жаза алады. 

Сонымен қатар бүгінгі сабақтағы өздеріне алған тың мәлімет жайлы жазады.  

Мысалы: 

 

Білемін Білгім келеді Үйрендім 

- Біржан салдың әйгілі 

әнші екенін білемін; 

- Біржан салдың әдемі 

киініп, ерекше болып 

жүретін сері екенін 

білемін. 

- Біржан салдың өмірі 

туралы, әндері туралы 

толығырақ білгім 

келеді. 

- Біржан мен Абайдың бір-

бірімен таныс болғанын, 

Абайдың оны қонақ 

еткенін білдім. 

 

Осы сынды сұрақтар арқылы оқушы мәтінмен толық танысып, білмегенін үйренуге 

мүмкіндігі бар. Осыған ұқсас «Мұғалімге хат» әдісі арқылы да оқушы өзінің білмеген 

ақпаратын мұғалімнен сұрап біле алады. Оқушының кез келген сұрақтарына жауап бере 

алу үшін мұғалімде теориялық білімі мол болуы аса маңызды. Әдетте қазақ тілі пәнінде 

оқылым ретінде әдебиет пәні тәрізді өте ұзақ мәтіндер кездеспейді. Өте ұзақ мәтіндерді 

сыныпқа бөліп беру арқылы оқытуға болады. Ол үшін әр топқа мәтіннің үзінді бөліктерін 

алып, ондағы оқиғаны сыныпқа түсіндіретін «Джигсо» әдісі, «Айналмалы бекеттер» 

әдістері қолданылады. Белгілі бір оқиға баяндалған мәтіндерді оқыту үшін онда не 

болғанын сипаттайтын «Хикая картасы», «Оқиға тауы» сынды қызықты әдістер де 

баланың пәнге деген қызығушылығын оятады.  

Сонымен қатар, оқушының сыни ойлау дағдыларын дамыту үшін де түрлі тәсілдер 

қолдануға болады. Оныншы сыныптың қазақ тілі пәнінің оқылым дағдысына арналған 

мынадай мақсат бар: 10.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық 

тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстыру. 

Осы мақсатқа сәйкес оқушылар өз ойларын өмірмен байланыстыра отырып, еркін 

жазба, эссе, мақала жаза алады. Өзекті тақырып көтерілген жұмысын бүгінгі күнмен 

байланыстыра отырып, жазуға болады. Мысалы, мәтіндегі қазақ халқының 

қонақжайлығын, сал-серілерге деген құрметін, жалпы қонақ күту мәдениетін айтуға 

болады. Бүгінгі күні бұл қасиет сақталған немесе сақталмағанын, басқа елдердің қонақты 

қалай қарсы алатыны жайлы білетін мәліметтерін қағазға түсіріп, сыныптастарымен 

бөлісе алады. 

Қорыта келгенде, оқу сауаттылығын жастайынан дамыту – оқушының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Ал оқу сауаттылығын толық дамыту үшін 

бізге оқылым дағдысымен үнемі жүйелі жұмыс жасау маңызды. ол үшін әр сабақ сайын 

оқылым мәтіндерін оқып, әртүрлі тапсырмалармен жұмыс жасау қажет. «Абай жолы» 

роман-эпопеясы – күрделі ірі роман. Оны толық талдауға жұмыс көтермейтіндіктен, 

белгілі бір үзіндісін мысалға келтірдік. Осы шағын мәтіннің өзін түрліше талдаудың 

жолын ұсындық. Қандай шығарма болмасын, оны қызықты қылып оқыту, оқушының 

санасына жеткізіп, түсіндіре білу мұғалімнің шеберлігіне тікелей байланысты.  



Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

101 
 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Даулетова Н.А. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың 

тиімді әдістері:әдістемелік құрал/Н.А.Даулетова – Атырау: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, 

2019.- 80 б. 

2. Оразбаева Фаузия Шамсиевна. Тіл әлемі [Текст]: мақалалар, зерттеулер.- 

Алматы: Ан-Арыс, [278 б] 2009.- 368 б. 

3. Балтабаева Ж.Қ. т.б. Қазақ тілі: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-

гуманитарлық бағыттағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ж.Қ.Балтабаева, Е.О.Арын, 

Г.Ы.Әбдіраман. – Алматы: Атамұра, 2019. – 144 бет. 

 

 

УДК 81 

 

СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕМИЯХ ЯКУТСКОГО, 

КАЗАХСКОГО, ТУРЕЦКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Замзаева Т.А., магистрант 

Северо-Восточный федеральный университет, 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, г.Якутск 

E-mail: tolkyn_zam@maіl.ru 

Рыскулов М.А., докторант 

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, г.Талдыкорган 

Е-mail: marat.ryskulov@mail.ru 

 

Мақалада якут, қазақ, түрік және араб тілдеріндегі отбасылық-туыстық 

қатынасты қамтитын мақал-мәтелдер қарастырылған. Зерттеу нәтижесінде 

зерттелетін тілдік мәдениеттердегі «Отбасы» ұғымына талдау жасалды. 

Салыстырмалы және контрастивті талдау барысында таңдалған паремиялардың 

изоморфизмі мен алломорфизмі анықталды, паремиологиялық бірліктердің оң, теріс 

және бейтарап коннотацияларына талдау жасалды.  

Тірек сөздер: паремия, «Отбасы» ұғымы, якут мақал-мәтелдері, қазақ мақал-

мәтелдері, түрік мақал-мәтелдері, араб мақал-мәтелдері. 

 

В статье рассматриваются паремии якутского, казахского, турецкого и 

арабского языков содержащие семейно-родственные отношения. В результате 

исследования проведен анализ концепта «Семья» в исследуемых лингвокультурах. В ходе 

сравнительного и сопоставительного анализа были выявлены изоморфизм и алломорфизм 

отобранных паремий, дан анализ положительных, отрицательных и нейтральных 

коннотаций паремиологических единиц. 

Ключевые слова: паремия, концепт «Семья», якутские пословицы и поговорки, 

казахские пословицы и поговрки, турецкие пословицы и поговорки, арабские пословицы и 

поговорки. 

 

The article deals with proverbs of the Yakut, Kazakh, Turkish and Arabic languages 

containing family and kinship relations. As a result of the study, the analysis of the concept 

"Family" in the studied linguistic cultures was carried out. In the course of a comparative and 

contrastive analysis, isomorphism and allomorphism of the selected paremias were revealed, an 

analysis of positive, negative and neutral connotations of paremiological units was given. 

Key words: paremia, the concept of "Family", Yakut proverbs and sayings, Kazakh 

proverbs and sayings, Turkish proverbs and sayings, Arabic proverbs and sayings. 

mailto:tolkyn_zam@maіl.ru
mailto:marat.ryskulov@mail.ru


«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

102 
 

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью в 

сравнительно-сопоставительном аспекте паремий якутского, казахского, турецкого и 

арабского языков, семантики лексических компонентов.  

Степень изученности темы. Многие ученые востоковеды поднимают различные 

вопросы, имеющие прямое или косвенное отношение к проблемам исследования 

паремиологических единиц. С целью выявления лексико-семантических, и структурных 

особенностей паремиологических единиц следует отметить труды ученых: А.Е. 

Кулаковского, Н.В. Емельянова, Г.Е. Федорова, Л.П. Борисовой, Т.Н. Николаевой, Я.В. 

Стручковой, С.М. Прокопьевой, С.Н. Нурышева, С.К. Кенжемуратовой, Ш.П. 

Карсыбековой, Ж.И. Исаевой, Р.К. Уримовой, М.Муккадас, Н.Муаллимоглу, О.А.Аксоя,  

М.В. Порхомовского,  М.Юртбаши, С.Хегаард, Х.К. Баранова, Абу аль-Фадль аль-

Майдани, В.Д. Ушакова, Т.А. Шайхуллина, Е.В. Кухаревой и др. 

Теоретической и методологической основой настоящей работы явились труды 

известных тюркологов, арабистов и специалистов, посвященные паремиологии 

(пословично-поговорочным выражениям). Использовались следующие методы: 

концептуальный, сравнительно-исторический, сопоставительный, компонентный. 

Сопоставление пословиц и поговорок данных языков позволит выявить национально-

специфические компоненты, специфику мировидения и мышления в культуре народов.  

Объектом исследования в настоящей работе является паремиологические 

единицы якутского, казахского, турецкого и арабского языков отобранные методом 

сплошной выборки из сборников пословиц и поговорок, одноязычных, двуязычных 

словарей. Критерием отбора послужило наличие лексической единицы отображающие 

семейно-родственные отношения. 

Предмет исследования – пословицы и поговорки с компонентом «Семья» 

рассматриваемых языков.  

Цель исследования является описание семантической структуры концепта 

«Семья», анализ особенностей паремий с идиоэтническим компонентом концепта 

«Семья» в рамках сопоставительного анализа. 

Семейно-родственные отношения являются неотъемлемой частью пословичной 

картины мира каждого народа. Часто семья и дом противопоставляются чужому и 

враждебному, как нечто «внутреннее» в противовес «внешнему» [1, 7]. 

В якутском языке концепт «семья» выражен двумя лексемами – ыал и дьиэ кэргэн. 

В Большом толковом словаре якутского языка дается следующие определения: «Ыал – 1. 

Группа живущих вместе родственников (напр., муж с женой, дети, родители), семья. 2. 

Жилдой дом, двор, домашнее хозяйство. 3. Близкие друзья, соседи» [2, 312]. «Дьиэ кэргэн 

– близкие родственники, живущие в одном доме, семья» [3, 367].  

Концептуальное поле семьи в казахском языке включает в себя такие слова-

маркеры, как ұрпақ – поколение, потомство; әулет (араб.) - род, династия, потомки; топ – 

группа; отасу - жить совместно; словосочетания үй іші - те, кто внутри дома 

(употребляется преимущественно в разговорной речи); отау – выделившаяся (из 

отцовского дома) молодая семья; исконно казахское выражение отбасы - у огня, 

употребляется в официальной речи; неологизм, появившийся в конце ХХ века жанұя (жан 

душа, ұя гнездо), который употребляется в текстах публицистического жанра, иногда в 

разговорной речи [4]. 

В турецком языке концепт «семья» выражен лексемой aile, дающий следующую 

дефиницию: «семья, семейство; родня» [5, 35]. 

В современном арабском языке концепт «семья» выражен двумя лексемами أسرة и 

 – عائلة » .Семья; фамилия, династия; 2. Родня» [6, 34] .1 – أسرة » Согласно словарю .عائلة

семья, семейство, фамилия» [6, 553]. 

В рамках исследования было отобрано 362 паремиологических единиц: 105 на 

якутском языке, 106 на казахском языке, 106 на турецком языке и 45 на арабском языке. В 
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результате проведенного анализа были установлены следующие ассоциативно-

понятийные составляющие: 

1. Лексема «родители» төрөппүттэр (якут.) / ата-ана (каз.) / anne baba (турец.) / 

 ;помощь своим детям, забота – (араб) االب والم , الوالدين

2. Лексема «мать» ийэ (якут.) / ана (каз.) / ana, anne (турец.) / أم (араб.) – 

родительский долг; благодарность, долг детей; материнская любовь; защита, 

покровительство; забота, горечь, печаль; источник силы; наличие достоинств или 

недостатков;  

3. Лексема «отец» аҕа (якут.) / әке (каз.) / baba (турец.) / اآلب (араб.) – предки, 

наследство, связь поколений; покровитель, защитник; хозяин, владелец, глава; поддержка, 

опора; серьезность, доброта; достаток, сытность, добытчик, очаг; превосходство; пример 

для детей (в особенности сыновей); ум, знание; выражение благодарности, уважения, 

одобрения; сила, храбрость; 

4. Лексема «ребенок/дети» оҕо/оҕолор (якут.) / бала/балалар (каз.) / evlât, çocuk, 
bebek (турец.) / األطفال / طفل (араб.) – счастье; честность, неумение хранить информацию; 

спешка; забота, баловство; источник проблем; преемственность; 

благодарность/неблагодарность 

5. Лексема «сын» уол (якут.) / ұл (каз.) / oğul (турец.) / ابن (араб.) – 

благодарность/неблагодарность; гордость; преемственность; 

6. Лексема «дочь» кыыс (якут.) / қыз (каз.) / kız (турец.) / بنت (араб.) – калым, 

приданное; преемственность, перенятие опыта; красота; целомудренность; 

7. Лексема «брат» убай (старший брат), ини (младший брат) (якут.) / аға (старший 

брат), іні (младший брат), бауыр (каз.) / kardeş (турец.) / أخ / شقيق (араб.) – близость, 

дружба; соперничество; забота, помощь; равенство; 

8. Лексема «сестра» аҕас (старшая сестра), балыс (младшая сестра) (якут.) / әпке 

(старшая сестра), қарындас (младшая сестра по отношению к брату), сіңлі (младшая 

сестра по отношению к сестре) (каз.) / kardeş (турец.) / أخت (араб.) – близость, любовь, 

забота, помощь; преемственность; 

9. Лексема «невестка» кийиит (якут.) / жеңге, келін (каз.) / gelin (турец.) /   نَّةك  (араб.) 

– свадьба, калым, приданное; продолжение рода, рождение и воспитание детей; жена; 

10. Лексема «жена» ойох, кэргэн (якут.) / әйел, жар, қатын (каз.) / eş, karı, kadın 

(турец.) / زوجة (араб.) – уют; рождение и воспитание детей; проблемы в доме; доброта, 

уважение, забота; 

11. Лексема «муж» эр, кэргэн (якут.) / ер, күйеу (каз.) / koca, eş (турец.) / الزوج (араб.) 

– хозяин, властелин, покровитель; добытчик, охотник; уважение, почитание; воспитание 

сыновей; 

12. Лексема «дедушка» эһэ (якут.) / ата, баба (каз.) / dede (турец.) / الجد (араб.) – 

предки, наследство; знание, ум; воспитание детей; любовь и забота; гордость; 

13. Лексема «бабушка» эбэ (якут.) / апа, әже (каз.), nene (турец.) / جدة (араб.) – 

знание, ум; любовь, забота; воспитание детей. 

14. Лексема «дядя» абаҕа (по линии отца, старше отца), убай (по линии отца, 

младше отца), таай (по линии матери) (якут.) / аға (брат отца), нағашы (брат матери), 

жезде (муж тети) (каз.) / amca (по линии отца), dayı (по линии матери) (турец.) /  عم (по 

линии отца), َخال  (по линии матери) – протекция, покровительство; важность, высокий 

чин; 

15. Лексема «тетя» эдьиий (якут.) / апа, тәте, жеңге (жена старшего брата или 

дяди) (каз.) / hala (по линии отца), teyze (по линии матери) (турец.) / عمة (по линии отца), 

 .забота; преемственность – (.араб) (по линии матери) خالة

Следует отметить, что особое внимание во всех пословичных картинах уделяется 

браку, рождению и воспитанию детей. В тюркских языках можно отметить несколько 
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схожих пословиц и поговорок. В ходе исследования были выявлены следующие 

специфические особенности:  

- в казахском и турецком языках, по сравнению с якутским и арабским наблюдается 

лакуна, отсутствие термина «родители», в казахском языке «ата-ана» (отец-мать), в турецком 

“anababa” (мать-отец). Это связано с разделением концепта «семья» в данных 

лингвокультурах на две составляющие: отцовская и материнская линия родства.  

- специфической особенностью терминов родства во всех рассматриваемых языках 

является их деление по отцовской и материнской линиям (например, тетя со стороны матери 

или дядя со стороны матери и т.д.). 

- в турецком языке термины «брат» и «сестра» выражены одной лексемой «kardeş». 

- термины родства могут также использоваться в других коннотациях, выводящие за 

рамки концепта «семья». Например, «кыыс»/«қыз»/«kız» кроме значения «дочь» может иметь 

такие значения, как «девочка, девушка». 

Паремии всех народов мира отображают разного рода базовые жизненные ситуации, 

имеют как общее и сходное логическое содержание, так и религиозные, национальные и 

культурные особенности. Концептуальный анализ методом сопоставления ассоциативных 

полей, составляющих концепта «семья» позволяет расширить имеющиеся представления об 

укладе якутской, казахской, турецкой и арабской семьи, отношениях между взрослым 

поколением и детьми, старшими и младшими, ролевых функциях каждого члена внутри 

семьи.  
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күйін, үмітсіздік пен мұңды, шындықпен келіспеушілік пен индивидуализмді ерекше атап 

көрсетеді. 

Тірек сөздер: романтизм, байронизм, түңілу, жалғыздық, Байрондық қаһарман. 

 

Статья посвящена изучению влияния поэзии английского романтика  

Д.Н.Г.Байрона на творчество русских поэтов первой половины 19 века. Автор 

акцентирует мотивы одиночества и разочарования в обществе и мире, настроения 

безнадёжности, отчаяния и тоски, разлад с действительностью и индивидуализм, 

характерные для героев романтических произведений А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

Ключевые слова: романтизм, байронизм, разочарование, одиночество, 

байронический герой. 

 

The article is devoted to the study of the influence of the poetry of the English romanticist 

D.N.G.Byron on the work of Russian poets in the first half of the 19th century. The author 

emphasizes the motives of loneliness and disappointment in society and the world, the mood of 

hopelessness, despair and melancholy, discord with reality and individualism, which 

are characteristic of the heroes of romantic works by A.S. Pushkin and M.Yu. Lermontov. 

Keywords: romanticism, Byronism, disappointment, loneliness, Byronic hero 

 

В начале 1820-х годов особую популярность в России обретает творчество 

английского поэта-романтика Д.Н.Г.Байрона, создавшего на страницах своих 

стихотворений и поэм образ романтического героя, героя своего времени. Русских поэтов 

привлёк образ одинокого героя-бунтаря, неудовлетворённого миром и самим собой, 

бросающего вызов аристократическому обществу. Им были близки и понятны его 

разочарование и скука, одиночество и тоска, его протест против лицемерия и пошлости, 

его страсти и душевные терзания. 

Наиболее яркий отклик мотивы и настроения произведений Д.Байрона нашли в 

творчестве А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

Обращаясь к анализу роли байронического героя в идеологической борьбе 19 века, 

Н.М.Ильченко делает акцент на «многоликости русского байронизма» [1, 4]. Анализируя 

образ онегинского типа героя в русской литературе, исследователь П.В.Бояркина 

подчёркивает устойчивость набора характеристик, используемых при его описании: «речь 

идет о байроническом демоническом типе, о герое рефлексирующем, разочарованном, 

охлаждённом, пресыщенном, скучающем» [2, 33]. 

О «байронизме» А.С.Пушкина сказано и написано немало. Стоит заметить, что 

даже в судьбе поэтов отмечается много похожего, оба скончались будучи ещё совсем 

молодыми. Байрон ушёл из жизни на 37-ом году жизни, Пушкин в 37 лет погиб на дуэли. 

Новизна поэм Байрона, разрушивших все каноны эпического жанра, заключалась 

для Пушкина, как и для его современников, не только в их герое, «мрачном, ненавистном, 

мучительном характере», но в огромной мере в их форме, прежде всего – в их 

композиции. Главная её особенность в понимании Пушкина заключалась в том, что 

Байрон «мало заботился о планах своих произведений, или даже вовсе не думал о них», и 

«несколько сцен, слабо между собою связанных, были ему достаточны для этой бездны 

мыслей, чувств и картин. 

А.С.Пушкин познакомился с творчеством Д.Н.Г.Байрона на отдыхе в Гурзуфе. 

Произведения Байрона Пушкину читали Елена Раевская и её брат Николай, которые 

хорошо владели английским языком. Поэт был в восторге от романтических поэм 

Байрона, о чём неоднократно писал своим друзьям. Особенно сильно влияние английского 

романтика ощутимо в «южных поэмах» «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский 

пленник», «Братья разбойники», «Цыганы». Здесь мы узнаём присущий Байрону образ 

мятущегося героя. 
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1820–1826 годы называют пушкинским «байроническим периодом», а самого 

Пушкина иногда называют «русским Байроном». Байрон помог Пушкину открыть себя, 

хотя методы и мастерство поэтов были «радикально разными». Свидетельством силы 

пушкинского таланта, а также значения Байрона как источника поэтического влияния 

является то, что Пушкин смог использовать свое юношеское восхищение для создания 

романа «Евгений Онегин», который критики часто сравнивают с романтическим 

произведением Байрона «Дон Жуан» 

Как известно, «Дон Жуан» считается лучшим произведением лорда Байрона, а 

«Евгений Онегин», по мнению большинства, был признан величайшим произведением 

Александра Пушкина. Очень вероятно, что бескорыстное описание стилей этих «романов 

в стихах», вероятно, отражает истинные выразительные способности авторов. Главные 

герои данных произведений во многих отношениях похожи друг на друга. Их объединяла 

наивная гордость, любовь к свободе, утешение в любви и наслаждение в изгнании, 

предрасположенность к меланхолии и обида на несправедливость общества. В одном из 

писем князю П.Вяземскому Пушкин писал: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу 

не роман, а роман в стихах – дьявольская разница. В роде «Дон Жуана»…». Также по 

признанию самого поэта он «сходил с ума» по Байрону и, живя на юге, буквально 

зачитывался его произведениями. 

Евгений Онегин во многом напоминает байронического героя. Молодой человек, 

утомлённый светской жизнью, отвергающий каноны общества, уединяется в деревне, где 

встречает Татьяну Ларину, девушку, которая в дальнейшем питает к нему глубокую 

симпатию и пишет письмо – признание в своих искренних чувствах, но Онегин отвергает 

её. Роман «Евгений Онегин» можно посчитать ответом на байроновского «Дон Жуана», 

так как произведение представляет собой пример глубокого влияния Байрона на 

творчество Пушкина. 

Несмотря на некоторое сходство, заметное в стилях Дон Жуана и Евгения Онегина, 

каждое произведение по-своему уникально. Каждое обладает своими особенностями, 

отличающими его от всех других литературных произведений.  Юмор, сатира, богатство 

фигур речи, тщательно продуманные отступления и частые аллюзии выделяются как 

некоторые из специфических черт «Дон Жуана». В романе же «Евгений Онегин» сразу 

привлекают внимание изящество стиля, уравновешенность, замысловатая схема рифмовки 

онегинской строфы и известные эпиграммы. 

Переклички произведений А.С.Пушкина с творчеством Д.Н.Г.Байрона не были 

лишь результатом поверхностного и механического влияниями извне. Они были 

подсказаны Пушкину развитием русского литературного процесса, частью которого он 

являлся, и русской общественной действительностью, которую изображал поэт, используя 

наследие мировой литературы, в частности – традиции английского поэта Джорджа 

Гордона Байрона. 

Влияние творчества Байрона на поэтику Пушкина можно считать важным этапом в 

развитии его как поэта и освоении им новых художественных форм. 

Знаменитая поэтическая строка «Нет, я не Байрон, я другой...» часто 

приписывается Пушкину. Автором этих слов является другой русский поэта-романтик – 

М.Ю.Лермонтов. Эти слова вновь свидетельствуют о присутствии «Байроновской 

одержимости», которая проходит через всю русскую романтическую поэзию, от одной 

вершины к другой.  

М.Ю.Лермонтов начинал свою литературную деятельность уже после смерти 

Байрона, в поздней фазе романтизма. Молодой поэт так же восхищался творчеством 

Джорджа Байрона, считая его искусство недосягаемым уделом. Поэтические 

произведения Лермонтова создают образы романтических героев с беспокойной душой. 

Они независимы, жаждут свободы, презирают окружающую среду и находятся в 

состоянии вечной борьбы с самим собой. Лермонтова интересовало всё, что было связано 
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с жизнью и поэзией английского лорда, упорно проводил параллели между его и своей 

судьбою. Байронические отголоски пронизывают всю поэзию Лермонтова. Множество 

исследований сравнивали и противопоставляли творчество Байрона и литературное 

наследие Лермонтова.  

М.Ю.Лермонтов находил в личности и творчестве Дж. Байрона много близкого и 

понятного себе. Поэт писал в своем стихотворении «К ***»: «У нас одна душа, одни и те 

же муки». Презрение к окружающим и гордая, одинокая обособленность роднила 

русского и английского поэтов. 

Несмотря на явно проступающую близость, и герои лермонтовских поэм, и 

идейный смысл произведений, и их композиционная форма существенно отличались от 

того, что было характерно для романтической поэзии Дж.Байрона. В противоположность 

разочарованному, охладевшему и одинокому герою романтических поэм Дж.Байрона в 

характере лермонтовского романтического героя на первый план выступают страстность, 

сила воли, храбрость, упорство, решительность, любовь к родной земле. 

В статье «Байрон и Лермонтов: религиозные аспекты творчества» П.Зыкова 

прослеживает, как сходные романтические установки творчества по-разному реализуются 

в творчестве двух поэтов в связи с принадлежностью их к разным вероисповедным 

традициям. Рассматриваются различия в их понимании свободы, любви, творчества, 

демонического начала. Исследователь акцентирует внимание на том, что «крайне важной 

и для Байрона, и для Лермонтова, и для всего романтического мироощущения в целом 

была проблема демонического» [3, 39]. 

По мысли ряда исследователей, влияние Байрона на Лермонтова было настолько 

широко распространено, что учёные «принимают его как должное». И наоборот, авторы 

ряда работ, концентрируя внимание на различиях между двумя поэтами, обнаруживают, 

что влияние Байрона на Лермонтова было несколько преувеличено. 

Безусловно, Лермонтов стремился найти свой индивидуальный стиль, но он нашёл 

его только тогда, когда написал роман «Герой нашего времени», который, в свою очередь, 

сравнивают с байроновским «Паломничеством Чайльд-Гарольда». Их сходство – в 

близости характеров романтического героя, в обращении к общим темам, в описании 

картин экзотической природы и создании этнографического колорита.  

Многие критики – современники поэта считали, что Лермонтов создал Печорина, 

чтобы защитить байронического героя. Представители следующих поколений критики, 

вплоть до современной, полагают, что в образе Печорина Лермонтов стремился обличить 

байронического героя. В подтверждение своей точки зрения они приводят Предисловие к 

роману, где Лермонтов утверждает, что Печорин представляет поколение и его пороки. 

Как и любой байронический герой, Печорин оставляет после себя вереницу 

разбитых сердец, разрушенных жизней, разочарованных друзей и очарованных 

наблюдателей. Снова и снова он рискует и искушает судьбу только потому, что хочет 

жить своей жизнью на своих условиях. И прежде всего он хочет избежать того, чтобы 

быть одним из «них»: «Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны 

поступка... », восклицает Печорин и до конца он ищет, вопрошает, сомневается. Может 

показаться, что в финале «Героя нашего времени» Печорина знают не лучше, чем в 

начале. В некотором смысле это возможно. Печорин – загадка с момента нашей встречи с 

ним и до того момента, когда мы узнаём о его смерти. 

Нотки оторванности от повседневности особенно сильно звучат в образе 

романтического героя. Одиночество приобретает в его произведениях различные 

вариации: любовь, заточение в тюрьму, изоляция человека в окружающем мире. 

В ряде лирических произведений Лермонтов создаёт образ Наполеона – образ 

бунтаря, пережившего и глубочайшее падение, и пик могущества, в целом традиционный 

для романтической лирики в русской традиции. 
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Следует подчеркнуть, что байронизм в произведениях Пушкина прослеживается 

гораздо ярче, нежели в поэзии Лермонтова. Для лермонтовской поэтики байронизм был 

опосредованным, вторичным. Можно говорить даже о том, что Лермонтов больше 

подражал Пушкину, нежели Дж.Г.Байрону – именно так, во всяком случае, считали 

наиболее проницательные критики Лермонтова.  

Завершая разговор о перекличках произведений Д.Байрона и русских поэтов 19 

века, подчеркнём, что влияние творчества английского романтика проявилось не только 

на идейно-тематическом уровне, но и в созвучии образов героев и сюжетно-

композиционного построения произведений.   
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Мақалада көкшетаулық ақын, талантты тұлға Алмас Темірбайдың өлеңдерінің 

тақырыптық, идеялық, жанрлық, көркемдік ізденістері талданып қарастырылады. 

Өлеңдерінің көркемдік қуаты зерттеліп, автор қолданысы сараланады.  

Тірек сөздер: поэзия, көркемдік қуат, бейнелілік, көркемдегіш құралдар, өлең. 

 

В статье анализируются тематические, идейные, жанровые, художественные 

поиски стихов Кокшетауского поэта, талантливого человека Алмаса Темирбая. 

Исследуется художественная сила его стихов, дифференцируется авторское 

использование. 

Ключевые слова: поэзия, художественная энергия, образность, изобразительные 

средства, поэзия. 

 

Тhe article analyzes the thematic, ideological, genre and artistic search of poems of 

Kokshetau poet, talented man Almas Temirbay. The artistic power of his poems is studied, and 

the author's use is differentiated. 

Key words: poetry, artistic energy, representation, means of representation, poetry. 

 

Поэзия – асыл өнер. Өлең формасындағы ақпараттың барлығын поэзия деу – үлкен 

қателік. Ақын өзінің ішкі әлемін, мөлдір сезімін, ойын, шабытын табиғат 

құбылыстарымен, қоршаған ортамен байланыстырып қағаз бетіне түсіреді. Ақын мен 
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қоршаған ортаның арасындағы байланыс эмоциялық сезімталдыққа қатысты. Соған орай 

өлеңнің тілдік бояуы да қанық болуы керек. Белгілі  әдебиет  теоритегі,  академик  

З.Қабдолов:  «…  өлең  –  еркін  сөйленетін  жай сөздер  тіркесі  емес,  ырғағы  мен  

ұйқасы  белгілі  қалыпқа  түскен,  шумағы  мен  бунағына дейін  белгілі  қалыпқа  түскен,  

шумағы  мен  бунағына  дейін  белгілі  тәртіпке  бағынған нақысты сөздер тізбегі» деп 

тұжрымы  жасайды  және  бір  тұста  «…  поэзия  дейтініміз  – өлеңді  шығармалар» – 

дейді [1, 254]. 

Өлең өміршең болуы үшін, әрі оқырманға әсер етуі үшін ақын ішкі сезімін көркем 

тілмен еш бүкпесіз жеткізуі шарт. Туындыны оқыған оқырман дүние мен адамның ішкі 

әлеміне автордың көзімен қарай алуы, жүрекпен түсіне алуы керек. Поэзияда ақынның 

еркін тілі, өзіндік үні, пайым-парасаты және сөзбен салған сурет бар.  

Кез келген тақырыпты қозғаса да, өлеңде автордың өзіне тән характері, көңілі, 

сезімі, сол бір мезеттегі толқынысы байқалып тұруы қажет, сол арқылы ақынның өзіндік 

қолтаңбасы көрінеді. Өлеңге қойылатын талаптар да сол: идея, ой түйіні, мазмұны анық, 

өлең құрылысын бұзбай өру және ақынның тіл байлығы. Ойы орамды, тілі кестелі, һәм 

шұрайлы болса, өлең оқырманға ерекше әсер етпей қоймайды. Ой өлеңнің тереңдігі, 

ерекше бейнелілік, әуезділік арқылы биіктейді. Құнарлы сөз, сырлы сөз өлеңге өң береді, 

оқығанда әсерлі естіледі, туындының деңгейін өсіре түседі. Ал көркемдегіш құралдарсыз 

көркем өлең жазылмайды, бірақ асыра көп қолданған тағы да болмайды, ой табиғи 

қалпынан айырылып қалмауы тиіс. Өлеңде ақынның тілі жеңіл, ойы ауыр болғанмен, аз да 

болсын көркемдегіш құралдар пайдаланылатыны анық.  

Қазақ поэзиясында көркем өлең дегенде ақындардың көбінесе туған жерге арнаған 

өлеңдері еске түседі. Ол жер шөл болсын, дала болсын, орман-тоғай болсын, сол жерге 

деген ақынның ұлы сезімі, махаббаты көркем өлеңнен байқалады. Мәселен, ақын Алмас 

Темірбайдың «Көкшетау» атты өлеңінен үзінді келтірсек:  

Көкшетау! 

Өте пәк, өте кербез, өте керім,  

Мекке мен Мәдинадай мекен едің.  

Кеудемді Оқжетпес қып тіп-тік ұстап, 

Басымды Жұмбақтас қып көтеремін!  

Маңдайын Бурабайдың мұнар басып,  

Желкесін жөке-бұлттар тұрар қасып. 

Басына оқ жетпейтін Оқжетпестің  

Өлеңім түн қойнынан шығар қашып.  

Сүйсініп жақпар-жақпар жартасыңа, 

Сыйынар Будда келіп әр тасыңа.  

Көкшетау – көк пен жердің кереметі, 

Түспеген дүние жүзі картасына. 

Көрмеген қысы-жазы түсің қашып, 

Көркіңе Ұрым – ынтық, Мысыр – ғашық. 

Жатаған тау болсаң да, өр Көкшетау, 

Жатырсың күллі таудың мысын басып [1]. 

Мысыр – ғашық, таудың мысын басу – кейіптеу. Ақын кейіптеуді ұтымды 

пайдаланған. Себебі Бурабайдағы әрбір тау, әрбір тас адам мен жан-жануардың бейнесіне 

ұқсап тұрады, соны дәлме-дәл көркем сөзбен жеткізу – ақынның шеберлігі. «Көңілдің 

кірі» – метафора, осы тіркес арқылы ақын Көкшенің суынан, ауасынан тек адамның тәні 

ғана рахаттанбай, іші де тазаратынын айтып тұр. «Көз жасымдай», «қауырсындай», 

«қорғасындай» – теңеулер. Адамның көз жасы мөлдір келеді, ақын Көкшетау көлінің 

тазалығын, тұнықтығын анық көрсету үшін оны көз жасына, осы жерден адам бойы қуат 

алып, өзін жеңіл сезіне алатындықтан қауырсынға, неше түрлі аңыз бен тарих еске түсіп, 

Көкшенің сырларына қызығып, тылсымына үңілген терең ойларды қорғасын ауырлығына 
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теңеп тұр. Демек, ақынның осы өлеңін оқыған оқырман Көкшетау жерін көргісе келері, 

ауасын жұтқысы келері, тән мен жанның рахатына бөленгісі келері анық. Ал ол үшін 

ақынның көркем ойы, кестелі сөздері қызмет етіп тұр.  

Ақынның барлық өлеңі сол сәтінде жазыла қоймайды. Абай атамыз айтқандай 

«Өлең деген тумайды жайшылықта». Ақын көптеген экспериментке барады, өлең шикі 

болса, қайтадан ой пісіреді, ізденеді, бір тақырыпта бірнеше өлең жазады, сәтті шыққанын 

таңдап жарыққа шығарады. Өлеңдері бір сарында болмай, ойы да, құрылысы да, 

көркемдік жағы да құбылып тұрса, оқырманға одан сайын қызық болары анық. Біреулер 

хайкумен қысқа қайырады, енді біреу ішкі ұйқаспен ерекшелейді, бірі 5-6 буынды қиын 

ұйқасқа барады,  

Алмас Темірбайдың «Ақ қар  жауып  жатқанда...» өлеңінен үзінді келтірейік:  

«Ақ қар жауып, 

Ақ қар жауып жатқанда... 

Ақбозат пен Көкбозат жусап жатқан шақтарда. 

Ақырғы өлең жазғандай мұңаямын мен неге, 

Ақ қайыңдар ауырып, ауыр ойға батқанда?!. 

 

Ақ сүйектің баласы болмағанға өкінбен, 

Ақсаңдаған жетімек қозыдай боп жетілгем. 

Ақ жусаны аңқыған Сары Арқаның жерінде, 

Ақ бораннан басқа ешкім қаққан емес бетімнен! 

 

Ақтоқтыдай арудың ақ білегін жастанып, 

Ақан сері бабамдай махаббатқа мастанып... 

Ақ сағымға айналды-ау тілсіз, мұңсыз түндерім, 

Ақ жастықтың шетіне тарам-тарам жас тамып. 

 

Ақ некемді бұза алмай, өзімді-өзім шектедім, 

Ақша төлеп бітірдім махаббаттың мектебін. 

Ақ қояндай зымырап арман қашты алдымнан, 

Ақсақ қасқыр секілді жете алмадым, жетпедім. 

 

Ақ дидарлы Дүния-ай, кімге мойын бұрмақсың? 

Ақ домбыра сияқты жырым саған тіл қатсын! 

Ақ сәлделі атамның әзіліндей қымбатсың, 

Ақ жаулықты әжемнің әжіміндей жұмбақсың...» [1, 192]  

Өлеңнің атына заты сай, оқымай тұрып әр тармағының басындағы «ақ» сөзі көзіңе 

оттай басылады. Бұл да ақынның шеберлігі, өлеңге берген ерекше бояу, әсем әуез. Қазақ 

халқына ақ түс жақын екенін, өмір салтында көп нәрсе ақ түспен байланысты екенін 

білген ақын дыбысты ғана емес, тұтас сөзді ассонанс қып алып, өлеңнің пішінін жұп-

жұмыр қылып, мазмұнын да бұзып алмай, өлеңді сәтті өріп шыққан. Ал енді өлеңнің 

көркемдігіне тоқталайық.  

«Ақырғы өлең жазғандай» – теңеу, ақынның өмір жолы аяқталар шақты сезуі, соған 

орай соңғы жыр жазуы, өмірге деген қимастығы – дүниедегі ең мұңды, ең ауыр шақ. 

Алмас ақын сол сәттегі көңіл-күйін осындай оймен жеткізіп тұр. «Қайыңдар ауырып» – 

кейіптеу, өзінің жағдайын қыстыгүні қатып тұрған қайыңдармен байланыстырады, өз 

тағдырын соған ұқсатады. «Ауыр ой» – метафора, ауыр сөзі тура мағынасында тек 

салмаққа қатысты болса, бұл жерде ойдың ауырлығы, іштей мазалаған мұң сөз болып тұр. 

«Қозыдай» – теңеу, қозы жетім болсын, әлсіз болсын, әйтеуір ит-құсқа жем болмаса 

болды, бір жетіледі. Ақын бұл жерде біреудің көмегінсіз, қайрат-жігердің арқасында 

ержеткенін меңзеп тұр. «Мұңсыз түн» – метафора, адам ер жете келе қалың ойға шомыла 
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бастайды, ғашық болады, ал ақын бұл жерде өткен шақтағы мазасыз күйін аңсайды, 

сағымға айналды деп келмеске кеткенін ойлап күрсінісін білдіреді. «Қояндай», «Ақсақ 

қасқыр секілді» – теңеу, ақын жеткізбеген арманын қоянға теңейді, себебі 

сүтқоректілердің ішінде шапшаң, жылдамы қоян болған соң соны алып отыр. Ал сол 

арманды қуып жете алмаған өзін «ақсақ қасқырға» теңеуі де сәтті теңеу, себебі қоян мен 

қасқыр әдеби шығармаларда үнемі қатар кездесетін аң, жануар. «Атамның әзіліндей» – 

теңеу, дүниені атасының әзіліндей қымбат дейді, неге? Себебі көпті көрген қарияның 

жасы ұлғайған сайын, төрінен көрі жақындаған сайын оның әрбір сөзі құнды, бағалы боп, 

өзінің қадірі одан бетер арта түседі. «Әжемнің әжіміндей» – теңеу, дүниені әжесінің 

әжіміндей жұмбақ дейді. Шынымен, ақ жаулықты қарт ананың әрбір әжімінің өзіндік 

сыры бар, ол әжім тек қана қарттықтың белгісі емес. Ол әжімнің астарында сағыныш, 

шаттық, қайғы-мұң, күйзеліс, махаббат және уақыт жатыр. Ақын осы теңеулерді 

қолданып пенде үшін дүниенің нақты бағасын қандай екенін дәл тауып жазған. Ал «ақ 

қар», «ақ қайың», «ақ жусан», «ақ боран», «ақ сағым», «ақ жастық», «ақ неке», «ақ қоян», 

«ақ дидар»,  «ақ домбыра», «ақ сәлде», «ақ жаулық» мұның бәрі – зат пен құбылыстың 

сыр-түсін білдіретін эпитеттер.  

Ақ қар жауып жатқан мезгілдегі сол сезімді, ой толқынысын ақын поэзия тілімен 

осылай жеткізеді. «Ақынның қаруы – тіл» демекші, ақын айтпақ ойын қағаз бетіне түсіре 

отырып, небір керемет сөз оралымдар мен тіркестерді қолданып, ғажайып өлең туғызу 

үшін көркемдік тәсілдерді пайдаланған. 

 Ақындар көбінесе көңілін мұң шалғанда, махаббат дертіне шалдыққан да өлең 

жазады. Шер толқытса да, депрессия болса да, пессимизмге түссе де, сағыныштан 

сарғайса да өлең жазбай қоймайды. Алдымен өлең оқырманның ой-сезіміне әсер етуі 

керек, қозғауы керек. Өлеңдегі ой терең болса, суреті анық, бояуы қанық болса, көркем 

сезім білініп тұрса, оқырманның сезім шоғын үрлейді. Ақын Алмас Темірбайдың 

«Баянсыз» атты өлеңінде ақынның ішкі сезімі, өмірде көп қателік жасалғаны, арманына 

дұрыс жете алмағаны анық байқалады. Дүниенің шынымен баянсыз екеніне көзі 

жеткендіктен де өлеңнің тақырыбын солай қойған. 

«Жыр жазғанмын жыртық көңіл жамалмас, 

Ізгі үміт іздегенін таба алмас. 

Жылуы жоқ жылтыраған мұз құсап, 

Қарашықта қатып мәңгі қалар жас. 

Ақылыммен жарты әлемді жайнаттым, 

Ашуыммен жарты әлемді жайраттым. 

Үш жыл бұрын, үш жыл бұрын... шабытым 

Ұшқыр еді шабысынан бәйге аттың. 

Тірлігімде тіккен туым жығылмай, 

Шалқақтаушы ем Шыңғысханның ұлындай. 

Адастырып кетті, міне, ақыры 

Ой-арманым ор қоянның жымындай. 

Бәрі-бәрі... 

Көрген түстей баянсыз, 

Бәлкім, мені мүсіркерсіз, аярсыз. 

Көкірегімнің жұдырықтай алтынын 

Көзіңіздің жасыменен шаярсыз. 

Жыр жазғанмен... 

Жыртық көңіл жамалмас, 

Ізгі үміт іздегенін таба алмас. 

Көр-кеудемді құшқаныңнан не қайыр, 

Өлген сезім о дүниеден оралмас...» [2, 47]. 
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Осы өлеңнен ақынның мұңға батқанын, жанына жылу іздейтінін, көп нәрседен көңілі 

қалғанын аңғарамыз. Кейбір жайттың оңынан келмегеніне көңілі толмай, жанарын жасқа да 

малып үлгерген. Ол өзінің өзгергенін баяндайды. Шабыты баяулаған, көп үміті үзілген, өз-

өзіне келе алмай күйзеліске түскен. Ол айналасынан қолдау, қоғамнан қуат іздейді. Ал  енді 

өлеңнің бейнелілігіне тоқталайық. «Жыртық көңіл» – метафора, жыртық шатырдан су кіреді, 

жыртық киімнен суық өтеді, ал жыртық көңіл құлазығаннан пайда болады, ақынның үміті зая 

болып, көңілге қаяу түскенін осы тіркеспен келтіріп отыр. «Мұз құсап» – теңеу, ескі 

күйзелістер, мұңға толы өткен шақтар үшін төгілген жастың ізін мұзға теңейді, мұз жылуы 

жоқ, суық, қатқан зат болғандықтан, өз күйін соған теңеген. «Ақылыммен жарты әлемді 

жайнаттым, Ашуыммен жарты әлемді жайраттым» – гипербола, осыдан ақындық «меннің» 

қуатын көреміз, ойды күшейтіп, өзінің өзгергенін көрсетеду. «Шыңғысханның ұлындай», «ор 

қоянның жымыңдай» – теңеу, бұған дейін өз бойында паңдық болғанын, шалқайып жүргенін 

баян етсе, өзінің жеткізбеген арманын қашқанда түрлі айлаға салатын қоянға теңейді. «Көркен 

түстей», «жұдырықтай алтын» – теңеу, әрине, қазақ «түс – түлкінің боғы», – дейді. Түстегі 

нәрсенің бәрі өңдегі дүниемен сәйкес келе бермейді, сол себепті ақын өзінің баянсыз 

шақтарын түске теңейді, ал жұдырықтай алтын дегені ол – жүрек, демек, шер тарқату арқылы, 

жылы сөйлеу арқылы жүрек дертін жазуға болатынын, көңілдегі қаяуды кетіруге болатынын 

осылай көркем тілмен жеткізеді. «Өлген сезім» – кейіптеу, ғайып болған, немесе өшкен 

сезімді осылай келтіріп тұр, ақынның бір нәрседен көңілі қалған, осы жайлы оған 

жәрдемдесейін десең де, оның сол сезімі келмеске кеткен сыңайлы, өлген адам о дүниеден 

оралмаса, бұл сезім де дәл солай оралмастай жағдайға жеткен. Демек, ақын сол бір шақтарды, 

сол бір сезім, көңілді қайтарудың орнына, керісінше, қоштасып тұрғандай, ішінде басқа үміт 

пайда болғандай. 

Қорытындылай келе, «ақыл керек, білім керек, іске жақын қарарға», – дейді Жүсіп Хас 

Қажыб Баласағұни бабамыз. Бұл дана сөздің де айтылғанына тура он ғасыр толған екен, бірақ, 

алтын сөзді тот басқан емес, әлі он ғасырға жетер ұлағат өсиеті жатыр. Ендеше, қазақ 

поэзиясында өзіндік орны бар Алмас Темірбайдың тағдыры, сезімі, сағынышы, махаббаты, 

тәтті мұңы поэзия тілімен сайрап, оқырман жүрегінен орын ала білді. Алмас ақынның өлеңге 

деген жауапкершілігі жұп-жұмыр өлең формасынан, өзіндік стилінен, терең мазмұнынан, 

сондай-ақ тілінің кестелігінен, ойының шұрайлығынан анық байқалады. 
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В данной статье рассмотрены пути повышения познавательного интереса, 

формирования эстетического воспитания учащихся в обучении поэзии Ильяса 

Жансугурова. 

Ключевые слова: Ильяс и красота, сила слов, природа и лирика, новые методы. 

 

The article is considered the role of I.Zhansugurov to develop students’ aesthetic 

experience in poetry teaching. The beauty of Ilyas poetry is revealed.  

Key words: Iliyasand beauty, the power of words, the lyrics and nature, new methods 

 

Тұлғаның дүниетанымы, сондай-ақ, дүниетанымдық білімдер мен сенімдер, 

дүниетанымдық көзқарастың кеңеюі мен тереңдеуі қажеттігінен тұрады. Қажеттілік 

дүниетаным сапасы ретінде: жеке тұлғаның дүниетанымы тек заттық-мазмұндық 

категория емес, ол сондай-ақ, психологиялық категория, соның ішінде эмоционалды-

жігерлік категория. Білім мен білікке негізделген қажеттілік пен сенімділік дүниетаным 

табиғатына сай, яғни тиісті, жетілген, сонымен қатар, шынайы мүмкін және қол жетерлік 

туралы түсінік болатын жалпы әлеуметтік, адамгершілік және эстетикалық арман 

мұраттардың қалыптасуын қамтамасыз етеді [1, 141]. Оқушы бойына  дүниетаным 

қалыптасуына барлық пәннің әсері бар. Соның ішінде қазақ әдебиеті пәнін ерекше атауға 

болады. Ақындардың шығармаларын, өлеңдерін оқи отырып қоршаған ортамен танысады. 

Дүниетанымы кеңейеді. Поэзиядағы жанды табиғат сұлулық әлеміне әкеледі. 

Осы орайда белгілі педогог Е.Боранқұлов «Жеке тұлғаны тәрбиелеу және 

эстетикалық мәдениет» атты еңбегінде: «Эстетикалық тәрбиенің міндеттерінің бірі – 

эстетикалық сезімді және эстетикалық қабылдауды тәрбиелеу. Өмірдегі, өнердегі 

әдемілікті сезу және көру адамдарда әр түрлі болады. Біреулер әдемілікке үңіле қарап, 

оның сырын білуге тырысады, ал кейбіреулер оған онша мән бермейді, қалай болса солай 

қарап, жанынан өте шығады. Әдемілікті сезіну үшін, оған түсіну үшін ең алдымен 

бейнелеу өнері, музыка, әдебиет және ән саласынан әрбір адамда білім болу қажет» [2, 

40]. Білімді адам айналадағы сұлулықты көріп, танып, біліп, бағалай біледі. 

Оқушылардың бойында эстетикалық мұратты, олардың дүниетанымын 

қалыптастыру қиын да ұзақ үрдіс болып табылады [2, 16]. Кейбір оқушылардың 

дүниетанымының өзгеруіне өздерінің оқыған шығармаларының кейіпкерлері әсер етіп 

жатады. Оқушы оқыған шығармасы бойынша ойын жеткізіп, талдап жатса ол оның таным 

нәтижесінің жетістігі болып табылады. Ол үшін мұғалім оқушыға тақырыпты ашатындай, 

оқушыны қызықтыратындай белсенді тапсырмалар беруі қажет. 

Қазақ әдебиетінің құнарлы саласының бірі – поэзия болса, Ілияс Жансүгіров сол 

құнарлы салаға бар күш-қуатын сарқа жұмсаған алпауыт ақынның бірі деп білеміз. Ғабит 

Мүсіреповше толғасақ, «Ілияс, Бейімбет, Сәкен үшеуі енді толысып келе жатқан кезінде, 

43 жасында кетті ғой өмірден. Қырық пен елудің арасы жазушылардың толығатын кезі, 

белгілі бір прозашы не ақын болып танылатын кезі. Оған олардың бірде-бірі жеткен жоқ. 

Бұл үшеуінің ішінде проза саласында өзін-өзі толығырақ көрсете алатын Бейімбет, 

поэзияда Ілияс деп білемін,» - дегенін әрқашан жадымызда ұстағанымыз абзал, әйтпесе 

«Жоғалған пышақтың сабы алтын еді» деп әр жанр, әр салада тамсана сөйлеп, теңеу таба 

алмай қалуымыз оп-оңай [3, 25]. Ілияс поэзиясы бастан-аяқ қазақтың халық әдебиеті мен 

халық тілінен нәр алып дамығаны шығармаларынан айқын көрініс тауып отырғаны сіз бен 

бізге мәлім. 

Ілияс шығармашылығын насихаттауда көп еңбек сіңірген Мұхаметжан Қаратаев 

«Ілияс Жансүгіровтың қазақ әдебиетінде алатын орны үлкен, өзгеше. Поэзияда өзіндік үні 

бар, беті бар, айрықша қуаты бар» десе, Қажым Жұмалиев «Қазақ өлең құрлысын бұрын 

болмаған жаңа ұйқастармен байытуы, поэзиямызда өрістей алмай келген психологиялық 

суреттеу әдісінің өнегесін көрсетеді, халықтың тіл қазынасын толық меңгеріп, керегін 
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таңдап ала білуі, үздік образ, оригиналдық сөйлем құрылыстары арқылы игілікті іс- 

еңбектері тарих төрінен орын алады» деп біледі [3, 6]. 

«Қазақтың халық поэзиясында табиғат суреті, жаратылыс көріністері үлкен орын 

алады. Бұлай болуы заңды да. Сахарада көшіп жүрген, күнделікті өмірі жазда, күзде, тіпті 

жыл бойы дерлік кең далада, төңкерілген ашық аспан астында, өзен-судың жағасында 

өтетін елдің өзін ұдайы табиғаттың аясында, құшағында отырғандай сезінуі таңқаларлық 

нәрсе емес» - дейді теоретик ғалым З.Ахметов [4, 33]. Шындығында Ілияс ақынның 

«Жетісу суреттері» өлеңі жансыз табиғатқа жан бітіріп, ерекше сипатталған. Тіршіліктің 

қайнар көзі осы табиғатта жатыр. Оқушылардың бойына жаратылыс туралы таным түсінік 

де осындай поэзияларды оқығаннан қалыптасады. 

«Жетісу суреттері» өлеңі Ілиястың суреттеу арқылы ең жоғары талғаммен 

жазылған өлеңдерінің бірі. Оны Мұхтар Әуезовтың мына сөздерінен аңғаруға болады, 

«Мен Ілиясты бұрын да білуші ем, өлеңдерін оқып жүретінмін. Бірақ оның шын 

мағынасында дарынды ақын екенін мойындағаным сол «Жетісу суреттері» өлеңін 

оқығаннан кейін», - деп таң-тамаша қалуы орынды [5, 69]. «Жетісу суреттері» өлеңі бес 

бөлімнен тұрады. Олар: «Жалпы сын», «Тау суреті», «Жетісудағы су суреті», «Жетісу 

жәндігі», «Жер түгі» тәрізді 333 жолдан тұратын көлемді туынды. Бұл шығарма – қазақ 

поэзиясындағы еш қайталанбас құнды поэзиялық мұра. «Жетісу суретінде» ақын 52 

тіршілік иелерін атап өтетініне оқушылардың назарын аударып, өлең жолдарын 

нақышына келтіре дауыстап оқып беру керек. Ол, сөз жоқ, оқушы сезіміне әсер етері хақ. 
Жасанған театрдағы ойыншыдай, 

Құздардың көрінеді аң алаңынан. 

Қиынның жынысында бар деседі, 

Сілеусін, ілбіс, аю, бұғы, бұлан. 

Кәдімгі қасқыр серек,қарақұлақ, 

Шуылдайд шие бөрі үй артынан... [3, 205] 

Енді бірде, жыртқыш құстар туралы: 
Тазқара,балтажұтар, ақбас құмай,  

Бұлақта отырғанын көрем ұдай,-  

деп тағы басқа да құстар мен қазіргі уақытта ұмыт болған ағаш-шөптердің атаулары да 

өлеңде табиғи жарасым тапқандығын «Жетісу жәндігі» бөлімінен мысал келтіре отырып 

түсіндіріп, оқушыны туған жерін сүюге, табиғат ананы аялауға, эстетикалық танымдық 

қызығушылығын оятуға тәрбиелейміз. Осы орайда оқушыға жырда кездесетін аң-құс, 

жәндік, өсімдік атаулары туралы ақпарат тауып, қорғауға тапсырма беріледі. Бұл жұмыс 

оқушыны ізденіске жетелейді. Сонымен қатар өлең бойынша оқушыға «Қос жазба» 

күнделігін толтырып, түсіндіруге  сызба жұмысы беріледі. Бұл тапсырманы орындатудағы 

мақсатымыз оқушыларға Жетісудағы жер-су атауларын таныстыру.  

Мысалы: 

Үзінді Сипаттама 

Жетісу Жетісу - жер жанатты. 

  

Оқушының жұмысы: 

Үзінді Сипаттама 

Жетісу Жетісу - жер жанатты. 

Тарбағатай Тарбағатай - жердің құты 

Үшқараш Үшқараш - малға жайлы, елге жайлау 

Қарқара Қарқара - құт мекен, қарағай,арша мол 

өсетін жер. 

Мұзбалақ Мұзбалақ - аспанмен тіркескен әдемі жер. 

Алтай Аруақты-Алтай. Бұл жерге талай талай 

жұрт көз тіккен. 
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Оқушы бұл тапсырманы орындау арқылы өзінің танымдық қызығушылық 

қабілеттерін арттырады. «Жетісу суреттері» өлеңінде кездесетін тау атауларын «Қос 

жазба» әдісі арқылы дәптерге жазып жанына сипаттама жазды. Келесі үй тапсырмасы 

таудың орнына «Жетісу жәндігі» бөлімінен аң, құс, жәндік атауларын жазып, мағынасын 

ашу тапсырылады. Осындай тапсырмалар арқылы өлеңде кездесетін табиғат құбылыстары 

анықталады. 

Келесі, «Тау суреті» бөліміндегі тауларды таныту және оқушылардың табиғатқа 

деген қызығушылығын, танымын арттыру мақсатында өлең жолдарын оқытып, тапсырма 

ұсынуға болады. Нақтыласақ, оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыруға «Дербес 

пікір» тәсілі арқылы тапсырма орындау ұсынылады. Өлең туралы пікірін жазғызу. 

1.Өзіндік пікір(идея): бір сөйлем. 

2.Дәлел: екі сөйлем. 

3.Өз пікірін айғақтайтын мысал:екі сөйлем 

4.Өз пікіріне қарсы пікір: бір сөйлем. 

5.Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал: екі сөйлем. 

6.Қорытынды: екі сөйлем.  

Бұл тапсырмаларды орындау барысында оқушылардан біршама нәтиже байқалды. 

Әр оқушы өздері ұнатқан жер су атауларының мағыналарын қара сөзбен жазып, 

әрқайсысына сипаттама беріп, ізденіп қызығушылықпен жұмыс жасады. Жетісу өңірінде 

осындай ғажайып жерлер бар екеніне көздерін жеткізді. Мысалы: 

1.Өзіндік пікір (идея): Бұл өлеңде Жетісу жерінің табиғаты көркем суреттеледі. 

2. Дәлел: 1.Өлеңде жер, су атаулары сипатталған, Жетісу жеріндегі өсімдіктер, 

жәндіктер туралы айтылған. 

3.Өз пікірін айғақтайтын мысал:  

Аттанған алты өзені Жетісудің 

Балқашқа бауырымдап еңкілдейді. 

Ағашта өзің білген қарағай, тал, 

Жалғыз-ақ неше алуан түрлісі бар. 

4.Өз пікіріне қарсы пікір: Жетісу өлкесінде шұрайлы жерлер жоқ. 

5.Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал:  

Жер таппан жерде жетер Жетісуым: 

Күркілдек,Көксу,Лепсі,Іле,Шуым, 

Асқардың аспан сүйген сілекейін, 

Жан бар ма татпайтұғын, айтпайтұғын. 

6.Қорытынды: Ілияс ақынның «Жетісу суреттері» өлеңін оқып, талдай отырып 

Жетісу өлкесі туралы өзіме көп мағлұмат алдым. 

Міне, осылай әр оқушы осы тапсырмаларды орындау арқылы өздерінің сөздік 

қорларын дамытып, Жетісу аймағы туралы көп мағлұмат алды. Бір-бірін тыңдай отырып 

жазғандарын жарыса оқыды. Бұл тапсырманы орындағанда оқушылар білім алумен бірге, 

танымдық қызығушылығын арттырды. 

Осындай әдіс-тәсілдер арқылы оқушының есте сақтау қабілетін дамытып, поэзияны 

ақынша сүюге тәрбиелейміз. Елін, жерін құрметтеу арқылы оқушының бойына 

патриоттық сезім қалыптастырамыз. Кітап оқуға деген құштарлығын оятамыз. Тақырыпты 

қызығып оқыған оқушының оқу сапасы да көтеріледі және оң нәтиже көрсетеді. 

Ілияс Жансүгіровтың қазақ поэзиясын өркендетуге қосқан тағы бір саласы – 

пейзаждық лирика. Табиғатқа арнаған «Жетісу суреттері» өлеңінің қай бөлімін оқысаңыз 

да сөзбен сурет салуға шеберлігі айқын көрінеді. Көркем туындыны оқытудың ең 

бастысы, сол көркем туынды туралы оқушының пікіріне, ойына ерекше көңіл бөлген жөн. 

Басқа пәндерге қарағанда, әдебиет пәнінде әртүрлі психологиялық рең: сезім, шабыттану, 

эмоция, әсер, еліктеу, қиялдау, армандау ерекше көрінеді. 
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«Жетісу суреттері» – ақынның туған жер тақырыбындағы ірі туындысы. Ақын өзі  

туып-өскен Жетісу жерін үлкен шеберлікпен, бейнелі сөздермен түгелдей, тұтас көз алдыңа 

елестетеді. Бұл өлкені көрмеген адамға да көп мағлұмат береді. 

Мектеп оқушыларын туған жер сырларына терең үңілуге, ыстық сезіммен сүйе білуге 

үйретіп қана қоймай, олардың бойында эстетикалық танымдық қызығушылығын арттыруға да 

жол ашады. Ақын поэзиясын оқыту арқылы, Отанды сүю сезімі әуелі өз отбасыңнан бастау 

алатыны белгілі. Өз үйіңді, ауылыңды, еліңді, жалпы адам баласын сүю осылайша кеңейе 

береді. Ілияс өлеңдерін оқысаң, туған даланың  самалы еседі, кескін-келбетін көресің. Міне, 

осы  жайттардың бәрін оқушы жүрегіне сіңіре білгенде ғана, оқушылардың бойында 

толыққанды эстетикалық  танымдық қызығушылығын арттырамыз. Оқушы сезімін ояту ақын 

поэзиясын оқыту арқылы оқушылардың эстетикалық танымын арттыру- әдебиет пәні 

мұғалімінің құзырында. Әдебиет зерттеуші ғалым, белгілі жазушы, ұлағатты ұстаз Қажым 

Жұмалиев «Көркем шығарма– әдебиеттің құндылығы. Көркем шығарманы оқыту- оқушының 

сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани дүниесін байыту, эстетикалық талғамын  

жетілдіру, адамгершілік қасиетін қалыптастыру»,- деген болатын.  

Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиеті тарихында алатын орны үлкен. Ол өзінің 

шығармаларымен әдебиетіміздегі көркемдік тәсілді қалыптастыруға елеулі үлес қосты. Заман 

шындығын, оның өткен шырғалаңын нақты суреттей білген реалист қаламгер. Сөз зергерінің 

айшықты туындылары қазақтың көркем сөз мәдениетін дамытты, әдеби тілді байытты [6, 3]. 

Ілияс Жансүгіров – қазақ әдебиетінің поэзиясына көп үлес қосқан дара тұлға. 

Ендеше, ақын поэзиясын оқыту арқылы, ұстаздар қауымы оқушылардың бойында 

эстетикалық танымдық қызығушылығын арттыруда аянбай еңбек ете беретіндеріне кәміл сене 

отырып, ХХІ ғасыр ұрпақтарын өткенімізді ұмытпай, асыл мұраларымызды бағалай білуге 

үндеймін. 
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Бұл мақалада оқушылардың көркем еңбек пәніне қызығушылығын арттырудың бір 

жолы ретінде динамикалық суреттер (анимация немесе мультфильм) жасату 

көрсетілген. 

Тірек сөздер: динамикалық мультфильм, сюжет, кейіпкер, декорациялар, штатив 

. 

This article shows how to create dynamic pictures (animation or cartoon) as one way to 

increase students' interest in art. 

Key words: dynamic cartoon, plot, character, scenery, tripod. 

 

Оқушыларының көркемдік-эстетикалық дамуы үшін балаларды анимациялық 

фильм жасау процесіне тарту ерекше маңызды деп ойлаймыз, бұл балалардың 

шығармашылық ойлау және стандартты емес шешімдер қабылдау қабілетін дамытады, 

шығармашылық тұлғаның негізгі қасиеттері. Осы бағытта 4 сынып оқушыларымен 

өткізген жұмысымыз туралы тәжірибемізбен бөлісеміз. 

Сынып: 4 

Тақырыбы: Динамикалық суреттер (мультфильм) 

Сабақтың мақсаты: Динамикалық суреттер жайлы мағлұмат беру. Олар қалай 

құрастырылады, қалай жасалатыны туралы түсінік беру, жасап үйрету. 

Міндеттері: 1.Әр-түрлі көріністерді құрастыруда баланың іскерлігін дамыту; 

елестету арқылы қиялын , шығармашылығын дамыту; 

2.Топтық жұмыс арқылы, өзара бірлестік, серіктестік, нәтижеге жетіп 

іскерліктерін арттыру.  

3.Жинақылыққа, ұқыптылыққа, силастыққа, түсіністікке, төзімділікке, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Көрнекілігі:  1. ауызша (әңгіме жүргізу) 

                      2. видео 

Қажетті құралдар: түрлі-түсті  пластилин, штатиф, сафит, ақ қағаз, стектер,  

Сабақ барысы: 

I.Ұйымдастыру кезеңі. 

1.Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу 

2.Оқушылардың сабаққа даярлығын тексеру. 

3.Қауіпсіздік техникасын еске салу. 

Жаңа сабақ 

Мультфильмнің тарихы. 1877ж. Францияда инженер Эмиль Рейно бірінші 

проксиноскопті ойлап шығарғаннан басталады. 1892ж. Қазан айының 28 жұлдызында 

Париж қаласының Гревен мұражайында аппараттардың көмегімен бірінші графикалық 

лентаны «оптический театр» көрсетті, ол кинематограф пайда болғанға дейінгі 

кинопроектор болған.  

Алғашқыда мультфильмдер 15 минутқа дейін созылатын жай қолдан салынып 

боялған пантомималардан тұратын. Рейно мультфильмде суреттермен қоса 

фотографияларды қолдануды шығарды. Бертін келе мультипликацияның дамуына 

американ Уинзор Мак-Кей үлесін қосты, ол экранға алғашқы рет жануарды шығарды, ол 

үйретілген Герти атты динозавр болды. Тағыда үлесін қосқандар Норман Мак-Ларен 

(«камерасыз анимацияны» ойлап шығарды және фонограмма қолданды). Кэролайн Лиф, 

Карел Земан, Лотта Райнигер, Фрэнк Томас, Иржи Трнка, Бретислав Пояр, Гермина 

Тырлова, Эмиль Коль, Владислав Александович Старевич сияқты адамдар өздерінің 

мультипликацияға зор үлестерін қосты. 

Мультфильмді тек сурет салыпқана емес сонымен қатар пластилиннен және 

балшықтан түсіруге болады Пластилиннен жасалған мультфильм 1908ж. АҚШта Эдисон 

компаниясы түсірген «Мечта уэльской гренки с сыром, сделанной скульптором»-атты 

мультфильмі көрсетілгеннен бастап пайда болды, бұл күлкілі мультфильмнің сценариін 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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жазған Уинзор Мак-Кей. 1916ж. пластилиннен мультфильм жасау кеңінен тарады. Осы 

уақытта Хелена Смит Дэйтон және Уилли Хопкинс әр-түрлі сюжетке мультфильмдер 

түсірді. Кейінірек Уилли 50 ден астам пластилиннен жасалған мультфильм түсірді. Бірақ 

1920ж. пластилиннен анимация жасау төмендеді, дәстүрлі анимацияның дамуына 

байланысты. Біраз адамдар өздерінің еңбектері үшін оскар алды, мысалы; «Закрыт по 

понедельникам» (1974) и «Мона Лиза, спускающаяся по лестнице» (1992 г.) және т.б. 

Пластилиннен мультфильм жасау оңай емес. 2 кадрға 1 сурет деп есептесек, онда 

мультфильмнің 1 сикундына 12 суреттүсіру керек(жылдамдығы-24 кадр сек.). Осыған 

байланысты 1 секунтты түсіру үшін объектіні 12 рет өзгерту керек. Ал 30-минуттық 

мультфильмге 21 600 сурет керек, ал толық аяқталған 90 минуттық мультфильмге  64 800 

сурет керек.     

Жаслған кейіпкерлер қозғалмалы қаңқаларға орнатылады. Көлемді анимацияда 

кейіпкерлер декорацияның алдына орнатылады және әр кадр арасында кейіпкерлерді  

қозғалтып, өзгертіп отырады.      

Жақсы нәтижеге жету үшін бүтіндік, ажырамастық иллюзияны жоғалтып алмау 

керек. Ол үшін жарықты және объектілердің орналасуларын, орындарының ауысуын 

бақылап отыру керек. 

Тағыда объект мыжылып қалған жоқпа, кірленген жоқпа және шаш пен шаң түсіп 

қалмауын бақылау керек. 

Ал жасап көрелік: 

1.кезең.  

Ең алдымен балалар, біз өзіміздің мультфильміміздің тақырыбын (өзіміздің 

мектебіміз, әр түрлі жарыстар, құттықтаулар с.т.б.) ойластыруымыз керек, содан 

кейін сол тақырыпқа байланысты сюжет таңдауымыз керек. Тақырыптар қазіргі заманға 

сай, актуалды болуы қажет. 

2.кезең.  

Таңдалған тақырыбымызға байланысты біз енді кейіпкерлерді пластилиннен 

сомдап дайындаймыз. Содан кейін кейіпкердің іс-әрекетіне байланысты декорацияларды 

жасаймыз және штатифті дайындаймыз. 

 
 

3.кезең.  
Кейіпкерлерді, декорациялардың алдына орналастырамыз да штатифті ыңғайлап 

қоямыз, сосын кейіпкерлерімізді жылжытып суретке түсіреміз, қажет болса 

декорациялардыда ауыстырып отырамыз. 

 
 

Міне осындай қарбалас жұмыстың арқасында біздер мультфильм көре аламыз. 

Қорытындылау: Біз сендермен бүгін өнердің қандай түрімен таныстық? 

Ол ең алғаш кай жерде пайда болды? Кім ойлап тапты? 

Содан кейін қандай елдерде пайда болды? Қай жылы? 

Пластилиннен мультфильм түсіру қиынба екен? 

Сендерге сабақ ұнадыма? 

http://www.multhistory.ru/videos/egik_v_tymane.html
http://www.multhistory.ru/videos/mona_lisa.html
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье говорится о развитии коммуникативной компетенции школьников на 

уроках русского языка средствами игровой деятельности.  

Ключевые слова: игровые технологии, коммуникативные компетенции, 

коммуникативные учебные действия, предметные, метапредметные и личностные 

универсальные учебные действия.  

 

Мақалада орыс тілі сабағында ойын іс-әрекеті арқылы мектеп оқушыларының 

коммуникативтік құзыреттілігін дамытуы сипатталады. 

Түйін сөздер: ойын технологиялары, коммуникативті құзіреттіліктер, 

коммуникативті оқу әрекеті, пәндік, метапәндік және жеке әмбебап оқу әрекеті. 

 

Development of communicative competence of schoolchildren in Russian language 

lessons by means of gaming activities. 

Key words: game technologies, communicative competencies, communicative learning 

activities, subject, meta-subject and personal universal learning activities. 

 

В настоящее главной целью среднего образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, планировать пути их 

реализации, справедливо оценивать свои результаты, то есть – формирование умения 

учиться. Как всегда было принято, учитель был обязан дать ученику необходимые знания 

по предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не в 

состоянии предугадать какие знания и умения ему понадобятся в будущем. Поэтому и 

появляется необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей жизни. Мы не 

уходим от основной системы знаний. Современное образование изменило основные 

приоритеты. Содержание урока, его предметная сторона перестает быть центральной 

частью стандарта. В основе формирования универсальных учебных действий лежит 

«умение учиться», которое предполагает освоение всех компонентов учебной 

деятельности, УУД направлены на достижение планируемых результатов. Различают три 

группы планируемых результатов: Предметные, Метапредметные и Личностные 

универсальные учебные действия. Хотелось бы отметить, что особое внимание в системе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий, т.к. содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. 

http://www.multhistory.ru/technologies/plastilin.html
mailto:saule030573@mail.ru
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Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Соответственно, начинать формировать коммуникативные 

учебные действия у школьников следует, развивая связную речь детей. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и диалогическими формами нормами родного языка – 

это те задачи, которые мы решаем в своей системе работы с младшими школьниками. 

В систему работы по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках русского языка необходимо активно включать игры. «Для развития и 

совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей очень 

действенным методом является дидактическая игра, которая может выступать как 

ведущая деятельность» [1, 78]. Русский язык является одним из сложных и отнюдь не 

самых интересных предметов в школе. Поэтому необходимо   развить у учащихся интерес 

к этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным. В этом и 

могут помочь дидактические игры, их периодическое использование на уроках. Здесь 

необходимо обратить внимание ещё и на то, что учащиеся совершают переход от игровой 

деятельности к учебной, в младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 

ведущей, но и игра в это возрасте имеет место быть. Об этом свидетельствует то, что дети 

продолжают носить в школу игрушки. Основываясь на этой особенности в развитии 

младших школьников можно сделать вывод о том, что именно через дидактические игры 

можно привлечь внимание детей к предмету, развить у них интерес, заинтересованность в 

получении знаний. В игре на уроке у учащихся развиваются психические процессы, а 

изучаемый материал усваивается и запоминается лучше, чем на обычных уроках. 

Применение дидактических игр способствует не только повышению интереса к 

учению, но и повышает качество самого обучения, повышает прочность полученных 

знаний. Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной 

деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям 

детей, по роли преподавателя. 

Примеры дидактических игр: 

 предметные игры; 

 предметно-словесные; 

 словесные. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности детей, она стимулирует психические процессы, вызывает у учащихся живой 

интерес к процессу познания. В ней дети охотно представляют значительные трудности, 

тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, создает радостное рабочее настроение, облегчает 

процесс усвоения знаний. Но не всякая игра имеет существенное образовательное и 

воспитательное значение, а лишь та, которая приобретает характер познавательной 

деятельности. Дидактическая игра обучающего характера сближает новую, 

познавательную деятельность ребенка с уже привычной для него, облегчая переход от 

игры к серьезной умственной работе. 

Так при изучении темы «Слово и словосочетания» можно использовать следующие 

игры: «Пол слова за вами». Цель игры: условия для повторения разных способов 

словообразований. участники садятся в круги перебрасывают друг ругу мяч. При этом 

бросающий громко говорит половинку какого-нибудь слова: тот, кто ловит, должен 

сказать вторую половину слова. Например: паро-воз, теле-граф, само-лет. Бросать мяч 

можно любому игроку. Отвечать нужно быстро, за каждую ошибку или задержку игрок 
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выбывает из игры. Эффективнее всего использовать игры в конце урока, когда 

работоспособность учащихся падает, внимание начинает рассеиваться, и нужен более 

эффективный метод, способный мобилизовать умственные способности школьников. 

Кроме того, игра требует от учащихся значительной степени самостоятельности, поэтому 

она должна быть подготовлена предшествующими ей упражнениями. Для неѐ должно 

быть оставлено достаточно времени. Однако возможно проведение некоторых игр и в 

начале урока, особенно в тех случаях, когда учащиеся к ним готовились дома. Можно 

использовать игру как своеобразную форму словарного диктанта, орфографической 

пятиминутки. 

Игра – это незаменимый инструмент в развитии личности школьника, с помощью 

которого можно повысить интерес к русскому языку и сделать этот предмет более 

«живым» и увлекательным, путем чередования различных упражнений, игровых 

моментов мы поднимаем интерес к родному языку, культуре общения, способствуем 

развитию языкового мышления и коммуникативных умений. 

В новой Программе для школ с нерусским языком обучения цели и задачи курса 

русского языка определяются главным методологическим принципом обучения – 

коммуникативной ориентированностью обучения, сущность которого состоит в 

восприятии языка как объекта познания, средства общения и гуманитарного развития. 

При этом коммуникативная функция языка выдвигается на первый план и требует 

пристального внимания учителей, методистов, авторов учебников с целью формирования 

оптимальных условий для становления духовно богатой личности, умело и уместно 

использующей язык во всех видах и сферах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся. Проблема формирования и 

развития коммуникативной компетенции особенно актуальна, так как обеспечивает 

успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в современных условиях жизни. 

Для развития и формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка 

широко использую коммуникативно-групповой метод обучения, который предполагает 

разнообразные формы и виды работы. Самые эффективные из них – урок-дискуссия, урок-

презентация, урок-путешествие, урок-сказка, урок в форме игры КВН. 

Основа урока-презентации – изложение нового материала, иллюстрируемое 

рисунками, простыми и анимированными схемами, фотографиями. Поиск материалов к 

уроку проводится заранее. Все подобранные материалы объединяются в общую 

презентацию. В ходе урока такая презентация демонстрируется с помощью 

мультимедийного проектора. Материалы общей презентации чаще всего использую на 

уроке по обобщению изученного материала. Информационные технологии наряду с 

другими средствами обучения стали надежными помощниками учителя, а формы работы с 

ними – привычными. Использую их на различных этапах урока – при изучении нового 

материала, его закреплении и обобщении, при проведении творческих и контрольных 

работ.  

На уроках русского языка и во время проведения Недели русского языка в школе 

для развития и формирования коммуникативной компетенции использую 

лингвистические игры. 

Игра "Аукцион" 

Игра проводится в форме аукциона. В этой игре побеждает тот, кто последним 

назовет фразеологический оборот, в котором встречаются названия животных, птиц, 

насекомых, частей тела человека (головы, носа, ушей, глаз, рук, ног) или подберет 

фразеологизм, в котором упоминается имя числительное. 

Игра "Соколиный глаз" 
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Учащиеся объединяются в несколько групп. Каждой группе даётся текст. Задание: 

найти в тексте наибольшее число слов с переносным значением. Выигрывает та группа, 

которая найдёт большее количество слов. 

Игра "Найди пару" 

Первый играющий называет слово, начинающееся на звонкий согласный, и бросает 

мяч. Тот, кому бросили мяч, должен назвать слово, начинающееся на парный глухой 

согласный. Например, бисер – пирог, валенок – фуражка, гнездо – курица, дерево – 

тополь. Затем можно поменять условия игры: подбирать слова по мягкости-твёрдости 

первого согласного звука в слове (мяч – мак, река – роса). Можно также предложить 

учащимся подбирать к названному слову синонимы, антонимы, омонимы, или паронимы. 

Кто не может назвать пару, выходит из игры. 

Игра "Рассказ по кругу" 

Ребята рассаживаются по кругу. Первый играющий начинает рассказ, придумывая 

и произнося вслух фразу. Например: "Однажды днём вся семья собралась в гостиной", или 

"Наш класс решил отправиться в поход". Можно заранее задать жанр рассказа (детектив, 

мелодрама). Второй подхватывает, говоря фразу, продолжающую повествование. Долго 

думать нельзя: если игрок думает более пяти секунд, то выходит из игры. 

Игра "Снежный ком" 

Игра проходит по кругу. Первый играющий произносит нераспространенное 

предложение, например: "Ребёнок идет". Следующий должен прибавить к предложению 

одно слово, правильно повторив все предложение: "Ребёнок идет к брату", "Ребёнок 

медленно идет к брату". Прибавлять можно в любом месте. Служебные слова не 

считаются. Игрок, который при повторении пропустил слово или переставил слова 

местами, выходит из игры. Побеждает тот, кто остается последним. 

Игра "Если бы…" 

Ребята становятся по кругу. Ведущий произносит начало предложения ("Если бы я 

был/а спортсменом…", "Если бы я был/а депутатом…", "Если бы я был/а 

миллионером…", "Если бы я был/а деревом…", "Если б я был/а собакой/кошкой…", "Если 

бы я был/а птицей…" и т. п.). Каждый игрок по очереди придумывает вторую часть 

предложения. Кто не может продолжить, выходит из игры. 

Игра "Сочиняем монофон" 

Монофон — это краткий рассказ, все слова которого начинаются на одну и ту же 

букву (звук). Термин "монофон" состоит из двух слов: "моно" — один, "фон" — звук. 

При составлении монофонов можно использовать разные служебные слова: 

предлоги, союзы, частицы. 

Упражнения с монофонами способствуют активизации дикции и произношения, 

расширяют словарный запас, формируют стиль говорящего, развивают навыки 

ораторского мастерства и способствуют становлению речи. 

Предлагаю учащимся придумать монофон, работая в группах. На выполнение 

задания даю 20-25 минут. Кто не хочет работать в группе, составляет монофон 

самостоятельно. 

Вот какие монофоны получились у моих учеников. 

Монофоны на букву М 

Мама молча мыла Милу мылом "Медовым", мягкие места мочалкой 

массажировала. А Мила мыла маленькую малиновую машинку. Машинка металлическая, 

марки "Москвич". Милина Мурка мяукала. О молоке, мясе молила маму. Мила о малине 

мечтала. Мямлила маме: "Малину, малину!" 

Мушкетер – мужчина мстительный, мастер мерзких маньяков, мошенников, 

мародеров мочить. У мужчины мускулатура мощная, мозги многогранные, мышление 

миллионера. Мелодичная музыка манит в мир мечтаний. Мерещится милосердная 

мадонна с младенцем. Маркиз моргает, молится. Мучается. 
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Монофон на букву П 

Папа получил получку. Пришел поздно. Принес продукты, пиво. Помылся, 

побрился. Потом поужинал: поел пиццу, попил пиво, пожевал пряник. Покурил. 

Посмотрел передачу. Посмеялся. Пошутил. Прочитал пьесу. Позевал. Попил 

простоквашу. Постелил постель, повзбивал подушки, поправил простынь, пододеяльник. 

Почесал подбородок, пальцами помассажировал поясницу. Проветрил помещение, прилег 

поспать. Проснулся в полдень. Покушал. Почистил пиджак и полушубок, покремил 

полуботинки. Приоделся. Пошел поговорить с приятелем. 

Монофоны на букву Р 

Рано. Розовый рассвет. Река разлилась. Розы, ромашки, репейник, резеда растут 

рядом. Румяный Роман рьяно рвет руками резеду, ромашки. Рита рисует Роману рыбок, а 

Римма разукрашивает. Роман – рыбак, решил рыбок разводить. Радуется рыбкам. Руслан 

работает, ролики ремонтирует. Рыжик резвится рядом, рявкает, рычит. Руслан ругает 

Рыжика. 

Рассказ о Роме, Рите, ребятах и реке. Раньше Рома работал на русской 

радиостанции, рекламировал разные раковины, решётки, ролики, ракетки, рюкзаки. 

Радовался: в роддоме родился ребёнок Родион. Рассвет. Река. Радуга. Рита разогрела Роме 

и ребятам рагу, разложила разносолы. Рома разрезал рыбу, разорвал руками розовых 

раков, реализованных на районном рынке. Рита расставила раскладушки, рассадила ребят. 

Ребёнок Родион рассматривает радугу, Роза рассказывает рифмовки. Рядом рычит Рекс. 

Радостно ребятам у реки! 

Игровые технологии помогают заинтересовать детей, сделать их труд 

увлекательным, обеспечивают более высокую, по сравнению с обычными формами урока, 

результативность, помогают формировать у учащихся коммуникативную компетенцию. 

Исследовав проблему игры в учебной деятельности, мы пришли к следующим 

выводам. Игра – это жизненно важный и необходимый элемент в развитии как индивида, 

так и общества в целом. По сложности характера игр можно судить о быте, нравах и 

духовном опыте данного общества. Особенно велика роль игры для подрастающего 

поколения. Для ребенка в игре предоставляется возможность представить себя в роли 

взрослого, скопировать увиденные когда-либо действия, и тем самым ребенок 

приобретает определенные навыки, которые могут пригодиться ему в будущем. Дети 

анализируют определенные ситуации в играх, делают выводы, предопределяя свои 

действия в будущих жизненных ситуациях. 

«Игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание 

общественного опыта, фиксированного в социально - закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры» [2, 49]. В игре как 

особом виде общественной практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и 

деятельности. Игра в жизни школьника и школьном процессе имеет огромную роль. В 

своей работе мы приводим конкретные примеры создания игровых ситуаций на уроках 

русского языка как пример дидактической обучающей игры. Мы проанализировали 

методический аспект конкретных упражнений – игр, которые можно использовать на 

уроках русского языка. Эти упражнения мы рекомендуем использовать учителю в своей  

практике. 

Участие в игре значительно повышает мотивацию учеников. Игровые упражнения 

– это одна из немногих возможностей на уроке удовлетворить потребности личности в 

фантазии, воображении, поисковой активности, в достижении результата, в 

сотрудничестве, эмоциональных контактах. Они позволяют развить интеллектуальную 

направленность и непроизвольно усваивать учебный материал, совершенствовать умения 

и навыки. 

Игра, как известно, - основной вид деятельности ребёнка. Она является 

своеобразным общим языком для всех ребят. Поэтому использование игровых 
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коммуникативных упражнений, как одного из приёмов обучения языку, значительно 

облегчает учебный процесс, делает его ближе, доступнее детям. Проведение игровых 

упражнений помогает заинтересовать школьников, повысить их успеваемость по 

русскому языку. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Психологический словарь. – Ростов-на-Дону, 2003. 

2. Современный словарь по педагогике. – Минск, 2011. 

 

 

УДК 81`271.1 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Клинчук А.К., студентка 

Жетысуского университета им. И.Жансугурова, г.Талдыкорган. 

Научный руководитель: магистр, преподаватель-лектор Абайдельданова М.К. 

Email: alena200797@mail.ru 

 

Статья посвящена анализу вербальной коммуникации в интернет-пространстве. 

Особое внимание уделяется изменению языковых структур в связи с появлением 

возможности общаться в глобальной сети по SMS-сообщениям. Цель данной статьи – 

анализ сокращений и сленговых единиц, которые наиболее часто используются в 

русскоязычной и англоязычной сети. Актуальность представленного материала в том, 

что в настоящее время стремительно развивается сетевой сленг и появляются новые 

аббревиатуры, которые оказывают влияние на речевую культуру молодого поколения. 

Ключевые слова: аббревиатура, сетевой сленг, речевая экономия, англоязычный 

сленг, виртуальный мир. 

 

Мақала Интернет кеңістігіндегі ауызша байланыстағы сөздерді талдауға 

арналған. SMS-хабарламалар бойынша жаһандық желіде байланысу мүмкіндігінің пайда 

болуына байланысты тілдік құрылымдардың өзгеруіне ерекше назар аударылады. Бұл 

мақаланың мақсаты-орыс және ағылшын тілдерінде жиі қолданылатын қысқартулар 

мен жаргон бірліктерін талдау. Ұсынылған материалдың өзектілігі қазіргі уақытта 

желілік сленг тез дамып келеді және жас ұрпақтың сөйлеу мәдениетіне әсер ететін 

жаңа қысқартулардын пайда болуымен байланысты. 

Тірек сөздер: аббревиатура, желілік сленг, сөйлеу экономикасы, ағылшын тіліндегі 

сленг, виртуалды әлем. 

 

The article is devoted to the analysis of verbal communication in the Internet space. 

Particular attention is paid to the change of language structures in connection with the 

emergence of the opportunity to communicate in the global network via SMS messages. The 

purpose of this article is to analyze abbreviations and slang units that are most often used in the 

Russian–speaking and English-speaking network. The relevance of the presented material is that 

network slang is currently rapidly developing and new abbreviations are appearing that 

influence the speech culture of the younger generation. 

Key words: abbreviation, network slang, speech economy, English slang, virtual world. 

 

Появление интернета привело к возникновению особого русского языка, 

упрощению грамматических и орфографических правил, рождению новых понятий, 

названий, которые уже прочно внедрились в нашу речь. Одним из распространенных и 

mailto:alena200797@mail.ru
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доступных способов электронной связи является общение с помощью мобильного 

телефона. Мобильная связь осуществляет не только голосовую передачу информации, но 

и передачу текстовых сообщений, которые называются SMS (Short Message Service). SMS 

– продуктивно, удобно, но не всегда понятно, т.к отличительной чертой такого общения 

является краткость и сжатость передаваемой информации. Современный русский язык 

обладает сравнительно новым и отличающимся высокой плодотворностью способом 

словообразования – сокращением (аббревиацией). 

Аббревиация — «способ словообразования, объединяющий все типы 

сложносокращенных и сокращенных образований» [1]. Полученные в результате 

аббревиации слова называются аббревиатурами или сложносокращенными словами, 

читаемыми по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, 

входящих в него. Аббревиатуры, или сокращения, издавна применялись на письме у всех 

народов, обладающих письменным языком. Целью сокращений были экономия места на 

носителе текстовой информации (бересте, керамических табличках, пергаменте и т.д.) [2]. 

Этот способ используется в русском языке довольно активно. Е.А. Земская отмечает 

сравнительно высокую частотность аббревиатур в 80-х гг. XX в.; эта тенденция 

сохраняется и в начале XXI в. [3]. Если раньше экономили драгоценную бумагу, папирус, 

то сейчас экономят лишь время, в частности подростки активно употребляют в 

письменной речи аббревиатуры, увлекаясь ими настолько, что адресат не всегда может 

понять смысл SMS. Сложно так же, если аббревиатуры выступают в виде сленговых слов. 

Существуют различные мнения о происхождении молодежного сленга. Одни 

лингвисты представляют его как «специальный словарь» определенной социальной 

группы, другие видят в жаргоне языковую подсистему, которая отличается сокращенным 

стилем и ограниченностью круга людей, которые его используют [4]. 

Основной проблемой распространения сленга является искажение слов, неизбежно 

снижающая грамотность: невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции в любых 

его проявлениях. Однако довольно часто сленговые выражения приобретают широкую 

популярность и распространяются по всему миру. Отличным примером может послужить 

аббревиатура – «ОК», которая стала понятным знаком согласия для большинства людей 

на планете, поэтому стоит уделить должное внимание этому особому виду коммуникации. 

Существует некая особенность молодежного сленга и общения – его понимают 

лишь те, кто довольно часто сидит в социальных сетях, так как новые выражения, 

упрощения слов появляются так же быстро, как молния на небе во время грозы. 

Молодежный сленг в сравнении с другими видами жаргона очень живой, в нем постоянно 

появляются новые слова, он популярен и широко распространен. В большинстве случаев, 

подобные выражения являются уникальным культурным явлением, которое существует в 

интернет-пространстве.  

Действительно, сленг, аббревиатуры – это очень удобно, экономно. Благодаря этим 

языковым средствам, подростки легко и просто могут выразить свои мысли и эмоции, но 

как же это ведет к упрощению русского языка! Люди забывают о красивой письменной 

речи. Ведь раньше писали письма точно так, как говорят в жизни, а порой бывало такое, 

что в письме красноречивее выражали свои чувства, эмоции и мысли. Писали всё то, что 

на душе. А сейчас что?! «Ты мне нрав», «ILY»… На то, это и SMS, а не письма. Влияние 

интернета на коммуникацию очень весомое. Но что сделаешь?! Век цифровых технологий 

и шифров – это наша история, наш век. 

В целом появление и употребление аббревиатур в социальных сетях связывается с 

влиянием англоязычного интернета. Известно, что аббревиатуры широко распространены 

в англоязычном виртуальном пространстве, как распространены они в письменном и 

устном английском языке [5]. Н.Б. Мечковская считает, что, в частности, употребление 

широко известных в русскоязычной сети англоязычных аббревиатур «вызвано отнюдь не 

стремлением к экономии или рационализации связи; это чисто игровой момент в сетевом 
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общении» [6]. Однако это довольно спорный вопрос, так как всё же существуют разные 

аббревиатуры и каждый участник виртуального общения использует их по определённым 

причинам. Можно выделить основные: во-первых, руководствуясь речевой экономией; во-

вторых, с целью привлечения внимания собеседника используются разнообразные 

экспрессивные языковые средства (новизну). Таким образом, язык всё время развивается, 

обогащается и изменяется. Так, за последние 10 лет появилось много новых сокращений и 

аббревиатур (табл.1): 
Таблица 1. 

«Популярные аббревиатуры и сокращения в русском языке» 
Аббревиатуры, 

характерные для 

языка Интернета и 

принадлежащие 

преимущественно 

к компьютерному 

жаргону 

 

Аббревиатуры, 

характерные для 

языка интернета и 

представляющие 

собой оценочные 

реплики и 

дискурсивные слова.  

 

Аббревиатуры 

путем 

сложения фраз: 

Письменные по 

преимуществу 

формы, 

употребляющи

еся в 

различных 

сферах речи: 

 

Аббревиатуры, 

характерные для 

специальной речи. 

Здесь можно 

выделить 

студенческую 

речь: 

 

Инет — интернет 

Рега— 

регистрация 

Статы — 

статистика 

Модер (модеры) — 

модератор(ы) 

Инфа — 

информация 

ЛС — личное 

сообщение 

Вики (сокращённо 

от Википедия) – 

сайт wikipedia.org. 

