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Қ. Жҧбанов атындағы  

Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің ректоры  

Ердембеков Бауыржан Аманкелдіҧлының 

ҚҦТТЫҚТАУ СӚЗІ 

 

Қымбатты қонақтар! 

Қҧрметті әріптестер! 
 

Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, профессор – Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың ғылыми 

мҧрасын зерттеу, кейінгі ҧрпаққа насихаттау мақсатында ҿткізіліп отырған дҽстҥрлі «Жҧбанов 

тағылымы» атты халықаралық ғылыми конференциясына қош келдіңіздер! 

Бҥгін 9-шы рет бас қосып отырған ғылыми конференция Ақтҿбе педагогикалық институтына 

Қҧдайберген Жҧбановтың есімін беруімен тікелей байланысты. Сол кездегі институт ректоры, 

алаштың біртуар азаматы Мҧхтар Арыновтың бастамасымен қолға алынған ігілікті шарда бас 

қосып отырмыз, ағайын. 

Мҧғалжар тауының етегінде дҥниеге келіп, есімі қазаққа ғана емес, мҧқым одаққа танылған 

Қҧдайберген Жҧбанов ҽкесі ашқан мектептен сауат ашып, Орынбор, Петербор қалаларының 

білімі мен ғылымын бағындырды. Петерборда алғашқы қазақтың аспиранты болған жас Жҧбанов  

В.В.Бартольд, Н.Я.Марр, А.Н.Самойлович, В.А.Богородицкийлер сынды ҽйгілі шығыстанушы 

ғалымдардың дҽрістерін тыңдады. С.Е.Малов. И.И.Мещанинов, Е.Д.Поливановтар, К.К.Юдахин, 

А.К.Бороков сынды саңлақ ғалымдармен қатар жҥрді.  

Отыз сегіз-ақ жыл ғҧмыр кешіп, қызыл қырғынның қҧрбаны болған ғалым ҽлемдік 

лингвистиканың озық дҽстҥрін толық игеріп ҥлгерді. Ҥлгеріп қана қоймай қазақ тіл білімі мен 

тҥркология мҽселелеріне қатысты «Қазақ тілі жҿніндегі зерттеулер» деп аталатын кешенді 

ғылыми еңбегін бастап, оны серияларға бҿліп, 10 сериясын кейінгі ҧрпаққа ҧсынып кетті. 

Ҽдебиеттанудағы аяқталмай қалған «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» атты мақаласы, музыка 

тарихына қатысты «Қазақ музыкасында кҥй жанрының пайда болуы жайлы» деген шағын еңбегі 

сол кезең ҥшін де, қазір де мҽні зор, ҿміршең дҥниелер – қырыққа жетпеген зерттеушінің терең 

тынысын байқатады. 

Келте ғҧмырдың бес-алты жылын ғана шҽкірт тҽрбиелеуге бҿле алған Жҧбановтың жылуын 

Мҽулен Балақаев, Ғайниддин Мҧсабаев сынды болашақ ғалымдар кҿрді. Біз, «Қҧдайберген 

Жҧбанов – қазақ тіл білімінің атасы»,- деген қағидаға айналған қасиетті сҿзбен мақтанамыз. 

Қазақтың біртуар ҧлын ҧлықтау мақсатында, алаштың қайраткері Мҧхтар Арынның 

бастамасымен 1990 жылы Ақтҿбе педагогикалық институтына Қҧдайберген Жҧбановтың есімі 

берілді. 

Айта кетерлік жайт: кезінде оқу орны Н.Байғаниннің атымен аталғанын білетін сҧңғыла 

Мҧхтар ағамыз Нҧрпейіс Байғаниннің баласы Момын Байғаниннен институтқа Қ.Жҧбанов есім 

беру туралы пікірін сҧраған екен.  

Сонда Момын ағамыз «...Қ.Жҧбанов ҿмірдің қызығын кҿрмеген тағдырлы тҧлға, елден ерек 

туып, қазақ ғылымының кҿсегесін кҿгерткен азамат қой, оның есімі университетке ҽбден лайық», 

- деген екен. Халық ақыны, кеше ғана «Нарғыз» атты шығармасы театрда сахналанған Нҧрпейіс 

Байғаниннің атын осы университеттің бір ғимаратына беруді ҧсынып отырмыз (Филологтар 

отырған Гришин кҿшесіндегі ғимаратқа)... 

1991 жылы Қҧдайберген Жҧбановтың ғылыми мҧраларын зерттеу жҽне идеяларын тарату 

мақсатында «Жҧбановтану» ғылыми зертханасы ашылды. 

Ғылыми зертханаға Қ.Жҧбановтың баласы, тҥрколог-ғалым, сол уақытта ҚР ҦҒА Тіл білімі 

институтынан Есет Қҧдайбергенҧлы Жҧбанов қызметке шақырылады. 

Есет Жҧбановтың ғылыми жетекшілігімен «Жҧбановтану» тақырыбына қатысты 

10 кандидаттық жҽне докторлық диссертация қорғалып, «Жҧбановтану зертханасының 

еңбектері» сериясымен 20-дан ғылыми-танымдық еңбектер жарияланды. 

Жҧбановтар ҽулеті – бҥгінде Қазақ елінде елге танымал адамдар бірден-бір кҿп шыққан ҽулет 

болып табылады. Алғашқы Қазақ Совет Энциклопедиясының ҿзінде қазақ ғылымы мен ҿнерінде 

ҿшпес із қалдырған тҿрт бірдей Жҧбановтың есімі берілген. Бҧл кҿштің басында, ҽрине, 

Қҧдайберген Жҧбанов тҧрады. Ал інісі, Ахмет Жҧбанов – қазақтың кҿрнекті музыка зерттеушісі, 
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композитор, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, ҿнертану ғылымының докторы, 

профессор, алғаш рет қазақ кҥйін оркестрде ойнатқан тҧлға.  

Ҽкеден аса тумаса да, ізін баса туған ғалым ҽулеті бҥгінгі қазақ елінің мақтаныштары.  

Мысалы, Мҥслима Қҧдайбергенқызы (1926-2012) – тіл білімі маманы, филология 

ғылымдарының кандидаты.  

Ақырап Қҧдайбергенҧлы (1927-2007) – Қазақстан суретшілер одағының жҽне КСРО 

суретшілер одағының мҥшесі, Мҽдениетке еңбегі сіңген қайраткері, Қазақстан Республикасы 

Суретшілер академиясының академигі. Биыл 90 жылдық мерейтойы аталып ҿтуде. 

Есет Қҧдайбергенҧлы (1929-2007) – тіл білімі маманы, филология ғылымдарының докторы, 

профессор. 

Асқар Қҧдайбергенҧлы (1937 ж.т.) – математика жҽне тіл білімі маманы, филология 

ғылымдарының докторы, профессор. Биыл 80 жылдық мерейтойы аталып ҿтуде. Биыл 90 

жылдық мерейтойы аталып ҿтуде. 

Ғазиза Ахметқызы (1927-1993) – Қазақтың кҿрнекті компазиторы, педагог. Қазақ КСР жҽне 

КСРО халық ҽртісі. Қазақстанның Еңбек сіңірген ҿнер қайраткері. Қазақ КСР Мемлекеттік 

сыйлығының жҽне Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты 

Болат Ахметҧлы (1929-2014) – химия ғылымдарының докторы, Қазақ КСР ҒА академигі, 

Нью-Йорк Ғылым академиясының толық мҥшесі, ҚР Еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақ 

КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.  