 

 

Прив - (привет, 

здравствуй) 

Оч - (очень) 

Ок - (хорошо) 

ДР - (День Рожденья) 

НГ- (Новый Год) 

Спок - (Спокойной 

ночи) 

Мб - (Может быть) 

Спс - (Спасибо) 

ИМХО - (от 

английского 

«inmyhumbleopinion» 

По моему скромному 

мнению) 

КМК - (Как мне 

кажется) 

ЧГК - (Что? Где? 

Когда?) 

РИЛ – (реально) 

Пжлст - 

(Пожалуйста) 

7я - (Семья) 

КСТ- (Кстати) 

ОМГ - (англ. «Oh, 

myGod!»Боже мой) 

НЗЧ - (не за что) 

ДТКЗ – 

аббревиатура 

от «для тех, кто 

знает». 

ДТКП – 

аббревиатура 

от «для тех, кто 

поймёт». 

КМК – 

аббревиатура 

от «как мне 

кажется». 

МБ – 

сокращение от 

«может быть». 

КД - «как 

дела?» 

АПВС – 

аббревиатура 

от «А почему 

вы 

спрашиваете?», 

БМП – 

аббревиатура 

от «без 

малейшего 

понятия, не 

знаю». 

Норм — 

нормально 

Соотв — 

соответственно 

Кол-во — 

количество 

Т.К. — так как 

 

Фак — факультет  

Препод — 

преподаватель 

Преподша — 

преподавательница 

Зафкаф — 

заведующий 

кафедрой 

Физра — 

физкультура 

Экз — экзамен 

Зач — зачет 

Незач — незачет 

(не зачтено) 

Гос — 

государственный 

экзамен 

Инфа — 

информатика 

Инст — институт 

 

Большинство приведенных примеров выражают главным образом 

специфические понятия интернет-среды, носят специализированный, 

терминологический характер. Англичане, как и мы, в повседневной речи или 

переписке используют различные сокращения длинных слов или фраз. Для чего это 

нужно? Чтобы быстрее набрать сообщение и скорее донести свою мысль, уложиться в 

отведенное количество символов (например, в Твиттере). Многие сокращения стали 

акронимами (видом аббревиатуры, который образуется благодаря начальным звукам 

слова) и используются в переписке чаще всего (табл.2). 
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Таблица 2. 

«Аббревиатуры-акронимы, популярные в английском языке» 
B — be (глагол to be, «быть») 

K — ok («хорошо») 

N — and («и») 

U — you («ты») 

Y — why («почему») 

Some1 (someone) — кто-то 

Any1 (anyone) — любой 

Be4 (before) — перед тем, как 

2day (today) — сегодня 

4u (for you) — для тебя 

gr8 (great) — превосходно / отлично 

w8 (wait) — ждать / жду 

2u (to you) — тебе 

u2 (you too) — тебе тоже 

 

А теперь разберем, что означают популярные сокращения и аббревиатуры самых 

ходовых разговорных фраз в английском языке (табл.3). 
 Таблица 3. 

«Популярные сокращения и аббревиатуры в английском языке» 
IMHO По моему скромному мнению In my humble opinion 

AFJ Первоапрельская шутка April Fool’s joke 

AYT       Ты там? Are you there? 

B/F, G/F Парень/ Девушка Boyfriend/ Girlfriend 

BFN Пока на сегодня Bye for now 

BIH Гори в аду Burn in hell 

BION Хочешь верь, хочешь нет Believe it or not 

BM&Y (Это) между нами Between me and you 

BN Плохие новости Bad news 

CMB Перезвони мне Call me back 

CT Не могу разговаривать Can’t talk 

DIKU Я тебя знаю? Do I know you? 

DTRT Поступай правильно Do the right thing 

EOM Конец сообщения End of message 

ASAP Как можно быстрее As soon as possible  

PLS, PLZ пожалуйста Please 

LOL Смеюсь в голос Laughing out loud  

ROFL Катаюсь по полу от смеха Rolling on the floor  

IDK Я не знаю I don’t know  

DIKY  Я тебя знаю? Do I know you? 

    

Из приведенных примеров мы видим, что английские сокращения и сленг 

оказывают влияние на русскую письменную речь. Чрезмерное употребление 

заимствований, разнообразие аббревиатур, в том числе русского происхождения, в 

интернете очень велико. Использование аббревиатур вызвано спецификой интернет-

общения. Язык виртуального общения – особый язык, некий промежуточный тип 

коммуникации, который в каком-то смысле является письменным, а в каком-то устным. 

Нечто среднее между устной и письменной речью. Аббревиатуры и сленг в речи 

интернет-участников образуют новую изменённую сферу с разнообразием видов 

аббревиатур, включающую в себя диапазон форм, от устойчивых и общепринятых в языке 

сети коммуникативов, интернет-жаргонизмов и до новообразований разговорных явлений, 

обретающих в языке глобальной сети публичное письменное употребление. В этой сфере 

активно проявляется языковое творчество, столь присущее интернету, — как через 

словообразование, так и через игровое, оценочное употребление устойчивых или новых 

сокращений. 
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Завершая обзор проблем, связанных с употреблением сленга и аббревиатур в 

современном русском языке, отметим, что правильное употребление аббревиатур – 

удобно, позволяет правильно использовать свое время, но чрезмерное употребление 

сокращений делает речь непонятной, приводит к ухудшению словарного запаса. Более 

того, виртуальный язык общения постепенно переносится в нашу повседневную жизнь.  

Аббревиатуры начинают часто использоваться не только в интернете, но и в учебных 

заведениях, общественных местах. К сожалению, не удивительно почему так быстро 

распространяются «новые слова», в первую очередь это связано с тем, что современные 

дети не читают книги, а смотрят видео, стримы, клипы, тиктоки и др., слышат 

англоязычный сленг и используют его в своей речи, порой не зная даже значения.   

Конечно, развитие языка, его изменения – закономерный процесс. Однако при 

«нашествии» английских заимствований, жаргонизации, письменной имитации 

разговорности в интернете нельзя забывать о литературном языке, ведь это не только язык 

литературы, но и правильный русский язык, на котором должны говорить образованные 

люди. Слово, речь — показатель общей культуры человека, его развития, его речевой 

культуры. 
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Бұл мақала мәтінмен жұмыс барысында оқылым дағдысының тәсілдерін қолдану 

арқылы айтылым деңгейін жақсарту жолдарын зерттеді. Мәтінмен жұмыс кезінде 

оқушылар сөйлеу барысында қолданатын тың ақпарат, жаңа сөздер, идеялар мен сөйлем 

құрылымдарының түрлі мысалдарымен таныса алады. Сонымен қатар, оқушылар 

мәтіндегі грамматикалық ережелерге сүйене отырып өздерінің ойларын нақты әрі дәл 

жеткізуді үйренеді. Мәтінді дауыстап оқу арқылы оқушылар сөйлемдердің арасында 

үзіліс жасау және сөздерді дұрыс дыбыстау секілді айтылым компоненттерін 

қалыптастырады. Сыныпта мәтінмен жұмыс жасау барысында оқушылар мәтіннің  

мазмұнын айту және оған қатысты сұрақтарға жауап беру арқылы да айтылым 

дағдысын дамытады.  

Тірек сөздер: ақпарат, жаңа сөздер, сөйлем құрылымдары, грамматикалық 

ережелер, айтылым компоненттері 
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В этой статье рассматриваются способы улучшения говорения с помощью 

навыков чтения при работе с текстом. При работе с текстом учащиеся могут узнавать 

новую информацию, новые слова, идеи и различные примеры структур предложений, 

которые они могут использовать в своей речи. Кроме того, учащиеся учатся ясно и 

точно выражаться, опираясь на грамматические правила текста. Читая текст вслух, 

учащиеся формируют произносительные компоненты, такие как паузы между 

предложениями и правильное произношение слов. При работе с текстом на уроке 

учащиеся также развивают навыки говорения, рассказывая содержание текста и 

отвечая на вопросы по нему. 

Ключевые слова: информация, новые слова, структуры предложений, 

грамматические правила, компоненты говорения 

 

This article looks at the ways of improving speaking skill through the work with the text. 

When working with text, students can learn new information, new words, ideas, and various 

examples of sentence structures that they can use in their speech. In addition, students learn to 

express themselves clearly and accurately, based on the grammatical rules of the text. By 

reading a text aloud, students develop pronunciation components such as pauses between 

sentences and the correct pronunciation of words. When working with text in the lesson, students 

also develop speaking skills by telling the content of the text and answering questions connected 

to it. 

Key words: information, new words, sentence structures, grammar rules, speaking 

components 

 

Кез келген тілді үйрену процесі негізгі тілдік дағдыларды жетілдірумен 

сипатталатыны белгілі. Бұл процес айтылым, тыңдалым, жазылым және оқылым секілді 

төрт тілдік дағдыны қатар қалыптастырып, дамытуды талап ететіні де түсінікті. Себебі, 

қоғамның өзге мүшелерімен кез келген қарым-қатынас түрін орнату барысында 

сөйлеушіге төрт дағдының барлығын да қолдану қажеттілігі туындайды. Осы тұста, 

аталған тілдік дағдыларды дамытуға жекелеген әдістемелік құралдар мен тәсілдер 

қолданылғанымен, олар бір-бірімен тығыз байланысты екендігін айқындап көрсетуіміз 

қажет. Көп жағдайда тіл үйренушілердің басым көпшілігі айтылым дағдысын 

қалыптастыру және дамыту арқылы ғана тілде еркін сөйлеуге мүмкіндік аламын деп 

ойлайды. Алайда, тілдік құралдар мен құрылымдардың дұрыс әрі орынды қолданылуы 

үшін барлық негізгі дағдыларды игеру талап етіледі. Мәселен, екі адамның қарым-

қатынасында бірінші сөйлеуші екінші адамға сөйлеу арқылы айтылым дағдысын 

жетілдірсе, екінші адам автоматты түрде тыңдалым дағдысын дамытып отырады. Дәл сол 

секілді, кітап оқып отырған оқушы дауыстап оқу арқылы өзінің тыңдалым, оқылым және 

айтылым дағдыларын қатар жетілдірсе, жаңа сөздер мен сөйлем құрылымдарын жазып 

алып, жазылым деңгейін де едәуір жақсарта алады. Бұл сөзсіз төрт тілдік дағдының 

арасындағы тікелей байланысты көрсетеді.  

Тіл үйрету сабақтарында оқушыға мұғалім тарапынан тапсырма берілсе немесе 

сұрақ қойылса, оқушы сұраққа нақты әрі толық жауап беруге қиналып жататын жағдайдар 

көп кездеседі. Дәл осы себепті, оқушылар өздеріне берілген тапсырмалар мен тақырыптар 

тым қиын деп те шағымданып жатады. Бұл мәселенің мүмкін делінген себептері 

оқушылардың сөздік қорының таяз болуы, грамматикалық ережелерді жетік меңгермеуі, 

арнайы тақырыптарға қатысты идеялар мен фактілерді білмеуіне байланысты болуы 

мүмкін. Аталған дағдылардың болмауына байланысты оқушы тіпті өзіне сенімді сөйлеуші 

болса да, өзін таныс емес жаңа тақырыптарға қатысты көп нәрсе айта алмай, кідіріп 

қалады [1]. Сондықтан оқушылар түрлі тақырыптар мен деңгейдегі ақпараттық мәтіндерді 

оқу арқылы өздерінің айтылым дағдысын жетілдіре алады деуге толық негіз бар. Бұл 
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мақала оқылым және айтылым дағдыларының арасындағы байланысты зерттей отырып, 

мәтінмен жұмыс арқылы айтылым деңгейін жақсартудың мүмкіндіктерін қарастырады. 

Оқушылардың оқылым дағдысының бір компоненті ретінде мәтінмен жұмыс жасау 

әдістерін атауға болады, себебі кез келген типтегі мәтінмен жұмыс жасау үрдісі оқылым 

дағдысына негізделеді. Сондықтан, мәтінмен жұмыс арқылы айтылым деңгейін 

жақсартуды айтылым мен оқылым дағдыларының байланысы тұрғысынан зерттеуге 

болады. Тіл білімі ғалымдарының айтуынша, тіл үйренушілер көп кітап оқитын болса, 

олардың білім деңгейі жоғарылап, оқу процесі нәтижелі болып қана қоймай, тілді тез 

меңгере алады. Бұған себеп, оқылым барысында оқушылар сөйлемдердің мағынасын 

түсіне отырып, олардың структуралық құрылымын зерттейді. Сонымен қатар, мәтінмен 

жұмыс жасау арқылы оқушылар өздерінің сөздік қорын да кеңейте алады [2]. Сондықтан, 

оқушыларға көбінше сабақтың барысында және сабақтан тыс уақытта да көбірек мәтінмен 

жұмыс жасап, оқылым дағдысын дамыту ұсынылады.  

Айтылым дағдысы адамның миындағы ойлар мен идеяларды тілдің көмегімен 

екінші бір адамға жеткізу әрекеті деп сипатталатыны белгілі. Яғни, бұл дағдыны белгілі 

бір мағынаны жеткізу үшін сөйлеу әрекетін жүйелі түрде жүргізу әрекеті деп анықтауға 

болады. Коммуникативтік бағыт тұрғысынан айтылым дағдысының екі негізгі 

компонентін анықтап көрсетуге болады. Нақтырақ айтқанда, екі адамның арасындағы 

тілдік қатынас барынша нәтижелі әрі сәтті болуы үшін сөйлеушінің тілді қолданудағы 

дәлдігі мен еркіндігі өте маңызды деп есептеледі. Сөйлеушінің дәлдігі дегеніміз оның 

қарым-қатынас барысында барынша нақты әрі орынды сөздер, грамматикалық 

құрылымдар мен сөздерді дұрыс дыбыстау үлгілерін қолдану үрдісі болып табылады. 

Демек, тіл үйренуде тілдік дәлдікті қалыптастыру оқушы сөздік қорын дамытып, 

грамматикалық ережелерді түсініп қана қоймай, сөздердің дұрыс дыбысталуы немесе 

айтылуын да үйренуі қажет. Ал оқушының тілдік еркіндігі дегініміз оның тілді жетік 

меңгеруі арқасында еркін сөйлей алу қабілеті деп түсіндіріледі. Яғни, оқушыға кенеттен 

сөйлеу қажеттілігі туындаған жағдайда қысылмай, кідірмей сөйлей алу үшін тілдік 

еркіндікті қалыптастыру өте маңызды деп есептеледі. Бұл аталған айтылым 

компоненттерін қалыптастырып, дамыту барысында мәтінмен жұмыс жасаудың, яғни 

оқылымның рөлі зор. Себебі, оқылымның көмегімен оқушылар өздерінің сөйлеу 

әрекеттерінің шеңберін барынша кеңейтуге мүмкіндік беретін жаңа сөздік қор жинақтай 

алады. Дәлірек айтқанда, оқушылар мәтінмен жұмыс жасау арқылы кез келген тақырып 

аясында әңгіме өрбіте алу үшін тақырыптық сөздерді үйренеді. Ең маңыздысы, оқушылар 

оқылым арқылы өздерінің үйреніп жатқан тілдерінде жақсы тәжірбие жинауға мүмкіндік 

алады. Ал оқылым кезінде алынған білім мен тәжірбие өзге де дағдыларды дамытуда 

қолданыла алады. Сонымен қатар, көп оқу арқылы тіл үйренушілер өздерінің 

қызығушылықтарын анықтап, жеке тұлғалық даму жолын қалыптастыра алады [3]. Осы 

тұста, мәтінмен жұмыс жасау арқылы айтылым дағдысын дамытудың негізгі тәсілдері мен 

жолдарына талдау жасаған жөн. 

 Біріншіден, оқылымның көмегімен айтылым дағдысын дамыту үрдісі жаңа сөздер 

үйрену мен грамматикалық білімді жетілдіруге байланысты. Оқылым барысында тіл 

үйренушілер мәтіндердегі сөйлемдердің грамматикалық құрылымы, ондағы сөздердің 

қолданысы мен өзара байланысына мән бере отырып, өзіндік білім қалыптастырады. 

Яғни, оқушылар мәтіндерде ұсынылған сөйлем құрылымдары мен сөздердің мысалдарын 

өздерінің сөйлеу әрекеттерінде қолдануға мүмкіндік алады. Кез келген сөйлеу әрекетінің 

мағыналық мәні жоғалмай, ойды жеткізуде дәлдік болуы үшін оқушылардың 

грамматикалық білімі мен сөздік қоры жоғары деңгейде болуы тиіс. Ең алдымен, 

грамматикалық ережелерге сүйене отырып құрылған сөйлемдер сөйлеушінің ойын еш 

бұрмалаусыз, дәл жеткізуге көмектеседі. Бұл тұрғыда, оқушылардың грамматикалық 

білімі тілдің табиғатын көрсетеді деуге болады. Екіншіден, сөйлеушінің ойын тура 

жеткізуде маңызды рөл атқаратын тағы бір фактор сөздік қор болып табылады. Сөйлеуші 
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өзінің жеткізетін ойы мен айтатын сөздерін тиімді ұштастыра алуы үшін түрлі тілдік 

құрылымдардың үлгілерімен таныс болып, олардың қолданысының мысалдарына көз 

жүгіртуі қажет. Бұл тұста, оқушыларға көп оқып, түрлі мәтіндердің үлгісімен жұмыс 

жасау пайдалы деп есептеледі. Ең маңызды айта кететін жайт, оқушының сөздік қоры мен 

оқылым дағдыларының арасында тікелей әрі кері байланыс бар, себебі оқушының сөздік 

қоры жоғары деңгейде болса, оның оқу процесі тиімді болады; ал мәтінмен жұмыс жасау 

процесі барынша тиімді болса, оқушының сөздік қоры кеңейе түседі [4]. Сонымен қатар, 

оқылым барысында оқушылар жаңа сөздерді жаттап қана қоймай, сөйлемнің контекстіне 

қарай таныс емес сөздердің мағынасын болжауды үйренеді. Бұл қабілеттің көмегімен тіл 

үйренушілер өздері білмейтін сөздерді қамтитын сұрақтарға жауап беріп, өз ойларын 

білдіруге дағдыланады.Осы тұста, мәтінмен жұмыс жасау арқылы оқушылар өздерінің 

сөздік қорын, грамматикалық білімін арттыра отырып айтылымның маңызды 

компоненттері болып есептелетін тілдік дәлдік пен еркіндікті қалыптастыратынына көз 

жеткізуге болады. Себебі, кез келген тақырып аясында сөздік қоры бай, грамматикалық 

құрылымдардың түрлі мысалдарына қанық әрі мәтіннің контекстіне қарай сөздің 

мағынасын болжай алатын оқушының сөйлеу әрекеті нақты немесе дәл және барынша 

еркін болады.  

Тіл үйреншінің тілдік еркіндігін қалыптастыру үшін дауыстап оқудың да маңызы 

зор деп есептеледі. Оқушылар мәтінді дауыстап оқу арқылы өздері бұрын айтып көрмеген 

сөздерді дыбыстап, ерін, тіл және тамақ секілді дыбыс шығаруға қатысатын мүшелерді 

жаттықтырады. Ғалымдардың зерттеуінше, белгілі бір сөзді көп уақыт бойы 

дыбыстамайтын болса, оқушының дыбыс шығаратын бұлшықеттері жансызданады. 

Сондықтан, оқушылар өздері көп айта бермейтін сөздерді дыбыстауда қиналып жатады. 

Ең маңыздысы, оқушылар мәтіндерді дауыстап оқу арқылы өздері жиі қолданбайтын 

сөздерді айтып, дыбыс шығаруға қатысатын бұлшықеттерді жаттықтырады. Бұл олардың 

дауыстарының кез келген сөзді айту кезінде барынша анық әрі түсінікті шығуын 

қамтамасыз етеді. Дауыстап оқу барысында сөйлеу әрекетіне қажетті тілдік 

компоненттерді де жаттықтыруға болады. Себебі, оқушы жеке өзі қалып, дауыстап оқу 

кезінде сөйлемдердің арасында үзіліс жасауды, мәтіннің контекстіне сай дауыстың 

жоғарылауы мен төмендеуін (интонация), екпіннің дұрыс қойылуы мен сөйлеу қарқынына 

да мән беруді үйренеді. Нақтырақ айтқанда, оқушылар мәтіннің әр абзацынан соң және 

үтірден кейін кішкене үзіліс жасауға дағдыланады. Сонымен қатар, олар сөйлемдердің 

мағынасына қарай немесе ия/жоқ деген жауабы бар сөйлемдерде дауыстың ырғағын 

өзгертіп отырады.  

Жоғарыда аталған фактілер мәтінмен жұмыс жасау арқылы айтылым мәдениетін 

қалыптастыру үлгілерінің айқын мысалдары болып табылады. Сондықтан, мектеп 

бағдарламаларында мәтінмен жұмыс жасаудың маңыздылығына және мәтінді таңдауға 

ерекше мән берген дұрыс деп есептеледі. Сыныптағы оқу процесінде қолданылатын 

мәтіндер барынша тәрбиелік мәнге ие, оқушылардың танымдық білімі мен ой-өрісін 

кеңейтетін мәтіндер болуы тиіс делінеді. Сонымен қатар, мәтіндердің тілге жеңіл, 

қабылдауға оңай әрі түсінікті болуы да ескерілуі қажет. Сол себепті, мектеп 

бағдарламаларындағы мәтіндер оқушылардың жеке қызығушылықтарын да ескеріп, заман 

талабына сай келетін ерекшеліктермен сипатталуы керек. Мектеп бағдарламасындағы 

мәтінмен жұмыс жасауға негізделген сабақтың барысы келесідей үш сатыдан тұрады: 

1. Мәтінмен жұмыс алдындағы оқу тапсырмалары 

2. Мәтінмен жұмыс барысындағы тапсырмаларды қамтитын кезең 

3.Мәтінмен танысқаннан кейінгі жұмыс кезеңі 

1. Мәтінмен танысқанға дейінгі кезеңде оқушыларға мәтіндегі тілдік тұлға мен 

түрлі сөйлем мысалдарын ажыратып, жіктеуді үйрету көзделеді. Сонымен қатар, бұл 

кезеңде сөйлемнің негізгі құрылымдық материалдарын оқыту жүзеге асырылады. Бұл 
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материалдар сөз таптарының жақ және шақ түрлерін, түрлі сөйлем мен сөзжасам 

элементтерінің үлгілерін және сөздердің өзара байланысу тәсілдерін қамтиды.   

2. Мәтінді оқу барысындағы тапсырмалар мәтіннің тілдік құралдары мен 

құрылымына қатысты болып табылады. Бұл кезеңде оқушылар мәтіннен өздеріне қажетті 

ақпараттар мен құрылымдарды тауып, оларды қолдануға машықтанады. Мәтінмен жұмыс 

жасау арқылы оқыту процесі келесідей сатылардан тұрады: 

 Оқыған мәтіннің мазмұнын айту 

 Мәтіннің мазмұнына қатысты сұрақтарға жауап беру 

 Мәтіннің жоспарын жасау 

 Мәтіннің негізгі және қосымша ойларын табу 

 Қорытынды шығару 

3.Мәтінмен танысқаннан кейінгі кезеңде оқушылар келесідей тапсырмаларды 

орындайды: 

 Мәтіннің мазмұнына сай логикалық сұрақтар ойлап табу 

 Мәтіннің негативті ойларын позитивті ойларға ауыстыру 

 Мәтіндегі жаңа сөздерге аударма жасау 

 Оқушының жеке білімі мен тәжірбиесіне сүйеніп мәтінге ат қою 

 Мәтіннің тақырыбына қатысты диалог және ситуациялық жағдай құру [5] 

Жоғарыда көрсетілген мектеп бағдарламасының сабақ барысына қарай отырып, 

сыныптағы мәтінмен жұмыс жасау тапсырмалары да оқушылардың айтылым дағдысын 

дамытуға көмектесетінін байқауға болады. Мәтінге дейінгі тапсырмалар барысында 

оқушылар сөйлем түрлері мен сөздердің байланысу тәсілдерін зерттейді. Бұл 

тапсырманың көмегімен оқушылар өздерінің сөйлеу әрекеттерінің негізін құрайтын 

базалық білім деңгейін немесе теориялық білімін қалыптастырады дей аламыз. Ал 

мәтінмен жұмыс кезінде оқушылар мәтіннің мазмұнын айтып, оған қатысты сұрақтарға 

жауап беру және мәтіннің негізгі идеясын анықтау үшін айтылым дағдысының 

компоненттеріне жүгінетіні сөзсіз. Сондықтан, мәтінмен жұмыс жасау арқылы айтылым 

деңгейін жақсартуға болады деуге толық негіз бар. 
Қорыта келе, бұл мақала мәтінмен жұмыс жасау арқылы оқушылардың айтылым 

дағдысын дамыту үрдісін зерттеді. Мәтінмен жұмыс барысында оқушылар сөйлеу 

әрекеттеріне қажетті делінген ақпаратпен, арнайы тақырыптық сөздер мен сөйлем түрлерімен 

таныс болады. Аталған мәтін компоненттерін оқушылар өздерінің айтылым дағдысын 

қалыптастыру және дамыту барысында қолдана алады. Ең маңыздысы, мәтінмен жұмыс жасау 

сөйлеушінің ойының барынша нақты әрі түсінікті жеткізілуінде маңызды рөл атқаратын 

грамматикалық білім қалыптастырады. Ал мәтінді дауыстап оқу арқылы оқушылар сөздерді 

дұрыс дыбыстауға, мәтіннің жекелеген бөліктерінің арасында үзіліс жасау мен екпінді дұрыс 

қоюға дағдыланады. Бұл дағдылар айтылым мәдениетін қалыптастыруда зор маңызға ие 

екендігін жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан мәтінмен жұмыс барысында оқылым дағдысын 

қолдану арқылы айтылым дағдысын едәуір дамытуға болады деген қорытынды жасауға 

болады.  
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Данная статья будет посвящена окказиональным сочетаниям в лингвистике. На 

первый план выставляем внимание условиям проявления окказиональных значений – 

уровневым аспектам функционирования окказионализмов. Окказионализмы нужно 

классифицировать по их функционированию в рамках различных единиц синтаксиса. 

Окказиональные сочетания в первый раз представлены в конкретной систематизации с 

целью системного рассмотрения их функционирования в маркетинговых текстах. 

Критериями проявления окказиональных сочетании имеют все шансы быть 

словосочетаниями, предикативными и полупредикативными сочетаниями текстов, 

коррелирующие предикативные части трудного предложения, без анализа коих не 

станет понятно заметна необычная семантика языковой единицы и в соответствии с 

этим сущность его появления. В работе выявлено, что противоположности работают 

способами вербования интереса читателей.  
Ключевые слова: окказионализм в предикативных сочетаниях, окказионализм в 

словосочетаниях, окказионализм в полупредикативных сочетаниях, предикативные 

части. 

 

Бұл мақала тіл біліміндегі кездейсоқ тіркестерге арналмақ. Алдыңғы қатарда 

окказионализмдердің қызмет етуінің деңгейлік жақтары – окказионалдық мағыналардың 

көріну жағдайларына көңіл бөлеміз. Окказионизмдер синтаксистің әртүрлі бірліктерінің 

ішінде қызмет етуіне қарай жіктелуі керек. Кездейсоқ комбинациялар маркетинг 

мәтіндерінде олардың қызметін жүйелі түрде қарастыру үшін белгілі бір жүйелеуде 

алғаш рет ұсынылған. Кездейсоқ тіркестердің көріну критерийлері тілдік бірліктің 

әдеттен тыс семантикасын және сәйкесінше оның мәнін талдамай-ақ, күрделі сөйлемнің 

предикативті бөліктерін байланыстыратын сөз тіркестері, мәтіндердің предикативті 

және жартылай предикативті тіркестері болуының барлық мүмкіндігіне ие. Жұмыста 

қарама-қайшылықтар оқырмандардың қызығушылығын тарту жолында жұмыс 

істейтінін көрсетеді. 

Тірек сөздер: окказионализм да предикативных тіркесте, окказионализм в 

словосочетаниях, окказионализм да полупредикативных тіркесте, предикативные бөлігі. 

 

This article will be devoted to occasional combinations in linguistics. At the forefront, we 

put attention to the conditions for the manifestation of occasional meanings - the level aspects of 

the functioning of occasionalisms. Occasionalisms must be classified according to their 

functioning within different units of syntax. Occasional combinations are presented for the first 

time in a specific systematization in order to systematically consider their functioning in 

marketing texts. The criteria for the manifestation of occasional combinations have every chance 

of being phrases, predicative and semi-predicative combinations of texts, correlating predicative 

parts of a difficult sentence, without analyzing which the unusual semantics of a language unit 

and, in accordance with this, the essence of this appearance will not become clear. Even in the 

work it was revealed that opposites work in ways of recruiting the interest of readers. Examples 

from marketing words and newspaper notes are used as illustrative material. 

Key words: occasionalism in predicative combinations, occasionalism in phrases, 

occasionalism in semi-predicative combinations, predicative parts. 
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Введение 

Функционально-грамматический, лексический, словообразовательный анализ 

сквозь сравнение семантических групп текстов и элементов их морфем, 

словообразовательных способов и словообразовательных рядов, синтаксических моделей 

позволяет выявлять новые аспекты окказиональных явлений в языке. Окказиональное 

сочетание слов представляет собой стечение лексем, которое нетипично для обычной 

речи. Эта необычность и новизна приковывают внимание читателя и слушателя. Поэтому 

окказиональная сочетаемость используется в особых целях, она противоречит закону 

семантического согласования вследствие отсутствия общих сем в лексических значениях 

их элементов. Появление контекстуально обусловленных семантических сдвигов в 

зависимом компоненте словосочетания способствует активизации мыслительной 

деятельности воспринимающего речь, который должен понять внутренние смысловые 

связи [1].  

В лингвистической науке давно известен термин «окказионализм», который 

понимается как необычное сочетание, присущее одной конкретной личности, но не 

воспроизводимое народом как носителем языка. В начале исследования этого феномена 

ученые прежде всего обращали внимание на отдельные слова. При этом окказиональные 

слова считались прерогативой писателей. У каждого лингвиста в памяти пушкинское 

слово «огончарован», которое указывает на индивидуальное словотворчество поэта. 

Окказиональное словообразование рассмотрено в трудах Р.Ю. Намитоковой, 

Э.Ханпира, Л.А. Шеляховской и Н.А. Богданова. Как известно, при образовании 

говорящим окказионализма внутри слова необычно компонуются определенные корневые 

и аффиксальные морфемы, которые передают новое значение, соответствующее замыслу 

автора речи. При этом внутренняя форма окказионального слова рассчитана на некий 

опыт носителей языка, которые при восприятии этого новообразования соотносят смыслы 

его компонентов, дают внутреннюю оценку автору за его изобретательность в умении 

передать всю ситуацию одним словом и расшифровывают идею говорящего. При этом 

каждая морфема как компонент окказионализма содержит национально-специфический 

социальный фон, который остается непонятным для неисконного носителя. 

Окказионализм привлекает внимание своей необычностью при первоначальном 

восприятии, интригует возможностью познать новое, незнакомое [4].  

К детерминирующим признакам окказионального слова Фельдман относит 

следующие признаки: 

— постоянная новизна;  

— словообразовательная производность;  

— существование вне языка; 

— наличие автора;  

— тесная связь с контекстом, в котором возникает окказионализм; 

— особая выразительность, существование и функционирование окказионального 

слова «на своем месте». 

Таким образом, с самого начала становления теории окказионального слова 

зародилась дихотомия: потенциальное слово — окказионализм.  

Материалы и результаты исследования  

При определении окказионализма ученые в первую очередь противопоставляют его 

представлению узуса как привычного, традиционного, закономерного в языке. Как 

известно, речь - это живое функционирующее явление, основанное как на традиционных 

стереотипных лексико-грамматических и словообразовательных моделях, так и на 

индивидуальном опыте познания человеком реальности, умении сравнивать и 

сопоставлять значения несопоставимых, на первый взгляд, явлений из разных 

семантических макрополей, способности заглянуть во внутреннюю форму слова и найти 

то общее, что позволяет сблизить разные явления [10]. Такие неординарные 
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мыслительные операции, реализуемые в речевых высказываниях, являются прерогативой 

людей с высокой способностью анализировать, абстрагировать, сравнивать, 

синтезировать, выявлять точки соприкосновения. В то же время немаловажным 

движущим мотивом является цель воздействовать на читателя или слушателя, 

заинтересовать его необыкновенным наименованием, нацелить его взор на основную 

идею, тем самым привести к пониманию глубокого смысла текста и вызвать восхищение 

необыкновенной языковой находкой [2]. 

Ученые выделяют экспрессивность, невоспроизводимость, характерное нарушение 

языковых норм, непрерывную новизну. Обзор и анализ окказионализмов на различных 

уровнях порождает спор об уровневом статусе этого явления. Одни ученые изучают его на 

уровне лексики и фразеологии, иные считают, что полную картину об окказионализме 

можно получить в рамках синтаксической единицы [8]. Необходимо отметить, что в 

реальное время обширный поток информации в глобальном пространстве, рвение к 

лаконичности, широкий кругозор особы разрешают даже простому носителю языка 

порождать необыкновенные слова. Со временем лингвисты начали выявлять 

словообразовательные типы окказионализмов, определять степень их 

производительность, постигать функции, раскрывать экспрессивный и прагматический 

потенциал этих необыкновенных языковых средств. Так, неузуальные образования с 

разных позиций рассматривает Л.И. Плотникова, которая на множестве примеров 

раскрывает динамику отражения оценки в социальной, политической и экономической 

сферах в системе новообразований современного языка [6]. Особенностью 

окказиональных явлений в русском языке является нестандартное словообразование, при 

котором меняется одна фонема, одна морфема, основа слова, и эти изменения понятны 

бывают лишь в контексте с учетом культурного фона. Не менее значимы для понимания 

природы окказионализма и другие языковые единицы, кроме слова. В поддержку идеи 

выделения окказиональных единиц высшего порядка, нежели слово, выступает Н.Г. 

Бабенко [3]. Автор выделяет грамматические окказионализмы и рассматривает понятие 

окказионального в широком контексте. В этой статье мы впервые представляем 

определенную классификацию окказиональных сочетаний с целью системного 

рассмотрения их функционирования в текстах СМИ. Таковыми могут быть 

словосочетания, предикативные и полупредикативные сочетания слов, даже 

коррелирующие предикативные части сложного предложения, которые привлекают 

внимание читателей семантической параллелью или семантической противоположностью. 

Окказионализм в словосочетаниях. Часто в средствах массовой информации мы 

встречаем необычные сочетания, слова которых не входят в одно семантическое поле. 

Например, интересно название статьи «Пляж на снегу», тогда как слово пляж в сознании 

носителя русского языка ассоциируется с летом, с горячим песком, а не снегом и зимой. 

Из СМИ пришли и закрепились в языке такие сочетания, как люди в погонах, люди 

в белых халатах, так как они являются описательными названиями реально 

существующих субъектов (денотатов) - военных и полицейских, медицинских 

работников. Также новым объектом анализа могут служить окказиональные сочетания 

типа честное бандитское поздравление как необычная калька известного в ХХ веке клише 

честное пионерское слово. Ассоциативную связь между двумя сочетаниями 

поддерживают не только лексема «честное», но и грамматическая модель.  

Окказионализм в предикативных сочетаниях. Анализ современных текстов СМИ 

позволяет выявлять необычность авторского творчества не только в рамках слова и 

обычного словосочетания. Ведь неузуальное сочетание мы встречаем и в основе 

предложения-высказывания, которое может оставаться сугубо личным творчеством 

говорящего по конкретному случаю. Средствами ассоциативной параллели служат как 

лексическое средство, так и грамматическая структура. Известное устойчивое 

предикативное сочетание - название фильма «Москва слезам не верит» - также из 
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узуального переходит в окказиональное путем замены подлежащего на слово «суд» при 

передаче контекста о квартирной мошеннице: Суд слезам не верит [7]. Также в 

русскоязычной среде известна поговорка Голод - не тетка, которая легко по ситуации 

переходит в окказиональное сочетание Холод - не тетка, когда сообщается о 

невозможности учиться из-за холода в школьных кабинетах [9].  

Окказионализм в полупредикативных сочетаниях. «Его пожелания, приправленные 

криминальной романтикой, выглядели достаточно смешно». В данном 

полупредикативном сочетании автором речи лексема «приправленные» из семантического 

поля «Питание» интегрируется сразу в два других поля - «Эмоциональный мир человека» 

и «Криминальная среда» [5]. Такое сочетание на уровне синтаксиса не рассматривалось 

как окказиональное сочетание, хотя на лексическом уровне отдельно взятое слово обычно 

анализируется как метафора.  

Окказионализм в соотнесенности предикативных сочетаний в сложных 

предложениях. Частотность окказиональной параллели предикативных сочетаний в 

сложных предложениях также является новым объектом анализа. Не ограничиваясь одним 

конкретным языком, можем привести некоторые наблюдения за этим явлением. 

Окказиональные сочетания имеют разные пути дальнейшего существования: 

а) исчезают в силу давности события или неподкрепленности денотатом; 

б) приобретают узуальный характер.  

Таким образом, соотношение узуального и окказионального в широком понимании 

последнего требует дальнейшего глубокого изучения. Индивидуальная речь при 

лексикализации становится сплетением воспроизводимого и нового, необычного. Чем 

чаще используются сочетания несочетаемых лексем, тем увлекательнее становится речь 

говорящего. Такие сочетания подчеркивают интеллект человека, его умение неординарно 

мыслить. На уровне лексики окказионализмы хорошо выявляются, на уровне грамматики 

их следует определять на основании детального анализа контекста, дискурса, так как за 

одной предикативной основой может стоять целое событие. Окказиональные сочетания и 

сами окказионализмы привлекают внимание, хорошо запоминаются и вызывают 

положительные эмоции относительно объекта речи.  

В ходе изучения вопроса о классификации окказионализмов нами были выявлены 

основные направления в образовании окказионализмов. Все способы образования условно 

делятся на стандартные (системные, узуальные) и нестандартные (внесистемные, не 

узуальные). К стандартным относятся традиционные методы: морфологический, 

неморфологический (лексико-синтаксический, лексико-семантический, морфолого-

синтаксический). К нестандартным относятся более узкие классификации. Изучая 

материал, мы пришли к выводу, что подавляющая часть окказионализмов, используемых 

в современном русском языке, появляется стандартным путем словообразования и 

большая их часть образуется неморфологическим, лексико-синтаксическим методом, что 

сообщает о популяризации этого способа в последние годы, а также определяет 

тенденцию к экономии речевых и графических средств, стремление в меньшем количестве 

знаков выразить большее количество смысла. 

Окказиональные сочетания слов представляют собой комбинацию лексем, не 

имеющих общего семантического значения и противоречащих языковым законам 

семантического согласования. Однако контекстуальные семантические сдвиги возможны 

и обуславливают появление общих сем в словосочетании (арт-корабль).  

Графические окказионализмы – графическое выделение целого слова или его 

части, чаще всего крупным шрифтом. Графические окказионализмы, как правило, 

являются отличительной чертой газетных заголовков.  

Таким образом, по итогам проведенного словообразовательного анализа мы делаем 

вывод о том, что независимо от морфемной необычности окказиональных образований, 

центральным способом в их образовании остается системный, хотя в последние годы 
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намечается тенденция к популяризации нестандартных способов образования 

окказионализмов. Стоит отметить, что определить грань между системными и 

внесистемными способами представляет трудности, поскольку она размыта и в одном 

окказиональном слове обе техники могут присутствовать. В таком случае их нельзя четко 

отнести ни к одной из перечисленных систем. Исследователи предлагают относить их к 

смешанной технике. Такие «смешанные» окказионализмы хоть и похожи внешне на 

образованные системными способами, но все-таки являются модификацией конкретной 

лексемы или словосочетания. Окказионализмы, способом образования которых является 

смешанная техника конструирования, составляют 6 единиц. Внешне они похожи на 

узуальные производные. Но очевидна специфичность их внутренней формы. 

Окказионализмы из художественных произведений зачастую оказываются образованы с 

использованием внесистемного способа словообразования. 

Вывод 

В заключении можно сказать, что окказионализмы должны рассматриваться в 

степени синтаксической единицы, в рамках которой они выражают собственное 

окказиональное значение. Представлен новый подход системного представления в 

пределах различных синтаксических единиц. Такого рода исследование дает возможность 

обнаружить стандартные особенности выражения окказионального сочетания. Анализ 

исследований на уровне лексики и фразеологии станет неудовлетворительным, в случае 

если никак не принимать структурных условий порождения окказионального сочетания. С 

позиции логического рассмотрения наиболее полную картину окказионализма возможно 

приобрести в контексте, если станут проанализированы не только лишь само значение 

окказионализма, однако также единица синтаксиса как требование формулировки 

окказионального сочетания.  

По итогам проведенного комплексного анализа отметим, что несмотря на 

необычность окказиональных образований, как морфемную, так и семантическую, 

основным способом в их образовании остается системный. Тот факт, что некоторые 

окказионализмы сложно отнести к какой-либо одной классификации по способу 

образования, свидетельствует об их особом положении в лингвистической науке и 

подтверждает необходимость более детального рассмотрения их применения в различных 

слоях лексики. 
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В статье рассмотрено место сказок в казахской литературе, основные проблемы 

и пути их решения в преподавании. 

Ключевые словa: фольклор, устная литература, сказки, сюжет, композиция. 

 

The article examines the place of fairy tales in Kazakh literature, the main problems and 

ways to solve them in teaching. 
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Ауыз әдебиеті — халық шығармашылығының айрықша саласы, ауызша 

шығарылып, ауызша тараған көркем-әдеби туындылардың жиынтық атауы. Қазақ 

халқының мұндай сөз өнерін ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған. Сонымен бірге ғылым 

мен мәдениетте “халық шығармашылығы”, “халық поэзиясы”, “халықтың ауызша сөз 

өнері” дейтін атаулар да осыған жақын мағынада қолданылады. 1846 жылы ағылшын 

Вильям Томс ұсынған “фольклор” (ағылшынша lolk — халық, lore — білім, даналық) сөзі 

де ауыз әдебиеті атауы үшін халықаралық ғылым атау ретінде орныққан. Бұлардың қай-

қайсысы да бірінің орнына бірі қолданыла береді. Бірақ мағыналары бір емес [1]. Мысалы, 

“халық поэзиясы” дейтін ұғым өлең түрінде айтылатын поэзиялық жанрларды жинақтап 

атауға лайық болса, “халық шығармашылығы” — халық шығармашылығы мен өнерінің 

барлық түрлерінің жалпы атауы, “ауызша сөз өнері” — прозалық та, поэзиялық та 

шығармалардың ортақ ұғымы. Бұларға қоса “халық даналығы”, “халық білімі” деп 

аударылатын “фольклор” терминінің мән-мағынасында да елеулі айырма бар. Батыс 

Еуропа, Америка, Австралия халықтарының ұғымында бұл сөздің мағынасы тым 

ауқымды. Ол халықтың киім-кешек, құрал-жабдық, әдет-ғұрып, тұрмыс-салт, наным-

сенім, сондай-ақ түрлі көркем өнерін (поэзия, музыка, би, ою-өрнек, тоқыма өнері, т. б.) 

тұтастай атау үшін қолданылады. Бұл жағынан алғанда ол тек ауыз әдебиетін ғана емес, 

“этнография”, “этномәдениет” дейтін ұғымдармен де сабақтасып жатыр. “Фольклор” 

атауы орыс ғалымдарының зерттеулері арқылы халықтың ауызша поэтикалық 

шығармашылығы деген мағынада қалыптасқан. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы “ауыз 

әдебиеті” деген ұғым да “фольклордың” осы мәнімен сабақтас [2]. Бұлар бірін-бірі толық 

алмастыра береді. Ауыз әдебиетін зерттейтін ғылымды “фольклортану” деп атау да 

осыған байланысты. 

Қазақ әдебиетін оқып-үйрену арқылы біз ұлтымыздың салт-дәстүрін, наным-

танымын, психологиялық даму деңгейін танып білуге болады. Мектепте оқытылатын әр 

пәннің өз орны, өз маңызы бар. Ал қазақ әдебиеті пәні барлық пәндердің анасы деп 

айтатын болсақ, артық айтпаған болар едік. Өйткені, әдебиет арқылы біз әр түрлі 

тағдырларды оқып қана қоймай, оларды өз ой елегімізден өткізіп, жан-дүниемізбен 

берілеміз. Шығарма қаһармандарына жанашырлық, сүйіспеншілік сезімдерімен бірге 

жиіркеніш, наразылық сезімдерін де оята алады. Сонда көркем әдебиетті оқи отырып, әр 
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оқырмандар өздерін жаңа қырларынан танып, өздерін қайта тәрбиелеу мүмкіндігіне ие 

болады. Бір ғана әдебиет пәнінің ішінен бейнелеу өнерін, дүниетануды, география пәнін, 

тарих пәнін т.б. танып-білуге болады. Әдебиет-ақыл-ойдың, салт-сананың дәрісі. Мектеп 

оқушысы әдебиет пәнін оқи отырып, өмірдің сан қырлы қатпарларынан, қиындықтар мен 

өткелдерінен ойша өтіп, өмір қиындықтарына дайындала береді. Сол сияқты бақытты 

сәттерді де кейіпкерлермен бірге басынан өткеру мүмкіндігіне ие болады. Ал мектеп 

мұғалімі оқушыларға әдеби талдау арқылы әр түрлі реңдегі эмоциясына, сезіміне әсер 

етеді, ойларына ой, пікірлеріне пікір қосып, жан дүниесін оятады. Әдебиетті оқуда, 

шығарманы түсініп-түйсінуде әсіресе, мәнерлеп оқу ерекше орын алады. Мәнерлеп оқу, 

ең алдымен, оқушылардың көркем туындыны барлық бітім-болмысымен толық түсіне 

білуге алып келеді. Ал көркем туындыны түсіне білу, әдеби талдауды жеңілдетеді [3]. 

Ертегі – қазақ халық ауыз әдебиеті ішінде атадан балаға мұра ретінде беріліп, ерте 

заманнан бастап бүгінгі күнге дейін даму, өсу, толығу үстінде келе жатқан асыл мұра. 

Ертегі жас ұрпақты тәрбиелеумен қатар, олардың бойына ана тілінде ойлау және 

мәдениетті сөйлеуіне, сауатты жазу дағдыларына барынша мол әсерін тигізеді. Ертегілер 

біз дүниеге келген бойда біздің өмірімізге енеді. Олар біздің құлағымызда, жадымызда 

ананың нәзік дауысымен, мейірімділігімен және әжесінің шексіз қамқорлығымен есте 

қалады. Ертегілер - біздің қымбат қазынамыз. Олар бізді, қазақ халқын біріктіреді, 

сонымен бірге әлемнің басқа бөліктерінен ажыратады. Әлем халықтарының ертегілерінің 

өзіндік тілі, дауысы, өзіндік ерекшеліктері мен белгілері бар. 

Әлемдік мұрада ертегі мәдениеті өте айқын және жарқын құбылыс. Көптеген 

ғасырлар бойы ертегілер адам бойындағы ең биік, қызықты және әдемі естеліктерді жиып, 

халық жанының айнасына айналды. 

Әлемдік мұрада ертегі мәдениеті өте айқын және жарқын құбылыс. Көптеген 

ғасырлар бойы ертегілер адам бойындағы ең биік, қызықты және әдемі болып, халық 

жанының айнасына айналды. 

Қазақ ертегілерінде хандық заманның шындығы, сол шақтағы әдеттер мен 

нанымдар, салт-дәстүрлер, тұрмыс кейпі көбірек көрініс тапқан. Ертегілер жанрлық әрі 

сюжеттік құрамы жағынан әр алуан. Ол іштей бірнеше жанрға бөлінеді: 

1) жануарлар туралы ертегілер; 

2) қиял-ғажайып ертегілер, батырлық ертегілер; 

3) хикаялық ертегілер, сатиралық ертегілер; 

Ертегілердің өзіндік құрлысы, көркемдік ерекшеліктері бар. Қандай ертегіні алсақ 

та, ол белгілі бір сюжетке құрылады, оқиға желісінің басталуы, аяқталуы, өзіндік шешімі 

болады. Кейіпкерлер арасындағы қайшылықтар өрістей келе әділдік, үстемдік құрып, 

зұлымдық жеңіліс табумен аяқталады. Әсіресе адам өміріне байланысты іс-әрекеттер 

өткір сықақ- мысалмен бірігіп, бала сезімін селт еткізіп, күлкіге мәз етеді. Мысалы: Тазша 

бала туралы ертегілердегі әке-шешесі жоқ басы таз Тазша атанған баланың 

тапқырлықтары ханның ақылынан да асып кетеді «Қырық өтірік» ертегісіндегі шындыққа 

келмейтін қиял ғажайып оқиғаларды қызықты етіп баяндау арқылы тазша бала ханның 

байлығына ие болып, қызын алады. Ертегіні тыңдаған балалар жағымсыз кейіпкердің 

жексұрын әрекетінен бой тартып, жақсылыққа құмартады. 

Белгілі заманауи философ және жазушы Кларисса Эстес ертегілер туралы: 

"ертегілерді оқып, оларды ойлаңыз, олар сізге табиғи бостандыққа жол табуға, өзін-өзі 

сүюге, жануарларға, жерге, балаларға деген махаббатыңызды ашуға көмектеседі..." 

Әдебиет сабақтарында ертегіні түсіну үшін біз оның кейіпкерлеріне сипаттама береміз 

және сол сұрақтарға жиі жауап беруге тырысамыз ("Ертегі не үйретеді?", "Қандай сабақ 

береді?”). Осы сұрақтарға жауап беру арқылы ертегіден көбірек ақпарат алуға болады. 

Әдеби талдау барысында мұғалім үнемі мәнерлеп оқуға аса назар аударғаны жөн 

болады. Кейіпкерлерге мінездеме бергенде, жазушы стилі, көркем тіл айналасында сөз 

болғанда, оны мәнерлеп оқусыз жүзеге асыру қиындық туғызады. Мектеп 
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бағдарламасында ертегілер бастауыш сыныптарда, 5-6 сыныптарда оқытылады. Қай 

жанрда жазылған ертегі болсын, балалар оны ерекше қызығушылықпен оқиды. Балаларды 

тартатын –оның қиял-ғажайып оқиғалары, бас кейіпкерлердің басынан кешетін небір 

қызықты істері, батырлығы, жүректілігі сияқты қасиеттері. Ертегіні оқытуда аса көңіл 

аударатын 

мәселелер төмендегідей: 

-ертегінің жанрлық ерекшелігін таныту, әдеби-теориялық ұғымдар беру; 

-сюжет пен композициядағы бір тұтастық; 

-шығарманың ұйқаспен келуі, баяндау, суреттеу, портретпен келуі; 

-шығармадағы бейнелі сөздердің мол кездесуі; 

-ертегідегі сөздердің ұлтымыздың салт-санасымен, әдет-ғұрпымен бірге жасасып 

келе жатқан көнерген сөздердің кездесуі; 

-ертегідегі психологиялық кейіпкердің арман-тілегі, жақсылықты, мәнді де, сәнді 

өмірді армандауы; 

-ертегі кейіпкерлерінің қарапайымдылығы, ақылдылығы, данышпандылығы; 

-адамдарға табиғат құбылысының жақтастығы сияқты мәселелерге аса көңіл 

бөлгенде ғана оқырман ертегіні бар жан дүниесімен сезіне алатындығына шүбә жоқ. 

Мектеп бағдарламасындағы ертегіні оқыту барысында қандай әдіс-тәсілдерді, 

оқыту формалары мен сабақ типтерін пайдаланған жөн болар екен деген сұрақ әр пән 

жетекшісін алаңдататыны белгілі. Менің практикамда ертегіні оқыта отырып, ең назар 

аударатын мәселе ертегі мазмұнын меңгерту керектігіне көз жеткіздім. Мазмұнды 

меңгерте отырып, оның негізіндегі идея, айтайын деген терең ой туралы ой қозғау. 

Мазмұнын меңгертуде мәнерлеп оқу, әңгімелеу, баяндау, мазмұны тұтас сақталынған 

толық жоспар, ең басты оқиғаға негізделген тұжырымды жоспар, бөлімдерге бөлу, 

бөлімдерге ат қою, сұрақтар мен тапсырмалар ойластыру. Оқушылардың қабілеттеріне 

байланысты деңгейлік тапсырмалар ойластыру сияқты жұмыстардың барлығы мұғалімнің 

мойнында.  

Оқушыларды оқылған мәтінді оқып-талдап қана қоймай, ертегінің мән-мағынасын 

түсіну, оны өз бойынан өткізе алу, одан сабақ алу мақсатында мәтіннің мазмұнына сай 

сұрақтар ғана қойып шектелмей, оқушыға ой салатын проблемалық сұрақтардың 

ұйымдастырылуы жөн болар еді. Проблемалық сұрақтар оқушылардың ойлау 

белсенділіктерін арттырады. Білімді өз ынта-жігерімен, талабымен алуға жағдай жасайды. 

Ертегілерді оқытудағы басты мақсат – оқушыларды қанаттандырып, армандауға, 

қиялдауға баулу, жақсылықтан үміт күтуге болатындығына сендіру, жақсы өмірдің өзі 

білімділікпен, тапқырлықпен, батылдықпен келетіндігін айтып түсіндіру [4]. 

Ертегілердің оқушылардың ой-өрісіне әсері, тәрбиелік мәні зор. Мысалы, қазақ 

халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев бала кезінде Зере әжесінің, ал тұңғыш ғалымы 

Шоқан Уәлиханов бала кезінде Айғаным әжесінің ертегісін тыңдап өскен. Ұрпақ тәрбиесі-

келешек қоғам тәрбиесі. Ендеше, ақпараттық технологиялар дамыған кезеңдегі 

балалардың ой-қиялдарын ертегілер арқылы жеткізу мүмкіндігі бар. 

Ресейлік жазушы А.Н. Толстой «Ертегі – біз ұсақтап жинақтайтын, халықтың ұлы 

рухани мәдениеті, және де ертегі арқылы біздің алдымыздан халықтың мыңжылдық 

тарихы ашылады»,- деген екен.. Ертегілердің тәрбиелік мәні туралы К.Д. Ушинский көңіл 

бөліп былай деп жазды: «Халық ертегісінде балалардың ұлы және орындалған жыры бар  

– халық балаларға өз армандарын айтады, асып кетсе, халықтың өзі осы арманға жартылай 

сенеді». А.С. Макаренко балаларға ертегілерді қолдану әдістемелері туралы былай деді: 

«Кішкентай балаларға ертегілерді айтуда ертегілерді қысқартуға, тілін өзгертуге, ертегіні 

толық түсінушілікке әкелуге болады және солай ету керек» дейді. 

Қорыта айтатын болсақ, ертегілер – оқушылардың ақыл-ойын, адамгершілік 

қасиеттерін, сана-сезімін қалыптастырушы құрал болып табылады. К.Д. Ушинскийдің 

сөзімен айтқанда, ертегі баланы халық қазынасына ендіреді, халық рухымен 
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араластырады. Ауыз әдебиетінің қай үлгісін алсақ та, онда болашақ ұрпақ үшін үлкен 

тәрбиелік мәні бар рухани қазына жатыр. Сондықтан да біз сол бай мұраны пайдалана 

отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың бойына әдемілік пен әсемдік қасиеттерін 

дарыта білуіміз қажет. Мейірім мен махаббатты, сұлулық пен әсемдікті адам бойына 

ұялататын осы ертегілер екенін ешқашан естен шығармауымыз керек. 
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Мақалада Жетісу ақындық мектебін қалыптастырушылар, өкілдері және 

поэзиядағы  Ілияс Жансүгіров  дәстүрі қарастырылады. 

Тірек сөздер: ақындық мектеп, дәстүр жалғастығы, жаңашылдық, поэзия. 

 

В статье рассматриваются основоположники, представители жетысуской 

поэтической школы и традиции Ильяса Жансугурова в поэзии. 

Ключевые слова: поэтическая школа, преемственность традиций, новаторство, 

поэзия. 

 

The article considers the founders and representatives of the Zhetysu school of poetry 

and the tradition of Ilyas Zhansugurov in poetry. 

Key words: poetic school, continuity of traditions, innovation, poetry. 

 

Әдебиеттану ғылымы лайықты бағасын берген, әдебиет тарихынан өз орнын алған, 

зерттеліп, зерделенген Атырау өңіріндегі жыраулық мектеп, Сыр сүлейлері, Қаратау 

шайырлары, Арқадағы ақындық мектеп, Абайдың маңына топтасқан ақындар 

шығармашылығы қазақ әдебиетінің құрамдас бөлігі ретінде қазақ поэзиясының ХІХ ғасыр 

мен ХХ ғасыр басындағы дамуына зор үлес қосқандығы айқын. Әрине, бұлардың 

қатарында Жетісу ақындық мектебінің де өкілдерінің болғандығы ақиқат. 

Жетісу ақындық мектебінің туып, қалыптасуы Қаблиса жырау, Сүйінбай Аронұлы, 

Жамбыл, Бақтыбай Жолбарысұлы, Қалқа Жапсарбаев, Ілияс Жансүгіров, Сара 

Тастанбекқызы, Толғанбай Мырзағұлұлы, Қуат Терібаев сынды ақындардың 

шығармашылығын талдау арқылы анықталса, ақындық мектептің дамуы, ақындық дәстүр 

жалғастығы мәселелері Қалқа Жапсарбаев, Қуат Терібаев, Пышан Жәлмендеұлы, Сара 

Тастанбекқызы, Ілияс Жансүгіровтердің әдеби мұрасын қарастыру арқылы зерделенеді. 

Олар ақындық мектептің әдеби дәстүрін дамыта отырып, оны жаңа сапаға көтерді. 

Олардың ақындық мектебі өкілдері осы кезеңде мынадай дәстүрлік сипатта дамыды: 

- шығармаларын тек жазып шығарған ақындар шығармашылығы. Олар шығыс 

және орыс әдебиеті үлгілерімен жақсы таныс болды және Жетісу ақындық мектебінде 

жазба әдебиет дәстүрін қалыптастырушылар болып табылады; 
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- шығармаларын суырып-салып та, жазып та шығарған ақындар шығармашылығы. 

Бұл ақындар халықтық ауыз әдебиетінің дәстүрлері мен жазба әдебиет дәстүрлерін 

ұштастыра отырып, оларды қатар алып жүрді. Жазба әдебиет дәстүрінде құрылымы 

күрделі эпикалық туындылар берсе, ауыз әдебиеті дәстүрлерін, яғни импровизаторлық 

өнерін 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезеңінде жауынгерлер мен сарбаздардың рухын 

көтеріп, қайрат, жігер беру мақсатында пайдаланды.  

Жетісу өңірінде өткен тарихи оқиғалардың қай-қайсы да ақындар назарынан тыс 

қалған жоқ. Шат-шадыман мерекелермен қоса, ел басына түскен зұлмат күндер де 

ақындар жырына арқау болды.  

«Жетісу өлкесі арынды ақын, жезтаңдай әнші, қобызшы – домбырашының небір 

сойы, таңдайына бұлбұл ұя салған шешендер, қара сөздің теңізін сүзген жазушы, «түлкі 

заманды тазы болып шалып», саясаттың сары қымызын сапырған публицисті де 

құрсағынан өргізген. Қазіргі ұрпақтың міндеті сол біртуар, өнерлі перзенттерден қалған 

мол мұраны жарыққа шығарып, халқымен табыстыру, насихаттау болып табылады» деп 

баға береді [1,29] Т.Сыдықов.  

Жетісу ақындары туралы әр кездері, әртүрлі мақалалар мен еңбектер жарияланды. 

Жетісу ақындық мектебінің жекелеген өкілдері туралы әр түрлі деңгейдегі баспасөз 

беттерінде Ғ.Орманов, Б.Әлмағамбетов, Н.Бектемісов, С.Кенжеахметов, С.Оспанов, 

С.Тұрғынбеков, О.Исмайлов, М.Көпелбаев, Ж.Кенжалин, М.Сүлейменов, Ғ. Әмірханов 

және т.б. мақалалары жарық көрді.  

XX ғасырдың 20-30 жылдары Жетісу ақындық мектебіне жаңа сипат беріп, жазба 

әдебиет дәстүрін дамытуда Ілияс Жансүгіров шығармашылығы маңызды роль атқарды. 

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Ғали Орманов, Кәкімжан Қазыбаев, Әнуар 

Әлімжанов, Құдаш Мұқашев, Сайын Мұратбеков, Қастек Баянбаев, Марфуға Айтхожина, 

Сәкен Иманасов, Әбен Дәуренбеков, Бексұлтан Нұржекеев, Шәкен Күмісбаев, Ұзақбай 

Доспанбетов, Жұматай Жақыпбаев, т.б. осы ақындық мектеп ақындарының шығармалары 

дәстүрінде дамыды. 

Ілиястың ақындық дәстүрі өз заманында бүкіл Жетісу өңіріне кең тарағаны, жыр 

күмбезінің асыл ордасына айналғаны бәрімізге белгілі [2].  

Қалқа Жапсарбаев - Жетісу өлкесіндегі өркеші өте биік көрінетін Қабан жырау, 

Сүйінбай, Бақтыбай Жамбыл, Ілияс Жансүгіров сынды тұлпарлардың тұяғы, асылдардың 

көзі, алтындардың сынығы.  

Ол елінің, жерінің де жаңарғанын жырына қосады. Оны әсем Көксудан бастайды.  

Көксудың басы сол жерде,  

Содан шығар мың бұлақ,  

Бұрала ағып күмістей  

Тарам – тарам сылдырап  

Жеріме бақша егіліп,  

Жібекке жерім көміліп,  

Басында жанды шамшырақ [3, 33].  

Қалқа – көп қырлы, терең сырлы ақын. Оның қабілетін өзінше бір өнер мектебі 

десе болғандай. Мәселен: батырлық-ерлік жырларын,  Отан, туған жер туралы 

толғауларын былай қойғанда, оның шежірешілдігі, аңыз – ертегілерге ұқыптылығы, ел-

тұрмысы, ауыл өмірі, оның ардагерлері туралы терең мазмұнды арнаулары табандап 

зерттеуді қажет етеді.  

Қалқаның қасында білім мол, қабілеті зор, тіл мен әдебиет саласынан жан-жақты 

хабардар арнайы адамдар отырмаған. Оның өлеңдерін қағазға көбінесе мектепке барып 

жүрген өзінің тіпті көршілерінің балалары немесе сауаттылықтары мәз емес әртүрлі 

кездейсоқ адамдар түсірген. Олар жай ғана түсіріп қоймай, өздерінше өңдейміз деп 

әлектеніп, өзін жоғалтып, сүреңін кетіріп, тіпті түзейміз деп, күзеп те жіберген. 

Сондықтан да оның жеке кітап болып шыққан көптеген жырлары ауыздан шыққан 
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алғашқы ажарынан ажырап, ақынның орамды тіл, уытты сөз, отты тіркестерінен 

жүдеуленіп қалған.  

Ақын дастандарында аттары аңызға айналған арғы, бергі замандардағы тарихи 

тұлғаларды жырға қосады. Мәселен, «Орақты батыр», «Тұрлымбек туралы», «Уәли 

Шора» дастандары тарихтан, шежірелерден алынса, «Біздің Ораз», «Партизан 

Шаймерден», «Сеңгірбаев Мұсабек», «Нұрмолда» атты дастандары халқымыздың күні 

кеше ғана өткен өмір өткелдерінен туындаған. Қалқа шындықты, адалдықты, 

кішіпейілдікті, еңбек сүйгіштікті, адамгершіліктің сара жолын жырлаумен болды. 

Әділетсіздікті, жалқаулықты, зұлымдылықты, істегі кемшіліктерді батыл мінеп-сынап 

отырды.  

«Жалайырдың жел жетпес жүйрігі» атанған ақперен ақын Бақтыбайдың жырларын 

да жинаушы, ұрпақтарға мұра етіп, қалдырушы да осы Қалқа ақын болды. Аумалы-

төкпелі заманның ауыртпалығын, кеңестік кезеңнің күнгейі мен көлеңкесін де көп көрген 

ақын шығармашылығы-өз заманының айнасы. Ұлы Мұхтар Әуезовтің  ілтипатына 

бөленген [5, 76] Қуат Терібаев өзінің «Ақсу халқына» деген өлеңінде: 

Шаттық пенен қуаныш кеуде кернеп,  

Созайын құлашымды еркін сермеп.  

Ылайық табысыма тамылжыған,  

Асыл сөз көкейімнен шықсын өрлеп,- деп тебіренеді [4, 26].  

Қуат Терібаев жастайынан өмір тауқыметін тартып, қиыншылықты көп көрді, 

Қанаты қатып, бұғанасы бекімей жатып әкесінен айрылады. Сөйтіп, күн көрістің қамы 

үшін ауқатты адамдар босағасында теңсіздіктің теперішін көріп, еркіндікті аңсап өседі. Ол 

өзінің көңіл-күйін, зарлы заман туралы, ондағы айтқаны келіп, атқаны тиген билеп-

төстеушілер, азуы алты қарыс көкжалдар жайында уытты өлеңдер жазып, оның ақыры 

өзіне қамшы болып тиген соң, жалтақтап, іштен тынып жүреді. Осыған байланысты жас 

ақынның сол кездегі өлеңдерінің бірде-біреуі сақталмай, ұмыт болады. 

Жасынан еті тірі зерек жігіт шамасынша орыс тілін де білген, ескіше де, латынша 

да хат таныған. Соңғы жылдары жазылған өлеңдері ғана кағазға түсіріліп, халыққа 

жеткен. Ақын өзінің бір сөзінде: «Жастайымнан Абайды сүйіп оқыдым. Аудармалар 

арқылы орыс ақындарын сүйіп оқуыма ақындық өнерге жетуіме ұстаздық еткен Әсет 

Найманбайұлы болды» деп жазады. Ақынның олай дейтін жөні бар. Әдебиет зерттеушілер 

еңбегі арқылы біз Әсет ақын мен жас Қуаттың 1911 жылы Сарқантта кездескенін, алғаш 

рет жүз көріскеніне қарамастан екеуінің бір-біріне ықыласты болғанын білеміз. Әсеттің 

«Онегин мен Татьянаны» жырлағаны, ал осы жыр нұсқасының Қуат Терібаев арқылы 

жұртшылықка таратылуы елге мәлім. Кезінде Қуат Әсеттен үйренген өлең-жырларды 

халық арасында таратумен тікелей айналысады.  

Әсет шығармашылығынан әсер алған, алғаш рет ұлы Абайдың өлеңдерімен Әсет 

арқылы танысқан, А.С. Пушкиннің «Онегин мен Татьянасын» Әсет нұсқасында тұңғыш 

рет Ақсу алқабында, мұнан соң Жетісу жерінде жырлаған бірінші адам Қуат ақын. Қуат 

Терібаевтың 1916 жылы жазылған «Күнсағила» дастаны - жазба поэзияның айшықты 

өнегесі іспетті. Өзінің сүйгеніне қосылмақ әрекетінің басына азап болып, адал 

махаббатының аяққа басылғанына, сөйтіп мақсатына жете алмаған жастар жайлы 

айтылады. 

Қою оқиғалы «Күнсағила», «Айжан-Жанша» дастандары - ақынның эпикалық 

қарымын айқын танытар туындылар. Қуат ақын шығармалары - өз зерттеушісін күтіп 

жатқан құнды мұра. 

Ақын әйгілі Әсетпен кездеспей тұрып та, онан соңғы уақытта да өмірінің соңғы 

күндеріне дейін өлең жазумен, ән айтумен, айтыспен шұғылданып келгені шындық. Ұлы 

Отан соғысының алғашқы күндерінен бастап ақын Қ. Терібаев Отан қорғауға, жауды 

жеңуге үн қосты, Жамбыл бастаған ақындардың тобына қосылды. 1942 жылы жазған 
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«Қаһарлы қайрат» өлеңінде касиетті туған жерімізге баса көктеп шабуыл жасаған 

гитлершіл басқыншыларға ашу-ызасын: 

Сен жауыз, жамандыққа жақын-аксың. 

Кімдерге тырнағыңды батырмақсың?. 

Көбелектей кез келгең отқа түсіп, 

Жан қадірін білмейтін ақымақсың! [3, 101]   

деп білдіреді, лағынет айтады. Кезінде ақын өзінің осы өлеңін Ақсу топырағынан 

майданға аттанып бара жатқан азаматтар алдында оқып, сол арқылы Отан намысын 

қорғаушыларға игі тілек айтып, батасын берген екен. 

Қалқа ақынмен қатар өнер-өлең өлкесінде өзіндік өрнегімен, ағынды жырымен ел 

ықыласына бөленген ақсулық ақын Қуат Терібаев -айтыс өнерінде ерекше із қалдырған 

Толғанбай, Әсет, Сара ақындардың дәстүрін жалғастырушы. Кеңес дәуіріндегі Жетісу 

ақындарының көшбасшысы.  

Қорыта айтқанда, XІX ғасырдың 70-жылдары мен XX ғасырдың алғашқы 

жартысында өмір сүрген, көркемдік ерекшеліктерімен, өзіндік әдеби дәстүрлерімен 

ерекшеленген Жетісу ақындық мектебінің қазақ әдебиетінің тарихында өзіндік орны бар. 

Бұл мектеп өкілдері өз шығармашылықтарымен қазақ поэзиясының дамуына зор үлес 

қосты. 
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В связи с проблемой формирования коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся предлагается вводить в обучение русскому языку в школе 

элементарное историческое комментирование отдельных языковых явлений 

современного русского языка. Задача педагога заключается в подборе такого 

исторического материала, который объясняет существующие в современном языке 

лексические, грамматические и орфографические явления. Предлагаемые исторические 

комментарии дают учащимся представление о жизни языка, который постоянно 

развивается, подвергается   изменениям, знакомят с национальной культурой народа. 

Они призваны расширять кругозор детей и повышать их культурный уровень. 

Ключевые слова: коммуникативная и лингвистическая компетенция, научно-

лингвистическое мировоззрение, редуцированные гласные, носовые гласные, 

традиционное, историческое написание, дидактический принцип, учебные действия, 

исторические чередования. 

 

Оқушылардың коммуникативтік және лингвистикалық құзіреттілігін 

қалыптастыру мәселесіне байланысты мектепте орыс тілін оқытуға қазіргі орыс 

тілінің жекелеген тілдік құбылыстарына қарапайым тарихи түсініктеме беру 
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ұсынылады. Мұғалімнің міндеті - қазіргі тілдегі лексикалық, грамматикалық және 

орфографиялық құбылыстарды түсіндіретін осындай тарихи материалды таңдау. 

Ұсынылған тарихи пікірлер студенттерге үнемі дамып келе жатқан, өзгеріске 

ұшыраған, халықтың ұлттық мәдениетімен таныстыратын тілдің өмірі туралы 

түсінік береді. Олар балалардың көкжиегін кеңейтуге және олардың мәдени деңгейін 

арттыруға арналған. 

Тірек сөздер: коммуникативтік және лингвистикалық құзыреттілік, ғылыми-

лингвистикалық дүниетаным, қысқартылған дауысты дыбыстар, мұрын дауысты 

дыбыстар, дәстүрлі, тарихи емле, дидактикалық принцип, оқу әрекеттері, тарихи 

ауысулар. 

 

Russian Russian In connection with the problem of the formation of communicative and 

linguistic competence of students, it is proposed to introduce elementary historical commentary 

on individual linguistic phenomena of the modern Russian language into the teaching of the 

Russian language at school. The task of the teacher is to select such historical material that 

explains the lexical, grammatical and spelling phenomena existing in the modern language. The 

proposed historical commentaries give students an idea of the life of the language, which is 

constantly evolving, undergoing changes, and familiarizing them with the national culture of the 

people. They are designed to broaden the horizons of children and raise their cultural level. 

Key words: communicative and linguistic competence, scientific and linguistic 

worldview, reduced vowels, nasal vowels, traditional, historical spelling, didactic principle, 

educational actions, historical alternations. 

 

Современные требования к общеобразовательным школам предполагают 

необходимость поднимать преподавание русского языка на новый уровень, 

соответствующий условиям и потребностям общества. Перед педагогами встает проблема 

формирования коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. Другими 

словами, нужно акцентировать внимание на усилении практической и речевой 

направленности обучения, а также значительное место отводить воспитанию у 

школьников научно-лингвистического мировоззрения.  

Сегодня потребность в научности преподавания русского языка признаётся 

многими педагогами, поскольку практическая значимость введения в курс средней школы 

элементов истории языка становится всё более очевидной. Обязательным предметом 

школьного изучения является современный русский литературный язык, а история 

русского языка как специальная дисциплина в программу средней школы не входит, тем 

более в программу казахстанских школ. Но общеизвестно и то, что учителя русского 

языка в процессе преподавания часто сталкиваются с такими фактами современного 

русского языка, объяснение которых требует знания исторической грамматики. Поэтому, 

обучая школьников современным языковым нормам, учитель сам должен хорошо 

представлять себе процесс их становления и их обусловленность историческими 

факторами. Без этих знаний невозможно успешное преподавание такой важной и трудной 

дисциплины, как русский язык. Конечно, получая высшее образование в университетах, 

учителя знакомятся с курсом исторической грамматики, но, к сожалению, знания эти не 

всегда используются на практике, хотя знание исторических процессов в развитии 

русского языка необходимо учителю-словеснику. Потому что исследование прошлого 

дает нам возможность правильно понять и предугадать будущее. Ведь очевидно то, что 

чем больше знаний у учителя по истории русского языка, тем самостоятельнее его 

языковое мышление, тем лучше он представляет себе строй современного языка. 

При изучении русского языка в школе нет необходимости  в полном объеме 

передавать учащимся его историю. Нам необходимо только помочь учителю в доступной 

форме объяснить школьникам происхождение того или иного явления современного 
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русского языка, доказательно и убедительно ответить на вопросы, которые интересуют 

учащихся, поскольку  ученики часто встречаются с такими языковыми фактами, которые 

трудно объяснить с точки зрения современного языка. Происхождение какого-либо 

конкретного слова, обоснование его написания, объяснение основ некоторых 

грамматических правил и, наоборот, уяснение имеющихся малопонятных исключений из 

правил — все это, несомненно, требует обращения к истории языка [1]. 

При выборе материала для исторического комментирования главное внимание в 

первую очередь должно быть уделено его практической направленности. Учителю 

необходимо подбирать только такие исторические сведения, которые освещают 

особенности развития языка, объясняют существующие в современном языке 

лексические, грамматические и орфографические явления. При этом основное  внимание 

учителя должно быть направлено на такой важнейший дидактический принцип, как 

ясность и доступность, учет возрастных особенностей и уровня развития учащихся. 

И, конечно, ознакомление учащихся с  историческими фактами русского языка в 

доступной форме требует от учителя высокой компетентности и тщательной подготовки.  

Введение элементов истории языка следует начать, на наш взгляд, с проблемы 

звуков русского языка. Звуки, которые сейчас имеются в русском языке, прошли 

многовековой путь исторического развития и подверглись значительным изменениям. 

Появившись в глубокой древности, они развивались, изменялись, а отдельные исчезли из 

языка, оставив следы своего существования. Возьмем такой вопрос, как гласные звуки 

русского языка. В языке восточных славян их было больше, чем в современном русском. 

Так, были два звука, произношение которых отличалось в зависимости от позиции в 

слове. Для их обозначения в алфавите были две специальные буквы – «еръ» и «ерь». Под 

ударением, например, они произносились более отчётливо: еръ произносился как [o], а ерь 

- как [э]: сънъ – с[o]н, лъбъ – л[o]б, посълъ – пос[o]л, дьнь – д[е]нь, пьнь – п[е]нь, осьлъ – 

ос[е]л. Эта позиция называлась сильной. В другом положении, например, в конце слова 

или перед слогом с другими гласными эти звуки, находясь в слабой позиции, не 

произносились вообще: къто, чьто, кънязь, дъва, въдова, сынъ. Поэтому их еще назвывают  

редуцированными, сокращенными, сверхкраткими. В приведенных выше словах в 

позиции конца слова они не произносились и со временем  еръ перестал писаться, а ерь 

стал обозначать мягкость согласного. Использованием букв еръ и ерь можно объяснить и 

такое явление современного русского языка, как существование беглых гласных. В 

сильном положении они проявились в гласные: ъ – о, ь – е, в слабом положении они 

исчезли. Так появилось чередование о, е с нулем звука (сон – сна, лоб – лба, пень – пня, 

день – дня и т.д.). Учащиеся легко смогут обнаружить и объяснить такое явление, которое 

стало следствием утраты редуцированных гласных в русском языке [2]. 

Особенными были и так называемые носовые гласные, которые произносились "в 

нос" – [он] и [ен] Для их обозначения использовались буквы юс большой и юс малый. 

Сейчас этих звуков в нашем языке нет, но их можно обнаружить в таких словах, 

например, как звон, семена, имена. В большинстве случаев юс большой в произношении 

[он] заменился на гласный  у: зуб, дуб, звук, а юс малый в произношении [ен] заменился на  

я: мята, семя, имя. 

Известные изменения произошли и в системе согласных. В современном русском 

языке есть всегда твердые согласные ж, ш, ц, но мы почему-то пишем после них и или ь: 

жизнь, живот, широкий, цирк, цифра, рожь, мышь, читаешь, режь. И на это тоже может 

ответить история русского языка. Названные выше согласные в далеком прошлом были 

только мягкими, и такое написание было вполне правильным и оправданным, с течением 

времени эти согласные звуки отвердели и стали произноситься без смягчения, а вот 

написание осталось прежним, то есть таким, как когда эти согласные были мягкими. 

Подобные написания называются традиционными, историческими. 
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Следовательно, звуки [ж], [ц], [ш] стали твердыми, а звук [ч] по-прежнему 

сохранил мягкое произношение, хотя после него пишется а: чаша, частый. Это тоже 

историческое написание, вследствие отсутствия буквы я  после него сохранилось такое 

написание. Обучающиеся достаточно легко смогут понять и объяснять самостоятельно 

названные исторические написания. 

Интерес должен представлять и процесс замены твердых звуков [г], [к], [х] на 

мягкие шипящие и свистящие [ж], [ч], [ш], [з], [ц], [с]. Это исторические чередования: к/ч, 

г/ж, х/ш, г/з, к/ц, х/с. Например, век – вечный, око – очи, круг – кружить, луг – лужок, пух 

– пушок, слух – слушать, друг – дружить – друзья и т.д. [2]. Это явление также, на наш 

взгляд, учитель доступно сможет донести до учащихся и выработать навык правильного 

написания. 

Как видим, подбор материала для исторического комментирования явлений 

современного русского языка можно продолжить не только в области фонетики, можно 

обратиться к лексике и грамматике. Несомненный интерес вызовут у обучающихся 

изменения в лексическом значении отдельных слов (например, воспитание, негодяй, 

сволочь, обоняние), отдельных грамматических категорий (категории рода, числа, 

падежа), изменения синтаксического характера. К примеру, конечно, большой интерес 

может вызывать вопрос о происхождении грамматического рода. Всем интересно, почему 

одни слова относятся к мужскому роду, а другие – к женскому и даже к среднему. Почему 

в русском языке 3 рода, а в других языках 2, в третьих вообще отсутствует категория 

рода? 

Наблюдения исследователей показали, что отнесение имен существительных к 

тому или иному роду было связано с глубокой древностью, когда люди обожествляли и  

одушевляли все то, перед чем они были бессильны, чего боялись, не умея объяснить, что 

играло большую роль в жизни древних людей. Так, в зависимости от того, что 

представлял собой предмет - вещь или живое существо, способное действовать, он 

относился к тому или иному роду. В том случае, когда предмет воспринимался как 

неживой, неодушевленный, его относили к среднему роду. Значение мужского и женского 

рода получали те предметы, которые представляли собой существо, способное 

действовать. К примеру, обожествлялись и одушевлялись огонь и зола, эти имена 

существительные относили к мужскому и женскому роду. Даже известное 

противопоставление огня и воды отразилось в языке: вода – женского рода, огонь - 

мужского рода. То же самое мы видим в примере со словами ночь - день: темная часть – 

женского рода, светлая часть – мужского. Древние обожествляли и такое малопонятное и 

таинственное явление, как сон, который представлял собой некую могущественную силу, 

которая могла всецело подчинить людей своей власти. Поэтому вполне очевидно, что 

слово сон в большинстве языков относится к мужскому роду. А вот слово земля в боль-

шинстве языков женского рода, поскольку древние люди ей приписывали женское начало, 

связанное с рождением, произведением потомства. 

Приведенные исторические объяснения дают учащимся представление о жизни 

языка, который постоянно развивается, подвергается изменениям, знакомят с 

национальной культурой народа, создателя языка. Они призваны расширять кругозор 

детей и повышать их культурный уровень. 

Таким образом, можно отметить, что наиболее важным в рассматриваемом вопросе 

является обеспечение лингвистической компетенции, грамотности учащихся в 

преподавании русского языка. Другими словами, учащиеся должны получать 

разнообразные знания о самой науке, именуемой «русский язык», о ее разделах, о методах 

ее исследования, об основных этапах развития и многочисленных изменениях. Именно 

введение исторического комментирования в школьный курс русского языка позволяет 

учащимся овладеть универсальными учебными действиями. 
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В данной статье исследуются фразеологические единицы с соматическими 

компонентами, определяющими концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК в якутском и тувинском 

языках. В результате выявлено, что в данных языках используются фразеологические 

единицы с разными соматизмами, при этом имеют разные характеристики: в якутской 

языковой картине мира народа ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК наделен характеристикой 

скважины или отверстия по всему телу, в тувинском языке – температурной, цветовой 

характеристиками, а также мягкости. 

Ключевые слова: концепт, ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, лингвокультурология, 

фразеологические единицы, соматизм, языковая картина мира. 

 

Бұл мақалада якут және тува тілдеріндегі ЖАҚСЫ АДАМ ұғымын айқындайтын 

соматикалық компоненттері бар фразеологиялық бірліктер зерттеледі. Нәтижесінде 

бұл тілдерде әр түрлі соматизмді фразеологизмдер қолданыла отырып, олардың әр түрлі 

сипаттарға ие екендігі анықталды: якут тіліндегі халық әлемінің суретінде ЖАҚСЫ 

АДАМ құдық немесе шұңқыр сипатымен дараланады, тува тілінде - температура, түс 

сипаттамалары, сондай-ақ жұмсақтық тән. 

Тірек сөздер: тұжырымдама, жақсы адам, лингвомәдениеттану, фразеологиялық 

бірліктер, соматизмдер, әлемнің тілдік бейнесі. 

 

This article examines phraseological units with somatic components that define the 

concept of a GOOD PERSON in the Yakut and Tuvan languages. As a result, it was revealed 

that phraseological units with different somaticisms are used in these languages, while they have 

different characteristics: in the Yakut language picture of the world of the people, a GOOD 

PERSON is endowed with the characteristic of a well or hole throughout the body, in the Tuvan 

language – temperature, color characteristics, as well as softness. 

Key words: concept, GOOD PERSON, linguoculturology, phraseological units, 

somatisms, linguistic picture of the world. 

 

Исследования концептов представляют несомненный интерес, так как вносят вклад 

в понимание ментальности народа. Вслед за Прохоровым Ю.Е., концепт мы понимаем, 

как «сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса картины 

бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного 

лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и 

транслируемая средствами языка в их общении» [5, 159]. В аксиологических концептах 
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посредством языка закодированы морально-нравственные и духовные ориентиры народа. 

Целью данной работы является изучение фразеологических единиц (ФЕ) с соматическим 

компонентом, определяющих концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК в якутском и тувинском 

языках.  

Наиболее яркие характеристики концепта ЧЕЛОВЕК мы находим в 

фразеологизмах. Материалом исследования стали данные из фразеологических словарей 

якутского и тувинского языков.  

В ФЕ мы видим особенности народов, их уникалии и традиции. По словам В.А. 

Кунина в фразеологизмах отражается история и особенность народа: «Во фразеологизмах 

находит отражение история народа, своеобразие его культуры и быта» [2, 4].  

В статье предпринимается попытка изучения национально-культурной специфики 

фразеологизмов, описывающих хорошего человека. В вербализации используются разные 

соматизмы: в якутском языке – плечо, сердце, ладонь и бедро, в тувинском – печень, душа 

и лицо. Далее рассмотрим подробный анализ этих ФЕ.  

Анализ ФЕ, объективирующих концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, выявил, что в 

якутском языке ключевым словом является сүрэх 'сердце': тэбэр сүрэхтээх, тэбэр 

тымырдаах, оонньуур хааннаах киһи 'человек, способный легко растрогаться, 

расчувствоваться' (букв. человек с сердцем, способным биться, с нервами способными 

возбуждаться, с кровью, способный разыграться' [4, 248]: Инньэ эрэ диэмэ.  Биһиги 

тыыннаах дьон тэбэр сурэхтээх, саныыр санаалаах буолабыт, итэҕэй, Сибиэтэ. Мин 

эйигин саамай ыраас сурэхпиттэн таптыыбын ‘Мы живые люди с бьющимися 

сердцами. Я люблю тебя из чистого сердца’ (здесь и далее – авторский перевод); уйан 

сүрэхтээх 'жалостливый, сердобольный, сострадательный; мягкосердечный' (букв. с 

мягким сердцем) [4, 252]: Уйан сурэхтээх Матвеевтар тулаайах тоҕус оҕону ылан 

ииппиттэр ‘Мягкосердечные Матвеевы взяли на воспитание девять детей-сирот’; 

көмүскэс сүрэхтээх (фольк.) 'сердобольный, сострадательный, жалостливый' [3, 231]; көнө 

сүрэхтээх 'честный, искренний человек' (букв. с прямым сердцем) [3, 233]. Данные ФЕ 

характеризуют человека с большим сердцем, которые рвутся на помощь к другим, не 

жалея себя. Они щедры на внимание и заботу. 

В тувинской фразеологической картине мира ключевым словом является лексема 

баар 'печень', обладающая определенными физическими свойствами (температурой, 

цветом и т.д.): чылыг баарлыг 'милосердный, сердечный, добрый, отзывчивый' (букв. с 

теплой печенью) [7, 202]; изиг баарлыг 'близкий, мягкосердечный, отзывчивый' (букв. с 

горячей печенью) «...все же родственники матери отзывчивы» [7, 88]. Данные ФЕ 

характеризуют отзывчивого человека по отношению к окружающим его людей: эриг 

сеткил 'отзывчивость, доброта' (букв. талая душа). Здесь же мы видим характеристику 

человека, который по своей душе является добрым и отзывчивым. В тувинском языке 

ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА изиг баарлыг (букв. с горячей печенью), то в якутском языке 

есть похожий вариант изиг=ириэнэх, репрезентирующий концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 

– ириэнэх хааннаах, что означает ‘общительный и обаятельный’ (букв. с талой кровью) [3, 

206]. 

Замечено, что в тувинском языке ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК репрезентирован такими 

фразеологизмами, как арны чазык 'общительный, приветливый, радушный' (букв. лицо его 

открытое) [7, 41]; буянныг арынныг 'благородный, добрый, хороший' (о человеке) 

(букв. с благодетельным лицом) [6, 71]; шырайы чымчак 'приветливый' (букв. лицо его 

мягкое) [7, 197]; аксы чымчак 'вежливый, добрый' (букв. рот его мягкий), аксы-сөзү 

чымчак (букв. рот-слова его мягкие), в которых лицо как образ обнаруживает одно 

качество – мягкость. Хороший человек в тувинской лингвокультуре характеризуется 

открытостью и мягкостью. 
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В якутском языке обнаружена фразеологическая единица сыалаах ытыстаах 

'добрый человек' (Пек.) (букв. имеющий жир на ладони), которая, возможно, определяет 

человека по его доброте и мягкости.  

Лексема сеткил 'душа' также вербализует концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК. Данная 

лексема также, как и баар 'печень', наделена температурной характеристикой: эриг 

сеткилдиг 'добрый, отзывчивый' (букв. с талой душой). Дыкала эриг сеткилдиг кыс иргин 

«Очень добрая девушка» [7, 202]. Заметим далее, что сеткил 'душа' обозначена 

цветолексемой ак 'белый': ак сетгилдиг 'честный, добросовестный, бескорыстный, 

добрый' (букв. с белой душой), Ол – ак сеткилдиг кижи 'Он добросовестный человек' [7, 

25].  

В якутском языке хорошего человека вербализуют фразеологизмы: аһаҕас 

сарыннаах, үүттээх өттүктээх киһи 'человек, отзывчивый на нужды и просьбы других, 

чуткий человек' (букв. человек, имеющий открытые плечи и бедра с вертлужными 

чашечками) [3, 111], уҥуох үүттээх, эт саастаах киһи 'человек, чуткий и отзывчивый на 

нужды и просьбы других' (Кулаковский) (букв. человек со скважинами в кости и со 

слоями в мышцах) [4, 260], санна сайаҕас, өттүгэ үүттээх киһи 'человек, отзывчивый на 

нужды и просьбы других, чуткий человек' (букв. человек, у которого плечи вежливы, 

бедра с вертлужными чашечками). Здесь мы видим образное представление у народа саха: 

доброго человека понимают «со скважинами, отверстиями», почувствовав через которых, 

человек приходит на помощь к другим. В тувинском языке аналогии не обнаружены. 

Таким образом, в вербализации концепта ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК в обоих языках 

используются разные соматизмы: в якутском языке – плечо, сердце, ладонь, бедро, в 

тувинском – печень, душа, лицо. В сравниваемых языках соматизмы, участвующие в 

вербализации концепта ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК имеют похожие качества – талое 

состояние: в якутском языке – ириэнэх хааннаах ‘общительный и обаятельный’ (букв. с 

талой кровью), в тувинском языке – эриг сеткил 'отзывчивость, доброта' (букв. талая 

душа), образно передающее открытость, чуткость и отзывчивость. В якутском языке 

концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК вербализуется лексемой сүрэх ‘сердце’, в тувинском 

языке баар ‘печень’. Надо заметить, что в якутском языке главной характеристикой ФЕ 

является открытость, отверстие (открытыми могут быть плечи, бедра, кости, мышцы), 

в тувинском – мягкость и белый цвет (мягкими могут быть лицо, рот; белым может быть 

душа человека). Данные фразеологические обороты наиболее явным способом отражают 

культурные ценности народа. 
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В статье  рассмотрены научные аспекты монографии Кыяхметовой Ш.А. 

«Духовное наследие Ильяса Жансугурова».  
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In the article considered the scientific aspects of monograph Sh.A. Kiyakhmetova 

"Spiritual heritage of Ilyas Zhansugurov". 

Key words: Zhetysu literature, poet, Ilias Zhansugurov, monograph. 

 

Қызу, қарбалас, дүбірлі XX ғасыр да өтті. Адамзат тарихында айқын таңбасы 

қалған бұл дәуірдің қазақ сөз өнерінің даму бағыттарында да айтулы ықпалы болды. 

Ғасыр басында елдік мүдде, мұраттар тыншытпай, саяси, рухани күрес туын 

көтеріп шыққан Алаш қайраткерлері ұзақ жылдардан соң халқымен қайта қауышқан 

тарихи сәттер ұлтымыздың рухани мұрасын жаңа бір ұстанымдармен жаңғырта бағалап, 

саралау міндеттерін күн тәртібіне алып шықты. Тәуелсіз Қазақстанның XX ғасырдағы 

әдебиеттану ғылымының күрделі жаңа бағыттарының бірі кезінде қазақ кеңес әдебиетінің 

негізін қалаушылар мәртебесінде танылып, бағаланған кеңестік дәуірдегі шығармашылық 

тұлғалар мұрасына қатысты өрістеп, дамыды. 