Қайыр Ахметҧлы (1935 ж.т.) – техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ҒА 

корреспондент-мҥшесі. Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. ҚР Еңбек сіңірген 

ҿнертапқышы, ҚР Жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, «Қҧрмет» орденінің 

иегері. 

Ажар Ахметқызы (1941 ж.т.) – биология ғылымдарының докторы, профессор. 

Облысымыздың ҽдеби-мҽдени ахуалын кҿтеру мақсатында игі іс-шаралар жалғасуда. Елбасы 

Н.Ҽ.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» идеясын жҥзеге асыру мақсатында 

Ақтҿбе қаласында облыс ҽкімі Б.М.Сапарбаевтың бастамасымен, белгілі кҽсіпкер, меценат 

Қайрат Мҽйтековтің қаржылай қолдауымен жастар, мектеп оқушыларының таланттарын ашып, 

шығармашылықтарын шыңдау мақсатында «Жҧбановтар ҽлемі» шығармашылық ҥйі ашылды. 

Бҥгінгі таңда Қ.Жҧбанов есімін жаңғырту мақсатында университетіміздегі «Жҧбановтану» 

зертханасы «Жҧбановтану» ғылыми-зерттеу орталығы болып қайта жаңғыруда, Қ.Жҧбанов 

атындағы конференц-зал мен «Жҧбанов университеті» баспасы ашылды, ҥздік 7 студентке 

Қ.Жҧбанов атындағы білім гранты тағайындалса, белсенді 14 студентке Қ.Жҧбанов атындағы 

стипендия берілді (Алғашқы стипендиат, ф.ғ.д., филология факультетінің деканы Садирова 

Кҥлзат Қаниқызы). 

«Жҧбанов жастары» театры ҧйымдастырылса, студенттік ректорат бастамасы бойынша 

барлық факультеттерде «Жҧбанов жылуы» еріктілер тобы қҧрылып, қараусыз қалған қариялар 

мен ата-анасыз қалған балаларға мейірімін тҿгуде. Кеше ғана «Жҧбановшылар ҥні» атты 

электронды газет ҿз оқырманына жол тартты.  

Бҥгінгі конференцияға орай, Қ.Жҧбанов зерттеулерінің библиографиялық кҿрсеткіші (қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде), «Жҧбановтану зертханасы тарихынан» журналы (қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде), «Латынға кҿшу – заман талабы» мақалалар жинағы баспадан шығарылады. 

«Жҧбановтар» атты мультимедиалық энциклопедиясы, «Жҧбановтар мҧрасы» виртуалды архиві, 

«Жҧбановтану» курсы бойынша бейне дҽрістер қолданысқа ҧсынылып отыр. Сонымен қатар 

мектеп жҽне колледж оқушылары, ЖОО студенттер мен магистранттарының қатысуымен ҿтетін 

«Ең ҥздік жҧбановтанушы» конкурсы жыл сайын ҧйымдастырылып келеді.  

Университетімізде осы игі істердің бас-қасында жҥрген оқытушылар мен студенттерге алғыс 

айта отырып, конференция жҧмысына сҽттілік тілеймін!!! 
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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

PLENARY SESSIONS 

 

ЖҦБАНОВ ТАҒЫЛЫМЫНЫҢ  ҦЛАҒАТЫ 

Оразбаева Ф.Ш. 

               ҚР ҰҒА  корреспондент-мүшесі,   

педагогика  ғылымдарының   докторы,  профессор 

Абай атындағы Қазақ ұлттық  

педагогикалық университеті 

Қазақстан Республикасы, Алматы. 
 

Қазақ  халқының  ҧғымында  «тек»,  «тектілік»  деген  сҿздер    ерекше  ҽлеуметтік  мҽнге  ие.  Бҧл  

сҿздер ҽсіресе жекеленген тҧлғаларға, абырой биігіне кҿтерілген ҽулеттерге қатысты жиі  

қолданылады.  Болмысынан  ерекше  дарынды   туған,   ата-тегінен   ҥзілмей  келе  жатқан  айырықша  

қасиеттерге  бай   жанҧялардың  жаратылысын  тану  ҥшін,  немесе  дара  бітімді  тҧлғаларды  бағалау  

ҥшін  айтылады. Қазақ  арасында  мҧндай бағаға ие  болған ҽулеттер мен  жеке тҧлғалар   баршылық.  

Жиырмасыншы  ғасырда  осындай  ҧлт  биігіне  кҿтерілген ҽулеттің  бірі  жҽне  бірегейі - Жҧбановтар  

отбасы.  Бҧл  жҿнінде   аз   айтылып,  аз  жазылып  жҥрген  жоқ. 

Ел  аузында,  ҽсіресе, зиялы  жҧртшылық  арасында  ҧлтымызға таланттылар  мен  дарындыдарды,  

білімділер  мен  біліктілерді  мол  берген  осынау  ордалы  отбасы  туралы  жанды  байытар  жақсы  

сҿз  кҿп...   

Ҽріден  таратып  айтар  болсақ,  Қуан  ата  мен  Бибішынар  анадан  тараған  Қҧдайберген  мен  

Ахмет  Жҧбановтар  Қазақ  Елінің  рухани  кодына,  ҧлттың  паспортына  айналған   кҿрнекті  ірі  

ҿкілдерді мол берген. Мысалы академик Ахмет Жҧбанов - қазақ музыкасын  ҽлемдік биікке  

кҿтерген, даңқы  жер  жарған  атақты  композитор,  Ахмет  Жҧбановтың  қызы –  ҚСРО  халық  ҽртісі   

Ғазиза  Жҧбанова - ҧлттық   музыкамызды  классикалық  ҥлгілермен сҽтті ҧштастырған  ҽйгілі  кҽсіби  

композитор, Болат  Жҧбанов - ҧлт  ғылымында  ҿз  орны  бар академик, Ажар Ахметқызы Жҧбанова - 

академик,  химия  ғылымдарының  докторы, профессор,  белгілі  ғалым-ҧстаз. 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – қазақ  тіл  білімінің  ғылыми негізін  салушы аса  кҿрнекті  

тілші-ғалым, профессор.  Қҧдайберген  Қуанҧлы  мен  Раушан  Оспанқызының  балалары:  Мҥслима  

Жҧбанова -  педагогика  ғылымдарының  кандидаты, доцент, ғалым-ҧстаз, «Ҽліппенің»  авторы;  

Ақырап  Жҧбанов – сурет  училищесін  басқарған  маман- ҧстаз, кҽсіби  суретші; Есет Жҧбанов-  

филология  ғылымдарының  докторы,  профессор, белгілі  ҽдебиетші-ғалым, кҿп  шҽкірт тҽрбиелеген  

ҧстаз;   Қырмызы  Жҧбанова   да   еңбекқор, талапты  болған.  Ал  қазіргі  кезде  ҧрпақ  жалғастығын  

сақтап  отырған  Қызғалдақ  Жҧбанова – экономист маман,   ҿз ісінің  білгірі.  Осы  ҽулеттің   кенжесі  

бҥгінгі мақаламызға арқау болып отырған, сексеннің  биігіне  кҿтерілген   филология  ғылымдарының  

докторы, профессор, тіл  білімінің  жаңа  саласын қалыптастырған кҿрнекті  ғалым, жоғары  мектепте 

жастарды біліммен сусындандырып  келе  жатқан білікті ҧстаз – Асқар  ҚҧдайбергенҧлыЖҧбанов. 

Байыптап  қарасақ,  ҽрқайсысы ҽр саланың  бір-бір  білікті  маманы  ғана  емес, республикамыздың  

рухани ҽлемін ҧлттық  қҧндылықтармен байытып отырған ірі-ірі  ҿкілдер, ҽрқайсысы - қазақ  

ҧлтының  сыры мен  сипатын тануға мҥмкіндік берер танымал тҧлғалар. Шын мағынасындағы  

дарынды перзенттермен ҧлттың рухани ҽлемін байытқан Жҧбановтардың қазақтың тҧлғатану  

іліміне  ҿз  ҥлесін  қосып,  сапалы  ҧрпақ  тҽрбиелеп,  әулеттану дейтін сирек айналымға тҥсер  

ҧғымды  да  ҧлт  топырағында  қалыптастырғаны  даусыз! 

Осындай ҿскен, ҿнген ҽулеттің қазақ мҽдениетіне, ҧлттың рухани ҽлеміне қосқан  ҥлесін  зерделей  

отырып,  тамырын  тереңнен  тартар  қҧндылықтарымызды  тҥгендеу - бҥгінгі ҧрпақтың міндеті.  

«Егер  жаңғыру  елдің  ҧлттық-рухани тамырынан  нҽр  алмаса, ол адасуға  бастайды. Жаңа  тҧрпатты  

жаңғырудың  ең  басты  шарты – ҧлттық  кодыңды  сақтай  білу.Сонымен  бірге,  рухани  жаңғыру  

ҧлттық  сананың  тҥрлі  полюстерін  қиыннан  қиыстырып,  жарастыра  алатын  қҧдіретімен  

маңызды», - деп Президентіміз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев «Болашаққа  бағдар: рухани  

жаңғыру»   мақаласында    атап  кҿрсеткендей,  ҧлттық  сананың   қалыптасу  ҥлгілері  мен  жолдарын  

тҥгендегіміз  келсе, осындай ҽулет  пен  осындай  тҧлғалардың  ҧрпаққа  ҿнеге болар мҧрасын  танып-

білгеніміз  абзал. 

Қазақ  Президентінің:  «Ҽрбір  ҿлкенің  халқына  суықта  пана,  ыстықта  сая  болған,  есімдері  ел  

есінде  сақталған  біртуар  перзенттері  бар.  Осының  бҽрін  жас  ҧрпақ  біліп  ҿсуі  тиіс»  деген  

сҿзінің  тҿркінінде  халқымыздың  бойында ҧлттық  бірегейлікті  қамтамасыз  етудің,  жеткіншек  
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буынға    елін,   жерін,   біртуар  тҧлғаларын насихаттаудың,  ҧрпақ  санасына  шынайы   отаншылдық  

пен  патриотизмді  сіңірудің  бағыт-бағдары   жатқаны  анық.  «Бҧл  -  кез келген  халықты  ҽншейін  

біріге  салған  қауым  емес,  шын  мҽніндегі  ҧлт  ететін  мҽдени-генетикалық  кодтың  негізі», - деген  

Елбасы  ҧстанымы   ҧлттың  ҿзін-ҿзі  танып  бағалауының   дҽуірлік  критериі.. 

Ҧрпақ  ойы  мен  ҧлт  санасын  осындай  ҿнегеге  бағыттаудың  ҿміршең  ҥлгісін қазақтың  біртуар  

перзенті  Қҧдайберген  Жҧбановтың: «Еліңді,  жеріңді, Отаныңды  сҥй. Сол  ҥшін  еңбектен!  Тарихқа  

ҥңіл:  тарихы  жоқ  ел  де,  тіл  де,  ҧлт  та  тҧл!»   деген  сҿздерінен де  айқын  аңғарамыз.  Екеуі екі  

дҽуірде,  екі  тҥрлі  кезеңде  айтылғанымен,  ел  ертеңі  мен  ҧлт болашағын ойлаудан туған бір  

мақсат,  бір  мҥдде  жҧмылдырған  пікір  сабақтастығы  екені  кҥмҽнсіз.     

Елдік  мҧраттардың  мҽңгілігі  мен    рухани  қҧндылықтардың  озық  болуы  хақындағы   осынау  

пікірлер  тҿркінінде  қаншама  ҧқсастық  жатыр?!  Ҿзгерген  заманалар  мен  тҥлеген  қоғамдар  

қанатында   жҥріп,  кешеден  бҥгінге  жеткен   ҧлт  мҧратының  аманаты  осылай  жалғасты  болғанда  

ғана  Тҽуесіздіктің  жеңіске  жетері  анық! 

*         *          * 

Адамзат  жаратылысы - жҧмбағы мен сыры мол, кҿпсатылы ҿзгерістерден тҧратын кҥрделі  

қҧбылыс. 

   Ҽр  сҽбидің  дҥниеге  келу,  ҿсу,  қалыптасу  жолында  ата сҥйегімен  біткен,  ана  сҥтімен  сіңген  

ғажайып  тектік  сипатымен  қатар,  адами  болмысын  айғақтар  табиғи  бітімі,  тек  ҿзіне  ғана  тҽн  

қарым-қабілеті  болады...         

Асқар  Қҧдайбергенҧлы  Жҧбанов  бала  кезінен   техника,  математика  бағытындағы  салаларға  

ерекше   қызығушылық  танытып,  ынта  байқатады.  Ол  орта  мектепті    бітіріп,  1955 жылы  Абай  

атындағы  ҚазПИдің  физика-математика  факультетіне  математика  мамандығына  оқуға  тҥседі... 

Ҿз  ҿмірінің  осы  бір  кезеңдерін  Асқар  ағамыз  ҽрі  мҧңайып,  ҽрі  тебіреніп,  толқып  еске  

алады... 

Алматы  қаласы. Тау-кен  (қазіргі политехникалық ) институтына  ең  жоғары  балл  жинап,  бҥгін-

ертең  студент  боламын  деген  қуанышты  сҽт-сағаттар...  Аяқ  астынан  қатал  заман:  «Халық  

жауының  баласы!»  деген  айып  тағып,  тҥсіп  тҧрған  оқуға  ҿтпей  қалғаны,  арманының  тауы  

шағылғаны...   Ағасы  Есеттің  оны  ҚазПИ-дің  ректоры  атақты  алаш  перзенті,  Кеңестер  

Одағының  Батыры  Мҽлік  Ғабдуллиннің  алдына  ертіп  апарғаны...  Сол  жиған  балымен  ҚазПИ-

дің  физика-математика  факультетіне  оқуға  тҥскені  есінде...  «Шырағым-ау, сен  Қҧдайберген  

Жҧбанов  деген  ҧлы  қазақтың  баласы  екенсің  ғой»  деп,  ардақты  ағаның  бауырына  басқанын  

қалай  ҧмытуға  болады? Неткен мейірім?! Неткен  адалдық?!  Мҽлік  аға  секілді  таза,  ҽділ  

жандардың  арқасында  жас  жігіттің  болашаққа  деген  сенімі  қайта  оянды  емес пе?!.  «Сенің  ҽкең 

– ҧлы  кісі»  деген  сҿз сол сҽт  жарым  кҿңіліне  жарық  нҧр  сепкендей  болып еді... 

Институтты  бітірген  жас  маман  Қазақ  Мемлекеттік  ауылшаруашылық  институтының  жоғары  

математика  кафедрасында  оқытушы  болып  жҧмыс  істейді.  Жоғары  математика  курсынан  сабақ  

беріп  жҥрген Асқар Жҧбановты ҿмір, тағдыр  ҽр алуан  сындарға  салып, ҽр қилы белдерге  

жетелейді.  Осындай  жаңа  белестің  бірі - техникалық  бағыттан  қоғамдық-гуманитарлық  салаға  ат  

басын  бҧрып,  басқа  мамандықты  игеру  болды. 