Қызыл сұңқар аталып, кеңестік жүйенің саяси қабағына қарайлап отырып қана 

дәріптелген Сәкен Сейфуллиннің ұлтжанды болмысы, ұлттық мүдделер жолындағы 

қайраткерлік еңбегі, азаматтық асыл тұлғасы тұрғысында күні бүгінге шейін түгенделіп 

келе жатқан тұтас тарих тұрғысынан қарағанда түкке тұрғысыз әңгімелерге профессор 

Тұрсынбек Кәкішұлы сәкентанудағы қызу жаңа еңбектерімен батыл араласты. 

Қанды жендет Қызыл империяның еліне азаттық әпермегенін ақын айтты. Сәкен 

Сейфоллаұлының ғұмырбаянын, шығармасын кеңестік жүйе талабында біржақты, бетін 

қалқып танып келсек, ендігі заман ақын тұлғасын тұтас қалпында ұғыну беталыстарының 

ұзақ та қиын болатындығын болжатқан... 

Бейімбет... Мырқымбайды да біздер біржақты дәріптедік. Әйтпегенде... 

Мырқымбай болып қалған қазақ Би-ағаңды ғұмыр бойы алаңдатты ғой. 

Аты – Мырқымбай. Заты да Мырқымбай-ау деген көлеңкелі ой көкейден кетпейді. 

Қызылордада, «Еңбекші қазақта» қызметте жүріп қазан төңкерісіне 10 жыл толу 

тойланардан 1 күн бұрын кешқұрым, қаланың қараңғы көшелерінде, бұрыш-бұрышта өріп 

жүрген аш-арық балалар туралы жазғанда, осы көрініске жазушының көңілі көншіп 

отырып еді дей алмаспыз.  

Ел арасына шыққан өкіл – қазақтың қазіргі әкім-қараларының арғы атасы 

болғандығына шүбә келтіре алмайсың. Кеңес үкіметі сепкен егіннің ащы жемісі әлі 
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түшіркендіреді. Ол өкіл – ел қамын ойлап жүрген өкіл емес. Көкейін жігітшілік теседі, 

бірдеңе алсам дейді, кісімсініп, қыр көрсетіп қойқаңдау, қоқаңдаудан қымсынбайды... 

Бейімбет Майлин шығармашылығына жаңа дәуірдің тарихи әділ бағасын беруде 

бейімбеттануда да Тоқтар Бейісқұлов, тағы да басқа зерттеушілер еңбектенді. 

Дүбірлі дәуірдің дүмбілез шикіліктері Ілияс Жансүгіров шығармашылығы 

арқауында да жан-жақты талқыға түсті. Осы бағытта «Ілиястану» орталығының білікті 

мамандары Тұрсын Сыдықов, Мұратбек Имангазинов, Қарлығаш Сарбасова әр жылдарда 

елеулі зерттеулер жасады. «Ілиястану» оқулығы жазылды [1].   

Шара Кыяхметова ақынның шығармашылық ғұмырбаянын жазуда өз бағытын 

тапқан зерттеуші есебінде танылды. Қазіргі ілиястануда Ш.Кыяхметова еңбектері 

теориялық та, қолданбалылық та мәнге ие болып отыр. 

Зерттеушілер Қажет Андас пен Мақпал Андас Ілиястың жарияланбаған тарихқа 

қатысты, әдебиет мәселелерін қозғаған қайсыбір мақалаларын жеке жинақ етіп, қазіргі 

жазуға көшіріп басып шығарды [2]. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің осыдан он жыл бұрын 

құрылған «Ілиястану»  ғылыми-практикалық Орталығы ақын мұрасын кейінгі уақыт 

мүмкіндіктері аясында зерттеу, оқыту ісінде жеке тұлға мұрасын игеру бағытында өзіндік 

тәжірибе жинақтады. Ілиястану ғылыми мектебінің негізгі шаруаларын жүйелі дамытуда 

оң нәтижелермен байыта түсті. 

Орталық құрылған күнен бастап іргелі ғылыми бағыттың бар міндетін 

ортақтастыра алып келе жатқан жұмысшы ұжымының бір өкілі - ф.ғ.к., профессор Шара 

Әсетқызы Кыяхметова. 

«Ілиястану» арнаулы курсының мазмұндық, әдістемелік жақтан қалыптасып, 

негізделуінде оқу құралын, оқу-әдістемелік еңбектерін жазды. Ұзақ жылғы еңбектер 

барысында қазақ әдебиеті тарихындағы жеке тұлғаның ғылыми өмірбаянын түзудің бай 

тәжірибесін жинақтаған, толып жатқан жаңа, тың деректер тауып, толымды тоқтамдар 

жасап келе жатқан ғалымның таяуда жарық көрген «І.Жансүгіровтің рухани әлемі» атты 

монографиялық еңбегі – қазақ әдебиеттану ғылымындағы тұлғатану бойынша жазылған 

кәделі зерттеулердің бірі [3].  

Монографияда Ілияс Жансүгіровтің отандық тарихпен тамырласқан, күрделі 

кезеңдер ақиқатымен астасқан ақындық ғұмырбаяны деректік нақтылық негіздерде, ендігі 

заманның кең қамтып айтуға, ашуға мүмкіндік туған қолайлы ғылыми атмосферасында 

мейлінше толымды, жан-жақты сараланады. Ілияс ақынның дәуір таңбасы түскен 

эпикалық мұрасы, үздік, озық лирикалық жаңашылдық бағыты, драматургиядағы алым-

қарымы, қазақ профессионалды жазба прозасын қалыптастырудағы шығармашылық үлесі, 

сатиралық, публицистикалық, әдеби-зерттеу т.б. дәуір беталыстары жедел қажет еткен 

ұйымдастырушылық, педагогикалық бағыттағы қысқа ғұмырда қыруар іс атқарып кеткен 

ғұмыр тағылымы тұрғысында жыл өткен сайын кешенді зерттеулерге ұласып бара жатқан 

рухани мұрасын ендігі ұрпаққа таныту, оқу үдерісіне оңтайлы әдістемелік негізде енгізу 

міндеттерінде Шара Әсетқызы тиімді зерттеу нетижелеріне қол жеткізу, оңтайлы  

әдістемелік тәсілдер түзу бағытында тынбай еңбектеніп келеді.  

«XX ғасыр басындағы қазақ әдбиеті», «XX ғасыр басындағы қазақ әдеби сыны» 

таңдау курстарын «Ілиястану» пәнімен дәуірдің саяси беталыстары, көркемдік 

ұстанымдарымен тұтас жүйеде, тарихи негізде сабақтастыра оқыту тәжірибесі 

білімгерлердің мамандық біліктілігін қалыптастыруда оң нәтижелерін көрсетіп отыр. 

Шара Кыяхметованың қазіргі ілиястанудың уақыт міндеттеп отырған өзекті зерттеу 

мәселелерін жаңа танымдық кеңістікте, өткен кезеңдердің саяси ұстанымға телінген 

ғылыми кері нәтижелерін ықтиятпен зерделеп, тың дерек-дәйектермен талқыға тартып 

толықтыру бағытында жазылған жаңа монографиялық еңбегі «Ілияс Жансүгіровтің 

шығармашылық өмірбаяны», «Ілияс Жансүгіров шығармашылығының зерттелуі», «Ілияс 

Жансүгіровтің шығармашылық туындылары жаңаша таным тұрғысынан», «Ілияс 
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Жансүгіровтің «Қолбала» поэмасы», «Ілияс және фольклор», «Ілияс – әдебиет 

зерттеушісі», «Ілиястың Фатимасы», «Рухани сабақтастық ізденістері» атты жеке  

тарауларда Ілияс Жансүгіровтің сан-салалы шығармашылығы барынша тұтас жүйеде, 

дамыта зерделенген ғылыми мазмұнда қисындалуымен бағалы. 

Автор Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаянын осы бағыттағы 

еңбектердегі мәнді деректермен, ақын Ілиястың шығармашылық қалыптасу кезеңдерін 

ықпалды өмір фактілері ауқымында, дәуір, кезеңдік ахуалдардың ғұмырбаяндық айқын 

таңбаларын әсерлі психологиялық толғамдармен толықтыра жазған. Ілиястың әуелде азан 

шақырып қойған атының Қызырілияс болғандығы, оны әйгілі Молықбай күйшінің 

қойғандығын құлаққағыс ете отырып, басталған өмірбаян көзкөргендер естелігімен, елең 

еткізердей өмір деректерімен ширақ баяндау мақамында ынтықтырып, ілестіріп отырады.  

Шара Кыяхметова қаламының қысқа, нұсқа, әрі сол қысқа ақпараттарға қажетті 

мәнді мазмұн сыйғыза отырып, ғылыми тоқтамдарды да ұтымды кіріктіріп отыру мәнері 

шығармашылық тұлға ғұмырбаянын жазудағы қалыпты қасаң академизімге бой 

алдырмайды. Шығармашылық тұлға ғұмырбаянын өмір құбылыстарымен мейлінше 

жанды байланыста қамтып жазудың әдеби таным қалыптастырудағы әлемдік, отандық 

озық тәжірибелері үдерісінде жазылған Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаянына 

автор ақынның жан құбылыстарын, жеке бас тағдыр иірімдерін, қатпар-қатпар өмір 

қабаттарының астарын аңғарта, бүктеуін жаза отырып жеткізуге ден қойған.  

Ілиястың атасы Берсүгірдің сөз ұстаған, елге ұлтқа жақсылармен араласып жүргені, 

ХІХ ғасырдың орта тұсында Жетісудың Ресейге қосылу актісіне қатысқан ортада 

болғандығы, Шоқан Уәлихановтың Қашқар сапарында Ақсу бойында қарсы алып, ілтипат 

көрсеткені, Жетісу өңірінің игі жақсыларының ішінде жүргендігі – былайғы көпшілік 

қауым үшін беймәлім, қызық деректер.  

Ақынның өз әкесі де ел білген, өнерлі адам. Оның зергерлік - ұсталық, саятшылық 

– салдық, ісмерлік өнеріне қоса айтулы молда болғандығы да – Ілияс ақынның 

шығармашылық зертханасын, қаламгерлік тұлғалық әлеуетін танытудағы тағы бір мәнді 

дерек.  

Кеңестік кезеңде, тіпті кейініректе де жазылған ақын ғұмырбаянында әкесінің 

молдалық дәрежесі туралы қаншалықты мағлұмат болғандығы - бір басқа. Саяси 

қысымнан азат ендігі зерттеу еңбектері үшін маңызды дерек. Зерттеуші Шара Кыяхметова 

осы бағытта Ілияс ақындығының бастауында ғасырлар бойы аса зор рухани кеңістік 

түзген дін негіздерінен тарайтын ұлы мұраның болғандығын қадап айтады.  

«Жансүгір сол кездің дәрежесімен салыстырғанда сауатты, бармағынан бал тамған 

өнерлі жан болған екен. Темірден тебен соғып, ағаштан өрнек шапқан, етік тігіп, тон 

пішкен зергер болыпты. Бұған саятшы, салдығын қосып алғанда Жансүгірдің қалың елдің 

қадірлісі болғанын көреміз. Ел арасында айтулы молда, атақты зергер атанса да, соның 

біреуін де нәпақа айырар кәсіп етіп, мал жинап көрмеген.  

Ілиясқа көп үміт артқан. Дін кітаптары мен басқа ел ақындарының жырлары, 

айтыстары мен көне ауыз әдебиет үлгілері құйма құлақ ұғымтал Ілиястың қанбай жұтар 

кәусарына айналады. Ілияс аузынан уыз сүті кетпеген балаң кезінен-ақ қазақ ауыз 

әдебиетінің ұлы рухымен нәрленіп, өмірді танып-білуге, оның тылсым терең сырларын 

ашып, астарлы мағыналарын ұғынуға құмар болып өсті. Бұл тұрғыда Шығыс аңыздары, 

поэмалары, халық әңгімелері, сондай-ақ, өзі жастайынан көріп, өз құлағымен ұйып 

отырып тыңдаған Молықбай, Шөже, Әсет, Бақтыбай, Сүйінбай, Майра, Сара, тағы басқа 

әйгілі ақындардың өміршең дәстүрі мен әсер-ықпалы да оның жанын жадырата түсіп, 

ақындыққа қарай үйіріп, баурай береді. Ілияс күллі «Еңлік - Кебек» дастанын, «Қозы 

Көрпеш – Баян сұлу» жырын жатқа айтып беретін болған, ол жырлардың бірнеше 

нұсқасын білген. Бұл «ақынның құлағын қырға түріп жүрген кезі».  

Бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген әкесі бойындағы  барлық жақсы қасиетін, 

білімі мен өнерін Ілиясқа үйретуден танбайды [3, 5]. Ілиястың бірер ай ғана оқығанымен, 



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

154 
 

былайғы қалыптасу жолына Тұрысбек қажының «Мамания» жәдид медресесінің 

ашылуының елеулі ықпалы болғандығын Шара Кыяхметованың медресе тарихына 

қатысты медресенің ашылуы, белгілі, беймәлім жайларды жас Ілиястың елдегі өмірімен 

сабақтастыра баяндауы негізінде Ілияс Жансүгіровтің тұлғалық деңгейінің 

қалыптасуындағы осы бір Жетісудағы озық өнеге туғызған медресе, мұсылмандық 

ағартушылықпен астасқан рухани нәр тұрғысында жаңа бір болжамдарға жол ашады. 

ХХ ғасырдың бас кезеңіндегі алдыңғы қатарлы татар медреселерінің оқыту 

бағытында ашылған «Маманияның» төңірегінде шоғырланған тарихи тұлғалар тағылымы 

туралы біршама жүйелі мәлімет берілген.  

Монографияда Алаш қайраткерлерінің осы медресе жұмысына қолдау көрсету 

өнегесі де арнайы тілге тиек болған. Сол бір күрделі кезеңдердегі ағартушылық мұраттар 

тоғыстырған ел тұлғаларының есімдері ілтипатпен аталып, замана бағдарларын бүгінгі 

уақыт деңгейінде танып, бағалауды толықтыра түсетін өмір реңктері  келтіріліп отыруы 

зерттеушінің ілиястануды ұлт руханияты ауқымында зерделеу ұстанымындағы алғырлығы 

мен алымын даралай түседі. Ілияс өмірбаянын әдеттегі таптаурын, тұлғаға қатысты 

біржақты,  бірізді құрғақ деректермен шектелу қасаңдығына жол бермей, заман, дәуір 

беталыстары ауқымында таныту әдеби мұра, шығармашылық тұлға тағдырына қатысты 

ақпараттық - танымдық өрісі ауқымды, ғылыми әлеуеті мығым, қажетті бір зерттеу болып 

ғылыми айналымға  қосылды. 

«1911 жылдан бастап мектепті Астрахань губерниясының тумасы, Каир 

университетінің заң мамандығын бітірген, сегіз елдің тілін білетін ағартушы-демократ, 

әдебиет зерттеушісі, тарихшы, шежіреші Ғабдулғазиз Мұсағалиев басқарады. 

1912 жылы мектептің оқу мерзімі тоғыз кластық болып ұзартылды. Мектеп 

жұмысының жандануына Барлыбек  және Тұрлыбек Сыртановтар, Отыншы Әлжанов, 

Жақып Ақбаев, Мұхамеджан Тынышбаев, Көлбай Тоғысов, Мұхамедсәлім Көшімов 

сынды білімді азаматтар да өз үлестерін қосады» [3, 8]. 

Қазақ зиялылары дала өміріндегі елеулі жаңалық – Қапалдағы мектеп туралы 

«Айқап» журналында бірнеше мақала жариялайды. Шара Кыяхметова бұл елеулі 

деректердің де Ілияс өскен орта, ол қалыптасқан кезең үшін аса маңыздылығын ескерген. 

«Жақып Ақбаев Тұрысбек туралы былай деп жазды: «Марқұм Маманов Тұрысбек 

қажы қазақтар арасында асқан данышпан адам да саналған еді. 

...Тұрысбек 18 жыл болыс болған, осы уақыт ішінде пәре алмаған, өзгенің атын 

мінбеген, қазақтардың бірде-бір қойын жемеген, оларды зорлық-зомбылық жасап 

жылатпаған, халқын ақшаға сатпаған»... («Айқап», 1913,№7,) [3, 9].  

Шара Кыяхметованың Ілияс өмірбаянына қатысты ілгеріден жаңсақ беріліп келе 

жатқан қайсыбір деректерді түгендеп, түзетіп отыратындығы -  зерттеушінің өз ғылыми 

бағытындағы ізденістерін ұдайы пысықтап дағдыланған ыждаһаттылығы. 

2012 жылы жарық көрген ұжымдық авторлықтағы «Ілиястану» оқу құралындағы 

Шара Кыяхметова жазған тарауларда келтірілген ғұмырбаяндар, мағлұматтар 

монографиялық еңбекте толыға түсіп, сәйкес толыққанды тың тоқтамдармен жан-жақты 

таным талқысына тартылған. 

Ілияс Жансүгіровтің «Әнші апама» атты Майра Уәлиқызына арнаған өлеңі 

ақынның көптомдық жинақтарында 1909 жылы шығарылған деп жаңсақ беріліп 

жүргендігін – 1910 жыл деп, нақтылы деректерге сүйеніп, түзету енгізеді. 

Монографияда ақын өмірі шығармашылық бастау, өлеңдерінің  жазылу себебі, 

дерегімен тұтастықта, XX ғасырдың I жартысындағы әдеби даму кең қамтылып, 

толықтырылып, қорытыла жинақталған ақындық ғұмырбаян соншалықты бай 

мазмұнымен, тұлғаның даралық сипаттарының қанықтығымен қазіргі әдебиеттанудағы 

жеке шығармашылықты тану мен игерудің жаңа бағыттарын айқындай түскендігін айтар 

едік. 
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«Ілияс Жансүгіров шығармашылығының зерттелуі» тарауында автор ілиястану 

тарихын қазіргі кезеңнің азат танымымен қайта қарау қажеттілігі бағытында еңбектенген. 

«Ілияс шығармаларының дені тоталитарлық жүйе қыспағында социалистік 

идеология талабына сай жазылғандықтан, олардың ұлттық мәні мен мазмұны шынайы 

поэтикалық бояуы, философиялық астары өз дәрежесінде зерттелген жоқ. Ілиястың 

шығармашылық шеберханасының жұмбақ жақтары да көп. Бұл Ілияс шығармашылығы 

мәселесінің түбегейлі шешілмегендігін білдіреді [3, 52].  

Шара Кыяхметова Ілияс Жансүгіровтің ҚР мемлекеттік Орталық мұрағатының 

қолжазбалар қорындағы 15-ке жуық қалың бумалардың осыдан ширек ғасыр бұрын 

ілиястанушы М.Имангазинов айтқан дерегіне назар аударып, мәселенің әлі де күн 

тәртібінде қалып отырғандығын ескертеді.  

Ақынның қызы Ильфаның айтқанындай, кеңестік замандағы зерттеу еңбектерді 

жаңғырту, дамыту бағытында Шара Кыяхметова І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университетінің «Ілиястану» ғылыми-тәжірибелік Орталығының ғылыми 

қызметкерлерімен бірге соңғы 10 жыл көлемінде атап айтарлықтай жұмыстар атқарды. 

Аталған монография – сол ұзақ жылғы ізденіс, толғаныстардың, тынымсыз 

еңбектенудің жемісі. 

Ілияс мұрасының зерттелу тарихы келешек зерттеу міндеттерімен жүйелі 

сабақтастықта сараланып, ғалым осы мәселеде нақтылы байлам, тоқтамдар жасайды. 

Зерттеу еңбектегі көркемдік ұстанымдар талқыға түскен XX ғасыр басындағы 

әдеби айтыстар бағытындағы мол дерек, білікті саралаулар назар аударады. Ұзақ жылдар 

бойы ғылыми айналымға тартылмаған XX ғасырдың 20 жылдарындағы қызу талқылар 

Ілияс шығармашылығын да шарпымай өткен жоқ. Сәбит Мұқанов пен Ілияс 

Жансүгіровтің «Сағанақ» жинағына қатысты «қаттылау» кеткен жағдайы қазірде қайта бір 

қарауды қажет ететін, көптеген саяси ұстанымдар қалыбынан шыға алмай қалған әдеби 

«кикілжіңдер» туралы ойлантады. 

Тарауда Ілияс шығармашылығына қатысты сын, пікір, зерттеу еңбектер 

хронологиялық бірізділікпен түгенделіп, ілиястанудағы негізгі тоқтамдар келешек зерттеу 

міндеттерімен сабақтастықта бағаланып, саралануы – қазіргі ілиястанудың озық, оң 

нәтижелерінің бірі мәнінде бағалы. 

«Қолбала» поэмасына арналған тарау Ілияс ақынның қазақ әдебиетіндегі эпикалық 

дәстүр байыту өнегесі тұрғысында да тың деректермен қанықтырады. Зерттеуші Шара 

Кыяхметова кейіннен табылған, мұрағатта қолжазбасы сақталмаған «Қолбала» поэмасын 

жалпы жұртшылыққа таныстыру, шығармашылық зертхана тұрғысында байыптауда 

өзіндік пайымын айтып, нақтылы насихаттау шараларын да атқарады. «Мұрағатта 

поэманың қолжазбасы болмағандықтан поэмаға қатысты деректер шығып қалар деген 

оймен іздестіру жұмысын жүргіздік. Нәтижесі төмендегідей болды:» дей келіп, зертеуші 

бірнеше дерекке тоқталады. Бір дерек – Ілияс ақын мұрасын зерттеуші Серік 

Жанәбіловтің «Ол ертең атылады» «Жұлдыз журналы, №9, 1994) деректі хикаясында 

Ілиястың Қолбала ақын туралы айтқаны. Екінші дерек – Т.Мұзбаев «Қамқор еді» атты 

естелігінде («Октябрь туы» газеті, 24 мамыр, 1974 жыл) «Қолбала» поэмасы ертеректе 

жаттағандарын айтқан.Үшінші дерек – Ілиястың туысқаны замандасы Құсайын 

Шөкеновтің «Біздің Ілияс» естелік кітабындағы («Жазушы» баспасы, 1974ж.)  өмірде 

болған, аты аталған адамдардың арасында поэмадағы кісі есімдері бар.Төртінші дерек – 

Ғали Ормановтың «Қолбала» поэмасының шығу тарихына қатысты айтқаны (Ф. Ғабитова. 

Өртеңде өлген гүл. Алматы: Атамұра, 1998ж. 270 бет). Монография авторының осы 

туындыға қатысты болжамы қисынды көрінді. «Бұл деректерден шығатын қорытынды: 

поэма 1920 жылға жейін жазылған. Естіген, көрген білгендерін хатқа түсіре беретін 

ақынның қасиеті елге мәлім. Неге ақын бұл дастанын кезінде жарияламады? Басты себеп – 

дастанды тұңғыш жазғандықтан қалай болады деп тосырқауы да, немесе «қайта қарап, 

пісіріп барып ұсынамын» деген асықпауы да емес. Басты себеп – әпербақан заманнан 
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аяғын тартуынан. І.Жансүгіровтің өз кейіпкерінің тағдырын бастан кешуі де ғажап емес 

болатын [3, 110]. Зерттеуші поэма мазмұнын ынтықтыра, ықшам баяндап берген. 

Шара Кыяхметова монографиясында Ілияс Жансүгіровтің қаламгерлік тұлғасы 

кейінгі кезеңдерде ғана арнайы ден қойылып зерттеу айналымына қосылып келе жатқан 

ақынның фольклортанушылық, әдебиет тарихына қатысты, соның ішінде абайтанудағы 

ғылыми негізді білімдар біліктілікпен жазылған, қазақ сөз өнерінің жанрлық төлтума 

сипаттары айқындалған өзекті әдебиеттанушылық алымы жүйелі жинақылықпен, ұтымды 

мазмұндалған. 

Монографияда Ілияс шығармашылығы өз дәуірінің озық ақындарының суреткерлік 

алымымен астастырыла, шығармашылық даралық қалпын айқындай түсу бағытында да 

Сәкен – Мағжан – Ілияс кеңістігінде қисынды, қызықты, әсерлі тоқтам, байламдар 

жасалған. 

Жеке ғұмырды тұтас дәуір, шығармашылық үдеріс ауқымында тұлғалық дара 

сипаттарымен танытудың күрделі міндетіне мамандық борыш мәнінде жауапкершілікпен 

қарап, бас-аяғы жинақы, шағын көлемге  көл-көсір маңызды мазмұн тұндырып жазылған 

монографиялық еңбектің ілиястану бағдарларындағы елеулі табысы және осы табыстың 

қазіргі көкейкесті әдебиеттану бағыттарындағы тұлғатану мәселесіндегі ғылыми өнегесі – 

қазақ әдебиеті тарихын зерттеуді босаңсытып отырған қазіргі уақыттың қайырлы бір 

олжасы.  
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Мақалада Қ.Б. Сарбасованың «Ілияс Жансүгіров шығармаларының тілі» атты 

монографиялық еңбегіне шолу жасалады. І.Жансүгіров шығармаларының лексика-

фразеологиялық жүйесін, грамматикалық сипатын, сөз көркемдеу, құбылту тәсілдеріне 

жүргізген тілдік талдаулары зерделенеді. 

Тірек сөздер: лексика-фразеологиялық жүйесі, грамматикалық сипаты, көркемдеу 

тәсілдері. 

 

В статье представлен обзор монографического труда Сарбасовой К.Б. «Ілияс 

Жансүгіров шығармаларының тілі». Исследуется проведенный ею лингвистический 

анализ произведений И.Жансугурова по лексико-фразеологическому строю, 

грамматическому характеру, способам словообразования, трансформации. 

Ключевые слова: лексико-грамматическая система, грамматический характер, 

художественные средства. 

 

The article provides an overview of K. B. Sarbasova's monographic work "the language 

of Ilyas Zhansugurov's works". The lexical and phraseological system, grammatical nature of I. 
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Zhansugurov's works are studied, and the linguistic analysis of the methods of word design and 

phenomena is carried out. 

Key words: lexical and phraseological system, grammatical Nature, Methods of artistic 

expression. 

 

Ілияс Жансүгірұлының сөз өрнегі бағытында бірнеше жылдан бері мақсатты 

зерттеулер жүргізіп отырған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті «Ілиястану» 

ғылыми-практикалық Орталығының аға ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор Қарлығаш Базарбекқызы Сарбасованың «Ілияс Жансүгіров 

шығармаларының тілі» атты [1] монографиялық еңбегі қазіргі Ілиястанудың жаңа 

зерттеулер бағытындағы қаламгердің тілдік тұлғасын теориялық, практикалық негізде 

зерттеу, оқыту үдерісіне қажетті, сұранысқа ие болып отырған өзекті ғылыми ұстанымдар 

негізінде жазылған. 

Монографияда І.Жансүгіров шығармаларының лексика-фразеологиялық жүйесі; 

грамматикалық сипаты, сөз көркемдеу, құбылту тәсілдері жеке тарауларда арнайы 

қамтылып қисындалған. 

«Поэзиядағы көркемдік – тіл деген құбылыстың (құралдың) адам баласының 

өміріндегі құдіреттілігін, күшін көрсететіні белгілі. Демек, осы  белгі қандай тәсілдермен, 

тілдің қандай заңдылықтарымен жүзеге асады, қай ақын қалайша жүзеге асырады деген 

сұрақтар алдымыздан шығады», - дейді академик Рабиға Сыздық Абай тілін зерттеу 

еңбегіндегі сөз басында [2, 3]. 

Қазақ тілінің кенжелеу дамыған саласының бірі – лингвистикалық стилистика 

бағытындағы қазіргі кезеңде біршама молыға түскен зерттеулер шоғырына жаңа бір 

лайықты еңбек қосылды.   

Көркем шығарма тілін айнымалы құбылыстар аспектісінде зерделеуге тіл 

заңдылықтарын, тіл нормасын ғылыми негізде терең игерген білікті маманның ғана 

тәуекелі жетпек. І.Жансүгірұлы шығармаларын тілдік негізде саралауында 

лингвистиканың зерттеу тәсілдеріне сүйене отырып Қарлығаш Сарбасова тілдік тұлғаны 

тануда елеулі сөздік қор түзіп, сонымен жұмыс жүргізіп, нақтылы ғылыми нәтижелерге 

қол жеткізе алған. 

Ілияс шығармаларындағы көнерген сөздер, кірме сөздер, диалектизмдер, т.б. 

лексикалық қабаттар, нақты сөз, сөз тіркесі тұрғысында аталып көрсетіліп, жалпы 

сипаттама беріледі. 

Екіншіден, осы сөз, тіркес қорының белгілі бір кездегі қазақ өміріндегі қызмет аясы 

талданады. 

Үшіншден, сөздің 1)тура, 2)ауыспалы, 3)символикалық (тұспал) мағыналарына 

түсінік берілуі. 

Қ.Сарбасованың Ілияс Жансүгіров шығармашылығын тілдік тұрғыдан саралаған 

еңбегі қазақ әдебиеттануы мен тіл ғылымындағы Қ.Жұмалиев, Р.Сыздықтың Абай тілі сөз 

өрнегін талдау өнегесімен, Қ.Өмірәлиев, Ғ.Әнестің Махамбет поэзиясы тілін, 

Б.Момынова, А.Салқынбайдың Шәкәрімнің тілдік тұлғасы бағытындағы зерттеулерімен 

өзектес, салаластығы тұрғысында, қазіргі көкейкесті тілтаным мәселелеріне 

бағытталғандығымен назар аударады. 

«Абайдың сөз өрнегі» монографиясында (1995 ж.). Абай тіліне әр жылдарда зер 

салған әдебиеттанушы, тілші ғалымдардың еңбектерін атай отырып Р.Сыздық мәселенің 

тіл білімі тұрғысында арнайы зерттелмегендігін, бұл мәнде елеулі өзектілік  бар екендігін 

ескертіп өтеді. 

«Сірә да, лингвистикалық поэтика бойынша зерттеулер тіл мамандары тарапынан 

жүргізілетін ізденістер болмаққа керек. Ал қазақ лингвистері, тегі идиостиль, идиолект 

(суреткердің өзіне тән стилі, қолтаңбасы) деген мәселелерге көп жуымай келеді. 
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Поэтикалық тілді зерттеудің өз ішінен туындайтын жеке мәселелері мен методологиялық 

қырлары бар» [2,18]. 

Осы идиостиль бағытында Б.Момынова Шәкәрім идиостилін анықтау мақсатында 

қолданысы жиі жекелеген өзек сөздер мен ақынның сөздік қорын талдайды [3].  

Анар Салқынбай Шәкәрім шығармашылығын когнитологиялық бағытта талдап, 

тілдік тұлғаның идиостилі, жаңа сөз қолданысын ғылыми тұрғыдан жаңаша зерделеуге 

ден қойды. Шәкәрім поэзиясындағы сөз қолданысы мен ондағы сөз мағынасын, астарын, 

атаудың жұмсалу ерекшеліктерін айналымға тартты. 

«Ақын дүниетанымы мен философиялық ойлары сөз арқылы таңбаланғандықтан, 

қазақ сөзінің бұрынғы қолданысы мен мағынасы Шаһкәрімдік пайымдауда жаңа арнада 

дамиды. Көптеген атаулар дүнияауи мән алып, терминдік қалып киеді, мағыналық 

тұрғыда дамиды. Сөз жүйесінде бұрын-соңды болмаған ауыспалы мағыналар қалыптасып, 

дамытылады» [4, 7].  

Тілдік тұлғалардың тәжірибесін ұлттық дүниетаным негіздерімен сабақтастыра 

зерделеу өзектілігінде теориялық қасаңдықтың зардаптарынан азат таным жайы 

қозғалады. 

«Қазіргі таңдағы қазақ тіл ғылымы өзінің формалдық зерттеу бағытынан арылып, 

тілдің бастау арналарын рухани әлемнен іздейтін лингвистикалық компаративизмнің 

тәсілдері мен мақсаттарына  бой ұра бастады. 

Батыстық ілім индивидуалды субъективтіктің тіл арқылы болмысты тану 

барысында сол тілдік ортаның ұжымдық субъективтілігінен шығатынын, ал ұлттық 

субъективтіліктің жалпы адамзаттың мәдени-этникалық негізінен шығатыны туралы 

теория қалыптастырған. 

Олай болса, дала кемеңгерлері мен ойшылдары жасаған рухани дүние моделі 

ұлттық болмысты танытатын басты тұғыр болатынына назар аудару керек» [4, 31]. 

Қаламгерді тілдік тұлға мәнінде зерттеудің қадау-қадау озық үлгілері бола тұра, 

әдеби мұраны тілдік тұрғыдан, сөз қолданыстағы шексіз шеберлік тәсілдер, осындағы 

мұрат пен мақсат жөнінде кешенді, кеңге тартқан зерттеулер әлде де тапшы. 

Ендігі, ана тілдің мол құнары айналымнан алыстап бара жатқан сөз байлығы 

негізінен, әдеби мұрада ғана сақталып қалғандай күрделі сынақ кезеңде қазақ сөз өнерінің 

даму, баю бағытында сөзге ескерткіш орнатып кеткен, сөзден рухани мұра қалдырған аса 

ірі шығармашылық тұлғаларды тілдік тұрғыдан арнайы зерттеу мейілінше өзекті бола 

түсіп отырған уақытта Ілияс Жансүгіровтің бай әдеби мұрасын арнайы зерттеудің 

теориялық та, тәжірибелік те зор маңызы бар. 

Шығарма тілін зерттеудің лингвистикалық, көркемдік арқауларын теориялық 

негізде қапысыз құлаққағыс ете отырып, автор нақтылы сөз тіркес; сөз қолданыс 

тәсілдердің жүйелі  тілтанымдық қорын түзуде жұмысы көп терімшілеп отыратын ұсақ, 

«өнімсіз» шаруадан өнімді нәтиже алған. 

Замана бағытында қызу, қауырт шығармашылық өріс түзген, жанр тастамай жазған 

айтулы дарын Ілияс Жансүгіров туындыларының қазақ жазба әдебиетінің дамып, 

баюындағы ықпалды мәнін тілдік тұлғасы тұрғысында лингвистикалық арнайы зерттеудің 

күн тәртібіне қоюда атап айтарлықтай оң нәтижелерімен мазмұндалған монография 

нақтылы тарихи әлеуметтік кезеңдегі ұлттық тілдің сөздік қор байлығын автордың кәдеге 

жарату шеберлігі; стильдік дара өрістегі тілдік құнары бағытында қарастырады. 

Абай поэзиясының тіл өрнегі тұрғысында әр жылдардағы мақалаларында (1923, 

1933, 1934) ұтымды пайымдаулар жасаған, сөзге сақ сирек дарын, сұңғыла суреткер Ілияс 

шығармаларының тіл құпиясын аңғарып, айқындаудың күрделі міндетіне тілтаным 

бағытында 40 жылдай уақыт зерттеулер жүргізіп келе жатқан Қ. Сарбасова батыл тәуекел 

жасаған. 

Еңбектің I бөлімінде І.Жансүгіров шығармаларының лексика- фразеологиялық 

жүйесі көнерген сөздер, кірме сөздер, диалектизмдер, варваризмдер және тұрмыстық 
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қарапайым сөздер, этнографизмдер мен этнонимдер, фразеологизмдер, топонимдер, 

түсінігі қиын сөздер болып кең қамтылып, сараланған. 

«Жолдастар», «Бадырақ» романдары мен  поэзиялық шығармаларының негізі қазақ 

халқы өміріндегі қарама-қайшылығы мен жаңалығы мол жылдарды қамтығандықтан, 

қазан төңкерісіне дейінгі және кейінгі кезеңдегі халық тіліндегі тілдік бірліктермен қоса, 

кезінде актив лексика құрамында жұмсалған, заман өзгерісіне байланысты көнерген 

сөздер қатарына өткен лексемалар аталған шығармаларда кездесіп отырады [1, 12].  

Автор тарихи кезеңді қамтыған шығарманың өзіне тән ерекшелігінің бірі көнерген 

сөздердің болуы керек екендігін атап көрсетіп, келешекте кең қамтылған І.Жансүгіров тілі 

сөздігінің мол қорын түзетін көнерген сөздерді қолданыс аясына қарай мағыналық 

топтарға бөліп отырып, ғылыми-тілдік айналымға алып шығады. 

Қазақ тұрмысындағы ескі киім атаулары, сол тұстағы шен, билік, тұрмыстық зат 

атаулары, кәсіпке қатысты атаулар, т.б. ақын өмір сүрген дәуір ақиқатын көркемдік 

кеңістікте ашудағы таптырмас тілдік фактілер мәнінде сараланады. 

Өтпелі, өзгермелі өмір нышандарын таңбалап, уақыттың ізін тастап кетіп 

отырудағы  ұлттың сөз өнерінің бай тәжірибесін, ұтқыр тәсілдерін Ілиястың мейілінше 

ұқсатып, оңтайлы пайдаланып отырғандығы нақтылы тілдік қолданыстар арқауында жан-

жақты айғақталып, ашыла түсіп отырған. 

Қат-қабат саяси мазмұн түзген күрделі уақыттағы әлеуметтік топтардың тіршілік 

мазмұны тілдік, сөздік қорға, оның толығып, молығуына байып, дамуына; шұбарланып, 

түрленуіне ұдайы ықпалын тигізіп отыруы - тіл тарихындағы елеулі фактор. Осы тұрғыда 

зерттеуші І. Жансүгіров шығармашылығын тілдік қор, қолданыс бағытында ыждаһатпен 

зерделеп, қыруар қиын шаруаны атқарған. 

Ілиястың тіл қолданыс шеберлігі, сөз таңдау, сөз тапқыш суреткерлігі осындай 

нақтылы сөз үйірімдерінде өз бағасын көтеріп кетіп отырғандығы тілдік талқының оңай 

алдырмас жұмыс екендігі тұрғысынан келгенде, көңіл көншітеді. 

Қоршаған хан қасында қошеметші, 

Даяшы, төлеңгіті, би, жендеті. 

Ауылы Бақанастың өлкесінде, 

Арқадан Алатауға ауған беті. 

                                                («Күйші») 

Монографиядағы көнерген сөздердің мағынасы тарқатылып ұғындырылып, 

этимологиялық сөздік түзіп отыру дағдысын автор лексикалық құрамды тұтас 

қарастыруында жалықпай жалғап отырған. 

Зерттеу жүйесінде ғалым дағдылы жөндерді тасалап жазуға бой алдырмайды, 

өзіндік ғылыми еркіндікпен тілдік тұлғаны танытып, ашуға ден қояды. 

Әр сөздің қолданыс аясын ыждаһатпен тиянақтауындағы ғылыми  

тындырымдылық көзге ұрады. 

Ана тіліміз жадап-жүдеп бара жатқан қазіргі кезеңде осындай жанашыр, тілдік 

зерттеулердің орны бөлек. Автордың тіл білімінің, тіл тарихының кірпияз мәселелеріне 

зер салуы мәнді. 

«Тілімізде қолданысқа енген кезеңдері беймәлім сөздерді төл сөзімізден  ажырата 

алмайтын деңгейге жеттік. Назар салып көрелік: нан, ақыл, айқын, қиял, құмар, тұмар, 

мал, жын, халық, апта...» [1, 29]. 

«Белгілі бір дәуірдің тілдік сипатының айқындалуына сол дәуірдің ірі тұлғасы 

ретінде Шәкәрім өз шығармалары арқылы үлесін қосып, әдеби тілдің дамуына, оның 

эволюциялық қырымен танылуына қызмет етті» [3, 107]. 

Тілдік тұлғалар, идиостиль бағытындағы зерттеу кеңістігінде тілдік нормалардың 

кезеңдік сипаты туралы кеңірек тоқталып, сәйкес тұжырым жасауға мүмкіндік туды. 

Қ.Сарбасова зерттеуінде  сөз қолданыстағы ақындық дара тәсілдер  мол 

мысалдармен келтіріліп отырады. 
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«Ілиястың жалпы адам портретін жасаудағы ерекшелігі кейіпкердің кескін-келбетін 

жеке-дара суреттеуден гөрі, портреттік мінездеулері басым, көбіне кейіпкер характерін 

ашу мақсат етіледі. 

«...Иесі Батыраш бір кеппе кеуде, 

Ұр кеппе, томырық мінез, намыс берме» 

Немесе: 

«Болмайтын Батыраш бір көкайыл шал 

 Оның да жігітіне жел қайысар. 

Ер тұқымынан теріс азу, 

Алтайда адам пішінді аю шығар», - 

бұл мысалдардағы тұрақты тіркестер ауыз екі сөйлеу тілінде жиі қолданылуымен 

қатар, жағымсыз кейіпкер бейнесін бірден танытып... 

Жазушы кейіпкерлердің түр-тұлғасын, бет ажарын тәптіштеп көп суреттемейді, 

тұрақты тіркестермен сөз арасында әр кейіпкердің мінез-құлқы, түр-әлпетін тайға таңба 

басқандай көрсетеді. Кейіпкерді әрі қарайғы оқиғаларда кездестірмесек те, ойда қалады.» 

[1, 69]. 

Ұстамды қисындаулармен Ілияс сынды зор тұлғаның қаламгерлік бағытындағы сөз 

ұқсату ерекшеліктерін жеріне жеткізе талдап берген бұл еңбектің ана тіліміздің алтын 

қорын ыждаһаттап қорғау, сақтау, ұрпақ санасына сіңіру бағытындағы орны кәделі. 

Зерттеуші жазушы тілін зерттеудің бар тәжірибесін біліп отырып, өзіндік тың өрістерге 

зер салуында қазіргі қазақ лингвистикалық стилистикасы бағытында мол тілдік 

саралаулар, ой қорытулар жасайды. 

Аса кәдік, тым күрделі тіл иірімдерінің образ ашу, ой жеткізу; қаламгер жан-

дүниесіндегі ұмтылыс, сілкіністер әсерін жаю, оқырман түйсігіне қонақтату, жан сезімін 

қозғау қуатын аңғару, сезіну біліктілігі, он-сан сөздің ар жақ, бер жағын түгендеу төзімі 

тұрғысында тұжырымды, тиянақты еңбектің атап айтар артықшылықтары аз емес. 

Ілияс Жансүгірұлының тіл қолданыстағы тапқыштығы, дәстүрлі тіркестің өзін 

ұқсатып, кіріктіріп отыратын алғыр айтқыштығы, оқушысын ерітіп әкететін тіл «сиқыры» 

нақтылы ғылыми негізде байыпталған, қазіргі ілиястанудың жаңа бағыттарында жазылған 

арнайы зерттеудің қазақ әдеби тілінің, көркем жазба әдебиет стилінің қалыптасу, орнығу, 

даму фактісіндегі мәні де елеулі. 

«Жолдастар», «Бадырақ» романдары мен бірнеше поэмаларының тілдік тұрғыда 

зерделенуі ел өміріндегі елеулі сілкіністер дәуірін, сол дәуірді сөйлеткен тіл қазынасын 

қаз-қалпында ғылыми айналымға салудың жауапты шаруасында Қарлығаш Сарбасова 

әдеби мұраны тілдік тұрғыдан зерттеудің, тілдік тұлға аумағында зерттеудің қазақ 

әдебиеттану ғылымы мен тіл білімінде кенжелеу қалған қажетті арнасын ілгері оздыруға 

өзіндік үлес қосқан. 

Зерттеуде дүбіліп жатқан дүниеде дүрмекке ілесуге ұмтылған көптің тұтас 

тұлғасын сомдау бағытында Ілияс Жансүгірұлының «көп тілді» кейіпкерлері ана тілдің 

белгілі бір дәуірдегі алтын қоры айнымас тілдік таңбасы мәнінде бой көрсетіп, тұлғалана 

түседі. 

Зерттеушінің   алынған мысалдарды ұғындырып, сіңірудегі ұтымды талдаулары 

көп дауысты заманның әдеби шығармашылықта, жанр аясында орнығып, ашылуындағы 

жетекші көркемдік амал – сөйлету амалын, сөйлесу амалын ұсталықпен ұқсатқан суреткер 

Ілияс Жансүгірұлының шығармаларын оқып отырғандай серпінді, сергек әсер туғызып 

кетеді.  

Кейіпкер тіліндегі түрлі экспрессиялық реңктердің, қыстырма одағай, қайталама 

сөз, инверсиялардың қанықтығы бағытында келтіріліп отыратын үзінді, мысалдардың өзі 

бейтарап, бей-жай қалдырмай, оқушыны ортақ күйге түсіреді. 
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«Ашуы әбден жеткен қымыз кәрлен кеселерде майлы тоқашпен ішіліп, шекелерден 

терді шып-шып шығарады. Өзі бұрынан  құрсақты молда іші кеңіген сайын айы 
жақындаған әйелдей айналып отыра алмай, тек  сүйретіліп отыр. Ыңқ-ыңқ етеді» (Ж) [1, 17]. 

Монография нақты мысал, талдау, түйін-тоқтамдармен, күрделі тілдік  қитұрқыларды 

тізгіндеп отырып, ықшам, ұғынықты ғылыми стильде жазылған. 

«Өлең  жолдарындағы қайталаулар әсерінен өзіне сенімді, еңсесі көтеріңкі лирикалық 

кейіпкер көз алдыңа «көлбеңдейді». Көбіне етістіктен жасалған инверсиялық қайталаулар іс-

қимылдың созылыңқылығын білдіреді. Ал Ілияс қайталаудың бұл түрін қарқын, екпін үшін, 

қуаныш эмоциясын баса көрсету үшін үдете қолданады» [1, 180]. 

Ілияс шығармашылығындағы сөзжасам, окказионал айшықтаулар бағытында 

жалықпай зерттеу жүргізілуі қаламгердің тілдік тұлғалық тұғырын негіздей түскен. 

«Ілияс Жансүгіров – жаңа сөз, сөз тіркестерін жасаудың шебері. Олардың қатарында 

окказионал теңеулер де молынан кездеседі. Окказионал теңеулер – автордың қолданысында 

ғана кездесетін, өз қаламынан туындаған теңеулер. Мысалы: «Шына аяққа тауықтың 

қанындай жұқтырып, түйенің сүтін қатып күрең бұйралап шұбар Шәлипан шәй құйды». Осы 

сөйлемдегі «тауықтың қанындай» теңеуі – автордың жеке қолданысы. Кез-келген үйдің түйе 

сүтін шайға қата бермейтінін, қатса, аса ұқыптылық, аз-аздан, тауықтың қанындай ғана, 

үнеммен жұмсайтындығын және Шәлипанның сараңдығын да астарлап жеткізу үшін 

қолданылған теңеулер. «Ыбырайым қымызды көп ішкендіктен бет-аузы кер сиырдың 

желініндей қып-қызыл боп кеткен».... «Олар жұрт  көңілін сабадай пісіп, айрандай ұйытады. 

Махмұт суға түскен пробкедей ырғып, шегірткедей ыршып, алыптың қолына түсе қоймады» 

(Ж) [1, 155].Авторлық эпитеттік теңеулерге шым күміс тұрман сияқты,  кептірген балықтай, 

бұзаубас молдаша, қашаған құлындай, ит кемірген асықтай, тұз түйген келсаптай, суалған 

шыңыраудай, т.с.с. теңеулерге де (окказионал) барынша мол мысалдар орынды келтіріліп 

отырады. 

Ілиястың бейнелеу тіліндегі басым тұғыр халықтық негізге мән беріледі.Қилы сөз 

жарату амалдарының ғылыми-теориялық айқындамалары назарға алынып отырады.Тілдік 

тұлғаның қаламгерлік ұстаным, қаламгерлік суреткерлік арқауындағы ұлттық мүдде, 

ұлтжандылық, ел иесі, тіл жанашыры мәніндегі тоғысқан тұтастық тұрғысында тың тоқтамдар 

жасалады. 
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В статье рассматривается вопрос личностного потенциала произведений 

известного писателя Бексултана Нуржеке-улы, лауреата Государственной премии 

Республики Казахстан. 

Ключевые слова: литературный процесс, духовность, мастерство, 

художественный потенциал. 

 

The article deals with the issue of the personal potential of the works of the famous writer 

Beksultan Nurzheke-uly, laureate of the State Prize of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: literary process, spirituality, mastery, artistic potential. 

 

Қазіргі қазақ прозасының даму бағыттарында Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының иегері белгілі жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлы есімі елеулі. 

Жазушы туындылары қолдан-қолға өтіп оқылатын, қолдан түспей оқылатын, ой 

қозғайтын, әсер туғызатын аса шынайы әрі көркем жазылған кәделі шығармалар есебінде 

танылды, бағаланды. 

Әрине, әдеби үдерісті қалт жібермей қалпынша кәделеп отыратын сыншылдық 

ұстанымдар қилы себептерден тұтас ағысын бәсеңдеткен кезеңдерде осыған қарамастан 

оқушысын рухани байытып, жанын түлеткен, жазу бағытындағы даралық нышандары 

жалт қаратқандай жекелеген қаламгеріміздің шығармашылыққа қатысты ойлы 

бағдарларды өзіне тиесілі сөзден кенде қалғандары да болды. 

Белгілі жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлының прозасы, соның ішінде қазіргі қазақ 

романының жанрлық бағыттарын байытып отырған «Күтумен өткен ғұмыр», «Бір өкініш, 

бір үміт», «Жау жағадан алғанда», «Ерлі-зайыптылар», «Әй, дүние-ай» романдары туралы 

қаламгердің жазудағы азаматтық ұстаным, кісілік мұраттары; шығармадағы  ұлттық, 

отаншылдық арқау; рухани ұстам, қажыр, көркемдеу, шеберлік машығы, т.б. арналы 

негіздер тұрғысында тұтас таным қалыптастыру бағытында арнайы ой қозғаудың бірнеше 

мәнде қажеттілігі бар. 

Әлемнің ендігі дамуы ұсынып отырған адаспай тауып таңдауға ғана міндеттейтін 

түбегейлі мүдделер бағытында жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлы шығармаларында тұнған 

жалпыадамзаттық құнар, ұлттық бітімдегі құнды қасиеттер, ел мен жер мүддесін қоздатар 

отансүйгіштік баянды аңсар, тұлға тағдырының тұңғиық иірімдері түзіп отырған, рухани 

әлеует тұрғасында мақсатты, жүйелі ғылыми негізде жинақтап, айқындап, саралаудың 

жалпы қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік әлеуетін тұтас мазмұнда тануда өзіндік үлес-

салмағы бар. Адам әлемін әр қалыпта, қилы қысылтаяң сынақ шақтарда, ой үстінде, 

әрекет үстінде алып отырып ашудың әлемдік әдеби үдерісте орныққан, үздіксіз жаңа 

бағыттарын қалыптастырып отыратын шығармашылық әуре-сарсаңның авторлық даралық 

ауқымында тағы да сан түрлі бағыт түзіп, тармақталып кете баратын, сол негізде 

сұлбаланып, тұлғаланып, түзілетін өзіндік қолтаңба, жазу машығы тұрғысында жазушы 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы шығармашылығы бойынша ой қорыту несімен маңызды? 

Әдеби шығарма төңірегінде көркем туынды, өмірлік арқау, адам тұлғасы мәнінде 

таусылмайтын, тарқатылып кете беретін тіршіліктің өзіндей шексіз-шетсіз, түпсіз 

көркемдік тұғыр, ұстаным, шешім аумағында ой қозғалып отыруы рухани танымды өлі,  

өткен шаққа айналудан сақтайды, жадыда жаңғырған жаңашыл таным сәулелері тұла-

бойы әсершілдік ауанымен діріл қаққан, әлденеге әрдайым ынтық аңсармен үміт артып 

жүретін адам баласын шалқытады, марқайтады, өмір құштарлығын сарқып алудан 

сақтайтын сенім ұялатады. Шығармашылық өнердің қиын жазу бағыттары қалыптасқан; 

сан мәрте талқыға тартылып, құндылық, мәнділігі бағаланып, сараланған. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының жазу бағытында дара сипаттар айқын. Жазу өнеріндегі 

он-сан тәсілдің жазушы қайсысына бейім деген сауал көкейде тұрады. Көркемдік-

эстетикалық арқаулар туралы қай дәуірде қисындалғандығына қарамастан қашанда да 

өнім бере-беретін дәнегімен кәделі зерттеулер бар. Осы бағытта айқындала түсіп 
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отыратын шығармашылық үдерісінің төлтума, түбегейлі негіздері; шарттары мен 

заңдылықтары ауқымында ХХ ғасырда қазақ жазба сөз өнеріне де жайылған өнеге, 

өлшемдердің ауқымында жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлы шығармашылығы нендей 

сипаттармен дараланып отыр? 

Дүниетаным даналығы бағытында ой үстіндегі қалыпқа бейім оқшау түрде 

орныққан туындылар үлгісімен жазуға қаламгер ынтықпайды. Оның әңгіме, повесть, 

романдарында орталық тұлға төңірегінде ұдайы әрқилы заман, әрбасқа ортада ғұмыр 

кешіп жатқан ел адамдарының өкілдері "қаптап" жүреді. Орталық кейіпкер болмысындағы 

басым мазмұн осы төңіректің белсенді қатысуымен түзіледі, бой көрсетеді. Яғни, 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының әдеби үдерісте айқындалған негіздемесі, қисын қалпы 

танылған қайсыбір сәнді түр-үлгілерде жазуға ден қоймағандығынан олжадан қағылып, 

оқылмай қалған жоқ; беталысынан зәредей де ауытқып, тайқымай жазуында қайырлы 

бағытын қалыптастырды. Әлем әдебиетінің даму бағыттарына төрелік айтушылардың 

қара көпшілік (масса - Қ.М.) те бас алмай, құнығып оқитын шығармаларды арзанға балау 

ұстанымдарына бас шұлғи беруге болмайды. 

Ақсүйек оқырман, қара сүйек оқушы деп мұрын шүйірудің тасасында тығылған 

қым-қуыт бітіспес мүдделер дұшпандығының сіресіп қалған өлі мүрдесін қашаннан 

төлтума, түбегейлі негіздері мығым, көл-көсір ризық-игілігі қанға жайылған қазақ 

әдебиетінің аумағына тықпалаудың қажетсіз болып қалатындығы ойда тұрса игі. 

Білгіштер, білімділер бір заманда ендігі дәуірде өнер екінің біріне қол емес, азғана 

артық туғандарға енші дегенді басым-басым бастырмалап айтты. Көркем шығарма күрделі 

ой тұспалдарымен шырмаған үстіне шырмай түсуімен кәделі дегені дұрыс-ақ. 

Алайда кім үзілді-кесілді кепіл бола алады көркем мәнімен кәделі ой тұсауы тек 

ақсүйек оқушыға жағатын кейіпкер оқшаулығына байлаулы дегенге? Бұл бағытта 

таусылып болмайтын даулы әңгіме бар. Он-сан уәжді тоқтам бар. Бексұлтан Нұржеке-

ұлының шығармашылығы қай өлшемде таңбаланғандығы тұрғысында шола қарағанының 

өзінде көп қисындамаларға автордың көз тоқтатпағаны қандай олжа болған дегендей ой 

бас көтеріп қойды. 

Жазушы шығармаларында ұлттық сөз өнерінің дәстүрлі таңбалары мен 

мұндалайды. Дүние-болмысты рухани іңкәрлікпен аймалап, аялап отырып, жаңалық ой 

сілемдеріне салмақ сала діттеп, діңгек тұғырларды шайқамай қастерлейтін қуатты ойдан 

бас құраған қазақы шешен сөзшеңдік үлгісінде баяндауға қамтылатын өмір құбылыстары 

сәт сайын жадыратып, жабырқатады, ой түбіне тартады. Кәдімгі адам қалпын сақтаған 

кейіпкерлер кеңістігі түрлі-түсті қайталанбас қалыпта қатар түзген. Ығы-жылылық жоқ. 

Кім-кім де дер шағында көркемдік көшіндегі көтерер жүгін шамасына лайықты деңгейде 

алып өтіп жатар еді. 

«Бір өкініш, бір үміт» романы да, «Ерлі –зайыптылар» да, «Күтумен өткен ғұмыр» 

да, «Жау жағадан алғанда» да, «Әй, дүние-ай» да қолдан қолға өтіп, көп оқылған 

шығармалар. 

Қазіргі роман үлгілері бағытында да бұл туындылардың мұрат-мүдде, көркемдік 

әдіс-тәсілдері аумағында айтылуы тиіс тұтастық қалыптағы қисындамаларды алдағы 

күндердің еншісіне сақтай отырып, жекешелеген көзге ұрып тұрған ерекшеліктері тани 

түсу бағытында бірді-екілі тоқтамдар жасаумен тоқтата тұруға тура келді. 

Көзқарас тоғыстарында ауыздан шығып отыратын эстетикалық мұрат, өлшемдерде 

көңіл кідірткетін шығармадағы көпшілділіктің шартты эстетикалық шектерді ысырып 

тастап, түршілдікке шалдығаудың қыспағынан азат шарықтауын құптайтын байлам-

болжамдар жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлы шығармашылығындағы еркін жазу аңсар-

машығын құптайды. 

Көпшілік жаппай оқығанынан "Бір өкініш, бір үміттің» мазмұнын шалқытқан өмір 

нұры әлі күнге солғын тартқан емес. Қайта уақыт озған сайын құнар-қатпарлары жоталана 

түскені сезіледі. 
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Шығармадағы жалпыазаматтық өреде орныққан ұлттық кісілік мінез болмысына енді 

біртүрлі жүрек суырған сағынышпен қарап оқимыз. Сонау бір жылдардағы көрмегені 

қалмаса да кенеуі кетпеген ұлттық кісілік тұғырлар біртіндеп шебін бұзып, шегіншектеп 

барады. 

Әрдайым биігінде жүрекке орныққан, әр шығармада да кісілік ұстанымы белгілі бір 

оңтайлы тұстарды ой астарында, мазмұн арқауында нышан беріп отыратын қария 

адамның - орталық кейіпкерлердің, қала берді - түптұлғаның туған атасының өмір 

дағдысы, адамшылық ұстанымы - біздің сол ендігі жолығып, құрып бітуге тақаған 

құндылықтарымызбен біртұтас құбылыс. 

Ауыл аймағы айнала жұрты тура мінез, кең жүрегі, қажетінде қате басқанды 

ығыстырып отыратын қажыры, тағы да басқа айтып тауыса алмайтын етене қырлары 

тұлғалық бүтін бітім түзген мінез артықшылықтары үшін тыңдайды, сыйлайды, санасады. 

Қазақы өмір дағдысында кәдімгі көркем шығармаларда тұтастандырылған типтік бейне 

сынды расымен де көпке тән озық сипаттар бір бойында тоғысқан шын адамдар 

жасағандығының куәсі сынды мызғымайтын өмірлік тұрғыда сомдаған тұлға. 

Бұл тұлға әлем әдебиетіндегі мығым ұстанымдары мен жасампаздық өнегесі озық 

не бір әйгілі тұтқа-тұлғалармен иық теңестіреді. 

Жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлы елжіреп, егіліп тәптіштеуге де, ой тізгінін шылбырдай 

шұбатылтып сүйретіп созбалақтай беруге де бой алдырмай, аз ғана көрініс, там-тұм 

тілдестіруге таусылмайтын өмір тауқыметін де, жарқ еткен үмітті әсерлер толқынын да, 

жан түпкіріне бас сауғалаған жұмбақ сыр, жабық ниеттерді де ұлы мәтінге тым оңтайлы 

сіңістіріп жібереді. 

Жалғыз баладан қалған өмір сәулесі – ендігі ұрпақ – немере –қария тіршілігіндегі 

Алладан кейінгі айрықша мән. Осы бір адамның кемпірі екеуінің келінін аялап, бағалауы 

– әлемдік деңгейдегі үздік туындыларға арқау болуға әбден татитын адамсүйгіштік аңсар 

ақиқаты. 

Келіні кейін тұрмысқа шығып кетіп, басқа адамнан балалы болғанында Мөңке 

шалдың «Бірім екеу болды», - деп қуануын ендігі заман адамы бәлкім ұғынбауы да 

мүмкін. 

Сонау бір соғыстан кейінгі уақыттың ел тағдырындағы тағы бір өшпес таңбасын 

ендігінің өзімшіл адамы жай жеңілтектік фактісі деп қана қабылдауы да мүмкін. 

Көлденең жұрт не деп жатса да «Жолдан тайған» келінге шаң жуытпай, араша 

тұрып ғұмыр кешкен Бәтжан әже бейнесі де Бексұлтан Нұржеке-ұлы шығармаларына 

ұдайы тұлғалық биігінде араласып жүреді. Былайша алай, бұлайы болғанымен, небір 

кесімді, шешуші, шатқаяқ тұстарда қасынан табылатын ағайын-туыс – қазақы жекжаттық 

институт – рулық-туысқандық тұғыр да жазушы шығармаларындағы ел тұтастығын 

мызғытпай келе жатқан тарихи категория мәнінде тұлғаланған. Шығармадағы 

шынайылық Бексұлтан Нұржеке-ұлының «Бір өкініш, бір үміт» романындағы оқиға өрісі 

негізінен бір адамның – орталық тұлғаның өмір ордасына шоғырланған. Айнала дүниенің 

сұлбасы осы орталық тұлғалық дүниетаным кеңістігінде жоталанып, кейінірек – автор 

одағында танылып, бағалануында қиынды қиюластырудың «оңай» жолын тапқан жазушы 

шеберлігі бас көтереді. 

Бексұлтан Нұржекеұлы кезең, уақыт сипатын шынайылық арқауларда ашуға жеке 

адам мінездеріне салмақ салуға басымдық беріп отырады.  Орталық кейіпкердің өмір 

ортасында жүрген жақын –жуықтары ойламаған жерде кездейсоқ жолыға кететін 

әлдекімдердің әл-ахуалы, жеке бас әрекеттері әрқилы қалыптағы мінез танытып, характер 

көрсетеді. 

Әлемдік романшылдықта көр-жеріне шейін ақтарылып, төңкеріліп татымды, 

татымсыздығы түгесіле қарастырылғандай сұлбалы туындылар, таңбалы, тағдырлы 

артықшылық, кемшіліктер айтылып жатады. Адам – Ақша – Ар текетіресінің бітіспейтін 

дай-дай берекесіздігі айыпталған арқаулы желілер, жалпыадамзаттық деңгейдегі жүрек 
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үркіткен сіреу, сілкілесулер тұрғысында кемел зерттеулер жасалады. Әдеби үдерістің 

арғы-бергі тарихындағы тапжылмас көркемдік тұғырлардың талқыдан таса қалғаны жоқ 

та сияқты. 

Замана көшінде толысқан шақтарында шығармашылық жолдары жанасып өткен, 

әлдебір мәнде, тіпті тоқайласып та қалатын Толстой мен Достоевскийдің кереғар 

көркемдік беталыстарындағы ырықтан тыс тұтастықтарының қыр-сыры, теңіз түбінен 

мұнай барланғандай ыждаһатпен түгесіліп, сарқыла ақтарылады. Толстой нені не үшін 

жазды мен Достоевский кімді қалай жазды дегендей он сан желілердің әрдайым орыс 

әдебиеттану ғылымы үшін өзектілігі сақталып отыр. 

Бальзактың басты жазу бағыты тұрмыстық-әлеуметтік кикілжіңдерімен өз ырысын 

өзі тепкен қоғам-адам дерті болғандығы да бір басталса таусылмайтын әңгіме. 

Қазақ романының оқшау бітімі неде? Үйірге қанша тартсаң қосыла қоймайтын 

оңашалық қалпының бір бүкпелі тұсы бар сияқты... Бексұлтан Нұржеке-ұлы – өз 

романдарын белгілі бір тарихи кезеңдердегі сандаған ғасыр дәурен сүрген көшпелі 

өркениеттің ендігі ықтимал өмір моделі ыдырау факторын, қандай болар-болмасын 

қалыптастыру әлеуетінен айырылып бара жатқан тауқыметті, бұлыңғыр тағдырын желілі 

тұтастықта алып отыруы арқылы Толстой, Бальзактан да, басқадан да бөлек, қазақ 

өмірінің, ұлттық бітім-болмыстың қайнауы жеткен ақиқатының арқауында 

жазылғандығымен де даралығы дәріптелуі тиіс романшылдық өрістің лайықты өкілдерінің 

бірі. 

Арғыны айтпағанда, беріде 300 жылдан астам уақыт дағдылы өмір өрісі іркіліп 

қалған, табиғи даму екпінін тежеп, тоқтатып тастаған ұлт қондырма қоғамда өмір 

сүргендіктен де оның жазушысы өзі қалыптастырмаған, етене болып кете алмаған іргетас, 

індеттеріне түбегейлі ширығып араласа алмас еді, араласам десе де араластырмаған жат 

пиғыл, мың-сан тосқауылға тарих куә. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы қазіргі заман өмірі қамтылған туындыларындағы қалыпты 

ғұмыр кешіп жатқан замандас кейіпкерлерін қоғамдық белсенді мәртебесінде оқшаулап, 

дәріптеуге құлық танытпайды. Олардың қоғамға наразылығын немесе дән ризалығын 

төпеп-төпеп айтып тастайтын шешендік қырлары да байқалмайды. Таусылуға тақау болып 

көрінгенімен, ішкі қуаты сарқылмаған, құнары сақталып келе жатқан дала өмірін үсті-

үстіне жайпап өткен ХХ ғасыр басындағы зобалаңдар ақиқаты-отаршылдықтың әлемдік 

ауқымдағы ең аяр, ең аяусыз фактілері жазушы романдарында тарихи мазмұн түзді. 

Сормаңдай, кеудесі күпті елдің берекесіз тағдырдан суық торғайдай жылу іздеген 

бейнесі тұлғаланды. 

Кейіпкер тұлғасындағы тартымдылықты саяси сықиған әсіре белсенділікке теліп 

қойған кезеңнің жазу талабынан өзін бейтарап ұстаған қаламгердің бірі болды. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы кейіпкерлері басын тауға соғып, тасқа ұрып 

жалпыадамзаттық түйткілдерге шешім іздемейді, қоғамдық-әлеуметтік жайларды жатса-

тұрса толғап «ұйқы беріп, қайғы алмайды». Жазу өнерінде өз әлемін қалыптастыру 

мехнатынан ырызық тапқандар жаратылыстан дарыған сұңғылалығын шыңдаудан 

жалығып көрмеген жанкештіліктің айықпас дертіне шалдыққандар ғой. Ауқымды 

жалпыадамзаттық әлеуметтік ақиқаттардың өкпек желі дамылсыз бұрқасындатып 

жататын шынайылықтағы көркем шығарма жазуға жазушы атаулы қалыпты, күйбең ұсақ-

түйектерді тірнектеп жинап, тізбектелеп баяндау сатыларымен біртіндеп өтіп барып, қол 

салады. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының жазу бағытындағы көзге ұрып тұратын 

ерекшеліктерінің ауқымында қаламгердің адамды күнделікті өмір саясындағы тіршілік 

әрекеттерінде аңлап, барлау, сол негізде тұтас ұлттық біртоға характер сомдау алабөтен 

назар аударады. Сандаған уақыттар әбден басымның барлығы басқада деп жалтақтаудан 

қасаң қалыпқа түсіп сіресіп қалған көркемдік танымда бұзып-жарып "білгішсінуге" әлі де 

қауқарсызбыз, әлде құлықсызбыз. Әйтпегенде ХХ ғасырда бұғанасы әбден бекіп, 
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тұлғаланған қазақ жазба әдебиетінің көркемдік әлеуетін тануда генетикалық тұрқына 

тарихи-әлеуметтік тұғыр-ортасы бөлектіктен де қазақы, ұлттық төлтумалықтың 

сипаттарын түгендеу мұраты дари қоймаған әлдебір өгейлеу, таңбалы танымның 

талғамынан шығу үшін жалтақтау синдромынан айығудамыз, бәлкім? 

"Бір өкініш, бір үмітте" атамзаманғы кісіліктің түп-тұқианнан бергі қанмен дарып 

келе жатқан қорғаныс-иммунитеті жұтамаған Мәмет қария, Бәтжан ана сынды орталық 

тұлғаларының өмір ауқымында жүрген жай ғана кейіпкерлердің жаратылыс-бітіміндегі 

ұлттық нышандар да шығармада елеулі көркемдік мәнге ие. Қазірде, ана тіліміздің 

айналым шеңбері ырықтан тыс тарыла түсіп отырған шақта сол кейіпкерлердің шығарма 

жазылған тұста мәтін семиотикасын түзу бағытындағы көркемдік міндетінде "көтерген 

жүгі" жаңа бір мәнде құндылық қорды қорғау миссиясына да кірісіп отыр. Жергілікті 

жұрттың сөйлеу ерекшелігі де таңбаланып отыратын шығарма тілі қоспасыз қазақ сөзінің 

бай құнары, бар нәрі. «Бір өкініш, бір үміттің» баяндау өрісі тосын көріністерге, 

суреттерге толы. Тіпті, әйелдердің ұрсысып сөйлеуінің өзі соншалықты етене, 

тіксіндірмейді, жоғалтқан қымбатыңды ойда-жоқта тауып алғандайсың. Бексұлтан 

Нұржеке-ұлының кейіпкерлері -тосын сәттерде де тауып, бойына сыйымды сөйлей 

алатын, дәстүрлі сөзшеңдікті сақтап келген ел адамдары. 

Алып дүние аумағындағы шүйкедей адам баласының шексіздік шалқарымен 

тұтасқан тағдыр-талайы, қазақ атты халықтың тұтас бір буынының дүние көшіндегі, 

тарихи бір кезеңдердегі қоян-қолтық тіршіліктің қызуы мен жылуы шарпыған өмір 

таңбасы, қалыптасу тұғырлары, дағдылы қалпы, ел адамының мінез-болмысы. Романдағы 

бастық Боташ ойдан шығарылған, жуандығын бұлдаған "жағымсыз" кейіпкер емес. Мәмет 

көшеді деп естіп келген сәтте осы бір жанның, кет әрісі болғанымен, кетісуге жоқ ер-

адамзаттың келбеті тұлғаланған. Қаби да бір қырларынан – ағайын арасын ашпаудағы 

ауызға беріктігімен өзіне жақындата түседі. Бірін-бірі қара тұтып күн кешкен қазақы 

елдіктегі қалыпты мінездер жазушының ұдайы көркемдік айналымда ұстап отыратын 

таптырмас олжалары. Жәмихан ауылдан Бекжанды алып кетіп бара жатқан сәт бір түрлі 

ауыр еді. Сәлиманың осындағы шешімді әрекеті қазақ әйелінің қазан басында жүріп-ақ 

сын сәттерде қайрат көрсетер мінез-болмысын дәріптеп тұр. 

Қазақ әйелінің туа бітті кішілік, кісілік қалпы, именіп тұруы, сыйластық сақтауы, 

келіндік институт шарттарындағы бар еркімен бой ұсынған көнбістігі, аналық дарқандығы 

марқайтады. 

Шығармадағы типтік тұлға деңгейінде көкейге орныққан он-сан "кішкентай" 

адамдардың 8 жасар бала көзімен барланып, байсал тапқан өмір ағысындағы шынайылық 

серпіні жоғары. 

Қуыршақ кейіпкерлердің де "тағдырын" барлап, "сөзін" тыңдауға мәжбүрліктен 

зәтте болғандай сол бір 80 жылдарда «Бір өкініш, бір үміт» жұрттың ауызында көп жүрді. 

Жүрек жаншитын, жан дүниені жай түскендей жайратып кететін ахуалдар ақиқаты, 

өмірдің өктемдігі тұрғысында автор да, кейіпкер де пәлсапа соғып, сарыуайым төгіп 

таусылмайды. Автор жүктеген екен, құйтымдай деталь соның барлығын көтеріп кетеді. 

Жәмиханға сөз арасында, өкпелі баланың аузынан наз айтылған. Ананы пана тұтқан 

шаттық, сарқылмайтын сағыныш, кісілік, мығым қажыр, кешірім иірімдері сарқ-сұрқ 

қайнап, көңіл шайқайды. 

Адам баласының кей-кейде айтпасты айтып тастайтыны, тым аяусыз болып кететіні, 

артық кетсе де – менікі дұрысқа салатыны бар. Бетпақ мәдениетсіздікке келгенде алдына 

жан салмайтын қыры да бар қазақтың. Ешкімнен ығыспайтын айдалада аспанмен ғана 

санасып дағдыланып алған көшпелі өмірдің салтынан қалған сарқынды. 

Не де болса тым адал, ақжүрек, аңғал; жаттың илеуіндегі көп тарихи көнбістікке, 

күпті болып күнкешуге бейімділігіне де бой бермей бойын сақтап арпалысқан арманды 

елдің бұйығы әрі буырқанған, өркериеттен "алыс" алтын дәуірлерінің бірі сол бала Шеген 



Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

167 
 

оң-солын аңлай бастаған соғыстан соңғы жылдарда қалды. Ел ұланы расымен де, ол 

уақыттарда жұпыны киінсе де жұтынып тұрған біртүрлі келбетті еді. 

Өмір жазығында кинодағы қым-қуыттар далада қалатындай небір шарпысулар, 

шайқастар өтеді. Жасөспірім Шеген үшін Бүбішке қатысты оқиғалар ертегінің 

дюларының араласуымен өткендей бір қым-қуыт сынау сәттер болды. 

"Дүние маған, мен дүниеге қажетсіз болып қалғандаймыз" деп түңілген. Күйзеліс. 

Жауаптасу. Арылу. Өмірде болды. Болатын. Бола беретін де шығар. Шеген мен Бүбіш 

кезінде қанша жанды өздерімен қоса толқытты. Қазірде толқытады. Келешекте де...? 

Ендігі "Қозы Көрпеш-Баян Сұлуды" оқымайтын, оқымаған соң толқымайтын жас 

буын қауіп ойлатады. Өмір сүру даналығымен суарылған «Бір өкініш, бір үміт» қымбат, 

қимас жандар бірін бірі қайрайды, қорғайды, қолдайды, демеп, сүйейді. Пендешіліктен 

жоғары тұлғалар әр халық, әр ұлтта да бар болды. Құпиясы көп тәтті өмірдің бар сәтіне 

маңыз беріп, құнттап, әр қадамын аңдап басып қадіріне жетуде қазақтан артылған дәнеңе 

қалмаған сияқты кейде. 

Қуанышты рәсімдер өз алдына, қазаның жолын қастерлеу өнегесі де бөлек-ау 

қазақтың. Бәтжан ана қайтыс болғандағы қызы Кәмештің айтқан жоқтауы, Жәмиханның 

дауыс салып келіп көріскендегі жылдар бойғы құрмет-аңсары сай-сүйегіңді сырқыратар 

еді; бір түрлі кенелтіп, жеңілдетіп кетер еді. Шығармаларында Жетісудың жер мекендерін 

жылдың әр мезгіліндегі жаратылыс сәнімен талмай жазған жазушының ендігі ұрпақ та 

бауырын төсеп көкмайсасына аунап өсер, табанын басып тасынан қуат алар киелі өлкенің 

тарих талқысынан аман-есен сақталып жеткен құндылығын бірі – жер-су атауларын 

жадыға сіңіре түсуі. 

Қастерлеп қадірін білуге баулуы. Баркөрнеу, Көкжота, Ақжазық, Аралтөбе, 

Алтынемел, Қапал, Іле, ... - таусылмастай байлық, қордаланған қазына... 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының туған ел, туған жер, ондағы тұғырлы, киелі 

құбылыстар ауқымында ізгілік нұры шуақ шашқан шығармалар шоғыры ортақ олжамыз, 

ортаймас құндылықтарымыздың рухани дәйек, дерегі. 

Жүздеген жылдар күні біреуге қараған жұттың рухани тұнығы шайқалды. 

Әлеуметтік тұғыры былқылдап, солқылдап жатты. Қазақ атты өр ел біртіндеп өз туған, 

бабалары тұрған мекенінде жарылқанып өмір сүру игілігінен қақпайланып, ығыстырылды. 

Герольд Бельгер ағамыз кейде күйін кетіп, қазақ романдарын батырлар мен 

билердің қаптап кеткеніне тиісетін. Ұлттық жадтың өтіп кеткен өмірлердегі бірі түйреп, 

бірі бүйірлеп соғып, жаймашуақ бітім, бірлік сөзімен иіп, баршасының көкейіндегі 

тұтасып елдік мұраттарға тізгін ұстататын бұрынғылардың өнегесін көксейтіндігінен 

туындаған шығармадағы жаппай шешендік, жаппай көсемдік көркемдік шеберлік 

тұрғысынан басқалар қалыптаған шеңберлерге сыйыспай жатқанымен, қазақ баласына 

ендігі технологиялар заманында даналық дәстүрдің ұмыт болған технологиясы мәнінде 

расымен де, тым бағалы. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы "Күтуімен өткен ғұмыр", «Жау жағадан алғанда», «Әй, 

дүние-ай» романдарында қатыгез отарлық езгі тұншықтырған тұтас бір өркениет 

тарихындағы кісілік қақы тапталған тағдырларды өмір фактілерінің шынайылық қалпын 

төгіп- шашпай көркемдік тұтастыққа сіңірді. 

Жазушы романдарындағы орталық тұлғалар, қосалқы кейіпкерлер адамзат тарихындағы 

жоғалып кеткен өлшеусіз құндылықтардың жоқтаушысы, сақтаушысы мәніндегі 

сапасымен қымбат көрінеді. 

Қазақ болмысы дегенде көбіне есіме жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлының өмір 

өзегінен алынып жазылған шығармалары түсетін болды. Жас ұлғайғанда қайта 

оқығанымда оның әңгіме, ұзақ әңгімелерінен жастау кезімде кітапты қыз бен жігіттің 

уақиғасын іздеп, қуалай оқу дағдыммен, басқа тұсын оқып тауыссам да ұғынып сіңіре 

қоймаған бір өзгеше дүниелерді сезініп, жоғымды тапқандай қуанғанмын. 
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Бала кезден жақсыға жалтақтап, жария салмасам да қадірін біліп, іштей қуанып 

жүретін дағдыммен реті келсе елдің бәріне айтып бергім, дәріптегім келіп тұратын әдет 

таптым. Мені енді Бексұлтан Нұржеке-ұлының ел адамын, ет жақынын қазақы қалыпта 

қабылдау, тану, сүю жаратылысындағы кісілік бітім қатты толқытты. «Бір өкініш, бір 

үміттегі» Бүбіш, «Бір ғана махаббаттағы сезім симфониялары жас күнгі жүректе жылы 

әсерімен қалған. 

Жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлы қазіргі кітап оқылмайтын заманда да көп оқылады. 

Туындыларындағы тұғырлы құбылыстар, қаламгерлік дара әлпеті, ешкімді 

қайталамайтын, ешбір әдеби ағым мектептердің тезіне салынбаған еркін, өнімді, өтімді 

жазуындағы маңызды қазақы сөзшеңдік пен аңғарымпаз сергектік тартып отырады. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының шығармалар жинағаның 15-томы «Ақжазықтың 

адамдары» аталады. Осы кітап туралы сөз арқылы жалпы шығармашылығына тиесілі 

қадау-қадау дара сипаттарды қамтып айтуға да болатын сияқты. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының өмірлік негізден жазылған әңгіме, баяндарындағы ел-

жұрт осы жинақта да ескі танысыңдай толқытып, қуантып, қобалжытып, көңіліңді 

көншітіп тағы да алдыңнан шығады. Шығармашылық зертхана бойынша зерттеу жүргізем 

деушілерге дайын тұрған дерек пен дәйек деуге де болады. Жазу өнеріне қазаққа іші 

бұрып, туған өлкесі Жаркентін, содан Жетісуды, содан тұтас Қазақстанды перзенттік 

жүрекпен егіліп, езіліп жақсы көрудің не екенін жария етіп ықылас төккен қаламгердің 

Ақжазығы, Әулиеағашы, Қоңырөлеңі, Көкталы әдеби мұрадағы жеті жұрт кетіп, жеті жұрт 

қонған Еділ мен Жайық, Кене хан шері қалған Қарқаралы-Қазылық, Тәңіртау мен Қаратау, 

Шыңғыстау, Оралтау, Баянаула, жер шоқтығы Көкшетау, киелі Қазығұрт, Ойыл мен Жем, 

Мыңбұлақ пен Қарасаз, Ойжайлау мен Қарқара сынды мың-сан нысаналы, атаулы 

тұлғаның қатарын толтырды. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы қазақтың жанындағы алабөтен мейірім кеңдігін жырлап 

келеді. Жеті ата, рулық, ағайындық институттардың ендігі заманда да жасап отыру салтын 

әдеби шығармаға «әдейілеп» кіргізіп отыратыны бар. 

Тарих көшінде жөңкіліп келмеске қарай кетіп бара жатқан құндылықтарға сақ қарайды. 

Қанда бар қазақы текті кәдімгі ертегінің сауыт киген Ер батырларынша, бес қарауыл 

сайлап майданға түскен жауынгерше қорғаудан бір сәт те тайсақтамайды. Қайта жыл 

өткен сайын қаһарына мініп, қатуланып, күшейе түседі. Оқушысынан, жұртынан сыр 

жасырмайды. Жанын жаппай жазады. Бұл мінез кітап таңдап оқитын ендігі сирек 

оқырманға майдай жағады. Жақсы кітап оқып шыққаныңда жаңа бір өмір сүріп өткендей 

жарылқанып қалатын оқушы Бексұлтан Нұржеке-ұлының шығармаларында тағдырлы, 

таңбалы тұғыр – Ауылдың қазақ сөз өнерінде көшпелі дәуірдегі, өтпелі дәуірдегі, өткен 

дәуірдегі өмірі қапысыз жазылған Ауылдың, Алтайдағы ақ боран бүркеген Ауылдың, туу 

батыстағы шыңыраудан су ішкен Ауылдың, оңтүстіктің аптап ыстығында шөлдесе де шөл 

емес, көл болып отыратын Ауылдың, Хан тәңіріне қарап отыратын Ауылдың, Бетпақтың 

төсінде мал жайған Ауылдың, ақ пен қызылдың ойранында опық жеген Ауылдың, қазақ 

жерінің киесіне бас иген неміс баласы өскен қиыр солтүстіктегі Ауылдың, жетім-жесір 

жабайы алмасын жеген Ауылдың, науқаншыл белсендісі шыға келіп «саясилана» қалған 

Ауылдың, Қожанасыр әпендісі көп Ауылдың, қазақ кісілігін, ғұрпын, қазақ дәмін сақтаған 

Ауылдың, ақ боз үйлі ар аттамаған Ауылдың, бары да, жоғы да ортақ қауымшыл, 

қарындасшыл, береке базары тарқамаған Ауылдың, қазақтың сарқылмайтын, 

таусылмайтын сағынышы – жаһандану «жасампаздығында» сағымға айналып бара жатқан 

Ауылдың, елге құт, дарқан болмысының тәрбие бесігі, ниет-пейілінде иман тұнған 

Ауылдың, әлем әдебиетінде баламасы жоқ, болуы мүмкін де емес «уникум» Ауылдың 

тарихи тұлғасы өзгеше шалқар кеңдікте тұғырланды. 

15-томдағы «Маштан» атты эссе, осындағы жарық сәуле, өмір шуағы, қазақ жеріне 

жетпесе де әр шаңырақта таңбасы қалған, екінің бірінің белін бүгіп, бағын байлап, 

шаңырағын шайқап кеткен ойран соғыс... 



Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

169 
 

Бұл эссе туған шаңырақ, туған ана, туған бауыр туралы көп жазған жазушы 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының және бір сыр ақтаруы. Бәлкім оқушысымен мұң бөлісуі. 

Балама теледидардан Бексұлтан Нұржеке-ұлы туралы хабар жүріп жатқанда: «Бекең мына 

кісі», – дегенмін. Ұлым іле-шала: «Нағыз қазақ қой мына адам», – деп қалды. Көбінде 

менің тықпалаған дүниелеріме мән бере бермейтін. Көз де салмайтын. Оны Бекең жалт 

қаратты. Қуанып кеттім. 

Осы нағыз қазақ адам барын халқымен бөлісудің осы заманғы эталоны сияқты 

көрінеді. Бұл мадақ өмірге суреткер болып қатысқан, қатысып келе жатқан барлық қазақ 

қаламгерлеріне де лайықты шығар. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы «Маштанда» бір анадан туған бауыры, інісі Сұлтанбек туралы 

сыр ашады. Негізінде оқушы білетін тарих. Бірақ есейген Сұлтанбекті біле бермейтін. Осы 

қысқа эсседегі сәт сайын баураған жылу, бауырдың барына шаттану, бауырды жоқтау жан 

дірілі, алма-кезек жан күйі, негізінде жазушы Бексұлтан Нұржеке-ұлының ықшам, еркін 

жазу төселген тәсілі. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының Ешмұхамет атасы мен Батпан апасы қазақ 

әдебиетіндегі халықтық тұлға деңгейінде қапысыз сомдалған адамдар. Жалғыз ұлдан 

қалған тұяқты адам болып өмір сүруге баулыған ардақтыларын сүюіне жазушы бар 

оқушысын ортақтастыра алды. Бұл адамдардың әр сөзінде, әр ісінде мызғымас кісілік 

тұғырланып отырар еді. 

Құйтымдай Шегенді (Бексұлтанды) жетектеп өсірген осы адамдардың кең пейілі, кісілігі 

небір гуманист, Нобель сыйлығы иегерлерінің қалпағын жерге түсірер еді. 

«Сұлтанбек – менің туған інім. Ол атам Ешмұхамбеттің атында, мен әкем 

Нұржекенің атындамын. Ол да Әзіханнаң туған, мен де Әзіханнаң туғам. Әзіхан – 

шешеміз, Байсақал болыстың немересі. Әкесі – Нұрбек. 

... Сұлтанбек 1945 жылы туады. Нұржекенің әкесі Ешмұхамбет атам мен шешесі 

Батпан апам Сұлтанбекті атасы мен әжесінше қабылдады. Атам: «Осы жалпақбас жақсы 

жігіт болады. Бәрі оның атын ұстайсыңдар», – деп отыратын. Ал апам ол келгенде, 

«Қарның ашқан жоқ па? Айран ішші, жаңа ғана нан пісіріп едім, жеші!» – деп жік-жапар 

болатын. Әкем соғысқа кеткенде жиырма жаста болған. Соғыс топалаң қылған оның 

тағдырын жазған екі хатынан екі қарт жан дүниесімен түсінген» (146-бет). 

Эсседегі кішкентай Сұлтанбектің Нұржекеден қалған жалғыз тұяққа іні болғанын 

қуаныштаған ата мен әже жазушының шығармаларында «көшіп жүретін» тұрақты 

кейіпкерлер. Оқушы олар туралы көп нәрсе біледі. Бетіне қарап сөйлеп, жазғырмаған 

енесі өлгенде отаны басқа болып кеткенімен, жаны бір келіннің жоқтау айтып жылағаны 

есінде. Кішкентай сәбиді алаламай, тағдыр басына тауқымет салған жас әйелді табаламай, 

біртуған мәртебесін сақтап жылу бөліскен ата мен ене қазақта ғана болған. Кейінге шейін 

Ата - Ене институты салтын сақтап отырды. Кеңдігінен жазбады. Пейілін бұзбады. 

Ендігі уақыт – өз алдына. Қазақтың қариялық институты да бірегей ұлттық 

құндылық еді. Бексұлтан Нұржеке-ұлының 15-томындағы қысқа деректік әңгімелер 

қызық, тез оқылады. Ауыл мінезі, ауыл тұрмысы жалпақ жұртқа жақын, етене қайталанбас 

оқшау құндылығында көрініп, сағыныш оятады. 

Ауыл адамды қалыптастыратын аса бір оңтайлы орта. «Біргәдір аға және бұғалтыр 

Қожа» атты әңгімеде ауылдың ойын баласы бастан кешкен бір жай баяндалады. Осындағы 

екінші ғана класты енді бітіретін кезден айтылған бірер эпизодта бүкіл қазақы Ауылдың 

өмір дағдысы, кішкентай адамның қалыптасу негіздері көрініс тауыпты. Бурақожырдан 

жырып ағызып қойған Әмірарыққа шомылуға әлі ерте болса да суға түсіп, дірдектеп 

қайтқан балалар ауданнан кино келгенін біліп, кешке кездеспек болып тараған. 

Кішкене кейіпкерді ұзынтұра қырылдауық біргәдір «Сенің үйіңде ешкім колхозда 

жұмыс істемейді. Кино колхоз мүшелеріне ғана тегін көрсетіледі», – деп, жетектеп әкеп 

сыртқа итеріп жібереді. 
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«Жылағам да жоқ, ішімнен боқтағам да жоқ, бірақ қатты қорландым. Бақтың ішіне 

алысыраққа барып шалқамнан жата кеттім. Біргәдірдің мұнысы несі? Қыста ғана 

соғымбасын жеп отырып: «О, атасының баласы атасынан асқан ақылды болады», – демеп 

пе еді? Оның неге бүйткенін өзімше болжадым: тоғыз жастағы мені мен отыздағы оның 

арасында қандай талас болуы мүмкін? Не істеуім керек? «Киноға біргәдір ағам кіргізбей 

қойды», – деп барсам, сөз жоқ атам ашуланады. Оған жазықты мен болам. 

Ақыры ештеңе болмағандай, елмен бірге кино көріп келген адамша, кештетіп үйге 

қайттым. Ертесі сабаққа бардым». Осы қысқа әңгімеде жас баланың жанын жеген 

тыншытпаған «әділетсіздік» орнатқан ширыққан атмосфера бар. Мырқасым досының 

ақылымен бұғалтыр Қожан ағасына барып «колхоз мүшесінің баласы» деген қағаз сұрауы, 

ағасының біргәдірге ашуы, өзін кәмпитпен марапаттап, киноға «жолын ашуы» жедел 

өтеді. Кейіпкердің жұмысбасты Қожан ағасының кеңсе кіреберісінде ұзап күтіп отырып 

қалғып кеткені болмаса. Шығарма прологында кішкентай інішегінің бұл жайды атасына 

айтқан, айтпағанын сұрап қалған Қожан ағасы былай дейді: 

« – Жүр, үйге қайтайық, – деді есігін жабуға ыңғайланып. – Дұрыс! – деді сонан 

соң арқамнан қағып. – Атаңа жапмандағаннан жаман ағаң жақсарып кетпейді». 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы көркем мәтінінің рухани кеңістігіне қазақтың өмір 

тәжірибесінде түзіп, тумысымен, тұтас тұлғасымен біте қайнаған, айрықша мінез 

ерекшеліктеріне «ақтау» болған қастерлі дүниелерін ұдайы мақсатты түрде тартып 

отыратын қаламгерлердің бірі. Жазушы ендігі ел өмірінде ұмыт бола бастаған, соғыстан 

кейінгі уақыттағы, беріде жетпісінші жылдарға дейін болған Ауыл өміріндегі қазақы 

иірімдерге ұдайы қарайлап отырады. Бір толғамында Ауылдың сөзін сағынатынын айтып, 

жаппай сөз бұзу беталыстарында сөз түзеу миссиясында талай сөздің тағдырын шешеді. 

«Ортан қол» мен «орта қол» талқыға түседі. Ай дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқтың» 

дұрыс екендігін дәлелдейді. 