Асқар  Қҧдайбергенҧлының  ҿзінің  бастапқы  базалық  білімін  ҿзгертіп,  тың  салаға,  жаңа  

мамандыққа бағыт  алуы  оның  ҿміріндегі  ҥлкен  бетбҧрыс  еді...  Мҧндай  тҥбірлі  ҿзгеріске   қадам  

жасауының  бірнеше  себебі  болды. 

Ең  басты  себеп  -  әке  рухына  деген  адалдық!..   

1937 жылы  «халық  жауы»  деп   жендеттер  ҽкесін  ҧстап  ҽкеткенде  туғанына  алты-ақ   кҥн  

болған   жҿргекте  жатқан  қызыл  шақа  сҽби - Асқар  ҽке  мейірімін  сезінбей,  ҽкенің  кескін-

келбетін  кҿрмей ҿсті.  Бірақ ол  отыз  жетінші  жылдың  қҧрбаны  болған  ҽке  махаббатын  ҿмір  

бойы   аңсап,  іздеп,  ғҧмыр  кешті.  Қайда  барса  да,  кіммен  жолықса да  «Сен  ҽкең  кеткенде,   

қырқынан шықпаған,  ес  білмейтін  бала   едің,  ҽкеңді  кҿрген  де  жоқсың»  деген  сҿздер    алдынан  

шығып, жанын  жабырқататын.     

Перзент  Асқар  ҽке  рухына  табына  жҥріп,  оның  ішкі  жан-дҥниесін,   жасаған  істерін,  атқарған  

қызметтерін  ой  елегінен  ҿткізетін,   ҽкенің  ісі  мен    сҿзі  ҽркез  жадында   жаңғырып,  іштей  аяулы  

жанның  рухымен ҥнсіз    сырласатын,  тілдесетін.  Рухқа  жақындау,  рухпен  тілдесу  оның  ой-

санасына  ҿзгеше  сҽуле  қҧйып,  ана  тілінің  қҧдіретін  сезінтті.  Алаш  жҧрты  қадірлеген  кемеңгер 

жанның  ісін  жалғау  перзенттік  парызындай  болып  елестеді. Жас Асқарға  ҽке  рухы  кейде   

қасында  тҧрған  жақын   бейнедей  елестесе,  кейде  қол  жетпейтін  алыстағы    биік  шыңдай  болып  

кҿрінетін...   

Ол   тірісінде   кҿре  алмаған,  алақанының  жылуын  сезініп  еркелей  алмаған  ҽке бейнесін  
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тҧмардай  тҥйіп,  жҥрек  тҥкпірінде  ҧстады.  Ҿмір  бойы   ҿзіне  идеал   санады.  Кҿзге  кҿрінбейтін  

қҧдіретті  кҥш  ҽке  мен  баланың  арасына  жалғау  болып,  Асқар  Қҧдайбергенҧлын  қазақ  тілі  

ғылымымен  айналысуға  алып  келді. 

Екінші  себеп -  тіл  ғылымының  дамуы  барысында  жаңа  бағыттың  ӛмірге  келуі.     

Ҿткен  ғасырдың  жетпісінші  жылдарында  ғылымда  гуманитарлық  саланың  жаратылыстану-

математика  пҽндерімен  интеграциялану  бағыты   кең  ҿріс  алды.  Ғылымдардың  тоғысуы  заман  

талабы  мен  уақыт  сҧранысына  сҽйкес қоғамда тың  салалардың  пайда  болуына  ықпал жасады.  

Осындай  салааралық  бірігуден «қолданбалы тіл білімі»  ғылымының  нысаны мен  қҧрамын  

кеңейткен «математикалық  лингвистика»  атты  тіл  ғылымын  компьютерлеген, машиналық- 

техникалық   аудармаға  негіздеген,  тілдік  бірліктердің  сандық  ҿлшеміне  басты  назар  аударған  

жаңа  ҿзекті  сала    іске  қосылды.  Ғылымдағы  жаңа  саланың  дамуы жаңа  ғылыми  мамандарды  

ҽзірлеуді  қажет  етті.  «Математикалық  лингвистика»   ілімі  тіл  білімінің  жаңа  саласына  келетін   

кадрлардың  базалық  білімі   информатика,   математика ,  статистикамен  байланысты  болғанда  

ғана  тың  бағыттың  дҧрыс  жолға  қойылатынын  тҽжірибе  жҥзінде  кҿрсетті. 

Асқар  Жҧбанов    осы   талапқа  сай  келетін  бірден-бір  кҽсіби  маман  еді. Бҧл – уақыт  тудырған  

қажеттілік.  Ҽрине,  лингвистика  мен  математика  секілді   бірінен-бірі  алыс  жатқан  екі  саланы  

бір  арнаға  тоғыстырып,  теориялық,  методологиялық  жақтан  терең  игеру;  ғылыми  негіздері   

алшақ    жатқан  пҽндерді  ортақтастырып, жаңалық ашу  оңай  шаруа  емес  еді. Бҧрын-соңды   

айналыспаған   ілім  жолына  тҥсу  ҥшін   кҿп  оқу,  талмай  іздену  керек  болды. « Ғылым  инемен  

қҧдық  қазғандай»    демекші,  ҥлкен  мақсатты  жҥзеге  асыру  тынымсыз  еңбек  пен  табандылықты 

қажет  етті. 

Отыздан  жаңа  асқан  Асекең  атақты  тілші  ғалымдар  мен  филология  ғылымының  білікті  де  

білгір  маманы  Есет  ағасы  тарапынан математикадан  филологияға ауысу туралы ҿзіне ҧсыныс  

болғанда, таразы басына  жауапкершілік пен  тҿзімділікті  қатар  қойып,  кҿп  ойланды. Есіне Ҽке   

бейнесі,  Ҽкесінің  артына қалдырған:  «Ата-бабаңды, сені  жарық  дҥниеге  ҽкелген  ҽкең мен анаңды  

қҧрметте,  олардың  игі  тілегі  мен  жақсы  ісін  жалғастыр» деген ҿсиеті оралды. Бар саналы ҿмірін  

ҧлттың  білімі  мен  мҽдениетіне,  рухани  қҧндылыктарына,  адамзат  игіліктеріне,  ғылым жолына,  

соның  ішінде,  ҧлттың  ең  ҧлы  қҧндылығы  қазақ  тіл  білімінің  дамуына  сарп  еткен ҧлы адамның  

ойы мен  ісі, кҿзқарасы  мен  пікірі,  еңбегі  мен  зерттеулері  жадында  жаңғырды:  «Ана  тіліңді  

қастерле,  анаңның,  бабаңның  тілін  жетік  біл.  Тіл  дегеніміз – шежіре»  деген  еді   ғой  кемеңгер  

ҽке. Қҧдайберген  Жҧбанов  зерттеп-зерделеген тіл біліміне қадам жасау, ҽке рухымен   жақындасуға,  

қазақ  тілімен  біржола  қауышуға  бағыттады. Мағыналық   иірімдері   сан   алуан, ой  орамдары 

ҽсерлі қазақ  тілінің  бай  сҿздік  қорына  деген  тылсым  тартылыс   жас  ғалымға  қанат  бітірді.  

Сҿйтіп,  математик -  оқытушы  тіл  қазынасын  ғылыми  тҧрғыдан  игеруге  бет  бҧрды. Ол 1967-

жылы  республикамыздағы  қазақ  тілін  зерттейтін  ғылыми  орталық – Тіл  білімі  институтының  

кҥндізгі  бҿлімінің  аспиранты  болып  қабылданды.  Бҧл  жылдар  «математикалық  лингвистика»    

саласына  қатысты    Мҽскеуде,  Ленинградта,  Минскіде  жаңа  орталықтар  ашылып,  аспиранттар  

мен  ізденушілер  дайындала  бастаған  кез  еді.  Қазақстанда  белгілі  математик - ғалым  Қалдыбай  

Бектаев  лингвистикалық  сҿздіктердің  сандық  жҽне  сапалық  белгілерін  математикалық  

статистика   тҽсілімен  зерттеуге  жол  ашып, тілдің  сҿз  байлығын  жҥйелеуге  кіріскен  болатын.   

Тіл  білімі  интитутының   директоры академик  Ісмет  Кеңесбаев  бастаған  білікті  ғалымдар  одақтас  

республикалардың  ішінде   бірінші  болып  осы  сала  бойынша    ғылыми  топ  қҧрып,  іске  кірісіп  

те  кеткен  еді. Топтың  арасынан Асқар  Жҧбанов  алғашқылардың  бірі  болып  Минск  қаласына  

аттанды, «математикалық  лингвистика» орталығында статолингвистика бойынша білімін  жетілдірді,  

дҽрістер  тыңдады,  тҽжірибеден  ҿтті. 

Ҥшінші  себеп -  бала  кезінен  физика,  радиотехника,  математикамен  айналыса  жҥріп,  

Асқардың  орыс  тілін  жетік  біліп,    спорттың   тҥр- тҥрімен  де,  музыкамен  де  шҧғылданып,   

табиғатынан  зерек,  талапты,  еңбекқор, ізденгіш  болып  ӛсуі.  

Жас  маман тіл  білімінің  ғылыми-теориялық  мҽселелерін электрондық  қҧралдармен  байланыста  

зерделей  жҥріп,   ҽкесі  Қҧдайберген  Қуанҧлының:  «Тіл -  ҽлеуметтік  кҿрсеткіш»,  «Тіл – 

жҥйелердің  жҥйесі», «Тіл – динамикалық  қҧбылыс» деген тҧжырымдарын естен  шығармады,   осы  

сҿздердің  мҽн-мазмҧнына    бойлады.  

Алғашқыда    тіл білімі  кҥрделі  де  қиын  заңдылықтар  жиынтығы     тҽрізді  кҿрінгенімен, ол   

келе-  келе    лингвистиканың   қызықты,  маңызды  фактілеріне   жолықты.  Ҽке  зерттеген  ілім  

дҥниесіне  кірді. Бҧл  ілімнің   нақты  дерекке  сҥйенген   математикалық  деңгейіне  қаныққан  

ізденуші     тҥрлі  сҿз  табына  жататын   сҿздер  мен қолданыстарды  машина  кҿмегімен   анықтап,  

мҽтін  қҧрамындағы  сҿздер  мен  сҿз  таптарының  ҥлес  салмағын  ажыратып,   олардың  
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ықтималдық-статистикалық  заңдылыққа  бағыну  арқылы  тілдік  жҥйеге   тҥсетінін  анықтады.    

Асқар  Жҧбанов  тілдік   қолданыста  сҿздердің   жиі    ҧшырасуы  адам  ойын   дҽл,  ҧғынықты   

жеткізуге     қаншалықты  ықпал  ететінін  жиілік  сҿздіктерді  тҥзу арқылы  дҽйектеді.  Ол  алғаш  рет  

қазақ  тіліндегі  бірліктердің  автоматтанған  жиілік  сҿздіктерін  қҧрастырудың  алгоритмі  мен  

арнайы  бағдарламасын  жасады.  Тынымсыз  еңбек  пен  ҧзақ  ізденістің  нҽтижесінде   Асқар  

Жҧбанов  1973  жылы   физика-математика  ғылымдарының  кандидаты,  филология  ғылымдарының  

докторы    Қалдыбай  Бектаевтың  жетекшілігімен,  академик  Ісмет  Кеңесбаевтың    ғылыми  

кеңесшілігімен  «ЭЕМ (электронды  есептеуіш  машина) кҿмегімен  қазақ  мҽтінін  статистикалық  

зерттеу»   атты  тақырыпта    кандидаттық    диссертациясын  жоғары  деңгейде  қорғап  шықты.   

  Мҧхтар Ҽуезовтың «Абай  жолы» эпопеясында  қолданылған  сҿздердің статистикалық  

қҧрылымын шығарып, ғалым жазушы шығармасында 465691 сҿзқолданысты пайдаланғанын  

анықтады.  Бҧл  жҧмыс  кейіннен  «Абай  жолы»  романының  жиілік  сҿздігін»  тҥзуге  кҿмектесті. 

Асқар  Қҧдайбергенҧлы  математика  мен  лингвистиканы тоғыстыра  келіп, тіл  білімінің  

коммуникативтік  мҽні  жоғары,  адамдардың  бір-бірімен  тҥсінісуіне  ҽсер  ететін  қатысымдық  

бірлік -   мҽтіннің  мазмҧны  мен  қҧрылымының  қолданбалы  маңызы  жҿнінде  тҽжірибелік  алаңдар  

ашып,  зерттеулер  жҥргізді.  Ҧзақ  жылғы  зерделі  еңбектің  қорытындысы профессор А.В. Зубовтың  

кеңесшілігімен  «Қазақ  мҽтіні  мазмҧнын  формалдаудың  негізгі  ҧстанымдары»  деген  тақырыпта  

докторлық  жҧмыс  деп  танылып,  2002 жылы  докторлық  диссертация  қорғалды. 

Жастайынан  табанды,   ҽр  іске     жауапкершілікпен  қарайтын  Асекең    бар  кҥш-қайратын  жаңа  

саланы меңгеруге жҧмсады. Ол «математикалық  лингвистиканың» білгір  мамандары,  профессорлар   

Р.Г. Пиотровский,  А.В. Зубовтың  мектебінен  ҿтті, кҿрнекті тҥркітанушы ғалым Ҽ. Қҧрышжановпен   

бірге   жалпытҥркілік  сҿздердің  сапалық  кҿрсеткішін  зерттеп-зерделеді.    

Уақыт  мӛлшерімен  есептегенде  жарты  ғасырдан  асып  жығылатын мерзім  ішінде   

филология  ғылымдарының  докторы,  профессор  Асқар  Қҧдайбергенҧлы  Жҧбановтың  ҧлт  

руханияты  мен  ғылымына  қосқан  ҥлесін  тӛмендегіше  бағалауға  болады.  Ол: 
Біріншіден,  Қазақ  Елін   тҽуелсіз  «ҧлт  ететін   мҽдени-генетикалық  кодтың  негізі»  -  атадан  

балаға  мирас  болып  келе   жатқан  ана  тілінің  бай  сҿздік  қорын  замана  талабына  сай  жаңа  

технология  негізінде  зерттеді. Бҧл  орайда,  ғалым  «Ҧлттық  рухтың  негізі - ҧлттық тіл.  Сондықтан  

тілді  қадірлеудің,  ҽрбір  сҿздің  мағынасын,  мҽнін  ҧғып,  оны  орынды  пайдалана  білудің  мҽні  

зор», - деген  Мҧстафа  Шоқайдың пікірін   ҧстанды.  Ғалым сҿздердің     мағынасы  мен  мҽнін  

дҧрыс   тҥсініп, ҧтымды  пайдалана  білу  оның  сапасы  мен  сандық  ҿлшемін  игеруге,   қолданысқа  

тҥсетін  сҿздік  қордың  мазмҧны  мен  қҧрамын  толық  меңгеруге  байланысты  екенін  де  терең  

ҧғынды.  