«Шонжы» сөзін ұйғыр тіліндегі сөз деп ойлаушы едім. Басқалар да білмеген екен. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы бұл сөздің Батпан апасы айтатын өрешеге жайып қойған 

шошайма қатық екендігін жеткізеді. 

«Ойдан қырға, яғни жайлауға қой айдағанда, қойшылар жолай бір-екі түнеп 

жүретін. Сонда жауын-шашыннан қорғанып түнге қарай итарқа, шошала тігіп алушы еді. 

Ол да өз қызығы бар заман екен. Итарқа мен шошаланы кәзіргі қойшылар тіпті де 

білмейді, соған орай ол сөз де «өліпті». Әйткенмен айтылудан қалғанмен, ол сөздерді 

ғылым іздейтін шығар? Іздеуге тиіс қой». Жазушы атаулы тегінде сөз теріп, сөз түгендеп 

отырады. Нұржеке-ұлы мұндайға тіптен бейім. Байқамайтынды барлаумен келеді. 

«Қайран Ақжазықтың ата-бабадан қалған сөздері-ай! Қарттармен бірге біразы кетіп 

те қалыпты-ау!» – деп қай-қайдағыны қозғайды. 

Әпкіш, Бөргелтай, шымбай, дардай жігіт, жозы, шанжа, бопыш, бұғысбақ, асар, 

жадуал, жылу,.. көп сөз. «Қазір ауыл – біз өскен ауылдан басқа ауыл. Өзі де, сөзі де 

басқа». Барлығы рас. 

Қазақ қаламгерлерінің Ауыл түндігінің астындағы құндылықтардың құрып кетпеуі 

бағытындағы тарихи еңбегі туралы біліп отыруымыз, ұмытпауымыз үшін тоқталдым. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы айтқан ауыл қазір тағы өзгерді ғой. Жаһандық урбандану 

Ақжазыққа да құрық тастаған болар... 

Жазушы атаулыны арғы тек жөні де бей-жай қалдырған емес. Арғы уақыттарда хандар 

шежіре жазғызып отырды. Беріде Шоқан, Абай, Шәкәрім... 

Жеті атаны тарқатып отыратын, ағайын жөнін аңлап отыратын баяғының 

адамдарын да енді әдеби кеңістіктен жолықтырамыз. «Ауылдың киесі – қарттар, иесі – 

жастар» депті Бексұлтан аға. «Кеңес заманында елдің шежіресі айтылмайтын болды. Ол 

ескіліктің қалдығы саналды. Бірер текті азаматтар ата-бабасынан қалған шежірені арап 

жазуында сақтағаны үшін сотталып тынды. Ал қазақ жазуы ол кезде негізінен арапша 

болатын. «Ескілік» деген «ескірді» деген сөз емес еді, бірақ бізге оның керегі жоқ көне 
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нәрсе деп ұқтырды. Шежіре, шын мәнінде, біздің бір атадан тараған ұрпақ екенімізді 

үнемі еске түсіріп отыратын тарихи куәлік еді. 

... Шежіреден айрылған соң, біз ол әдеттен де бірте-бірте ажырай бастадық. 

Ақырында «Анау – ана жақтың адамы, мынау – мына жақтың адамы, ал мен – өз 

жағымның адамымын» деген жалған жікшілдік пайда бола бастады». 

Осы әдеби мұраға арналған толғамда «100 жаңа оқулық» жобасымен шыққан 

«Әдебиет теориясы» антологиясына осы кітапты бірнеше тұста тоқталып келемін. Себебі 

бар. Әсіресе сол антологиядағы постотарлық әдебиет туралы ашығынан айтылған талқы, 

саралаулар жанға майдай жақты. 

Қазақ әдебиетінің де әлемдік әдеби үдерістегідей бір туындысында бірнеше бағытта 

түзілген рухани кеңістіктері жеткілікті. 

Қазақ сөз өнерінің уақыттың қондырма поэтикалық кеңістіктеріне бой бермейтін, 

бас имейтін арғы ұғымдарға байланған мығым желілері, арғықазақтық айнымас 

нышандары сақталып отыр. 

Қазіргі әлеуметтік орта тұрақсыздығы, сапырылысқан көші-қон, салт-сана 

шарпысулары бел алып, халық өмірінің қайсыбір қастерлі негіздерінің «күні өтіп», 

тіліндегі көп сөз «өліп» жатқандығы әдеби үдерісте нендей текетірес, психологиялық 

ахуалдарда көркемдік шешім тауып келе жатқандығын бір шығарма, бір қаламгер мұраты 

бағытында айқындау, ұғыну, ғылыми саралауға тартып отыру да маңызды. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы қазақтың өмір ортасы туралы жазу мұратында елеулі 

көркемдік өрістер қалыптастырып отырған қаламгер. Ол қазақы отбасылық ғұрып 

құндылығында талмай жазып келеді. Әлемдік романшылдықта айтылатын отбасылық 

романның қазақ топырағындағы көркем үлгісін қалыптастырушы санаулы жазушының 

бірі. Ол ел тарихының жоқшысы. Туған жер тарихын жазуда жұрттың ойында «дәнеңе 

жоқ» уақытта түрен салып, тың көтерді. «Өзендер өрнектеген өлкенің» құны мен сыры 

жалпыға кең таралып әлі айтылмай келеді. Жетісу тарихына бет алған осы еңбегі үшін 

жазушы ел аман, жұрт тынышта «таяқ» жеді. Қызметінен босап, бірер жыл шиеттей бала-

шағамен жұмыссыз да жүрді. 

Мұқағали мұрасына жанашыр болды. Айта берсе, қазақ қаламгері міне, осындай 

дегізетін мазмұн-сапасы таусылып бітпейді. 

Сәл көтеріңкі леппен жазып отырғаным рас шығар, бірақ осы айтқандарымның 

барлығы шындық екені де рас. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы 2016 жылы «Әй, дүние-ай!» романы үшін Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік сыйлығын алды. 2017 жылы Талдықорған жұртшылығына 

шығармашылық есебімен келгенінде Ілияс Жансүгірұлы атындағы Жетісу мемлекеттік 

университетінде студенттер жазушы шығармашылығыны бойынша республикалық Білім 

сайысын өткізді. Бексұлтан Нұржеке-ұлы туындылары сараланған мақалалар, республика 

ЖОО білімгерлерінің «Мен оқыған бір кітап» жобасында жазылған ғылыми эсселер 

жинағын шығарды. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы бұдан кейін де студенттермен кездесуге келді. Осындағы 

айтпағым: көпшілік жай сыпайылық үшін, уақыт өткізіп отырған жоқ. Бар ынты-

шынтысымен жабысып, қоштасуға қимай, әр сөзіне жандары кіріп, жасанып, жаңғырып 

тыңдады жазушысын. Оқытушылық тәжірибемде Бексұлтан Нұржеке-ұлы кітаптарының 

қолдан қолға өтіп оқылатынын білемін. «Мен оқыған бір кітап» атты жобамда осы 

адамның шығармашылығы бойынша ең көп эссе жазылды. 

Бір қаламгер осынша жүк көтереді. Қазақта осындай, кейде озық, кейде жетеқабыл 

қаншама сөз ұстасы жасап келеді. Бір адамның шығармашылығын бер жағынан 

қарағанның өзінде шалқар игілікке кенелетінің – рас. Қазақ әдебиеті жер басып жүрген 

жанның барлығына қастерлі, сонымен бірге қазақтың өзіне ғана, әулеті, әрі барса қаны бір 

туған халқы сезінетін, түйсінетін, көңілімен көретін мінез, іс, ішкі күйге қарайлап 

отыратын, айнымайтын кісілік, елдік этникалық тұғырларымен еңселі. 
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Қазақтың барына байып, жоғынан түңілген қаламгерлер кеңес заманында да, одан 

кейін де, бұрын да осы бағытқа бет бұрмай тұра алмаған. Тарихи тағдыры осы жолға 

түсірді. 

Шерхан Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесінде бауырмал, ортасымен, қауымымен 

бақытты, көпшіл, тойшыл қазақтың ендігі күйкілігіне күйіндіреді. Кісі іздеп той өткізудің 

түпкі сыры қазақ ұнататын әдеттен бе еді? 

Той ата салттың басы болатын. Алысы, жақыны құрмет асырып, қауышып, рухани 

сауығып отыратын ортасы болатын. Сценарий бойынша етек алған жұғымсыз қарбаласты 

той деп тоғайа аламыз ба? 

Жазудағы айнымайтын имандылық, ізгілік тұғырларында қазақ қаламгерлерінің 

жүзін жарқын, бетін ашық ұстататын елеулі шығармашылық олжаға кенде емеспіз. 

Кейіпкер болмысын қазақы қалпында иланымды ашқан қаламгер – ұлттың рухани кодына 

кілт тапқан суреткер. 

Бойындағы құндылық негіздері сәулеленіп тұрған жеке тұлғалар жасайтын 

туындыларға қазақ әдебиеті кенде емес. Адам баласының жеке бас өмір ұстанымдарын 

түзіп қалыптастыруда ұлттық құндылықтар – мейлінше ықпалды фактор. Оның ғасырлар 

бойы түзген, түйген бай тәжірибесін жаһандық өркениет соқтығыстары сеңдей 

сапырылыстырып, астаң-кестеңін шығаруды ұдайы көксеп келе жатқандай көрінеді. 

Ымырасыз, бітіспейтін дінаралық текетірестердің де бұл «бұзуда» елеулі ықпалы бар. 

Жүздеген жылдар жат билеушінің өктемдігінде шетқақпайды көп көрген, біртіндеп 

жасып, жалтақ бола бастаған қазақ жұрты рух азаттығын әдеби мұрасында қымтап, сақтап 

отырды. Құндылықтары қапысыз айналымға түскен жалғыз қорғаны болды сөз өнері. 

Қазақ әдебиеті ұлттық мұраттар аңсарында туып, жасап келе жатқан аса ықпалды рухани 

әлеуетімен құнды, құнарлы. 

Қазіргі қазақ әдебиеті көркем туындының орталық тұлғасының бойындағы қазақ 

этносының біртұтас құндылықтарымен айрықшалана түседі. Постколониалды, 

постотарлық жағдайда да сынын бұзбай сыр бүккен айрықшалығы. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының «Қамыт жағалы қоңыр көйлек» әңгімесі қазақ 

қызының абырой сақтау парызын жедел, жиі алмасып өтіп жататын оқиғалар 

сапырылысындағы алаңкөңіл күйімен елеңдетіп отырады. Әңгімеде қыз бала тәрбиесі, 

жеңгелер институты, туысқандық арақатынас сынды қазақы өмір жағдайлары, қазірде 

салттан шығып бара жатқан, бәлкім шығып та кеткен ұлттың жекебас өмірінің басқа этнос 

өкілін бәлкім «волновать» етпейтін «ұсақ-түйек» жайлары мазмұндалған. 

Мәдениеттер интеграциясында жаулаушы қоныс аударушылар мен байырғы 

тұрғындардың басыбайлылық шектері мейлінше кереғарлықтарда таңбаланып отырады. 

Экономикалық мүдделері, обыр, озбыр пиғылдарды кім-кімнің де мұң-мұқтажы 

алаңдатпайды. Көпшілік байырғы тұрғындар үйреншікті кәсібін жоғалтады. 

Жатжерліктердің ала келген бөтен құлықтары, діни наным-сенімі біртіндеп өз дегеніне 

көндіруге ұмтылады. Байырғы жұрт қайткенде өзіне қолайлы, өзін азат сезінетін өмір 

ортасын сақтап отыру амалдарын ойластырмай отыра алмайды. ХХ ғасыр басында Алаш 

ардагерлері жатжұрттық мәдениеттердің жергілікті халыққа білдірмей, сездірмей 

жүргізетін рухани соққысына бекерден бекер қауіп айтпаған еді. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлының «Қыз сезімі» әңгімесінде қыз бен жігіттің таныстығы 

не себептен соншалықты тәптіштей жазылған. Жазушы енді жасап-жасамауы екіталай, 

жастық дәурендегі қыз бен жігіттің қарым-қатынас әдебіндегі қазақылықты көксейді. 

Қазақы жаратылыстың белгілі бір уақыт аясындағы қан жүріп соққан жан-жүрек, 

әрекет-аңсарын, кісілік аясын тұтас қамтып жазған, қазақжанды, қазақшыл қаламгер 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы туған халқының туа бітті мінез-құлқын; қилы саяси салқынқабақ 

кезеңдердегі өмірдағдысын; жеке тағдырдың туған жерге байлаулы ырызық-несібесін; 

туған тілдің жасампаз әлеуетін көркем айналымға тартуда шашау шығармай қамтып, 

«бұзбай» ардақтап жазады. 
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Жазушы туындыларының өнімді ерекшелігі мінез ашу тәсілдерінде бой көтеріп 

отырады. Кейіпкерлері сөйлегіш әрі дөп айтып, қызықтырып сөйлейді. Сөзтапқыш. 

Ділмәрсу емес. Табиғатты суреттеуінде классикаға жиендік жасаған емес. Ақжазықтың 

аумақ, айналасын өз қалпында, ынтық жүрекпен көреді. Сезінеді. 

Оның шығармаларында әлем әдебиеттануында постотарлық әдебиет аталып жүрген 

әдеби үдеріске тән тайға басылған таңбадай алабөтен ұлтжандылық басым. 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы шығармашылықта деректі жайларды көркемдік кеңістікке 

оңтайлы өзіндік тәсілдерде тартады. Көбінде орталық тұлға жазушы автордың өзі болып 

отырады. Ол талмай, перзенттік ризашылығын төгіп, көркемдік айналымнан 

«тастамайтын» Ақжазықтың адамдары болады. 

15-томда жазушы роман, повестерінде, әңгіме, эсселерінде «қалмай» жүретін 

кейіпкерлерінің прототиптерімен жақыннан танысуға болады. Авторды олардың жанын 

көтеріп жүрген ізгілік, игіліктері ұдайы толқытады. Он бір жасар баланың басынан 

сипайтын жоғары класта оқитын ауылдас, рулас әпкелерін сен де «танисың». Бұрынғы 

ауыл осындай бауырмал болатын. 

Кейіпкер – автор аяқасты ағаларын қонаққа шақырып, келіншегі «оларға не берем енді» 

деп абыржыған. Көргені көп үлкендер құтқарды. Оразәлі ағасы құдаларына байлап 

отырған қойын көлігіне тиеп берген. Ауыл адамының қазақы жан жомарттығы; қазаққа 

ғана сүйкімді қайсыбір оғаш қылықтарын сағындырып жазады жазушы. 

«Ал ауылдасың ше? Емшегін емген анаң, арқаңнан қаққан әкең бөлек демесең, 

қалған барлық бірлігі бірге өтіп жатқан адамдар – ауылдастар. Бауырмалдық пен 

ізгіліктің, ортақ өмірдің қазаны мен ошағын, тектілік пен көргенділіктің – бәрін көретін 

басын қалыптастыратын табиғи мекен – тек ауыл». 

Бір өзі бүкіл Ақжазықты арқалап жүргендей сезімде жүреді, дәстүрін, салтын, 

ағайынгершілігін... 

Қазақ әдебиетіне әр қаламгер Нұржеке-ұлының Ақжазығындай ақпейілді өз 

ауылын қайталанбас қалпымен жеке-жеке көшіріп әкеліп қоныстандырды... Мыңбұлақ, 

Ақиін, Бұлақты, Қаратерең, Майтөбе, Шайырқұм... Мың Ауыл – бір Ауыл. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой выпускников 

педагогической направленности в условиях обновленного содержания образования. 

Раскрывается содержание понятия «атрибуты выпускника», определяются ценности 

педагогической профессии, отмечается значение профессионально-педагогических 

функций, составляющих содержание профессиограммы. Вместе с тем, автор 

акцентирует внимание на важности психологической готовности выпускника к 

дальнейшему обучению и переквалификации. 

Ключевые слова: педагог, профессия, образовательная программа, атрибуты 

выпускника, профессиональная компетенция, профессиограмма. 

 

Мақалада жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогикалық 

бағыттағы түлектерді дайындауға қатысты мәселелер қарастырылады. «Түлектің 
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атрибуттары» ұғымының мазмұны ашылады, педагогикалық кәсіптің құндылықтары 

айқындалады, профессиограмма мазмұнын құрайтын кәсіби-педагогикалық 

функциялардың мәні белгіленеді. Сонымен қатар, автор түлектің әрі қарай оқуға және 

қайта даярлауға психологиялық дайындығының маңыздылығына назар аударады. 

Тірек сөздер: педагог, мамандық, білім беру бағдарламасы, түлектің 

атрибуттары, Кәсіби құзыреттілік, профессиограмма. 

 

The article deals with issues related to the training of graduates of pedagogical 

orientation in the conditions of the updated content of education. The content of the concept of 

"attributes of a graduate" is revealed, the values of the pedagogical profession are determined, 

the importance of professional and pedagogical functions that make up the content of the 

professionogram is noted. At the same time, the author focuses on the importance of the 

psychological readiness of the graduate for further training and retraining. 

Key words: teacher, profession, educational program, graduate attributes, professional 

competence, professionogram. 

 

В своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» Елбасы подчеркивает, что «Ключевым 

приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности 

к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний» [1].  

Моделируя образовательные программы педагогического направления, 

разработчики образовательных программ, а именно профессорско-преподавательский 

состав педагогических кафедр нашего университета, работодатели, ведущие учителя 

общеобразовательных школ, обучающиеся, несут большую ответственность за процесс 

формирования профессиональной компетентности будущих учителей.  

Сложность труда педагога связана с его принадлежностью к типу профессий 

«человек - человек».  

Педагогическая деятельность – это не прямое воздействие одного человека на 

другого, а их взаимодействие. Поэтому объектом деятельности педагога является 

педагогический процесс, а ученик из объекта воздействия переходит на позицию субъекта 

деятельности [2]. 

На этой основе определены ценности педагогической профессии:  

• уважение к личности обучающегося, его прав и свобод;  

• толерантность к другим убеждениям, взглядам на мир и обычаям;  

• открытость к культурному многообразию;  

• гибкость, адаптируемость, способность к эмпатии;  

• понимание ценностей личности, языка и коммуникации;  

• навыки самообучения, аналитического и критического мышления;  

• коммуникативные и языковые навыки; 

• навыки сотрудничества, умения разрешать конфликты [2]. 

Личность учителя, его индивидуальные качества, уровень владения предметом, 

культура речи, несомненно, накладывают неповторимый отпечаток на отношение 

обучающихся к учебной дисциплине, на уровень усвоения в целом.  

Ы.Алтынсарин писал: «…Школа должна давать реальные знания, помогать в 

умственном развитии и нравственном совершенствовании ребенка…» [3].  

Для того чтобы учитель наилучшим образом соответствовал потребностям 

общества, необходимо как систему подготовки будущих учителей в вузе, так и самого 

студента сориентировать на те реальные требования, которые предъявляются 

национальными рамками квалификаций, профессиональным стандартом «Педагог», а 

также самим средним образованием.  
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В процессе разработки образовательной программы мы задаемся вопросом «Что 

ожидает нашего абитуриента, которого мы пригласили учиться к себе, или абитуриента, 

который выбрал наш вуз?» 

В этой связи особую актуальность приобретает моделирование атрибутов 

выпускника педагогической профессии, или профессиограммы будущего учителя.  

Атрибуты выпускника – это те профессиональные компетенции, формируемые в 

процессе его подготовки, начиная с первого года обучения до его завершения, что в итоге 

составляют его первый профессиональный портрет, воспроизводимый в 

профессиограмме, которая представляет собой (от лат. Professio род трудовой 

деятельности + греч. Gramma письменный знак, черта, линия) – документ, в котором 

описывается система требований, предъявляемых к учителю в области знаний, умений, 

личных качеств, способностей и профессионального мастерства, систематизированное 

описание основных требований, предъявляемых к учителю [3, с.249].  

В атрибутах будущего учителя отражается то общее, что свойственно 

педагогической профессии в целом, и то особенное, что характерно для деятельности и 

личности педагога конкретной специальности. Несомненно, учитываются вызовы XXI 

века. 

Моделирование атрибутов выпускника осуществляется от «человека знающего», 

т.е. вооруженного системой знаний, умений и навыков, к «человеку, подготовленному к 

жизнедеятельности», т.е. человеку, способному активно и творчески мыслить и 

действовать, саморазвиваться интеллектуально, нравственно и физически.  

Психологическая готовность к дальнейшему образованию и переквалификации, а 

также готовность воспринимать их как данность, а не как жизненную катастрофу должны 

формироваться в ходе современного школьного и профессионального образования. В этой 

связи важно идти от концепции «Образование на всю жизнь» к пониманию 

необходимости образования через всю жизнь  

В атрибутах будущего учителя числится развитие инициативности. 

Инициативность может гарантировать успех в жизни, мобильность человека, готовность 

его к решению различного рода проблем. Инициативность надо не просто поддерживать, 

но и целенаправленно, последовательно формировать. 

При настройке атрибутов выпускника и разработке образовательной программы 

важно идти от знаний к компетенциям. Знаниецентричная модель образования уже давно 

перестала удовлетворять реальные потребности развития общества и личности. 

Необходимо вовлечение студентов в процесс тяжелой и разноплановой работы при 

обучении, приобретении навыков, необходимых для изучения материала. Важным 

является обучение, способствующее сотрудничеству. 

В настоящее время на материале результатов научных изысканий ученых, как 

зарубежных, так и отечественных создана профессиограмма учителя и квалификационные 

характеристики почти по всем педагогическим специальностям, в том числе 

профессиограмма учителя иностранного языка [4], учителя русского языка как неродного 

[5;6;7], преподавателя русского языка в условиях полиязычия [8]. Профессионально-

педагогические функции учителя, составляющие содержание профессиограммы, не 

получили однозначного определения и толкования. Молчановский В., Шипелевич Л. в 

профессиограмме будущего учителя выделяют следующие его профессионально-

педагогические функции: 

- коммуникативно-обучающая функция является ведущей в деятельности будущего 

учителя, соотносимой с практической целью преподавания и с предметом обучения, его 

коммуникативным, речевым и языковым содержанием; 

- информационно-ретрансляционная функция – функция, соотносимая с 

предметным содержанием учебной коммуникации и обеспечивающая восприятие, отбор, 

преобразование и передачу информации; 



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

176 
 

- мотивационно-стимулирующая функция отражает ориентированность 

деятельности учителя на второго участника учебного процесса и состоит в 

преобразовании обучающегося из объекта педагогического воздействия в активного 

субъекта учебного взаимодействия партнеров; 

- инструментально-адаптирующая функция выражается в использовании учителя 

различного рода средств обучения; 

- функция самореализации и саморазвития заключается в осознании учителя себя, 

своей деятельности в реальном учебном процессе, в регулировании собственных 

профессиональных действий и поступков, самооценке, в осуществляемом на этой основе 

профессиональном самообразовании и самовоспитании [7]. 

Вместе с тем следует отметить такие функции, как: 

- конструктивно-организаторская функция. которая проявляется в процессе 

подготовки урока, в определении его целей и коррекции по ходу урока составленного 

плана проведения урока; 

- обучающая функция, определяющая деятельность учителя по овладению 

учащимися языком как средством общения; 

- информационно-воспитывающая функция, направленная на стремлении учителя 

развивать и формировать личность обучаемого, прививать ему высокие нравственные 

качества, этические нормы; 

- гностическая функция, которая заключается в изучении уровня речевых 

способностей обучающихся, их интереса к предмету, уровня подготовленности к 

восприятию языка и используемых методов преподавания; 

- оценочная функция, связанная  с умением оценить уровень формируемых 

навыков и умений и произвести их корректировку [3]. 

Будущий учитель должен обладать профессиональным сознанием, в состав 

которого входят знания самого предмета (содержания обучения: знания того, чему 

обучать, что преподавать), знания техники и технологии обучения (методики 

преподавания: знания того, как, какими средствами обучать, какие приемы при этом 

использовать), знания тех, кого надо обучать (знание специфики обучающихся, 

деятельностью предстоит руководить в процессе педагогического взаимодействия), 

знание того, как все эти знания применять в конкретных ситуациях с учетом конкретных 

условий.  

Способность будущего учителя к успешной профессиональной деятельности 

обеспечивает его профессиональную компетенцию. Профессиональная компетенция 

включает знания из области дидактики, психологии, языкознания, методики, 

психолингвистики и других наук, значимых для деятельности учителя. Здесь хочу 

отметить важность подготовки и готовности выпускников педагогической профессии 

сдавать национальное квалификационное тестирование, результаты которого являются 

свидетельством владения той профессиональной компетенции будущими учителям на 

выходе из университета. Однако, хочу отметить некоторые недочеты, некорректность  как 

в составлении, так и в содержании заданий в тестовой форме, предлагаемых выпускникам 

педагогической профессии, что, естественно, влияет на объективную оценку знаний 

выпускников вуза. 

Владение технологией педагогического общения представляет собой 

технологическую готовность будущего учителя, владение педагогической техникой – 

техническую готовность.  

Технологическая готовность будущего учителя – это умение настроиться на 

предстоящее общение самому и сформировать настрой на общение у обучающегося, 

добиться коммуникативного контакта, видеть и понимать партнеров по общению, владеть 

тактикой педагогического общения, управлять общением, оперативно по ходу общения 
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корректировать коммуникативные действия свои и обучающихся, анализировать процесс 

общения и др.  

Владение педагогической техникой включает в себя владение техникой речи, 

которая предусматривает специальные профессиональные требования к речевому 

дыханию, дикции, темпу речи, использование пауз и т.д., владение культурой речи, 

которая предусматривает нормативность речи, точность словоупотребления, грамотность, 

выразительность речи, ее образность, эмоциональность, яркость, чистоту, уместность, 

лексическое богатство, вариативность, умение использовать мимику, жесты, 

профессионально регулировать свое психическое состояние, учитывать национальные 

особенности восприятия обучающимися русской речи, формировать комфортную 

коммуникативную обстановку.  

Основополагающим фактором профессиональной деятельности будущего учителя 

является направленность личности. Проявления направленности личности в различных 

сферах деятельности и различных ситуациях влияют на самооценку человека, на 

результативность его деятельности. Для того чтобы успешно выполнять свои функции, 

будущий учитель должен быть компетентным в избранной своей профессии, иметь 

достаточный для этого уровень сформированности профессионального сознания. 

Избранный им труд должен быть ему интересен, удовлетворять наиболее насущные из его 

потребностей, в том числе потребность в реализации собственного потенциала. В этом 

случае, будущий учитель добьется своего профессионального мастерства, достижение 

которого обеспечит его целостный профессиональный портрет, его профессиограмму.  
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Мақалада қазақ тіліндегі зергерлік атаулардың сөзжасамдық тәсілдер арқылы 

жасалу жолдары қарастырылған. 

Тірек сөздер: сөзжасам, синтетикалық, аналитикалық, этномәдени, этнография, 

шашбау, шашқап, шолпы, қапсырма, өңіржиек, жүзік, алқа, білезік. 

 

В статье рассматриваются способы словообразования названий украшений в 

казахском языке словообразовательными методами. 

Ключевые слова: словообразование, синтетический, аналитический, 

этнокультурный, этнография, шашбау, шолпы, зажим, региональный, кольцо, ожерелье, 

браслет. 

 

The article discusses the ways of word formation of jewelry names in the Kazakh 

language by word-formation methods. 

Key words: word formation, synthetic, analytical, ethnocultural, ethnography, shashbau, 

sholps, clip, regional, ring, necklace, bracelet. 

 

Қазақ мәдениетінде ұлттың ерекшелігін көрсететін, таным мен эстетикалық 

талғамын, салт-дәстүрін бейнелейтін – дәстүрлі қолөнер саласы. Қолөнер саласы ерте 

кезден дамыған. Біз мақаламызда зергерлік бұйым атауларын атауда сөздердің қандай 

мағына беретінін және сөзжасамдағы үш тәсілмен жасалу жолдарын зерделеп, анықтап, 

талдап бермекпіз. Зергерлік атау сөздердің сөзжасамдық сыр-сипатын, сөз тұлғаларының 

модельдерін дұрыс танып, талдай алатын, білімін іс жүзінде орынды пайдаланатын 

студент тыңдаушыға өз ойын айқын, анық етіп жеткізе алады. Бұл студенттің қазақ тілінің 

күрделі сөзжасамдық құрылымын тіл дамыту жұмыстары негізінде меңгеруі арқылы 

жүзеге асады.  

Ғалым Ж.Манкеева «Қазақ тіліндегі этномәдени атаулар»атты еңбегінде зергерлік 

өнерге байланысты сөздердің мағыналары, этнографиялық мәні, шығу төркіні жайын 

түсіндіреді. Еңбегінде зергерлік атаулардың лексика-семантика топтары туралы түсінік 

берген. Мысалы, Бет моншақ-сәукеленің екі жағына, маңдайына салбырата қадап қоятын 

бірнеше қатар төгілмелі моншақ. Оған арқау болған «бет моншағы үзілу» тіркесі – «ұялу» 

деген ұғымды білдіреді. «Рухани мәдениетіміздің қалыптасуына септігін тигізіп, 

тәрбиелік, танымдық қызметін өтейтін, осындай ғажап төл мұрамыздың атауларының бай 

сырларына үңіліп, талдап анықтау, оларды рухани қажетімізге айналдыра білу – ұлт 

санасын жаңғыртатын ұлттық қазына» - деген пікір жазған [1]. 

Зергерлік атауларды жасаудағы сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін ең жиі 

қолданылатын тәсіл синтаксистік немесе аналитикалық тәсіл деп аталады. Бұл 

аналитикалық тәсілдің әрқайсысының өз мағынасы, сөзде алатын орны және олардың 

мағынасын толықтыратын көрсеткіштеі бар. Атап айтсақ, қазақта бұрыннан келе жатқан 

шашбау деген сөз бар. 

Шашбау – екі сөздің бірігуінен, яғни аналитикалық тәсіл арқылы жасалған сөз. 

Беретін мағынасы қыздардың шашына тағатын бау. Шашбау, шолпы, шашқап. 
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                                    Көрінер қыздар сұлу шашбауымен 

                                    Бұрылып кейін сілтеп тастауымен. 

Шашбау дегеніміз-өрілген бұрымның ұшын бекіту үшін тағылатын алтын, күміс 

тиындар, кейде маржан тағылған, ызылған бауы бар сәндік бұйым. Егер шашбауға алтын 

тиындар қолданылса, оны «тіллә шашбау» деп атаған. Мысалы: Заманында тағыпсың, 

Тіллә шашбау жар-жар,-деген ұғымды «Алпамыс батыр» жырынан кездестіреміз. Ертеде 

қыз жеңгелері қайын сіңлілерін шашбаулым, үкілім деп атаған. 

Қазақ зергерлері әсіресе, әйелдердің әшекейлі сәндік бұйымдарын асқан 

шеберлікпен, зор талғаммен жасай білген. Олар; білезік, сақина, жүзік, шолпы, шашбау, 

ілгек, қапсырма, алқа, түйме, өңіржиек т.б. Ал, ендеше осы әшекейлердің сөзжасамдық 

мағынасына түсінік бере кетейік. Сөз тудыратын жұрнақтар түбірге жаңа лексикалық 

мағына үстейтіндіктен, өзі жалғанған сөзді басқа бір жаңа лексикалық тұлғаға 

айналдырады. Сөздердің түбірі бір болғанымен, олардың әрқайсысы басқа мағыналарды 

білдіреді де, грамматикалық мағынаны да қоса қамтиды. 

Білезік. Білекке тағатын жүзік деген мағынаны береді. Бұл сөздер ерте замандарда 

көнеріп, кірігіп жаңа туынды мағана берген. Мұндай кіріккен сөздер түбір мен қосымша 

арасында кірігіп, тілімізде қалыптасқан болатын. 

Ғалым А.Ысқақов ерте замандарда көнеріп, туынды сөздердің құрамына еніп, ол 

құрамнан бөлінбейтіндей күйге жетіп, жаңадан сөз тудырарлықтай түбірге айналған 

осындай көнеленген сөздерді көнеленген түбірлер деп атайды [2, 118-122]. 

Шолпы-синтетикалық тәсіл арқылы жасалған сөз.Бұл тәсіл арқылы жасалған сөзде 

жұрнақ негізгі мүше болып саналады. Яғни туынды түбір негіз сөзден сөзжасамдық 

жұрнақ арқылы жасалады.Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздер туынды 

түбір деп аталады. Мысалы, шолпы. Қазақтың байырғы кезде жиі қолданған,әйелдерге 

арналған сәндік бұйымы болып табылады. Қазіргі кезде бір заттың атауы болып 

қолданылып жүр. Қыз баласы осы сәндік бұйымды таққанда жүрісін, қимылын жөндеу 

үшін қоңыраулы шолпыны қолданған. Қоңыраулы шолпыны таққан қыз баланың келе 

жатқанын естіген үйдегі үлкендер қалжыңын қоя қалса, бұл дыбыс жастарды елең еткізіп, 

жинақы отыруға тәрбиелеген, әрі үлкен құрметті білдірген. Жалпы, шолпының 

денсаулыққа тигізер пайдасы зор. Ауыр шолпыны таққанда бас ауырмайды әрі салмағына 

байланысты оны таққан бойжеткен кеудесін тік ұстаған. Шолпының түрлері; үзбелі 

шолпы, көзді шолпы, қозғалы шолпы, шынжырлы шолпы, қос үзбелі шолпы сияқты 

түрлері бар. 

Шашқап – аналитикалық тәсілмен жасалған сөз. Сөзжасамда өнімді қызмет 

атқаратын аналитикалық тәсілдің сөзқосым түрі арқылы жасалған. Лексикалық мағыналы 

сөз,яғни, негіз сөзі-шаш. Түркі тілдерінде бұл тәсіл көне замандардан келе жатыр. 

Аналитикалық тәсіл қазіргі түркі тілдерінде де кеңінен қолданылып жүр. Шашқап-шашты, 

бұрымды шаң-тозаңнан, күн көзінен қорғайтын арнайы тігіліп, ою-өрнепен желкені 

жауып тұратын бұйым. Шашқапқа маржан, меруертті қадаған.Оның төменгі жиегін күміс 

салпыншақтармен әшекейлеген. Қазақ қыздары өткен ғасырдың 40-шы жылдарына дейін 

жеті бұрыммен, 13-18 жас аралығында қос бұрыммен жүрген екен. Ал, тұрмысқа 

шыққанда қос бұрымды түбінен қосып өрген. Өйткені, бұрын бір бас болса, енді екі бас 

бірікті деген ұғымды білдіреді, яғни екі жарты бір бүтін болды. Ерте кезде қазақ қыздары 

той-жиында, сауық-сайранда осы әшекейлерді тағып барған. 

Қапсырма-синтетикалық сөзжасамдық жұрнақ жалғану арқылы жасалған екіншілік 

мағынаның туындауы арқылы жасалған сөз. Қапсырма сөзінің құрамындағы мағыналық 

рең денонттық(заттық) ұғыммен тығыз байланыста. Қазақ әйелдерінің 

камзол,қажекей,кеудеше тәрізді киімдерінің екі өңірін қаусырып тұратын,іш жағында 

ілгек арқылы бекітілген металл. Жалпы, қапсырма сөзінің мағынасы қаусыру, бекіту 

сөзінен алынған. Қапсырманың бетіне ою-өрнек не асыл тастардан көз салынып 

жасалатын түрлеріде кездеседі. 
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Өңіржиек-аналитикалық тәсілмен жасалған сөз. Екі сөздің бірігуі арқылы 

аналитикалық тәсілдің сөзқосым түрі арқылы жасалған өнімді түрі. Сөз жасаудың 

синтаксистік амалы болып саналатын бұл тәсіл көне замандардан келе жатыр.Қазіргі таңда 

белгілі бір бұйым атауы болып табылады.Өңіржиек-көйлектің сыртынан омырауға тағатын 

өте қымбат бағалы бұйым. Зергерлер өңіржиекті үзбелеп, салпыншақтар тағып, асыл 

тастардан көз орнатып жасайды. [3, 117-123]. Алқа-синтетикалық тәсіл арқылы жасалған сөз. 

Лексикалық мағыналы сөз, негіз сөзі-ал. Заттық ұғыммен байланысты, барыс септік жалғауы 

жалғанған. Ерте кезден кең қолданылып келе жатқан мойынға тағылатын әшекей. Алқа-әйел 

адамның мойнына, омырауына тағатын сәнді бұйым. Алқаны асыл тастардан көз салып 

жасайды. 

Жүзік-синтетикалық тәсіл арқылы жасалған, яғни, сөздің сөз түрлендіруші 

қосымшалар арқылы түрленіп қолданылған сөз. Лексикалық мағыналы сөз, негіз сөзі-жүз. 

Қазіргі кезде белгілі бір атауларымен қолданыста кең таралған. Ерте кезден тұрмыста ерекше 

қолданылған,әр түрлі пішінде әзірленген алақаны бар, саусаққа сәндік үшін киілетін әшекей 

бұйым. Қазақ зергерлерінің өте көп жасайтын әшекейлерінің бірі-жүзік. Жүзік жасалуы 

күрделі әрі оның сан алуан түрлері кездеседі. Жүзіктің үстіңгі бетіне әр түрлі асыл тастардан, 

түсті шынылардан немесе күмістің өзінен, көз, балдақ, отау орнатылады. Бұлар жүзіктің 

үстіңгі бетіне дәнекерленеді. Сақинаны күмістен,алтыннан дайындайды. Ал, жүзік жасау өте 

күрделі. Орта түркі кезеңің тілдік деректерінен орасан зор мәлімет беретін ең құнды еңбек - 

М.Қашқари сөздігінің материалы негізінде жинақталған, материалдық болмысты бейнелейтін 

атаулардан олардың тарихи-мәдени және этнолингвистикалық құрылымын көрсек болады. 

Олардың біразы тек дыбысталуымен ғана қазіргі қазақ тілінен аз-кем ерекшеленеді. Мысалы, 

Jüzük-жүзүк-жүзік. Жалпы жүзіктің сан алуан түрі кездеседі, қазіргі кезде ұмыт болып бара 

жатқандарыда қаншама,қазір солардың біріне тоқтала өтсем. [4, 193].  

Құдағи жүзік-аналитикалық тәсіл арқылы жасалған күрделі сөз. Лексикалық мағыналы 

сөз, негіз сөзі-құда. Ерте заманда қазақ халқы үшін осындай бұйымнің орны ерекше және 

үлкен сый құрметтің белгісі ретінде саналған жүзікБасқа жүзіктерден артықшылығы бар,екі 

саусаққа қатар киілетін екі шеңберден тұратын жүзік-үстіңгі беті біртұтас болып келетін 

ұлттық өнердегі бірегей дүние.Ұзатылып бара жатқан қыздың анасы құдағиына өзінің қызына 

мейіріммен қарауы үшін және құдандалы екі рудың бір-біріне ынтымағы арту үшін сыйға 

тартылатын кәде. Құдағи жүзіктің астында екі саусаққа арналған сақина бар. Яғни, сұқ 

саусақпен,ортаңғы саусақ. Менің қызыма сұқ саусағыңды көрсетіп шошайтып жатқан кезде 

мына жүзікті көріп мен есіңе түсіп, жүрегің жібісін, қызыма сұқ саусағыңды көрсетпе, сүйегі 

менікі, еті сенікі, тәрбиелеп ары қарай өзің жөндеп ал деген мақсатта сыйға берілетін жүзік. 

Құдағи жүзік-екі құдандалы адамдар арасындағы көрсетілетін ілтипаттың, құрметтің белгісі. 

Құдағи жүзік парасатты,дана,ақылды,мейірімді құдағиларға тарту етілген. Қолында құдағи 

жүзігі бар әйел адамды көрсе, оның үй-ішіне, жақын-жұрағатына сыйлы, қадірлі кісі екенін 

бірден білген. Құдағи жүзіктің  бетіндегі екі бөлек өрнегі екі рулы елдің адамдары қосылып 

бір әдемі шаңырақтың астында бақытты, тату ғұмыр кешсін дегенді білдіреді. Қазақстанның 

батысы мен оңтүстік-батысында кеңінен таралған, қолданыста бар бағалы жүзік. 

Қазіргі қазақ тілінде сөзжасам мәселесі өте өзекті мәселе болғандықтан әрі зергерлік 

бұйымдардың ұмыт болуына байланысты мақалада осы атауларға түсінік беріп қана қоймай 

сөзжасамдық тұрғыда талдау жасадым Әр түсінік беріп өткен сәндік әшекейлердің қай түрі 

болмасын адам қажеттілігін өтеп қана қоймай, тіл-көзден, бәле-жаладан сақтаған. Ертедегі 

қазақ дәстүрінің бұл саласы қазірде өшпей «қазақ»деген атымыздың төл бейнесі болып келе 

жатыр. 
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В статье речь идёт о предполагаемом совместном лексикографическом проекте 

якутских и казахских языковедов по созданию переводных якутско-казахского и казахско-

якутского словарей. В силу огромных изменений на всех уровнях язык саха стал 

практически недоступным даже тюркологам. Поэтому в перспективе предполагаемые 

словари могли бы через казахский язык обеспечить выход богатейшего лексического 

материала якутского языка в научную сферу широкого тюркского мира. Словари могли 

бы также  послужить  основой для различных научных исследований лексико-

семантической системы якутского и других тюркских языков, открыть широкие 

возможности для сравнительных, сравнительно-исторических, типологических 

исследований и представлять интерес не только для  лингвистов, но и историков, и 

этнографов.  

В будущем Словари возможно пролили бы свет на некоторые ещё не выясненные 

проблемы  общетюркской истории. 

Ключевые слова: язык саха, казахский язык, лексика, лексикография, лексико-

семантическая система, языковые контакты. 

 

Мақалада якут-қазақ және қазақ-якут сөздіктерінің аудармаларын жасау 

бойынша якут және қазақ тіл мамандарының бірлескен лексикографиялық жобасы 

туралы айтылады. Барлық деңгейдегі үлкен өзгерістерге байланысты саха тілі тіпті 

түркітанушыларға да қол жетімді болмады. Сондықтан болашақта болжанатын 

сөздіктер қазақ тілі арқылы якут тілінің бай лексикалық материалдарының түркі 

әлемінің ғылыми саласына шығуын қамтамасыз ете алар еді. Сөздіктер якут және басқа 

түркі тілдерінің лексика-семантикалық жүйесін әртүрлі ғылыми зерттеулерге негіз бола 

алады, салыстырмалы, салыстырмалы-тарихи, типологиялық зерттеулер үшін кең 

мүмкіндіктер ашады және тек лингвистер үшін ғана емес, тарихшылар мен 

этнографтар үшін де қызығушылық тудырады.  

Болашақта сөздіктер жалпы түркі тарихының әлі анықталмаған мәселелеріне 

жарық түсірер еді. 

Тірек сөздер: саха тілі, қазақ тілі, лексика, лексикография, лексика-семантикалық 

жүйе, тілдік байланыстар. 

 

The article deals with the proposed joint lexicographic project of Yakut and Kazakh 

linguists to create translated Yakut-Kazakh and Kazakh-Yakut dictionaries. Due to huge changes 

at all levels, the Sakha language has become almost inaccessible even to Turkologists. 

Therefore, in the future, the proposed dictionaries could, through the Kazakh language, provide 

access to the richest lexical material of the Yakut language in the scientific sphere of the wide 

Turkic world. Dictionaries could also serve as a basis for various scientific studies of the lexico-
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semantic system of the Yakut and other Turkic languages, open up wide opportunities for 

comparative, comparative-historical, typological studies and be of interest not only to linguists, 

but also historians and ethnographers.  

In the future, Dictionaries might shed light on some still unexplained problems of 

common Turkic history. 

Key words: Sakha language, Kazakh language, vocabulary, lexicography, lexico-

semantic system, language contacts. 

 

Как известно, русские  первопроходцы Восточной Сибири XVII века называли 

якутов «якольцы», «якутцкие люди», «якуты». Считается, что русские этот этноним 

восприняли от эвенков (яко), которых встретили первыми в Мангазее и на реке Нижняя 

Тунгуска. И с тех пор этнос называют якутами. А у якутов есть самоназвание – саха, 

сахалар от тюркского jaka. И соответственно, якуты свой язык, наряду с якутским, 

называют саха тыла. Язык саха относится к якутской подгруппе уйгурской группы северо-

восточной ветви тюркской семьи языков. Он является языком основного коренного 

населения Республики Саха (Якутия), самого крупного из всех коренных народов, 

населяющих огромную территорию Сибири. Кроме саха, языком саха владеют 

практически все народности Севера Якутии: эвенки, эвены, юкагиры, а также 

старожильческое русское население. Таким образом, язык саха является региональным 

языком межнационального общения. В 1992 году он официально объявлен 

государственным языком, наряду с русским. По итогам переписи населения 2010 года, 

численность населения Республики Саха составляет 960 тысяч человек. Из них саха – 495 

тысяч, родным язык считают 95%. Язык саха является языком дошкольного, школьного 

воспитания. На нём издаются книги, журналы и газеты. Ведутся передачи по радио и 

телевидению, работают театр оперы и балета, драматический театр, театр юного зрителя, 

театр олонхо, театр танца, эстрады, государственный цирк РС(Я). Работают творческие 

союзы писателей, журналистов, композиторов, художников. На языке саха ведётся 

судопроизводство. В настоящее время идёт настоящий бум в сахаязычной киноиндустрии. 

Язык саха является языком одной из развитых литератур народов Сибири со многими 

жанрами и стилями.   

В историческом плане, наш язык, как и сам этнос, рано отделился от массива 

тюркских языков и прошёл своеобразный, длительный, изолированный путь развития. Он 

имеет большие отличия от тюркских языков, исключающие взаимопонимание в общении 

саха с другими тюркскими народами. Несмотря на это, основным и наиболее древним 

ядром якутской лексики является тюркский пласт, который, безусловно, определяет 

тюркский характер языка саха. Сюда входит самая устойчивая и актуальная часть 

словарного состава языка. В связи с этим профессор А.Аманжолов пишет: 

«Тюркоязычные народности и их языки имеют весьма древнюю письменную традицию, 

восходящую, по крайней мере, к рубежу нашей эры. В процессе исторического развития у 

тюркоязычных народностей сменилось немало письменностей, иногда письменная 

традиция по каким-либо социально-экономическим и политическим причинам временно 

прерывалась. Тем очевидней условный и ненаучный характер деления живых тюркских 

языков на «старописьменные» и «младописьменные», предложенного некоторыми 

языковедами без учета истории письменности. Во-первых, история не знает ни одного 

народа, каким бы «примитивным», так сказать, он ни был, у которого бы не было письма в 

какой-либо форме. Во-вторых, тюркские языки, отнесенные к «младописьменным» 

(тувинский, хакасский, алтайский, якутский, чувашский, башкирский, каракалпакский, 

ногайский, кумыкский и другие языки автономных республик и областей), имеют не 

меньшее отношение к древнетюркской рунической письменности, чем 

«старописьменные», к которым эти языковеды причисляют и киргизский язык как язык 

союзной (ныне независимой) республики» [1, 17]. 
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По своему грамматическому строю язык саха также связан с древними тюркскими 

языками. Многие его отличия от других тюркских языков (переосмысление местного 

падежа в частный, исчезновение родительного падежа) находят своё объяснение в языках 

древних рунических памятников, где отмечались сходные явления или намечались 

возможности их образования [8, 571]. 

Длительное взаимодействие с эвенкийским и монгольскими языками внесло 

глубокие изменения в фонетику и лексику языка саха. Обилие изобразительных слов 

монгольского происхождения (особенно образные и звукоподражательные глаголы), 

проникших со всей системой словообразования свидетельствуют о длительном контакте 

предков якутов с монголоязычными племенами.  Влияние монгольского языка сказалось и 

в словообразовании частей речи. Установлено, что тюркоязычные предки якутов и 

монголоязычные племена длительное время жили совместно, были двуязычными. По 

некоторым данным, взаимодействие тюркского (древне-якутского) языка и монгольского 

протекало и в Центральной части Якутии. 

Таким образом, язык саха развивался на перекрестке трёх больших языковых 

семей: тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской. 

Предполагается, что в основе якутского языка лежит древний тюркский язык, 

близкий к языку орхонских рунических памятников (VI-VIIIвв.) [7,64; 10,11; 11,116]. 

Ближайшими предками современных якутов считаются прибайкальские курыканы, 

носители так называемой курумчинской культуры железного века (V-X вв.). В X-XI вв. 

курыканы, вытесненные монгольскими племенами, стали продвигаться по р. Лена и 

обосновались на территории Центральной Якутии, по которой протекает среднее течение 

реки Лена. Таким образом, в историческом плане, язык саха, как и сам этнос, рано 

отделился от массива тюркских языков и прошел своеобразный и изолированный путь 

развития. Это привело к тому, что он имеет большие отличия от тюркских языков. Слова 

тюркского происхождения в якутском языке претерпели различные фонетические и 

семантические изменения.  Например: быар < баҕыр  ‘печень’, үүт < сүт ‘молоко’,  

итии<исиг ‘жара’, тыа< таҕ ‘лес’, таба<тэбэ ‘верблюд’ и т.д. В казахском языке эти 

слова сохранились до сих пор с некоторыми не значительными фонетическими 

отличиями: бауыр, сүт, ыссы (ыстық), түйе и т.д. А также можно назвать такие слова 

какурагас< сырық ‘длинный шест’,  тэсэгэс < тесік ‘дыра; дырявый’, и т.д. Слова adaq 

(аяқ) «нога», adyir (айғыр) «жеребец», adgu (ізгі) «добро: хороший», kad (қат) «очень», 

adir- (айыр) «разделять», tod- (той) «насыщаться» и т. д. в памятниках рунического письма 

обычно транскрибируются со смычным зубным звонким согласным звуком d, а в 

памятниках уйгурского письма и в арабских рукописях «Кутадгу билиг» – с щелевым 

межзубным согласнымδ: и т.д. По этому признаку язык 

древнетюркских памятников сближается с якутским (аtаһ) и тувинским (adaq), с языками 

z-rpуппы (azaq) – хакасским, шорским и сарыуйгурским (язык желтых уйгуров), но 

отличается от большинства других современных тюркских языков, которые являются j-

языками (ajaq, ajyir, ajir-. toj- - и т д.). Поэтому памятники древнетюркской письменности 

В.В. Радлов и П.М. Мелиоранский, С.Е. Малов относят к языкам d-группы. С.Е. Малов 

писал: «Для Центральной Азии переходным Временем для замены письма вместе с 

религией и даже языком (вместо «д» языка тюрки переходили на «й» язык) были 

приблизительно XI-XIV вв.» [Малов, 1952, с. 22]. 

В якутском языке звук n(nj) часто соответствует древнетюркскому звукосочетанию 

пč. Ср. якут as- – anar- (ас- – аньар-) «колоть, заколоть, пронзить» и др.-тюрк. sanč- «1.  

колоть, вонзать, втыкать; 2. побеждать. поражать» (в древнеуйгурских текстах 

представлен также другой вариант этого слова saj- «прокалывать, пронзать», ср. 

кирг.чанч- – сай- «колоть, вонзать, прокалывать, пронзать»), якут, sinigas (синньигэс) 

«тонкий» и лр - тюрк. jinega «тонкий» [1, 29]. 
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Исследователи находят сотни якутско-древнетюркских параллелей [5; 3]. 

Некоторые даже считают, что тюркско-якутская лексика ближе к древнетюркским языкам, 

чем к современным. Об этом в какой-то степени свидетельствует то, что из 690 слов так 

называемого “неизвестного происхождения” свыше 100 имеют древнетюркские параллели 

[5]. Обнаружены многочисленные слова и формы слов, сохранившиеся в якутском и 

древнетюркских языках. Например: таҕыс ‘выходить’ (др.-тюрк. ташик), силис ‘корень’ 

(др.-тюрк. йылтыз), сулус ‘звезда’ (др.-тюрк. йулдуз), кыргыттар ‘девочки, девушки’ 

(др.-тюрк. кыркын ‘рабыня’), уу‘сон’ (др.-тюрк. уды) и др. [Иванов, 2018, c. 560].  Как 

отмечают исследователи, из выделенных на уровне праязыка свыше 530 тюркских 

односложных корневых слов [Щербак, 1977] все, за единичными исключениями, имеются 

в якутском языке.   

Вышесказанное объясняется тысячелетней изолированностью якутского языка от 

других тюркских языков, поэтому анализ лексического материала якутского языка 

возможно пролил бы свет в решении некоторых ещё не выясненных проблем 

исторических связей тюркских языков. 

О преполагаемом проекте 

О необходимости системного изучения таких связей было высказано в октябре 

2019 года во время встречи якутских языковедов со своими коллегами факультета 

востоковедения Казахского национального университета имени Аль-Фараби г. Алматы.  

Для претворения в жизнь этих намерений якутские и казахские языковеды могли 

бы приступить к внедрению лексикографического проекта по созданию двуязычных 

якутско-казахского (казахские лексикографы) и казахско-якутского (якутские 

лексикографы) словарей (или же многоязычных якутско-русско-казахского и казахско-

русско-якутского словарей), т.к. языком посредником в любом случае послужит русский 

язык).  

Якутская и казахская лексикография имеют достаточно богатый опыт создания 

переводных словарей, накопленный в течение веков, который, безусловно, явится основой 

предполагаемого проекта. Традицию переводных словарей О.Н.Бётлингка и 

Э.К.Пекарского в якутском языке достойно продолжили “Русско-якутский словарь” под 

редакцией П.С.Афанасьева (1968), “Якутско-русский словарь” П.А.Слепцова (1972) и 

многолетний фундаментальный труд якутских лексикографов “Большой толковый 

словарь якутского языка” (в 15 томах, 2004-2018).В настоящее время мы завершаем 

создание однотомного нормативного “Толкового словаря современного якутского 

литературного языка” объёмом около 90 п.л.  

Кроме того, в 2019 году начали совершенно новый совместный с монгольскими 

коллегами исследовательский проект по созданию “Монгольско-русско-якутского” 

словаря”, который осуществляется на основе договора о сотрудничестве между 

ИГИиПМНС ФИЦ “ЯНЦ СО РАН” и Институтом языка и литературы АН Монголии.Это 

первый опыт якутских лексикографов в сравнительной лексикографии. Целью проекта 

является выявление общих коммуникативных сфер словарного состава между 

монгольским и якутским языками и систематизация лексических и семантических 

параллелей.Данный большой лексикографический проект должен быть завершён в 2025 

году.  

При планировании новых лексикографических проектов тип создаваемых словарей 

должен быть определён в зависимости от задач издания и объёма лексики и фразеологии,  

которые будут отбираться для перевода. 

В нашем случае, на наш взгляд, составители в первую очередь должны опираться 

на лексику, репрезентирующую общую коммуникативную сферу двух языков, исходного 

и переводящего, т.е. в первую очередь, должна быть учтена самая устойчивая и 

актуальная часть словарного состава, которая является наиболее древним пластом 

якутского и казахского языков. Данный принцип обычно используется при составлении 
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переводных словарей других языков. Оптимальный объём предполагаемых словарей, как 

нам представляется, должен быть средним – от 20 до 25 тысяч слов современных 

якутского и казахского языков, устойчивых сочетаний, сравнений, идиоматических 

выражений, диалектных слов, а также устаревших терминов, относящихся к области 

этнографии.  

Основной принцип передачи значения якутского и казахского слова – 

эквивалентный перевод через язык посредник (русский), т.е на основе перевода на 

русский язык. Помимо эквивалентного перевода составители словарей в некоторых 

случаях могут использовать метод толкования. Это относится к специфическим 

историческим и этнографическим терминам.  

Предполагаемый словарь может быть двухуровневым, т.е. в одной книге два 

полнообъёмных казахско-русского и русско-казахского словаря с краткими 

грамматическими очерками. Они могут быть использованы не только в научных целях, но 

и в качестве учебных пособий и справочников. 

Актуальность предполагаемого проекта  

Несмотря на богатый лексикографический опыт создания словарей, до настоящего 

времени в языке саха ещё не было фундаментальных двуязычных лексикографических  

источников, выходным или входным языками которых, являлись бы языки из тюркской 

семьи.   

Исходя из этого, нужно констатировать тот факт, что назрела необходимость в 

создании подобных словарей. Они послужили бы основой для фундаментальных 

исследований связей якутского языка с другими тюркскими языками, в частности, 

якутско-казахских языковых контактов, выявления их общего лексического состава, 

сохранившегося после распада общетюркского языка. 

В силу огромных изменений на всех уровнях язык саха стал практически 

недоступным даже тюркологам. Поэтому в перспективе предполагаемые словари могли 

бы через казахский язык обеспечить выход богатейшего лексического материала 

якутского языка в научную сферу широкого тюркского мира. Словари могли бы также 

послужить  основой для различных научных исследований лексико-семантической 

системы якутского и других тюркских языков, открыть широкие возможности для 

сравнительных, сравнительно-исторических, типологических исследований и 

представлять интерес не только для  лингвистов, но и историков и этнографов. 

В будущем Словари возможно пролили бы свет на некоторые ещё не выясненные 

проблемы  общетюркской истории. 
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Қазақ поэзиясының кемеңгер құлагері, ақын, драматург, прозашы, қазақ 

әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі әрі бірегейі – Ілияс Жансүгіров. Оның қаламынан 

туған көрнекті «Құлагер» поэмасында кездесетін топонимдердің атаулар сырын ашып, 

олардың мән- мағынасына шолу жасаймыз.  

Тірек сөздер: ономастика, гидроним, топоним, поэма, тарих, өлке. 

 

Ильяс Жансугуров – гений казахской поэзии, поэт, драматург, прозаик, один из 

основоположников казахской литературы. Мы раскроем тайны названий топонимов, 

встречающихся в его знаменитой поэме «Кулагер», рассмотрим их значение. 

Ключевые слова: ономастика, гидроним, поэма, история, край. 

 

Ilyas Zhansugurov is a genius of Kazakh poetry, poet, playwright, novelist, one of the 

founders and unique Kazakh literature. We will reveal the secrets of the names of toponyms 

found in his famous poem "Kulager", and consider their meaning. 

Key words: Onomastics, hydronym, toponym, poem, history, edge. 

 

Кең байтақ, ұлан-ғайыр асыл жеріміздегі миллиондаған жер атауларында халық 

тарихының ізі, тіршілік қарекеті, әдет-ғұрып, салт-сана, жөн-жобаның көрінісі айқын 

зерделенген. «Қайда барсаң, Атамекен көкейінде жатады екен»,- деп ақындарымыз 

жырлағандай әр адамның атамекені қазақ халқының әр жер-су атаулары тұнған қазына, ең 

байлық барша асылдан қымбат. Осы орайда жиһанкез-ғалым – Шоқан Уәлиханов: «Көне 

түркі, салт-сана, әдет-ғұрыптың қаймағы бұзылмаған қазақтарда өмірдің бір саласын 

қамтитын тарихи оқиғалармен байланысты жер-су атаулары, адам аттары, тағы да 

басқалары есте сақталып, атадан балаға жалғасып жатады», - деген болса, жазушы Мұхтар 

Әуезов: «Біздің қазақ жер аты, тау атын әмәнда сол ортаның сыр-сипатына қарай қоя 

білген жұрт. Қайда, қандай бір өлкеге барсаң да жер, су жапан түзде кездескен кішкене 

бұлақ атының өзінде қаншама мән-мағына, шешілмеген құпия сыр жатады»,- деп орынды 

да, нақты суреттегені кімнің де болса есінде. Олай болса, І. Жансүгіровтың өнер 

тақырыбына жазылған көрнекті «Құлагер» поэмасына қысқаша сипаттама беріп, жер-су 
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аттарына этимологиялық талдау жасап көрелік. «Құлагер» Ілияс Жансүгіровтың көрнекті 

поэмаларының бірі.  

Эпикалық жырларының ең соңғысы. Поэманың «Құлагер» деп аталу себебі, ақын 

бір жолдарында: 

Өзгеге ұғындырмас өзі бұзбай,            

Сыншыдан сақта Құдай сортаң тұздай.  

Шатасқан шалдуырдан жиіркенем,       

Елімнің серісіне сөз айтқызбай, – дейді. Ақын бұл поэманы жазған кезде халықтың 

ұлттық салт- дәстүрін тоталитарлық тәртіп «ұлтшылдық» деп жариялап, оған тыйым 

салған болатын.Сол себепті Ақан сері болғандықтан серілігін мақтау мүмкін емес еді. 

Осыған байланысты Ілияс поэмасын «Құлагер» деп атап, оқиғаны соның аясында құрып, 

өз ойын астарлап жеткізген. Поэманың басты кейіпкері- Ақан сері және оның тұлпары 

Құлагер. Ақан сері – XX ғ. қазақ әдебиетінен және тарихынан елеулі орын ала білген өнер 

қайраткері. Ол композитор, дарынды әнші, шебер ақын. Ақан серінің асқан өнерпаздығын, 

шеберлігін, ақылдылығын поэмада айқын көрсетеді.  

Поэмада кездесетін жер-су атаулары: Алматы, Алтай, Көкшетау, Ертіс, 

Қарқаралы, Баянауыл, Сарыарқа. 

Алматы – тарихи қала аты. IX ғ. Алматы Қидан мемлекетінің, одан кейін Найман 

ұлысының астанасы болады,ірі сауда-саттық орталығына айналады. Моңғолдардың 

"Құпия тарихында" Шыңғыс хан Алматыға екі рет шабуыл жасап, ала алмай, 

наймандармен он жыл бойы арпалысып, ақыры үшінші мәрте шабуыл жасағанда тізе 

бүктіріп, содан кейін Отырарға қарай аттанған. 1339 ж. Алматы Шағатай ұлысының 

астанасы болып тұрған шағында, Рим папасының епископ Ришард бастаған өкілдері опат 

болады. Оның 13-16 ғасырларда Алматы деген атпен көп жерге белгілі болғандығы, 

археологиялық қазба кезінде сол заманның теңгесі табылғандығын, XIV-XV ғасырларда 

Алматы қаласы туралы жазбалар Бабыр, Мұхаммед Хайдари еңбектерінде кездесетіні 

тарихшылар зерттеулерінен мәлім. Қаланың көнелігін Алматы атауындағы түркі-моңғол 

тіліне ортақ көне көптік жалғау көрсеткіші (ты) де дәлелдейді. Қазіргі тіліміздің 

грамматикалық заңына бой ұрсақ, ол жалғау лы болып айтылады. Демек, Алматы қазіргі 

тіліміздің грамматикалық заңына сай Алмалы болады. Бірақ та көне ты жалғауы берік 

сақталған. Атаудың негізгі лексикалық әрі топонимдік мағынасы, Ғ. Қоңқашбаев, А. 

Әбдірахмановтар көрсеткендей, "алмасы көп", "алма көп өсетін (жер)", "алмалы". Е. 

Қойшыбаев бұл "ты қосымшасын өз алдына жеке компонент - көне түр, тау ұғымын 

беретін ту тұлғасының келе-келе, қазақ тілі базасында,  -ту немесе -ты формасын 

қабылдауы. Бұл - заңды құбылыс", - деген пікір айтады. Автордың бұл пікірін қолдар 

болсақ, Өлеңті, Шідерті, Тобылғыты сияқты атаулардың соңғы компоненттеріндегі ты (ті) 

қосымшаларын қалайша тау деген сөз деп айта аламыз? Өйткені Өлеңті, Шідерті 

жазықтағы өзендер, ал тобылғы да жазықта өседі ғой. E. Қойшыбаевтың бұл пікірі А. 

Голубевтің: "Алматының көне атын Алмату дейді. Верныйды Алматы деп те айтады; бұл 

қырғыздың Алматау, яғни алма өсетін тау деген сөзі" дегенін қуаттау. Шындығында XIX 

ғ. Алмату деп атаудың кейбір түркі тілінде, әсіресе ұйғыр тілінде басым болғанын тарихи 

деректерден анық көреміз. Алмату формасы Ш. Уәлиханов еңбектерінде де кездеседі. 

Демек, сол кездерде -ты (ті), -ту форманттары жарыса қолданса керек. Одан "тау" деген 

мағына шығару әлі де дәлелдей түсуді қажет етеді. 1850 жылдары бұл жерде Ресей 

патшалығының әскери бекінісінің іргесі қаланып, 1854 ж. қала әу бастағы тарихи атымен 

аталмай, 1921 жылға дейін Верный аталып келді. Оны Жетісу ревкомы 1921 ж. 5 

ақпандағы № 12 қаулысымен орыс тілінде Алма-Ата деп өзгерткен-ді. Жұрттың айтып та, 

жазып жүргеніндей, Алма-Ата қазақ тіліндегі Алматы атының бұрмаланып жүрген 

орысша транскрипциясы емес және оның орысша баламасы "отец яблоки" де емес. Бұл 

атаудың кісінің төл атынан қойылғанына иланбасқа болмайды. Оған дәлел ретінде XVIII 

ғ. тамаша адам Алма ата жайлы толық жазылған көптеген мағлұматтар бар. Алма 
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атамыздың өмір тарихына зер сала бағдарлап отырсақ, ол кісіні қазақтың "Мичурині" 

болған екен ғой деп еріксіз мойындайсыз. Өзі әрі селекционер-бағбан, әрі шипагер ретінде 

халық жүрегінен ерекше орын алып, зор құрметке бөленіпті. Ол кісінің тұрақ мекен-

қонысы: қыс қыстауы Алма-арасанға барар жолдағы Аюлы өзеніндегі Алматы көліне 

барар ысайды (бұрынғы ГРЭС тұрған жер) қыстаса, жазда қазіргі Алма-арасанды жайлап, 

суық күзге дейін ауруларға Арасан суымен ем-дом жасайды екен. Алма ата қыстаған сай 

ол кезде Алма ата сайы аталып, жаз жайлауға ем-дом жасаған Арасан Алмаарасан 

аталыпты. Бұл күнде Алма ата сайы ұмыт болып аталмағанмен, Алмаарасан атауы 

сақталып, осы күнде адамдарды емдейтін Республикамызға белгілі ірі санаторий болып 

отыр. Алма ата жүзден аса сүйекті өсімдіктерді будандастырып, алманың жаңа сорттарын 

шығарыпты. Өсімдіктер жайлы өз байқаулары мен іс-тәжірибелерін көпшілікке айтып, 

түсіндіріп отырса керек. Сондай-ақ Алма ата аса атақты шипагер де болған кісі екен. Ол 

кісінің өсімдіктерден жасаған дәрілері, өсімдіктердің қандай дертке ем болатыны жайлы 

сөздері мен дауа болған ем-домдары жайлы да аталмыш кітапта кеңінен сөз болған. 

Бұрынғы Верный қаласының Алма-Ата аталуының себебі – сол кездегі зиялылар Алма 

атаның есімін мәңгі есте қалдырып, сол атақты адамды құрмет тұтудан болса керек. 

Тарихи Алматы қаласының Алма-Ата аталуының біз айтып отырған қыскаша тарихы 

осымен шектелмек емес. Ол жайында әлі де пайымдаулар мен нақты ой-пікірлер қалың 

жұршылықтан шыға берері сөзсіз. Қазақ тарихында қасиетті, киелі, әулие ата-бабалар 

есімдерімен байланысты жер-су аттарының бары көпке айқын [2, 32]. 

Алтай – атауының этимологиясы туралы В.В. Радлов, В.В. Владимирцов, 

Ғ.Қоңқашбаев, В.А. Никонов, Г.И. Рамстедт, М.Рясенен, А.Әбдірахманов, т.б. ғалымдар 

пікірлері әр алуан. В.В. Радлов Алтай -- ал (биік) + тай (тау) сөздерінен жасалғанын, 

Ғ.Қоңқашбаев бұл моңғолдың алт (алтын) сөзі мен тай ("та" + "сы") жұрнағының 

қосылуынан туындағанын, Э.Мурзаев алтай моңғ. "таулы ел", "бай тау"деген сөз деп 

пайымдайды. Осы пікірлерді қуаттай отырып, A. Әбдірахманов: "Алтай" атауы көне түркі-

моңғол тілдеріндегі алтын (н) > алта (н) түбіріне ай/й жұрнағы қосылу арқылы жасалған. 

Сонда көне Алтай атауы алтын (тау) деген мағынаны білдіреді", - дейді. Біздің ойымызша, 

Э.Севортян айтқандай Алтай атауының ал сыңары көне түркі тілдерінде "қызыл", "алтын" 

мағынасындағы лексикалық бірлік, дербес сөз болған. Атаудың екінші сыңарындағы тай 

сөзі көне түркі тіліндегі таг (тау) сөзінің кейінгі кезеңдерде дауыссыз г дыбысының 

жартылай дауысты й дыбысына алмасуынан туған. Демек, Алтай - "қызыл, қызғылт", яғни 

"алтын тау" деген мағынаға ие.  

Көкшетау – қала, тау, Солтүстік Қазақстан обл. Қала аты Көкшетау атынан 

қойылған. 1824 ж. негізі қаланған. Көптеген көлдері бар және қарағай қалың өсетін жер. 

Атаудың бірінші сыңарындағы "көк" сөзі - "аспан" және екінші сыңарындағы ше - 

үстемелі теңеу мәнді қосымша. Атаудың толық мағынасы: "көкпеңбек, әдемі, сұлу боп 

көрініп тұратын тау". Оның суреті мен келбет-кескіні С.Сейфуллиннің "Көкшетау" 

поэмасында тамаша берілген. Е. Қойшыбаев атаудың мән-мағынасы туралы: "Көкшелі 

тау"; қазақтың осы тауда жайлаған (не қыстаған) ескі ру тобының (Көкшенің) атымен 

байланысты. Оның үстіне, қазақтың Көкшебай, Байкөкше антропонимдерімен жақсы 

үндеседі", - деген үзілді-кесілді пікір айтады. Таудың Көкшетау аталуы жер табиғатына, 

оның сұлу көркі мен бедеріне байланысты, тау төңірегінің, оның баурайының мәңгі 

көгеріп, алыстан көкшіл болып көрінетін, жасыл-желең қарағай түсіне орай қойылғаны 

кімге болса да белгілі [2, 94]. 

Ертіс – Ертіс атауының шығу төркіні жайлы айтылған пікірлерге зер салсақ: алғаш 

рет П.П. Семенов: "Иртыш - қырғыз- (қазақ) тілінде ир - "жер", ал тыш (тіс) - "қазу", - деп 

жазса, В.Бартольд: "Артуш (Эртюш) Гардизи айтуындағы халық этимологиясы бойынша - 

"адам, төмен түс", - деп жазады. Ал А.П. Дульзон: "Бұл атау кет тілінің "Ир-сес > (өзен) > 

Ир-чис сөзінен өзгерген", - деген пікір айтты. Э.М. Мурзаевтың: "Бұл гидронимнің түбірі 

түрікше - ир болуы мүмкін. Қазақша иірім, түрікше ирмак (өзен), өзбекше ирмок (өзеннің 
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сағасы) бір түбірден шығып, Ертіс гидрониміне қатысты болуы мүмкін. Батыс Сібірде тараған 

сес, шеш (өзен) деген кет тілінің сөзі түрікше тиш, цис болып өзгереді. Сондықтан ир деген 

түркі сөзі мен кеттің цис (өзен) деген екі сөзі қосылып, Ертіс гидронимінің атына айналуы 

мүмкін", - деген ой козғаған Р.Рамстедтің айтуынша, Ертіс - "қатал, ашулы, тасқынды" деген 

мағынаға ие. А. Әбдірахманов: "Иир // Иір > Ер (түрікше) + сес // шеш // тес // тыш (кетше - 

өзен, су) > Ертіс. Атаудың иір бөлегі өзеннің иреңдеп, ирек-ирек болып ағатын көрінісін дәл 

береді. Сонда гидронимнің мағынасы иір өзен, иір су дегенге келеді", - деген жорамал айтты. 

[1, 69] 

Бурабай- Солтүстік Қазақстан обл., Шортанды ауданындағы көл, елді мекен. Бурабай 

деп аталуы жайлы халық аузында аңыз бар. Оны ақын С.Сейфуллин "Көкшетау" поэмасында 

былай деп жазды: 

Дүниеде әрбір бөлек жердің аты,  

Себеппен қойған бәрі елдің аты.  

Бурабай атаныпты содан бері  

Ақ бура мекен қылаан көлдің аты. Бурабай көлі жағасында емдеу-сауықтыру 

санаторийі бар. Қалың орманның оңтүстік жағында биіктеу төбеде Кенесары үңгірі, ал көлдің 

батыс жағында Балуан Шолақ үңгірі, көлдіңжиегінде оқтай шаншылып Оқжетпес тауы тұр. 

Көлдің батыс жағында Көкшенің қыр жотасында мәңгі ұйқыда жатқан Жеке батыр, көлден 2 

шакырым батыста Абылай алаңы. Бурабай көлінің жағасындағы жайқалған көк желекті 

қарағайлар көркемдігімен көз тартса, жұпар иісті таза ауасы дертке шипа [2, 59]. 

Сарыарқа – Қазақтың ұсақ шоқылығы атты  өлке. Сарыарқа атауының шығу төркіні 

мен мағынасы жайлы пікірлер ғылыми әдебиеттерде қалыптасып, көпшілік көкейінен шығып 

отыр. Атаулар құрамындағы қара, ақ. сары сөздерінің, түр-түсті білдіруімен қатар, басқа да 

мағыналарға ие екендігін түркітанушы ғалымдар орынды көрсеткен. Е. Қойшыбаев: 

"Географиялық атаулардағы сары сөзі сол бұрынғы географиялық мәнін сақтап келе жатқан 

"кең" мағынасындағы үгымға саятын сөз болуы мүмкін. Сондықтан да "сардала" дегенде, 

біздің ой-зердеміз бірімен-бірі ұласып жатқан үшы-қиыры жоқ кең даланы қабылдамай ма?", - 

дейді. Н. Баяндин Сарыарқа атауын тек түспен байланыстырып қарайды да: "Ауа-райынын 

кұрғақтығына байланысты, өсімдіктері жаздың екінші жартысынан бастап күнге күйіп, 

сарғайып кетеді. Сондықтан да ғалымдар халықтың қойған атын осы күні ғылыми жағынан 

дұрыс деп тауып отыр", - деп жазды [4, 8]. Жинақтай келгенде, Сарыарқа атауы "жер бетіндегі 

өсімдіктері күнге күйгендіктен сарғайып жататын кен де үлкен жон, жалпақ үстірт, сансыз 

адырлы қырқа" ұғымын білдіреді деп түсінеміз.  
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Статья посвящена изучению художественного воплощения образа солнца в 

русской поэзии Серебряного века. Автор анализирует произведения К.Д.Бальмонта и 

А.Белого, подчёркивая особенности восприятия и изображения образа солнца 

представителями разных поколений русского символизма.  

Ключевые слова: Серебряный век, символизм, лирика, художественный образ, 

поэтика, образ Солнца. 

 

The article is devoted to the study of the artistic embodiment of the image of the sun in 

the Russian poetry of the Silver Age. The author analyzes the works of K.D.Balmont and A.Belyi, 

emphasizing the peculiarities of perception and depiction of the image of the sun by 

representatives of different generations of Russian symbolism. 

Key words: Silver Age, symbolism, lyrics, artistic image, poetics, image of the Sun. 

 

Солнце – один из древнейших космических символов, известных всем народам. Во 

все времена солнце воспринималось как источник жизни, света, и тепла, как 

олицетворение героической и творческой силы, начало земной жизни, дающее дыхание 

всему живому. В христианском мире Солнце является символом бессмертия и 

воскресения. Как источник света, оно символизирует знания, истину. Как подчёркивает 

авторы энциклопедии «Символы, знаки, эмблемы» Багдасарян В.Э., Орлов И.Б. и 

Телицын В.Л., «свет солнца – символ жизни, процветания, радости, мира и согласия» [1, 

176]. 

Образ солнца имел весьма важное значение в религиозных сказаниях и в поэзии 

древних народов.  Он во все времена вдохновлял поэтов и нашёл весьма яркое 

воплощение в русском устном народном творчестве и древнерусской литературе. Образ 

солнца часто встречается в русских народных сказках, пословицах и поговорках, где так 

же выступает как символ красоты, тепла, силы, чистоты и справедливости. 

Из фольклорных произведений образ солнца проникает в литературу, где, сохраняя 

традиционную символику, обретает новые значения. Так, в «Слове о полку Игореве» 

солнце часто упоминается не только как природное явление (вспомним, что 

повествование в «Слове о полку Игореве» начинается с описания солнечного затмения), 

но и в сугубо символическом значении, как иносказательное обозначение князей, 

являющихся внуками Солнца. 

В 19 веке значительно усилился интерес к русскому фольклору; композиторы 

усиленно занялись собиранием русских песен, обрядов, сказаний и затем использовали 

собранное в своём творчестве (например, хвалебная песнь Яриле в опере Н.А.Римского-

Корсакова «Снегурочка», опера А.П.Бородина «Князь Игорь»). Но наиболее ярко образ 

солнца представлен в поэтическом творчестве.  

В поэзии «золотого века» яркий и красочный образ солнца представлен в 

произведениях А.С.Пушкина, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева и других художников, 

восхваляющих солнце как могучую созидательную силу. Именно так рисует образ солнца 

русский романтик В.В.Жуковский. Так, стихотворение «Летний вечер» открывают слова: 

Знать, солнышко утомлено: 

За горы прячется оно; 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Пора ему и отдохнуть; 

Мы знаем, летний долог путь. 

Везде ж работа: на горах, 

В долинах, в рощах и лугах; 

Того согрей; тем свету дай 

И всех притом благословляй. [2] 
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Важную роль образ солнца играет в русской литературе начала 20 века. К нему 

обращаются представители различных литературно-художественных направлений и школ, 

которые воспевают данный образ в стихах, на страницах рассказов и драматических 

произведений. Наиболее яркое воплощение образ Солнца получил в творчестве 

К.Д.Бальмонта, А.Белого и М.Горького. Образ солнца не стал в произведениях 

М.Горького одним из ключевых, как в произведениях поэтов-символистов, но писатель 

неоднократно возвращается к нему. В романтических произведениях писатель сравнивает 

с солнцем сердце человека, отдавшего жизнь во имя спасения и счастья людей (вспомним 

легенду о Данко). В реалистических же пьесах М.Горький подчёркивает, что в 

современной ему действительности у людей нет солнца, нет тепла, нет света, нет правды, 

нет надежды («На дне»), и как далеки «дети солнца» от народа («Дети солнца»).    

Образ солнца мы встречаем у каждого из поэтов Серебряного века. Так, у 

А.Ахматовой «Солнце комнату наполнило // Пылью жёлтой и сквозной»; у Н.Гумилёва 

читаем: «И ему не казалось светлым // Солнце юное для людей, // Был как будто засыпан 

пеплом // Жар пылавших в море огней»; в стихотворениях С.Есенина «Загорелась зорька 

красная // В небе тёмно-голубом, // Полоса явилась ясная // В своём блеске золотом»; 

«Лучи солнышка высоко // Отразили в небе свет, // И рассыпались далёко // От них новые 

в ответ».   

Поэты начала 20 века создают весьма выразительный образ дневного светила, но 

наибольшее значение в это время образ солнца приобретает в поэзии русского 

символизма. Из элемента пейзажа солнце превращается в многозначный символ, 

наполненный глубоким смыслом и способствующий выражению поэтического 

мировоззрения автора. 

Особенно ярко образ солнца представлен в поэтических произведениях 

К.Д.Бальмонта и Андрея Белого.  

Имя К.Д.Бальмонта связано с историей возникновения русского символизма; он – 

один из ярких представителей старшего поколения новой поэтической школы. Творчество 

Андрея Белого развивалось в русле эстетики младосимволизма. Хотя К.Д.Бальмонт и 

А.Белый представляют одно литературное течение, символизм, их отличает разное 

видение мира и разное образное осмысление этого мира в поэтическом творчестве.  

К.Д.Бальмонта называют самым солнечным, самым солярным поэтом в русской 

литературе начала 20 века. Отчасти именно в этом заключалась главная доля той 

необычности, которой характеризовалась его поэзии в глазах современного читателя.  

У поэта есть сборники, прямо указывающие на светило – «Будем как Солнце» и 

«Сонеты Солнца, Меда и Луны». Но перу поэта принадлежат так же и книги, в заглавиях 

которых на образ солнца даётся только намёк: например, «Светослужение», «Жар-птица». 

Кроме того, солнцу часто посвящены разделы сборников, и здесь, в первую очередь, 

можно выделить такие, как «В дымке нежно-золотой («Тишина»), «Преломление» 

(«Птицы в воздухе»), «Пляска зноя» («Хоровод времен»). В поэтическом наследии 

К.Д.Бальмонта много стихотворений на солнечную или близкую к ней тематику. Многие 

из них составили главную славу его лирики: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце», 

«Аромат Солнца», «Я мечтою ловил уходящие тени...». 

Исследователь Н.Е.Титкова справедливо подчёркивает, что «через всё творчество 

К.Бальмонта проходит тема Солнца и борьбы с тьмой» [3, 311].  

В статье «Образ-символ солнца и его семантика в лирике К.Д.Бальмонта» 

А.Б.Каратанова справедливо подчёркивает, что о поэте сложилось впечатление как о 

самом солнечном художнике в России. Анализируя стихотворения Бальмонта, автор 

статьи приходит к выводу о полисемичности данного образа в контексте лирики 

художника. В космологии К.Д.Бальмонта данный образ воплощает различные ипостаси: 

«жизнетворчество и созидание, молодость и красоту, вечное, неустанное стремление 

вперед и творческое горение. Оно - олицетворение богатства и радости мира, 
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нравственное мерило и верховный судья, воплощение страсти и источник поэтического 

вдохновения» [4, 173].  По словам автора, Бальмонт видит в Солнце «подателя жизни» – 

Бога.   

В своей статье «Образ-символ Солнца в лирике К.Д.Бальмонта» исследователь 

В.Л.Лаврухина совершенно справедливо указывает на божественную природу солнца в 

лирике К.Д.Бальмонта, проявляющуюся в том, как поэт употребляет сочетание лик 

Солнца: по аналогии с Ликом Бога. При этом чаще всего обозначение небесного светила 

даётся в произведениях поэта с заглавной буквы, что невольно сближает образ Солнца с 

Божеством, подчеркивает его величие [5, 29]. 

При создании данного образа поэт использует образные красочные эпитеты, 

прописных буквы при обозначении излюбленного небесного светила, в его стихах 

начинают звучать более торжественные интонации.  

Солнечная тема сообщает поэзии К.Д.Бальмонта необыкновенную экспрессию. 

Актуализируя образ, поэт нередко использует повторы разного вида. Например:  

Я хoчу цветoв багряных, мнoю сoзданных везде… 

Я увижу Сoлнце, Сoлнце, Сoлнце, краснoе, как крoвь. 

Приём повтора встречается и в стихотворении «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть 

солнце…». Эти слова Анаксагора К.Д.Бальмонт использует в качестве эпиграфа к 

сборнику «Будем как солнце!», и поэт настойчиво повторяет эту стихотворную строку 

несколько раз. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце  

И синий кругозор.  

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце  

И выси гор.  

.   .   .   .   .   .   .   .   . 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,  

А если день погас,  

Я буду петь... Я буду петь о Солнце  

В предсмертный час! 

Текст анализируемого стихотворения скрепляет анафора. Помимо повтора целых 

строк, автор несколько раз повторяет местоимение «я» и сочинительный союз «и». Слово 

«Солнце» написано с заглавной буквы и выдвинуто в конец стихотворной строки; оно 

актуализировано и на уровне рифмы, образуя рифменные пары (женская тавтологическая 

рифма). 

В сборнике «Будем как солнце» К.Бальмонт поместил Солнце в центре мироздания. 

Солнце – это источник света. Источник света и в прямом, и в переносном смысле. И поэт 

говорит о том, что готов служить солнцу – ключевому символу его поэзии.  

Не менее важную роль образ солнца играет в поэтическом мире Андрея Белого 

(псевдоним Бориса Николаевича Бугаева). Одной из основных проблем творчества поэта 

была проблема «преображения жизни», «пересоздания действительности». Это должно 

было осуществиться в процессе нового символического миросозерцания и новой 

культуры.  

В своих статьях и литературно-критических выступлениях А.Белый развивал идею 

религиозного содержания искусства, постижения запредельного, утверждал пре-

восходство интуиции над логикой, необходимость подчинения искусства слова законам 

музыки. Ярким практическим воплощением этих идей стали первые книги поэта. 

«Золото в лазури» – это первая поэтическая книга А.Белого. В произведениях 

сборника солнце выступает как предмет почти что языческого поклонения. Поэтому 

неудивительно, что, начиная с этого сборника, в поэзию А.Белого властно вторгается и 

сразу же занимает одно из ключевых мест золотой цвет.  



Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

193 
 

Два основных цвета палитры поэта заявлены уже в названии первого поэтического 

сборника – золото и лазурь. И эти два цвета сопровождают один из центральных образов 

поэзии Андрея Белого – образ солнца: «Солнцем сердце зажжено. // Солнце – к вечному 

стремительность. // Солнце – вечное окно // В золотую ослепительность». 

Золотой и лазурный – основные цвета анализируемого цикла. Вынося в заглавие 

сборника данные цветообозначения, автор подчеркнул их особую значимость для себя. 

Одним из ключевых образов в творчестве А.Белого является солнце, а его прославление – 

основная тема большинства лирических произведений поэта. «Золото» и «лазурь» – это 

символически трансформированные образы солнца и неба. На это справедливо указывает 

и М.В.Яковлев. Обращаясь к анализу символики поэтического сборника, исследователь 

подчёркивает, что ключевым символом является «золото в лазури» и, в силу 

мифологической инерции, он обычно ассоциативно связывается с образом солнца в 

голубом небе. Исследователь, в частности, подчёркивает: «Это прочтение образа 

определилось неомифологией аргонавтизма, введённой в литературный контекст самим 

Белым. Символ золотое руно получает у поэта солярную семантику» [6, 15]. 

В 1903 году с посвящением «Автору «Будем как солнце»» выходит в свет 

стихотворение Андрея Белого «Солнце». Текст стихотворения включает три 

четверостишия. Приведём отрывок из этого стихотворения: 

   Солнцем сердце зажжено.  

Солнце – к вечному стремительность.  

Солнце – вечное окно  

в золотую ослепительность. 

     .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Наши души – зеркала,  

отражающие золото. 

 Как и в стихотворениях К.Д.Бальмонта, важную роль в произведениях А.Белого 

играет повтор, в данном случае – анафорический. 

Первое же слово в стихотворении обращает нас к центральному образу, уже 

заявленному в заглавии произведения. Таким образом, главный поэтический образ 

акцентирован:  

во-первых, вынесением в заглавие стихотворения;  

во-вторых, анафорой во второй и третьей строках; 

в-третьих, повтором (солнцем – солнце – солнце);  

в четвёртых, цветовой палитрой стихотворения, отражающей основные цвета и 

краски центрального образа («золотая ослепительность», «золото кудрей», «золото 

лучей», «красный жар», «зеркала, отражающие золото»). 

В апреле того же 1903 года А.Белый пишет стихотворение «Бальмонту», в котором 

вновь обращается к автору знаменитого стихотворения «Будем как солнце»: 

   золотистой дали  

облака, как рубины, –  

облака как рубины, прошли,  

тяжёлые, красные льдины.  

В сборнике «Золото в лазури» Андрей Белый отождествляет солнце с образом 

золотого руна. В стихотворном цикле «Золотое руно» поэт вспоминает древнегреческий 

миф. 

Дети солнца, вновь холод бесстрастья!  

Закатилось оно –   

золотое, старинное счастье –  

золотое руно!  

Интересно, что К.Д.Бальмонт создаёт образ «солнечной пряжи», а А.Белый говорит 

о броне «из солнечной ткани».  
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Эпитет «золотой» в поэзии А.Белого часто метафоричен, но не теряет и 

цветового значения. Как правило, золотой цвет связан с солнечным светом: в 

стихотворении «В полях» читаем: 

Солнца контур старинный,  

золотой, огневой,  

апельсинный и винный  

над червонной рекой.  

От воздушного пьянства  

онемела земля.  

Золотые пространства,  

золотые поля.  

Солнце предстаёт в лирике Белого в образе золотого колеса (круга), и этот образ 

актуализируют повторы в третьей строфе стихотворения «За солнцем»:  

Горячее солнце – кольцо золотое –  

твой контур, вонзившийся в тучу, погас. 

Горячее солнце – кольцо золотое –  

ушло в неизвестность от нас. 

Образ кольца, колеса роднит восприятие солнца в поэзии А.Белого с русским 

фольклором.  

В поэзии А.Белого преобладают ослепительные, искрящиеся краски, 

пронизанные лучезарным сиянием солнца: «светопенный поток», «лучесветная даль», 

«пламезарное солнце». Особое место в произведениях поэта принадлежит 

символическим пейзажам, раскрывающим «душу мира», «образ вечности», где небо – 

стеклянная гора, солнце – «вечное окно в золотую ослепительность» 

Итак, образ солнца играет важную роль в поэзии русского символизма. 

Наиболее ярко данный образ воплощён в поэтическом творчестве К.Д.Бальмонта и 

Андрея Белого, представляющих разные этапы развития одной литературной школы. 

Из элемента пейзажа солнце превращается в многозначный символ, наполненный 

глубоким смыслом и способствующий выражению поэтического мировоззрения 

автора. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Багдасарян В.Э., Орлов И.Б., Телицын В.Л. Символы, знаки, эмблемы: 

Энциклопедия. – М., 2005. – 198 с. – https://www.litmir.me/br/?b=178999&p=1 

2. Жуковский В.А. Стихтворения. – http://zhukovskiy.lit-

info.ru/zhukovskiy/stihi/stihi.htm 

3. Титкова Н.Е. Тематический диапазон и стилевое своеобразие поэзии 

К.Бальмонта // Карповские чтения. – 2016. – С.309-314. – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26786786 

4. Каратанова А.Б. Образ-символ солнца и его семантика в лирике 

К.Д.Бальмонта // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. - №4(25). – С.173-176. – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36746037 

5. Лаврухина В.Л. Образ-символ Солнца в лирике К.Д.Бальмонта // Русский 

вестник. Украинская филология. – 2008. – №3-4 (37). – С. 27-32. 

6. Яковлев М.В. Символика софиологического откровения в книге 

стихотворений «Золото в лазури» // Апокалиптическое направление в русской поэзии 

20 века. – Орехово-Зуева, 2015. – 15 с. – https://elibrary.ru/item.asp?id=24954267 

 

  

https://www.litmir.me/br/?b=178999&p=1
http://zhukovskiy.lit-info.ru/zhukovskiy/stihi/stihi.htm
http://zhukovskiy.lit-info.ru/zhukovskiy/stihi/stihi.htm
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26786786
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36746037
https://elibrary.ru/item.asp?id=24954267


Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

195 
 

УДК 811.512.157'373=512.122 
 

КОЛОРОНИМ КАК ИНТЕНСИФИКАТОР В УСТОЙЧИВЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ И ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКОГО И 

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Неустроева Ю.П., 

Прокопьева А.К., к.ф.н. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

E-mail: yunna.neustroeva@mail.ru, alonachoo@mail.ru 

 

В статье рассматриваются колоронимы как интенсификатор в устойчивых 

словосочетаниях и фразеологизмах якутского и казахского языков. Исследование 

проведено на материале словарей якутского и казахского языков. Интенсификаторная 

функция посредством цветолексем присутствует в обоих языках. В результате 

исследования выявлено, что в качестве интенсификатора в фразеологизмах якутского и 

казахского языков наиболее используются колороним күөх / қөк 'зеленый, синий'. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, интенсификатор, колороним, 

лингвокультурология, семантика цвеообозначения, экспрессия. 

 

Мақалада колоронимдер якут және қазақ тілдерінің тұрақты сөз тіркестері мен 

фразеологизмдерінде күшейткіш ретінде қарастырылады. Зерттеу якут және қазақ 

тілдері сөздіктерінің материалдары негізінде жүргізілді. Түс лексемалар арқылы 

күшейту функциясы екі тілде де бар. Зерттеу нәтижесінде якут және қазақ тілдерінің 

фразеологизмдерінде күшейткіш ретінде күөх / қөк 'жасыл, көк' колоронимі көбірек 

қолданылатыны анықталды. 

Тірек сөздер: фразеологиялық бірлік, күшейткіш, колороним, лингвомәдениеттану, 

түс атауларының семантикасы, өрнек. 

 

The article deals with coloronyms as an intensifier in set phrases and phraseological 

units of the Yakut and Kazakh languages. The study was conducted on the material of the 

dictionaries of the Yakut and Kazakh languages. The intensifying function by means of color 

lexemes is present in both languages. As a result of the study, it was revealed that as an 

intensifier in the phraseological units of the Yakut and Kazakh languages, the coloronym kuokh / 

қөk 'green, blue' is most used. 

Key words: phraseological unit, intensifier, coloronym, cultural linguistics, color 

designation semantics, expression. 

 

Цель статьи – изучить интенсификаторную функцию цветолексем в 

фразеологических единицах (ФЕ) якутского и казахского языков. Материалом для 

исследования явились фразеологические словари по якутскому языку [3], [5], по 

казахскому языку авторов Қожахметовой Х.Қ., Жайсақовой Р.Е., Қожахметовой Ш.О. [4]. 

Интенсификаторы – это языковые средства, служащие для усиления высказывания 

или его части. Исследователи указывают, что «в казахском языке көк выполняет роль 

интенсификатора при существительных, обозначающих природные явления: көк аяз 

‘сильный мороз’, көксіреу мұз ‘толстый, затвердевший лед’, көк тайғак ‘скользкий лед’, 

көк мұздақ ‘гололедица’, көк дауыл ‘сильный ураган, шторм’, көк нөсер ‘сильный дождь, 

ливень, көк көкшіл ‘густой туман’. Например: Қасат қар емес, қиялаған көксіреу мұз (АА, 

А, 153) ‘Не затвердевший снежный сугроб, а толстый, затвердевший лед’. Еліміздің 

бірнеше аймағында бұрқасын, көк тайғақ, тұман болады www/kaz.nur.kz ‘В нескольких 

регионах страны будет метель, гололед, туман’» [1, 51]. В якутском языке данная 
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функция колоронимов указывается в «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского: «К 

разным именам существительным присоединяют для обозначения различных оттенков: 

хара кӧlӧcӱн 'крупный (сильный) пот'; хара тӹн» [6, стлб. 3331]. Сильный пот здесь 

буквально выражается как «черный пот». 

Фразеологические единицы уже сами по себе являются интенсификаторами, так 

как по сравнению с лексическими единицами выражение понятия фразеологическими 

средствами "усиливает" высказывание, повышает его экспрессивность [7]. 

Одним из видов интенсификаторов, служащих для усиления значения 

фразеологизмов и устойчивых словосочетаний являются колоронимы. Они, 

интенсифицируя их выразительность, увеличивают их экспрессивный потенциал.  

Рассмотрим ФЕ с колоронимом хара / кара.  

Колоронимы хара / кара в качестве интенсификатора в исследуемых языках 

используются в следующих моментах:  

а) в значении «с самого начала» или «с раннего утра»: хара маҥнайгыттан, аан 

бастааҥҥыттан 'с самого начала, от начала'. В словаре Пекарского Э.К. приводятся 

следующие примеры «хара āныттан 'сызначала')» (букв. с черной двери) ; «хара кiäcä 

'поздний вечер'» (букв. с черной двери), «хара маҥнаi 'при самом деле; в самом деле'» 

(букв. с черного начала),  «хара сарсыардаттан – 'с раннего утра'» (букв. с черного утра), 

«хара тӧрӱӧххӱттэн 'с самого рождения твоего (суженая)'» (букв. с черного твоего 

рождения) [6, стлб. 3331]. В казахском языке находим аналогии: ертеден қара қешке 

(букв. рано до черного вечера) 'с утра до вечера; с утра до поздней ночи' . Надо заметить, 

что светание утром в казахском языке выражается глаголом ағару, производного от 

лексемы ақ 'белый' – таң ағару 'светать' (букв. заря (утро, рассвет. утренняя заря) белеет); 

б) в значении бесчисленного множества: (якут.) хара баһаам (букв. черное 

множество) олус элбэх (элбэх, хойуу буолан, харааран көстөр элбэх); (каз.) қара құрымдай 

(букв. черная копоть, сажа) 'очень много, бесчисленно (множество, масса)';  

в) в значении «сильно вспотеть»: (якут.) хара уу буол 'промокнуть до ниточки, 

промокнуть насквозь (букв. стать черной водой)', (каз.) қара сүмеқ болу (букв. обливаться 

черным потом) 'сильно вспотеть' [4, 118]; (букв. стать черными каплями молока (сүмек – 

капли молока (из соска матки животного перед доением)) (MobDev.kz), кара тер 

'обильный пот'; 

г) в значении «многочисленное войско»: (якут.) хара сэрии (букв. черное войско), 

(каз.) қара қол (букв. черное войско);  

д) в значении «мощная физическая сила». Здесь мы видим полное совпадение ФЕ с 

компонентом-колоронимом по семантике, внутренней форме и составу: (якут) хара күүс 

(букв. черная сила), (каз.) қара күш (букв. черная сила). 

Переходим на ФЕ с колоронимом күөх / көк 'зеленый, синий'. 

В якутском и казахском языках слово күөх/ көк часто усиливает отрицательную 

эмотивную окраску или качество предмета. Давайте рассмотрим. 

В значении «ленивец». В «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского находим 

следующие лексемы, обозначающие ленивого человека: кӱӧх сӱрäх 'лентяй, неприлежный, 

неусердный, ленивый'; күөх тāлаi 'темно-синий; лентяй, бездельник (в брани)', кӱӧхтӱjä – 

[от кӱӧх + тӱj + ä?] ленивец [6., стлб. 1323]. Хайдах харчыҥ суоҕуй? Үлэлиэххэ наада, 

күөх сүрэх! Софр. Данилов. «Кыбыстыбаккын ээ, күөх сүрэх! Маннык көлөдүйбүт 

көрүҥнээх эрээригин», – диэт кыыс өтөрү-батары көрдө. Н. Абыйчанин. Күөх 

сүрэхтэргит, сайыны быһа олороҕут, күүлэйдиигит, тыа быыһыттан илиигитинэн да 

үргээтэххитинэ, икки ынаҕы иитиэ этигит. МНН. 

В якутском литературном языке ленивого человека также называют күөх көппө 

үлэлиэн баҕарбат, сүрэҕэ суох киһи 'лентяй, бездельник'. Күөх көппө является 

словосочетанием, придуманным якутским народным писателем ХХ века Д.К. Сивцевым-

Суорун Омоллооном и вошедшим в якутский литературный язык: «Күөх көппө» диэн тыл 
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сүрэҕэ суохтарга иҥэриллэр уопсай аат буолбута. Суорун Омоллоон. Үлэлээбэккин, 

луодургун, күөх көппөҕүн дии-дии аны киһини сордообот буол. М. Доҕордуурап. (СТБТ 

75). В казахском языке лексема көк жалқау (букв.: синий ленивец) также усиливает 

отрицательную эмотивную окраску.  

Остановимся на ФЕ с колоронимом-интенсификатором күөх в якутском языке, не 

употребляющимся в казахском языке: 

а) значение «хвастун»: күөх киһиргэс (букв.: зеленый хвастун) – олус киһиргэс 

киһи 'очень хвастливый человек: большой хвастун, самохвал'. Күн айыы оҕолоро 

Көппөйбүттэрин тухары Күтүр акаары, Күөх киһиргэс, Саллайбыттарын тухары 

Салаҥа акаары, Саата суох киһиргэс Буолаллар даа эбит. П.Ойуунускай.  

 б) значение «обманщик, лгун»: күөх албын (букв. зеленый / синий обманщик) – 

кыбыстар, саатар диэни билбэт, сирэйэ-хараҕа суох албыннааччы 'Наглый лгун, 

обманщик, мошенник'. Эһиги күөх албыннаргыт! Харчыбын төннөрүҥ! АА. Күөх албын, 

маны ас диэн атыылыыгын дуо? Ыкка биэрдэххэ, ыт даҕаны чугаһыа суоҕа. Н. Якутскай.  

в) значение “негодяй”: күөх сирэй (бран.) – олус куһаҕан, нэгэй киһи 'мразь, 

паршивец, негодяй' [2, 75]. 

г) значение “чувствительный, слезливый”: күөх уйан (букв. зеленый мягкий) – 

наһаа сымнаҕас, хатарыллыбатах (про металл): 1) Очень мягкий, незакаленный (о 

металле). Ээ, чочулаабыт да иһин сытыы буолбат сэп, адьас күөх уйан баҕайы. Суорун 

Омоллоон. 2) наһаа уйаҕас, аһынымтыа. 'Очень чувствительный, слезливый'. Баһыыба, 

Ида... Кырдьан истэҕим аайы күөх уйан буолан иһэбин ээ. Е. Неймохов.  

Так, колороним күөх в якутских ФЕ почти всегда усиливает пейоративное 

значение, кроме лексемы күөх уйан.  

Перейдем к ФЕ с колоронимом-интенсификатором көк, выявленных только в 

казахском языке. Их можно классифицировать на группы: 

а. ФЕ с негативно характеризующим человека: көк мылжың (букв.: синий болтун) 

‘слишком болтливый’, қөк айыл [дөлы] (букв. синяя истеричка) 'вспыльчивая, 

раздражительная, сварливая (о женщине)' [4, 106]; қөк ала [қөкіме] мылжың қөк ауыз 

[езу] (букв. пестрый болтун; синеротый) (прост). 'Пустомеля, занимающийся пустыми 

разговорами; болтающий попусту' [4, 106]; қөк ми (букв. синий мозг) 'глупый, 

бестолковый' [4, 106];  

б. ФЕ с мелиоративным значением: қөк мойын (букв. синяя / голубая шея). 

Обозначает красивую шею девушки, видимо, описывая прозрачность кожи, ее тонкость и 

просвечивающие вены; 

в. ФЕ, обозначающие худобу: қөк бака (букв. синяя лягушка). 1. Очень худой, 

измождённый человек 2. Тощий (о скоте) [4, с.106]. Исследователи Абжапарова М.Д., 

Широбокова Н.Н. отмечают, что «в казахском языке лексема көк выступает как 

компонент во фразеологизмах, обозначающих худобу и изможденность человека: көк 

жамбас (букв.: синяя бедренная кость) 1) очень худой; 2) обессилевший от старости, 

немощный старик; көк қарын (букв.: синий живот) ‘тощий’; көк жұлын бол (букв.: синий 

спинной мозг стать) ‘совершенно обессилеть’ и фразеологизмы с этим же значением: көк 

желке бол (букв.: синий затылок стать), көк иық бол (букв.: синее плечо стать). 

Например: Өңкей көк жасык, көк қарындарды не істемекеің? ‘Что же делать с таким 

очень худым и немощным?’ (АТ, 268)» [1, 51]. Колороним көк придает ФЕ интенсивность, 

соответствующие семантике русских лексем “совсем, совершенно”.  

г. В значении “совсем, совершенно”: қөк [соқыр] тыин /жок/ (букв. медной 

копейки нет) ‘Совсем нет денег. [4, 107]. Қөк тыин да бергем жок, – деп, айкайлап 

жiбердiм. (“К.Э”) – Да не дал я ему никопейки! – вырвалось у меня.  

Таким образом, в якутском и казахском языках полные совпадения по семантике, 

внутренней форме и составу наблюдаются в ФЕ с компонентом-колоронимом хара /қара. 
Замечено, что колороним көк в казахском языке интенсифицирует природные явления и ФЕ, 
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характеризующие человека, а в якутском языке данный колороним употребляется в качестве 

интенсификатора только при описании характера человека. Наибольшая специфичность 

проявляется в ФЕ. 
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шығармаларындағы экспрессионизмнің ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады. 

Тірек сөздер: көркемдік әдіс, реализм, экспрессионизм, гротеск. 

 

Статья посвящена изучению своеобразия художественного метода русского 

писателя начала 20 века Л.Н.Андреева. Автор подчёркивает сложность и 

неоднозначность творчества писателя, которое объединило элементы различных 

художественных систем.  Особый акцент сделан на чертах экспрессионизма в 

произведениях Л.Н.Андреева, наиболее ярко представленных в рассказе «Красный смех».   

Ключевые слова: художественный метод, реализм, экспрессионизм, гротеск. 

 

The article is devoted to the study of the originality of the artistic method of the Russian 

writer of the early 20th century L.N.Andreev. The author emphasizes the complexity of the 

writer's work, which combined elements of various artistic systems. Special emphasis is placed 

on the features of expressionism in the works of L.N.Andreev, most vividly represented in the 

story "Red Laughter". 

Key words: artistic method, realism, expressionism, grotesque. 
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В русской литературе эпохи конца 19 – начала 20 века особое место принадлежит 

творческому наследию Л.Н.Андреева. Прозаические и драматические произведения 

писателя повлияли на развитие главных тенденций не только русской литературы, но и 

мирового литературного процесса двадцатого столетия, ибо они явились своеобразным 

средоточием поисков интеллектуальных, нравственных, духовных и художественных. 

Л.Н.Андреева по праву называют одной из наиболее ярких и оригинальных фигур эпохи 

рубежа веков. В художественном методе писателя весьма своеобразно переплелись 

реализм и элементы новых литературно-художественных веяний, рождённых новым 20 

веком. 

Леонид Андреев был необычайно яркой личностью, и талант его был весьма 

своеобразен.  Он жил и творил в сложную эпоху – эпоху переходную и кризисную. И 

писатель очень остро реагировал на эти кризисность и переходность всех сфер жизни. В 

своих произведениях он поднимал извечные, «проклятые» вопросы бытия, над которыми 

задумывались в древние времена и которые актуальны по сей день: вопрос о цели и 

смысле человеческого существования, о трагедии жизни и смерти; о путях разума, веры и 

чувства; о борьбе с «мировым злом». 

Л.Н.Андреев выступил в литературе как художник-искатель, художник-

экспериментатор. Его творчество весьма многогранно. Он стоял у истоков целого ряда 

явлений, которые затем получили развитие в русском и зарубежном искусстве. Так, опыт 

Л.Андреева имел большое значение для В.В.Маяковского и Б.Брехта. В его творчестве 

обнаруживаются корни таких литературных явлений, как экспрессионизм, 

экзистенциализм, интеллектуальный театр, театр абсурда и т.п. 

Творческая личность Л.Н.Андреева была необычайно многосторонней и 

разнообразной. В целом, это было свойственно эпохе рубежа веков, культурный контекст 

которой характеризовался, в первую очередь, сложным взаимодействием различных 

литературных направлений, философских и эстетических систем, но также и стремлением 

писателей к выявлению собственной творческой индивидуальности. Это подчёркивал и 

сам писатель, утверждавший, что он «никогда не останавливался на одной форме, не 

делал её для себя обязательной и вообще никогда не связывал свободы своей формой или 

направлением» [1, 3]. 

Ещё задолго до экспрессионистов в немецкой литературе Л.Андреев с 

необыкновенной трагической силой изобразил страдания одинокого человека. Уже в 

ранних рассказах писатель обращается к углублённому исследованию внутреннего мира 

человека и задаётся вопросом о первопричинах зла в его душе.  

По словам Н.А.Сеттаровой, «несмотря на необыкновенную пестроту и 

синтетический характер художественного метода писателя, экспрессионистская поэтика 

играет у Л.Андреева ключевую роль едва ли не на всём протяжении его творческого пути. 

Его проза и драматургия отличаются как крайней субъективностью и повышенной 

выразительностью, так и типическим экспрессионистским мировидением, которое 

особенно удачно воплощает кризисную эпоху» [2, 247].  

Термин «экспрессионизм» в переводе на русский язык означает «выражение, 

выразительность». Такое название получило направление в европейском искусстве 1910-

1920-х годов, зародившееся в Германии накануне Первой мировой войны и воспринявшее 

философские идеи А.Бергсона и Э.Гуссерля. Главной особенностью экспрессионизма 

является подчёркнуто субъективное отражение жизни. Экспрессионисты полемизируют с 

натурализмом и импрессионизмом, видя главную свою цель не в изображении 

современной действительности, а в «выражении» её сути. 

События, происходившие в то время в Европе, были весьма сложными и 

противоречивыми. Кризис, война, революционные события стали причиной смятения и 

отчаяния, охвативших умы большой части европейской художественной интеллигенции. 
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Художники-экспрессионисты видели мир в беспокойном движении, в непостижимо 

хаотическом столкновении сил, враждебных естественному, «природному» человеку. 

Стилистика нового литературного направления во многом была определена 

действительностью 20 века, столкнувшейся с войной и против этой войны протестующей. 

Немалую роль в возникновении экспрессионизма сыграл именно антивоенный протест. 

Для новой школы были характерны принципиальная «антиклассичность», отказ от 

гармонической ясности формы; тяготение к абстрактному обобщению; весьма яростная и 

выразительная экспрессия; взвинченность художественной интонации; устремлённость к 

сознательной деформации картины действительности в произведении искусства; 

субъективизм позиции и страстность лирического «Я». 

Художественный мир Л.Андреева окрашен в достаточно мрачные тона. Это 

гнетущий мир неразрешимых противоречий. Его герой – отчаявшийся человек, 

ужаснувшийся абсурдности бытия. Он одинок и страдает от этого одиночества. Он 

ощущает себя игрушкой в руках неумолимого Рока.  

Наиболее ярко особенности экспрессионизма представлены в рассказе Л.Андреева 

«Красный смех». По отзывам современников, это произведение произвело на читателей 

«потрясающее, оглушающее впечатление», ибо мир, изображённый в нём, был лишён 

каких-либо нравственных ориентиров.  

Образ «красного смеха» становится своеобразной концентрацией безумия и 

жестокой бессмысленности жизни. Обращаясь к использованию этого зловещего символа, 

писатель пытается показать, что мир оказался на самом краю пропасти, что дни его 

сочтены и кровавая бездна рано или поздно поглотит человечество.  

Рассказ «Красный смех» был рождён событиями русско-японской войны. 

Отталкиваясь от реальных событий и фактов, рассказ вырастает до большого 

философского обобщения. Видя бессмысленность и трагическую абсурдность всего 

происходящего, Л.Андреев показывает, что люди беспомощны и несвободны: они не могут 

остановить бойню, ибо это не в их власти, поэтому они продолжают убивать друг друга. 

Солдаты – всего лишь заложники чужой злой воли.  

Изображая картину братоубийственной войны, писатель обращается к весьма 

своеобразной форме: события воплощены в бессвязных отрывках «найденной рукописи». 

Это отрывочные записи военных воспоминаний сошедшего с ума офицера, сделанные его 

братом; а затем – такие же отрывочные записи размышлений самого брата, также уже 

сходящего с ума. При этом интересно обратить внимание на то, что автор умышленно 

стирает грань между героями: и больной, и ещё здоровый человек воспринимают войну 

одинаково – как «безумие и ужас».  Размышления сумасшедшего представляют 

фантастический синтез мыслей погибшего брата и собственного понимания героем войны 

и жизни, природы человека и судеб человечества. 

Как справедливо подчёркивает М.А.Шестакова, «Выбор жизненного материала в 

сюжете «Красного смеха» подчинен акцентировке внимания на воссоздании не отдельных 

звеньев размышлений героев, а всего потока их сознания и подсознания. Повествование 

производит впечатление художественно необработанного, «документально» достоверного 

хода мыслей и чувств человека, находящегося в положении внутреннего кризиса. С 

помощью экспрессионистической поэтики Л.Н.Андреев усиливает шоковое, болевое 

воздействие произведения на читателя, обнажает трагедию человека и человечества» 

[3,218]. 

Для экспрессионизма было характерно обращение к гротеску. Экспрессивность 

«Красного смеха» воплощена в ряде гротескных образов войны. Весьма символично 

название произведения. В заглавие рассказа вынесен эмоционально-выразительный и 

весьма ёмкий по содержанию образ «Красного смеха», заполняющего собой 

абсолютно всё пространство произведения. В ходе повествования образ Красного 
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смеха претерпевает определённое и довольно быстрое развитие. Л.Андреев создаёт его 

«интуитивными» средствами – из всех чувств, доступных героям произведения и 

человеческому восприятию вообще.  

Ощущения старшего брата, оказавшегося в центре войны, переплетаются с 

впечатлениями младшего брата от рассказов погибшего, от прочитанного в газетах, 

увиденного на уличных митингах и лично прочувствованного. 

Зрительные образы представляют зловещую, апокалипсическую картину 

окружающей действительности: «Солнце было так огромно, так огненно, так страшно, 

как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. 

…Солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный 

мозг» [4, 22]. 

Эту гротескную картину продолжают образы голов солдат, которые 

представляются герою произведения похожими на какие-то безумные шары. 

Неожиданно образ зрительный превращается в образ слуховой: герой видит 

оскаленную пасть лошади, и она вызывает в его восприятии героя звук, похожий на 

необыкновенно пронзительный страшный крик. Здесь невольно напрашивается 

параллель с серией картин «Крик» художника-экспрессиониста Э.Мунка (кричащая 

фигура человека на фоне обобщённого пейзажа, подобно изображённому в рассказе 

«Красный смех»). Безумные глаза солдат, образ пылающей в военном огне Земли, 

улыбающегося убитого офицера сливаются в единое явление, которое из уст героя 

получает название «Красный смех». 

Безумный ужас войны воплощён писателем в символическом образе Красного 

(Кровавого) Смеха, начинающего господствовать над землёй. И Л.Андреев пишет: 

«Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь 

знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен; она стала круглая, гладкая 

и красная, как голова, с которой содрали кожу» [4, 27]. 

О близости творчества Л.Андреева модернистской поэтике свидетельствует 

широкое использование разнообразных условных художественных средств. Писатель 

всё больше и больше обращается к символике, гиперболе, гротеску. Подобно 

экспрессионистической «литературе крика», зародившейся в немецкой литературе 

несколько позднее, Л.Андреев стремится к тому, чтобы в его произведениях каждое 

слово кричало о том, что наболело в его душе. 

Таким образом, подчеркнём, что основными элементами экспрессионизма в 

произведениях Л.Андреева являются обращение к изображению хаотичного мира и 

нервного, отчуждённого героя, ярко выраженное субъективное начало, повышенная 

экспрессия, статичность и схематизм образов, цветовые контрасты и гротескность 

форм. 
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Мақала О.Э.Мандельштамның поэтикалық шығармаларындағы Санкт-

Петербургтің бейнесін зерттеуге арналған. Ақын шығармашылығының әртүрлі 

кезеңдерінде жасалған өлеңдерді талдай отырып, мақала авторы Пушкиннің 

классикалық дәстүрінің дамуына баса назар аударады. 

Тірек сөздер: лирика, Күміс ғасыр, қала бейнесі, Петербург, дәстүр, классика. 

 

Статья посвящена изучению образа Петербурга в поэтических произведениях 

О.Э.Мандельштама. Анализируя стихотворения, созданные в разные периоды 

творчества поэта, автор статьи делает акцент на развитии пушкинской классической 

традиции в создании образа города на Неве. 

Ключевые слова: лирика, Серебряный век, образ города, Петербург, традиция, 

классика. 

 

The article is devoted to the study of the image of St. Petersburg in the poetic works of 

O.E. Mandelstam. Analyzing the poems created in different periods of the poet's work, the author 

of the article focuses on the development of the Pushkin classical tradition in creating the image 

of the city on the Neva. 

Key words: lyrics, Silver Age, image of the city, St. Petersburg, tradition, classics. 

 

Тема Петербурга занимает важное место в поэтическом творчестве Осипа 

Эмильевича Мандельштама несмотря на то, что в количественном отношении 

стихотворений, посвящённых городу на Неве, в наследии поэта не так много. Тем не 

менее, образ Петербурга весьма важен для поэта. И это неудивительно: одной из причин 

обращения О.Мандельштама к петербургской теме является то, что он вырос в Петербурге 

и определённое время жил в этом городе, хотя и не долго. Несмотря на то, что по разным 

причинам ему приходилось покидать Петербург, он вновь и вновь возвращался обратно. 

В статье «Языковой портрет города в стихотворениях О.Э.Мандельштама» 

исследователь Е.А.Величко подчёркивает, что «мифологема города является одной из 

сложнейших в истории художественного мироотражения, поскольку художественные 

произведения о городе в разное время имели разные функции и идеалы. Образ города 

можно понимать не только как пространственную категорию, но и как бытийную, что 

существенно важно для понимания образа и характера лирического героя в поэтическом 

тексте» [1, 208]. 

Петербург сыграл важную роль в жизни и судьбе многих поэтов Серебряного века, 

и в произведениях каждого из них он занял своё определённое место. Каждый их поэтов 

изображает Петербург по-своему. В то же время, несмотря на различия, в их отношении к 

городу на Неве есть и объединяющие моменты, прежде всего – у О.Мандельштама и 

А.Ахматовой: они воспринимают город Петра как средоточие российской культурной 

жизни и как символ уходящего века, близкого и дорогого каждому из них. Для обоих 

поэтов Петербург – некое облагораживающее начало, привносящее стройность и 

гармонию в стихийное человеческое бытие.  

mailto:Olzhabayeva95@mail.ru
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Следует подчеркнуть, что город на Неве в изображении О.Э.Мандельштама 

своеобразно совместил в себе различные временные эпохи, связанные с тем или иным 

культурным явлением, и это является одной из главных особенностей образа Петербурга у 

О.Мандельштама. В стихотворениях поэта мы найдем множество реминисценций из 

классических произведений. Поэт совмещает в истории культуры современную ему 

действительность и 19 век, упоминая о декабристах, А.С.Пушкине и Н.В.Гоголе. 

Анализируя проблему художественных закономерностей репрезентации городского 

текста в первой книге стихов О.Э.Мандельштама, исследователи Л.Г.Кихней и 

Т.В.Бараханова доказывают, что «амбивалентность в воплощении городских реалий в 

«петербургском тексте» Мандельштама связана с двойственной семантикой камня и с 

концепцией Петербурга как средоточия культурной памяти, вбирающей в себя 

литературно-мифологические интерпретации северной столицы в творчестве русских 

классиков и современников автора» [2, 59]. 

Эстетику Петербурга поэт начинает создавать уже в раннем сборнике «Камень», 

стремясь осмыслить суть города, понять главное в его внешнем облике и в его 

психологии. В сложившуюся традиционно в литературе философию города поэт вносит 

новое восприятие и индивидуально-авторское поэтическое воплощение 

прочувствованного и продуманного.  

Петербург Мандельштама часто изображается, прежде всего, с внешней стороны. 

Поэт любил архитектурную тематику, и это пристрастие запечатлелось и в 

стихотворениях, посвящённых образу Петербурга. По характеристике И.З.Сурат, 

«Мандельштамовское видение Петербурга формировалось тогда же, когда его 

акмеистическая теория, которую, собственно, он, единственный из акмеистов, смог 

внятно обосновать. В этом обосновании первую роль сыграла архитектура как образ 

культурного строительства – в противовес футуристической игре со словом или прогулке 

в лесу символов» [3, 190]. 

Уже в первом поэтическом сборнике О.Мандельштама («Камень») представлено 

несколько стихотворений, рисующих образ Петербурга. Здесь мы слышим отголоски 

пушкинских строк и пушкинских образов. Поэт упоминает «Петра созданье, Медный 

всадник и гранит», «ветер западный с Невы». Образ Невы в сознании поэта неразрывно 

связан с образом города. Если архитектурным памятникам О.Мандельштам посвящал по 

одному поэтическому произведению, то Нева упоминается в его стихотворениях много 

раз. 

Первым архитектурным упоминанием о Петербурге стало небольшое 

стихотворение о Казанском соборе – «соборе-исполине». Выразительными, хотя и не 

многословными штрихами поэт рисует образ Адмиралтейства, Исаакиевского собора. 

«Петербургские» стихотворения нередко продолжают излюбленную архитектурную 

тематику Мандельштама, но за торжественными одами зодчеству слышатся любовь к 

родному городу и преданность ему. 

Интересно, что в более поздних стихах Петербург у Мандельштама превращается в 

Петрополь. Следует подчеркнуть, что в этом ощущаются отголоски чего-то антично-

пушкинского. Но город остается прежним, несмотря на изменение его наименования. Всё 

так же разбиваются о гранитные плиты воды Невы, всё те же стоят величественные здания 

и соборы. В то же время заметим, что по отношению к Неве появляются новые оттенки: 

«Но, как Медуза, невская волна // Мне отвращенье лёгкое внушает», – признаётся поэт.   

     Все эти лирические размышления неразрывно связаны с тревогой за государство, за 

преемственность культурного единства:  

    В Петрополе прозрачном мы умрём,  

    Где властвует над нами Прозерпина.  

    Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,  

    И каждый час нам смертная година.  
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Это трогательное стихотворение говорит о трепетном, глубоком, неизбывном 

чувстве к родному городу. Сюда поэт, где бы ни был, стремится как в тихую гавань, как в 

надёжное пристанище («В Петербурге мы сойдемся снова…», «Я вернулся в свой город, 

знакомый до слез…»).  

Петербургская тема в русской литературе связана, прежде всего, с именем 

А.С.Пушкина. Поэтому необходимо сразу же сказать о пушкинском влиянии на 

О.Э.Мандельштама. Как русский поэт, тем более, как поэт петербургский, Мандельштам 

не мог не испытывать влияния пушкинской поэзии. Однако какое-то особое целомудрие 

не позволяло ему упоминать имя Пушкина «всуе» (в стихотворениях О.Мандельштама 

оно упомянуто лишь дважды). Эти факты связаны также и с биографическими причинами. 

Детство О.Э.Мандельштама прошло в Коломне, где была первая петербургская квартира 

Пушкина после Лицея. С детства ему было близко и Царское Село. Параллели мы 

находим и в раннем осознании своего таланта, и в единодушном признании его 

первенства друзьями-поэтами, и в прирождённом остроумии. Современники отмечали 

даже внешнее сходство молодого О.Мандельштама с А.С.Пушкиным.  

Исследователь Ирина Сурат отмечает, что в отличие от «проклятого города», 

изображённого символистами, в частности, Зинаидой Гиппиус, «Петербург раннего 

Мандельштама – город многоликий, прекрасный и благословенный прежде всего потому, 

что он – пушкинский. Мандельштамовский пушкиноцентризм сказался и в этой теме. 

Если для символистов genius loci Петербурга – Медный Всадник, Антихрист на 

апокалиптическом коне, строитель города смерти, автор «проклятой ошибки», то для 

Мандельштама genius loci Петербурга – Пушкин, последний солнечный певец этого 

города, так высоко прославивший его во вступлении к «Медному Всаднику». В 1910-

1920-х годах Пушкин казался последним певцом светлой стороны Петербурга, и 

Мандельштам в начале своего «петербургского текста» с некоторым усилием прорывается 

к тому вечному, сияющему пушкинскому городу – прорывается сквозь новую реальность, 

историческую и литературную» [3, 178]. 

Следует учитывать, что искусство 1910-х годов заново «открывало» Петербург (в 

качестве наиболее ярких примеров приведём графику Добужинского и Бенуа, 

стихотворения А.Блока, роман А.Белого «Петербург»). Эти художники, каждый по-

своему, творили миф о Петербурге. И на этом фоне возникают неторопливые строфы 

О.Мандельштама: 

Над желтизной правительственных зданий 

Кружилась долго мутная метель, 

И правовед опять садится в сани, 

Широким жестом запахнув шинель. 

    .   .   .   .   .   .   .   .   . 

А над Невой – посольства полумира, 

Адмиралтейство, солнце, тишина! 

И государства крепкая порфира, 

Как власяница грубая, бедна. 

Тяжка обуза северного сноба – 

Онегина старинная тоска; 

На площади Сената – вал сугроба, 

Дымок костра и холодок штыка… 

.   .   .   .   .   .   .   .   . 

Летит в туман моторов вереница; 

Самолюбивый, скромный пешеход – 

Чудак Евгений – бедности стыдится, 

Бензин вдыхает и судьбу клянет! 
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Спокойный размеренно-неторопливый стих «Петербургских строф» словно 

порождён архитектурой классицизма, создающей фон и лирическое настроение. В 

медленных строках предстают просторы Невы и протяжённость парадных ансамблей. 

Стихотворения насыщены деталями. Поэт рисует реальный пейзаж – это Сенатская 

площадь, Дворцовая набережная. И этот пейзаж не является обыкновенным рисунком с 

натуры, он проникнут духом истории, он связывает прошлое и настоящее, классику и 

современность.  

Анализируя ценностный статус мифа в философско-эстетической программе 

О.Мандельштама, А.В.Филатов подчёркивает, что в стихотворении «Петербургские 

строфы» для поэта «функцию подтекста-мифа выполняет «Медный всадник» 

А.С.Пушкина» [4, 190]. Описание современного О.Мандельштаму города насыщается 

пушкинскими мотивами поначалу имплицитно, а затем уже открыто. 

Ещё одно стихотворение О.Мандельштама о Петербурге – «Адмиралтейство» – 

написано в 1913 году. Поэт прославляет ремесло строителя и рисует следующую 

выразительную картину:  

Ладья воздушная и мачта-недотрога, 

Служа линейкою преемникам Петра, 

Он учит: красота – не прихоть полубога, 

А хищный глазомер простого столяра. 

Афористический стих воссоздает воздушные пропорции классической постройки, 

подобной кораблю, и её особое положение в планировке левобережной части города.  

В последнюю строфу врывается запах моря: 

Сердито лепятся капризные Медузы, 

Как плуги брошены, ржавеют якоря – 

И вот разорваны трех измерений узы 

И открываются всемирные моря! 

Исследователь А.В.Шутова, анализируя стихотворения О.Мандельштама о 

Петербурге, написанные в разные годы жизни поэта, особый акцент делает на способах 

имплицитной репрезентации смысла произведения. В частности, автор выделяет такие 

«средства создания имплицитности», как использование тропов и стилистических фигур 

речи, актуализация экстралингвистического контекста и вербальная визуализация образа 

Петербурга» [5, 188].  

Так, в стихотворении «В Петербурге мы сойдёмся снова…» рисуется картина 

города зимы 1920–1921 года: 

Дикой кошкой горбится столица, 

Только злой мотор во мгле промчится  

На мосту патруль стоит, 

И кукушкой прокричит. 

Следует обратить внимание на весьма выразительную метафору и сравнение в 

строке «Дикой кошкой горбится столица», где речь идёт о мостах, которых так много в 

Петербурге. 

В декабре 1930 года О.Мандельштам пишет строки, в которых видны трагические 

предчувствия будущих бед: 

Петербург! Я еще не хочу умирать: 

У тебя телефонов моих номера. 

Петербург! У меня ещё есть адреса, 

По которым найду мертвецов голоса. 

 

Я на лестнице черной живу, и в висок 

Ударяет мне вырванный с мясом звонок, 

 



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

206 
 

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 

Шевеля кандалами цепочек дверных. 

Эти трагические ощущения в январе 1931 года превращаются под пером поэта в 

отчаянную молитву: 

Помоги, Господь, эту ночь прожить,  

Я за жизнь боюсь: за твою рабу…  

В Петербурге жить – словно спать в гробу. 

Ещё в 1916 г. поэт пророчески писал о гибельности атмосферы Петербурга, 

который тогда он вместо Петрограда назвал Петрополем: 

В Петрополе прозрачном мы умрём,  

Где властвует над нами Прозерпина.  

Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,  

И каждый час нам смертная година. 

Создавая образ города, О.Мандельштам называет его Петербургом (независимо от 

переименований) и Петрополем. «Петербург» – это одно из самых знаменитых 

стихотворений О.Э.Мандельштама, посвящённых теме и образу города на Неве. С первых 

строк стихотворения мы понимаем, что поэт пишет его с ностальгическими чувствами о 

прошлом города: «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз». Но узнать его поэт не 

может: из пышной столицы он превратился в грязный, напуганный город, ужас которого 

поэт не может воспринять. Произошли удивительные метаморфозы: блеск чёрного 

бархата превращается в деготь, золото фасадов — в желток. Город тускнеет и теряет своё 

очарование роскоши; на смену ему приходят тёмные подъезды и тусклые фонари.  

Петербург! Я еще не хочу умирать!  

        .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Петербург! У меня ещё есть адреса.  

       По которым найду мертвецов голоса.  

В последних строках стихотворения перед нами открывается картина трагичности эпохи. 

Поэт уже живет не в Петербурге, а на какой-то «чёрной лестнице», и неизвестно, куда она 

приведёт.    

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих.  

Шевеля кандалами цепочек дверных.  

В создании облика города активно участвует цветовая гамма стихотворений, в 

которых представлены разные краски, но одним из преобладающих является зелёный 

цвет: зелёная ветка, тёмная зелень, зелёная звезда, зелёный пух весны, голубая кровь, розы 

алые, жёлтый город и т.д. Нередко цвета и краски играют важную роль в передаче 

эмоционального состояния поэта: например, «чёрный бархат советской ночи», 

«прозрачная весна над чёрною Невой». 

Итак, Петербург является неотъемлемой частью художественного мира 

О.Э.Мандельштама. В изображении образа города поэт является в большей степени 

приверженцем пушкинской поэтической традиции. Анализ стихотворений, объединённых 

темой и образом Петербурга, позволяет не только выявить специфику восприятия города 

на Неве поэтами Серебряного века, но и проследить определённое развитие образа. 
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Мақалада қазақ тіліндегі әскери терминдердің сөзжасамдық тәсілдері мен 

мағыналарына және қолданылу ерекшеліктеріне назар аударылған. 

Тірек сөздер: найза, садақ, бағыттаушы, айбалта, барлаушы, жарғыш, бүркеніш, 

қылыш. 

 

В статье основное внимание уделяется словообразовательным приемам и 

значениям военных терминов в казахском языке и особенностям их употребления. 

Ключевые слова: копье, лук, направляющий, боевой топор, разведчик, взрывник, 

маскировка, меч. 

 

The article focuses on the word-formation methods and meanings of military terms in the 

Kazakh language and the peculiarities of their use. 

Key words: nice, onion, guide, battle ax, scout, explosive, disguise, sword. 

 

Тіліміздегі әскери терминдердің қазақша аударылуы – қазіргі таңда өте жауапты 

қадамдардың бірі. Халқымыз өзінің тәуелсіздігін алып, егемендігін танығаннан бастап ана 

тіліміздің мәртебесі көтеріліп, аударма ісі жақсылап қолға алынып отыр. Қазақ тілі 

мемлекеттік мәртебесін алған елімізде бәсекелес халықтардың қатарында тұруы үшін шет 

елдермен ғылыми, мәдени, саяси-экономикалық, әскери байланыстар жүргізіліп, 

дипломатиялық қарым-қатынасты қазақ тілінде орнату қажеттілігі туындады. Сонымен 

бірге, қаншама жылдар бойы орыс тілінің қысымында болған қазақ тілін ғылымның, іс-

құжаттардың, өркениеттің тіліне аудару керек болды. Орыс тілінің сөздеріне тіліміз әбден 

машықтанып, үйреніп алғанымыз сонша терминдердің барлығын орыс тілінде жеткіздік. 

Ол терминдерді өзіміздің ана тілімізге аудару біршама қиындықтар туғызды. Әсіресе, 

әскери саладағы терминдер, әскери жарғылар, іс-құжаттар қазақ тілінде болуы тиіс еді. 

Әскери терминдер – тілдегі сөздердің үлкен тобы. 

1) Ежелде қазақ әскерінің соғыс қаруы негізінен бес түрге бөлінеді. Олардың 

әрқайсысының атқаратын қызметтері болған. Бұл олардың бірін-бірі ауыстыра алмайтын 

тек өзіндік жеке қызметіне байланысты. Ату үшін – садақ, түйреу үшін – найза, кесу үшін 

– қылыш, шабу үшін – айбалта және соққы қаруы – шоқпар. Қару – атадан балаға мұра 

болып қалып отырған. Ер жетіп, алғаш рет ел қорғауға шыққан жас батыр әкесінің, не 

атасының қаруын сандықтан алып беліне тағынған. «Қоңыраулы найза қолға алып, Қоңыр 

https://magazines.gorky.media/zvezda/2008/5/%20poet-i-gorod.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41591676
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салқын төске алып, Қол төңкерер ме екенбіз?! Жалаулы найза жанға алып, Жау қашырар 

ма екенбіз?!» – деп жырлайды Ақтанберді жырау» [1]. Осылайша отансүйгіштікке, ерлікке 

шақырады. 

Найза – лексика-семантикалық тәсіл арқылы жасалған термин. Бұл жерде сөз 

бастапқы мағынасынан айырылып, жаңа мағынаға ие болып тұр. Найза-атты жауынгердің 

негізгі түйреу қаруы. Сабы қайың, қарағай, емен сияқты қатты ағаштардан жасалып, 

басына темірден жебе кигізіледі. Жебе ұңғысының найза сабымен түйіскен жерін 

металмен құрсап, қынап бекітеді. Әдетте найза басына шашақ тағылады. Бұл аққан қанды 

қарудың сабына жібермеуге арналған. Әскербасының найзасына дәреже белгісі ретінде 

байрақ, жалау тағылады. Сабының қолға ұстайтын жері жұмсақ болу үшін барқыт, 

мақпалмен оралып, қайыстан ілгек салынады. Әдетте қазақ найзаларының ұзындығы 150 – 

190 см болғанымен, темір сауытқа қарсы қолданылатын «сүңгінің» ұзындығы 3-3,5 метрге 

дейін жеткен. Өткен ғасырларда, сирек те болса найзаның тағы бір түрі алыстан лақтыруға 

арналған қысқа сапты найза да болған. Оны «жыда» деп атаған. 

Айбалта- аналитикалық тәсілмен жасалып тұр. Сөзжасамдық аналитиканың 

сөзқосым түрі арқылы жасалған өнімді сөз. Яғни, екі сөздің бірігуі арқылы жаңа сөз пайда 

болған. Қазіргі кезде белгілі бір заттың атауы болып қолданылып жүр. Бұл сөздің 

мағынасы қарудың түрі. 

Айбалта – қазақтың дәстүрлі шабу қаруы. Сабы ағаштан жасалып, темірден 

жасалған басы қосымша екі темір бекітпелер арқылы ұстатылған. Артқы жағының 

бекітпесі оюмен өрнектелсе, алдыңғы жағына қарсыластың қаруын кесетін қылыш сияқты 

өткір жүз немесе араның жүзі сияқты ұсақ тіс салынады. Жүзі жарты ай тәрізді дөңгелене 

келген. Бұл ерекшелігі айбалтаға шабумен бірге кесу арқылы жарақат салуға мүмкіндік 

береді. 

Айбалтаның басын ою-өрнекпен әшекейлеу көнеден келе жатқан дәстүр. Оның 

негізінде діни-ғұрыптық ырымдар жатыр. Балта басына қолданылатын өрнектің негізгі 

түрі «әлем ағашын» тұспалдайтын өсімдік өрнегінің түрлері болды. Басын әшекейлеп, 

күмістен өрнек салынған айбалталарды «ақ балта», «ала балта» деп атаған. 

Қазақ қылышы-синтетикалық тәсіл арқылы жасалған күрделі сөз. Қылыш екінші 

мағынаның туындауы арқылы жасалған термин. Лексикалық мағыналы сөз. Негіз сөзі-

Қыл. Ерте заманда қазақ халқы үшін ерекше қолданыста болған қару жарақтың түрі. Қазақ 

қылышы – басы бір жүзді, сыртына қарай қайқылау болып келетін кесу қаруы. Басының 

қайқылау болуы қылыштың кесу күшін күшейтеді. Ал өте қайқы қылыштарды қазақтар 

«Наркескен» деп атаған. Қылыштың басының ұзындығы әдетте 75-88 см, жүзінің ені 3-3,5 

см болып келеді. Сабы 10-13 см болып, ағаштан, сүйектен немесе мүйізден жасалған. 

Сырты күміспен көмкеріліп, әртүрлі ұлттық нақыштармен өрнектелген. Қылышты 

«қынап» деп аталатын арнаулы қабына салып, қылышбау арқылы белге тағып жүреді. 

Қазақ қылыштарының наркескеннен бөлек алдаспан, зұлпықар, жатаған қылыш, 

қайқы қылыш, т.б. түрлері бар. 

Шоқпар сөзі – синтетикалық тәсіл арқылы жасалған, яғни, сөздің сөз түрлендіруші 

қосымшалар арқылы түрленіп, қолданылған сөз. Шоқпар термині тілімізде байырғы 

кезден қолданыста жүр. Ерте кезде бабаларымыз жаумен шайқасқанда бірге алып жүрген 

сайман болған. Шоқпар – қазақ жауынгерінің соғу қаруы. Жасалуы мен басының үлгісіне 

қарай бірнеше түрі бар. 

Басы мен сабын біртұтас қылып, түбірлі ағаштан жасалған қару «шоқпар» деп 

аталады. Басы темірден жасалып, сабы да темірден немесе ағаштан жасалып, сырты 

металмен қапталған түрі – «күрзі», ал басы бірнеше тілімді, қырлы болып темірден 

жасалған жеңіл шоқпар – «бұздыған» деп аталады. Сонымен қатар темірден жасалған 

басы сабына қайыс немесе шынжыр арқылы бос бекітілген «босмойын» шоқпарлар да 

қолданыста болған. Босмойын шоқпар басының диаметрі әдетте 4,5-5 см болып, сабының 

ұзындығы ат үстінде айқасуға ыңғайлы орташа және қысқа болады. Жасалуы оңай ағаш 
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шоқпарлар соғыста ғана емес, күнделікті тұрмыста да малшының қаруы ретінде 

қолданыста болған. 

Садақ — лесика-семантикалық тәсіл арқылы жасалған сөз.жебе атуға арналған қол 

қаруы. Алыс қашықтықтан ұрыс жүргізуге арналған. Садақты тас дәуірінен 20 ғасырға 

дейін дүние жүзінің барлық халықтары пайдаланған. Ерте кезде аң аулауда, кейін соғыс 

ісінде қолданылған. Қарапайым садақты тобылғы, үйеңкі, т.б. ағаш шыбықтарынан 

доғаша иіп, екі ұшын қайыспен керіп жасайды [2]. Күрделі садақтың сыртқы бетіне сіңір 

тартылып, ішкі жағы мүйізбен қапталады, кейде ортасы мен екі шетіне сүйек бастырма 

қағылады (қ. Құрама садақ). Күрделі садақты ежелгі Шығыста, оның ішінде сақтар, 

кейінірек ғүндар мен Орталық Азия халықтары көп қолданған. Қазақ садағы көшпелілер 

садағының жетілдірілген жалғасы болып саналады. Ауыз әдебиетінде садақтардың 

қолданылған материалдарына қарай “қайың садақ”, “қарағай садақ”, “үйеңкі садақ” деген 

атаулары кездеседі. Қайыңның қабығымен қапталған, сарғайған түсіне байланысты 

“сарыжа”, “сарсадақ” деген атаулары да бар. 

Кездік – мүйізбен сапталған жетелі пышақ. Кездік былғарыдан, қайыстан немесе 

көннен жасалған қын ішінде сақталып, кісе белдікке тағылады. Кездігі белінде жүрген ер 

азамат айбатты, сұсты көрінген. Сонымен бірге оның сән-салтанаты артып, мәртебесі 

биіктей түседі. Бұрынғы кезеңде жауынгерлер, аңшылар мен малшылар ұстаған. 

Ертеректе әр адамда өзі ғана қолданатын кездік болған. Кез келген ұл бала ат жалын 

тартып мініп, ер жеткен кезде әкесі оған кездік жасатып, сыйға тартқан. Ер жігіт құралды 

өмірінде қолданбаса да, халық кездік таққан жігітке құрметпен қараған. 

Қалқан – синтетикалық тәстәсілмен жасалған сөз. Лесикалық мағыныла сөз болып 

табылады. Негіз түбірі-Қал. Қалқан сөзінің шығу төркіні-қорғану, қалқалану деген 

мағынаны білдіреді. Қалқан – қолға ұстап қолданылатын қорғаныс жарағы. Атына сәйкес 

денені оқтан, қарудан қалқалау арқылы қорғайды. Көшпелілердің калқандары ат үстінде 

шайкасуға қолайлы болу үшін шағын, жеңіл етіп жасалған. Қалқанға әр түрлі 

материалдар: тал шыбықтарын, ағаш тақталары, тері, металл қолданылуы мүмкін. Ішкі 

жағына екі қайысбау орнатылады. Оның бірін білекке іліп, екіншісін қолға ұстайды. 

Қалқанды шыбықтан жасағанда тал немесе басқа да шыбықтардан дөңгелене 

өріледі де, шыбықтар жіппен оралады. Бұл шыбықтар тері немесе мата астарға жіппен, 

шегемен бекітіледі. 

2) Ш.Құрманбайұлы терминдер тілдің сөзжасам заңдылықтары бойынша жасалуын 

терминнің белгісі ретінде айтқан. Бұл тұрғыда қазақ тілінің әскери терминдері бұл талапқа 

сай жасалған деп айтуға болады. Мысалы, бағыттаушы (направляющий)-синтетикалық 

тәсіл арқылы жасалған сөз. Лексикалық мағыналы термин болып табылады. Сөз 

түрлендіруші жұрнақтар арқылы жаңа сөз туындап тұр. Негіз сөзі-бағыт.  

Бағыттаушы (орыс. направляюший) — көрсетілген бағытпен жүретін қатардағы 

әскери қызметшілер (бөлімше, машина). Бағыттаушыға карап, әскери қызметшілер 

(бөлімшелер, машиналар) өз козғалысын бағыттап отырады» [3]. 

барлаушы (разведчик)-бүркеніш (маскировка), жарғыш (взрывник), 
инженерлік техника (инженерная техника), кезекшілік (дежурство), кешірім 

(помилование), авиациялық шабуыл (авиационное наступление) т.б. Бұл келтірілген 

мысалдарда синтетикалық, аналитикалық тәсілмен жасалған әскери терминдер қазақ 

тілінің сөзжасам заңдылығы бойынша жасалған. Етістік терминжасамға сын есімнен 

әлдеқайда белсенді қатысады. Етістіктен бірсыпыра термин жасалған. Мысалы, «Дүмді 

бүк» - «Приклад завернуть», «Еркін тұр» – «Вольно», «Жазыл» – «Разомкнись», «Жат»- 

«Ложись», «Жиі адымда – «Чаще шаг», «Қаруды түзет» – «Поправить оружие», «Қысқа 

адымда» – «Короче шаг», т.б. 

Бір құрамды (компонентті) әскери терминдердің екінші тобы – туынды түбірлерден 

жасалған әскери терминдер. Әскери терминдердің бұл тобы, негізінен, байырғы қазақ 

сөздерінің уәждемесі арқылы жасалған, олар өте көп, оны санаудың да қажеті жоқ. 
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Мысалы, атыс, барлаушы, байланыс, аялдау, бөлім, бөлімше, бөгет, бөлік, басқыншы, 

бағынышты, әдіскер, аңдатпа, анықтау, аралық, атқылау, бекіту, әпергіш, айдауыл, 

бақылау, барлау т.б. Бұл келтірілген туынды түбір терминдердің көбі – туынды түбір зат 

есімдер. 

Тілдің сөзжасам жүйесіндегі сөзжасамдық тәсілдердің бәрі терминжасамда, оның 

ішінде әскери терминжасамда қызмет етеді. Мәселен, атқыш, әпергіш, қабылдағыш, 

лақтырғыш, өртегіш, ұшқыш. Осы туынды терминдердің бәрі синтетикалық тәсіл арқылы 

жасалған. Олардың бәрі әскери мәнді термин жасаған. Мысалы, атқыш – стрелок, әпергіш 

– подаватель, қабылдағыш – приемник, лақтырғыш – выбрасыватель, өртегіш – брандер, 

ұшқыш – летчик. Бұлар әскери іске, әскери техникаға қатысты мағыналы сөздер. Ал, тілде 

олар жай мағыналы туынды сөздер жасайды. Мысалы, кескіш, тұтқыш, отырғыш, 

өшіргіш, ескерткіш, желдеткіш, тыңайтқыш. 

Қорыта айтқанда, елімізде тіл мәселесіне аса назар аударылып отыр. Біраз жыл 

кеңес одағының құрамында болғандықтан тілімізге, сөз саптауымызға, салт-дәстүрімізге 

қатты әсер етті. Тіліміз әбден орыс тіліне машықтанып,үйренгендіктен әскери 

терминдеріміз де орыс тілінде сайрап тұрды. Тәуелсіздік алғанымызға біршама жыл болса 

да терминология саласы ақсап тұрғаны мәлім. Қазіргі таңда әскери терминдер мен әскери 

жарғылар,қызмет атаулары мен әскери дәрежелер қазақша терминдерге өзгертіліп жатыр. 

Әскери іс-құжаттар қазақ тілінде жарық көретін болса, әскери терминдерді қазақ тіліне 

кезең-кезеңімен көшіру шарасы өз нәтижесін берері сөзсіз. 
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The article is devoted to the study of the originality of the lyrics of the Russian poet of the 

Silver Age K.D. Balmont. The author analyzes the musicality of K.D. Balmont's poems and 

focuses on the role of repetitions in the literary text. 

Key words: lyrics, repetition, sound recording, assonance, alliteration. 

 

Поэзия Серебряного века привлекает сегодня всё более пристальное внимание 

читателей и исследователей. Она притягивает и разнообразием идейно-эстетических 

установок, и философской глубиной, и обращением к извечным вопросам бытия, и 

стремлением авторов постичь  тончайшие движения человеческой души, воплотив их в 

музыкальном строе поэтических произведений. 

Одним из ярких представителей поэзии Серебряного века является Константин 

Дмитриевич Бальмонт – поэт, в чьём творчестве особенно зримо воплотились 

неисчерпаемые возможности Поэтического Слова. 

Имя Бальмонта неразрывно связано с символизмом – литературно-

художественным течением конца 19 – начала 20 века. Именно символистская философия 

и эстетика во многом обусловили особенности поэтики К.Д.Бальмонта, который, будучи 

одним из теоретиков старшего поколения символизма, писал, что символическая поэзия 

говорит своим особым языком, богатым интонациями; подобно музыке и живописи, она 

трогает наши слуховые и зрительные впечатления. 

Важную роль в поэтике К.Д.Бальмонта играет звуковая сторона его произведений. 

Это было характерно для символизма в целом, часто обращавшегося к экспериментам в 

области поэтической формы. В поэзии же К.Д.Бальмонта звукопись получила наиболее 

яркое и выразительное воплощение. 

К.Бальмонта называют поэтом, который сблизил литературу с музыкальной 

стихией.  С.М.Ананьев рассматривает поэзию русского символизма как самостоятельную 

философскую и эстетическую категорию, в основу которой положен «принцип 

музыкальности» [1, 184]. Д.Кшицова подчёркивает, что К.Бальмонт был «одним из 

наиболее музыкальных» русских поэтов-символистов [2, 680]. 

Поэт постоянно подчёркивал, что символистская поэзия говорит на своём 

индивидуальном языке. Этот язык полон разнообразных интонаций. Он будит в душе  

непростые чувства и настроения. 

Свои поэтические произведения К.Д.Бальмонт писал, делая для читателя тайные 

намёки на недосказанное и невыраженное словами. Но выразить эту тайну бытия могла 

музыка его стихов, придающая поэзии русского поэта-символиста невероятное 

мелодическое звучание. По образному выражению Н.Е.Титковой, «Бальмонт – поэт 

настроения, и поэтому особую роль в его поэзии играет музыкальная стихия, магия 

звуков» [3, 313].  

Итак, одна из основных особенностей поэтики Бальмонта – музыкальность. Поэт 

часто использует различные приёмы звукописи – ассонанс, аллитерацию. Как известно, 

звукопись – это использование различных фонетических приёмов с целью усиления 

звучащей речи. В частности, средствами языка могут воспроизводиться изображаемые в 

тексте неречевые звуки, например, при описании природы: «…Чуть слышно, бесшумно, 

шуршат камыши». В стихосложении разделяют четыре основных приёма звукописи: 

повтор звука, повтор фонетически близких звуков, противопоставление фонетически 

контрастных звуков, разная организация последовательностей звуков и интонационных 

единств. Широко используются также аллитерация (повтор согласных звуков) и ассонанс 

(повтор гласных звуков). 

В основу поэтической системы К.Д.Бальмонта положено  главенство музыкальной 

темы. Поэт создаёт поэтические образы так, словно он упоён своими стихами, их 

звучанием. Его поэзия – это сладкоголосая магия звучащей речи. Современники поэта, его 

собратья по поэтическому цеху символизма говорили, что в своих поэтических 
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произведениях К.Бальмонт реализовал знаменитый призыв французского поэта-

символизма Поля Верлена «Так музыки же вновь и вновь!» 

Подобное мы отчётливо слышим в стихотворении К.Д.Бальмонта «Аккорды», где 

поэт пишет: 

И в немой музыкальности, 

Этой новой зеркальности 

Новый мир недосказанный… 

Действительно, для многих представителей русского символизма слова П.Верлена 

оказались близки и понятны.  Согласно призыву П.Верлена русские символисты 

превращают свои поэтические творения  в вереницу словесно-музыкальных переливов. 

В то же время, следует заметить, что в стихотворениях К.Бальмонта это стремление 

к овладению музыкальной стихией поэтических звуков превращается в самоцель. 

Так, в одном из стихотворений поэта мы видим плавные переливы различных 

звуков в сочетаниях с «л»: 

Лебедь уплыл в полумглу, 

Вдаль, под луною белея, 

Ластятся волны к веслу, 

Ластится к влаге лилея… 

В эпоху К.Бальмонта поэты не придавали особого значения использованию 

внутренней рифмы. К.Бальмонт был одним из немногих авторов, обратившихся к 

возможностям внутренней рифмы. По мысли исследователей, в этом в большей степени 

проявилось влияние американского поэта-романтика Эдгара По. 

Интересно обратить внимание на рифменный рисунок стихотворения «Зарождение 

ручья». Сначала мы слышим перекрёстную рифму, но затем появляется просто 

внутренняя рифма, соединяющая соседние стихи, не имеющие концевых созвучий.  

Аллитерация была самой узнаваемой приметой поэтического творчества 

К.Бальмонта. Наиболее ярким примером использования поэтом данного художественного 

средства является стихотворение «Чёлн томленья». 

Аллитерация позволяет поэту нарисовать поразительно точную картину 

волнующейся стихии. Эта картина будит в душе читателя ответный отклик – кажется, что 

он стоит на морском берегу в пору непогоды и надвигающегося шторма.  

О степени близости поэтических произведений К.Бальмонта музыке может 

свидетельствовать ещё и тот факт, что многие стихотворения поэта были положены на 

музыку. Бальмонт является своего рода рекордсменом по количеству романсов на его 

слова.  

В ранних сборниках К.Бальмонта аллитерация выполняла в основном 

фоноколористическую функцию.  

Поэт Иннокентий Анненский, размышляя о звуковой символике К.Бальмонта, 

выделяет разнообразные её виды. Звукопись у Бальмонта может обозначать застылость 

(например, «Как стынет скованно вон та сосна и эта»). Звуки могут символизировать 

дыхание, например: «Дымно дышат чары царственной луны». С помощью сочетаний 

звуков может быть передано шуршание: 

О как грустно шепчут камыши без счёта; 

Шелестящими, шуршащими стеблями говорят. 

Это может быть и озлобленность: 

Я спал, как зимний холод, 

Змеиным сном, - злорадным. 

      По словам И.Анненского, есть у К.Бальмонта две своеобразные «звуко-

символические пьесы». Они раскрываются в сочетании согласных звуков, в частности, в 

шуме ш-с. Например, весьма ярко мы можем увидеть данное звуковое явление в 
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стихотворении поэта «Осень». В сочетании звуков «ш» и «с» мы слышим шорох и свист, 

раздающиеся в роще: 

В роще шелест, шорох, свист 

     . . . . . . . . . . . . .  

Смутно шепчутся вершины 

И березы и осины. 

С измененной высоты 

Сонно падают листы. 

Весьма выразительны звуковые сочетания в  стихотворении «Влага»: 

Лебедь уплыл в полумглу, 

Вдаль, под луною белея, 

Ластятся волны к веслу, 

Ластится к влаге лилея. 

Мы видим, что звук «л» присутствует в каждом слове приведённых выше стихотворных 

строк. 

В стихотворении 1910 года под названием «Шорохи»  представлено сочетание 

взрывных согласных, шипящих и свистящих: в совокупности данные сочетания создают 

выразительную звуковую картину загадочной ночной жизни природы – это и шорох, и 

шёпот, и свист, переданные с помощью звукописи: 

Шорох стеблей, еле слышно шепчащих, 

Чёткое в чащах чириканье птиц, 

Сказка о девах, в заклятии спящих, 

Шелест седых, обветшавших страниц… 

В.А.Маслова в статье «Аудиальная поэзия: фоника стиха» приходит к следующему 

выводу: «своим рождением звук определяет слово, слово – смысл, но может быть и 

наоборот, смысл рождает звук. Вместе они рождают образ. Звук, воплотившийся в образ – 

важнейшая художественно-философская категория» [4, 194]. 

Весьма интересный и содержательный анализу звуковых соответствии в 

стихотворениях К.Бальмонта представлен в статье Т.С.Петровой, обращающей внимание 

на звуковые повторы и их роль в художественном тексте [5, 63]. 

Весьма ярко звукопись в поэзии К.Бальмонта представлена в стихотворении «Я 

вольный ветер. Я вечно вею…». Музыкальность произведения прослеживается и на 

уровне ритмико-стилистически организационной структуры – оно написано 

четырехстопным «гиперкаталектическим» ямбом с использованием женской, простой, 

открытой и точной рифм при двусложной клаузуле; вид рифмовки – перекрестный (abab). 

Звукопись в тексте анализируемого стихотворения проявляется и аллитерационно, и 

ассонансно: это создаёт «звуковой образ ветра», который из лёгкой воздушной стихии 

превращается в стихию разрушительную, мощную и страшную, сметающую всё на своём 

пути. 

Большую роль К.Д.Бальмонт придавал использованию повторов различного типа: в 

произведениях поэта встречаются повторы фонетические, лексические, синтаксические 

и.т.д. Весьма ярким примером здесь может послужить стихотворение «Воспоминание о 

вечере в Амстердаме». Не случайно поэт даёт стихотворению подзаголовок – «Медленные 

строки»: стихотворение звучит в замедленном темпе во многом благодаря своеобразному 

использованию повторов: 

О тихий Амстердам 
.   .   .   .   .   .   .   .   . 

Зачем я здесь – не там, 

Зачем уйти не волен, 

О тихий Амстердам, 

К твоим церковным звонам, 
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К твоим, как бы усталым, 

К твоим, как бы забытым, 

Загрезившим каналам, 

С безжизненным их лоном, 

С закатом запоздалым 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

О тихий Амстердам! 

О тихий Амстердам! 
В ряде стихотворных строк в данном произведении прослеживается использование 

поэтом анафоры. 

Стихотворение «Я не знаю мудрости, годной для других…» включает два 

катрена, стоки в которых скреплены мужскими парными рифмами. Важную роль в 

анализируемом тексте так же играет анафора: ряд стихов открывает местоимение «Я». 

Во второй строфе поэт говорит:  «я» – «я ведь только», «я ведь только», «я зову». 

Также дважды использованы слово «мимолётность» и фраза: «я ведь только облачко». 

Созданию определённого музыкального фона способствует обращение поэта к 

возможностям дактилической рифмы в стихотворении «Ангелы опальные»: опальные 

–  печальные – погребальные – безбольные – колокольные – невольные. 

В лирике К.Бальмонта нередко использование синтаксического параллелизма, 

например: 

Отчего мне так душно? Отчего мне так скучно? 

 Я совсем остываю в мечте.  

Дни мои равномерны, жизнь моя однозвучна,  

Я застыл на последней черте.  

В уже процитированном выше стихотворении «Ангелы опальные» также наблюдается 

явление синтаксического параллелизма: 

Звоны колокольные, 

Отзвуки невольные… 
Комплексный анализ различных уровней поэтики К.Д.Бальмонта позволяет не 

только глубже проникнуть в художественный замысел автора, но и более зримо 

представить неповторимую гармонию как отдельного поэтического текста, так и 

лирики поэта в целом. 
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Бұл ғылыми мақалада Жамбыл жырларынан ғасырлар бойы қалыптасқан 

халқымыздың даналығын көрсеткен. Осындай қасиеттеріне қарай ақын жырларын 

тәрбие және оқу үрдісінде орынды оқыту, еліміздің тарихын, тілін жетік білуде үлкен 

зерттеу жұмысын көрсеткен. Жамбыл жырларының халықтық қасиеттерін және 

өздеріне тән ерекшеліктерін бағалай отырып, оның халық арасына ең көп тараған 

айтыстарын талдаған. Жамбыл жырын оқыту арқылы ұлттық рухани құндылықтарды 

қалыптастыру жолында саналы ұрпақ тәрбиелеу керектігін тілге тиек еткен. 

Тірек сөздер: тәрбие, жырау, жыршы, әдебиет, зерттеушілер, еңбектер, толғау, 

эпос. 

 

Данная статья отражает веками сложившиеся национальные традиции и 

мудрость нашего народа, которые отражены в творчестве Жамбыла. В совершенстве 

владея языком и зная историю своего народа, автор показал свою содержательную 

исследовательскую работу, которая имеет воспитательное и образовательное значение. 

Им были даны анализ и оценка наиболее известным произведениям Жамбыла, которые 

несут народные мотивы, характерные для творчества акына. Авторами были 

отмечены, что творчество Жамбыла имеет  огромную роль в воспитании и 

формировании национальных духовных ценностей всего поколения . 

Ключевые слова: Воспитание, жырау, жыршы, литература, исследователи, 

труды, ода, эпос.  

 

This article reflects the centuries-old national traditions and wisdom of our people, 

which are reflected in the work of Zhambyl. Having a perfect command of the language and 

knowing the history of his people, the author showed his substantial research work, which has 

educational and educational significance. They were given an analysis and evaluation of the 

most famous works of Zhambyl, which bear folk motifs characteristic of Akyn's work. The 

authors noted that the creativity of Zhambyl has a huge role in the education and formation of 

national spiritual values of the entire generation. 

Key words: He said, zhyrau, zhyrshy, literature, researchers, works, ode, epos. 

 

Ұлттық тәрбие туралы идея бүгінгі күн талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап 

отыр. Қазақ елінің әлемдік кеңістікке өз жолын таңдауы әрбір қазақтың емін-еркін өмір 

сүруінің кепілі. Ол сөзсіз ұрпақтар қамы деген ұғыммен үндеседі. Ел болу, мемлекет құру 

сонау түркі заманынан желісі үзілмей келе жатқан ұлттық арман-аңсар. Ел болу – 

болашаққа ашылған даңғыл жол. Сол болашаққа ашылған даңғыл жолды ұлттық 

тәрбиемен жүруді үйренсек, ешкімнен кем болмайтынымыз анық. Бұдан шығар 

қорытынды – ұлттық тәрбие идеясы ата-бабалар алдындағы-қарыз бен өскелең ұрпақтың 

алдындағы – парыз деп түсінуіміз керек. Яғни, парыз бен қарыздың түйісер тұсы осы 

ұлттық тәрбие деп білеміз. 

Ал, ұлттық тәрбиенің көздері фольклор, ауыз әдебиеті, ұлттық әдебиет, әдет-ғұрып, 

салт-дәстүр, ұлағатты қағидалар, шешендік сөздер, өнеге өсиеті бар мақал-мәтелдер, туған 

топырағымызда дүниеге келген ойшыл ғұламаларымыздың еңбектеріндегі тәрбие 

mailto:Sarzhigitov_erik@maіl.ru
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қағидалары болып табылады. Сонымен бірге отбасы тәрбиесінің ұлттық ерекшіліктері, 

туыстық қарым-қатынас, жеті ата туралы түсінік, перзенттік парыз бен қарыз, ұлттық 

намыс, ұлттық сана сезім, ұлттық адамгершілік, отансүйгіштік, еңбексүйгіштік қасиеттері, 

ізгілік сынды тағы басқа сапалық ұлттық тәрбиенің негізгі көрінісі болып табылады. Одан 

басқа жаһандану жағдайындағы ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті, толеранттық-

төзімділік қасиеттер де ұлттық тәрбие дәрістерінде көрініс табуы тиіс деп ойлаймыз. 

Халқымыз жас ұрпақты оқытып – тәрбиелеу жайында небір сындарлы пікірлер 

айтқан. «Баланы сүйсең, тәрбиесін сүй», «Баланы мақтау жетілдірмейді, баптау 

жетілдіреді» - дейтін мақал-мәтелдер баланы құр «айналайын» дей бермей, оны 

адамгершілікке, имандылыққа, мәдениеттілікке баулуға ой тастайтын нақыл сөздер [1, 

58]. 

Қазақ тағылымын ұстанған негізгі бағыты – ата-бабалардың үлгі-өнегесі, ақыл-

кеңесі, дүниеге шынайы көзқарасы, бостандыққа, еркіндікке, тәуелсіздік – дербестікке 

ұмтылысы. Бұл – алдан күткен арманы, ойға алған негізгі мақсаты. Тәрбие – ұрпақ үшін 

күрес құралы. 

Ақын-жазушылар – халық тағылымының, халық өнегесінің қайнар көзі, халық 

кеңесшісі, ой елегі, аспандағы қыраны, саңқылдаған сұңқарлары: Абай Құнанбайұлы, 

Жамбыл Жабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин т.б. сөз 

өнерлерінің зергерлері. Олар – сөз шеберлері, талант иелері, талапты, ынталы халық 

пікірін жөнге салып, соны заман талабына сай да, орайлы да, түсінікті болу үшін, тер 

төккен, ой еңбегінің тарланбоздары [1, 124]. 

Ақын-жазушыларымыз өзіндік қолтаңбасы бар  - туған халқымыздың көзі мен 

құлағы, ішкі сезімдерінің айнасы, дүниеге көзқарасы, тағылымы, әдемілігі. Олардың 

сөздері мен айтқандары – қазақ халқының тағылымы, намыс пен жігер – қайрат 

тағылымы. 

Жамбыл поэзиясы халықтың өмірімен тығыз байланыста шығарылған. Ақынның 

жырлары жастарды тәрбиелейді, жамандықтан сақтандырады. Ең алдымен 

қарапайымдылыққа, ұйымшылдыққа меңзейді, еңбекке, ерлікке баулиды. Адалдықты, 

адамгершілікті мақтап, насихаттай отырып, оған қарам-қарсы арамдық, қарнаулық, өтірік-

өсек, жалқаулық, ұрлық, екі жүзділік секілді жарамсыз мінез-құлықтар сыналады. 

Мысалы: 

Малы көп бай жылайды қар жауғанда, 

Бәрін тастар ниеті малға ауғанда. 

Жерден алтын тапқандай кедейлер жүр, 

Әйелі шелек толы сүт сауғанға [2, 29]. 

Байдың малы көп, бірақ сол байлықтың қызығын көріп, толқып-шылқып отырған 

ол жоқ, керіснше малдың көптігі оған бір жағынан бақытсыздық әкелген. Рақаттанып 

жүре алмайды, бәрінен сескенеді, табиғаттың дүлей күштерінен қорқады. Ол төрт түлік 

малдың ортасында қалған, басқа сыртқы дүниемен қатынасы үзілген, жалғызсыраған жеке 

қалған. Яғни, сыртқы кеңістік пен байлық арасын мал бөліп тастаған. 

Адамдардың жақсы, жаманын ажырата алмай, олармен ақжарқын қарым-қатынас 

жасай алмайды. Сондықтан, байлар – бірбеткей тоңмойын. Бай баюдың амалын ойласа, 

кедей – күн көрістің соңында жүреді. Екеуінің арасы бір-бірінен алшақ, алыс тұрады, 

бірін-бірі жаратпайды – аңдысқан, қырғи-қабақ. 

Малы көп бай ертемен жейді қаймақ, 

Қой шығарып, кедей жүр қозыны айдап. 

Ең болмаса айранға тойғызсы деп, 

Жатса, тұрса тілейді «а, құдайлап», - 

дейді Жамбыл [2, 6]. 

Жамбыл байды байлық иесі болғаны үшін ғана сынамайды, олардың байлыққа 

мастанып, рухани азғындыққа, мұрат-мақсаттарының ұсақталғанында, халықтан 
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алыстағандығына кектенеді. Олар өздерінің жан-дүниесіне қарауға уақыт жоқ: өрген мал, 

қайтқан жылқының ізімен жүріп, салқын-суық мінезге ұрынған. Әрі қазақ байларының 

кедейге деген арамдықөгейліктері зұлымдықпен жалғасып жатады. «Мен баймын, сен 

кедейсің» деп көзге шұқығандай, кеудесімен басып, әр жерде ірілік, үстемдік көрсетеді. 

Оған Жамбылдың мына шумақ өлеңі дәлел. 

Көңілі кейбіреудің бұлтта жүр, 

Ұстауға кү мен айды жуықтап жүр. 

Біреулер қара сөзді қамшы қылы, 

Қуды мініп, құланды құрықтап жүр. 

Қазақ байларының тәкаппар, өр көкірек кескінін Жамбыл тапқырлықпен көрсеткен. 

Олар шарасынан асып-тасиды, қазымырлық, қызбалық көрсетеді, жазықсыз адамдарды 

жәбірлейді дейді Жамбыл ақын. 

Әдетте Жамбыл айтыстары көбінесе халықтық бүкіл елдік мәселелермен ұштасып 

жатады. Ол кейбір ақындар сияқты күнделікті тіршілік күйбеңінің, ру тартысының 

көлеңкесінде қалмай, халықтық деңгейдің биігінде тұрап сөйлейді. Міне, осындай үлкен 

мұрат, міндеттер Жасбыл жырларының халық алдындағы беделін, бағасын өсіріп отырған. 

Мәселен, Жамбылдың Құлмамбетпен айтысының идеялық мазмұнын алайық. 

Айтысты алдымен Құлмамбет бастаған. Ол айналысындағы, тойда отырған феодалдарды 

мадақтап: бұлар біздің елдің жақсылары мен жайсаңдары, малы көп, дүниенің 

кілтіосылардың қолында, қалай шалқып, не айтса да жарасады, бұлармен таласпа, 

қарсыласпа, бағын, бағыныштылықпен ған күн көресің, егер қаһарына іліксең, көзіңнің 

жасы құрғамайды, ауыр бақытсыздықтың қалың тұманында адасып жүріп, о дүниеге 

кетесің. Аспанда жаратушы, жерде болыс пен билер», - дейді [2, 13]. 

Сөйтіп, Құлмамбет қарапайым халықты көнбестікке, кіріптарлыққа, 

бағыныштылыққа шақырады. Ақын Құлмамбеттің сөз сарыны мынадай болып келеді: 

Аңлашы, Албан бай ма, Дулат бай ма, 

Сенің байың – Шолақ бай, Дулаттай ма?! 

Қалың жатқан келейін Майлыбайға, 

Мұнан соң мен барайын Бектембайға. 

Тарпаң мен Тоқсейіттей егің қайда? 

Жүз мың теңге сандықта шіріп жатыр. 

Баласы Ниязбектің Сәрсенбайда, - дейді. 

Құлмамбет осындай баянсыз, сырғанақ сөздері арқылы ақындық өнерді байлықтан, 

барлықтан төмен қояды. Заманның ішкі қайшылықтарын, тап тартысын жасырып, жалған, 

жасандылыққа ұрынады. Бұқара халықты көзге ілмейді, оның орнына жеке басының 

көңіл-күйімен оқшауланады, жалғыздыққа ұрынады. 

Кезінде, Құлмамбет Жетісудағы ірі ақынның бірі атанған. Сөзінің барысына 

қарағанда екпінді-ақ еді. Бірақ, соңғы сөзі олай болмай шықты: «Мен күштімін, мен 

Жетісудағы бірінші ақынмын», - деп мақтанғанымен ол байлықтың айналасындағы 

томаға-тұйық шеңберден шыға алмады, тұйықталып қалды. 

Дәл осы тұста қылыш қанатты сұңқардай саңқылдапәуелей ұшқан Жамбыл шықты. 

Ол өзінің шыққан биігінен жаңылмайды. Құлмамбеттің болмыс-бітіміне қарсы шабуылға 

шығып, әлсіз тұстарын нысанаға алады. Құлмамбет дәріптеген байлар мен болыстардың 

екіжүзді, жалтақ жандар, екенін дәлелдейді. Оның бетке ұстаған адамдарының жат, 

жағымсыз қылықтарын ел алдында әшкерелеполарды күлкіге ұшыратады. 

Құлмамбеттің мадақтаған адамдарының көбісі сансапқұмар, шен-шекпенге құштар, 

шетінен бишікеш, берекесіздер. Олар өз қолдарымен қурай сындырмайды, тек жиналып 

алып ауыл қыдырады, қымыз ішеді, бақ, даулет салыстырып, мақтанып, асып-тасып 

сөйлейді. Баққаны арамза алақолдылық. Ұры ұстайды, момынның малына зорлық 

жасайды, ел мен елдің арасына от жағады, кедейлерге тізесін батырады, қалың мал заңын 

пайдаланады, ұр да жық мінез көрсетеді, татулық бірлікке опасыздық жасайды. Міне, 
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Құлмамбет, сенің дер-көкке сыйғызбай мақтаған адамдарының кескін-келбетін 

осындай дейді Жамбыл [3, 14]. 

Тегінде, қазақ байлары мен болыстары еңбекші халықты жақсылыққа, өнер-

білімге бастамайды, шаруашылықтың берекесін кетіріп, тұйыққа тірейді, патша 

үкіметіне жарамсақтанады. Халықтық қасиеттерді тоздырады, табансыз, тайғанақ өмір 

салттарын орнықтыруға жол ашады деген Жамбылдың сөзінде, солкездің саяси-

әлеуметтік шындығ жатыр. 

Айтыстың барысында, Жамбыл тағы бір маңызды, мазмұнды ойға көңіл бөледі. 

Ол ел арасындағы кейбір адамдардың міне-құлықтарын сынға алады. Құлмамбет сен 

шын ақын болсаң, алдымен елін жаудан қорғаған ер жүрек батырларды айт. Соларды 

жырла, дәріпте дейді Жамбыл. Жамбыл соған орай өзінің халық мұңшысы екенін 

танытып: 

Адамдықты айт, батырлықты айт, 

Ел бірлігін сақтаған татулықты айт. 

Қарынбайда сараңдар толып жатыр, 

Оны мақтап шалықпай жөніңе қайт,- 

деп бір тойтарыс береді де, өзінің арманы не екенін былай танытады: 

Берекелі елді айтам, 

Ел тұтқан ерді айтам. 

Басымнан сөз асырман! – 

деді. Осыдан кейін Жамбыл халыққа қадірлі асыл азаматы боп, заманының зор 

адамдары бопшыққан саналы ерлер – Сұраншы, Саурықты жыр етеді. 

«Тіл – халықтың ең ұлы байлығы» деген еді заманымыздың көрнекті жазушысы 

М.Шолохов. Тыңдаушы адамға тіл, әрине, сөз арқылы жетеді. Халқымыз «Сөздің 

көркі - мақал» дейді. 

Орыс ғалымы В.В.Радлов қазақ халқын былай бағалаған: «Қазақ ақындарының 

қабілетінің зор екеніне барған сайын көзім жете түсуде, қалай әсем сөйлейді. Айтқысы 

келегннің бәрін тез түсіндіреді, қарсыласының да сөзіне шебер тойтарыс бере біледі, 

балаларының ақыл-ой, есі де тезжетіледі. Ойын дәл ұғындыра алады» [4, 64]. 

Жамбыл жырларынан ғасырлар бойы қалыптасқан халқымыздың даналығы 

көрінеді. Осындай қасиеттеріне қарай ақын жырларын тәрбие және оқу үрдісінде 

орынды оқыту, еліміздің тарихын, тілін жетік білуде үлкен рөл атқарады. 

Қорыта айтқанда, Жамбыл жырларының халықтық қасиеттерін және өздеріне 

тән ерекшеліктерін бағалай отырып, оның халық арасына ең көп тараған айтыстарын 

ерекше айтуға болады. 

«Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Оны жинап 

алып халқының қолына беру – біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз»,- деген 

еді Сәкен Сейфуллин. Жамбыл – жырдың толассыз бұлағы, өшпес өнегесі, тозбайтын 

асылы. 

Бүгінгі жас ұрпақтың бойына жыр алыбы Жамбылдың жырларын оқыту, 

насихаттау арқылы ұлттық рухани құндылықтарымызды қалыптастыру баршамыздың 

парызымыз.  
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Мақалада Қазақстан территориясындағы киелі орындар, оларды жіктеу 

принциптері және атаулар туралы халық аңыздары қарастырылған. 
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В статье рассматриваются сакральные места на территории Казахстана, 

принципы их классификации и народные легенды об именах. 
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The article discusses sacred places on the territory of Kazakhstan, the principles of their 

classification and folk legends about names. 
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Әр атауда тарихи із бар. Атаулар халықтың жүріп өткен тарихи жолынан, мәдени-

әлеуметтік өмірінен, саяси-экономикалық жағдайынан хабар беретіні анық. Киелі орын, 

қaсиетті жер деген ұғымдaр сонaу ерте зaмaннaн келе жaтыр.Зaмaн өзгерген сaйын, 

aдaмдaрдың қaжеттіліктері мен сұрaныстaры өзгергенсaйынолaрғa деген көзқaрaстaр дa 

өзгерді. ХІХ ғaсырдaн бaстaп киелі орындaрмен қaсиетті жерлерге деген жaңa 

көзқaрaстaр қaлыптaсa бaстaды. Киелі жер деп адамдар қасиетті мұра санайтын жерлерді 

айтады. Бұған бүгінде діни ғимараттар ғана емес, басқа да киелі саналатын орындар 

жатады. Яғни нақты  географиялық нысандар болуы  мүмкін. Мысалға: жартас бетіне 

сурет салынған таңбалы тастар, қасиетті тау, сондай-ақ, ата-бабаларымыз жерленген 

қорым болуы мүмкін [1, 6]. 

Ф.Хайлердің айтуынша, киелі нысандардың негізі болып табиғаттың объектілері 

саналады. Себебі табиғаттағы нысандар өзінің құдіреттілігімен, ерекшелігімен адамзатқа 

қорқыныш пен таңырқау тудырады. Көрінетін ерекше тылсым күшті сезінген қарапайым 

адам оларға сыйынады [2, 102]. 

Киелі орындар туралы ұғым – ол, сол маңды қоныстай жайылған елдің таным-

түсінігінде сол аталған жердің қасиетімен киелілігі танылып, көпшілікпен 

мойындалғаннан кейін ғана қалыптасқан. Сонымен қатар, түрлі тарихи кезеңді қамтитын 

алуан түрлі ескерткіштер шоғыры молынан топталып, тіпті жіктеледе бастады. Киелі 

жердің айқын көріністерінің бірі сәулет ескерткіштері болып табылады. Сәулет 

ескерткіштері – оларды құрған қоғам өмірі туралы бай ақпараттар көзі. Олар саяси ахуал, 

идеология, ғылыми және өндірісті кәлеуеттің дамуы, дәуірдің эстетикалық нормалары, 

халықтардың мәдени байланыстары және мәдени стандарттардың таралуы, құрылыс 

деңгейі туралы айқын түсінік береді. 

Әлеуметтaнушы Э.Дюркгейм және неміс философы Р.Отто киелік жеке aдaмның 

қaбылдaуымен aнықтaлaды деп сaнaған. Қaсиетті жер, киелі орын ұғымдaрын 

идеологиялық және күнделіктілік тұрғысынaн түсіндіруге болaды. Бұл жерде 

«идеологиялық» деп мемлекеттік мaңыздылығы бaр қaсиетті жерлер. Ал екіншісі жеке 

ұрпaқтың aтa-бaбaсымен бaйлaнысты қaсиетті орындaр. Әрбір киелі орын немесе жер 

өзінің әлеуметтік, мәдени, сaяси, діни функциялaрын aтқaрaды. Күнделікті қaрaпaйым 
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aдaм мен діни aдaмның, я болмаса ғaлымның қaбылдaуының нәтижесінде әртүрлі 

тұжырымдaмaлaр мен түсініктер қaлыптaсa береді, бірaқ сол орын немесе жер ешқaшaн 

өзінің жекешелігін, ерекшелігін жоғaрылaтпaйды [3, 24]. Яғни, киелі жерлерде адамдар 

тәңірлерге не әулиелерге құлшылық етеді. Киелі жерлерге храмдар, шіркеулер, кесенелер 

немесе адамдар барып құлшылық ететін үңгірлер жатады.  

Киелі орындaр қaрaпaйым aдaмдaр aрaсындa өзінің емдік қaсиетімен, сиқыр, 

құпиясымен тaнымaл болып жaтaды. Бaрлық мұсылмaн әлемінде үлкен қaжылық – ол 

Меккеге бaру. Бұл бaрлық мұсылмaндaрдың киелі орны. Сондaй-aқ, қaзіргі кезде «кіші 

қaжылық» деген ұғым кездеседі. Ол жергілікті, aймaқтық, өңірдегі киелі орындaрғa 

бaрып сыйыну, зиярaт ету. Көп жaғдaйдa бұл емделу, тaзaлaну үшін жaсaлaды. Жер 

жәннәті деп аталған Жетісу жеріндегі «Таңбалы тас» кешені, Орталық Азияда Әмір 

Темірдің Қожа Ахмет Ясауи бабамызға арнап салдырған кесенесі, Маңғыстаудағы 

қазақтың пірі – Бекет атаның қолмен қашап жасаған жер асты мешітін атап айтуға 

болады. 

«Киелі орындaрдың тaғы бір құдіреттілігі – олaр өздерін қорғaй aлaды»- дейді 

Ә.Қ.Муминов [4, 124]. Шыныменде, қaрaпaйым aдaмдaрдың ішінде aуыздaн aуызғa 

тaрaп жүрген әңгімелерге сенетін болсaқ, киелі орындaрды ешқaшaн ешкім қирaтa 

aлмаған. 

Шығыстанушы Ә.Қ. Муминовтің еңбегінде aйтылғaндaй, бірнеше киелі орындaр 

бірігіп бір үлкен территорияны құрaйды. Мәселен,  Оңтүстік Қазақстан бұл тұрғыда 

ерекше орын алады. Бұл жерде жүзден аса киелі нысан бар.Осындай қасиетті 

аумақтардың қатарына Тараз, Созақ, Түркістан, Отырар, Қызылорда және Жетісу өңірі 

кіреді. Ірі сакралды аумақтардың бірі – Сайрам жатады. XVғ.басынан бастап Орталық 

Азияда қасиетті жерлерді сипаттауға арналған алғашқы шығармалар пайда болды. 

Сайрамның киелі жерлері туралы түркі-шағатай  тілінде  жазылған  «Та’рих-и  Сарйам»,  

парсы  тілінде  жазылған «Тазкира-йибузурган-и Сарйам» трактаттарда Сайрам 

қаласының ішінде  30-ға жуық киелі орын бар делінсе, қала төңірегінде 32-ден астам 

киелі орын болған делінген.   Тағы бір қасиетті мекен Қaзaқ хaндығының бірінші 

aстaнaсы, Ұлы Жібек жолының мәдени, діни және сaудa ортaлығы болғaн. Ол – тaрихы 

өте бaй Түркістан қаласы. Бірі – Арыстан баб,  Қожa Aхмет Ясaуи, Гaухaр aнa 

кесенелеріне зиярат ету үшін барса, енді бірі кесенелерді, ескерткіштерді өз көзімен 

тамашалауға барады. Сонымен қатар, қасиетті мекендердің бірі – Сыр өңірі. Барша түрік 

жұртының атасы Қорқыт ата мемориалды кешенінен бөлек, бұл аймақта Бегім ана 

мұнарасы, Оқшы ата кесенесі, Сунақ ата кесенесін кездестіруге болады. Бұл қасиетті 

орындардың орта ғасырлық қалалардан қалған қирандыларының жанында орналасқаны 

таңқалдырады [4, 132]. Мұндай кесене – мазарларға зиярат етушілер дің саны күннен 

күнге ұлғаюда. Тараз өңірінде де зияратшылардың Қарахан кесенесіне, Айша бибі 

кесенесі мен Бабажы Хатун мазарына зиярат ету үшін келеді. Түріктердің пікірінше, 

әлемде махаббат символын білдіретін екі кесене бар деседі, бірі Үндістандағы «Тәж-

Махал» кесенесі болса, бірі Тараз өлкесіндегі «Айша бибі» кесенесі. 

Қaзaқстан территориясында тағы бір киелі орындaр топтасқан мекен – Мaңғыстaу 

өңірі. Бұл өңір туралы Серікбол Қондыбaйұлының «Мaңғыстaу геогрaфиясы. Мaңғыстaу 

мен Үстірттің киелі орындaры»aтты еңбегін ерекше атап өтуге болады. Ол «Мaңғыстaу» 

сөзінің этимологиясынaн бaстaп Мaңғыстaу өңірінің тaрихи-мәдени лaндшaфттaрын 

зерттеген. Әсіресе осы өлкенің киелі орындaрының мәнін мифологиялық көріністер 

aрқылы түсініктемелер берген. 

Киелі орындaр қaтaрынa Жезқaзғaн өңірінде жaтқызуғa болaды. Ол Ұлы тaу 

aймaғы, тaрихтaн белгілі Ұлытaу қaзaқ хaндaрының бaсын қосқaн мекені болып 

саналады. Оларға Aлaшa Хaн кесенесі, Жошы хaн кесенесі, Домбaуыл кесенелері 

жатады, бұл кесенелер өздерінің құдіреттілігімен және зәулім aрхитектурaлық 

құрылысымен тaнымaл. 
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Сақ, Үйсін, Қаңлы тайпалары мекен еткен киелі Жетісу жерін атап өтпеске 

болмайды. Бұл тайпалардан бізге қалған баға жетпес мұра – Тамғалы тас.  Тамғалы таста  

қоныстар, қорымдар, құрбандық орындары және жартас суреттері (петроглифтер) сияқты 

әр тарихи дәуірдің 100-ге тарта ескерткіштерін құрайды. Бұл жерлерде қола дәуірінің, 

ерте темір дәуірінің және кейінгі жүздеген жылдардың адамдары жерленген. Ескерткіштің 

негізгі бөлігін ежелгі және ортағасырлық көшпелілер обалары құрайды. Қазақстан 

аумағындағы адамдардың осынау көне тұрағының бірі ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік 

мәдени мұрасының тізіміне 2004 жылы енді [5, 97].   