Асқар  Жҧбановтың  ҿз  зерттеулерінде   ана  тіліміздің  сҿз  байлығын  статистикалық  тҧрғыдан  

сараптай  келіп,  ҧлттың  бойтҧмары  болып  табылатын   қазақтың  терең  де  мағыналы,  ойлы  да  

тҧжырымды,  шешен  де  кҿсем  сҿзін  мҽдени-генетикалық  код  есебінде   сақтауға  ҧмтылады.  

Ғалым  ҧлттың  басты  байлығы саналар  Қазақ  Сҿзін  Қазақ  Елінің  ҿркендеуі  жолындағы білім  

қорына жинауға, картотекалық базаға тҥсіруге, статолингвистикалық жҥйегекелтіруге,  компьютерлік  

желіге  жинақтауға  айырықша  мҽн береді. Осы  бағыттағы зерттеуші еңбектері    еліміздің   оқу,   

білім,   ғылым  парадигмаларының  ғылыми негіздерін айқындауға, жаңа  технология  мен  тың  

салаларды  жетік  білетін ҿркениетті елдің интеллектуалды ҧлт ҿкілін тҽрбиелеуге,  ақпараттық  

кеңістікке  еркін  араласуға   мҥмкіндік  жасары  анық.  

Екіншіден,  Асқар  Жҧбанов   еңбектері  ғылымдар  тоғысында  ҿмірге  қажетті  тың  бағыттардың  

пайда  болып,    тіл  білімінің   жаңа  салаларының қалыптасып   дамуына  ҽсер  етті.  Оның айқын  

дҽлелі:   қазақ  тіл  білімінің  қолданбалы  лингвистика  саласы  бҥгінгі  кҥні   ҥздіксіз  білім  беру  

жҥйесінде    ҧрпақ  тҽрбиесі  мен  ҧлт  санасын    ҿркениетке  жеткізуде  маңызды  орынға  ие. 

Ҥшіншіден, ғалым  сҿздік  қордың   базалық басты тірегі  -  сҿз  бен  сҿздік  екеніне  айырықша  

кҿңіл аударады. Жҥсіп Баласағҧн  бабамыз  айтқандай: «Барлық  істің  басшысы  -  білім  мен   ҧғым».   

Ал  білім мен  ҧғымды  қатар қалыптастыратын - сҿздіктегі  тілдік  бірліктердің   мҽні  мен  

мағынасы.  Лексикография  ілімі  сҿздердің  саны мен  мазмҧнын  біртҧтас  жҥйеге    тҥсіре  келіп,   

тілдік қазынаның генетикалық  қорын  қамтамасыз етеді. Ғалым зерттеулеріндегі ғылыми-

статистикалық, қолданбалы-прагматикалық,  теория-практикалық  шешімдер  лексикография  ілімінің  

дамуына  мол  кеңістік ашатыны кҥмҽн тудырмайды. 

Осы  тҧрғыдан  келгенде,  оқу  процесінде  Асқар  Жҧбановтың  кҿмегімен  тҥзілген жиілік  

сҿздіктердің   орны  ерекше.  Жиілік  сҿздік  тілдік  қолданыста ҽр сҿз неше рет қайталанады,   

қайталану  тізіміне  сҽйкес  оның  белсенді  сҿздік  қор  қҧрамында  алатын  орны  қандай, жиілік  

ретіне  қарай  оны  қалай  орынды  пайдалануға  болады  деген  мҽселелерді  қамтиды. Кез  келген  
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тілді  ҥйрету барысында сҿздің тілдегі жиі жҧмсалу қабілетіне, басқа сҿздермен тіркесу  

заңдылығына,   сҿзжасамдық   белгісіне   ерекше   назар  аударылады.  Қазақ  тілін  мемлекеттік  тіл  

ретінде  ӛзге  ҧлт  ӛкілдеріне ҥйрету аса  ӛзекті  болып  тҧрған  бҥгінгі  кҥнде  жиілік  сӛздіктерге  

деген  сҧраныс  артып  отырғаны  кӛпшілікке  аян.   

2016 жылы  ҚР  Білім  жҽне  ғылым  министрі Ерлан Кенжеғалиҧлы  Сағадиевтің   тапсырмасымен  

жалпы  білім  беретін  орыстілді  мектептерде «Қазақ  тілі»   пҽнін  коммуникативтік  бағытта  оқыту  

ҥшін  1–11  сыныптарға  арналған  лексико-грамматикалық  минимум  ҽзірлеу  қажет  болды. Тілді  

жедел ҽрі тиімді  меңгерту, қазақша  сҿйлеуге ҥйрету ҽр сыныпқа қатысты ең  қажет жиі  

қолданылатын  сҿздерді  жҽне  сол  сҿздерді бір-бірімен дҧрыс тіркестіруге  ықпал  ететін  ережелерді  

сҧрыптап  алуға байланысты. Осы жҧмысты  атқару барысында профессор  Асқар  Жҧбанов  бастаған 

Тіл  білімі институтының ҧжымы дайындаған «Қазақ  тілінің жиілік сҿздігі» лексикалық  

минимумның  сапасын  анықтауға  кҿп  қызмет  етті.  Мҧның  ҿзі  ғалымның  зерттеу  еңбектерінің  

ҿміршеңдігін,  уақыт сҧранысына қажеттілігін дҽлелдейді.    

Елбасының «Рухани жаңғыру»  мақаласында   айтылған:  «Заманауи  ҽлемдегі  бҽсекеге  қабілет -  

мҽдениеттің де бҽсекелік қабілеті деген сҿз» дейтін  қҧнды пікірі жалпы адами  капиталды  

қалыптастырар  ғылым  мен  білімнің, рухани  ҽлеміміздің  ҥнемі  даму  ҥстінде   болуын міндеттейді.      

Ҽлемдегі   ғылымның  қазіргі  даму  деңгейі  ғылыми-теориялық  тҧжырымдардың  шешілуімен  емес,    

теорияның практикаға ҧштасуымен, ғылыми жаңалықтардың қоғамға, адамға,  мемлекетке  келтірген  

пайдасымен  ҿлшенеріне кҿзіміз жете тҥсуде. Яғни  теорияның  сапасы сандық ҿлшеммен  бағаланып, 

оның   практикалық  маңызы   артты деген сҿз.  Осы  ретте  осыдан сексен жылдан астам уақыт бҧрын 

айтылғанымен, ҿзінің проблемалық сипатын ҽлсіретпеген: «Білімге айналмаған  ғылым – пайдасыз   

ғылым», - дейтін    ҧлттық  тілдің  ғылыми  негізін  қалаушылардың  бірі  Қҧдайберген  Жҧбановтың   

пікірін  ҥнемі  есте  ҧстаған  жҿн. Қажетті,  ҧлттық  сананы  жаңғыртатын  білімге  айналу  ҥшін  

ғылым  практикалық - қолданбалы  жағынан  ҿмірге  еркін  енуі  керек. Ол  ҥшін  ғылым  сапасының     

сандық,  пайыздық  кҿрсеткішін  бағалайтын есептеуіш техника,  компьютерлік,  информатикалық   

білім   ауадай  қажет. 

Сҿзімізді тҥйіндей отырып айтарымыз: зерттеу  жҧмыстарының    неше  пайыз  немесе  қанша  рет 

,  қандай  нҽтиже  бергені  статистикалық  тҧрғыдан   есептеле  келіп, теориялық   ізденістің    

қорытындысы   сандық  кҿрсеткіш  арқылы ғалым  еңбегінің  қҧндылығын анықтайды.  Бҧл,  

біріншіден,  қолданбалы  лингвистиканың   маңыздылығын  кҿрсетсе,  екіншіден,  статистикалық    

ғылыми  бағыттың  заман  қажетін   ҿтейтін  кҿкейтестілігін    аңғартады.   Демек,    математик-тілші    

Асқар  Жҧбановтың   еңбектері   заманауи  талаптарды  ҿтеуге,    ғылым  мен  білімді ҿркениет  

талаптарымен  сабақтастыруға  бҥгін  де  мҥдделі.   Мҧндай  зерттеулер,  ҽсіресе,    қазіргі  тың  

тҧрпатты  жаңғыру  жағдайында Елбасы  белгілеген  «Цифрлы  Қазақстан»  бағдарламасының   

толыққанды  жҥзеге  асуы  ҥшін  аса  қажет.  Мҧның  ҿзі  ғалым  ізденістерінің   бҧрынғыдан  да  кҿп  

сҧранысқа  ие  болып,  бҽсекелестікке  қабілетті  маман  дайындауда  маңызы  арта  тҥскенін   

кҿрсетеді.  Осы  процесс  жҿнінде  «Рухани  жаңғыруда»:  «Компьютерлік  сауаттылық,  мҽдени  

ашықтық  сияқты  факторлар  ҽркімнің  алға  басуына  сҿзсіз  қажетті  алғышарттардың   санатында»   

деп  айтылған. 

Асқар  Қҧдайбергенҧлы  Жҧбановтың   ҿміріне  бетбҧрыс  ҽкелген,  ғылым  жолына  арқау  болған   

зерттеу  нысаны оны  ҽке  рухына  жақындатып,  жолын  қууға  септігін  тигізумен  бірге  ҿмірден  ҿз  

орнын  табуына  да  кҿмектесті. Ҽке  рухы  алдындағы  жауапкершілік,   ғылым  алдындағы  адалдық,  

ҧлт  алдындағы  парыз,  ел  алдындағы  міндет  -  бҽрі  бірігіп,оны  еңбекке   қҧлшындырды,  кҥреске  

жетеледі,  ғылыми  ізденістерге  жҧмылдырды.  Айналып  келгенде, ғылымда  атқарылған іс  те,   жас  

ҧрпақ тҽрбиелеу  жолындағы ҧстаздық  қызмет те білімді, білікті  ғалымды ғылым мен  азаматтықтың   

биігіне  кҿтерді. Оның  кҿз майын  тауысып  жазған  кітаптары, зерделі  зерттеулері  ҧлт руханиятына 

арна боп қосылды, тілдің  қазынасына айналды. Оған куҽ  -«алтынның сынығы, асылдың тҧяғы» 

саналар Асқар Жҧбановтың сексеннің  сеңгіріне  шыққанша еңбек етіп, ҧлттық  сананы  жаңғыртуға, 

«адамның адамдық белгісінің зоры, жҧмсайтын  қаруының бірі» (Ахмет Байтҧрсынҧлы) - тілді  

зерттеп-зерделеу  арқылы ҧлттың  мҽдени-генетикалық  кодын  сақтауға,  дамытуға  ҿз ҥлесін  қосып  

отыруы.  

Осының ҿзі  ғалымның ғылымға, ҧлт руханиятына тектілік биігінен қараған азаматтық ҧстанымын 

танытса  керек.  
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Буын теориясы – фонетикадағы ең кҥрделі мҽселелердің бірі екені фонетист-ғалымдарға белгілі. 

Проф. Қ. Жҧбанов жазған «Қазақ тілі грамматикасының» фонетика бҿлімінде дыбыс, дыбыстың 

саны мен сапасы, дауысты-дауыссыздар, олардың артикуляциясы мен акустикасы, дыбыстау 

аппараты, буын сингармонизм, екпін жайлы жҥйелі тҥрде сҿз болады. Сондықтан да, ғалымдардың 

қазақ тілінің осы мҽселелерін ғылыми тҧрғыдан зерттеу мҽселесін тҧңғыш қолға алған ғалым – проф. 

Қ. Жҧбанов деп жҥргендері бекер болмасқа керек. 

Тіл мамандары арасында кҿбінде, Қ. Жҧбанов теоретик ғалым ба, ҽлде практик ғалым ба? – деген 

сҧрақтарды жиі естуге болады. Осы жҿнінен филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Ғылым 

академиясының корреспондент мҥшесі, проф. Рҽбиға Сыздықова былай дейді: «Теоретик ғалым деп 

айтуға негіз болатын тҧжырымдардың бірі – ол қазіргі кезде кҿбірек назар аударылып жҥрген 

«Валенттілік теориясы», «Текст теориясы», «Функционалдық грамматика», «Лингвистикалық 

статистика» деген тілдік бағыттар, дҽл осы терминдермен аталмаса да, ғалымның ізденістерінен бҧл 

теориялық мҽселелердің алғашқы нысандарын Қ.Жҧбанов зерттеулерінен кҿреміз» [1]. Айтқан 

сҿздері дҽлелді бояу ҥшін, Р.Ғ. Сыздықова, ғалым еңбектерінен тиісті ҥзінділерін келтіре отыра, 

басқа зерттеуші-ғалымдардың да осы жҿніндегі пікірлерін қоса айта кетеді. 

Фонологиялық бірліктердің негізінде тілдерді жіктеу кезінде тҥркі тілдерін, оның ішінде қазақ 

тілін, фонетикалық тіл, не буын тіл қатарына жатқызу керек пе? – деген сҧраққа экспериментті-

фонетика саласының белгілі маманы проф. Ҽ. Жҥнісбеков былай дейді: «Біздің байқауымызша, бҧл 

мҽселе тіл мамандарын осы кҥнге дейін толғандыра қоймаған тҽрізді. Соның нҽтижесінде тҥркі 

тілдері фонемалық тілдердің қатарына ат ҥсті жатқызыла салынған... Қазақ тілі дыбыстарының буын 

ішінде ҥндесіп барып сҿз қҧрайтынын аңғарған ғалым «қазақ тілі – буыншыл тіл» деп соны жаңалық 

айтқан. Қазақ сҿзін сҿз етіп тҧрған сингармонизм қҧбылысы екенін, ал сингармонизмнің иек артар 

тілдік бҿлшегі буын екенін ескерсек, проф. Қ.Жҧбановтың қаншалықты кҿрегендік танытқанын 

кҿреміз» [2]. 

Шынында да, Қ. Жҧбановтың кең кҿлемде алып, жан-жақты зерттеген мҽселелерінің бірі – қазақ 

сҿздерінің буындық қҧрамы. Буынның тек дауысты дыбыстар арқылы ғана жасалатынын тҥсіндіре 

келіп, қҧрамындағы дыбыстар санына қарай бір дыбысты, екі дыбысты, ҥш дыбысты, тҿрт дыбысты 

деп бҿліп ҽрқайсысының қандай дыбыстық қҧрамда болатындығына тоқталады. Ғалым буындарды 

оның қҧрамындағы дауысты дыбыстың тҧрған орнына қарай жіктейді. Мысалы, буын бір 

дауыстыдан, немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталса оны ашық буын деп атайды. Сол 

сияқты, дауыстыдан басталып бір не екі дауыссызға аяқталса екі дыбыстысын – жеңіл тҧйық, ҥш 

дыбыстысын – ауыр тҧйық буынға жатқызады (ер, ерт). Буын қҧрайтын дауысты екінші орында 

келіп, одан кейін бір не екі дауыссыз келсе ҥш дыбыстысы – жеңіл бітеу, тҿрт дыбыстысы – ауыр 

бітеу делінген (кан, кант). 