Есік-сақ қорғанынан – табылған сақ ханзадасы және оның ғұрыптық    кешені – 

құнды тарихи дерек көздері болып табылады. Ол Қазақстан үшін ғана  емес, бүкіл әлем 

үшін баға жетпес мұра. Ұлы даланың жеті қырының бірі. Уақыт өте келе бұл тарихи-

мәдени мұраға арналған ғылыми зерттеулер негізінде құндылығы одан әрі арта  түспек 

[6, 6].  Есік обасы, Жаркент мешіті, Көтен тәуіп кесенесі, «Райымбек батыр» кесенесін 

атап өтуге болады. 

Әрбір киелі жер мен қaсиетті орындaр турaлы aңыз-әңгімелер, сол aймaқтың 

тaнымaлдылығын қaлыптaстырудa мaңызды орын aлaды. Киелі жердің қaлыптaсуы 

турaлы әртүрлі пікірлер жоқ емес. Киелі жерлердің қaлыптaсуы турaлы тaрих 

ғылымдaрының докторы, қaзaқстaндық шығыстaнушы Ә.Қ.Муминов өзінің 

«Родословное древо Мухтaрa Aуезовa» aтты еңбегінде жaқсы түсіндіріп өткен. Ә. Қ 

Муминов aйтып кеткендей киелі орындaрдың тaнымaлдылығы бірінші орындa сaкрaлды 

aңыз-әңгімелерге бaйлaнысты дейді. Aймaқты тaртымды етеді. Қaзaқстaн 

территориясындaғы киелі орындaр Республикaлық бaқылaудa. Зиярaт ету тәртібі мен 

ережелері жaзылғaн және зиярaт етушілер оны ұстaнуғa тырысaды. 

Сонымен, киeлi жер дeгeнiмiз – eрeкшe мәнге ие болған қaйтaлaнбac oбъeктiлeрi 

бaр oрын деп есептеледі [7, 447]. Киелі орындaрдың типологизaциясын жaсaумен 

aйнaлысқaн кеңес дәуірінің этногрaфы Г. Снесaрев болған. Снесaрев қaсиеттілер, 

киелілер турaлы aңыз-әңгімелерді зерттей отырып, киелі жерлердің негізгі төрт типін 

бөліп көрсетеді:  

1) бейнесі aнықтaлмaғaн киелілер және олaрдың өз есімдері мен қaрaпaйым 

тұрaғы болмaғaндaр;  

2) інжілдік-құрaндық кейіпкерлер, бұғaн ерте ислaм тaрихының тұлғaлaры 

жaтaды;  

3) ортaғaсыр сопылaры – ерте кездегі, жaлпы тaнымaл және жергілікті;  

4) мaзaрлaры инерциялы түрде тaбыну объектісіне aйнaлғaн жергілікті билік 

өкілдері.  

Киелі орындар кімге тиісті екеніне байланысты тaғы бір классификациясы 

ұсынылады:  

1) ежелгі бaтырлaр;  

2) пaйғaмбaрлaр, Құрaндaғы кейіпкерлер;  

3) Мұхaммед пaйғaмбaрдың ізбaсaрлaры, сахабалар;  

4) сопылaр;  

7) ру тотемдері;  

8) киелілердің «жaңa ұрпaқтaры».  

Мaзaрлaр тaнымaлдылығынa және әйгілігіне бaйлaнысты бірнеше топқa 

жіктеледі:  

1) бaрлық Ортaлық Aзияғa тaнымaл;  

2) бір өлкеге немесе толық бір aймaққa тaнымaл;  

3) шектеулі жерге ғaнa тaнымaл. [8, 121]. 

Батыстық зерттеулерге сүйенетін болсaқ, киелі жерлерді үш принципке бөліп 

қарастырады: біріншісі – әртүрлі дінмен бaйлaнысты aдaмдaрмен жaсaлғaн қaсиетті 

орындaр; екіншісі – тaбиғaт фaкторлaрымен пaйдa болғaн – емдік сулaр, емдік 
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бaлшықтaр. Үшінші принцип екі принциптің aрaлaсуынaн пaйдa болғaн киелі жерлер [9, 

142]. 

Ұлы Даланың тарихынан талай сырды шертетін киелі жерлер, құпиясы бар 

қасиетті мекендер көп-ақ. Осы орайда елімізде қолға алынып жатқан «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» мемлекеттік жобасы қазақтың кең даласындағы қасиетті 

жерлер мен мекендерді жете зерттеп, халыққа жеткізуді мақсат етіп отыр. Жоба нәтижесі 

ұлан-ғайыр жерге ғана емес, тарихи рухани мол мұраға да ие екенімізді көрсетеді. 

Маңызы жоғары, халық тарапынан ерекше құрметке ие табиғи немесе мәдени мұра және 

сәулеті айрықша діни мәнге ие ескерткіштер мен кесенелер, сондай-ақ, Қазақстан 

халқының жадында өшпес із қалдырған тарихи және саяси оқиғалармен байланысты 

орындардың барлығы елімізде осы киелі орындар санатына жатады. Осы аталған 

мақсатты іске асырып, мәселені жан жақты зерттеу үшін ең алдымен оның 

методологиялық негізі болып табылатын негізгі ұғымдарды, соның ішінде қасиетті, киелі 

ұғымдардың мән мағынасын айқындап алу қажеттігі туындайды.  

Ұлан-ғайыр жерімізде әулие-әмбиелер жатқан жерлер мен ескерткіш, кесенелер, 

табиғаты тамаша көрікті жерлер аңыз болып тараған ел аузында тараған. Мәселен, 

еліміздегі киелі орындардың көпшілігі оңтүстік өңірде орналасқан. Солардың бірі Қора 

шатқалы. Бұл шатқал – Жоңғар Алатауының ең әйгілі жері, бас жотаның батыс бөлігі, 

Ескелді ауданында орналасқан. Қора шатқалындағы Бұрқан бұлақ туралы халық 

арасында кең тараған аңыз бар. Аталған аңызда былай делінеді: «Бұрқан – анасының 

жалғыз ұлы екен. Баласын тым жақсы көретін ана күндердің күнінде жүзінен иманы 

төгілген инабатты да ибалы келін түсірсем деп арман етіпті. Алайда ұлы тәкаппар әрі 

біржақты Қора сұлуға ғашық болады. Бұл таңдау көңілінен шықпаған ана екі ынтызар 

жүректің бірігуіне жол бергісі келмей, оразан зор тас бекініс соғады да, баласын қамап 

тастайды. Сонда да Бұрқанның махаббаты бәрінен басым түсіп, Қора сұлуға қосылады. 

Міне содан бері екеуі тел ағынға айналып, үлкен өзен болыпты». Ал Баласынан 

айырылып қалған ананың көз жасы әлі де таусылмаған. Аңыздарға сенсек, Бұрқан бұлақ 

құламасымен жылай ағатын кішкентай жылғаға «Ананың көз жасы» деген атау берілген 

екен.Аңызға толы тағы бір нысан осы Алматы облысында орналасқан «Тұзды көл». 

Халық арасында оны «Рай көлі» деп те атайд. Тұзды көл – өзінің әсемдігімен, табиғи 

емдік әрі шипалы қасиетімен халықты баураған көркем табиғаттың Құрақсу өңіріне 

берген сыйы. Ел аузында кеңінен таралған аңыз-әңгімелерде тұзды көлдің «Рай» деп 

аталуы осы өңірдегі ауылда Рай есімді әйелдің тұруымен байланысты.  Ауыл адамдары 

шошынып, оны елсіз жерге тұзды көл маңайына жападан жалғыз апарып тастайды. 

Жапан далада күнелтіп күнін көріп, тұзды көлге шомылып жүріп үстіне шыққан жарадан 

арылады. Ауыл тұрғындары әйел адамның емделіп көргенін көріп, оның ауылға 

қайтуына рұқсат береді. Бірақ әйел осы жерді мекенге айналдыруды жөн санап, көл 

басында өмір сүруді жалғастыра береді. Уақыты келіп қартайған шағында дүниеден 

озған әйелдің басына жақын маңдағы ауыл тұрғындары зират тұрғызған. Ол зират қазіргі 

уақытта да бар. Сол кезден бастап ел арасында аңыз тарап, Құрақсудағы тұзды көл «Рай 

көлі» деп аталып кеткен [10, 17]. 

Панфилов ауданы Әулиеағаш ауылында орналасқан ағаштың жасы шамамен 600-

700 жыл деп есептеледі. Аудан тұрғындары оны «Әулиеағаш» деп атап кеткен. Сол 

себепті осы жерге көптеген сырқат адамдар келіп, әртүрлі аурулардан арылу үшін 

ағаштың жанына түнейді. Қазіргі таңда бұл киелі ағашқа дұға тілеп ниеттеніп келетін 

адамдардың саны өсуде. 

Аңыз бойынша Жеті әулие баба осы жерге түнеген, соның ішінде Шамшырақ 

деген әулиенің асатаяғы болған. Сондай-ақ, моңғол шапқыншылығы кезінде 

Шыңғысханның қаһарлы әскерінен 1500 атты әскерді осы ағаш қалқалап аман алып 

қалған деген де аңыз бар. Одан бөлек, Шормақ деген батырдың сәбиі болмай сол елдің 

үлкен кісісі осы жерге келіп арнайы батыр үшін перзент сұрап, дұға тілеп түнейді. Сонда 
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түсіне аян беру арқылы батырдың үш балалы болатынын, екеуі жақын арада, енді біреуі 

кейінірек дүние есігін ашатынын ескертеді. Аян бойынша, өмір есігін ашқан нәрестенің 

есімін Ертас деп қоюын талап еткен, бір өкініштісі, ер бала дүниеге келгенде аян бойынша 

қойылған есімін ұмытып қалады да, сәбиге басқа есім қойылады. Арада көп уақыт өтпей, 

сәби шетінеп кетеді. 

Мұндай алып ағаш әлемнің үш елінде ғана бар екен. Олардың бірі – Меккеде, 

екіншісі – Қытайда, ал үшіншісі – Жетісу жеріне тамыр жайған. Кезінде осы маңнан 

Құдайдың жеті сүйікті құлы Мекке-Мединеге жол жүріп өткен дейді. Солардың ішінде, 

Шамашұрып деген Алланың нұрына шомылған әулие жатар мезгілде асатаяғын осы жерге 

шаншып қойыпты [10, 142]. 

Қорыта келе, қазақ жері – көшпелі және отырықшы мәдениетті біріктірген жер, үлкен 

тарихи оқиғаларды басынан кешірген жер. Сакралды аңыз-әңгімелердің негізінде, осында 

киелі жерлеріміздің арқасында еліміздің танымалдылығы арта береді. Киелі жерлерді 

жүйелеп, зерттеп, жаңғыртып, халық назарына ұсынудың маңызы зор. 
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В данной статье раскрывается проблема внедрения новых подходов, а именно 

процесса саморегуляции в обучение русскому языку и литературе.  

В ней содержатся примеры из опыта работы учителей-практиков по реализации 

саморегуляции на определенных этапах урока: при определении темы и целей урока, при 
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объяснении нового материала, его закреплении, при оценивании. Дан анализ по созданию 

образовательной среды, которая приведет ученика к приобретению определенных 

навыков и умений. Показано, как групповая работа развивает навыки аргументированной 

подачи идей, предложений. Отражены ключевые моменты, при которых активизируется 

процесс развития метапознания у учащихся.  

Ключевые слова: саморегулируемое обучение, метапознание, навыки 

саморегуляции, критическое мышление, метод ИНСЕРТ, стратегия РАФТ. 

 

Бұл мақалада жаңа тәсілдерді енгізу мәселесі, соның ішінде орыс тілі мен 

әдебиетін оқытудағы өзіндік реттелу үрдісі қарастырылған.  

Мақалада сабақтың белгілі бір кезеңдерінде: сабақтың тақырыбы мен мақсатын 

анықтауда, жаңа материалды түсіндіруде, оны бекітуде, бағалауда өзін-өзі реттеуді 

жүзеге асыруда педагог-практиктердің тәжірибесінен мысалдар келтірілген. 
Оқушыларды белгілі бір дағдыларды игеруге жетелейтін оқыту ортасын құру бойынша 

сараптама жасалған. Топтық жұмыстардың дәлелді ойлар мен ұсыныстарды 

қалыптастыратыны туралы айтылған. Оқушылардың метатанымдық даму үрдісін 

белсендіретін негізгі әдістер көрсетілген. 

Тірек сөздер: өзін-өзі реттейтін оқыту, метатану, өзін-өзі реттеу дағдылары, 

сыни тұрғыдан ойлау, INSERT әдісі, РАФТ стратегиясы. 

 

The article describes the problem of implementation of new approaches. Namely, the 

process of self regulation in the process of teaching the subjects of Russian language and 

Russian literature.  

It includes examples from the experience of teacher-practitioners related to the 

realization of self regulation in the practice in different stages of the lesson: during the 

identification of the topic and objectives of the lesson, the explanation of the new material and 

during the assessment. Analysis of creating an educational sphere, which will lead students to 

the formation of definite skills, is provided. It describes how group work develops skills of 

delivering well-argumented ideas, suggestions. Key aspects, which activate the process of 

metacognition of students are shown in the article. 

Key words: self-regulated learning, metacognition, self-regulation skills, critical 

thinking, INSERT method, RAFT strategy. 

 

Современная школа должна воспитать в ученике готовность к инновационному 

поведению. Умение видеть проблемы и решать их – это новые требования жизни, которые 

касаются всех сфер жизни: и бытовой, и социальной. Этим навыкам возможно обучить 

при реализации новых подходов преподавания, а именно активизировать процесс 

«саморегулирования», в котором ученики посредством процесса метапознания развивают 

свои способности к пониманию и контролю опыта обучения. Это один из самых сложных 

процессов в современном преподавании, так как необходимо не только научить ученика 

мыслить, но и понимать, о чем и как думает ученик. Для этого нужно руководствоваться 

следующими «педагогическими механизмами: 

 понимание принципа обучения, принятие во внимание стилей обучения, 

осознание необходимости и выбор методов личного самообучения на протяжении всей 

жизни; 

 систематическое развитие мышления; 

 исследование и выявление собственных творческих талантов и путей их 

оптимального использования; 

 эмоционально-положительное отношение к обучению как к увлекательному 

процессу, способу самопознания; 
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 грамотное владение речью, вычислением и наличие пространственного 

мышления; 

 высокая компетентность в области цифровых технологий» [1, 127] 

Для развития навыков саморегуляции или метапознания учитель должен владеть не 

только методами этого обучения, но и уметь анализировать сам процесс обучения. Для 

этого необходимо опираться на три компонента (измерения), описанные Флейвеллом 

(1976) [2]: 

 познание себя в качестве ученика; 

 знание, понимание и оценка целей и заданий; 

 знание и мониторинг стратегий, необходимых для выполнения заданий. 

В связи с этим учитель должен понимать, что акцент должен ставиться не на 

подаче информации, а на том, как научить учеников добывать знания, а также развитию 

навыков саморегуляции. При саморегулируемом обучении ученик должен уметь 

мотивировать себя, целеустремлённо, активно использовать все свои возможности для 

достижения конечных целей задания, рационально использовать при этом время, ресурсы 

и свои силы. Но для развития саморегуляции необходимо создать образовательную среду, 

которая научит ученика следующим умениям: 

  умению определять цель учебного задания; 

  умению планировать учебное задание; 

  умению целесообразно выполнять учебное задание; 

  умению контролировать ход и результаты учебного задания; 

  умению оценивать ход и результаты учебного задания. 

Основная форма организации учебного процесса – урок строится на этих же 

принципах. Ученик лучше мотивирован, восприимчив к новым знаниям, когда четко и 

ясно определены задачи урока. Активная деятельность на уроке сделает 

саморегулируемое обучение творческим, интересным и познавательным. Познавательный 

интерес и активизация деятельности будут работать в тех случаях, когда соблюдены три 

ключевых момента:  

1) нужно привлечь учащихся к определению целей и задач урока; 

2) необходимо возбудить интерес к содержанию материала повторяемого и вновь 

изучаемого;  

3) применять на уроках интересную форму работы для учащихся. 

Так, например, при планировании и проведении урока русского языка и 

литературы в 8 классе по разделу «Вода» тема «Анализ произведения. Янка Мавр «Сын 

воды»  для достижения цели 8.Ч6. - анализировать содержание художественных 

произведений (поэтических, прозаических), определяя жанровые особенности и 

художественно-изобразительные средств, целесообразно было выстроить работу на 

заполнение «Дневника двойной записи», где учащиеся должны были выразить свою 

позицию о прочитанном произведении: Что удивило их в этом произведении и почему? 

Объяснение учащимися смысла посвящения в этом рассказе также подвело их к 

определению основной мысли произведения, что способствовало, таким образом, выйти 

не только на тему, но и на цели урока, которые обозначили следующим образом: уметь 

анализировать содержание художественных средств, уметь определять жанровые 

особенности и художественно-изобразительные средства. Знания, полученные по 

«традиционной» методике преподавания, вырабатывают у учащегося механическое 

запоминание, поверхностное усвоение изучаемого материала и не дают глубокого 

понимания предмета. Такие знания не используются за пределами школы, быстро 

забываются, малополезны. 

Глубокому пониманию предмета, а также реализации саморегуляции школьников 

помогают задания, развивающие критическое мышление. Широко применяемые 
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учителями на уроках стратегии критического мышления, такие, как «мозговой штурм», 

чтение с остановками, синквейн, ведение дневника двойной записи, фишбоун позволяют 

активизировать деятельность учащихся и развивают в них чувство ответственности, 

самостоятельности, творческого подхода в выполнении заданий. Изучение произведения 

«Сын воды» Янко Мавра, которого называли белорусским Миклухо–Маклаем и Жюлем 

Верном в одном лице, было организовано через анализ двух текстов, которые учащиеся 

должны самостоятельно сравнить, найти общие и различные черты, а также суметь 

передать состояние героев, используя эмоционально-окрашенную лексику. 

Чтение текста методом ИНСЕРТ помогает ученикам найти знакомую информацию, 

и отметить ту, которая им незнакома. Так ученики выявляют проблему, которая требует 

изучения. Выполняя задания с использованием стратегии РАФТ при изучении и анализе 

системы образов повести «Сын воды» ученики также самостоятельно определили тему, 

которую они будут защищать. Стратегии выполнения задания были предложены 

учителем, форма представления работ была выбрана учениками самостоятельно. 

Результатом урока стало разнообразие форм представленных работ: выступление от 

имени главного героя повести Манга, рисунки учащихся, ролевая игра с элементами 

драмы. 

Принципы саморегуляции могут развиваться на каждом этапе урока, при 

выполнении заданий на уроке. При изучении грамматического раздела «Притяжательные 

местоимения» учащимся были предложены задания, при выполнении которых учащиеся 

использовали предыдущие знания по теме «Притяжательные прилагательные». Опираясь 

на свои знания, школьники составили и вывели определение притяжательным 

местоимениям. Сравнили свое определение с правилами, предоставленных в интернет-

ресурсах. Это задание вначале выполнили индивидуально, затем обсудили в группе. У 

каждого была возможность высказать свои идеи и предложения, и если они совпадали с 

мнениями других, то ученик вырастал в собственных глазах, становился увереннее.  

Оценивание также тесно связано с процессом саморегуляции. Уметь оценить не 

только одноклассника, но прежде всего себя, - один из важных элементов, при котором 

происходит осмысление и анализ полученных знаний, что, в свою очередь, способствует 

их закреплению. Для учителей и учащихся важно знать, чего они пытаются достичь, что 

требует понимания критериев достижения. Дескрипторы, составляемые для 

самооценивания по темам, помогают ученику увидеть, где он находится в данный момент 

по изучаемой теме, до какого уровня он должен подняться и какие навыки, умения, знания 

он должен развить. Что он должен по теме урока знать, понимать, применять, передать 

другому, создать?  Ученик должен видеть и знать, что и как оценивается по данной теме, и 

какую оценку он может заработать. Так, например, на уроке в 8 классе для достижения 

учебной цели 8.Г4 - создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 

элементами описания и /или повествования) на основе личных впечатлений и наблюдений 

была предложена дискуссия по теме «Чьи ценности вам ближе: жителей огненной Земли 

или Объединенного королевства?» дескрипторы которой были сформулированы самими 

учащимися. Учащиеся владеют пониманием того, что дискуссия должна быть построена 

по типу рассуждения, то есть обязательно должен быть сформулирован тезис, приведено 

не менее двух аргументов в поддержку своего утверждения, приведены примеры из 

текста, и сделаны выводы. 

Критериальное оценивание заставляет ученика задуматься о своих собственных 

знаниях по предмету. Оценивание работы одноклассника, комментарии, приводимые им в 

качестве аргумента, повышают учащегося в собственных глазах и глазах сверстников.  

Регулярное использование оценки сверстников и самооценки совершенствуют 

совместную работу учеников и их самосознание. В эссе на тему «Влияет ли самооценка на 

повышение качества знаний?» ученики написали, что когда они оценивают себя по шкале 
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оценивания с дескрипторами, то видят свои сильные и слабые сторон, то есть 

дескрипторы помогают получить хорошие знания. 
Учебная деятельность в современной школе построена на создании коллаборативной 

среды, которая позволяет учащемуся развиваться и в социальном и эмоциональном плане, так 

как они слушают различные точки зрения, и вынуждены выражать и защищать свои идеи. При 

этом учащиеся начинают создавать свои собственные уникальные концептуальные рамки, а не 

полагаться только на экспертов или рамки текста. Таким образом, в условиях 

коллаборативного обучения, учащиеся имеют возможность общаться со сверстниками, 

представлять и защищать идеи, обмениваться разнообразными убеждениями, ставить под 

сомнения другие концепции, и принимать активное участие [3, 21].  

Работа в группах – часто используемая форма обучения на уроках русского языка и 

литературы, которая помогает развить коммуникативные навыки, толерантность по 

отношению к чужому мнению.  Преимущества группового обучения мы видим в том, что у 

учеников развивается умение слушать, умение работать в коллективе, умение 

аргументировано высказывать свои идеи, выступать перед классом. Активно проходит 

обсуждение какой-либо проблемы в группе, которая начинается с индивидуальной работы, 

затем отражается на плакате. Ученики создают кластеры, отражают идеи на постерах, в 

таблицах, рисунках, готовят инсценировки. Например, при сопоставлении персонажей 

повести «Сын воды» Янко Мавра интересно прошла групповая работа по обсуждению 

вопроса: какими нравственными качествами обладали Манг, Грета и люди Объединенного 

королевства? Первая группа составила синквейн об изворотливости, ловкости и хитрости, 

вторая группа представила мини-сочинение о прямоте и честности. Таким образом, выполняя 

различные творческие задания, учащиеся защищают свои работы, объясняют, комментируют, 

стараясь излагать свои мысли, идеи последовательно, ясно, правильно.  Ученики учатся 

задавать друг другу вопросы высокого порядка. Ими движет самое главное – желание 

научиться, не отставать друг от друга, и это приносит свои положительные результаты. Этот 

вид работы формирует у школьников такие ценности, как уважение друг к другу, честность и 

ответственность за свое обучение, создает доверительные отношения между учениками и 

учителем. 

На наш взгляд, саморегулируемое обучение найдет свое продолжение в практике 

преподавания и обучения, так способствует развитию самостоятельности учащихся, глубокого 

понимания предмета и отвечает требованиям современного образования. 
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Айтыс – қазақ ауыз әдебиетіндегі ең мол жырлардың бірі. Ақындар айтысы – сыншы 

жұрттың көз алдында орындалады. Айтыс өнерінде халқымыздың тұрмыс-тіршілігімен 

қоса әдеп-ғұрпы баяндалады. Сонымен қатар өзекті мәселелер жырланады. Айтыс өнері 
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сонау ғасырдан бері келе жатқан жанрлардың бірі. Ендеше, біз қазіргі заман тұсындағы, 

яғни тәуелсіз Қазақстан тұсындағы айтыс өнеріне шолу жасасақ.  

Тірек сөздер: айтыс, қазақ, өнер, дәстүр, ақын, ана тілі, сөз, рух.  

 

Айтыс – одна из богатейших песен казахской устной литературы. Айтыс поэтов 

исполняется перед критикующей публикой. Искусство айтыса рассказывает о быте и 

обычаях нашего народа. Также поются актуальные темы. Айтыс – один из жанров, 

который существует уже много столетий. Итак, давайте взглянем на искусство 

айтыса в новейшее время, то есть во времена независимого Казахстана. 
Ключевые слова: айтыс, казах, искусство, традиция, поэт, родной язык, слово, дух. 

 

Aitys is one of the richest songs of Kazakh oral literature. Aitys of poets is performed 

before criticism. The art of aitys tells about the life and customs of our people. Current topics 

are also sung. Aitys is one of the genres that has existed for many centuries. So, let's take a look 

at the art of aitys in modern times, that is, in the days of independent Kazakhstan. 

Key words: aitys, Kazakh, art, tradition, poet, native language, word, spirit. 
 

Арман Тілектесұлы Бердалиннің айтыс өнеріндегі белестерін, айтыстарын тыңдай, 

қарай отыра ол Қазақ халқының ана тілінің тағдыры туралы, ұлттық дәстүр мен рухты 

ояту турaлы жырлaйды. Онымен қоса, алдында айтқандай айтыскер aқынның 

аландаушылығы қaзақ руханиятының жалынды жыршысы, әрі жоқтaушысы ұлттық 

баспасөзде тіл тағдыры өткір көтеріліп жатты. Бұл мәселе айтыс сайын aлдаспандай 

жaрқырап, туған тілдің болашағына деген алаңдаушылық ақын жырының бaсты 

тақырыбына айналды. Оғaн дәлел болатын Сaра Тоқтамысовамен болғaн сөз сaйысында 

Көкшетаулық aйтыскер aқынымыз Арман Бердалин тіл турaлы толғанысын былaйша 

өрбітeді: 

«...Ең басты мәселе боп тұрған қазір, 

Ана тілі – қазақ тілі құрып жатыр. 

Өз тілін, діліменен білмес жастар, 

Бағытын батыс жаққа бұрып жатыр. 

Шоқынса да біз қазір таң қалмаймыз, 

Осылай тығырыққа тығып жатыр...» [8, 20] 

-толғайды aйтыскeр ақынымыз.   

Сонымен қатар, А.Бердалиннің Балғынбек Имашeвпен айтысқанда айтқан жыр 

жолдaры: 

«Мәскeудің шыққаннан соң төріне ба, 

Айтайық алқалы елге жөнді лебіз 

Айтыстың осы елде болуына. 

Достығы орыс қазақ болды негіз 

Орыс-қазақ ежелден тамыр болғанн. 

Ол жайлы деректерді мол білеміз 

Орысты сыйлағандық осы емес пе, 

Путиннің портретің төрге ілеміз 

Орыс-қазақ тілдері болды егіз. 

Орысша шүлдірлесіп өзімізше. 

Шабамыз шарт кеткенше сөгілеміз, 

Қазақша түсінбейтін қазақ қызын, 

Орысша әрең-әрең көндіреміз» [8, 288]. 

Бұл айтылған жыр жолдарына назар аударсаңыздар, бұнда да «Қазақ тілінің» 

мәселесі көтеріліп тұр, онымен қоса қазақ жұртының тәуелсіздік алғаннан дейінгі мен 

кейінгі көрінісін суреттейді. 
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Айтыстағы тіл проблемасы қазақ қоғамында орын алып отырған көптеген 

көкейкесті мәселелердің оң шешімін табуына әсер етті. Ана тілдің қадір-қасиеті ұлт 

тарихымен сабақтастырыла қарастырылып, уақыттың келеңсіз көріністері барынша 

әшкереленіп отырды.  

Жоғарыдағы келтірілген Арман ақынның «Шоқынса да біз қазір таң қалмаймыз, 

Бағытын батыс жаққа бұрып жатыр» деген сөздері тілдің ұмыт бола бастауы тәрбиеге, 

имандылыққа да кері әсерін тигізіп жатқандығын аңғартады. Ана тілдің уызына жарымай 

өскен ұрпақтың төл тарихтан, дәстүрден, тәрбиeден, әдeбиет пен ұлттық мәдениеттен ада 

болып өсетіндігін айтыс ақындары жеріне жeткізіп жырлады. Айтыс аламанында жыл 

сайын көптеген жас толқынды, жаңa eсімдермен толығу үстінде. Мәселен, Дәулеткерей 

Кәпұлы, Оразалы Досбoсынов, Бекарыс Шойбеков, Ермек Жұматаев, және оның ішінде 

біздің көкшeтаулық айтыскер ақынымыз. 

Арман Бердалин сияқты ақындардың өзі, қазір aйтыстың орта буын өкіліне 

айналып үлгерді. Қоғaмдағы түрлі кeлеңсіздіктер мен өткір мәселелерді көтеруде осы 

ақындар үлкен жұмыс жасады. Қaзақтың тілі мен мәдениеті, өнері мен әдебиеті, 

экономикасы мен саясаты, экoлогиясы сияқты толып жатқан проблемалар осы ақындар 

айтысының негізгі нысaнына айналды.  Ғасырлар керуенін көктей өтіп, бүгінгі тәуелсіз 

Қазақстан тұсындaғы айтыс ақындарының мұрат-мақсаттарына зер салсақ, сонау бағзы 

замандaғы бабалар желісінің үзілмей келе жатқан дәстүрлі сабақтастығын анық 

бaйқаймыз. Өлең-жырдың көкжиегі кеңейіп, көркемдігі мейлінше артқан тұстa, көкірегі 

ояу, көзі ашық, оқыған-тоқығаны көп, білімді ұрпақ бабалар амaнатын бұрынғыдан да 

биіктетіп, өнердің өміршеңдік сипаттарын ажарлaндыра түсті. Елдігімізге сын, арымызға 

мін болар өмірдің өзекті мәселелeрі aйтыс ақындaрының aдуынды жырларында ашына 

айтылды. 

Айтыс ғaсырлар бoйы еліміздің әдет-ғұрпын, салт-дәстүрімен, өнерімен біте 

қайнасып бірге жaсап келе жатқан аса бай, төл жанр. Одан халқымыздың өмірге деген 

көзқaрасын, тaнымын және көркeмдік талап-талғамын аңғара аламыз. Сонымен қатар, 

болып жатқан проблемаларды да көре аламыз. Қазақстан елінінің тәуелсіздік алғаннан 

кейінгі жылдарда айтыскер ақындардың жырлаған мәселесі талқыланады.   

Тәуелсіздік алған жылдардан бері ауылдық, аудандық, облыстық, аймақтық 

дәрежеде өткен айтыстарды айтпағанда, республикалық, халықаралық дәрежeде көптеген 

айтыстар өткізілген. Тәуелсіздіктің баяндылығын сақтап қaлуға үндеген айтыс жырлары, 

қоғамдық өзгерістерге дер кезінде үн қосып, оны кeң насихаттап отырды.  

Экономикалық-саяси, әлеуметтік салалардағы қандaй да бір жаңалық-өзгерістер 

ақындар айтысының басты тақырыбына айналып, оның халыққа тиімді, тиімсіз тұстары 

бұқара талқысына ұсынылды. Біз санамалап көрсеткен осы алты проблеманың астарында 

қаншама мұң мен сыр жатқандығын айтысты көріп отырған халық неге түсінбесін?! 

Айтыс хaлықтың көкейіндегісін жарыққа шығаратын өнер. Қоғамның кезкелген 

зиялы азаматы, айтысты көрген, тыңдаған әр адамның көкірегіне ой, санасына «бұл 

қaлай?» деген сауалдың ұялауы заңдылық. Ұлттық мүддеге біріктіру, қоғaмдық пікір 

қалыптастыру дегеннің өзі осы жайттардан туындаса керек. 

Аталған кезеңдегі жас айтыскер ақын Арман Тілектесұлы Бердалиннің айтыс 

өнеріндегі белестерін, айтыстарын тыңдай, қарай отыра ол Қазақ халқының ана тілінің 

тағдыры туралы, ұлттық дәстүр мен рухты ояту туралы жырлайды. Өнердің Сарыарқа 

төсінде өріс ашып, өркен жаюына өлшеусіз үлес қосқан алып тұлғалар Ақан сері, Біржан 

сал, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырайлардың әншілік, ақындық, композиторлық, мұраларын 

тірілте толғап, мың құбылта орындаймын деген өнер өкілдерінің бас қосқан «Ата мұра» 

атты республикалық фестивалінен кейін көңіл-күйіміздің пәстеніп, ортайып қалғандығы 

шындық еді. Міне содан кейін араға төрт ай салып халық ақыны Көкен Шәкеевтің 80 

жылдығына арналған республикалық ақындар айтысы тағы да Көкшетауда өтіп төрт 

құбыламыз түгенделіп қалғандығын несіне жасырайық. 
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Тәуелсіздіктің баяндылығын сақтап қалуға үндеген айтыс жырлары, қоғамдық 

өзгерістерге дер кезінде үн қосып, оны кең насихаттап отырды. Экономикалық саяси, 

әлеуметтік салалардағы қандай да бір жаңалық-өзгерістер ақындар айтысының басты 

тақырыбына айналып, оның халыққа тиімді, тиімсіз тұстары бұқара талқысына ұсынылды. 

Біз санамалап көрсеткен осы алты проблеманың астарында қаншама мұң мен сыр 

жатқандығын айтысты көріп отырған халық неге түсінбесін?! Айтыс халықтың 

көкейіндегісін жарыққа шығаратын өнер. Қоғамның кезкелген зиялы азаматы, айтысты 

көрген, тыңдаған әр адамның көкірегіне ой, санасына «бұл қалай?» деген сауалдың 

ұялауы заңдылық.   

Қ. Төреғожаның «Арманның айы туған күн» атты материалында: 

«Өзге өңірлерден жас айтыскерлер қаулап бой көрсетіп жатқанда, облысымыздан 

осы күні жиі өтетін республикалық айтыстарда жас таланттардың бұзып-жарып шыға 

қоймауы кәдімгідей жанға батып, жөні бір басқа осы өнердің ертеңі алаңдатпай 

қоймайтын. 

Биыл туғанына 80 жыл толғалы отырған Көкен атамыздан бастап, сан айтыста топ 

жарған. Баянғали, Ерік, Құдайберлі, Сайлау тұрғанда ауызды қу шөппен сүртуге болмаса 

да, соңғы көш Бақытбектен тұйықтала беретін жастар жағының бұл додада өз еншісін ала 

алмай жүргендері ойландырып, Һәм өкіндіре беретін. 

Сөйтіп жүргенде алғаш өзімізге тоқсаныншы жылдардың ортасындағы 

оқушылардың облыстық айтысынан таныс Арман Тілектесұлы Бердалин осы өнерге еркін 

кірді де, жастардың аяқ алысы сыналған біраз ортада өзін танытып үлгерді. Енді 

сонысынан үміттеніп, нағыз мықтылар сөз түйістіретін үлкен айтыстардан қалай көрінер 

екен деп тосқанымыз ініміздің шама-шарқынан әрі барардай бір екпінді топшылауымыз 

еді. 

Еншалла, сол күнге келген екен. Айтыс десе ішкен асын жерге қоятын бүкіл 

Ақмолалық өнер сүйетін қауым үшін үлкен додаға үкілеп қосқан Арманымыздың кеші 

болғанын «Хабар» телеарнасынан оның Анар ақынмен айтысын тамашалаған әр көрермен 

өзі-ақ жүрек тұсына жазып қойған болар.  

Арманның халқымыздың біртуар ақыны Дулат Бабатайұлының 200 жылдығына 

арналып Астанада өткізілген осынау республикалық айтыста көзге түсіп, осы өнердің бір 

майталманы болған марқұм Ерік Асқаров ағасының атындағы арнайы жүлдені жеңіп 

алғанын білсек те, мынадай өнер көрсетер деп ойлай қойған жоқ едік. Көптен көңілден 

кетпей жүрген олқылықтың орны кілең ондықұпайлармен толып, айызымыз бар қанды-ау. 

Қуанышта шек жоқ. Осы жолғы айтыста жүйрік шыққан Арман Бердалин енді бұдан 

былай да ел үмітін қолына берік ұстайды деп сенейік.» - делінген. 

Ақын Алмас Темірбайұлы Арман Бердалиннің «Айсары» атты кітабына 

төмендегідей ой-пікірін қалдырды: 

«Бұл әлі басы ғана. Атырау мен Алтай арасындағы алты алаштың баласына Арман 

Бердалин осы бір алғашқы жыр жинағынан кейін, Алла жазса, талай-талай туындыларын 

ұсынады. Ұсына алады ол. 

Қазақ әдебиетінде жылда-жылда кітап шығарып, сол кітаптарының санын қырық-

елуге жеткізгісі келген ақындар аз болмаған. Алайда, олардың аты-жөндері көнекөз 

тарихтың киіз кітабына кірмей қалғандығын бүгінгі жұрттың біразы біліп қойды. Мәселе 

кітаптың санында, сөз иесінің жас шамасында емес.  

Әзірше, Арманның жасы жиырмада. Жиырманың бергі жағы белгілі, арғы жағын 

ішіміз сезеді… 

Арман аламанды алдын ала сезетін арғымақтай айтыскер ақын. Алайда, ол 

маңдайына бұйырған бақытын айтыстан емес, жазба өлеңнен табатынына сенемін. Арман 

түгілі, Құдайберлі Мырзабеков ағамыз да сөз өнерінің саф алтынын айтыскерліктен емес, 

жазба поэзиядан іздеп-тауып, жырға іңкәр жұртқа үйлестіріп һәм өзі игілігін көріп отыр. 
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«Айсарының» ішіндегі өлеңдерде жиі ұшырасатын тірлік сүйгіш тіркестерді, 

ойнақы ойларды, зілмауыр мұңдарды, сезімтал сезімдерді көкірегі зерек, көңілі сергек 

оқырман ғана байқай алады, сезіне алады. Оған көз жеткізу аса қиын да емес. 

Иә, рас, Арман өлеңдерінде ашық түсті ақ, сары бояулардан гөрі қара, қоңыр 

бояулар мол. Қайғы-мұңы түгілі, уайымының өзі жұрттікіндей сары уайым емес, қара 

уайым. Кей тұста публицистикалық сарын сезіледі. Ол көбіне көп алуан-алуан ойлар 

иектеп, әлденені әлденеше аңсап, ауыр мұңға шомған шақта жазады өлеңді. «Егеменді ел 

болдық!», «Тәуелсіздік жасасын!» деп жарау атқа жалаң бұт шауып, жалған ұрандайтын 

жазғыш аға-апаларына ұқсағысы келмейді. Ұқсағысы келсе де ұқсай алмайды. Өйткені, 

оның мінезі қандай болса, өлеңі де сондай. Шын ақындықтың бір белгісі – осы.  

Әлгінде тілге тиек еткен уайым-мұңға қатысты кемшін тұстар Арманның кінәсі 

емес, кінәмшіл тағдырдың кінәсі. Ал Арманның ақындық парызы –тағдырдың сол кінәсін 

жуып-шаю, мінезді өлеңнің мәселесін қайтармау. Мен Арманнан ірілік күтемін. Оның 

тарапынан оқырманға да одан басқа ештеңе де керек емес. 

Айтыс ғасырлар бойы еліміздің әдет-ғұрпын, салт-дәстүрімен, өнерімен біте 

қайнасып бірге жасап келе жатқан аса бай, төл жанр. Одан халқымыздың өмірге деген 

көзқарасын, танымын және көркемдік талап-талғамын аңғара аламыз 

Сонымен қатар, болып жатқан проблемаларды да көре аламыз. Қазақстан елінінің 

тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда айтыскер ақындардың жырлаған мәселесі 

талқыланады. Тәуелсіздік алған жылдардан бері ауылдық, аудандық, облыстық, аймақтық 

дәрежеде өткен айтыстарды айтпағанда, республикалық, халықаралық дәрежеде көптеген 

айтыстар өткізілген. 

Тәуелсіздіктің баяндылығын сақтап қалуға үндеген айтыс жырлары, қоғамдық 

өзгерістерге дер кезінде үн қосып, оны кең насихаттап отырды. Экономикалық саяси, 

әлеуметтік салалардағы қандай да бір жаңалық- өзгерістер ақындар айтысының басты 

тақырыбына айналып, оның халыққа тиімді, тиімсіз тұстары бұқара талқысына ұсынылды. 

Біз санамалап көрсеткен осы алты проблеманың астарында қаншама мұң мен сыр 

жатқандығын айтысты көріп отырған халық неге түсінбесін?! 

Қоғамдық пікір қалыптастырудың басты шарты – шындық. Шынайы шындыққа 

көзі толық жетіп, оны сезінген бұқара халық өзі өмір сүріп отырған қоғамның бүгіні мен 

болашағын байыпты бағамдай алады. Сол арқылы келешекке қадам басып, көштерін 

түзейді. Кейде газеттен оқып, теледидардан айтылған ресми сөздерден гөрі халықтың 

жан-дүние, сезіміне зор әсер ететін насихат түрлері болады. Ондай руханият көзі – әрине, 

айтыс өнері екендігі ақиқат.  

Сөз өнері тұрғысынан алып қарар болсақ, айтыс өлеңдерінің өзіне тән табиғи 

ерекшелігі болады. Мәселен, көркем әдебиетті адам оқу арқылы санасына сіңіреді. Газет-

журнал материалдарын да дәл солай қабылдайды. Бұл жердегі айтыс жырларының 

ерекшелігі сөз құдіреті тыңдаушыға немесе көрерменге үн-әуез, айтысушы ақынның ым-

ишарат, қимыл-әрекеті арқылы,бірнеше үстеме сипаттар арқылы сіңеді. Кітап пен газет-

журналды әр адам өз көзқарас, түсінік деңгейінде қабылдайды. Ал, саз аспабы арқылы 

әуенмен әспеттелген жырлардың немесе сөздің тыңдаушыға әсері өзгеше болмақ. Бұл 

туралы А.Байтұрсынов мынадай пікірлер айтты: «Сөздің асыл болуы –ұнауымен. Сөз 

көңілге сипат жағының көркемдігімен, сөз мағына жағының күштілігімен жағады. Сөз 

көркемдігі, әуезінің әдемілігі мен кестесінің келісті болуынан табылады. Әуез әдемілігі 

сөзді дыбыс жағынан тәртіптеп, үйлестіріп тізуден болады. Күштілігі сөздің қалыпты 

мағынасының үстіне күш қосатын әдістерді істеуден болады», А. Байтұрсынов келтірген 

осы пікір барлық мағынасымен айтыс өлеңдерінің табиғатына толық сай келеді деуге 

болады.  
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Бұл мақалада жыраулар поэзиясының дамып, өркендеуіне ерекше әсер еткен 

жыраудың бірі, орта ғасырдағы жыраулық әдебиеттің өкілі – Шалкиіз Тіленшіұлы 

жырларының тақырыптық-идеялық ерекшеліктері, жырларының көркемдігі туралы 

айтылады.  

Тірек сөздер: жыр, жырау, жыраулық поэзия, толғау, қоғам, ел тағдыры. 

 

В данной статье рассказывается о тематических и идейных особенностях 

стихотворений Шалкииза Тленшиулы, представителя средневековой литературы 

жырау, оказавшего значительное влияние на развитие и процветание поэзии жырау. 

Ключевые слова: жыр, жырау, поэзия жырау, толгау, общество, судьба страны. 

 

This article describes the thematic and ideological features of the poems of Shalkiz 

Tlenshiuly, a representative of medieval Zhyrau literature, one of the Zhyrau, who had a 

significant impact on the development and prosperity of Zhyrau poetry. 

Key words: zhyr, zhyrau, zhyrau poetry, tolgau, society, destiny of the country. 

 

Қазақстан тәуелсіз мемлекетке айналғалы бері қазақ халқының тарихына деген 

жаңа көзқарастарды зерделеуге ғана емес, сонымен қатар әдебиет тарихының көптеген 

мәселелеріне, оның ішінде халық мұрасына да зерделеулер жүргізілді. Сондай-ақ, 

объективті бағалауға қолайлы жағдай жасау үшін тоталитарлық жүйенің теріс саяси және 

таптық күшін талдауға және бағалауға мүмкіндік туды. Қазір күн тәртібінде қазақ 

халқының рухани мұрасын өзгеріссіз қайтару, яғни жырау туындыларын ғылыми 

басылымын жариялау, оларды қайта жаңғырту аса маңызға ие. 

Қазақ әдебиетінің жыраулық дәстүрі өз кезегінде үш түрлі кезеңді қамтиды. 

Алғашқы кезең 13-15 ғасырлардағы жыраулық әдебиеттің қалыптасу кезеңі. Бұл уақытқа 

Сыпыра жырау, Асан қайғы, Қазтуған секілді ақындарымыздың мұраларын жатқызамыз. 
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Олардың жырлаған тақырыптары саяси-әлеуметтік тақырып болды. Ол кейіннен 15-17 

ғасыр өкілдері ерлік пен елдікті жырлап, сол жолда күрескен қазақ хандарының, би, 

сұлтандарының, батырларының бейнесін жасады. Жыраулар шығарамалары өзінің бай 

қуатты тілімен, мазмұндылығымен, суреткерлігімен ерекшеленеді. Қазақ жыраулары – өз 

заманында елді билеген ханға басу айтқызып, оны әділдіктің түзу жолына салып отырған.  

Жыраулар поэзиясының дамып, өркендеуіне ерекше әсер еткен жыраудың бірі, 

орта ғасырдағы жыраулық әдебиеттің өкілі – Шалкиіз Тіленшіұлы. Шалкиіздің әкесі 

Тіленші сахара ақсүйектерінің бірі болса, нағашы жұрты да өте беделді, ел билеген 

адамдар болған. Ол үш айлығында анасынан айырылып, нағашыларының қолында 

тәрбиеленеді. Жыраудың «Би Темірді хаж сапарынан тоқтатуға айтқаны» дейтін 

толғауына қарағанда, Шалгез Тіленшіұлының біраз уақыты ноғай ордасының әміршісі 

Темір бидің төңірегінде өткендігі байқалады. Шалкиіз жыраудың толғауларының 

қатарына «Жел, жел есер», «Қатынасы биік көлдерден», «Ағынды сулар, аймақ көл», 

«Жапалақ ұшпас жасыл тау», «Шағырмақ бұлт жай тастар», «Көктеп мінген ерінің», 

«Арық хан», «Айғырдан туған жампоз бар» сынды жырларды жатқызамыз. Оның 

шығармаларының негізгі тақырыбы ерлік, елдік мәселесі және өз заманында өмір сүрген 

Темір биді дәріптеуге арналды [1, 45]. 

Оны мына бір өлеңіндегі:  

Тіленшіұғлы Шалкиіз, 

Иесі би Темірдің тұсынла 

Бұлтқа жете жазды бұ мүйіз 

Иесі би Темірдің соңратын 

Тұқылдықтан тарсылдап 

Үзілер болған сол мүйіз,-деген жолдардан аңғаруға болады.  

Шалкиіз ақынның шын аты Телағыс болды, бірақ қайталанбас бүлікшіл сипатына 

байланысты адамдар оны Шалкез деп атады. Ол жетім қалып, Мұсаның қолында өскен. 

Жалпы, Шалкиіз ақынның шығармалары ноғай, қарақалпақ тілдерінде кең тараған. Оның 

шығармалары XIX ғасырда қағазға басылып, ХХ ғасырдың басында басылған. 

Шалкиіз жыраудың шығармалары сол кездегі ақындардың шығармаларынан гөрі 

көп нәрсеге қол жеткізді. Қорда жырау шығармаларының он шақты нұсқасы мен 

жазбалары бар. Оларды айтатындар, оларды адамдарға тарататындар Радлов, М.Османов, 

А.Бергалогули, А.Сикалиев және басқаларын жазған, жариялаған адамдардың арасында 

бұл нұсқалардың кейбірі кеңес заманында біршама табандылықпен жарияланды [2, 28]. 

Шалгез шығармалары кеңес заманында "Алғашқы әдеби нұсқалар" (1957), 

"Алдаспан" (1971), "Қазақ ақындары" (1987) кітаптарында қазақ тілінде басылып, 

республикалық газеттерде жарық көрді. Ол сондай-ақ әдебиет және өнер институтының 

тарих бөлімі дайындаған "15-18 ғасырлардағы қазақ поэзиясы" (1982) ғылыми 

басылымында жарық көрді.  

Жақсыңнан мені кем көрдің,  

Жақсыңнан мені кем көрсең,  

Жаманыңмен тең көрсең, 

Ұялы берікке қос артып,  

Сен есенде мен сауда 

Ырысымды сындайын 

Сегіз қиыр шартарапта іздермін... деп ашып айтып салады.  

Кейбір оның кемшіліктеріне қарап,  

Жоғары қарап оқ атпа, 

Жуық түсер қасына,-десе енді бірде: 

Жаманға сырыңды қосып сөз айтпа, 

Күндердің күні болғанда,  

Сол жаман айғақ болар басыңа деп кеңес береді.  



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

234 
 

Жыраудың жақсы мен жаман мәселе турасында толғауының өзіндік сыры бар. Сол 

кезеңдегі қоғам, тәрбие, адамдардың болмысы осыны терең аңғартады. Жақсы мен 

жаманның ішкі мінездемелерін ашуда Шалкиізден асып жырлаған ақын жоқ деп санауға 

болады. Енді осы туындының көркемдігіне назар салсақ. Ең алдымен Шалкиіз жырау 

туындыларына шұбыртпалы, ерікті, кезекті ұйқастар тән болып келеді. Автор өз идеясын 

жеткізуде мағынасы бір-біріне қарама-қарсы түрдегі ұғымдарды паралельді түрде 

қолданады. Оның өлеңдері тек көркемдігімен ғана емес, пәлсапалық ойлау жүйесімен де 

ерекшеленеді. 

Жалпы, Шалкиіз ақынның Би Темірге арналған жырларында кеңес, ақыл айту 

түрінде жақсылыққа бой алдырып, жамандықтың, кесапаттың алдын алып отыруға 

шақырады. Бұл тек Шалкиіз ақынның мұрасына ғана емес, жалпы жыраулар поэзиясында 

кездесетін сарын. Сол кезеңдегі елді басқару, жақсы амалдарды жасау, хан қандай болу 

керек деген сұрақтарға мүдірместен, дәл, тура айту – қазақ жырауларына тән қасиет.  

Шалкиіз ақын Темір биді халықтың басын құрған, өте әділ төре етіп суреттейді. 

Шалгез бейнелеуінше Темір кетсе, «етектеп жиған көп халыққа» ие жоқ. 

Темір еді биіміз 

Теңіз еді халқымыз,  

Тебірлерге қалғанда, 

Теңселер сойды ауыр ноғай 

Жұртыңыз! – деп егіле тебіренеді.  
Жырау өмірінің жарқын кезі Темір би сарайында өткен. Ол заманда Шалгез өзі би, 

өзі батыр, өзі шешен, өзі жырау болды. Демек, Темір Шалгездің қамқоршысы болса, ал, 

Шалгез Темірдің мәртебесін өсіріп, жұртты аузына қаратқан жалынды тілі, аузы дуалы 

абызы болды [3, 17].  

Шалгездің «Арық хан», «Боз үстіне от жаққан», «Ғизмат иям би Темір», «Мен 

иемнің күнінде» толғауларында жырауы Азике, Мансұр дейтін шонжарларға тап болған 

мүшкіл халдегі кезінде Темірді аса қатты аңсап жырлайды.  

Боз үстінде от жаққан,  

Бұзмай бұлан пісірген, 

Мен иемнің бөрлі ала тасы едім. 

Иә, ием, сенің сырың мен білмем, 

Менің ием би Темірдің әрі өзім, 

Жау көрген күн жүрегінің басы едім.  
Шалгез аталған жырларда Азике, Арық хан, Мансұр сияқты мырзаларды Темір 

образына қарама-қарсы  бейнеде суреттейді. Бұған қарағанда жырау Азике мырзаға Темір 

өлгеннен кейін тап болғанын  көреміз.  

Жыраудың бізге жеткен шығармаларының бәрі азаматтық, әлеуметтік лирикаға 

жатады. Ол өзінің қай толғауында болмасын, өмір заңдылығын, заман үрдісін қатар 

суреттеп отырады.  

Шалкиіздің ерлікті, батырлықты дәріптейтін көлемді шығармаларының бірі – «Ер 

Шобан» дастаны. Жырдың қысқаша мазмұны былай болып келеді.  

Ноғайлының Ер Шобан деген батыры біраз жолдастарымен Қабардыдан Биғазы 

дегеннің екі жүздей жылқысын айдап қайтады. Арттарынан көп кісімен Биғазы қуып 

келгенде Ер Шобан айтады:  

Саф арғымақ сайлаған,  

Найзасына жалау байлаған,  

Қабардының Биғазы 

Жүйрігіне шыдамай,  

Желпіп шықты көк тауға. 

«Қайт! Қайт! Деймін қайтпайды,  
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Қайтқанын намыс көргенге ұқсайды.  

Онда тұрып Биғазы: 

Ақыраған ат мінген,  

Аббар көшіп, шет қонған,  

Жау алдына бет қонған 

Естерек ұлы Ер Шобан, 

Жиыныңның ішінде 

Кімдер бар да кімдер жоқ,  

Ашып айтшы сен маған?-дейді. 

Сонда Ер Шобан сес көрсетіп, өз тобының ішінде ноғайлының атақты 

батырлары бар екенін айтып, әрбірінің батырлық қасиеттерін танытатын эпитет, теңеу, 

метафораларды қолданып суреттеп шығады. Мұншама батырға амал-айла болмас деп, 

Биғазы қайтып кетеді. Дұрысында Шобанның қасында атаған батырларының 

ешқайсысы жоқ екен. Жыраулар поэзиясындағы дәстүрге айналған бір көркемдік тәсіл 

– санамалап дақпа-дақтап суреттеу, жеке-жеке мінездеу. «Ер Шобан» толғауындағы 

әрбір батырды мінездеу тәсілі қаншама ақындарға үлгі болды [4, 85].  

Шалкиіз ақынның гуманистік, адамгершілік қасиеттерді насихаттайтын 

жырларының мәні бір бөлек. Ата-ананы сыйлау, өзге адамдарға жақсылық жасау, 

құлағанға сүйеу, демеу болу Шалкиіз өлеңдерінің негізгі тақырыбының бірін құрайды. 

«Мекке менен Мәдина үйдің іші, Алыс сапар дейді ғой барған кісі» деп басталатын 

өлеңінде осы ата-ананы сыйлау деген нәрсеге үлкен ден қояды. Оның өлеңдерінде 

«Тәңір» сөзі өте жиі ұшырасады және ол Алла сөзімен қатар жүреді. Ол Ислам дінінен 

хабардар болған және оның діни көзқарастарының пәлсапасы өте жоғары. Шалкиіз 

ақын өмірдің өткінші екендігін, жалған дүниедегінің бәрі күйбең тіршіліктен 

тұратынын айтады. Сондай-ақ, өмірде кездесетін сәтсіздіктердің бәріне бой алдырмай, 

онымен күресіп, қарсы тұру да қажеттігін алға тартады.  

«Мынау жалған дүние, кімдерден кейін қалмаған?» деген сөзі осыны аңғартса 

керек.  

М.Мағауиннің айтуынша, Шалкиіздің шығармасы 12 рет басылып шыққан. 

М.Мағауин Қазақ әдебиеті тарихындағы ерекше орнын, қазақ жырау поэзиясын дәл 

және нақты дәйексөздермен және жан-жақты көркем талдаумен негіздеді. Жыраудың 

өмірбаянында Шалкиіз поэзиясының не бергені, бірінші-екінші көркем көріністермен 

байланысы туралы талассыз және қисынды тұжырымдар кеңінен жасалған. Ғалым 

Шалкиіздің шығармаларын көркемдік тұрғыдан талдап, сөздерді қолдану тәсілін 

ерекше бағалайды.  

Сөзімізді қорытындай келе, Шалкиіз ақынның қазақ жыраулар поэзиясындағы 

орны ерекше. Оның жырларындағы небір көркемдік тәсілдерден өзінен кейінгі 

ақындар үлгі алды. Өзге жыраулармен салыстырғанда Шалкиіздің жырларының саны 

өте көп және құндылығы, көркемдігі өте жоғары. Ол өз кезегінде азаматтық лириканы 

қалыптастырған импровизатор жырау.  
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Мақалада Қ.Жұмаділов романындағы тарихи оқиғалардың берілуі талданылады. 

Тарихилық, тарихи шындық сөздерінің анықтамасы беріледі. Қазақ тарихының Қабдеш 

Жұмаділовтің “Соңғы көш” романында суреттелу шынайылығы қaрacтырылaды. 

Кілт сөздер: Қ.Жұмаділов, тарихи романдар, қазақ тарихы, ұлт тарихы. 

 

В статье анализируется передача исторических событий романа К.Жумадилова. 

Даются определения исторических слов, исторической действительности. Рассмотрена 

достоверность описания казахской истории в романе Кабдеша Жумадилова «Соңғы 

көш». 

Ключевые слова: К.Жумадилов, исторические романы, казахская история, 

национальная история. 

 

The article analyzes the transmission of historical events in K.Zhumadilov's novel. The 

definition of the words historicity and historical truth is given. The realism of the description of 

Kazakh history in Kabdesh Zhumadilov's novel “The Last Street” is considered. 

Key words: K.Zhumadilov, historical novels, Kazakh history, national history. 

 

Әдебиеттану ғылымында тарихи роман жанрына тән сипаттың бірі оның 

тарихилығы болып табылады. Ал тарихи романның поэтикалық ерекшелігінің өзі осы 

тарихилық пен деректіліктің көркемдік тұтастығынан келіп шығады.  

«Тарихи шындық – өмір шындығының тарихи тақырыпқа арналған шығармадағы 

көркемдік көрінісі. Тарихи шындыққа қоғамдық өмірдегі нақтылы құбылыстар, болған 

уақиғалар, өмір сүрген тұлғалар арқау болады. Тарихтың, халық өмірінің шынайы 

болмысын елестету арқылы өткеннің сипаты танылады. Алайда, әдеби шығармадағы 

тарихи шындық – көркемдік бейнелеу тәсілімен берілетін өмір шындығы, яғни көркемдік 

шындық» [1, 195]. Мұнда өмір шындығы мен тарихи тұлғалар көбінесе көркем қиялға 

бағынады, яғни ойдан шығарылған оқиғалар мен қиялдан туған кейіпкерлер қатар жүреді. 

Бірақ қалай болғанда да тарихи шындық бұрмаланбай, нанымды шығуға тиіс. 

Ал «тарихилық дегеніміз белгілі бір заманның нақты тарихи жағдайларын, 

қайталанбас келбеті мен өзіндік қасиеттерін, мән-мағынасын, болмысын, ұлттық-тарихи 

және өмір шындығын, идеялық-танымдық тереңдігін көркемдік тұрғыдан жырлап, 

тарихтың көркемдік философиясын шеберлікпен жеткізу» [1, 195]. Бұдан шығатын 

қорытынды тарихи жанрдың негізгі көркемдік тәсілдері болып табылатын «тарихи 

шындық» пен «тарихилықтың»  көркем шығармадағы қызметі ортақ. Десе де тарихилық 

өткенді (ретногоз), бүгінгіні (презентогноз), болашақты (прогноз) жалғастыратын жазушы 

танымының дәнекері ретінде көркем әдебиет дамуының дәстүрлі жолын шынайы 

шындықпен, нақты дерекпен көрсетуге негізделеді.   

«Қаздар қайтып барады» әңгімесі мен «Соңғы көш» дилогиясы арқылы 

Қ.Жұмаділов – қазақ әдебиетіне соны тақырыппен, тың толғаныспен енген жазушы. 

Шетелдегі қазақтардың тағдыр талайы туралы білу – әлі де зәру мәселелердің бірі. Бұл 

түгіл жалпы «кеңестік дәуірде туған тарихи романдарға обьективті түрде баға берілді» деп 

бүгінде ешкім де айта алмаса керек. Ал 1974 жылы «Соңғы көш» сияқты шекара 
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сыртындағы қазақтар тағдырын тұңғыш қозғайтын роман алғаш шыққанда қазақ сынынан 

тысқары қалуының өзіндік себептері бар. Тіпті күнібүгінге дейін жекелеген ғылыми 

мақалалар болмаса, қазақ әдебиетіндегі сүбелі шығармалардың біріне айналған «Соңғы 

көш» туралы арнайы зертеу жұмысы әлі де жазылған емес. Оның басты себебі – 

тәуелсіздікке дейін отаршылдықтың сұрқия саясаты мен зұлымдықтарынан туындаған 

көшпенділер қоғамының ұлттық мінезі бен қанына сіңген машығына тигізген зардаптары 

мен өзгерістерін айтуға тиым салынғандығынан еді.  

Тоталитарлық режим жүйесі романдағы бас кейіпкер Естайға (прототипі – 

жазушының өзі) ғана өз зардабын тигізіп қоймайды, кітаптың жарыққа шығуына да 

орасан зор бөгет жасайды. 

Шыңжандағы ұлт-азаттық көтеріліс, оның көсемдері мен батырлары соның ішінде 

Оспан батыр туралы сол тұстағы құпия дерек қазақ оқырмандарына тұңғыш рет 

Қ.Жұмаділовтің «Соңғы көш» дилогиясы арқылы жеткен еді. Ол өзі суреттеп отырған 

уақыт тынысын саналы түрде терең реалистік сипатпен бере білді. Өткен тарихты саралай 

отырып, қоғамның ең басты тарихи оқиғасын таңдап ала білді және оны бүгінгі күнге 

дейін жалғастыра отырып, тарих пен көркемдіктің біртұтас әлемін жасады. 

Қ.Жұмаділовтің «Соңғы көш», «Тағдыр», «Дарабоз» романдары тақырып 

сонылығымен, заман шындығын көркем айшықтаумен дара тұр. Сондай-ақ оның 

шығармалары «түрі ұлттық, мазмұны социалистік» желеуден ада болуы қазақ халқының 

мәдени руханиятын емін-еркін көрсетуге жол ашты.   

«Соңғы көш» деген сөздің қат-қабат мағынасы бар. Ең алдымен бұған «көштің 

соңы»  немесе бір отбасының ғана көші деп қарамау керек. Жазушы бұрын ешкім 

қозғамаған бұл сөзді өз өміріне тікелей қатысты болғандықтан да алған сыңайлы. Автор 

сөзімен айтсақ: «Оны тек 1962 жылғы көш деп ұғынбау керек. Мыңдаған жылға созылған 

қазақтың көшпелі өмірі ХХ ғасырдың ортасына дейін Шыңжаңда ғана сақталғаны 

жұртшылыққа белгілі. Бір сөзбен айтқанда, сол көшпенділердің соңын, өзім куәсі болған, 

сарқытын ішкен өмірдің ең соңғы суреттерін қағазға айнытпай түсіруім қажет болды. 

Біртіндеп тарих сахнасынан кетіп бара жатқан, енді ешуақытта қайталанбайтын, тұтас бір 

дәуір, неше алуан характерлер тұрды көз алдымда. Көшпенділердің ең соңғы байы, ең 

соңғы биі, ең соңғы батыры, ең соңғы ару қыздары... Көркем әдебиеттің басты бір мақсаты 

– уақытты «кідірту», өмір көріністерін қағаз бетіне мәңгі қалдыру ғой. Біз «Соңғы көште» 

хал-қадарымызша осы мақсатты орындауға күш салдық», – дейді [2, 478]. Бұдан шығатын 

қорытынды жазушы «көш» деген сөзге бүкіл елдің менталитетін сиғызса, «соңғы» деген 

сөзге «көшпенділердің соңғы тұяғы» деген мағынаны сиғызып, 1960 жылдарға дейін 

Қытайда ғана сақталған  көшпенділер өмірінен сыр шертетін роман-эпопея тудырғанын 

көреміз. Роман-дилогия соңында жазушы от тиген қамыстай, елдің дүрк көтерілуіне 

себепші болған бүкіл Құлыстайды кезген ұлы дүбір «көш», «көшу» деген сөздің 

құдіретіне бас иіп, «Ұлы көш» басталды деген сөзді жүйрік аттың желмен жарысқанына 

теңейді. Осылайша қазаққа бұрыннан етене таныс жылқы мен көш ұғымы тарихи 

поэтикалық сыр-сипатқа ие болған. Осындай шағармалары арқылы өзінен кейінгі қазақ 

прозасының көркемдік әлеміне, сондай-ақ Шыңжандағы қазақ әдебиетіне де үлкен әсер 

етіп, өзіндік мектеп, жаңа дәстүр қалыптастырды.  

Қ.Жұмаділовтің «Соңғы көш» сөзіне берген қат-қабат мағынасының астарында 

қилы-қилы өмір жатқаны анық. 

Белгілі ғалым Р.Нұрғали құрастырған «Қазақтың 100 романы» атты кітабында: 

«Шетелдегі қазақ диаспорасының көрнекті өкілдерінің бірі, қоғам қайраткері, журналист, 

қаламгер Хасан Оралтайдың «Елім-айлап өткен өмір» шығармасын жанр жағынан 

алғанда, өмірбаяндық роман деуге болады. 1999 жылы Стамбул қаласында жарық көрген 

сегіз жүз бетке жуық туынды С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу», С.Мұқановтың 

«Өмір мектебі» романдары сияқты автордың басынан кешкен өмір жолынан мол 

мағлұматар береді. Мұндай романдар қазіргі әдебиетімізде де бар. Мысалы соңғы 
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онжылдықта жарық көрген Б.Тілегеновтың «Тұйық өмірдің құпиясы», Ә.Нұршайықовтың 

«Өткелдер», Р.Тоқтаровтың «Бітеу жара», Қ.Жұмаділовтің «Таңғажайып дүние», 

М.Мағауиннің «Мен» романын айтуға болады»,– деп жазылған [3, 193]. Осы тізімнің 

қатарына жоғарыда аталған Халифа Алтайдың туындысын да жатқызуға болады. 

Сонымен бірге бірін-бірі толықтырып тұрған бұл екі кітап Түркияға ауған қазақтардың 

тағдырының тарихи шешіресі әрі ғұмырбаяндық роман жазудың өзіндік өнегесін 

көрсететін қазақ әдебиетіне қосылған сүбелі дүниелер деп қарау парыз. 

Тибет арқылы Индияға, одан Пакистан арқылы Түркияға кетуге мәжбүр болған 

қазақтарды көзімен көрген Британ парламентарийі былай деп жазады: «...Орта Азияны 

коммунистік идеяның жайлауымен ымыраға келмеген қазақтардың ерлік пен қасіретке 

толы тағдырлары осындай болды. Ресей орнықтырған тирания мен Қытайдың жаңа 

тираниясы қазіргі кезде бұл құрлықтың халқын азапқа салды. Осы тираниядан 

қазақтардың қашуы – ерлік және бұл туралы Еуропа мен Азияның ерікті әлемі білуге 

тиіс», – дейді [4, 81]. Жоғарыда аталған Х.Алтай мен Х.Оралтайдың деректі кітаптарын 

оқысаңыз, кезінде қай жерде өмір сүрмесін, қандай ұлттың өкілі болмасын көзі ашық, 

көкірегі ояу оқығандар мен алашшыл азаматтар сезінген бізге беймәлім дүниенің қаз-

қалпында жасалған картинасы көз алдыңызға келеді. 

Қазақ әдебиетіне «шекара» тақырыбын тұңғыш әкелген Қ. Жұмаділовтің 2006 

жылы 20 сәуірде «Алматы ақшамы» газетіне берген сұхбатында «Мен Қазақстанға 

уылдырық шашу үшін келдім» деген сөзді тегін айтып отырмағанын осыдан да көруге 

болады.  

«Соңғы көштің» тақырыбы 1962 жылы 10 сәуірден 1 мамырға дейін айналасы 20 

күн ішінде Тарбағатай шекарасынан Қазақстанға өткен 200 мың адамның қалың көші 

сияқты болып көрінеді. Негізінде мүлде бұлай емес. Бұл кітап – ХХ ғасырдың ортасына 

дейін тек Қытайда ғана сақталған көшпенділер тұрмысының соңғы шежіресі іспетті. 

Сондай-ақ Тарбағатай аймағын мекен еткен қазақтардың ұлт-азаттық күресі, Оспан батыр 

бастаған көтеріліске қатысқан халық қаһармандарының азапты тағдыры, Шығыс 

Түркістан республикасының күйреуі, ХХ ғасырдың бас кезіндегі Алаш зиялыларының 

шекара сыртындағы қазақтарға тигізген рухани әсері, қазақ өмірінде «ақ қашқан» жылы 

деген атпен қалған кезең көрінісі, жергілікті халықтың жерімен жүрген генерал Бакшь, 

Анненков, Дутов армиясының соңғы тынысы, Қазақстандағы ашаршылық зардаптарынан 

босқан елдің Шыңжандағы тағдыры, ондағы «мәдениет төңкерісі» басталар алдындағы 

оқтын-оқтын халық басына төнген саяси науқан жылдарынан кейін бүкіл Құлыстайды 

кезген «көш» дүбірі, мұның ақыры болашақ ұрпақ қамын ойлаған алашшыл азаматтардың 

бастауымен, отандастарымыздың ата жұртқа келіп қосылуымен роман концепциясы 

түйінделеді.  

Профессор Т.Тебегеновтің: «Әдеби процесс – рухани құндылықтар тарихы... Әдеби 

шығарма – өткен мен бүгінді, болашақты тұтастай елестететін өзекті мәселелерді 

қамтитын көркемдік-эстетикалық тағылымы мол халық дүниетанымының айнасы» 

дегеніндей, ол – «Халықты ащы да, қасіретті тарихпен де тәрбиелеу керек» [5, 11]. Бұл 

қисынға Қ. Жұмаділов  шығармалары толық жауап бере алады. 

Қ.Жұмаділов романындағы тарихи шындықты қарағанда суреткердің «Соңғы көш» 

дилогиясы мен «Тағдыр», «Прометей алауы», «Таңғажайып дүние» атты романдарындағы 

ортақ байланысты айрықша атап айту керек. Мұның біріншісі – оқиғалардың өткен орны 

мен мекен-тұрағының бір жер болуы. Аталған романдарда Қанағат би, Күдері, Ысмайыл 

т.б. сияқты кейіпкерлер еш өзгеріссіз алынады. Мысалы, «Соңғы көште» басты кейіпкер 

Естайдың әкесі Қанағат би елдің мұңын мұндап, жоғын жоқтайтын ел ағасы ретінде 

суреттелсе, «Тағдыр» романында Қанағат бидің әкесі Күдері мен атасы Ысмайылдың 

кесек тұлғалары сомдалады. «Прометей алауы» романында ХІХ ғасырдағы екі өлкеге де 

шарапаты тиген дін қайраткерлерінің тарихи орны көркем айналымға түскенімен, бізге 

жақсы таныс төртуыл жуандары Ысмайыл, Күдері мен Керімбайлар мұнда да бой 
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көрсетеді. Ал «Таңғажайып дүниеде» бұл кейіпкерлердің нақтылы тарихи орны мен 

өмірдегі бейнесі ашылады.  

Автордың ерекшелігі – дәуір шындығын, оның басты оқиғасын жазбай тануы. 

Жазушының сол дәуір туралы дүниетанымы, авторлық ой елегінен өткен тілдік қоры, 

этнографиялық тіпті фольклорлық түсінік деңгейі, сүйек сіңді не жүре бітті білім-білігі  

төрт романнан да білініп тұрады. 

Қ.Жұмаділов романдарының қай-қайсысы да әдебиетіміздің ақтаңдақ беттерін 

толықтыруға бағытталған. Қазақ халқының басынан өткен оқиғалардың бұрын 

зертелмеген тұсына назар аударып, соны тарихи дәлдікпен көркем шындыққа айналдыру 

арқылы тарихты зерттеуші ғалымдардың назарын сол тұсқа аударуға тырысады. 

1981 жылғы «Соңғы көш» осылай туған» деген мақаласында автор сыншыларға өзі 

бағыт-бағдар жасапты. «Соңғы көштегі» образдар жүйесін, адамдар арасындағы ара 

қарым-қатынасты талдағанда, оларды үйреншікті тәсіл бойынша бай немесе кедей деп, 

біріңғай таптық тұрғыдан жіліктеуге келе бермейтіндігін айта келіп, сол тұстағы Африка, 

Азия, Латын Америкасындағы ұлт-азаттық күресі жүріп жатқан елдердегі сияқты, кезінде 

Шығыс Түркістанда да «Бірлік сап» деп аталатын майдан құрылғандығын, бұған еңбекші 

халықпен бірге көзі ашық байлар да, оқыған зиялы қауым да түгел қатынасқандығын 

жазады. Сондықтан да жазушы мұндағы тартыс табиғатын таза таптық тұрғыдан 

түсіндірмей, ұлттық мүдде тұрғысынан қарау керек дегенді ашық айта алмаса да, «ұлт 

мәселесі түбегейлі шешіліп болмаған, ішінара ерекшелігі бар ел ретінде қараған орынды» 

деген емеурін танытады. Шығыс Түркістан туралы не арғы беттен, не бергі беттен 

ешқандай мәлімет жоқ, құлаққа ұрған танадай болып тұрған кезінде Қ. Жұмаділовтің бұл 

тақырыпты эпикалық деңгейде алғаш көтеруін бүгінгі ұрпақ ерлік деп бағалау керек [6, 

171 б.].  

Еліміз тәуелсіздік алған 1991 жылдың желтоқсан айына дейін «Соңғы көш» 

романы тақырыбы тұрғысынан дара туынды болды. Қытаймен екі арадағы байланыс 

түзелгеннен кейін ол өлкедегі тарихи оқиғалар туралы Қазақстан жұртшылығы Шыңжаң 

тарихынан сыр шертетін шығармалармен таныса бастады. 

1981 жылдың өзінде-ақ Қ.Жұмаділов Шығыс Түркістан тақырыбының қағаз бетіне 

түспей қағаберіс жатқаны болмаса, олардың тарихы, азаттық үшін айқасы, 

басқыншыларға қарсы ерлікке толы күресі, басқасын былай қойғанда 1945 жылы жеңіске 

жеткен ұлт-азаттық төңкерісі, бес жыл бойы дербес мемлекет болып тұрған Шығыс 

Түркістан республикасының құлауы, Оспан батыр бастаған халық көтерілісі әлі де талай 

романға азық болары сөзсіз екендігін атап көрсетеді [7]. «Соңғы көш» романында осы 

тарихты түгел көрсету мақсат етілмеген. Сондықтан да романның басты оқиғасы Шығыс 

Түркістан республикасы сахнадан кетіп, Қытай Халық азаттық армиясының Тарбағатай 

аймағына кіруінен басталады да, алпысыншы жылдардағы ел басына төнген зобалаңмен 

аяқталады. Мұның бірнеше себептері бар. Біріншіден, Шығыс Түркістан халқының 

романдағы қамтылған кезеңдегі тартқан жәбір-жапасы бұрын көріп жүрген 

әділетсіздіктердің бәрінен де асып түскендігін тарихи еңбектер айғақтайды. Сондықтан да 

жазушы роман желісін халық трагедиясының ең шарықтау шегінен бастайды. Екіншіден, 

бұл кездегі оқиғалардың көпшілігі қаламгерге бұрыннан мағлұм, мысалы шығармадағы 

Қанағат ауылы – жазушының өз ауылы, ақын жігіт Естай жазушының өз прототипі болса, 

басқа кейіпкерлердің барлығы да Естайға бала күнінен жақсы таныс, өзі көріп-біліп, естіп 

өскен адамдары. 

Осы орайда Қ. Жұмаділовтің Шығыс Түркістан тақырыбының ауқымдылығы 

туралы сөзінің жанды мысалы ретінде үш аймақ көтерілісін нақтылы сөз ететін Жанат 

Ахмадидің «Дүрбелең», «Шырғалаң» дилогиясы, Тұрсынәлі Рыскелдиевтің «Тау тағысы», 

Батырхан Құсбегиннің «Зуха батыр», Қажығұмар Шабданұлының «Пана», Сейітқан 

Әбілқасымовтың «Оспан батыр», Жақсылық Сәмитұлының «Сергелдең» атты романдарын 

атауға болады.  
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«Соңғы көш» роман-дилогиясының бірінші кітабы «Қарсаңда», «Қат-қабатта», 

«Сарыжайлау», «Ақпанда» деген төрт бөлімнен, екінші кітабы «Қара қақпа», «Киелі қан», 

«Кісен ашқан» деген үш бөлімнен тұрады. Сырқы композицияның элементі ретінде  

қызмет атқарып тұрған бұл тақырыптардан суреттеліп отырған дәуірдің басты сипатынан 

хабардар еткендей болады.  

Қ.Жұмаділов ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы өзі көзімен көріп, құлағымен 

естіген, өзімен бірге жүрген адамдардың тағдыр-талайын суреттеу арқылы дәуір сипатын 

жаңа қырынан ашады. Қ.Жұмаділовті өз тұрғыластарынан даралайтын ерекшелік – 

біріншіден, оның оң-солын танып білгенше, қаймағы бұзылмаған қазақтың қалың 

ортасында қалыптасуы, екіншіден, қызыл империяның тұсында «түрі ұлттық, мазмұны 

социалистік» деген идеяны негізге алмай, ешкім бармаған тың тақырыпқа баруы. 

Үшіншіден, көзбен көріп, қолымен ұстаған өмірдің өзін қағазға сол қалпында түсіруі. 

Өмір ағысы шекараның екі бетінің көркемдік сипаты сияқты болып көрінгенімен, 

екі романдағы кезең, кеңістік, уақыт қана емес, қазақтың сол кездегі тұрмыс жағдайы, 

өмір сүру салты, ұлттық дүниетанымы мен дәстүрі ортақ. Шекараның қай бетінде болса 

да, қазақ ұлтының рухани және мәдени өмірі мен тарихын оның ұлттық болмысынан бөліп 

қарауға болмайтындығын, біз ең алғаш Қ.Жұмаділов шығармалары арқылы танып-білдік. 

Қ.Жұмаділов арғы беттегі өмірді ғана сипаттап қоймапты, ол қазақ әдебиеті тарихындағы 

ақтаңдақ беттерді толтырыпты. 

Ал «Соңғы көш» романының көркемдік әсерінің қуаттылығы жағынан келгенде, 

оның ешкімге ұқсамайтын өзіндік қолтаңбасы, образ сомдау даралығы, қат-қабат 

оқиғаларды жинақтап берудегі нақтылығы мен аз сөзге көп мағына сыйғызатын 

поэтикалық ерекшелігі бүгінгі күн тұрғысынан кеңінен талдануы қажет. 
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өздік есімдік, мағынаны ашу, қызығушылықты ояту, ой толғаныс. 

 

В статье рассматриваются методы сопоставления личных местоимений и 

глаголов на уроках казахского языка с технологией критического мышления. 
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The article discusses the methods of comparing nouns and verbs in the Kazakh language 

with the technology of critical thinking. 

Key words: technology of critical thinking, updated program, personal verbs, personal 

pronouns, meaning of discovery, arousal of interest, reflection. 

 

Қазіргі кезеңде Қазақстанда білім беруде мектептрдің барлығы  жаңартылған оқу 

бағдарламасына көшіп отыр. Білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің 

соңғы әдіс- тәсілдерін, инновациялық-педагогикалық технологияларды игеруді қажет 

етеді. Шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім, зерделі оқытушы болуын қажет 

етеді. Бүгінгі таңда қозғалып жатқан ең өзекті мәселелердің бірі – білім беру жүйесінде 

ақпараттық технологияларды қолдану, жетістіктері мен жеке тұлғаларды қалыптастыру 

және қазіргі заман талабына сай білім алуға қажетті жағдайлар жасау [1].  

Жаңартылған бағдарламаға көшу  жарқын болашағымыздың бастауы.Сол себепті 

жаңартылған бағдарлама бойынша жұмыс атқару, оны ары қарай дамыту, біздің еліміздегі 

білім саласы үшін өзекті мәселе. Жалпы білім беру орталықтарында жаңартылған 

бағдарлама бойынша еркін жұмыс істеу, білім алушыларда сыни ойлау технологиясын 

дамыту. Осы бағытта біз сыни ойлау технологиясымен қазақ тілін оқыту тиімді деп 

санаймыз.Бұл мақалада жалпы жаңартылған бағдарлама бойынша білім беру үдерісі және 

жаңартылған бағдарлама аясында, өзгелік етісті оқыту әдістерін түсіндіру мақсатында 

жазылады.  

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының ең басты өлшемі – оның тиімділігі, 

нәтижелігі, жаңашылдығы. Сыни ойлау – ашық қоғам негізі. Сыни ойлау деген – әр жеке 

тұлғаның кез–келген жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп қорытып, өз ойын еркін ортаға 

жеткізе алуы. Сыни тұрғыдан ойлау, өзіндік, жеке ойлау болып табылады. Ол – өз алдына 

сұрақтар қойып және үнемі оларға жауап іздеу, шешімін табуды қажет ететін мәселені 

анықтау, әр мәселеге байланысты өз пікірін айту, оны дәлелдеу болып табылады. Оқытуда 

оқушылардың «тұжырымдаманы» жаттап алғанынан гөрі түсініктермен жұмыс жасай 

білулерін негізге алу маңызды. Сондықтан да сыни ойлау технологиясы оқушылардың 

мазмұнға күдік келтіріп және сұрақ қоюы арқылы оларға жауап іздеумен айналысуын 

талап етеді. Сыни ойлау технологиясы қазіргі заман ұстаздары үшін ең тиімді тәсіл. Әр 

сабағын түсінікті, тартымды, тиімді өткізуге мүмкіндік береді. 

Бұл технологияны пайдалануымның себебі, оқушылар өз деңгейінде тақырыпты 

толық түсінеді, сабаққа деген қызығушылығы артады. Сабақ барысында оқушыларды 

өздік етіс жайлы, оның жұрнақтарымен таныстырамын түрлі әдіс- тәсіл қолданамын. 

Сабағымды бастамастан бұрын оқушыларымды сабаққа толық қатысуын қадағалаймын. 

Сәлемдесемін. Содан кейін оқушылардан үй тапсырмасын сұраймын. Үй тапсырмасына 

«Арманыма бір қадам» тақырыбына шағын шығарма жазуға берген болатынмын. Сол 

бойынша оқушылардың үй тапсырмасына дайындығын тексеріп, пікірлерін тындаймын. 

Үй тапсырмасы бойынша оқушыларға пікір айтамын. Дайындығы жақсы болса жарайсың, 

дайындықсыз келсе талпын деймін. Келесі бізде жаңа сабақ. Оқушыларды жаңа сабақтың 

барысымен, қандай технология арқылы сабақ өтетінімізді түсіндіріп өтемін. Жаңа 

сабағымыздың тақырыбы «Өздік етіс», сыни ойлау технологиясы бойынша оқытатын 
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боламын. Сыни технологиясы оқушы үшін де, мұғалім үшін де ең тиімді әдіс тәсіл. Оны 

ойлап тапқан американдық педагогтар Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер [2]. 

Сын тұрғысынан ойлау – бұл қиын тапсырманың шешімін табу үшін жасалатын дұрыс 

шешім. Сол шешімге сенудің бірден бір жолы. 

Сыни ойлаушы: 

Өз ойын қалыптастыра біледі; 

Әртүрлі ойлармен санасып, өз ойын дәлелдеуге тырысады; 

- Тақырып бойынша мәселені шеше біледі; 

- Дәлелді пікірталас құра алады; 

- Бірлескен жұмыстан түбегейлі шешім шығаруды толықтай құптайды; 

- Кез келген сұрақтың шешімін табу үшін адамның қабылдауының өзі көптеген 

факторлардың әсерінен болатынына түсінеді және бағалай біледі.  

Технология бойынша әр сабақ үш кезеңнен тұрады: 

- қызығушылықты ояту; 

- мағынаны ашу; 

- ой толғаныс. 

Осылайша оқушыларды сыни ойлау технологиясын таныстыру арқылы сабағымды 

бастаймын. Бұған кем дегенде 5 минут бөлемін. Ең алдымен «өздік етіс» тақырыбына 

байланысты ортада слайд көрсетіледі.  

Өздік етіс тақырыбына көшпестен бұрын есімдікті еске түсірейік.  

Есімдіктер - заттың атын, сынын, санын,олардың аттарын білдірмейтін, бірақ 

солардың зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы. Есімдіктер 

белгілі бір түсінікті я ойды жалпылама түрде мензеу арқылы білдіреді. Есімдіктердің 

нақтылы мағыналары өздерінен бұрын айтылған сөйлемге немесе жалпы сөйлеу аңғарына 

қарай айқындалады. Мағыналарына қарай есімдіктер мынадай топтарға бөлінеді: 

1.жіктеу есімдіктер; 

2.сілтеу есімдіктер; 

3.сұрау есімдіктер; 

4.өздік есімдіктер; 

5.белгісіздік есімдіктер; 

6.болымсыздық есімдіктер; 

7.жалпылау есімдіктері; 

Бүгін біз есімдіктің «өздік есім» түрін өтеміз.. Бұл есімдік көбінесе өзім, өзің, 

өзіңіз, өзі, өзіміз, өздеріңіз деген түрде қолданылады. Мысалы: менің өзім, сенің өзің, 

баланың өзі, оқушылардың өздері, біздің өзіміз, сіздердің өздеріңіз т. б. Кейде өз есімдігі 

өзі орнына жүретін жіктеу есімдігі мен зат есіммен де тіркесіп қатар жұмсалады. Мысалы: 

мен өзім айттым, біз өзіміз айттық. Өз есімдігінен жасалған өз-өзінен, өзінен-өзі, өзімен-

өзі, өзді-өзі деген қос сөздер дефис арқылы жазылады. Ал өздік етіс  іс- әрекетті 

орындаушының өзі істегенін білдіреді. Өздік етіске әр тұлғадағы сөздер жатады. 

Жұрнақтары: -ын, -ін, -н. Өздік етістік тәуелдеулі, көптеулі, септеулі түрде қолданылады 

да, жіктеу есімдіктерінің немесе зат есімнің орнына қолданылады Осылайша оқушыларға 

жаңа тақырыпты түсіндіремін.Оқушылар жаңа тақырыпты жете меңгеруі үшін жазбаша 

жұмыстар , тапсырмалар беріледі.  

1- жаттығу. Көшіріп жазып, өздік етістің астын сызыңдар. 

Сүй - ін - ді, ки - ін - ген, ки - ін - іп, бу - ын - ып, түр - ін - іп. 

2 - жаттығу. Өлеңді оқып, өздік етістердің қалай жасалғанына көңіл аударыңдар. 

Оларды мәтіннен теріп жазыңдар. 

Көр - ін - ді, бүл - ін - ді, түй - ін - дік, тара - н - дық, қара - н - дық, ки - ін - іп, сый - 

ын - ып, без - ін - бей, ұр - ын - бай, тағ - ын - бай, жаста - н - бай, баста - н - бай... 

1. Етістің түрлерін ата. 

2. Өздік етістің жұрнақтарын ата. 
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3. Мысал келтір.  

Бірінші кезен «қызығушылықты ояту».  

Кезеңнің мақсаттары: 

- оқушы өзінде қалыптасқан білімі мен түсініктерін өзектендіру; 

- оқылатын тақырыпқа танымдық қызығушылықты ояту; 

- оқушының белсенділігін ояту; 

Жеке тұлғаның іс - әрекеті қолдануға болатын әдістер мен тәсілдер оқылатын 

мәселелер бойынша не білетінін еске түсіреді, ақпаратты жүйелейді, жауап алуға қажетті 

сұрақтар қояды. Өзге мақсатын тұжырымдайды. Бірінші кезеңде алынған ақпараттар 

тыңдалады, жазылады, талқыланады, жеке, жұп және топ бойынша жүргізіледі. 

Оқушыларды деңгейлері бойынша 3 топқа бөлемін. 1-топ «Білгірлер», 2- топ «Алғырлар», 

3-топ «Тапқырлар». Бұл кезең бойынша оқушылармен кері байланыс жасаймын. 1-топ 

«есімдік және оның түрлері», 2-топ «өздік етіс және оның жұрнақтары», 3-топ «өздік 

етіске 5 мысал». Осы сұрақтарға әр топ «әлемді шарлау» әдісі бойынша жауап береді. 

Оқушыларды әлемді шарлау әдісімен таныстырамын. «Әлемді шарлау» әдісі- берілген 

тақырып бойынша дайындалады. Әр топ мүшесі шығып тақырыптарын қорғайды. 

Осылайша оқушылармен кері байланыс жасау арқылы пікірін тындаймын.  

Екінші кезең «Мағынаны ашу» 

Кезеңнің мақсаты: 

- жаңа ақпаратпен танысу; 

- жаңа ақпараттармен өз білімімен ара - қатынас белгілеу. 

Жеке тұлғаның іс - әрекеті қолдануға болатын әдістер мен тәсілдер. 

- мұғалім ұсынған белсенді оқыту әдістерін қолданып, жаңа тақырып 

материалдарын тыңдайды, оқиды; 

- жаңа ақпараттардың мәнін түсіну барысында мәтін шетіне белгі қояды немесе 

жазып алады; 

- қарастырылған материалдармен жұмыс істеу барысында өз түсінгенін 

қадағалайды, алдына қойған мақсаттарына жету үшін белсенді әрекет етеді. 

Бұл кезеңде жаңа ақпараттармен, ойлармен танысады, тиісті тақырыпқа 

байланысты кино көру, дәріс, әңгіме, тыңдау немесе тәжірибе - эксперимент жасау, 

мультимедиялық құралдарды пайдаланады. Сабақта жұмыс дара және жұп түрінде 

жүргізіледі. Бұл кезең бойынша оқушылармен өздік етіске байланысты мысалдар 

көрсетемін. Интерактивтік тақтада өздік етіске байланысты түрлі мысалдар болады. Өздік 

етіске мысалдар:  

1.Үй жұмысын бітіргеннен кейін, көшеге шығып ойнадым.  

2. Көптеген адамдар жақсы өмір жайлы армандайды, алайда оған қол жеткенін 

аңғармай қалады.  

3. Таң ата салысымен тез ояндым.  

4. Бассейнге түспес бұрын, жуынып алдық. 

5. Таң атқанша тарандық (Махамбет). Бұл мысалдарда іс әрекетті орындаушының 

өзі істегені көрініп тұр. Оқушыларға осындай ақпаратпен бөлісемін. Осы тұрғыда 

оқушылармен кері байланыс жасаймын.  

Қажетті жұрнақтарды жалғап, берілген сөздерден өздік етіс жасаңдар. 

Ора - н - ды, көр - ін - ді, сез - ін - ді, жасыр - ын - ды, қара - н - ды, сыла - н - ды, 

тазала - н - ды, сүрт - ін - ді, ки - ін - ді, сал - ын - ды... 

Осы жаттығу жұмысын орындау арқылы оқушылардың сабақты қалай түсінгенін 

байқаймын. Кері байланыс жасаймын.  

Үшінші «ой толғаныс» кезеңі. 

Кезеңнің мақсаты: 

- қабылданған жаңа және ескі түсініктердің ара қатынасын ашу. 

- оқылған материалды талдау және қорытындылау. 
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- тақырыпты мұнан әрі меңгеру бағытын анықтау. 

- Мағынаны тану кезеңінде білімге сүйене отырып, бұрын және сабақ барысында 

не үйренгенін салыстырады. 

- Қарастырған тақырыптың мәнін толық түсіну және өзіне қойылған мақсатты іске 

асыру үшін жаңа тақырыпты талдайды, қажеттісін іріктеп алады. 

- өзіне қойған сұрақтарға мағыналы жауап алғандарын бағалайды. 

- Алған білімдерін өмірмен байланыстырады, қорытынды нәтиже шығарады, өз 

бетімен жаңа идеяларды ойластырады. - кластер құру 

- әртүрлі кезеңдегі ақпараттардың өзара қатынасын сипаттайтын кестелер 

толтырады. 

- түйін сөздерге қайта оралу. 

- дұрыс және дұрыс емесін мақұлдауға қайта оралу. 

- рефлексивті сұрақтар 

- пікір алмасу. 

- шығармашылық жұмыстар жазу (синквейн, эссе) және т. б. 

Оқылған ақпаратты талдау, түсіндіру, шығарманы өңдеу жұмысы топ бойынша 

жүргізіледі.Технологияны жетік меңгеру үшін бірнеше тәсілдер қолданамыз. Оқытуда 

жақсы нәтижеге жету үшін осы стратегияларды оқыту үрдісінің әр кезеңінде сабақтың 

мазмұнына қарай пайдаланамыз. Мысалы: «Венн диаграммасы». 

Венн диаграммасының негізгі мақсаты-оқушыларды салыстыра ойлай білуге, 

заттар мен жағдаяттардың немесе арнайы ақын-жазушылардың өмір деректерінің өзара 

айырмашылығы мен ұқсастығын табу арқылы сыни ойлауға дағдыландыру болып 

табылады. Венн диаграммасының басты ерекшелігі: білім алушыларға арнайы сызбаларды 

көрсете отырып, салыстыра сыни ойлаудың жалпы парагдигмасын қалыптастырамыз. 

Венн диаграммасының тиімділігі: оқушылар салыстыру сызба-жұмыстары арқылы екі 

түрлі заттың, я болмаса, жағдаяттар мен тұлғалардың айырмашылығы мен ұқсастығын 

оңай таба алады. Сонымен қатар, аталмыш тәсіл оқушылардың салыстыра-сыни ойлау 

жүйесін бейнелік ес тұрғысынан дамытады. Осыған байланысты мен 3 топқа түрлі кесте 

беремін сол бойынша оқушылармен кері байланыс жасап, пікірін тындаймыз. 1-топқа, 

«есімдік-айырмашылығы-етістік», 2-топқа «өздік  есімдігі-ұқсастығы- өздік етіс», 3-топ 

«өздік есімдік жалғаулары-ұқсастығы-өздік етіс жұрнақтары». Осы бойынша оқушылар өз 

тобымен венн диаграммасын плакатқа сызады. Ортаға шығып қорғайды. Ойтолғаныс 

немесе қорытынды бөлім бойынша оқушылар сабақтан түйген ақпаратын 

қорытындылайды. Бұл кезде мен оқушылармен кері байланыс жасаймын. Бұл тұрғыда мен 

«INSERT» әдісін пайдаланамын. «INSERT»- оқығанын түсінуге, өз ойын басшылық етуге, 

ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Ол бойынша оқушылар тақырыпты 

қорытындылау барысында «білемін», «жаңа білім», «білмедім, түсініксіз», «таң қалдым, 

зерттеймін» сұрақтарына өз бетімен жауап береді. Мен әрбір оқушыға стикер үлестіріп 

беремін, осы әдісті пайдаланып оқушылар ой қорытындылайды.Ойымды жүйелей келе  

сыни ойлау  технологиясының  мұғалім үшін де, оқушылар үшін де өте тиімді екеніне 

көзімізді жеткіздік. Белгілі тақырыптағы ойды сын тұрғысынан қарай отырып, ой-толғау, 

суреттей алу, еске түсіру, болжау оқушыны да жаңа бір әлемнің жаңалығын ашқандай 

қалыпқа жеткізеді. Әрі қарай ойын айтуға ынталандырады. Бұрынғы қолданылған оқыту 

әдістерінде мұғалім басты орын алып оқушы тек тыңдаушы ғана болса, қазіргі сын 

тұрғысынан шыңдалған ойлаудың арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, 

болашақты ойлауға құлшыныс алады. Сондықтан сын тұрғысынан ойлау – өте күрделі 

маңызды құбылыс деп білеміз. 
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Мақалада қазіргі мектеп оқушыларының құндылықтар жүйесі қарастырылған. 

Құндылықтар жүйесін зерттеудің ғылыми негіздері айқындалған. Қазіргі оқушылардың 

құндылықтар жүйесіне сипаттама беру үшін Қаракемер орта мектебі оқушыларымен 

жүргізіліген эмпирикалық зерттеу нәтижесі талданған. 

Тірек сөздер: тұлға, құндылық, қажеттілік, құндылықтық бағдар. 

 

В статье рассматривается система ценностей современных школьников. 

Определены научные основы исследования системы ценностей. Проанализированы 

результаты эмпирического исследования, проведенного с учащимися Каракемерской 

средней школы для характеристики системы ценностей современных школьников. 

Ключевые слова: личность, ценности, потребности, ценностные ориентации. 

 

The article deals with the system of values of modern schoolchildren. The scientific basis 

for the study of value systems is determined. The results of an empirical study conducted with 

students of the Karakemer secondary school are analyzed to describe the system of values of 

modern schoolchildren. 

Key words: personality, values, needs, value orientations. 

 

Тұлғаның құндылықтық бағдарлар жүйесі өмір барысында өзгеріп, толықтырылып, 

жаңа түрге еніп отырады. Оның қалыптасуы мен дамуына, адам, азамат ретінде 

қалыптасуының, дара тұлға ретінде сомдалуына тигізетін әсері мол. 

Негізінен құндылықтық бағдарлар тұлғаның қоғамдағы және әлеуметтік топтағы 

белгілі бір орнын анықтауға әсерін тигізеді, сонымен бірге топтағы адамның ойлауын, 

оның қоғамдық келбетін анықтайды. 

Сократтың айтуынша, өмірлік құндылықтар негізінде адамгершілік мінез-құлық 

жатады. Этиканың негізін салушы Сократ антикалық философияның негізін қалай тұра 

«жақсылық, адамгершілік және сұлулық не?» деген сұрақтарға жауап табуға тырысқан. 

Оның пікірі бойынша, осы негізгі өмірлік құндылықтарға білім арқылы жетудің негізі 

рухани мінез-құлықта жатыр. Сократ бойынша жақсылық адамның мақсат қоюына сәйкес 

анықталады. Сократтың осы айтқандарынан құндылықтарға жетудің бірден-бір жолы – 

білім екенін және ол руханият негізінде ғана мүмкін болатындығын аңғарамыз. Сондай-ақ 

Сократ адамның мақсатына қарай оның алдындағы жақсылық пен жамандық 

айқындалады дегенді меңзейді. 

Психологиялық пәндер аясында "құндылықтық бағдар" адам мінез-құлқы мен іс-

әрекетін сипаттайтын механизм санаттарымен байланысты. 

Құндылықтық бағдарларды зерделеген: Б.Д. Парыгин, Г.М. Андреева, А.И. Донцов, 

Л.И. Анцыферова, В.С. Мухина, А.А. Бодалев, Г.Г. Дилигенский, В.Г. Алексеевалар.                     

Л.И. Анцыферова адамның белгілі бір құндылығын, құндылықтық бағдарларын қоғам 

қалыптастырады, қоғам адамға құндылықтың нақты бір жүйесін ұсынады деген пікір 

айтады. 
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Г.М. Андреева бойынша, құндылықтық бағдарлар бұл тұлғаның диспозициялық 

құрылымының жоғары деңгейі болып табылады, ол өзіне әлеуметтік бағдарларды енгізіп, 

тұлғаның айналадағы шындықтың әлеуметтік мағыналы құбылыстарына сәйкес 

әрекеттенуін білідіреді. 

E.И.Головаханың айтуынша, адамның қажеттіліктері олардың өмірлік жеке 

құндылықтары болады. Құндылықтық бағдарлар бұл бекітілген бағдарлардың жүйесі. 

Адамның өмірлік мақсатын анықтайтын құндылықтық бағдарлар адамның мәнділік және 

тұлғалық мағынасын көрсетеді. К.А.Абульханова-Славская және А.В.Брушлинский 

құндылықтық бағдарларды ұйымдастыру жүйесіндегі мағыналық түсініктер рөлін 

сипаттай келе, ол келесі қызметтерде көрінеді деген: белгілі бір құндылықты қабылдау 

мен іске асыруда; оның мәні не артқанда, не төмендегенде; әр уақытта құндылықты ұстап 

тұрғанда немесе жоғалтқанда 1.  

А.Маслоудың айтуынша, адамның қажеттіліктері қарапайымнан жоғары деңгейге 

дейін жетеді, ал жоғары қажеттіліктерге ұмтылу, әдетте, мүмкін және төменгі тапсырыс 

қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін ғана пайда болады, мысалы, тамақ пен 

қауіпсіздік. 

А.Маслоу өзінің "Мотивация және тұлға" (1954) еңбегінде адамның барлық 

қажеттіліктері туа біткен және олар бес деңгейден тұратын иерархиялық басымдық немесе 

үстемдік жүйесіне ұйымдастырылған деп ұсынды. Келесі Пирамида: 

 Физиологиялық қажеттіліктер (тамақ, су, ұйқы және т. б.) 

 Қауіпсіздік қажеттілігі (тұрақтылық, тәртіп, тәуелділік, қорғаныс, 

алаңдаушылықтан және хаостан бостандық) 

 Махаббат пен туыстық қажеттілік (отбасы, достық, өз шеңбері, референттік топ) 

 Құрмет пен тану қажеттілігі (мен өзімді құрметтеймін, басқалар мені 

құрметтейді, мен танымалмын және қажетпін. 1: Мен жетістікке  жетемін, 2: Бедел, 

мәртебе, даңқ) 

 Өзін-өзі тану қажеттілігі (қабілеттерін дамыту. Адам өзінің бейімділігі мен 

қабілеттері бар нәрселермен айналысуы керек).  

 

 
  

Сурет-1. А.Маслоу ұсынған құндылықтар пирамидасы 2 
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Мектеп оқушыларының да өз қажеттіліктеріне байланысты өмірлерінде басты 

бірнеше құндылықтары болады. Жас ерекшеліктері мен жыныс ерекшеліктері ескеріле 

отырып, Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракемер орта мектебінің 5-11 сынып 

оқушыларынан сауалнама алынды. Сауалнама нәтижесі төмендегідей болды. 

1-сұрақ: Сіз үшін өміріңіздегі ең басты құндылық не? Төмендегі құндылықтарды 

өзіңіз үшін маңыздылығына байланысты сандық ретімен қойып шығыңыз. Оқушыларға 20 

құндылық ұсынылып, оны маңызына қарай орналастыру тапсырылды.  

1) Адамгершілік асыл қасиеттер 

2) Шыншылдық, әділдік 

3) Адалдық 

4) Мейірімділік 

5) Ақыл, интеллект 

6) Сапалы білім 

7) Ақша, байлық 

8) Достық 

9) Денсаулық 

10) Отбасы 

11) Баспана 

12) Өнер 

13) Дін 

14) Қауіпсіздік 

15) Сән немесе трендте болу 

16) Үздік болу 

17) Жетістік, мақтау алу 

18) Сұлулық 

19) Еркіндік 

20) Саяхат 

Оқушылардың жалпы нәтижелері төмендегі кестеде ұсынылды: 

 

 1-орын 2-орын 3-орын 

5-сынып отбасы(73%), 

адамгершілік(13%), 

достық(6%) және  

дін(6%) 

достық(26%), 

адамгершілік(20%), 

денсаулық(13%), 

дін(6%), 

мейірімділік(6%), 

отбасы(6%), 

адалдық(6%), 

сұлулық(6%),  

ақыл(6%) 

денсаулық(26%), 

достық(26%), 

мейірімділік(13%), 

адамгершілік(6%), 

адалдық(6%),  

дін(6%),  

ақыл(6%) 

6-сынып отбасы(86%), 

адалдық(6%), 

еркіндік(6%) 

достық(46%), 

денсаулық(33%), 

адамгершілік(13%), 

қауіпсіздік(6%) 

денсаулық(20%),  

дін(13%), 

адамгершілік(13%), 

достық(13%), 

адалдық(13%), 

қауіпсіздік(6%), 

шыншылдық(6%), 

баспана(6%) 

7-сынып отбасы(60%), 

денсаулық(20%), 

дін(6%),  

денсаулық(33%), 

дін(20%),  

отбасы(20%), 

мейірімділік(20%), 

достық(13%), 

адалдық(13%), 
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адалдық(6%) және 

адамгершілік(6%) 

адалдық(6%), 

қауіпсіздік(6%), 

білім(6%), 

адамгершілік(6%) 

денсаулық(13%), 

адамгершілік(13%), 

отбасы(6%),  

сән немесе трендте 

болу(6%), 

шыншылдық(6%), 

қауіпсіздік(6%) 

8-сынып отбасы(100%) денсаулық(54%), 

адамгершілік(18%), 

дін(9%),  

қауіпсіздік(9%) 

адалдық(18%), 

достық(18%), 

денсаулық(9%), 

шыншылдық, әділдік(9%),  

дін(9%),  

жетістік, мақтау алу(9%), 

адамгершілік(9%), 

баспана(9%), 

мейірімділік(9%) 

9-сынып адамгершілік(25%), 

деннсаулық(25%), 

шыншылдық(25%), 

адалдық(25%); 

отбасы(50%),  

ақыл(25%),  

ақша(25%) 

достық(25%), 

қауіпсіздік(25%),  

сапалы білім(25%),  

ақша, байлық(25%) 

10-сынып отбасы(57%), 

денсаулық(21%), 

адамгершілік(14%) 

денсаулық(28%), 

адалдық(21%), 

отбасы(21%), 

адамгершілік(14%), 

дін(14%),  

үздік болу(14%) 

адамгершілік(21%), 

қауіпсіздік(14%), 

мейірімділік(14%),  

ақша, байлық(14%), 

шыншылдық, 

әділдік(14%), 

денсаулық(7%),  

сапалы білім(7%), 

отасы(7%) 

11-сынып отбасы(41),  

дін(25%), 

адамгершілік(8%), 

шыншылдық, 

әділдік(8%), 

еркіндік(8%), 

денсаулық(8%) 

отбасы(25%), 

денсаулық(16%), 

адалдық(16%), 

достық(8%),  

білім(8%), 

қауіпсіздік(8%), 

адамгершілік(8%), 

жетістік, мақтау алу(8%) 

отбасы(33%), 

денсаулық(25%), 

достық(16%), 

шыншылдық, әділдік(8%), 

өнер(8%), 

мейірімділік(8%). 

Кесте-1. Оқушылар үшін маңызды құндылықтардың пайыздық көрсеткіштері 

 

Басқа құндылықтар арасында Отбасының жоғары рейтингі көптеген 

жасөспірімдердің отбасын сақтау немесе құру қажеттілігі субъективті түрде пайда 

болатындығымен расталады. Алайда бүгінде отбасы қиын дағдарыс жағдайында. 

Баланың толыққанды психикалық және жеке дамуы үшін отбасының маңызы 

қандай екендігі белгілі. Отбасында әртүрлі жағдайларға, әртүрлі объектілер мен өмір 

құбылыстарына деген көзқарасқа жауап беру үлгілері жинақталады, көшіріледі. Бұл тәсіл 

ата-аналардан балалармен арнайы жұмысты қажет етпейді, бірақ оларды, ата-аналарды, 

мінез-құлықты маңызды етеді. Сонымен қатар, ата-аналар балаларды моральдық 

құндылықтармен өздігінен таныстырып қана қоймайды, сонымен қатар кітап оқудың, 

кейіпкерлердің моральдық немесе азғындық қасиеттерін талқылай отырып, мультфильм 

фильмдерін көрудің, адамгершілік тақырыптардағы әңгімелердің әртүрлі  әдістерін 
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түсінеді. Ұсыныс, түсіндіру, баланың әрекеті мен нәтижесі арасындағы себептік 

байланыстарды орнату жоққа шығарылмайды. Ата-аналар балаларын өз үлгісімен 

тәрбиелеуге тырысады. Алайда, көп жағдайда балалар ұзақ уақыт оқу орындарында 

болады. Сондықтан мұғалімдер ата-аналарға балалардың құндылықтарын қалыптастыруға 

көмектеседі. Құндылық бағдарларын қалыптастыру жасөспірімнің жақын ортасын – ата-

анасы мен оған жақын туыстарын міндетті түрде қосуды қамтиды 3. 

Отбасы – барлық адамзаттың басты құндылығы болып табылады. Әрбір адамның 

өмірдегі жолы отбасынан басталады және отбасы тұлға қалыптасуы  мен дамуына баға 

жетпес ықпал етеді. Отбасының негізгі міндеті – тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру. 

Отбасы аясында этникалық дәстүрлер мен рухани құндылықтар ұрпақтан ұрпаққа 

беріледі.  

Отбасында қаланған адамгершілік адамның өмір бойы серігі, сондай-ақ қоғамдағы 

мінез-құлықтың бағдары болады. Махаббат, бала тәрбиесіндегі қажеттілік, жауапкершілік, 

туралық, адалдық, отбасы алдындағы борыш сезімі сияқты адамгершілік-эстетикалық 

қасиеттер отбасында қаланады және берік отбасын құрудың негізі қызметін атқарады 4. 

Мектеп оқушылары үшін екінші орынды иеленген адамгершілік, рухани-

адамгершілік құндылық – белгілі бір бағыттағы мақсатты, жүйелі, ұлттық көзқарасты, 

мінез-құлықтағы адалдық тәртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жүйе. 

Қ.А.Иассауи адамгершілік, кісілік һәм имандылық қасиеттер адамды тәрбиелеудің 

алтын діңгегі деген тәлімдік-танымдық идеяларды алға тартып,  өзінің далалық 

данышпандық өрнегімен ерекшелеп, адамгершілік құндылықтарды әлемдік деңгейге 

көтере білді.  

Қазақ халқының көне тарихындағы аты әлемге мәшһүр болған ойшылдардың 

адамгершілік тәрбиесі жөніндегі даналық ойларының қатарында Ж.Баласағұнның «Құтты 

білік» (1069ж.) еңбегінде адамның адамгершілік қасиеттерін сипаттап, өнегелі тәлімдерді 

келер ұрпаққа жеткізген. Бізге белгілі болғандай, Ж.Баласағұнның еңбектерінен адамның 

ішкі жан-дүниесін, оның адамгершілік бет-бейнесіне аса ерекше көңіл бөлінгендігін 

байқаймыз. 

Ы.Алтынсарин адамгершілік құндылықтарды үлкенді сыйлауға, өнеге үйретуге 

уағыздаған негізгі қағидаларын жете түсініп, оны басқа да  халықтардың озық ой-

пікірлерімен толықтырып дамытты. 

Қазақ педагогикасының ірі тұлғаларының бірі – А.Құнанбаев та өзінің өлең, қара 

сөздерінде адамды жамандықтан жирендіріп, жақсылыққа үндеп отырған. Ақын 

шығармашылығының негізі – адамгершілік тақырыбы. Адамгершілік қасиеттерді 

үйлесімділікте дамыту, сөйтіп имандылыққа тәрбиелеу жайлы ойын: «біреуге көмектесу – 

ішкі зор қуат пен терең ақыл және ыстық сезімнің ісі», - деп жеткізеді [5]. Абайдың бұл 

афоризмінен адам бойында осындай қасиеттер түгел болғанда, ол адамгершіліктің иесі 

бола алатындығының белгілері екендігін байқаймыз.  

Мектеп оқушыларының өмірінде 3- орынды иеленген құндылық – денсаулық. 

Қазақта «Әуелгі байлық – денсаулық» деген мақал бар. Шынында денсаулық – басты 

байлық. Денсаулық – кез келген тірі ағзаның тұтас алғанда өзінің және органдарының 

толығымен өз қызметін атқару қабілетін, сырқаты, ауруының болмауын білдіретін күйі. 

Салауатты өмір салтын сақтаудың маңызы зор. Денсаулықта теріс өзгерістерді тудыратын 

қоғамдық өмірдің қиындауымен, техногендік, экологиялық, психологиялық, саяси және 

әскери сипаттағы тәуекелдердің артуымен адам ағзасына түсетін жүктеменің артуына 

және сипатының өзгеруіне байланысты салауатты өмір салтының өзектілігі  туындап 

отыр. 

Салауатты өмір салты адамзат тіршілігінің түрлі жақтары дамуының,  олардың 

белсенді ұзақ өмір сүруіне және тіршілік әрекетінің еңбектік, қоғамдық, отбасылық-

тұрмыстық, демалыстық түрлерінде әлеуметтік  қызметтерді толыққанды орындауының 

алғышарты болып табылады.  
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Қорыта айтқанда, жүргізілген зерттеу нәтижелері қазіргі мектеп оқушыларының 

құндылықтық бағдарын айқындауға мүмкіндік берді. Қазіргі оқушылардың құндылықтық 

жүйесі ерекше және оны толық қалыптастыруда жеке тұлғаға бағытталған әдістерді 

пайдалануды көздейді. Мектепте меңгертілетін пәндер ішінде оқушылардың 

құндылықтық бағдарын қалыптастыруда «Қазақ тілі» пәнінің маңызы зор. Пәнді меңгерту 

барысында құндылықтар жүйесін қалыптастыру үшін мәтіндер, тілдік тұлғалар қызмет 

етеді. «Қазақ тілі» пәнінің оқушылардың құндылықтық бағдарын қалыптастыру қызметі, 

әдістемелік негізі жеке қарастыруды талап етеді. 
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Мақалада жеке тұлғаның тілдік рефлексиясын дамытудың алғышарттары 

қарастырылады. Отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми көзқарастарын негізге 

ала отырып, филолог-студенттердің тілдік рефлексиясын анықтау мақсатында тың 

деректер ұсыну, ғылыми тұжырымдамалар жасау, тілдік сана мен тілдік таным, 

сөйлеу, ойлау мәдениетінің деңгейін анықтау – мақаланың өзектілігі болып табылады.   

Зерттеудің жаңалығы – филолог-студенттердің тілдік рефлексиясын анықтау 

мақсатында олардан арнайы сауалнама алынып, нәтижелері шығарылды. Сол арқылы 

олардың пандемия кезіндегі психолингвистикалық жай-күйі зерттеліп, анықталды.  

Зерттеуде индукция, дедукция, жалпылау, аналогия, модельдеу және 

эксперименттік әдістер қолданылды. 

Адамның іс-әрекеті тілдік рефлексияда көрінуі мүмкін, бұл тілдің жеке 

лингвистикалық дәлелдері мен құрылымын тануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ ол 

адамның тілдік нормаларды ескеруіне байланысты тұлғаның тілдік этикетін 

қалыптастыру құралы болып табылады. Тілдік рефлексия процесінің ерекшеліктерін 

анықтау – ғылыми мақаланың мақсаты.  

Жұмыс барысында арнайы әдебиеттер зерттеліп, рефлексияның анықтамасы 

бойынша әртүрлі көзқарастар талданды.  

https://www.psychologos.ru/articles/view/%20piramida-potrebnostey-maslou
http://vestnik.osu.ru/2012_2/19.pdf
mailto:assel_miledi83@mail.ru
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Зерттеу жұмысының нәтижесінде тілдік рефлексияны анықтаудың келесі 

алғышарттары анықталды: тіл және ойлау, тілдік сана, тіл мәдениеті, ойлау 

мәдениеті, тіл мен сананы дамыту, ана тілін құрметтеу, кез келген ортада өз ойын 

дұрыс жеткізе білу, мәселелерді шешуде ақыл мен сабырға жүгіну, ортаны құрметтеу, 

ақыл-ой және эмоционалдық әрекеттер үшін жауапкершіліктің болуы.  

Тірек сөздер: тілдік рефлексия, өзін-өзі тану, тілдік сана, тіл мен ойлау, қабылдау, 

тіл мәдениеті, ойлау мәдениеті.  

 

В статье рассматриваются предпосылки развития индивидуальной языковой 

рефлексии. Актуальность статьи заключается в представлении новых данных, 

разработке научных концепций, определении уровня языкового сознания и языковых 

знаний, речи, культуры мышления с целью определения языковой рефлексии студентов-

филологов на основе научных взглядов отечественных и зарубежных ученых. 

Новизна исследования заключается в том, что с целью определения языковой 

рефлексии студентов-филологов был проведен опрос и подведены итоги. Таким образом, 

был изучен и определен их психолингвистический статус во время пандемии. 

В исследовании использовались методы индукции, дедукции, обобщения, аналогии, 

моделирования и эксперимента. 

Деятельность человека может быть отражена в языковой рефлексии, которая 

позволяет распознавать отдельные языковые аргументы и структуру языка. Он также 

является средством формирования языкового этикета человека в зависимости от 

соблюдения человеком языковых норм. Цель научной статьи - определить особенности 

процесса языковой рефлексии. 

В ходе работы была изучена специальная литература и проанализированы 

различные взгляды на определение рефлексии. 

В результате исследования были выявлены следующие предпосылки определения 

языковой рефлексии: язык и мышление, языковое сознание, языковая культура, культура 

мышления, развитие языка и сознания, уважение к родному языку, правильное 

выражение, уважение к окружающей среде и ответственность за умственные и 

эмоциональные действия. 

Ключевые слова: языковая рефлексия, самопознание, языковое сознание, язык и 

мышление, восприятие, языковая культура, культура мышления. 

 

The article discusses the prerequisites for the development of individual language 

reflection. The relevance of the article lies in the presentation of new data, the development of 

scientific concepts, determining the level of linguistic consciousness and linguistic knowledge, 

speech, culture of thinking in order to determine the linguistic reflection of philology students 

based on the scientific views of domestic and foreign scientists. 

The novelty of the study lies in the fact that in order to determine the language reflection 

of philology students, a survey was conducted and the results were summed up. Thus, their 

psycholinguistic status during the pandemic was studied and determined. 

The study used the methods of induction, deduction, generalization, analogy, modeling 

and experiment. 

Human activity can be reflected in linguistic reflection, which allows you to recognize 

individual linguistic arguments and the structure of the language. It is also a means of forming a 

person's language etiquette, depending on the person's compliance with language norms. The 

purpose of the scientific article is to determine the features of the process of linguistic reflection. 

In the course of the work, special literature was studied and various views on the 

definition of reflection were analyzed. 

As a result of the study, the following prerequisites for the definition of language 

reflection were identified: language and thinking, language consciousness, language culture, 
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culture of thinking, development of language and consciousness, respect for the native language, 

correct expression, respect for the environment and responsibility for mental and emotional 

actions. 

Key words: language reflection, self-knowledge, language consciousness, language and 

thinking, perception, language culture, culture of thinking. 

 

Мақаланың өзектілігі: Адам баласының тілдік рефлексиясын анықтау, оның 

тілдік тұрғыда қарастырылуы, зерделенуі – бүгінгі таңдағы ғылыми мәселелердің ішіндегі 

өзектісі болып табылады. Сол себепті жеке тұлғаның өзін-өзі тануы, өзіне рефлексия 

жасауының негізгі аспектілерін анықтау, оның ерекшеліктерін қарастыру және 

заңдылықтарын ашу тіл білімі ғылымының өзекті мәселесіне айналып отыр.  

Зерттеу объектісі мен мәні: Әр ғылым саласы адамзаттың ойлау қабілетінің даму 

нәтижесінде пайда болған. Ғылымның келбеті ғалымдардың пікірі арқылы ғасырлар өте 

келе өзгеріске түсіп, даму үстінде. Яғни, ол үздіксіз жаңаланып, жаңа ақпараттармен 

толықтырылып отырады. Осы тұрғыда тілдік рефлексия ең алғаш рет Еуропада 

қарастырылып, тіл білімі ғылымының зерттеу нысанына айналды.  

Әлем тарихында өмір сүрген ғұлама ойшылдар мен ғалымдар өзі өмір сүрген 

уақыттың шынайы келбетіне сәйкес ой қозғап, жалпы адам баласының рефлексиясын, 

соның ішінде тілдік рефлексиясын зерттеп, оны анықтаудың алғышарттарын 

қалыптастырды. Осыған сәйкес, адамзаттың өз іс-әрекеттері мен тілдік ерекшеліктеріне, 

ойлау жүйесіне, сөйлеу мәдениетіне рефлексия жасауын, өзіне баға беруін зерттеудің түп 

тамыры тереңнен тартатындығын байқаймыз. Оған қандай ұлт өкілі болмасын, күллі 

адамзаттың өзін-өзі тану мәселесінің маңыздылығы дәлел.   

Мақаланың мақсаты мен міндеті: Ғылыми зерттеуіміздің мақсаты – филолог-

студенттердің тілдік рефлексиясын анықтау мәселесін тіл білімінде қарастырудың еш 

жерде жарияланбаған, тың жолдарын, ерекшеліктерін анықтау.  

Міндеті: Әлемдік ғылымда елеулі орны бар ғұлама ғалымдардың ғылыми 

тұжырымдамаларына сүйене отырып, жаңа идея ойлап табу, сол жаңалықтың қоғамға 

қажеттігін дәлелдеу.  

Мақалада қолданылған әдіс-тәсілдер: Ғылыми мақала жазуда келесі әдістер 

қолданылды: индукция, дедукция, жалпылау, аналогия, модельдеу әдістері.  

Кіріспе 

Тілдік рефлексия - адамның қоғамдағы іс-әрекетінің тілдік көрінісі, адамның тілдік 

нормаға сәйкес сөйлеуі арқылы өзінің тілдік мәдениетін, тілдік әдебін қалыптастыра 

отырып, жекелеген тілдік дәйектерді, тілдің құрылымын тануы.  

Жалпы адам баласының тілдік рефлексиясын біз қалай анықтаймыз? Кез-келген 

адамда тілдік рефлексия бірден қалыптасып кетпейді. Тілдік рефлексия – өзіңнің және 

өзгенің сөзіне сын көзбен қарау, сөздік қорыңды байыту, сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыру. Қандай ортада болмасын, адам өзінің және өзгенің сөзіне рефлексия жасай 

алуы керек. Ол үшін ең алдымен өзінің іс-әрекетіне рефлексия жасауы керек.  

Рефлексия адамның адам болып қалыптасуына тікелей әсер ететін құбылыс. Ұлы 

Абайдың «адамның мінезін өзгертуге болмайды дегеннің тілін кесу қажет» деген 

сөздерінде үлкен мән жатыр [1, 195]. Әр адам өзінің табиғат берген мінезіндегі 

кемшіліктерді рефлексия арқылы түзете алады. 

Рефлексия сыни ойлау арқылы жүзеге асырылады, өйткені мұнда дайын жауап жоқ. 

Оны іздеу керек, жобалау мен жоспарлау керек, болжам жасап, жаңалық ашу керек. 

Рефлексия күмәндану мен терең ойлауды қажет етеді [2, 1]. Егер адам өзінің ойсыз 

сөйлеген сөзін ұлағатты адамдардың сөздерімен салыстырып, кітап оқу арқылы сөздік 

қорын байыта алса, қай ортада қалай сөйлеу керектігін түсініп, сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыра алса, ол адамның тілдік рефлексиясының  дамығандығын көрсетеді.  
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Рефлексия термині латын тілінедегі “reslexio” - көрініс беру, кері айналу деген 

сөзден шыққан. Философияда рефлексия – адамның өзіндік әрекеттерін және олардың 

заңдарын қайта түсінуге бағытталған, теориялық іс-әрекетінің формасы. Философиялық 

сөздікте рефлексияның үш түріне түсініктеме беріледі. Олар: қарапайым (әрекеттер 

рефлексиясы), ғылыми (жаңа білімді меңгеру әдістерінің рефлексиясы), философиялық 

(ойлау мен болмыстың шектелген қатынастарын және біртұтас адамзат мәдениетін қайта 

түсіндіру) [3, 121]. Бұл пікірмен келісе отырып, рефлексияның адам өмірінің барлық 

кезеңіне қатысты, жан-жақты құбылыс екенін байқаймыз. 

Рефлексия – адамның өзін-өзі тануы, өз ойын, идеяларын, сезімдерін, арман-

тілектерін ой елегінен өткізу, бағалау. Ол тіл мен ойлау, тіл мен интеллект, тілдік сана, тіл 

мен сөйлеу сияқты мәселелерді қамтиды. Яғни, тілдік рефлексияны анықтаудың 

алғышарттары – ол ең алдымен тіл мен ойлау.  

Тіл мен ойлау бір-бірімен тығыз байланысты. Ойлау болмаса тіл жоқ. Ал тіл 

болмаса ойлау нәтижесіз. Бұл қасиеттер тек адам баласына ғана тән категориялар. Біз тіл 

арқылы ойымызды сыртқа жеткізе аламыз. Және, сәйкесінше, ойлау арқылы санамыздағы 

идеяларды жүзеге асыра аламыз. Олай болса, тіл мен ойлау – біртұтас категориялар.  

Тілдік рефлексия – өзінің және басқа адамдардың сөздеріне сын көзбен қарау. Ол адамның 

сөздік қорын байытып, сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Кез келген ортада адам өзінің 

де, өзгенің де сөздерін ой елегінен өткізе білуі керек. Мұны істеу үшін олар алдымен өз 

әрекеттеріне есеп беріп, ойлануы керек [4, 132]. 

Нәтижелерді талқылау 

Ф. де Соссюр ойды тілдің семантикалық рөлімен байланыстыра отырып, тілді қағаз 

бейнесінде суреттейді: «Ой дегеніміз, сол қағаздың бет жағы, ал дыбыс – астыңғы жағы, 

егер қағаздың бет жағын, астыңғы жағын бүлдірмей кесіп алуға болмайтыны сияқты, 

тілде де дыбыстан, дыбысты ойдан бөліп алуға болмайды. Мұны тек абстракциялық түрде 

ажыратуға болады»-дейді [5, 69].   

Тіл мен ойлаудың тілдік рефлексияға қатысы қандай? Тілдік рефлексияның 

қалыптасуы ең алдымен тіл мен ойлауға байланысты. Себебі, біз ең алдымен ойлаймыз, 

сол ойдың нәтижесін тіл арқылы көрсетеміз.  

Рефлексия-ойлау арақатынасы туралы О.К. Тихомиров төмендегідей пікір 

білдіреді: «Ойлау – тұлға рефлексиясының қажет компоненті және рефлексия нысаны 

болып табылады» [6, 177].   

Рефлексия адамның құбылысты, затты, оқиғаларды қабылдауына байланысты 

өзгеруі мүмкін. Өйткені қабылдаудың ролі маңызды. T. Clausner мен W. Croft  тілді 

пайдалану адамдардың қоршаған ортадағы нақты дүниелер мен түрлі оқиғаларды қалай 

қабылдайтындығына байланысты дейді: “We fully agree, that language use is a critical 

constraint on the way people conceive of different real-world entities” [7, 247]. Біз бұл пікірмен 

толықтай келісеміз. Яғни, тілдік рефлексияның әр адамда әртүрлі қалыптасуына олардың 

танымы, қабылдау деңгейі тікелей әсер етеді. Мысалы, 7 жасар балаға тәрбиелік мәні зор 

ертегі айтып берсең, ол бала сол ертегінің сюжеті туралы біраз уақыт бойы ойлап жүруі 

мүмкін. Және кейбір эпизодтарына қайта оралып, сұрақтар қоюы ықтимал. Бұл оның 

қабылдау қасиеті жоғары екендігінің дәлелі. Интелекті жоғары бала «ертегідегі кейіпкер 

неге олай жасады? Мен олай жасамауым керек»,-деген тұжырым жасайды. Ал кейбір 12 

жастағы баланың өзі бұл ертегіні қанша рет тыңдаса да өміріне еш қатысы жоқ деп 

ойлауы мүмкін, яғни ол бала ертегіден ешқандай сабақ алған жоқ. Бұл баланың 

қабылдауы төмен. Сәйкесінше, оның тілдік рефлексиясы да баяу қалыптасады.  

Қабылдауды қоршаған ортамен байланыстырып қарауды M. J. Falck пен R.W. Gibbs 

ұсынады: “Our perceptual systems evolved to facilitate the interaction with a real three-

dimensional world, so that perception is not a purely visual experience, taking place in the brain, 

but an act of the entire organism through guided exploration of the environment” [8, 252]. 

Ғалымдардың пайымдауынша, біздің қабылдау жүйелеріміз нағыз үш өлшемді әлеммен 
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өзара әрекеттесуді жеңілдету үшін дамыды, сондықтан қабылдау дегеніміз тек қана көзбен 

көру емес, қоршаған ортада болып жатқан оқиғалар мен құбылыстарға адам ағзасының 

кері байланыс әрекеті болып табылады. Әрине, қоршаған ортаның адамға әсері мол екені 

сөзсіз. Жоғарыдағы балаларға оралайық. Жеті жасар баланың қабылдауы неге жоғары? 

Біріншіден, оның үйінде тәлім-тәрбиені өмір шындығы арқылы үйрететін салиқалы ата-

анасы, немесе, ата-әжесі бар. Екіншіден, ол баланың мектептегі достары да тәрбиелі, 

өнегелі. Яғни, қоршаған ортаның оған тигізер пайдасы көп болды. Он екі жасар баланың 

да ата-анасы, ата-әжесі бар. Бұл бала да көргенді бала.  Алайда, оның қоршаған ортасы 

басқаша. Оның достарының тәрбиелері басқа болғандықтан, оның тілдік рефлексиясы, 

қабылдауы, пайымдауы анағұрлым төменірек. Осы себепті, қоршаған ортаның тілдік 

рефлексияға әсері орасан зор деп айта аламыз.  

Рефлексияның ақыл-ес, сана, таным, ойлау, түсіну, ұғыну секілді әрекет ету негізі 

бойынша біріншілік ұғымдары мен вербальдану секілді екіншілік ұғымдары 

лингвистикада, соның ішінде когнитивті лингвистикада, психолингвистика, әлеуметтік 

лингвистика салаларында зерттеле бастауына негіз болды [9, 113]. 

Рефлексияны анықтауда ең алдымен адамның ақыл-есі назарға алынады. Ақыл-

естің болуы – адамның өз-өзіне баға бере алуын, өзіне есеп бере алатындығын дәлелдейді 

[10, 16]. Демек, ақыл-есі дұрыс адамдардың барлығы өз әрекеттері мен сөйлеген сөздеріне 

рефлексия жасай алады. Рефлексиясының қай кезде қалай көрінетіні адамның ақыл-

ойының қандай деңгейде болуына байланысты. Ақыл-есі ерекше терең, өте дана адамдар 

қоршаған ортаның да әсеріне берілмей, өзіндік «менін» қалыптастыруға тырысады. Өз 

ісіне жауапты, тіл мәдениеті өте жоғары, өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыра білген жан 

өзге адамдардың рефлексиясының қалыптасуына да әсер етуі мүмкін.   

Рефлексия – іске асырудың қайнар бұлағы ретінде тіл болып табылатын және өз 

ойын талдап, тани алатын адамның менталды үдерісі.  Рефлексияны зерттеудің ерекшелігі 

– адамның өзін-өзі тануы, ойын, идеяларын, сезімдерін, арман-тілектерін ой елегінен 

өткізу, бағалау қабілеттерін зерттеумен байланысты [11, 85]. Егер адам өткен шағына көз 

жүгіртіп, жасаған іс-әрекеттеріне есеп бермесе, онда болашаққа нақты жоспар жасай 

алмайды. Себебі, ол өзінің жасаған әрекеттерінің нәтижелерін салыстырып, бағалай келе 

болашаққа бағдар жасай алады. 

Ғалымдардың пайымдауынша, рефлексияны анықтаудың әртүрлі формалары 

топтастырылады. Жалпы, рефлексияны уақытқа байланысты анықтаудың келесі түрлері 

зерттелді: 

1. Ситуативті рефлексия. Адамның болып жатқан оқиғаға байланысты өз өзін 

ұстауы, оқиғаға енуі, оқиғадағы өз рөлін анықтауы, өзінің орнын білуі, өз іс-әрекеттерін 

бақылай алуы.   

2. Ретроспективті рефлексия. Рефлексияның бұл түрі өткен шақтағы оқиғалардағы 

адам әрекеттерін бағалау, талдауға бағытталған.  адамға әсерін, өткен істегі әрекеттерін 

бағалауын, есеп беруін қарастырады. Бұл форма адамның жасаған қателіктері мен 

сәтсіздіктерін анықтау мүмкіндіктерін қарастырады.  

3. Перспективті рефлексия. Бұл форма жүзеге асырылатын іс-әрекеттерді 

жоспарлау, ең дұрыс шешімдерді қарастыру процесімен сипатталады.  

Аталған үш кезең адам өмірінің үш сатысы деп айтуға болады. Өткенге қарап 

қателіктерін бағамдап, осы шаққа қарап өз іс-әрекеттері мен сөз дұрыстығын 

бақылай алу, және болашаққа жоспар құра алу. Рефлексия адамның бүкіл саналы 

ғұмырына баға берер бағдаршам іспеттес. Қай форманы алып қарасақ та ең маңызды рөл 

атқарушы факторлар – тіл мен ойлау.  

Бүгінгі таңда рефлексияны зерттеуші ғалымдар рефлексияның аталған үш түріне де 

тоқталады. Ситуативті рефлексияда адамның бүгінгі іс-әрекеттеріне есеп беруі зерттеледі. 

Бүгінгі іс-әрекеттерге не жатады?  
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Адам баласы тек фильмнен ғана көрген заман туды. Көзге көрінбейтін бір 

вирустың дамуының салдарынан күллі әлем зардап шегуде. Адамдар денсаулықтың 

қадірін түсінгендей. «Пандемияны ауыздықтау өте қиын шаруа. Сондықтан оның зәрі 

сынып, уыты қайту үшін ең алдымен жоғары психологиялық сана мен сенім қажет. Егер 

бұл екі фактор жетіспесе – індетпен күрес ойдағыдай нәтиже бере қоюы екіталай» - деп өз 

ойын білдірді қазақстандық ғалым Амангелді Айталы  [12,1].  Иә, жоғары психологиялық 

сана! Өте дұрыс айтылған ой. Егер біздің санамызда пандемия туралы ой тек 

қорқынышпен ғана шектелсе, немесе, керісінше жауапсыздықпен қарайтын болсақ, онда 

бұл індетпен күресе алмаc едік. Коронавирусты қабылдау дәрежесіне байланысты 

студенттерге қойылған сауалдар нәтижесінде үш топқа топтастырар едік:  

1. Жауапкершілігі төмен адамдар (санасы төмен, сенім жоқ) 

2. Аса қорқыныш сезімі бар топ (санасы жоғары, сенім бар) 

3. Жауапкершілігі жоғары топ (санасы жоғары, сенім бар) 

Қатысушылар: 

Эксперименттік база ретінде Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті Филология 

жоғары мектебі 5В011700-қазақ тілі мен әдебиеті және 5В020500-филология 

мамандықтарының 1 курс студенттері алынды.  

Құралдар: Google Forms қызметі. 

10 сұрақтан тұратын сауалнаманы әзірлеп, Google Forms қызметін пайдаландық. 

Сауалнама сұрақтары 

1. Сіз коронавирустың бар екеніне сенесіз бе? 

2. Сіз аурудың бірінші толқыны кезінде коронавирустың бар екеніне сендіңіз бе? 

3. Коронавирустың бірінші толқыны кезінде бетперде киіп көрдіңіз бе? 

4. Бірінші толқын кезінде сіз қоғамдық орындарға барудан қорықтыңыз ба? 

5. Сіз коронавирус туралы жаңа ақпарат іздедіңіз бе? 

6. Пандемияға байланысты мазасызданғаныңызды айта аласыз ба? 

7. Коронавирустың бірінші толқыны кезінде үйге қонақ шақырдыңыз ба? 

8. Коронавирустың бірінші толқыны кезінде үйіңізден шықтыңыз ба? 

9. Сіздің ойыңызша пандемия жағдайында қашықтан оқу нәтижелі болды ма? 

10. Қашықтан оқу кезінде сабаққа деген ынтаңыз қандай болды?   

Бірінші топтағылар вирустың барына о бастан сенбеушілер. Қоғамда болып жатқан 

оқиғаға ене алмай, өз рөлін таба алмай жүрген топ. Яғни, сәйкесінше, тілдік рефлексиясы 

да төмен болуы мүмкін. Әрине, тілдік рефлексиясы жоғары да болуы мүмкін, алайда 

психологиялық тұрғыдан алғанда сана мен ойлау дәрежесі төмендеу болуы мүмкін. Бұл 

жерде сана,сезім, ойлау қабілеттерінің маңызы зор. Вирустың бар екендігіне сенбей, 

аурудың алғашқы толқынында қоғамдық орындарға қорықпай барып, бетперде тақпай 

жургендіктен ауру жұқтырып алған кісілер осы топ мүшелері болып табылады.  

Екінші топ өкілдері – байбалам салып, ақпаратты ұлғайтып қабылдаушылар. 

Бүгінгі таңда болып жатқан осы бір жан түршігерлік жағдайда бұл адамдар өз ісіне, 

сөйлеген сөзіне де өте мұқият болып келеді. Алайда, сәл «күдікті» жағдай орын алса 

(көршілер немесе қонақтар келсе) бірден сабырдан айырылып, сақтық шараларын жасай 

бастайды. Тілдік рефлексия жоғары болуы мүмкін, ал психологиялық ахуалы сәл 

төмендеу. Санада үрей басым.  

Үшінші топтағы адамдар өте сабырлы, сонымен қатар, жауапкершіліктері өте 

жоғары. Сақтық шараларын ережеге сәйкес жасайды. Оқиғадағы өз орнын біледі, өз ісіне, 

сөзіне жауап бере алады. Психологиясы жоғары, санада жауапкершілік басым.  Бұл 

топтастырудағы мақсатымыз – бүгінгі таңда болып жатқан оқиғаға байланысты халықтың 

өз іс-әрекеттеріне, ойына, сөзіне рефлексия жасау дәрежесін анықтау.  

Сауалнама нәтижесі бойынша «қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 

студенттерінің 75 %  үшінші топтағы жауапкершілігі жоғары топқа жатады. Ал қалған 

25 % екінші топқа жатады.  
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рефлексия 

«Филология» мамандығының студенттерінің жауаптарының нәтижесі, олардың 

100% үшінші топқа жататындығын дәлелдеді. Аталған нәтижелер бойынша диаграмма 

жасап, төмендегідей көрсеткіштерді анықтадық:  

 

 
 

Тіл білімі ғылымында рефлексия ұғымымен қатар рефлексивтілік, рефлексивті 

қабілеттер, рефлексивті мүмкіндіктер, рефлексивті талаптар, рефлексивті мәдениет, 

рефлексивті құзіреттілік деген сияқты атаулар да кездеседі.  

 

рефлексивтілік 

рефлексивті мүмкіндіктер 

 

 Рефлексивті мәдениет 

рефлексивті құзіреттілік Рефлексивті қабілеттер 

 

Рефлексивті мәдениет дегеніміз не? Бұл біздің рухани жан дүниемізде туындап 

жатқан толассыз сұрақтар; сол сұрақтарға жауап іздеу мақсатында көрінетін 

рефлексивті қабілеттер бар; сол қабілеттерді дұрыс пайдалана білушілік – 

рефлексивтілік бар; осы рефлексивтілік арқылы адам бойында пайда болатын 

рефлексивті құзыреттіліктер бар; және рефлексивті мәдениет қалыптастыру үшін адам 

мен қоршаған орта арасындағы қарым-қатынас деңгейін өлшейтін рефлексивті 

мүмкіндіктер бар. Ал, осы арақатынастарды анықтаудың түпкі алғышарттары – тіл 

мен сана мүмкіндіктерінен байқалады. 

Тіл – жанды құбылыс. Тіл мәдениеті дегеніміз – бір қарағанда, тілдік норманы 

сақтап сөйлеу, дұрыс жазу деген түсінік. Алайда бұл ұғым-түсінікке дәл өз 

мағынасында тереңірек ой жіберсек, сөздік қоры дамыған оралымды, бай тілдің ұлт 

мәртебесін асқақтатып, халқына қызмет ету үшін қарапайым сөйлеу тілінен бастап, 

сан түрлі бояуға қаныққан тілге айналуы сатысында соншалықты қиын қалыптасу 

кезеңі жатыр. Сол қиындықтардың салдарынан бүгінгі таңда өз тіліміздің мәртебесін 

әлі де болса қажетті деңгейге көтере алмай жатырмыз. Олай дейтін себебіміз, кез-
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Филолог-студенттердің пандемия кезіндегі тілдік 
рефлексиясын анықтау 
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келген ақпаратты іздегенде, біз ғаламтордан ең алдымен орыс тілінде іздейміз. Неге? 

Себебі, қазақ тілінде ақпараттар аз, ғаламторға жүктелмеген.  Немесе, тіпті қарапайым 

жөн сұрасқанның өзінде көшедегі қазақтар бір бірінен орысша жөн сұрайды. 

«Извините, время не подскажете?»-дейміз. Ол адам, әрине, орыс тілінде жауап береді.  

Қорытынды 

Тіл мәдениетіне барар жолдың бастауы – сөйлей білу. Тіл адамзаттың бір-

бірімен пікірлесуін, түсінісуін қамтамасыз ете келіп, тілдік қарым-қатынасты іс жүзіне 

асырады. Тілдік қатынас – адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсінісу, айту, 

пікірлесу, тағы басқа әрекетіне тікелей қатысты құбылыс. Алайда, тілдік рефлексия 

тек осындай ережелермен щектелмейді. Тілдік рефлексиясы дұрыс болу үшін 

адамдардың ойы, санасы дұрыс дамыған болуы керек. Санасында ұлт тарихына 

қатысты басқа тілге үйрену, сол тілмен біте қайнасқан тілдік әдеттер қалыптасқан 

болса, ол адамның тілдік рефлексиясы дұрыс дамымаған болып есептеледі.  

Қорыта келгенде, тілдік рефлексияны анықтаудың алғышарттары: 

• тіл мен ойлау, тілдік сана, тіл мәдениеті, ой мәдениеті; 

• тіл мен сана мүмкіндіктерін дамыту; 

• туған тілге деген құрмет; 

• Кез-келген ортада өз ойын дұрыс жеткізе алу; қоршаған ортаны сыйлау; 

• Психикалық, эмоционалдық әрекеттерге есеп беру. 
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Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасының  
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Бұл мақалада ХХ ғасырдың 50 жылдарында Талдықорған қаласы мектептеріндегі 

бастауыш сыныптардың оқу-тәрбие ісі мәселелері мен білім беру жағдайы 

қарастырылған.  

Тірек сөздер: бастауыш сынып, педагогика, тарих, тәрбие, білім, мұғалім, оқушы, 

әдістеме, оқу құралы, пионер.  

 

В данной статье рассмотрены вопросы учебно-воспитательной работы и 

состояние образования начальных классов школ города Талдыкорган в 50-е годы ХХ века. 

Ключевые слова: начальные классы, педагогика, история, образование, учитель, 

ученик, методика, учебное пособие, пионер.  

  

In this article discusses the problems of educational work and the state of education of 

the beginning classes of Taldykorgan schools in the 50th century.  

Key words: рrimary school, pedagogy, history, education, teacher, student, methodology, 

training manual, pioneer. 

 

Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне-

өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп 

тәрбиелеуде мектептің алатын орны ерекше. Халқымыз әрқашан да ұстаз мәртебесін 

көтеріп, аса жоғары қастерлеп, бағалаған.  

XIX ғасырда қазақ халық ағартушылары А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, 

Ш.Уәлиханов оқушы тұлғасын дамыту мәселелерін көтерсе, XX ғасырдың бас кезінде 

Қазақстанда педагогикалық теория негіздерінің қалыптасуына атсалысқан көрнекті 

қайраткерлер Ж.Аймауытов, Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 

М.Жұмабаевтардың педагогикалық мұраларында білім беру үрдісінде балалардың жеке 

тұлғасын дамыту мәселесімен айналысты. Білім беру мазмұнын құру мәселесі әлемдік 

педагогика классиктері Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, И.Гербарт, К.Д.Ушинский, т.б. 

ұлы педагогтардың есімдерімен тығыз байланысты және олардың еңбектерінде терең 

қарастырылған.  

Бастауыш білім беру мазмұны мәселелерімен И.П.Подласый, оқу мазмұнын құру 

мәселесімен Ю.К.Бабанский, Т.А.Ильина, И.О.Харламов, Н.А.Сорокин. В.В.Краевский, 

М.Н.Скаткин, Д.Д.Зуев, И.Я.Лернер, В.П.Беспалько айналысты. 

Қазақстанда педагогика ғылымы саласында осы мәселеге қатысты келесі 

ғалымдардың еңбектері бар: ХІХ ғасырдың екінші жартысында халық ағарту ісі мен 

мектеп тарихын Т.Тәжібаев, А.І.Сембаев, бастауыш мектептегі білім беру мазмұнының 

дамуын А.Н. Ильясова, бастауыш мектептегі білім беру мазмұны мәселелерін 

Т.С.Сабыров, Р.М.Қоянбаев зерттеді. Оның ішінде оқыту мазмұнын құру мәселесімен 

Қ.А.Аймағамбетова, Г.А.Бадамбаева, А.Е.Әбілқасымова, Ә.Әмірова, Т.Жексенбай, 

Т.Қ.Оспанов, Н.П.Павленко, С.Р.Рахметова, Б.М.Қосанов, Ж.Т.Қайыңбаев т.б. айналысты 

[1, 4]. 
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Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткеннен кейін кеңес халқы соғыстың халық 

шаруашылығына, білім саласына келтірген зиянынның орнын толтыруға ерекше 

жігерлене кірісті. Соғыс жылдарында қиратылған мектептерді қалпына келтіру және жаңа 

мектеп үйлерін салуда, олар үшін оқу-шығармашылық жабдықтарын даярлауда 

мектептерді қамқорлыққа алған өндірістік мекемелер белсене қатысты.    

50-жылдардың бас кезінде педагогика ғылымы мектептің оқу-тәрбие жұмысының 

идеялық-саяси деңгейін арттыру мәселелерін зерттеуге және практикалық іс-әрекетке 

оқушыларды даярлауға ерекше мән берді.  

Оқу бағдарламаларының мазмұнындағы оқу материалдар мен оқулықтағы берілген 

тақырыпты оқыта отырып, білім мен тәрбие беруді ұштастыру, сабақтастыру, жүйелілік 

тұрғыда ұйымдастырып дамытудағы педагогикалық әрекеттегі үдерістер дидактикалық 

талаптар деңгейінен шыға алмады.   

Мәселен, Талдықорған қаласының бастауыш мектептерінде тексеріс барысында 

тарих пәнінен сабақ өткізуде біраз кемшіліктер байқалған. 4 сынып оқушыларына 

тақырыпты мұғалім тек оқулықтағы мәліметтерді мазмұндап, ешбір көрнекі құралдарды 

пайдаланбай, шартты түрде ғана өткізген. Сондай-ақ, №3 бастауыш мектебінде мұғалім 

жолдас Светличная «ХІІ ғасырда көтеріліске шыққан шаруалар зауыт пен фабрикаларды 

өртеп, тас-талқанын шығарды», деген оқушының жауабын түзетпеген. Ол заманда зауыт 

пен фабрикалар қайдан болсын? Дәл сол сабақта мұғалім Мұз шайқасы туралы схемалық 

түрде  өте қысқа әңгіме қозғап, оның негізінде ешқандай тәрбие жұмысын жүргізбеді. 

Яғни, бұл жағдайдан мұғалімнің кәсіби шеберлігіне күмән келтіруге толықтай негіз бар 

деген сөз.  

№4 бастауыш мектепте мұғалім жолдас Новикова «Куликов шайқасы» 

тақырыбында сабақ өткізе отырып, сыныпта бұл шайқасты бейнелейтін тиісті суретті 

ілмеген. Ол суретті К.Д. Ушинский атындағы мектептен алуға болатын еді. Куликов 

шайқасы мен Дмитрий Донской жайлы мұғалім оқулықтағыдан аз әңгімелеп берді. 

Тақырыптың көптеген тұстары ашылмады. Бұл ауқымды тақырып аясында мұғалім 

тарапынан ешқандай тәрбиелік жұмыс та жүргізілмеген. Соның салдарынан, бұл тақырып 

білімгерлер санасында үлкен тарихи оқиға емес, тек кішігірім эпизод ретінде ғана қалды.  

 Тарих сабағында көрнекі құралдарды қолдану өте төмен деңгейде. Мектептер, 

әсіресе бастауыш мектептерде тарихи карталар жоқ. Тарихи суреттер өте аз, ал № 4 және 5 

бастауыш мектептерде және жетіжылдық №1 мектепте олар мүлдем жоқ. 

 Жаратылыстануды оқытудың басты кемшілігі – көрнекіліктің болмауы. 1952 

жылдың көктемінде Талдықорған қаласының №5 бастауыш және қазақ мектебінен басқа 

барлық мектептерінде мектеп жанындағы оқу-тәжірибелік учаскелер ұйымдастырылды.  

 Бастауыш мектептерді айтпағанда, №3 жетіжылдық мектепте және Абай атындағы 

мектепте күзге дейін учаскелерден ештеңе қалмады және егін жинау аяқталмады деуге 

болады. №2 жетіжылдық мектепте және К.Д. Ушинский мектебінде жағдай жақсырақ еді, 

онда егін жиналып, экспонаттардың бір бөлігі осы мектептердің биологиялық бөлмелеріне 

түсті. Бұл экспонаттар жаратылыстану сабақтарында оқу құралы және үлестірме 

материалдар ретінде пайдаланылды. 

Сонымен қатар, мектеп аймағында жинақталған тәжірибенің ғылыми сипаттамасы 

өз алдына құнды оқу құралы болып табылады. Биологиялық кабинеттер барлық 

мектептерде болған жоқ. Ең жақсы биологиялық зерттеу кабинеті К.Д. Ушинский 

мектебінде еді. 

Жоғарыда аталған К.Д. Ушинский мектебінде төртінші сыныптағы жаратылыстану 

сабағы нашар өткізілген. Төртінші сынып мұғалімдері кейде бұл пәннің маңыздылығына 

аса назар аудармай, оған жанама қарап, нашар дайындалған, оқулықты тек әңгімелеу 

арқылы жаңа материалды схемалық түрде ғана ұсынған. Оқулықта көрсетілген 

тәжірибелер әрдайым сыныптарда жүргізіле бермеді. Көбінесе балаларға оларды үйде өз 

бетімен жасауға кеңес берілді. №3 бастауыш мектебінің мұғалімі Кремень 4-сыныпта 
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«Ауа қозғалысы» тақырыбында сабақ өткізіп, балаларға стратосфералық шарлар жылы 

ауамен толтырылатынын айтты. Оқушылардың бірі олардың сутегімен толтырылатынын 

байқап, мұғалімді түзетуге тырысқанда, ол таңданып:  «Сен не айтып тұрсың? Отыр!», - 

деді. Жаңа материал өте қысқа түсіндірілді. Мұғалім қосымша әдебиеттерді қолданбады.  

Абай атындағы мектептің мұғалімі азаматша Гетман, 4-ші сыныпта осы тақырып 

бойынша сабақ өткізу барысында өз тәжірибесін көрсете алмады. Мәселен, дауылдар 

туралы айта отырып, мұғалім суреттерді қолданбай, балаларға тропикалық және 

субтропикалық елдердегі дауыл туралы қандай да бір сипаттама келтірместен, тек 

оқулықты қысқаша әңгімелеп берді. 

Тәрбиелік және ғылыми маңызы зор фенологиялық бақылауларды жаратылыстану 

пәні мұғалімдері мүлдем жүргізбеді. Бұл бақылауларды ұйымдастырудың жоқтығы 

география мұғалімдерінен де байқалған.  

Қала мектептерінде географияны оқыту мәселесіне тоқталсақ, мектептерде 

географиялық аудандардың жоқтығын, сонымен қатар, географиялық және өлкетану 

экскурсиялары мөлшерінің өте аз екенін атап өткен жөн [2, 21-24]. 

Орыс тілі сабақтарында білімгерлердің сөздік қоры өте нашар. Олар алған 

білімдерін іс-тәжірибеде пайдалана алмады, сол себепті жазбаша жұмыстарда 

пунктуациялық, стилистикалық және орфографиялық қателерді өте көп жасаған.  

Көптеген мектеп директорлары орыс тілін оқытуға тиісті мән бермеді, бақылау 

жасамады және жас мұғалімдерге олардың орыс тілінде сабақ үлгерімін жақсартуда 

практикалық көмек көрсетпеген. Оқушылардың сауаттылығын қамтамасыз ету тек орыс 

тілі мұғалімдерінің ғана емес, мектептің бүкіл педагогикалық ұжымының міндеті. 

Сондықтанда, байыпты қорытынды жасап, оқытуды түбегейлі жетілдіріп, қазақ 

мектептерінде орыс тіліндегі оқу үлгерімін тиісті деңгейге көтеру қажет болды [3, 6-7.]. 

Жоғарыда аталған мәселелерге байланысты біраз міндеттер алға қойылды. 

Солардың ішінде, мектептердің маңызды міндеттерінің бірі – оқушылардың 

сауаттылығын арттыру үшін бар білімін, күш-жігерін салу. Оқыту оқушылардың негізгі 

грамматикалық анықтамалар мен ережелерді саналы түрде игеріп, берік білуі, оларды 

ауызша және жазбаша сөйлеуде практикалық қолдана алатындай етіп құрылымдалуы 

керек. Ол үшін грамматикаға жауап беру кезінде студенттер оқулықтан мысалдар келтіріп 

қана қоймай, өздігінен ойлап таба білуі маңызды. Көбірек практикалық жұмыстар мен 

жаттығулар жүргізу керек. Тіл сабағында және әсіресе әдеби оқуда оқушылардың сөздік 

қорын байыту, мұғалімдерге түсініксіз сөздер мен сөз тіркестерін түсіндіру, 

орфографиясы қиын сөздердің сөздіктерін құрастырудан тұратын сөздік жұмысы жүйелі 

түрде жүргізілуі қажет. Оқушыларды мазмұндама мен шығарма жазуға үйретуге ерекше 

назар аудару керек. Мұғалімдерден сыныптағы және үйдегі барлық жазбаша жұмыстарды 

уақытылы және мұқият тексеріп, жіберілген қателер бойынша жүйелі жұмыс жасауды 

талап ету қажет. Оқушылардың жоғары сауаттылығын ойдағыдай жүзеге асырудың басты 

шарты болып табылатын орфографиялық, пунктуациялық және сөздік жүйесін барлық 

мұғалімдерден орындауды талап ету маңызды. Осы шарттардың орындалмауы аудандағы 

мектептердің төмен көрсеткіштерінің басты себебі болып табылады. 

Алайда, ауданның барлық мұғалімдері бұл күрделі де жауапты міндеттерді түсіне 

қойған жоқ. №3 бөлімше орта мектебінің мұғалімі өзі орыс тілін жетік білмеген. 

Секциялық отырыста ол жиналыс хатшысы болып сайланды және хаттама жасағанда, 

орфографиялық жағын айтпағанда, бірінші парақтағы 48 сөзден 8 қате жіберген. Ол 

төртінші сыныпта орыс тілін қалай оқытып жүр? – деген сұрақ туындайды. Сабақ берген 

мұғалімнің сауатсыздығынан көптеген оқушылар бірнеше жыл бір сыныпта қала берген. 

Көксу кенішіндегі орта мектеп мұғалімі жолдас Сечкареваның орыс тілі 

сабағындағы сөздік қор жұмысын қамтуы өте төмен деңгейде. Ол өзіне көп сұрақтар қою 

әдісін таңдап, жаңа материалды түсіндіруді қысқартып, тек оқулықтағы материалды 
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жеңілдетілген қайта баяндаумен шектелді, жазбаша жаттығу және бақылау жұмысы 

жеткіліксіз [3, 10-11]. 

Аталған мәліметтерден қазақ мектептерінің өте аз, оған қоса көп болса жетіжылдық 

мектептер болғанын байқаймыз. Барлық мектептер үнемі тексерістен өтіп, ондағы 

кемшіліктер ашық түрде жазылған, кейінірек оларды түзету үшін түрлі шаралар 

қолданылып, шешімдері қарастырылған.  

Сонымен қатар, Кеңес өкіметінің орыстандыру саясатының айқын көріністері де 

көзден таса қалмайды. Орыс тілін, идеологиясын толыққанды енгізуге тырысып бағып, 

тіпті тарихты бұрмалап, оқу бағдарламасына қазақ халқы үшін маңызы жоқ оқиғаларды 

жоғары қойып, өз ата-тарихымызды білуге мүмкіндік берілмеген. Сол арқылы Кеңес 

билігі жас ұрпақты өзіне шынайы қызмет етуге тартқан. Қазақ сыныптары да, мұғалімдері 

де байқап отырғандарыңыздай жоқтың қасы.  

Келесі кезекте, 1956-57 жылдары Талдықорған қаласының Абай атындағы 

мектебіндегі жағдайға назар аударсақ. Бұл мектепте балалар 3 ауысымда білім алған, 9 

бастауыш сынып болған. Бастауыш сынып оқушыларының үлгеріміне тоқталатын болсақ, 

бұл жылдары олар келесідей:  

 1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан Жыл бойы 

Оқушылардың жалпы саны 319 317 320 321 321 

Үздіктер саны 16 21 23 24 23 

4 пен 5-ке оқитындар саны 69 91 89 99 95 

Үлгерімі нашарлар саны 38 26 29 33 25 

2-ші жылға қалғандар саны  22 

Жазға тапсырма алғандар саны  12 

Кестедегі көрсеткіштерден көріп отырғанымыздай, 30 пайыздан астам білімгерлер 

4 пен 5 деген бағаға оқып, ал 10 пайыздан астамының үлгерімі нашар болған. Бұл 

көрсеткіштер бастауыш сыныптар үшін қанағаттанарлықсыз. Сондықтан, мұғалімдер мен 

мектеп әкімшілігінің кемшілігі айқын көрініс тапқан. Балалардың 3 ауысымда оқуы сол 

кезеңдегі мектеп ғимараттарының әлі де өте аз екендігін байқатады.   

Сыныптардың орташа сыйымдылығы – 35 оқушы.  

1 «А» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім Р.Е. Латкова, 38 білімгердің 2-і екінші 

жылға қалды.  

1 «Б» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім Л.М. Леденева, 41 білімгердің 3-і екінші 

жылға қалды.  

2 «А» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім Л.С. Бондаренко, 38 білімгердің 4-і 

екінші жылға қалды.  

2 «Б» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім А.И. Марченко, 38 білімгердің 1-і 

екінші жылға қалды және жазға тапсырма алған оқушылар – 3.   

2 «В» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім Т.С. Тен, 37 білімгердің 5-і екінші 

жылға қалды және жазға тапсырма алған оқушылар – 2.   

3 «А» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім А.Г. Ерыгина, 34 білімгердің 1-і екінші 

жылға қалды және жазға тапсырма алған оқушылар – 2.   

3 «Б» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім А.И. Гузеева, 32 білімгердің 3-і екінші 

жылға қалды және жазға тапсырма алған оқушылар – 2.   

3 «В» сыныбына жетекшілік еткен мұғалім М.С. Еременко, 31 білімгердің 2-і 

екінші жылға қалды және жазға тапсырма алған оқушылар – 2.   

4 сыныпқа жетекшілік еткен мұғалім Т.Г. Гетман, 32 білімгердің 1-і екінші жылға 

қалды және жазға тапсырма алған оқушылар – 1. 

Бұл тізімнен қазақ сыныптары мен қазақ мұғалімдерін мүлде көріп отырғанымыз 

жоқ. Әрбір сыныптан үлгерімдері нашар болуы себепті 2-5 балаға дейін екінші жылға 
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қалып, 2-3 оқушы жазғы демалыс уақытына арнайы тапсырма алып отырған, тиісінше 

келесі сыныпқа өту үшін оларды орындауға міндетті болды.  

Бастауыш сынып мұғалімдері Т.Г. Гетман, Л.М. Леденева, А.И. Марченко және 

Л.С. Бондаренко жұмысқа адал ниетпен қарады, білімді саналы түрде меңгеруге қол 

жеткізді, олардың оқушылары тәртіпті болды. 

Р.Е. Латкова, М.С. Еременко, Т.С. Тен және А.Е. Ерыгинаның жұмысы 

қанағаттанарлық. Ал А.И. Гузеева өз міндетін тіпті нашар орындаған [4, 7-8].  

Әрбір аталған мұғалімнің жұмысына, кәсіби шеберлігіне түбегейлі жеке сипаттама 

берілген. Бірі жақсы, екіншісі нашар. Нашар жағынан көзге түскен мұғалімдер келешекте 

өз кемшіліктерін жоюға тырысты.  

Келесі оқу жылына бастауыш сыныптар 2 ауысымда ғана білім алу мәселесін шешу 

міндеті тұрды. Бұл мәселе шешімін тапса, қосымша жұмыс, үйірме сабақтары, пионерлік 

жұмыстар, т.б. да ретке келетіні анық еді. Мұғалімдердің сабақтарына өзара қатысуды 

көбірек жүргізу, озық жоспарды жалпылау мен таратудың маңызына үлкен мән берілді. 

Әдістемелік жұмысты жандандыру, бірлестік әдісі отырысын үнемі өткізу, сабақтарда 

көрнекілікті көбірек қолдану білім деңгейін болашақта жоғары сатыға шығаратындығына 

мектеп басшылығы кәміл сенді [4, 10]. 

1-4 сыныптардағы тәрбие жұмысына келер болсақ, негізгі тәрбиелік міндет – 

ұжымды ұйымдастыру болды. Жеке сыныптарда – ұжымдарды нығайту, барлық оқу және 

қоғамдық жұмыстарды одан әрі жақсарту. 

Бірінші сыныпта  «Сабақты қалай дайындау керек»,  «Сыпайы және шыншыл бол»,  

«Оқушы ұқыпты болуы керек» және т.б. тақырыптарда сұхбаттар алынды. Сыныпта 

дәптерлердің тазалығы үшін қатар аралық сайыс, т.б. өткізілді. Жыл соңында бір күндік 

экскурсия да ұйымдастырылды.  

Екінші сыныптағы үлкен тәрбиелік фактор ретінде пионерге дайындық пен оған 

қабылдауды атап өту керек. Осы мақсатта – «Пионер – барлық балаларға үлгі», «Ұлы 

Отан соғысының пионер қаһармандары және еңбек батырлары» туралы әңгімелер 

жүргізілді. Бұл білімгерлердің үлгерімі мен мінез-құлқына жағымды әсер етті.  

2 «А» сыныбында Тимуршылар қозғалысы (қарттарға көмек) пайда бола бастады. 

Екінші сынып оқушыларымен қаланың жаңа ғимараттарына, электр станциясына, жас 

натуралистер станциясына және инкубаторға экскурсиялар жүргізілді. 

Жағымды құбылыстармен қатар, 2-3 сыныптарда ішкі ережелерді бұзу оқиғалары 

да байқалған. Соның ішінде төбелес және ұрлық жағдайлары бар. Жыл бойына 5 оқушы 

тәртібі бойынша төмен баға алған. Бұл бастауыш сынып мұғалімдерінің елеулі 

кемшіліктерін көрсетеді. 

Ал төртінші сынып тәртіптілігімен ерекшеленді. Бұл сынып оқушыларының 

ұқыптылығын, жинақылығын, адалдығы мен достығын атап өту қажет. 

Жалпы алғанда, 1-4 сынып оқушыларының тәрбиесі 5-10 сынып оқушыларымен 

салыстырғанда әлдеқайда жақсы [4, 26]. 

Ұлы Отан соғысынан кейін жалпыға бірдей міндетті жетіжылдықты іске асыру, ал 

одан кейін сегізжылдық білімді және орта мектептердің жүйесін дамыту шараларымен 

қатар, жалпы білім берудің мазмұнын жетілдіру жұмыстары жүргізілді. 

Дегенмен, мектептердің материалдық жағдайы онша болған жоқ. Сондықтан оларға 

ғимарат салу, мектептердің ескірген, тозған үйлерін салуға,  жөндеуге халықтың 

тарапынан үлкен көмек көрсетілді.  
Соғыстан кейінгі жылдарда мектепте білім беру бері ісі тоталитарлық тәртіптің 

ықпалынан шықпады. Партия, комсомол және пионер ұйымдары, мұғалімдер жас 

ұрпақтың санасы мен мінез-құлқын қатаң бақылауда ұстады. Оқу-тәрбие процестерін 

саясаттандырумен қатар, жалпы көрсеткішті қудалау, оқу процестерін жасанды жүргізу, 

оқушылардың оқуға немқұрайлы қарауы орын алды.  
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Кітаптардың 95% орыс тілде басылды, теледидар хабарларының 70% эфирде тек 

орыс тілінде жүргізілді. Сонымен қатар, Кеңес одағының барлық түкпір-түкпірінен 

Қазақстанға тың игеруге адамдар легі ағыла бастады. Соның салдарынан қазақ мектептері 

жабылып, орыс тілді мектептер едәуір көбейе түсті.  

Қорыта айтқанда, жоғарыда аталған мәселелердің болашақта қайталанбауы үшін 

өткеннен сабақ алып, өз тілімізді құрметтеп, білім деңгейімізді көтеріп, оны үнемі шыңдап 

отыруымыз қажет деп санаймын. Тек сол жағдайда ғана еліміздің өркендеп, әлемдегі озық 

елдердің қатарына қосыларымыз айқын.  
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Ә.Кекілбаев шығармаларында қазақтың ұлттық мәдени игіліктерінің ішінде елдің 

рухани қазынасы саналатын шешендік сөздер сонымен қатар шындық пен 

шынайылылыққа  аса көңіл бөледі. Өйткені аталардың қасиетті өсиеті – замандар мен 

ғасырлар бойы мысқалдап жинаған, ақыл елегінен өткен, өмір тәжірибесінің тарихи 

санасының даналық қорытындысы, адамгершіліктің ереже-қағидасы ретінде 

бағаланады. Себебі, болашақтың тұтқасы, иесі ұрпаққа амандық, парасаттылық, 

ізеттілік, өжеттік, мейірім, өнер-білім, құт-береке, ұзақ өмір, үлкен табыс тілеу 

ежелден адамзаттың асыл мұраты болған.  

Тірек сөздер: темірқазық, бедел, пейіл, серт, менталитет, шешен. 

 

В произведениях А.Кекильбаева особое внимание уделяется истине и подлинности 

ораторских слов, которые являются духовным достоянием страны в числе казахских 

национальных культурных благ. Священная заповедь отцов – мудрое заключение 

исторического сознания жизненного опыта, которое было накопленно мудростью на 

протяжении веков и оценивалось как принцип нравственности. Ведь желание будущему 

поколению благополучия, мудрости, достоинства, мужества, добра, знаний, 

процветания, долголетия и больших успехов издавна было благородной мечтой 

человечества. 

Ключевые слова: железный кол, репутация, нрав, менталитет, оратор. 

 

In the works of  Kekilbayev, special attention is paid to eloquent words, truth and 

authenticity, which are considered the Kazakh national cultural and spiritual wealth. Because 

the Holy grandfather's Testaments are a wise conclusion of the historical consciousness of life 

experience, which has endured through all times and centuries, as a rule, is regarded as a 
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principle of morality. Because the desire for the future generation of well-being, integrity, 

courtesy, courage, kindness, art, education, long life, a large income is a noble heritage of 

humanity. 

Кеу words: mentality, speaker, tough, reputation, iron stake. 

 

Шешендік өнер – кез-келгенге қонбайтын  киелі қасиет. Ол – ешкімнің бетіне жел 

болып тимейтін мінезді, кең ойлап, кең пішетін кемеңгер, көп тыңдап, аз сөйлейтін, 

сөйлесе жетеңе жеткізе тоқетерін айтатын, ешкімнің ала жібін аттамайтын адал, тура 

сөйлеп, «туғанына жақпайтын», ұлттың қамын жеп, халықтың намысымен өртеніп, ойды 

септеп, қолымен от көсеп отыратын кемеңгер адам. Сол кемеңгерлердің арқасында Ұлы 

Дала түрмені білмей, қоғамды бұзықтардан қорғап, заманды түзеп, жас ұрпақты береке-

бірлік, ізгілікке ауыздандырып келді. Әбіш Кекілбаевтың шешендері мен билері: Төле, 

Қаздауысты Қазыбек би, Әйтеке би, Мәті билері осы деңгей, өлшемде көрінеді. Әсіресе, 

Әбілқайырдың бойындағы көжеден көп сұлтанның бәрінен табыла бермейтін үздік 

қасиеттерді ерте таныған сұңғыла Мәті би оны үнемі қоштап, қолдап, қатесін түзеп, сара 

жолға салуға көп еңбек сіңірді. Ол – қызыл тілім мен сара көкірегімнің жолына тұзақ 

болады деп иініне асыл ілмей, алдына мал түсірмей, жанына ағайын-жекжат жолатпай, 

қара қылды қақ жарған нағыз тура би атанған, кісілігі мол абыз адам. Жаугершілік 

заманда қалмақтың қонтайшысы қолға түскен Мәтіге: «Дүниедегі ең үш тәтті нәрсені 

қателеспей айтып берсең, басыңа бостандық берем», - дегенде ол: «Ақ некелі жардан тәтті 

не болушы еді, ақтан туған ұлдан не тәтті болушы еді, азамат екеніңді біліп өлген ажалдан 

тәтті не болушы еді» [1, 85], - деп қазақтың кемеңгерлігі мен келістілігін мойындатып, 

тұзағын өз қолымен  ағыттыртқан ғой. Сол Мәтінің «ақ некесінен», «ақтан туған» жалғыз 

ұлы Тайлан әкесінің күн көрістік қана дәулетінен қорынып ұзақ үйлене алмай жүреді. 

Сонда әкесі: «Әкең-Мәті, досың - Әбілқайыр болса, саған қандай қалың керек. Қасыңа 

сұлтанды ерт те, сұлтан түсетіндей бір үйдің ту сыртынан барып ат басын тарт. Ар жағын 

өзің көресің!.. Өзіңнің болашақ қадіріңді, әкеңнің  атын, досыңның абройын тегін үйдің 

босағасына тастай салма» [1, 88], - дейді абдыраған баласына. Айтқандайын-ақ, ерлігімен, 

ұстамды мінезі, азаматтық тұрлаулығымен Әбілқайыр ханға дос болған Тайлан батыр, 

сәтті бір күні Садыр руының атақты байы, сыртқы сұлулығы ішкі сұлулығымен үйлесіп, 

жігіт біткеннің көкейін тескен Патшайым атты қызы бар Жомарттың үйіне кеп аттан 

түседі. Жомарт құтты қонақтарды қуана қарсы алып, ағайын-туғанын түгел шақырып, 

жабылып жүріп күтіп, кетерінде бұйымтайларын сұрайды. Әбілқайыр досы, Мәті бидің 

баласы Тайланға Патшайымын қосуын өтінеді. Байлықты мақсат тұтпайтын, киелі 

отбасының қадірін білетін Жомарт бай екі сөзге келмей, Әбілқайырдың  көзінше, жалпақ 

жұрттың алдында Тайлан батыр мен Патшайымға әкелік ақ батасын беріп, еш 

қалыңмалсыз Мәті бидің босағасын  аттатады. Соның алдында ғана Тайлан киімінің 

қораш екенін, ат әбзелдерінің ескіргенін әкесіне ескерткенде, ол саспастан ұлының атына 

мініп базарға барып қайтуына кеңес берген-ді. Ол базар аралап жүргенде бір келбеті 

келіскен саудагер оған  сәлемдесіп, әр нәрсенің нобайын айта келіп, мұнан: «Мәті бидің 

баласы емессіз бе? - деп сұрап қалады. Тайлан жөнін айтады. Сол-ақ екен әлгі саудагер 

Тайланды үйіне ертіп барып, қонақ етіп, күтіп, кетерінде астына бар әбзелдерімен ат 

мінгізіп, шырттай киіндіріп шығарып салады. Бәр-бәрі көрген түстей Тайланды таң-

тамаша қалдырады да, осының сырын әкесінен сұрағанда, ол жайбарақат қана: «Бала әкеге 

бес жыл жұмбақ, әке балаға өмір бойы жұмбақ» деген ғой. Әкеңнің қадірін әлі 

түсінбегенің бе, балам» [1, 88], - депті. Өмір дегенің қып-қызыл майдан. Сол майданда 

пенде қайда жүрмейді, не істемейді, қандай адамдармен қарым-қатынас жасамайды. 

Сондай сәттерде кейде жазықты  боп әлдекімдерге  тәуелді боласың, немесе 

қиянаткерлердің құрығына түсіп жазықсыз жапа шегесің. Қатігез қол ажалыңнан бұрын  

жер қаптырары да Аллаға аян. Сыйынған Алла, не құдіреті жүріп тұрған адамнан күдер 

үзгенде, саған көзі түсіп, айдаладағы біреу құрықтан босатып, қақпаннан құтқарса, 
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ажалыңнан сақтап, қызыр  боп ұшырасса, есепсіз жақсылығын өткізсе ұмытар ма едің?.. 

Жомарт та, әлгі саудагер де – «аштықта жеген құйқаның» дәмін татқан кісілігі жоғары 

жандар. Мәті бидің тағдырлары сынға түскенде қол үшін беріп, сатусыз жасаған періште 

пейілінің қайтарымын өмір бойы күтіп жүргендіктен, олар қызырды бірден танып, атан 

түйеге жүк болар шарапаттың тайлаққа жүк боларын ғана қайтарып, «тілдерін тістеп 

қалады». Көрген  жақсылықты көзінше мойындағысы келмей, киелісіне күйе жағып 

немесе есіктен шыға бере жарылқаушысын жамандап, жауыр аттай құйрығын сабалап, 

жалын шайнап, шала бүлінетін жабылар аз ба?.. Өзіне сенімді Мәті бидей мықтылар, 

өмірден опық жегендерді қиянаткерлердің әлімжеттігінен талай жерде жолы кесіліп, бойы 

өспей, тұйыққа тірелгенде, Алладан медет сұрағандарды әмірі күштінің жердегі 

елшісіндей әділ би қолтығының астында қанаты барды аспанға  ұшырып, екі аяқты 

пендені «Жиделібайсынға» жетелеп әкелген кездері көпті. Тегі, есепсіз жасаған 

жақсылықтың қайтарымы мол, ақ жаңбырдың  солған тамырды иітері де есепсіз емес пе? 

Мәті бидің басқаға жасаған сатусыз  жақсылығы, ақ жаңбырлығының қайтарымы әзірге 

теңіздің тамшысындай, ат аунаған жерде қалған түктей. Әркімді жел жағынан жүргізе 

бермейтін, байлығы мен атағынан ат үркетін Жомарт байдың қызын қалыңсыз құшып, көк 

тиын шығындамай киініп, астына тұлпар мінгеніне есі кеткен Тайлан батыр әкесінің  хан 

алдындағы, қара халық алдындағы  беделінің зорлығын түсінеді, ғибрат алады. 

Қоғамды азып кетпеуден, жаудың табанында тапталудан сақтап қалған қатал 

тәртіп, ел қолдаған жол.  Сол жолдың көшбасшысы,  ел тағдыры қабырғасын 

қайыстырған, жалпақ жұрт ісі мен ақыл-парасатын, ерлігін мойындаған кемеңгер билер 

мен жүрек жұтқан батырлар болған. Билер мен батырлардың көңілінен шықпаған ханның 

күні қараң, талапайға түседі, өйткені оның кемпарықтығы тар өрістілігі, кеудемсоқтығы, 

өзімбілемдігі елді «талапайға» түсірмек.  Әділ билер мемлекеттің барометрі, компасы 

саналған. Хан мен билер, батырлардың бірлігі бекем жерде алынбайтын қамал, 

шешілмейтін мәселе жоғын тарих айғақтап берді. Батырлар мен билердің әділдік жолынан  

айнамайтын берендігі, ел ісін септеуде біліктілігі, тәжірибесі мығым болса, хан есептесіп, 

бірін-бірі қолдап отырған, сыйластығы, кемелдіктері үлкен достыққа ұласып, мемлекеттің 

көсегесі көгерген. Бұл да өзін жердегі құдай санаған  монархтарды тәубасына келтіріп, 

халыққа жақындастырудағы қара халықтан шыққандардың елжандылығы, кеудесі алтын 

сандық кемеңгерлігінің шарапатынан. Риясыз, есепсіз достық қазақи менталитет 

тұрғысынан келгенде, бір-бірінің көңіліні аулап, көңілінен су ішуден көрінеді. Мәселен, 

Бөкенбай батыр қанша әйел алғанмен бір перзенке зар болады. Сол Бөкенбайға белгісіз 

бір тіленші балпанақтай бала сыйлап кетеді. Бөкенбайдың тілегін құдай береді. Жиғанын 

шашып, той жасайды. Батырлар, елдің игі жақсылары ағылып, қуанышын бөліседі. 

Төңірегіндегі  ығайлар мен  сығайларын – нөкерін ертіп Бопай ханым мен Әбілқайыр 

кілем жапқан арғымақ ат жетелеп келіп, кіндік әке атанады. Кейіннен Тіленші 4 жасқа 

толғанда Кіші жүз ханы бәйбішесі мен Мырзатай, Бәйбекті ертіп тоқым салар тойына ат 

арытып жетеді. Кіндік әкесі мен шешесінің келгеніне басқадан бұрын Тіленші қуанып, 

мәз-мейрам болады. Ойнап жүрген шаң-шаң қалпы «қара шұнақ бала» төрде отырған 

ханның мойнына бір-ақ ырғып мініп алады. Әкесінің зекіп «доңыз түс, шапшаң түс» 

дегеніне қыңбайды. Әлден уақытта барып Әбілқайыр да әкелік мейірімі шуақ шашып, 

екірене: «Апырай, қазақ пен қалмақта ешкімді иығыма шығармаспын деп жүргенде мына 

қара сирақ табынның қылғанын қарашы» [1, 153], - дейді. Кіндік әкесіне еркелеп, өз 

әкесіне дес бермеген отты, қайсар бала  Әбілқайырдың мойнынан түспей қасарысып: 

«Қамшысын бермесе түспеймін» - деп сары ала қамшысын қалайды.  Ол баланың меселін 

қайтармай, қалағанына келіскен соң барып, аунап түсіп, қамшыны ұстай-мұстай көрімдік 

сұрап ауылды кезіп кетеді. Л.Толстой: «Великая литература  рождается тогда,  когда 

пробуждается высокое нравственное чувство» [2, 156], -демекші, Ә.Кекілбаев «Елең-

алаң», «Үркер» дилогиясында халық ретіндегі қазақтың ғасырлар бойы бірлігіне, 

татулығына сына қақса да бөлінбес үздік мінез, қасиеттерін көрсетуді мақсат еткен. Кіші 



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

266 
 

жүздің ханы - Әбілқайырға Бөкенбай батыр нағашы-жиенді. Әкесі Абдолла сұлтан  қара 

найза қара батырға Құттыбикені беріп қолын ұзартқан.  Құттыбикеден Бөкенбай туған. 

Әкесінің жолын қуып, жау қайырған алып батырдан  батырлығын еншілеген сол Бөкенбай 

қазір ызғындай, сен шап, мен атайын, «кілең алмас қылыштай жалаңдаған» Жеті рудың 

тізгінін мығым ұстап отыр. Батырлығының үстіне қара тілге де, ақыл-парасат, ел билігіне 

де өресі мен өрісі олқылық танытпаған ел ағасы. Сұңғыла Әбілқайыр басқадан кетсе де, 

Бөкенбайдан, Мәтіден екі елі ажыраспасы хақ. Қуанышта денесін еркін жазса-басына 

жастық, қасіретте тоңдырмайтын қойны мамық-осылар. Мұндайда қалай «жоғарғы 

адамгершілік қасиет», есепсіз сияпат елжіреген жүректен туып жатпауға тиіс?.. Демек, 

жеке адамдар арасындағы сыйластық, құрмет өз кезегінде олар тізгінін ұстаған руға, 

тайпа, халыққа жасалғаны деп ұққан жөн. В.Шкловский де Л.Толстойдың адамгершілік 

шарапатының нұрынанан «жаратылған» әдебиет жайлы әйгілі түсінігін: «Искусство – это 

попытка понять,  анализировать изменяющуюся нравственность» [3, 105], - деп кеңіте 

түседі. Ә.Кекілбаев та басқаға көп жанаса, сырын аша бермейтін болат езу, сұсты ханның 

Мәті, Бөкенбай десе шілденің күніндей атпапты екенін характерлік бояуын келістіре 

жағып, шүбәсіз талдап жеткізеді.  

Адами сезім арпалысымен біраз уақыт өтеді. Бөкенбай қалмақтармен қидаласқан  

көп жорықтардың бірінен мол олжамен оралып келе жатқанда, тау-тау шағылдың 

арасынан алба-жұлба біреу төбе көрсетіп, ақтанау тұлпарының жалына жабысады: 

«Бөкенбай батыр, жаудан алып келе жатқан олжаңды мойнымдағы мына дорбама 

айырбастайсың ба? – деп жолын кес-кестейді. Мына ойда жоқта тап болған қайыршыға, 

оның төбеден түскендей  қитұрқы сөздеріне, қалауына, оның үстіне айырбасқа ұсынатын 

затының «татымсыздығына» ақылы айран болған Бөкенбайдың абыржыған кейпін аңдап,  

жұмбақ бейтаныстың  тілегін де құлағы шалып қалған күйеу баласы, жорықтас серігі, 

батыр Есет: 

- Бөке, қайда қалмай жатқан дүние. Жауға кеткенше мына  пақырға кетсін. 

Патихасы тиер. Аузына құдай салып тұрған шығар», - дейді. Бөкенбай Есеттің ақылына 

жығылып, жаудан олжалап келе жатқан малдан өзіне тиесілісін қайыршыға сабақ жібін 

қалдырмай алдына салғызып береді. Қалағаны қылшығы құрамай тиген пақыр алғанын 

місе тұтпай, жомарт батырға қайырыла тіл қатып: «Ау, батыр, мен сенен садақа сұрап 

тұрған жоқпын, саудаласып тұрмын. Алдыма жылқы салсаң,  астыма ат мінгіз. Қанжығама 

қоржын іл. Қолыма қару бер. Әйтпесе, ол жылқыңды жал асқасын бір қарақшы қуып кетсе 

қайтем?! Ат мінгізгенде де, астындағы ақ танауды  түсіп бересің, қоржын ілгенде де 

мынау қанжығаңдағы қоржынды ілесің. Қару бергенде де де беліңдегі бес қаруды түгел 

сыпырып бересің», - дейді. Батыр айтқан бетінен қайтқан ба, қайыршының сұрағанын 

сөзге келмей қолына ұстатады. Бірақ пақырың анау айтқандай өлермен дүниеқоңыз, 

қызыл сөзден қуырдақ қуырған сұйық болмай шықты. «Елге барғанда ұлан-асыр той 

жасайсың соның байғазысы деп батырдың  берген жылқысын тастап кетеді. Қайыршы 

дорбасын Бөкенбайдың әйеліне ұсынып тұрып: «Қызырдың бергеніне тіл өтпейді, 

қайыршының ұстағанына көз тимейді. Бірақ бұл сырды ешкімге айтпа. Тіпті, төсектес 

күйеуіңе де айтпа» [1, 155], - дейді құпиялап. Сол «қайыршы» дорбасындағы «құпия» - 

қызылшақа күйіндегі қазіргі 4 жасар Тіленші. Қызыр сыйлаған Тіленшінің дүниеге 

келгенінен жұрт бейхабар, Бөкенбайдың өз белінен жоралған жаны үстіндегі «мырзасы». 

Міне, қазақ ғұрпында елге еңбегі сіңген біртуар ұлына тілеген жалғызды осылай 

табыстырған. Бөкенбайдың  бары – халықтікі, халықтың ниет, пиғылы Бөкенбайда, 

ханынан бастап қарашысына дейін құдайдан бір,  қызырдан екі тілеп сұрап алған 

Тіленшіні «төбелерінде ойнатыуының» осындай аңыздық сипаты бар.  

Қорытынды: Суреткер Ә.Кекілбаев – көркемдік құрығын көздеген нысанасына 

қапысыз салуға машықтанған эпик жазушы. Оның біз талдап отырған шығармалары «Не 

болды?» деген мәселелерді күйттемейді, «Неге олай болды?» деген сұрақтарды талдайды. 
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Қалай өмір сүруді көлденең тартады. Сол арқылы заман, уақыт, сол уақыт тудырған 

кейіпкердің ұлттық бейнесі қалыптасады.  
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Мақалада бастауыш сынып оқушыларына жануарлар туралы ертегіні оқытуда 

рухани адамгершілік  тәрбие берудегі  адами құндылықтарды  қалыптастыру мәселелері 

қарастырылады. 

Тірек сөздер: рухани тәрбие, ертегі түрлері, жануарлар туралы ертегілер, 

еліктеу, сыйластық, достық, адамгершілік қасиеттер, адалдық, парасаттылық.  

 

В статье рассматриваются вопросы приумножения общечеловеческих ценностей 

в духовно-нравственном воспитании учащихся начальных классов при чтении сказок о 

животных. 

Ключевые слова: духовное воспитание, виды сказок, сказки о животных, 

подражание, уважение, дружба, нравственные качества, честность, мудрость. 
 
The article considers the issues of formation of human values in the spiritual and moral 

education in the teaching of fairy tales about animals to primary school students. 

 Key words: spiritual upbringing, types of fairy tales, tales about animals, imitation, 

respect, friendship, moral qualities, honesty, wisdom. 

 

«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» -деп, дана халқымыз айтпақшы, бастауыш 

мектеп оқушыларын сәби кезінен бастап, адами қасиеттерге, ұлттық құндылықтарға, 

адамгершілікке  тәрбиелеудің маңызы зор.   

Тәрбие үрдісінің қажетті буыны - өзін-өзі тәрбиелеу. Ол оқушының өз мінез-

құлқына сыни баға беруінен, өз істеріне бақылау жасап, алдына  мақсат, міндет қоюынан 

көрінеді. Ертегіні оқыту да өзін-өзі тәрбиелеу ісіне, арнайы ұйымдастырылған тәрбие 

жұмыстарын жүргізуде  тиімді нәтиже береді. Жас баланың сөйлеу, есту, ойлау, көру, есте 

сақтау қабілеттерін дамытуда  халық ауыз әдебиеті үлгілерінің алатын орны ерекше.  

Солардың бірі – халық ертегілері.  Ертегінің балалар тәрбиесінде алатын орны, тәрбиелік 

мәні зор. Ол сәбиді еліктеп армандауға, қиялына қанат бітіріп, бойындағы игі 

қасиеттердің қалыптасуына жол бастайды. Бүлдіршіндер өте әсершіл келеді. Ертегі 

баланы тәрбиелеудің таптырмас құралы. Адамның басқа біреуге еліктеуі өмірінің барлық 

кезеңдерінде болып отыратын құбылыс. 

Шынайы өмірді көркемдік жағынан танудың түрлерінің бірі – еліктеуге алып 

келеді. Дүние жүзінде еліктеу тұжырымын алғаш айтқан ғалым-философ – Аристотель 

екені баршамызға аян. Данышпан, еліктеудің үш түрі бар екенін анықтаған. «Ақын 
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еліктеуші болғандықтан, үш түрлі еліктеуге тиіс: затты немесе нәрсені сол күйінде 

бейнелеу; затты немесе нәрсені елдің айтуы, бағалауы бойынша бейнелеу; зат немесе 

нәрсе қандай болуға тиіс тұрғысынан бейнелеу» [1]. 

Міне, сәби кезінен бастап жеткіншек еліктеудің осындай түрлерін басынан 

кешіреді.Мақаламызда біз енді жануарлар туралы ертегіге тоқталмақпыз. Жануарлар 

жайындағы ертегілер адамзат тарихының өте көне заманында, аңшылық өмір кезеңінде 

туындаған деп білеміз. Ол кездегі адамдар кейбір аңдарды қасиетті деп санап, оларды 

қадірлеп, қадір тұтқан, өздерімен туыстас деп ойлаған, ал кейбір жануарларды рудың 

бабасы, көшбасшысы деп сенген. Аң аулап, өздерінің тамақтарын табуда осындай 

аңдардың мейірі түспесе, аңшылардың жолы болмайды деп түсінген. Сондықтан 

ертеректе  ер азаматтар аң аулауға кеткенде, әйелдер үйде отырып, сол аңдарды мақтаған, 

оларға арнап неше түрлі әдемі әңгімелер, өлеңдер шығарған. Оларды өте күшті, айлалы, 

айбарлы етіп бейнелеген. Мұндай мақтау ертегілер мен әңгімелерді ол аңдар естиді, содан 

соң мейірленіп, көмектеседі  деп сенген. Соңында, аңшыларға көмек болады деп 

пайымдаған. 

Жануарлар жайындағы қазақ ертегілерін үш топқа жіктеуге болады. Біріншісі – 

шығу мерзімі жағынан ең көне миф жанрымен байланысын толық үзе қоймаған, 

жануарлардың пішініндегі, немесе жүріс-тұрысындағы, я болмаса мінез-құлқындағы, 

әйтеуір қандай да болсын ерекшелігін түсіндіре баяндайтын этиологиялық ертегілер. 

Екіншісі – Шығыс және Батыс халықтарының көпшілігіне мәлім, яғни дүниежүзі 

елдерінің жануарлық эпосын құрайтын классикалық ертегілер. Бұлар бүгінгі дәуірде 

балалардың үлесіне тиген. Қай елдің болсын жануарлар жайындағы классикалық 

ертегілері адам мінезінің ақылдылық, ақымақтык, қулық-сұмдық сияқты жақтарын 

қарапайым аллегориялық формамен ашып береді. Үшінші топқа мысал ертегілер 

(апологтар) жатады. Бұл ертегілер көбінесе кітаби болып келеді де, әдебиетке жақын 

тұрады. Мұнда жануарлар бейнесі шартты түрде алынғанмен, ғибрат ашық айтылады [2]. 

Енді осы үш топты жеке-жеке, нақты мысалдар арқылы қарастырайық. 

Атап айтсақ, 1 сыныпта өткен «Түлкі мен тырна» ертегісінің оқыту әдістемесіне 

тоқталайық.Оқушылар  әліппе кезеңін енді ғана аяқтап, ана тіліндегі мәтіндерді буындап 

оқып, мазмұнын түсініп, қайталап айтып беруге дағдыланады. Ол үшін мәтінді мәнерлеп 

оқып, оқушылардың не түсінгенін сұрақ-жауап арқылы сұраймыз. Балалардың мәтінді 

қабылдау дәрежесі әртүрлі болғандықтан әркім өз ойларын ерекше бір толғаныспен 

жеткізіп беруге тырысты.Мұғалім ертегінің не мақсатпен берілгенін  түсіндіріп  айтып, 

талқылап берді. Олар  ертегіні оқыған соң түлкі мен тырнаның айырылмас дос екенін 

білді. Енді балаларға жетекші сұрақ ретінде «достық» деген сөздің мағынасын қалай 

түсінетінін сұрап сұрақ қойылды.  

Оқушылар бір-бірімен жарыса қол көтеріп, екі адамның бір-бірімен дос болуы, 

сыйласуы,көмек көрсетуі, бірге жүруі деп шуласа жауап берді. Содан кейін түлкі мен 

тырнаның дос болып, үйлеріне шақырысқан кездегі сыйластықтары қандай, олар тамақты 

қандай ыдыстармен берді деген сұраққа жауап іздедік.Түлкі тырнаның үйіне барғанда 

тамақты құмыраға құйып бергенін, түлкі құмыраға тұмсығы сыймай іше алмағанын, ал 

тырнаның шұқып жеп тамақты тауысып ішкенін сөз қылды.Балалар, қалай ойлайсыңдар, 

тырнаның досы түлкі досын күткені дұрыс болды ма? –деген сұраққа ,оқушылар жарыса 

жоқ деп жауап берді. Себебі, тырна мойны ұзын болғандықтан тамақты өзі тауысып жеп, 

түлкі аш қалды. Ал түлкі тырнаны қонаққа шақырғанда өзі істеген қылығын досына 

қайталап берді. Бұған тырна досы ашуланып, мен аш қалдым деп ренжиді.   

Бұл ертегіні оқытудағы танымдық мақсат оқушылардың  ойлау қабілетін арттыру, 

достық туралы түсініктерін кеңейту,сыйласымдылық деген нәрсенің не екенін ұғыну, 

қазақ ауыз әдебиетіне деген қызығушылығын ояту,бір-біріне сұрақ қоя білуге 

үйрету,сөйлеу дағдысын жетілдіру, топтық жұмысқа баулып, постер құруға төселдіру, 
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басқаның пікірін сыйлауды меңгерту,мазмұндап айтуға дағдыландыру. Жалпы ана тілін 

оқытуда оқушылармен мәтінмен  жұмыс жасалды. 

Мәтінді жылдамдықпен оқу техникасы, сөзді буынмен оқу, түсінгендерін өз 

сөздерімен әңгімелеп айту, тіл мәдениетін жетілдіру, топ алдына шығып сөйлеуге баулу. 

Сабаққа арнайы көрнекіліктер де дайындалды. Оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылықтары артып, барлықтары бірдей қатысып, сұрақтар  қойылып,кері байланыс 

жасалды. Бөлім бойынша өткен тақырыптарға тест сұрақтары құрастырылды және тест 

сұрақтарына жауап берілді. Берілген тапсырманы орындаған алғашқы 5 оқушыға жоғары 

балл қойылды. Әр өткен сабақ қызықты,пайдалы өтті деп есептейміз. 

Сабақтың тәрбиелік мәні, сыйластық құндылықтарына тәрбиелеу, 

әдептілік,кішіпейілдік,ізеттілік,сыпайылық,басқа жанды да дәл өзіндей көріп, сыйлау.Ал 

енді  сабақты қорытындылай келе, ертегіде айтылған негізгі ой оқушыларды  мейірімділік, 

сыйласымдылық, досқа деген адалдыққа баулу, осы ертегі арқылы оқушының сөздік 

қорын байыту, түрлі дағды мен шеберлікті меңгеру, қиындықты еңсеру, төзімділік, 

шыдамдылыққа, адамгершілікке, ұйымшылдыққа, достыққа  үйрету деп білеміз.  

Өте кең тараған ертегілік қаһарман – түлкі. Ол – асқан айлакер, екіжүзді де қу. 

Залымдылығының арқасында ол көбінесе жолбарыс, қасқыр, аю сияқты өзінен күшті 

жыртқыштарды үнемі жеңіп жүреді: еттің дәмін тат деп қасқырды апанға түсіреді, өзін 

ордан шығару үшін ешкіні алдап, мүйізін пайдаланады, аңқау аюдың масқарасын 

шығарады. Бірақ түлкінің осыншама айлалы әрекеттері оның өзінен әлдеқайда әлсіз 

жануарлармен немесе адамдармен қақтығысы үстінде ашылып я болмаса әшкереленіп 

отырады.  

Мәселен, бірде түлкі әтештен алданып қалады, бірде оны бөдене ақымақ қылып 

кетеді, және бірде кенемен жарыста жеңіліс табады, енді бірде малшының итінен қорқып, 

зәресі кетеді. Түлкі өзінен күшті, бірақ ақыл-айласы төмен айуандармен кездескенде әр 

уақытта олардан қулығы мен сұмдығын асырып отырады, ал өзінен әлсіздерге зұлымдық 

көрсеткенде, керісінше, ақыл-айласынан айырылып, басқа жыртқыштар сияқты жеңіліс 

табады. Түлкі образынан жалпы ертегі жанрына тән эстетика заңы анық байқалады: ертегі 

қашан да әлсізді, зәбірленіп жапа шеккенді қорғайды, соны жақтайды. 

Жануарлар жайындағы қазақ ертегілеріндегі екінші басты тұлға – қасқыр. Ол да 

жалпыға мәлім – ақымақ та ашқарақ. Түлкінің алдағанына иланып, өзінің көтен ішегін 

суыртып қаза табатын да, ешкі, қой, жылқы сияқты жануарлардан алданып қор болатын 

да қасқыр. Сонымен бірге қасқыр – зорлықшыл, зорлықшыл болғанда сәтсіздікке көп 

ұшырайтынның өзі. Ол әрі сараң, әрі қорқақ. Қасқырдың басын көрсеткен қойдан қорқып 

қашатын да жері бар. Тіпті, қиын-қыстау кезеңдерде ақылымен жол тауып кететін қозы 

мен лақтан әлсіз болып шығады. Енді біз, айтқан ойымыз дәлелді болу үшін  1 сыныпта 

оқытылатын «Егінші мен қасқыр» ертегісін оқытуды әдістемелік жағынан талдап 

көрсетсек: «Егінші мен қасқыр» туралы ертегінің мәтіндік мазмұнын айтып көрсетер 

болсақ: 

Автор: Егінші таңсәріден егін орып, шаңқай түсте демалды. Аздап тыныққан соң, 

қолына нан алып жей бастады. Дәл сол кезде бір үлкен қасқыр егіншінің қасына келіп: 

Қасқыр: -Адам, не жеп отырсың? -деп сұрады. 

Егінші:-Нан 

Қасқыр:-Маған да наныңнан берші! 

Егінші нанынан бір үзіп алды да, қасқырға берді. Нан қасқырға ұнады. Сондықтан 

да ол егіншіге мынадай тілек білдірді: 

Қасқыр: -Сенің тамағың дәмді екен. Менің де күн сайын тамақ жегім келеді. Сен 

маған оны табудың жолын үйретші…. 

Егінші қасқырға: -Алдымен жер жыртасың, одан соң тырмалайсың, -деді. 

Қасқыр:-Содан соң нан бола ма? 

Егінші:-Жоқ, жерді жыртып, тырмалап, боласың да, тұқымды әзірлейсің, себесің… 
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Қасқыр:-Содан соң нан бола ма? 

Егінші:-Жоқ, жоқ! Күзде қара бидай егесің! Ол көктемде көгеріп жер бетіне 

шығады, ал жаз ортасында піседі. 

Қасқыр:-Содан соң нан бола ма? 

Егінші:-Қайда әлі! Қара бидайды ору, оны баулау крек. Ол бауларды жақсылап жер 

бетіне қағып, күзде кептірген соң қырманға апарып, маялау керек… 

Қасқыр:-Содан соң нан бола ма?!  -деп айқайлап жіберді. 

Егінші:-Жоқ қара бидайды жинап алған соң, бастыру керек, бастырып болған соң, 

бидайды диірменге апарып, ұн қылып тарту керек. 

Қасқыр:-Сонда жеуге бола ма? 

Егінші:-Жоқ әлі! Қамыр ашытып, оны илеп, пісіру керек… 

Қасқыр:-Содан соң нан бола ма? 

Егінші:-Иә,сонда нан болып, жеуге жарайды, -деді егінші. 

Қасқыр:-Бұл өте ауыр,  әрі көп уақыт кететін жұмыс екен. Мұны кәсіп етпей-ақ 

қояйын, -деді қасқыр [3]. 

Осы мәтінді түсіндіру барысында төмендегідей әдіс –тәсілдерді пайдаландық: 

түсіндіру, ойын, жеке жұмыс, сұрақ-жауап, бейнефильм көрсету. Ертегі туралы видео 

көрсеттік, рөлдерге бөліп оқушыларды ойнаттық, сұрақ- жауап әдісімен оқушыларды 

жатық сөйлеп, өз ойларын еркін жеткізуге төселдірдік. Мәтінмен танысқан соң, 

оқушыларға сызба арқылы кейіпкерлер әрекетін көрсетеміз.Сызбада нан жеу үшін қандай 

жұмыстардың істелетіні туралы мәліметтер жазылады. 

Мысалы: Күзде жер жыртады, тырмалайды, тұқым әзірлейді, себеді, күзде егеді, 

көктемде шығады, күтіп-баптайды, піседі, орады, баулайды, кептіреді, маялайды, 

бастырады, ұн тартады, қамыр илейді, нан пісіреді.Бұл қимылды білдіретін етістікті сөз 

тіркестерінің мағынасын балаларға сызба арқылы көрсетуге де болады.  Мағыныны тану» 

кезеңінде, яғни жаңа тақырыппен таныстыруда "Көр, жаз, тексер" әдісін жиі ұсынамын. 

Бұл әдістің тиімділігі оқушылардың ойын, қиялын, есте сақтау дағдысын 

қалыптастырады. Бұл әдістің мақсаты: есіктің сыртына жаңа сабақ тақырыбын ашатын 

мәлімет жазылады. Оқушылар біртіндеп шығып, оқып, есте сақтап, келіп қағазға жазады, 

соңынан тексереді. Соңында жаңа сабақтың тақырыбы ашылады. 

Сабақты қорытындылау барысында жаңартылған білім бағдарламасы талаптарына 

сәйкес оқытудың сыни ойлау технологиясының түрлі әдіс-тәсілдерін меңгерту арқылы 

өткізуге болады.Атап айтатын болсақ кері байланыс жасауда қолданылатын әдіс-

тәсілдерді қысқа мерзімді сабақ жоспарларында көрсетіп отырмыз. 

Ертегі – өсіп келе жатқан жас жеткіншек жанын қоректендіретін, оны адамдық 

қасиеттерді сәби кезінен меңгеріп, бойына жинауды үйрететін үлкен  рухани қор екені 

баршамызға мәлім. Адам бойына мейірім мен махаббатты, сұлу сезім мен ұлы сенімді, 

қайырымдылық пен адалдықты, парасаттылықты, тұрақтылықты, игілікті, 

талғампаздықты,имандылықты жүрекке егетін де осы ертегі. Ендеше біздер, үлкендер 

балаларға ертегі оқудан жалықпайық. Ана тілі арқылы оқушы бойына жалпы адамзаттық 

құндылықтарда сіңіруге басымдылық беріледі. Бұл оқушының мәдени дағдыларды 

игеруіне, тәрбиені ізгілендіруге жағдай жасайды. Бастауыш сынып оқушыларына ертегі 

оқыту қиялдауға, шешен сөйлеуге, өз ойын еркін жеткізуге, қайратты істер жасауға 

жұмылдырылып, адамгершілік қасиеттерді бойларына   қалыптастырады. 
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Статья посвящена изучению представлений Л.Н.Толстого о человеке в свете 

философско-эстетических категорий. Цель исследования – проследить особенности 

раскрытия категорий «истинное» и «неистинное», «естественное» и «неестественное», 

«бесконечное» и «ограничивающее».Актуальность исследования связана с 

необходимостью определить, как менялись эти категории в художественной системе 

Л.Н.Толстого, описать их особенности на материале конкретных произведений. Автор 

определяет ключевые характеристики «истинного» и «неистинного», «естественного» и 

«неестественного», «бесконечного» и «ограничивающего», описывает особенности 

раскрытия этих понятий в художественном мире Л.Н.Толстого. В статье подробно 

анализируются факторы, оказавшие, с точки зрения автора, существенное влияние на 

данные категории на материале произведений «Смерть Ивана Ильича», «Анна 

Каренина». Выявлены особенности построения отношений между изучаемыми 

категориями в русской и мировой литературе. Автор обращает особое внимание на 

тесную связь понимания Л.Н.Толстым «истинного» и «неистинного», «естественного» и 

«неестественного», «бесконечного» и «ограничивающего» с пониманием природы 

человека, его влияния на энергию добра и зла. Отмечается целесообразность изучения 

изучаемых категорий в русле антропоцентризма. В статье даны конкретные 

портретно-речевые характеристики героев. Выводы делаются в результате 

использования биографического метода, изучения формальных особенностей текста, 

метода интертекстуального анализа. 

Ключевые слова: «истинное» и «неистинное», «естественное» и 

«неестественное», «бесконечное» и «ограничивающее», Л.Н.Толстой. 

 

Мақала Л.Н.Толстойдың философиялық және эстетикалық категориялар 

тұрғысынан адам туралы идеяларын зерттеуге арналған. Зерттеудің мақсаты – 

«шынайы» және «шынайы емес», «табиғи» және «табиғи емес», «шексіз» және «шекті» 

категорияларының қолданылу  ерекшеліктерін бақылау. Зерттеудің өзектілігі 

Л.Н.Толстойдың көркемдік жүйесінде осы категориялардың қалай өзгергенін анықтау, 

олардың ерекшеліктерін нақты  мысал негізінде сипаттау. Автор «шынайы» және 

«шынайы емес», «табиғи» және «табиғи емес», «шексіз» және «шектінің» негізгі 

сипаттамаларын анықтап, Л.Н.Толстойдың көркемдік әлемінде осы ұғымдардың 

қолданылу ерекшеліктерін көрсетеді. Мақалада автордың көзқарасы бойынша «Иван 

Ильичтің өлімі», «Анна Каренина» шығармаларының негізінде осы категорияларға 

айтарлықтай әсер еткен факторлар егжей-тегжейлі талданады. Орыс және әлемдік 

әдебиеттерде зерттелген категориялар арасындағы қатынастарды құру ерекшеліктері 

анықталды. Автор Л.Н.Толстойдың «шынайы» және «шынайы емес», «табиғи» және 

«табиғи емес», «шексіз» және «шекті»  түсініктерінің адамның табиғатына, оның 

жақсылық пен жамандықтың энергиясына әсерін түсіндірумен тығыз байланыстырады. 

Антропоцентризмге сәйкес зерттелген категорияларды зерттеудің орынды екені 

байқалады. Мақалада кейіпкерлердің нақты портреттік-сөйлеу сипаттамалары 

берілген. Қорытындылар өмірбаяндық әдісті қолдану, мәтіннің ресми ерекшеліктерін 

зерттеу, интертекстуалды талдау әдісі нәтижесінде жасалды. 
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The article is devoted to the study of Leo Tolstoy's ideas about a person in the light of 

philosophical and aesthetic categories. The purpose of the study is to trace the features of the 

disclosure of the categories «true» and «untrue», «natural» and «unnatural», «infinite” and 

«limiting». The relevance of the study is related to the need to determine how these categories 

changed in the artistic system of Leo Tolstoy , describe their features on the material of specific 

works. The author defines the key characteristics of "true" and "untrue", "natural" and 

"unnatural", «infinite» and «limiting», describes the features of the disclosure of these concepts 

in the artistic world of Leo Tolstoy. The article analyzes in detail the factors that, from the 

author's point of view, had a significant impact on these categories on the material of the works 

«The Death of Ivan Ilyich», «Anna Karenina». The features of building relationships between the 

studied categories in Russian and world literature are revealed. The author pays special 

attention to the close connection between Leo Tolstoy's understanding of «true» and «untrue», 

«natural» and «unnatural», «infinite» and «limiting» with the understanding of human nature, 

its influence on the energy of good and evil. The expediency of studying the studied categories in 

line with anthropocentrism is noted. The article gives specific portrait and speech characteristics 

of the characters. Conclusions are drawn as a result of using the biographical method, the study 

of the formal features of the text, the method of intertextual analysis. 

Key words: «true» and «untrue», «natural» and «unnatural», «infinite» and «limiting»,  

L.N.Tolstoy. 

 

Исследование принципов изображения человека имеет место в ситуации 

пересечения литературоведческих, философских, социальных и психологических 

подходов. К исследованию представлений Толстого о человеке в свете философско-

эстетических категорий обращались многие именитые литературоведы. Среди них 

В.Савельева, А.Лисовский, А.Гуревич, П.П.Громов, Л.Оболенский, В.Богданов и др. 

Мы сочли целесообразным для исследования ключевых принципов изображения 

человека в творчестве Л.Н.Толстого 70 – 80- х годов обратиться к рассмотрению 

проявления в его произведениях некоторых философско-эстетических категорий, таким 

как «истинное» и «неистинное», «естественное» и «неестественное»,«бесконечное» и 

«ограничивающее». 

«Истинное» и «Неистинное». 
Истина – то, что существует в действительности, отражает действительность [2]. 

Для Л.Н.Толстого превыше всего была истина. Истиной он поверяет абсолютно все. Что 

же Л.Н.Толстой вкладывал в понятие истины? Это внутренняя жизнь отдельного 

человеческого «я», это связь с людьми, основанная на подлинных, а не эфемерных 

чувствах и интересах. Уже в «Исповеди» Толстым были намечены два пути к такой 

жизни, которые можно  обозначить как путь «премудрых» и путь «детей неразумных» [3].  

Первый путь – философско-аналитический, доступный немногим мыслителям, - 

совершается усилиями разума. Это путь Нехлюдова, Левина и самого Толстого.  

Второй путь – стихийно-опытный – открыт детям и народу как очевидность.  В 

трактатах Толстой двигался по первому пути, в народных рассказах  обратился ко 

второму. Толстой не раз утверждал, что истина,  столь трудно дающаяся ученым, 

простыми людьми постигается инстинктивно – они не рассуждают об истине, а 

пребывают в ней. И, наоборот, человек, оторванный от народа, пребывает во лжи.  

А.Лисовский, обращаясь к повести «Смерть Ивана Ильича», подчеркивает, что 

писатель-проповедник и писатель-поэт «не спорят за первенство и преобладание, но идут 

к одной цели»: к правде: 
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«Чем глубже поэт раскроет душевный мир этого человека, чем лучше, образнее, 

живее изобразит горькие предсмертные размышления и ощущения его, – тем пустота 

прожитой жизни будет разительнее показана, тем цель проповедника достигается 

сильнее» [4, 64].  

И то, что Толстой достиг своей цели, А.Лисовский полагает, дает возможность 

назвать этот рассказ «беспримерным в истории русской литературы» и признать 

«торжеством реализма и правды в поэзии». А толстовский путь лежит через 

«евангельскую истину о непротивлении злу насилием», согласно которой истина эта 

«проста, ясна и разумна практической моралью для каждого человека в отдельности и 

всех людей вместе» [2]. 

Неистинное – не соответствующее истине, ненастоящее [2, 347]. Искусственная, 

ненастоящая жизнь это политические интриги «высшего петербургского общества», это 

«внутренние преобразования во всех частях государственного аппарата», ничего по 

существу не меняющие. Человек счастлив лишь тогда, когда он живет настоящей жизнью, 

и все несчастья от попытки принять участие в ненастоящей, искусственной жизни. 

Именно к такому пониманию жизни пришел Левин: «Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, 

независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее - не только не 

бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен 

вложить в нее!» [5, 765]. 

«Естественное»и «Неестественное». 
 Наиболее полно эти категории применительно к творчеству Л.Н.Толстого 

исследованы в статье А.Гуревича «Толстой и романтическая традиция» [6]. Он отмечает, 

что «если попытаться одним словом определить «пафос» творчества Толстого, то таким 

словом будет, конечно, «естественность». Точнее и лучше других выражает оно общий 

смысл его идейной позиции – той точки зрения, с какой судил и оценивал он человека» [6, 

108]. 

Для Толстого высшей формой естественности была естественность нравственного 

закона – неуклонное стремление делать добро ближнему, прирожденное, думал он 

каждому человеку. Но деятельное добро оказывается по Толстому трудной проблемой, на 

которой то и дело спотыкаются его герои. 

П.П.Громов в работе «О стиле Льва Толстого. Становление «диалектики души»» 

[7] комментирует этот момент: 

«Тяжело становится Нехлюдову оттого, что он «лезет» в чужую жизнь и пытается 

ее по-своему перепланировать, не понимая ни хозяйственных, ни духовных особенностей 

этой чужой жизни» [7, 268]. Действительно, Нехлюдов остается чужим для крестьян, 

подходя к их жизни не изнутри, а извне. 

Превращение в другого, отказ от самого себя, растворение собственной личности в 

море народной жизни и есть, по Толстому, единственно возможный путь к подлинной 

добродетели – естественности нравственного закона. 

Ярче всего естественность выявляется на фоне противоположного начала, т.е. 

неестественного. 

Неестественное – деланное, принужденное, неискреннее, необычное, ненормальное 

[2, 345]. Неестественное выражается в изображении внешности героев, пластики, а также 

речи. Например, внешность Васеньки Веселовского разочаровывает Левина: 

«Он (Левин) увидел … красивого полного молодого человека в шотландском 

колпачке с длинными концами лент назади… Ему (Левину) было досадно, что явился этот 

Васенька Веселовский, человек совершенно чужой и лишний» [5, 540]. 

В изображении пластики этого же героя видна неестественность, присущая всей 

его натуре, которую уловил Левин, наблюдавший Васеньку, перегнувшегося к Кити… с 

своею красивою улыбкой. 
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Было нечистое что-то в позе Васеньки, в его взгляде, в его улыбке» [5, 567]. Так, 

для Толстого «русское» начало в человеке является воплощением естественности и 

искренности, а «французское» у русского человека — лживости, неестественности и 

лицемерия, поэтому не случайно мы встречаем в тексте множество французских слов, 

фраз, диалогов именно в тех ситуациях, когда Толстой хочет подчеркнуть 

неестественность поведения своих героев. 

Наглядным примером изображения неестественности героев через их речь может 

служить сцена из романа «Анна Каренина» с участием Левина, Долли и маленькой Тани: 

«- Где моя лопатка, мама? 

-Я говорю по-французски, и ты также скажи. 

Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка, мать подсказала ей и потом по-

французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным» 

[5,269]. 

«Бесконечное» и «Ограничивающее». 
«Бесконечное»– то, что не имеет конца, пределов, не прекращается, чрезвычайно 

по силе проявления [2, 41]. 

Бесконечное потому и является бесконечным, что его нельзя ни определить, ни 

воспроизвести. Л.Н. Толстой в послесловии к “Крейцеровой сонате” говорит о двух 

способах ориентации в пути: в одном случае ориентирами правильного направления 

могут быть конкретные предметы, которые последовательно должны встретиться на пути, 

во втором случае верность пути контролируется компасом. Точно так же существует два 

разных способа нравственного руководства: первый состоит в том, что дается точное 

описание поступков, которые человек должен делать или которых он должен избегать, 

второй способ заключается в том, что руководством для человека является недостижимое 

совершенство идеала. 

Л.Оболенский говорит о новом толстовском понятии под названием «бесконечное» 

и, обобщив все его рассуждения об этой категории, объявляет, что это «сама жизнь», 

«необходимость», это – «Бог», что без Бесконечного жизнь теряет смысл [8].  

Далее речь заходит о методе познания Бесконечного. Оболенский раскрывает его 

принцип через положения Толстого о том, что бесконечное не может быть познано 

разумом, т.к. это «что-то сверхчувственное», «оно шире разума, а шире разума только 

жизнь, создавая разум» [8, 166]. «Стало быть, – подводит итог критик, – вопроса о смысле 

жизни нужно искать у самой жизни<…> само собой разумеется, только у такой жизни, 

которая уже нашла, или имеет этот смысл, хотя бы и неразумным знанием нашла» [8].  

Из всех этих толстовских умозаключений Оболенский выводит два возможных в 

таком случае способа познания жизни разумом и самой жизнью, где главный – последний. 

Разум ограничивает познание всего в целом (т.е. бесконечного) в рамках лишь некоторых 

элементов жизни, которая в абсолютном понимании значительно шире разумного 

постижения мира, но является лишь частью Бесконечного, собой выражая его сущность. 

Именно понятие Бесконечного, постигнутое неразумным знанием, по мнению критика, 

способно дать «веру, что наша жизнь и смерть имеют высшее значение» [8]. Но по 

Толстому, считает Оболенский, нужно еще стать человеком, обладающим знанием 

Бесконечного.  

В понимании критика это выглядит таким образом: необходимо очиститься от 

«нелепых и уродливых наслоений, чтобы стать способным принять смысл жизни, далее 

«начать жить именно так, как живут люди, узнавшие смысл жизни» [8 167]. Это не люди, 

которые через познание смысла уничтожают в себе «страх лишений, страданий и смерти». 

Оболенский объединяет все это в одну толстовскую фразу: «понять веру жизнью» [8, 167], 

т.е. народ, делая таким образом вывод, что образ жизни очень сильно влияет на духовное 

состояние человека. И критик цитирует строки откровения писателя по поводу 

собственной жизни, которая была полна «нелепых и уродливых наслоений»: 
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«Я смутно понял, что и прежде истину закрывало от меня не столько заблуждение 

моей мысли, сколько самая жизнь в тех исключительных условиях эпикурейства, в 

которых я приводил ее» [8, 168].  

Итогом толстовских размышлений Оболенский считает мысль, что «мало одного 

разума, чтобы понять, что жизнь не бессмысленна», что нужно «второе условие: чтобы 

жизнь не была бессмысленна и зла» [8]. И именно в жизни с народом, как подчеркивает 

исследователь, Толстой видит «основную истинную сущность смысла этой жизни» – 

«любовь», «жертва во имя любви», «действие во имя любви».  

В понятие «Ограничивающее» мы включаем систему условных ценностей, 

вырабатываемых определенной средой и образующих мотивы поведения человека. У 

Толстого это окружающие обстоятельства: мнения, взгляды, убеждения, правила. 

В.Богданов в работе «Человек и мир в романах Льва Толстого» пишет по этому 

поводу: «Художественный мир Толстого плотно населен теми, кто не может или не хочет 

выбиться из «колеи», сбросить «оковы», а порой даже сознательно стремится попасть на 

«битую дорожку» [9, 145]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представления Л.Н.Толстого о 

человеке в свете философско-эстетических категорий были тесно связаны с сомнениями и 

духовными поисками, что нашло яркое отражение в художественной антропологии 

писателя, в принципах изображения человека 
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коммуникациясын экологиялылық негізде құру үшін қазіргі таңда кеңінен қолданылатын 

тәсілдер анықталды. 

Түйін сөздер: тілдік орта, педагог тілінің саламаттылығы, тілдік тұлға, 

коммуникация.  

 

В статье рассматриваются изучение экологичности коммуникации педагогов. 

Анализ результатов проводится по ряду критериев: мотивационному, когнитивному, 

эмоциональному. Определены наиболее широко используемые методы построения 

экологичной коммуникации и отношений преподаватель-студент с учетом стилей 

педагогического общения и базовых ценностей.  

Ключевые слова: языковая среда, экологичность педагогической речи, языковая 

личность, коммуникация. 

 

The article deals with the study of the environmental friendliness of teachers' 

communication. The analysis of the results is carried out according to a number of criteria: 

motivational, cognitive, emotional. The most widely used methods for building eco-friendly 

communication and teacher-student relationships are determined, taking into account the styles 

of pedagogical communication and basic values. 

Key words: language environment, environmental friendliness of pedagogical speech, 

language personality, communication. 

 

Қазіргі таңда тілдің жаңа қызметі лингвистер тарапынан кеңінен зерттелуде. Соның 

жаңа бір бағыты – тілдің экологиялық қызметі. Біз бұрын қалай сөйлеу керектігі туралы 

мәселелерді қарастырсақ, енді не туралы айту керектігіне назар аударамыз. 

Экопсихология егер сіз бір әрекет жасауды жоспарласаңыз, алдымен «оның сізге және 

қоғамның басқа да мүшелеріне зиянды әсері бола ма?» дегенді салмақтап алуға кеңес 

береді. Адамдар арасында жүзеге асатын қатысым да сол сияқты, «айтылатын сөз басқа 

адамдардың ішкі әлемінің тыныштығын бұзбай ма?» деген сұрақтан өрбуі тиіс. Себебі 

«сөз мәдениетінің экологиялық аспектісінде адамгершілік, ізгілік элементтері қоса жүреді. 

Тілдік қарым-қатынас, коммуникацияда тілдесушілердің адамгершілік сезімі тапталмауға, 

қоғамдық, моральдық-этикалық принциптер бұзылмауға тиіс» [1, 5].  

Қазіргі қоғамның қарқынды дамуы әлеуметтік, экономикалық құндылықтарды, 

оның ішінде қарым-қатынас және адам мәдениетінің деңгейін түбегейлі жетілдіруді  керек 

етіп отыр. Әсіресе, әлемдік деңгейде қарым-қатынас мәселелерінің шиеленісіп отырған 

шағында тұлғааралық қарым-қатынасты ізгілендіру, оны жоғары мәдениеттіліктің 

деңгейіне көтеру қажеттілігі айқындала түсуде. Тұлғаның қалыптасуындағы маңызды 

факторлардың бірі –  қарым-қатынас. Білім беру үдерісін ұстаз бен шәкірт арасындағы 

белгілі бір мақсатты көздей отырып құрылатын қарым-қатынассыз елестету мүмкін емес.  

Педагогикалық қарым-қатынас бұл – педагог пен студенттің педагогикалық 

үдерістің барлық компоненттері жүйесінде бір-біріне ықпал етуі, нәтижесінде жаңа білім 

мен тәжірибе игеруі. Педагогикалық қарым-қатынас студент пен оқытушының бірлескен 

шығармашылық қызметі қағидаларына, олардың өзараықпалдастығына негізделетін 

қатысым арқылы жүзеге асады. Студенттермен қарым-қатынас барысында қиын 

теориялық мәселелер қозғалып, өз шешімін тауып жатады, ғылыми материал талданады, 

әр ғылыми мектептің пікірлері, көзқарастары салыстырылады, талас тудыратын 

жағдайлар анықталып, дәлелденеді. Мұндай жағдайда педагогикалық қарым-қатынас 

оқытушыға ғылыми ақпаратты бір жүйеге салуға, негізгі мәселені анықтауға, дәлелдеу 

барысында өзіндік позициясын білдіруге мүмкіндік береді, ал студенттердің ұсынылған 

нақты материалды сыни тұрғыда қабылдауға, оны бағалауға, ең негізгілерін саралай 

білуіне көмектеседі. Мұнда қатысым мазмұнын оқытушының әр алуан құралдар 

көмегімен ұсынатын ақпараты құрайды.  Педагогикалық қарым-қатынас әлеуметтік-
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психологиялық үдеріс ретінде тұлғаны тану, ақпарат алмасу, іс-әрекетті ұйымдастыру, 

рөлдермен алмасу, өзін-өзі дамыту, ықпал ету, әрекетке ынталандыру, шиеленістерді 

шешу, болашақ маман тұлғасын қалыптастыру арқылы сипатталады. Педагогикалық 

қарым-қатынасты ғалымдар бірнеше негіздер мен сипаттарына қарай жіктейді. Мәселен, 

атақты психолог В.А.Кан-Калик педагогикалық қарым-қатынастың мынадай стильдерін 

көрсетеді: бірлескен шығармашылық іс-әрекетке негізделген қарым-қатынас стилі; достық 

қарым-қатынасқа негізделген қарым-қатынас стилі; дистанция стилі; қорқыту стилі [2, 62].  

Ж.Омаров студент пен оқытушы арасындағы педагогикалық қарым-қатынастың екі 

түрін көрсетеді: 

1. Әлеуметтік-бағдарлы қарым-қатынас барысында әлеуметтік маңызы бар 

міндеттер шешіліп, әлеуметтік өзара әрекеттестік пен қоғамдық қатынастар жүзеге 

асырылады. 

2. Жеке-бағдарлы қарым-қатынас – белгілі бір бірлескн әрекеттерге бағытталған 

іскерлік қарым-қатынас [3, 14]. 

Білім беру үдерісі құрылымының дидактикалық-мазмұндық және коммуникативті-

білім беруші біртұтас жүйеден тұратыны белгілі. Аталған екі жүйе бір-бірімен тығыз 

байланысты. Себебі көп жағдайда қатысым дидактикалық компоненттердің тиімді жүзеге 

асуын анықтайды. Оқытушы қызметінің негізі қыры – сөзді жетесіне жеткізе білу, 

басқаша айтқанда коммуникативтік құзыретті болу. Ол турасында В.А.Сухомлинский: 

«Сөз – ең маңызды педагогикалық құрал, оны еш нәрсемен ауыстыра алмайсың» десе, 

Ы.Алтынсарин: «Мұғалім балалармен істес болады: егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда 

мұғалім шәкірттерді кінәламай, оларға дұрыс түсіндіре алмағаны үшін өзін-өзі кінәлауы 

керек. Мұғалім балалармен сөйлескенде ашуланбай, күйгелектенбей, сабырлылықпен 

сөйлеп, шұбалаңқы сөздер мен керексіз терминдерді қолданбастан, қарапайым тілмен 

түсіндіру керек» деп атап өткен.  

Оқу пәнінің мазмұнын студенттер толық игеру үшін оқытудың педагогикалық 

мақсат-міндеттермен қатар коммуникативтік міндетті де шешу керек. Өкінішке орай, 

оқытушылар арасында қарым-қатынастың коммуникативтік, интерактивті, әлеуметтік-

перцептивті қызметін назардан тыс қалдырып, тек ақпараттық міндетіне көңіл бөлуі орын 

алып жатады. Қарым-қатынастың коммуникативті міндеті - ақпарат алмасу; интерактивті 

міндеті - қарым-қатынасқа түсетін тұлғалардың белсенді өзара әрекетін ұйымдастыру; 

әлеуметтік-перцептивті міндеті – қарым-қатынасқа түсушілердің бірін-бірі қабылдауы, 

сол арқылы өзара түсіністік орнатуы болып табылады. Педагогикалық қарым-қатынас 

толерантты, әдепті түрде, студенттің психоэмоционалды жағдайына зиян тигізбейтіндей 

болып құрылғанда ғана экологиялық болмақ. Екі тарап әрқашан «құлақтан кірген суық 

сөздің көңілге барып мұз боларын» естен шығармауға тиіс. Оқыту үдерісін нәтижелі 

жүзеге асыру үшін оқытушы да, студент те өз ойын жеткізуде сөз таңдай білуі керек. 

Қазақ қашан да ойын оралымды, мәнерлі де қисынды сөзбен, екінші тараптың 

психоэмоционалды жайын бағдарлап, «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиер» етіп жеткізе 

білген. Ел аузында тараған мына аңыз соның куәсі.  

Бұрындары бір патша түс көріпті. Түсінде аузындағы барлық тістері сынып, 

опырылып түскен екен дейді. Ұйқысынан шошып оянып бірден түс жорушыны 

шақыртып, болған жайды баяндайды. Ол сәл ойланып тұрып: «Жоғары мәртебелім! 

Түсіңіз жаман жайтты меңзеп тұр. Жанұяңыздың барлық мүшесі сіздің алдыңызда опат 

болады екен», - дейді. Бұл сөзді естіп патшаның түрі бұзылып кетеді. Түс жорушыны 

зынданға қаматтырады. Одан кейінгі келген түс жорушы да алдыңғысының айтқанын 

қайталап, зындан түбінен орын тебеді. Сарайға үшінші кісі кіреді. Патша көрген түсін 

баяндағанда ол: «Бәрекелді, патшам! Құттықтаймын! Сіз жанұяңыздың ішінде ғұмыр 

жасы ең ұзақ адам болады екенсіз», - дейді. Патша қатты қуанып түс жорушыға мол сый-

сияпат беріп қайтарған екен. Қызық! Бәрінен ұзақ өмір сүрсе жанұясының барлығы одан 
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бұрын дүниеден өтеді емес пе?! Осылайша, түс жорушы сөзді тауып айтып тығырықтан 

жол табады. 

Ал бүгінде оқытушыларымыз бен студенттеріміз сөз мәдениетінің экологиялық 

аспектісінде ата-бабадан қалған осы қағидаларды қалай сақтап жүр? «Сөз саптауы тілдік 

ортаға үлгі болатын, сөз өнеріне машықтанған жазушы, мәдениет, өнер қайраткерлері, 

ғалымдар, жоғары мектеп оқытушылары мен мектеп мұғалімдері, журналист т.б. қалам 

ұстап, шаршы топта сөйлейтін сөз шеберлерінен жұртшылық парасатты, мәдениетті, 

мазмұнды сөз естігісі келеді. Алайда шаршы топтағы, баспасөз беттеріндегі пікірталас 

мәдениеті, сөз мәдениеті ойдағыдай деңгейде болмай, төмендеп барады» [1, 5]. Жоғарыда 

аталған мәселелерді ескере келе, педагогикалық қарым-қатынас экологиясына талдау 

жасап көрдік. 

Оқытушы мен студент қарым-қатынасын талдау нәтижесінде педагогтың 

дискурсивті қызметін анықтайтын негізгі құндылықтық қағидаларын көрсетуге болады. 

Олар: студентке деген құрмет, шынайылық, гуманизм қағидалары.  

Бірінші қағида студенттің өмірлік ұстанымы мен жеке ерекшеліктеріне деген 

құндылықты қатынасты қалыптастыруда байқалады. «Оқытушы мен студент арасындағы 

тұлғааралық қарым-қатынастың негізгі моральдық нормалары бар, олар – өзінің 

тыңдаушыларының әрқайсысының қадір-қасиетін құрметтеу, ішкі дүниесіне ықыласпен 

және сеніммен қарым-қатынас жасау, қайырымдылық пен мейірбандық таныту» [3, 10]. 

Аталған қағиданың вербалдануының бір тәсілі – студентке бағытталған әділ 

бағалауыштық пікірлердің білдірілуі. Оқытушы мен студенттің өзіндік пікірлері үнемі бір 

арнаға тоғыса бермейді. Мұндай жағдайдың шиеленісуі не тілдесушілердің ымыраға келуі 

олардың сөз саптауына, яғни коммуникативтік құзыреттілікке тікелей байланысты. 

Құрмет қағидасы студентке деген қамқорлық арқылы да білдіріледі.  

Шынайылық қағидасы оқытушының студентке өзі жүргізетін пәні бойынша, 

қоғамдық-саяси оқиғалар, әлеуметтік мәселелер, кәсіби қызметте кездесетін қиындықтар 

жайлы  обьективті ақпарат беруі кезінде байқалады. Сөздің көркемдігі мен құндылығы – 

шындығында. Бұл қағида Б.Момышұлының «Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, 

шындықтың уын ішіп өлген артық» деген ойын қарым-қатынаста білімгердің санасына 

сіңдіруді мақсат тұтады. Мәселенің екінші жағы шындықты жеткізудің 

экологиялылығына байланысты. Өйткені шындық айтқанға оңай, бірақ арқалар жүгі ауыр 

келеді. Сондықтан ұсынылатын ақпарат студент үшін пайдасы тұрғысынан іріктелуге 

тиіс. Ол педагогикалық қарым-қатынастың экологиялығының артуына не кемуіне ықпал 

ете алады.      

Гуманизм қағидасы студенттің білім алуына оңтайлы жағдай жасау, оның 

психоэмоционалды жағдайын жақсарту арқылы сипатталады. Ол екі түрде: позитивті 

ойлауға дағдыландыру және қатысымдағы серіктестің жеке ерекшеліктерін ескеру арқылы 

жүзеге асады. Позитивті ойлауға дағдыландыру ең алдымен мотивация, істің нәтижелі 

болатыныныа сендіруден басталады. Үйрену процесінде өз жұмысы мен әрекеттерінің 

сәтті шығуына ниеттелмеген шәкіртте өмірінің басқа мезеттерінде өз ісінің одағыдай 

аяқталуына сенімі болмайды. Сондықтан қарым-қатынас барысында үнемі студентті 

жігерлендіретін құрылымдарды пайдалану да тиімді. Қазір оқытушы басым болатын, 

студент тек оқытушының айтқанын ғана орындайтын субьект-обьектілі 

коммуникацияның орнын тілдесушілердің серіктестігіне негізделген субьект-субьектілі 

қатынас алмастырды. Студент субьекті болу үшін өзін-өзі тану, өзін-өзі көрсету, өз-өзіне 

сену, өзін-өзі анықтау сияқты үдерістердің мәні мен маңызын ұғына білуге тиіс. Мұндай 

қарым-қатынаста әр студенттің жеке ерекшелігі, мінез-құлқы ескеріледі. 

Педагогикалық қарым-қатынастың экологиялылығы ерекше тілдік құралдар 

арқылы жасалып, дамиды. Олардың кейбірі әмбебап болса, кейбірі аталған дискурсқа ғана 

тән.  Педагогикалық қарым-қатынас стилдері мен негізгі құндылықтық қағидаларын 

ескере отырып, оқытушы мен студент қарым-қатысын экологиялылық негізде құру үшін 
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қазіргі таңда кеңінен қолданылатын тәсілдерді анықтадық.  Атап айтқанда, эмпатия 

білдіру тәсілі. Эмпатия – өзге адамдардың жан дүниесін түсіну мен жай-күйін ұғыну 

қабілеттілігі [4]. Ол студентті түсіну, студенттің эмоционалды жағдайына және өзара 

сенімге негізделген қарым-қатынас орнату арқылы жүзеге асады. 

Мақұлдау тәсілі оқыту барысында нұсқау берген кезеңде студент пікірін мақұлдау 

және өзара бағалау пікірлері арқылы білдіріледі. Мұндай пікірлер студенттің 

эмоционалды өрісін коррекциялауда да маңызды құрал болып табылады.  

Қызығушылық таныту тәсілі  белсенді тыңдаушы бола білу арқылы жүзеге 

асырылады. Оған тән ерекшеліктер: студенттің сөзін бөлмеу, кері байланыс сигналын көп 

қолданбау, пауза, студент репликасын қайталау. Студент репликасын сөзбе-сөз қайталау 

оған деген мұқият назар аударылғандығын көрсетеді. Сәйкесінше, әр студент пікір 

білдіруде абай болуға тырысады.  

Коммуникативті дистанцияны бақылау тәсілі екі қызмет атқарады: 

коммуникативті дистанцияны жақындату және коммуникативті дистанцияны алыстату. 

Алғашқысы бейресми қаратпа сөздерді, «біз» деген есімдікті қолдану, тең дәрежеде 

сөйлесу  арқылы жүзеге асады. Бұл топта жағымды психологиялық ахуал тудырады. Ал 

екінші  тәсіл бойынша қатысым ресми конструкцияларға құрылып, студентке таныс емес 

терминдер кеңінен қолданылады.   

Әдеп сақтау және позитивация тәсілі. Педагогикалық қарым-қатынастағы 

әдептілік ең алдымен тіл мәдениетінен байқалады. Бұл тәсіл бойынша қатысым ізеттілік, 

кішіпейілділік, мәдениеттілік, этикалық нормаларды сақтауға құрылады. Оған тән 

ерекшелік – тіліміздегі эвфемизмдерді мейілінше мол, орынды пайдалану.  Оқытушы мен 

студент ұсынылған ақпаратты мағыналық жағынан трансформациялайды, яғни 

жағымсыздан жағдайдың, кез келген сәтсіздіктің немесе қателіктің позитивті тұстарын 

көрсете отырып өзгертеді. Сабақ барысында сәтті әзіл-қалжыңға, импровизацияға жол 

беру де тиімді. Оқытушы импровизациясы материалды жақсы меңгерген, жақсы психо-

педагогикалық және әдістемелік дайындығы бар, студенттер ұжымымен мұқият таныс, 

аудиторияда өзін еркін ұстай алатын жағдайда, педагогикалық жағдаяттарды болжау 

қабілетін игергенде жүзеге асуы мүмкін. Импровизацияға салынамын деп қателікке бой 

алдырудан аулақ болған абзал. 

Қорыта келгенде, педагогикалық қарым-қатынас экологиясына қатысты мына 

жайттар анықталды: біріншіден, қарым-қатынастың экологиялығы әр этнос ерекшелігімен 

тығыз байланысты құбылыс болып табылады; екіншіден, оның қағидалары мен тәсілдері 

әртүрлі лингвомәдениетте ғана емес, әртүрлі дискурста да бір-бірінен ерекшеленеді; 

үшіншіден, қарым-қатынастың экологиялылығын арттыратын құрал барлық дискурсқа 

ортақ (тілдік әдеп, этикет үлгілері) немесе тек бір ғана дискурсқа тән болуы мүмкін. 

Қарым-қатынастың экологиялық негізде құрылуы үшін оның құралдары коммуниканттың 

тұлғалық және әлеуметтік ерекшеліктеріне ескере отырып таңдалғаны жөн.   

 

Мақала №AP08053050 – «Қазақстан Республикасында лингвоэкологиялық 

білім беру моделін қалыптастыру: теориясы мен тәжірибесі» атты жоба аясында 

орындалды. 
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Мәтін сөйлесім әрекетімен, қатысым әдісімен, олардың қолданылу қағидаларымен 

тығыз байланыста болады. Мәтін – ойлау, хабарлау, баяндау, қабылдау, пайымдау 

құбылыстарымен байланысты, адамдар арасындағы тілдік қатынастың іске асуына 

негіз болатын қатысымдық жүйелі тұлға. 

Тірек сөздер: ойлау, хабарлау, баяндау, қабылдау, пайымдау. 

 

Текст тесно связан с актом разговора, способом общения, принципами их 

использования. Текст представляет собой коммуникативную систематическую 

личность, которая связана с явлениями мышления, сообщения, повествования, 

восприятия, рассуждения и является основой для осуществления языкового общения 

между людьми. 

Ключевые слова: мышление, сообщение, повествование, восприятие, рассуждение. 

 

The text is inextricably linked with the action of conversation, the method of 

participation, and the principles of their application. The text is a participatory systematic 

personality associated with the phenomena of thinking, communication, narrative, perception, 

reasoning, which is the basis for the implementation of language communication between 

people. 

Key words: thinking, message, narrative, perception, reasoning. 

 

Қазақ тілін өзгетілді дәрісханада оқытудың ең тиімді жолы – тілдік қатынас 

заңдылықтарын қолдану екендігін қазақ тілін оқыту әдістемесінде алғаш рет зерттеп, 

дәлелдеген профессор Ф.Ш. Оразбаева болды. Ғалым қатысым әдісін басшылыққа ала 

отырып, сөйлесім әрекетінің оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым, тілдесім 

компоненттерін бір мақсатқа жұмылдыра дамыту арқылы ғана тілді үйренушінің саналы 

білім алып, сапалы әрекет етуіне мүмкіндік туатынын негіздеді. Олай болса, осы сөйлесім 

әрекеттерін дамытудағы дамыта оқыту техологиясының рөлін анықтау үшін тілдік 

бірліктердің сөйлесімді жетілдірудегі мәнін ашу қажет. [2, 4] 

Қазіргі таңда әлемдік тәжірибеде екінші тілді меңгерту қатысымдық тұлғалардың: 

сөздің, сөз тіркестерінің, сөйлемнің, мәтіннің үйренуші тілін дамытудағы орны анық 

белгіленген. Бірақ әр тілдің өзінің табиғи болмысына қарай оларды қолданудың өзіндік 

ерекшеліктері бар. Мәселен, бір ғана сөзге қатысты мәселені таратып айтар болсақ,  

дамыта оқыту технологиясы арқылы қазақ тілін меңгертуде студенттердің әрбір сөздің 

мағынасына мән беруге ерекше көңіл бөлінді. Өйткені сөз – тілдік қатынастың ең 

маңызды құралы. Бұл бағыттағы жұмыстарды ұйымдастыруға тірек болатын ғылыми 

қағидаларды негіздеуде А.Байтұрсынұлының, Қ.Жұбановтың, К.Ахановтың, 

Р.Сыздықтың, Ә.Болғанбаевтың, С.Исаевтың, сонымен қатар Фердинанд де Соссюрдің, 

mailto:Shukumanova-bs@mail.ru
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Ю.В.Фоменконың, Б.Н.Головиннің, А.И.Смирницкийдің, т.б. сөз бен сөйлесімнің бірлігі 

туралы айтқан тұжырымдары басшылыққа алынды. [1, 3] 

Дамыта  оқыту технологиясы аясында студенттердің сөйлесім әрекеттерін 

жетілдіруде профессор Ф.Оразбаеваның «тілдік қатынастың бір бүтін тұлғасы болып 

табылатын мәтін адамдардың қарым-қатынасын іс жүзіне асыратын материал ретінде 

және өзара түсінісу, пікірлесу, ойды жеткізу тұлғалары түрінде зерттеледі» деген пікірі 

басшылыққа алынды.  Өйткені мәтін сөйлесім әрекетімен, қатысым әдісімен, олардың 

қолданылу қағидаларымен тығыз байланыста болады. Мәтін – ойлау, хабарлау, баяндау, 

қабылдау, пайымдау құбылыстарымен байланысты, адамдар арасындағы тілдік 

қатынастың іске асуына негіз болатын қатысымдық жүйелі тұлға. Мәтінмен жұмыс түрі. 

[1, 2] 

ҒАЛАМ ЖӘНЕ ҒАСЫР 

Сөздікпен жұмыс. Сөздікті пайдаланыңыз: жарқын, ғаламат, ғажайып, ғалам, дүр 

сілкіну, жұлдызды сәт, мәлім, саңлақ, екшеу, бірауыздан, бір-біріне, дөп келу. 

2. Ойтүрткі. 

Сұрақтарды топ болып талқылаңыздар 

а. Ғасыр оқиғасын айтыңыз. 

ә. Ғасырдың ең бай адамы кім? 

б. Ғасыр сыйлығы. 

в. Ғасыр аңызы. 

г. Ғасыр ғалымы. 

ғ. Ғасырдың ең қайырымды адамы кім? 

д. Ғасыр апаты. 

е. Ғасыр диссиденті. 

ж. Ғасыр спортшысы. 

з. Ғасыр ғимараты. 

и. Ғасырдың ғылыми жетістігі. 

Оқыңыз. 

Әр жүзжылдықтың жарқын жаңалығы, ғаламат ғажайыптары, ғаламды дүр 

сілкіндірген жұлдызды сәттері болатыны баршаға мәлім. ХХ ғасырда да маңызды әрі 

танымал оқиғалар көп. 

Әрине, ғасырдың кереметтерін, әр саладағы саңлақтарын, дәуірдің дара 

туындыларын саралау мен анықтау оңай емес. Әлемнің жер-жеріндегі түрлі қоғамдық 

ұйымдар мен мекемелер, газеттер мен журналдар, алуан тілде сөйлейтін арналар мен 

экрандар өкілдері, беделді фирмалар мен компаниялар ұйымдастырған жүздеген мың 

сауалнамаға қатысушылардың пікірлері, ойлары дауыс беру арқылы екшелініп 

сұрыпталды. Ғалам кейіпкерлері мен кереметтері анықталды. Бір ғажабы, дүние жүзінің 

әр шалғайында өткізілген суперконкурстар мен байқаулардың негізгі нәтижелерінің 

көпшілігі бір-біріне дөп келіп, сәйкес келуімен қатар, кейбір адамдардың есімдері 

бірауыздан аталуы ешкімді де таңқалдырмаса керек. Себебі, әлемдік жетістіктер 

шекараны білмейді, ұлтқа бөлінбейді. Ғарышкер де, қаламгер де, инженер де, сахна 

суреткері де әлемге ортақ. 

Сонымен тыңдаңыз (Оқытушы өзі оқиды немесе магнитофон қолданылады): 

Ғасыр оқиғасы. Адам баласының ғарышқа ұшуы әлемді дүр сілкіндіргені белгілі. 

Бұл оқиға, ғылымның ғажайып осы жетістігі қазақ жерінде – Байқоңырда болды. 

Ғасырдағы ең бай адам. Әлемдегі ең ірі “Microsoft” компьютер корпорациясының 

негізін қалаушы, 44 жасар Билл Гейтс, компьютер данышпаны. Ол жасаған бағдарламалар 

жүйесін компьютер әлемінің 83% пайдаланады. Планетаның ең бай бизнесмені болып 

саналатын оның жеке табысы қазір 85 миллиард доллар. 

Ғасыр сыйлығы. Бүгінгі таңда сыйлықтардың “атасы” – Нобель атындағы сыйлық. 



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары 

 

282 
 

Ғасыр ғалымы. Адамзат ақыл-ойының данышпанына айналған ғұлама ғалым 

Альберт Эйнштейннің есімі Темірқазық жұлдызындай мәңгі жарқырап тұрмақ. Оны 

осындай биікке көтерген – физика саласында ашқан Ықтималдық теориясы туралы 

жаңалығы. Нобель сыйлығының лауреаты А.Эйнштейн атом бомбасын жасап шығару 

идеясының авторы. 

Ғасырдың ең қайырымды адамы. Ізгілікті де қайырымды істерімен әлемнің 

көптеген елдерінің ыстық ықыласы мен құрметіне бөленген Тереза шешейдің есімі ерекше 

аталады. Ол – бүкіл өмірін жер шарындағы кедейлерге, жетімдерге арнаған аяулы, абзал 

жан. 1946 жылы өзінің қайырымдылық орденін тағайындаған. 

Ғасыр спортшысы. “Футбол королі” атанған Пеле есімін білмейтін адам жоқ. Ол 

әлем чемпионатының үш алтын медалін жеңіп алған жалғыз футболшы. Пеле 1363 ойында 

1281 доп соққан әлемдегі ең үздік шабуылшы. 

Тыңдалған мәтін бойынша тапсырма: 

1. Сізге таныс қандай есімдер аталды? 

2. Аталған есімдерден қайсысын көбірек білесіз? 

3. Өзіңізге таныс есімдер туралы қосымша әңгімелеңіз. 

Жазыңыз 

Ғасыр сыйлығы 

Бүгінгі таңда сыйлықтардың “атасы” – Нобель атындағы сыйлық. Альфред Нобель 

1833 жылы Стокгольм қаласында туған. Әр жылдары Ресейде, АҚШ-та, Францияда өмір 

сүріп, 1896 жылы Италияның Сан-Ремо қаласында дүние салды. Өзі ашқан бірқатар 

ғылыми жаңалықтар арасында динамитті ойлап табу да бар, оны әлемдегі ең бай 

адамдардың қатарына шығарды. Қайтыс боларынан бір жыл бұрын ол өз капиталын 33 

миллион швед кронымен есептелетін сыйлық қорына айналдыру жөніндегі өсиет-

аманатын қалдырды. Сыйлықтар бес бөлікке бөлініп: бірінші бөлігі – физика саласындағы 

ең маңызды жаңалықты ашқандарға, екіншісі – химия саласында ірі зерттеу немесе 

жетілдіру жасағандарға, үшіншісі – физиология мен медицина саласында аса зор 

табыстарға жеткендерге, төртіншісі – адамзат мұраттарын бейнелейтін ең елеулі әдеби 

шығармаларға, бесіншісі – халықтарды біріктіруге, езушілікті жоюға, әскерлер санын 

қысқарту мен бейбітшілік келісімдерін жасауға үлкен үлес қосқандарға беріліп келеді. 

Мәтін бойынша тапсырма: 

а. Сыйлықтар бес бөлікке бөлінген. Өте қысқаша жазып көрсетіңіз. 

ә. Нобель сыйлығын алған жазушы, ғалымдарды білесіз бе? Олар кімдер және не 

үшін алды? 

Сұрақтарға жауап беріңіздер: 

а. Ғасыр суретшісі деп кімді атар едіңіз? 

ә. Ғасыр фирмасы деп қай фирманы атар едіңіз? 

б. Ғасыр фильиі деп қай фильмді атар едіңіз? 

Жазыңыз: 

Ғасыр суретшісі. Әйгілі француз қылқалам шебері Пабло Пикассоның (1881 - 1973) 

шыққан тегі испандық, кубизм өнерінің негізін қалаушы. Ең атақты картинасы – 

“Герника”. Өте жемісті еңбек еткен суретшінің “Бейбітшілік көгершіні” аталатын 

туындысы нағыз бейбітшілік, достық символына айналды. 78 жыл бойы тынымсыз сурет 

салған ол 13500 картина, 100 мың гравюра, 34 мың кітап иллюстрациясын, 300 мүсін мен 

керамикалық фигуралар жасаған екен. Пикассоның бүкіл туындылары 500 миллион фунт 

стерлингке бағаланған. 

Мәтін бойынша тапсырма: 

а. Мәтіндегі цифрлар нені айтады? 

ә. Қандай суретшілерді білесіз? Олардың қандай туындылары бар? 

Тәуелдік жалғауды естеріңізге түсіріңіздер. Жіктелуін жазыңыз. 
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Жоғарыдағы мәтіндерден тәуелдік жалғаулы сөздерді теріп жазыңыз. Сабақтың 

жүйесі тәуелдік жалғауына негізделген. Тәуелдік жалғауы туралы оқытушының шолуы, 

қорытындысы. 

Тыңдаңыз (Мәтінді оқытушы оқиды немесе магнитофон таспасы арқылы беріледі): 

Аудиомәтін бойынша тапсырма: 

Сұрақтарға жауап беріңіздер: 

а. Апат қайда, қашан болды? 

ә. Радиация мөлшерін Хиросима, Нагасакимен салыстырыңыз. Қандай цифрлар 

аталды? 

Мәтінмен жұмыс жоғарыда айтылған қатысымдық бірліктерді өзара тығыз 

байланыста қолдануға мүмкіндік береді. Мәтіннің өзіндік ерекшеліктері, оның 

мазмұндық-құрылымдық жүйесі алуан түрлі мақсаттағы, көлемдегі, сипаттағы мәтіндерді 

талдау арқылы меңгертілді де, олар оқытудың өн бойында орындалатын СӨЖ және 

СОӨЖ жұмыстары түріндегі практика жұмыстарында тексеріліп, білім қорытындысы 

ретінде бағаланды. [2, 4] 

Бүгінгі таңдағы мемлекеттің сұранымы – ойлауы жан-жақты дамыған, тілге шебер 

және мемлекеттік тілдегі іс-қағаздарына жауап беріп, бейресми және ресми жағдаяттардан 

жол тауып шыға алатын, өзінің өмірдегі мәнін түсінетін, өз ісіне жауап беретін азамат 

тәрбиелеу. Ол тапсырыстың орындалуы мұғалімдердің кісілік қасиеттері мен кәсіби 

шеберлігіне көп байланысты. Тіл – адам қалыптастырудың бір өзегі, адамның жан-

дүниесінің айнасы, адамның қоғамда алатын орнын белгілеуші фактор. Сол себепті тілді 

меңгерту мен психология ілімінің тоғыса жүзеге асуы маңызды болып табылады. Жоғары 

оқу орнында қазақ тілі алғашқы жылдарда оқытылады. Олай болса, бірініші курс студенті 

– кеше ғана мектеп қабырғасында жүрген оқушы. Ол – дамудың жаңа сатысына 

көтерілген субъект. Сондықтан бұл кезеңдегі студенттің мынадай психологиялық 

ерекшеліктері ескерілуі тиіс [1, 5]. 

1. Студент үшін, ең алдымен, орта – жаңа. Жаңа ортаның «жаңа» қырлары өте көп. 

Оның жалпы жоғары оқу орны, студент болу деген ұғымдары осы алғашқы курстағы 

алған әсеріне қарай қалыптасады. Сондықтан оқу үдерісінде жаңа ортаның студенттің 

психологиясына тигізетін әсерін сырттай бақылаушы болмай, олармен тығыз адами 

қатынас орнатуға көңіл бөлінді. 

2. Мектептегі білім беру мен жоғары оқу орнының білім беру жүйесіндегі 

алшақтық та студенттің оқуға қатынасына ерекше әсер ететін басты фактор. Әсіресе, 

қазіргі таңдағы студенттің білімді өздігінен ізденіп табуын талап ететін кредиттік оқу 

жүйесі кешегі мектеп оқушысы үшін мүлде жаңа. Оның үстіне мектептің қазірге дейін 

оқытудың ескі жүйесінен арыла алмауы жаңа жүйеге бейімделуіне айтарлықтай әсер 

етеді.  

3. Бірінші курс студентінің өмір салтында да түбегейлі өзгеріс болады. Ата-

анасының қамқорлығынан алыста, бөтен ортада өзін-өзі дәлелдеу үшін «күрес» жүретін 

шешуші шақ та – осы алғашқы курс. Жаңа ортада дос табу, өзгелермен тіл табысу да – 

үлкен сын. Бұл жағдай студентке екі жақты әсер етуі мүмкін. Біріншіден, жаңа ортаға 

бейімделуге ұмтылыс туады да, студент өзін жақсы қырынан танытуға ерекше мүдделі 

болады. Бұл оның оқу үлгерімінің де жоғарылауына стимул болуы мүмкін. Екінші 

жағынан, өзінің өзі туралы бағасы мен сыртқы ортаның берген бағасы сәйкес келмей 

қалғанда, ол өзін-өзі «тастап жіберуі» де әбден мүмкін. Мұндай жайт, керісінше, 

студенттің өзіне деген сеніміне селкеу түсіреді. Оқытушының осы екі жағдайды да өзінің 

кәсіби мақсатына лайық дұрыс бағамдай алуы студенттің келешек тағдырында шешуші 

мәнге ие болады. Сондықтан студентпен серіктес, тілектес адам ретінде әрекет етудің 

әсері үлкен.  

4. Қазіргі өзгетілді мектептердегі қазақ тіліне деген салғырт көзқарас та студенттің 

жоғары оқу орнындағы қазақ тіліне қатынасына кері ықпал ететінін өмір тәжірибесі 
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көрсетіп отыр. Бұл студенттердің қазақ тіліне бір семестрде ғана оқылатын, өзінен көп 

нәрсені талап етпейтін қатардағы пән ретінде салғырт қарауына себеп болады. Он бір жыл 

мектепте қазақ тілін оқығанымен, қарапайым әлеуметтік-тұрмыстық деңгейде қазақ 

тілінде қарым-қатынас жасауға шорқақ студенттер саны әлі азаймай келеді. Сондықтан 

оқытушының міндеті - студенттердің пәнге деген қатынасын өзгерту. Ол үшін пәннің 

неғұрлым қызықты, тартымды, жоғары деңгейде ұйымдастырылуы – жетістікке апаратын 

басты шарт. [1, 4] 

Ғылымның өсіп-өркендеуі елеулі техникалық прогресске жол ашып отырған 

жағдайда оқу-тәрбие жұмысында жақсы табыстарға жету үшін ғылыми-техникалық 

жетістіктерді оқыту процесінде кеңінен пайдалану керек. Соңғы кезде шетел тілдерін 

оқытуда бейнефильмдерді қолдануға үлкен мән беріліп келеді. Бейнефильмдер студенттің 

көру, есту сезімдеріне бірдей әсер етеді. Қазақ тілі сабағындағы бейнефильмдер 

студенттің сөйлеу іскерлігін дамыту үшін де қолданылады. Студенттің белсенділігін 

арттырып, өз бетінше жұмыс істеу қабілетін, ойын, тілін дамытуда, оларды түрлі 

тақырыптарға сөйлетуге үйретуде бейнефильмдердің пайдасы орасан зор. 

Қазақ тілін оқыту процесін жеңілдету және жетілдіру үшін сабақта техникалық 

құралдарды, соның ішінде, бейнефильмдерді пайдаланудың дидактика тұрғысынан да, 

экономика тұрғысынан да маңызы зор: 

Бейнефильмдер студенттің  фонетикалық, лексикалық, грамматикалық материалды 

жақсы меңгеруіне, оны интенсивті түрде бекітуге көмектеседі. 

Бейнефильмдер оқытушыға оқу-тәрбие жұмысын өмір шындығына жанастыруға 

мүмкіндік береді. 

Сабақта бейнефильмдерді қолдану нәтижесінде студенттер өздері меңгерген   

фонетикалық, лексикалық, грамматикалық материалдарды өз ойларын айтып жеткізу үшін 

қолданады. 

Бейнефильмдер тыңдап - түсінуде кездесетін қиындықтарды жеңуге, студенттің 

бойында тыңдап - түсіну іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруға жәрдемдеседі. 

Сабақта бейнефильмдерді қолдану оқу сапасын жоғарылатады, студенттің қазақ 

тілін үйренуге қызығушылығын арттырады. 

Сабақта қолданылатын бейнефильмдердің түрлері: қысқа метражды фильмдер, 

мультфилм, комедия, тіл меңгеруге арналған фильмдер, жарнамалық және коммерциялық 

фильмдер. 

Сабақта бейнефильмдерді қолданғанда ескерілетін жағдайлар: бейнефильмдерді 

жоспарға сай іріктеу, тақырыпқа сәйкес таңдау, фильмнің көлемін ескеру, қысқа болуын 

қадағалау, сюжеттің студент  үшін қызықты әрі логикасы болуы шарт, баяндалу тілінің 

жатықтығына көңіл бөлу. 

Бейнефильмдерді сабақта пайдалану жолдары: Фильмді бірнеше кадрға бөліп 

көрсету керек. Сабақты ой ашардан бастау. 

Фильмді көруге дайындық кезеңі: 

а) таяныш, қажетті сөздермен таныстыру; ә) болжау сұрақтар қою; 

б) хабарлама жасау. 

Фильмді көрсету барысында мына жайлар ескеріледі: а) негізгі идеяны анықтау; 

ә) басты ақпаратты да, қосалқы ақпаратты да толық түсіну. Фильмді көріп 

болғаннан кейін төмендегі жұмыстар жүргізіледі: а) сұрақтар қою арқылы студенттердің 

түсініктерін тексеру; 

ә) сюжетті талқылау; 

б) рөльдік ойындар ұйымдастыру. 

Фильмді көрсету әдістер де әр түрлі. Студенттер фильмді дауысын шығармай ды- 

быссыз не болмаса кинодан қажетті үзіндіні көру арқылы оқытушының  берген тапсырма- 

сын орындайды. 
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Студенттің  өздіктерінен жұмыс белсенділігін арттыру үшін бейнефильмдерді көр- 

сету арқылы әңгіме, мазмұндама ұйымдастыруға болады. Сонда ғана студент тіл ұстар- 

тып, шығармашылық қабілетін көрсете алады, коммуникацияға бейімделеді. 

Еліміздің әлемдік интеграцияға шоғырлануы жағдайында қазақ тіліне сұраныс күн 

сайын өсе түсуде. Осыған сай қазақ тілін меңгеру арқылы ғана беделді қызметке 

қабылданып, мансабыңыз ілгерілей түсетіні анық. Сондықтан сабақта көбінеше дамыта 

оқыту технологиясын қолдануда, жалпы оқу үрдісінде қай технология болсын өзіндік 

ерекшелігі студент үшін қызықты көрінеді. 
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Мақалада қазақ тіл білімінің жаңа бағыттарының бірі гендерлік лингвистиканың 

зерттелуі сипатталады.Осы саладағы шетел, орыс ғалымдарының қол жеткен 

табыстарына, қазақ тіл білімінде гендерлік факторлардың зерттеулеріне аналитикалық 

шолу жасалады. Қазақ тіл білімінде гендерлік бағытты қалыптастырудың жолдары 

баяндалады. 

Тірек сөздер: гендерлік лингвистика, жаңа бағыттар, гендерлік фактор. 

 

В статье описывается одно из новых направлений казахского языкознания - 

изучение гендерной лингвистики, дается аналитический обзор достижений зарубежных и 

российских ученых в этой области, изучение гендерных факторов в казахском 

языкознании. Описаны пути формирования гендерной ориентации в казахском 

языкознании. 

Ключевые слова гендерная лингвистика, новые направления, гендерный фактор. 

 

The article describes one of the new directions of Kazakh linguistics - the study of gender 

linguistics, provides an analytical review of the achievements of foreign and Russian scientists in 

this field, the study of gender factors in Kazakh linguistics. The ways of formation of gender 

orientation in Kazakh linguistics are described. 

Key words: gender linguistics, new directions, gender factor. 
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Қaзiргi қaзaқ лингвистикaсындaғы сoңғы yaқыттaрдa қaрқынды дaмып келе 

жaтқaн жaңa бaғыттaғы зерттеyлердiң бiрi гендерлiк зерттеyлер бoлaды, сoндықтaн 

қaзaқ тiл бiлiмiндегi жaңa бaғыттaрдың бiрi гендерлiк лингвистикa деп aтaлaды. 

Гендерлiк лингвистикa – (aғылш. gender – грaмм. тек (рoд) және фрaнц. linguistiques 

лaт. lingua – тiл) гендер мен тiлдiң өзaрa бaйлaнысын зерттейтiн гендер мен 

лингвистикa aрaлығындa тyындaғaн ғылым сaлaсы. «Гендер, гендерлект,гендерлiк 

лингвистикa» терминдерiнiң мән-мaғынaсы A.Aбaсилoвтың «Әлеyметтiк 

лингвистикa сөздiгiнде» былaй сипaттaлaды. «(Гендер - aғылшын gender.рoд, жыныс 

oрыс. гендер) тaзa тiлдiк кaтегoрия бoлып сaнaлғнмен,(кейде мәдениет кoнцептi 

ретiнде қaрaстырылaды) тiлдiк фoрмaлaр мен мaғынaлaрдa көрiне aлaтын әлеyметтiк 

жыныс» [1, 33]. «Гендерлект- ер немесе әйел тiлi; бiр этникaның тiлi, ұлттық тiл 

шегiндегi әйел немесе еркектiң лексикaлық, эмoциoнaлдық - экспрессивтiк, 

грaммaтикaлық, стилистикaлық ерекшелiктерi» [1, 34]. «Гендерлiк 

лингвистикa- тiлдiң жыныс бoйыншa түрлi тұтынyшылaрынa бaйлaнысты тiлдiк 

құбылыстaрды зерттейтiн лингвистикaлық пән» [1, 34]. Сoнымен, гендерлiк 

лингвистикa тiлдiң жынысқa бaйлaнысты түрi бoлaды және ұлттық мәдени 

ерекшелiктермен тығыз бaйлaныстa дaмиды. 

Гендерлiк лингвистикa терминiнiң oрнынa aлғaшқы зерттеyлерде 

гендерoлoгия деген термин қoлдaнылғaн. Әлеyметтiк тiл бiлiмiнiң жaңa бaғыты 

ретiнде XX ғaсырдың тoқсaныншы жылдaры aлғaшқы зерттеy еңбектерi жaрық көре 

бaстaйды. Бұл сaлa өз бaстayын шетел ғaлымдaрының еңбектерiнен  aлaды. Т.Брaнде, 

Лoри Aрлисс, Э.Гyссерль, Ш.Берн, П.Грaйс, К.Мaслaч, Э.Крayлей т.б сынды 

ғaлымдaр өз зерттеyлерiнде әйел тiлi мен еркек тiлiн мәдениетaрaлық кoммyникaция 

шеңберiнде қaрaстырып, өзaрa қaрым-қaтынaс кезiнде aдaмзaт бaлaсы әйелдiк немесе 

еркектiк бoлмысын көрсете aлaды деген ұстaнымғa сүйене oтырып, өз тұжырым, 

пiкiрлерiн ғылыми тұрғыдa бaяндaды. Aл oрыс ғaлымдaры И.Хaлеевa, Е.Гoрoшкo, 

В.Беликoв, O.Вoрoнинa, A.Кирилинa т.б сынды ғaлым-зерттеyшiлер әйел тiлi мен 

еркек тiлiнiң aйырмaшылықтaрын, aйырым белгiлерiн құрылымдық лингвистикa 

aясындa қaрaстырып зерттедi. 

Гендерлiк лингвистикa – қaзiргi әлемдiк тiл бiлiмiнде,  қaзaқ тiл бiлiмiнде 

қaрқынды дaмып келе жaтқaн сoны бaғыттaрдың бiрi. Ғaсыр бaсындa гендер тyрaлы 

қaзaқ тiл бiлiмiнде нaқты сөз қoзғaлып, ғылыми зерттеyлер жaзылмaсa дa, қaзaқ 

хaлқының тaным-түсiнiгiнде ер және әйелге қaтысты қaлыптaсқaн тiлдiк 

ерекшелiктердi тiлге тиек еткен зиялы қayымның oй,  пiкiрлерi бoлғaны бaйқaлaды. 

Қaзaқ тiл бiлiмiнде гендерлiк фaктoрлaр бұрын дa нaзaрғa iлiккенiн қaзaқ 

aғaртyшысы, жaзyшы Ы.Aлтынсaриннiң, қaзaқ мәдени мұрaлaрын жинayшы, әдебиет 

зерттеyшiсi, этнoгрaф, сaяхaтшы Ш.Yәлихaнoвтың ғылыми, ғылыми этнoгрaфиялық 

еңбектерiнде жaнaмa түрде бoлсa дa сөз бoлғaнын aйтyымыз керек.  
Ы.Aлтынсaриннiң «Oрынбoр ведoмствoсы қaзaқтaрының өлген aдaмды жерлеy 

және oғaн aс берy дәстүрлерiнiң oчеркi» мен «Oрынбoр ведoмствoсы қaзaқтaрының 

құдa түсy, қыз ұзaтy және тoй жaсay дәстүрлерiнiң oчерктерi» aтты еңбектерi бaстaн 

aяқ гендерлiк фaктoр ескерiле oтырылып жaзылғaн десе де бoлaды [2, 199].  

Ш.Yәлихaнoвтың «Қaзaқтaрдaғы шaмaндықтың iздерi», «Қaшқaрия тyрaлы 

жaзбaлaр», «Сaхaрaдaғы мұсылмaндық тyрaлы» ғылыми-этнoгрaфиялық 

еңбектерiнде қaзaқ және бaсқa түркi хaлықтaрының мәдениетiне энциклoпедиялық 

тaлдay жaсaлғaны белгiлi[3]. Сoлaрдың iшiнде жыныстың мәдени-әлеyметтiк мәнiн 

aйғaқтaйтын тiлдiк деректердi мoлынaн кездестiрyге бoлaды. Қ.Жұбaнoв 

еңбектерiнде де гендерлiк бiрлiк, гендерлiк лингвистикaлық белгiлер қaзaқ 

әйелдерiнiң тiлдiк ерекшелiктерi тyрaлы aйтылғaн пiкiрлерiнен бaйқaлaды. 
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Б.Хaсaнұлы «Aнa тiлi − aтa мұрa» aтты еңбегiнде: «Жaлпы тiл бiлiмiнде «еркектiң 

тiлi», «әйелдiң тiлi» деген ұғым берiк oрныққaн. Oлaрғa көңiл ayдaрғaн бiрлi-жaрым 

ғaлымдaр дa жoқ емес» екендiгiн aтaп көрсетедi [4, 74]. Oсы ретте oл «Қ.Жұбaнoвтың 

гендерлiк жiктелiмдер жөнiндегi  пaйымдayлaры» мaқaлaсындa Қ.Жұбaнoв 

еңбектерiнде ер aдaм мен әйел aдaм  тiлдерiнiң ерекшелiктерi aлғaш гендерлiк 

тұрғыдaн сөз бoлғaндығын aтaп көрсетедi [5, 18].  

Қaзaқ тiл бiлiмiнiң гендерлiк бaғыты ХХI ғaсырдың бaсындa жекелеген 

ғaлымдaрдың қaзaқ тiлiне бaйлaнысты зерттеyлерiнде, қaзaқ тiлiнiң кейбiр гендерлiк 

мәселесi бoйыншa aрнaйы жaзылғaн мaқaлaлaрындa, кoнференция мaтериaлдaрындa 

көрiнiс тaбa бaстaғaны белгiлi. Сoңғы жылдaры жaриялaнып жaтқaн еңбектердiң 

көпшiлiгi тiл бiлiмiнiң гендерлiк лингвистикa сaлaсынa деген қызығyшылықтың 

aртып келе жaтқaндығын көрсетедi. Гендерлiк тiлдiк белгiлер aрнaйы зерттеy 

нысaнынa aйнaлды деседе бoлaды, жaңa бaғыт бoйыншa ғылыми мaқaлaлaр 

жaриялaнып, диссертaциялық зерттеy жұмыстaры oрындaлғaнын aтaп өттi. 

Гендерлiк фaктoрлaрды Ә.Aхметoвтiң «Түркi тiлдерiндегi тaбy мен 

эвфемизмдер», М.Бимaғaмбетoвaның «Қaзaқ сөз этикетi» еңбектерiнен кездестiрyге 

бoлaды. Қaзaқ тiл бiлiмiнде гендерлiк мәселелер қaзiргi тaңдa 

зерттеyшi-ғaлымдaрдың зерттеy  нысaнынa aйнaлды және  қaзiргi кезде бұл бaғыттa 

қaзaқ тiл бiлiмiнде тiл мәселелерiн гендерлiк лингвистикa aясындa қaрaстырaтын 

зерттеyшiлер көбеюде. Oлaрдың қaтaрынa Б.Хaсaнұлы, Г.Мaмaевa, Қ.Жaнaтaев, 

Г.Шoқым, М.Ешимoв, A.Бaйғұтoвaлaрдың ғылыми зерттеyлерiн жaтқызyғa бoлaды. 

Мәселен, A.Бaйғұтoвa «Қaзaқ әйелi» кoнцептiсiнiң этнoмәдени сипaты», Мaмaевa Г. 

«Ерлер мен әйелдердiң сөз қoлдaныстaрындaғы ерекшелiктер», Тұрдaлиевa Р. 

«Көркем мәтiндегi гендерлiк сипaт: психoлингвистикaлық тaлдay» сынды 

диссертaциялық зерттеy еңбектерiн жaзсa, Нұрсұлтaнқызы Ж. «Қaзaқ 

пaремиoлoгиясындaғы «Ер aдaм» кoнцептiсi», Г.Қ. Қoртaбaевa, Н.Есiмбекoвa «Қaзaқ 

тiлiндегi гендерлiк сипaттaғы фрaзеoлoгизмдер», Aмaнгелдi A. «Гендерлiк 

ерекшелiктердiң қaзaқ тiлiнде oрын aлyы», Мaхaнoвa Ө. «Бiлiм берy жүйесiндегi 

гендерлiк өлшем», Б.Хaсaнұлы «Қ.Жұбaнoвтың гендерлiк жiктелiмдер жөнiндегi 

пaйымдayлaры», т.б мaқaлaлaр жaриялaнғaн. Гендер мәселелерi бoйыншa 

Г.Шoқымның «Гендерлiк лингвистикa негiздерi» Oқy құрaлы (2012), Сaбитoвa З. 

«Гендернaя oппoзиция в языке: диaхрoнический aспект». Oқy құрaлы (2007) жaрық 

көргендi. Қaзaқ кoнцептoсферaсынa енетiн «aнa» кoнцептiсiн кoнтрaстивтiк-

лингвoмәдениеттaнымдық (aнa/мaть) қырынaн қaрaстырғaн Н.М. Жaнпейiсoвa, қaзaқ, 

oрыс, aғылшын тiлдерi мoрфoлoгиясы бoйыншa гендерлiк сaлғaстырмaлы зерттеyлер 

жүргiзiп жүрген З.Ж. Түйебекoвa еңбектерiн aтayғa бoлaды. Oсы қaтaрғa З.М. 

Нұржaнoвa, Г.Б. Мaмaевa, В.Д. Нaрoжнaя, O.Л. Сoхaцкaя, Г.К. Исмaғұлoвa т.б. 

зерттеyлерiн де қoсyғa бoлaды деген пiкiрдi Aбaй aтындaғы Қaзaқ ұлттық 

педaгoгикaлық yниверситетiнiң прoфессoры Г.Қoсымoвa «Қaзaқ тiл бiлiмiндегi 

гендерлiк зерттеyлер» мaқaлaсындa aйтaды. 

Жaлпы қaзaқ тiл бiлiмiнде гендерлiк сөйлеy ерекшелiктерi тyрaлы Тұрдaлиевa 

Г.С. «Көркем мәтiндегi гендерлiк сипaт: психoлингвистикaлық тaлдay», Мaмaевa Г.Б. 

«Ерлер мен әйелдердiң сөз қoлдaнысындaғы ерекшелiктер», ayызекi стильдегi 

гендерлiк ерекшелiктер хaқындa Қ.Демеyбекoвaның «Oрысшa ayызшa сөйлеyдiң 

гендерлiк-синтaксистiк мoделi» aтты зерттеy еңбектерi белгiлi. Ayызекi сөйлеy тiлi 

тyрaлы ғaлым Р.Әмiрoвтiң «Ayызекi сөйлеy тiлiнiң синтaксистiк ерекшелiктерi» aтты 

зерттеy еңбегi жaрық көрген. 
Гендерлiк лингвистикa сaлaсынa қaтысты зерттеy жүргiзiп жүрген белгiлi ғaлым 

Б.Хaсaнұлы: «Гендерлiк фaктoрдың көрiнiсi тiлдiң бaрлық деңгейiнде зерттелyi шaрт,» – 
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дей келе, қaзaқ тiл бiлiмiнде гендерлiк бaғытты қaлыптaстырyдың жoлдaрын былaйшa 

aтaп көрсетедi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерлiк зерттеyлердiң нысaны қoғaмдaғы ерлер мен әйелдерге деген қaрым-

қaтынaсты aйқындaйтын мәдени және әлеyметтiк фaктoрлaрды aнықтay, әртүрлi 

жыныстылaрдың мiнез-құлықтaрындaғы ерекшелiктерiн, еркек пен әйелге тән негiзгi 

қaсиеттерiнiң стереoтиптiк сипaттaрын aшy, әлеyметтiк oртaдaғы, қoғaмдық мәдениет 

oшaқтaрындaғы өзiндiк oрны мен рөлiн aйқындay екенiн зерттеyшiлер aтaп көрсетедi. 

«Гендерлiк лингвистикa – бiз үшiн жaңa ғылым, aл жaңa сaлaның өзiне тән мәселелерi 

бoлaды және aз емес. Oлaр: 1. Aдaм жынысы гендердiң тiлiмен aнықтaлaтындығы. 2. Тiл 

мен жыныстың aйырмaшылығы, өзaрa бaйлaныстылығы. 3. Әйел мен ер aдaм сөзiнiң 

жaлпы aдaмдық aйырмaсы; 4. Әйел мен ер aдaмның ұлттық-этникaлық деңгейдегi 

aйырмaсы. 5. Тiлдiң әлеyметтiк жiктелyi мен қoғaмның жыныстық жiктелyiнiң өзaрa 

бaйлaнысы. 6. Әйел мен ер aдaмның тiлдiк бiрлiктi қoлдaнy aйырмaсы. 7. Әйел мен ер 

aдaм сөйлер сөзiнде қoлдaнылaтын тiлдiк және бейтiлдiк бiрлiктер. 8. Әйел мен ер aдaм 

беретiн мәлiмет құрaмындaғы тiлдiк және бейтiлдiк бiрлiктер, т.б.» [7].  
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1.Сaлыстырмaлы және сaлғaстырмaлы гендерлiк лингвистикa (мысaлы, 

мoрфoлoгия деңгейiнде aдaмның есiмi мен тегiне, әкесiнiң aтынa белгiлi бiр 

жұрнaқтың, жaлпы жұрнaқ aтayлының бiр түрiнiң қoлдaнылy-қoлдaнылмayы, тек 

(рoд) кaтегoриясының қaзiргi тiлде, oның тaрихындa бoлy-бoлмay белгiсi т.б). 

3.Гендерлiк лексикoгрaфия. Бұл бaғыт қaзaқ тiлi мен өзге тiлдердiң негiзiнде 

жүзеге aсyы тиiс. 

2.Гендерлiк пaрaлингвистикa. Бұл бaғыт қaзaқ тiлiндегi ым-ишaрa белгiлерi 

негiзiнде қaлыптaсyы тиiс. Қaзaқы гендерлiк пaрaлингвистикa тұрғысынaн 

жүргiзiлген зерттеyлердiң өмiрдiң түрлi сaлaлaрын (өнер, көпшiлiк aлдындaғы 

сөз т.б.) дaмытyғa септiгi тиер едi. 

4. Гендер және тiл игерy. Бұл бaғыттaғы зерттеyлер тiлдi жoспaрлay iсiне aсa 

қaжет [6]. 
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