Буынның жылысуы, тасымал мҽселелері де сҿз болады. Проф. Қ. Жҧбановтың «Буын жігін қалай 

табуға болады?» [3] атты мақаласының, біздіңше, ҽрі ғылымдық, ҽрі практикалық жағынан ҿте мҽнді 

еңбек дейтініміз – бҧл тек ҿз кезеңі ҥшін емес, бҥгінгі, тіпті ертеңгі кҥн ҥшін де маңызы зор екендігі. 

Ғалым қазақ тілінің табиғатын дҧрыс тану ҥшін буын жҥйесін жете білу керектігін ескертіп: 

«...буынды жақсы білмесең, емлені де білмейсің; сҿз тудыру, сҿз тҥрлендіру сияқты морфология 

негізін де ҧға алмайсың; буынды білмейінше, сҿз екпіні (ударение), сҿз сазы (интонация) секілді 

сҿйлем жҥйесіне қатысты тіл қҧбылыстарының сырына да қана алмайсың...», – деп буын жҥйесінің 

қҧрылымын, оның алуан тілдердегі атқаратын қызметтерін атап кҿрсетеді. 

Енді, баяндаманың екінші бҿлігі – буын теориясының компьютерлік лингвистикадағы орнына 

қысқаша тоқталайық. Тілдің ішкі заңдылықтарын ашуға арналған бҧрынғы, ҽсіресе, қазіргі 

зерттеулерде ғалымдар сандық тҽсілді кеңінен қолданып, тілдік элементтердің (қҧбылыстардың) 

саны мен сапа байланыстарын анықтауға тырысқан. Тіл ғылымында сандық зерттеулердің қажеттігін 

тек математикалық лингвистиканы жақтаушылар ғана емес, олармен қатар дҽстҥрлі тіл білімі 

саласының белгілі ҿкілдері де мойындап жҥр. Басқа ғалымдардың зерттеулеріне тоқталмай-ақ, қазақ 
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тілінің тҧңғыш проф. Қ.Жҧбановқа қатысты жерлерін ғана айта кетпекпіз. «Қазақ тіл біліміндегі 

лингвистикалық статистика саласының бастауында да проф. Қ. Жҧбанов тҧрды... Осы бағытта қазақ 

тіл біліміндегі кҿптеген мҽселелердін «Ҽліппесін» ғалым ҿзі бастап, ҿзі жазып кеткен болатын. 

Осылайша, біз сҿз етіп отырған тілді зерттеудегі сандық мҽліметтер мен деректерді пайдалану ҽдісі 

де аты аталып,тҥсі тҥстеліп, арнайы тҥрде қарастырылмағанмен, ол жҿнінде жанама болса да сҿз 

етіліп, белгілі бір игі мақсаттың жолын дҽл мегзеп берген еді» [4], – дейді филология ғылымдарының 

докторы, математика саласының профессоры Қ. Б. Бектаев. Осы мақалада проф. Қ.Бектаев ғалым 

Қ.Жҧбановтың зерттеулеріндегі сандық тҽсілге жҥгініп, олардың сапаға ҽкеліп соғатын жерлерін 

тҥгелдей атап (бір оқығанда тілші-ғалымдар ескере қоймайтын) қызықты жҽйттерді сҿз ете келе, 

соңында: «Қ. Жҧбанов сандық деректердің негізінде тілге қатысты бірсыпыра жайларды (дыбыстар, 

буындар, сҿздер, сҿйлем мҥшелерінің орны т.б.) нақты анықтап, кейбір тың тҧжырымдар жасайды. 

Мысалы, ғалым былай дейді: «Ілиястың не бҽрі 12 жол «Қойшы ойы» деген кішкене ҿлеңінде 488 

дыбыс бар. Бірақ, 488 дыбыс 488 тҥрлі емес, мҧнда не бары 28-ақ тҥрлі дыбыс бар. Осы 28 тҥрлі 

дыбыстың бірі 10, бірі 50 рет қайталап барып 488 болған». Осындай есеп-қисаптан кейін, мынандай 

тҧжырым жасаған: «Қазақ тілінде де сапасы ҽр тҥрлі болатын дыбыстардың арнаулы саны бар» [5]. 

Сандық тҽсілді мейлінше кеңінен қолдану қажеттігінен, соңғы кезде, электронды-есептеуіш 

машиналардың (компьютерлердің) кҿмегін пайдалану керек болды. Ҥнді-европа тілдерін зерттеу 

барысында компьютерлер, ең алдымен: компьютерлік аударма, мҽтіндерді автоматты тҥрде 

индекстеу, аннотациялау, рефераттау, сҿйлеу тілін анализдеу мен синтездеу жҽне т. б. зерттеулерді 

іске асыру ҥшін қажет болғаны белгілі. Осы зерттеулердің негізінде математикалық лингвистика, 

қҧрылымдық лингвистика, инженерлік лингвистика, статистикалық лингвистика, ал соңғы кезде 

компьютерлік лингвистика деп аталатын тіл зерттеудің жаңа салалары пайда болды. Бҧрынғы 

дҽстҥрлі ҽдіспен тіл зерттеу кезіндегі қиындыққа соқтыратын кҿптеген процестерді 

автоматтандыратын алгоритмдік тҽсілдер кең тҥрде қолданыла бастады. Осындай ҿзі кҥрделі ҽрі кҿп 

уақыт қажет ететін жҧмыстың тҥрлерін компьютерлік лингвистика ҿз міндетіне алды. 

Тҥркі тілдерін, оның ішінде қазақ тілін жаңа тҽсілмен зерттеуде де проф. Қ.Бектаевтың жетекшілік 

етуімен Қазақстандық «Статистика тобы» біршама жетістіктерге жетті деуге болады. Ал, 

Қазақстанның Ҧлттық Ғылым академиясының А. Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институтының 

«Қолданбалы лингвистика» бҿлімінің ғылыми қызметкерлері жоспарлы тҥрде «Қазақ тілінің 

компьютерлік қорын» жасаумен кҿптен бері айналысуда. Осындай қомақты да жҽне ҿте кҥрделі 

жҧмыстың барысында, бізге қазақ сҿзтҧлғаларының қҧрамын статистикалық ҽдіспен зерттеп, 

формалды жақтарын айырып, оны автоматты тҥрде бҿлшектеу (сегментациялау) ісімен шҧғылдануға 

тура келді. Себебі, тілдің компьютерлік қоры деген ҧғымның тҥпкі тҿркіні лексикографиялық, яғни 

сҿздік тҥріндегі жҧмыстардың идеясына келіп тіреледі. Осыған сҽйкес, орыс тілінің машиналық 

қорын жасаушылардың бірі Ю.К.Караулов компьютерлік қордағы тілдік ақпараттарды 

шоғырландыратын бірегей тҥйін немесе тҥп қазық жеке сҿз деп есептейді [6]. Ҿйткені, оның 

тҧжырымдауынша, сҿз тілдің ең табиғи бҿлшегі болып табылады. Ол морфемалармен, сҿз 

орамдарымен немесе сҿйлемдермен салыстырғанда да ішкі-сыртқы қызметтері жағынан, яғни 

морфемаға, буынға, ҽріпке, мағынаға талданатындығы, сондай-ақ, сҿздерді ҿзгертетіндігі, жаңа сҿз 

тудыратындығы, синтаксистік, грамматикалық ассоциациялық жҽне концептуалды қатарлар 

жасайтындығы жағынан ерекшеленеді. 

Осы айтылғандарды басшылыққа ала отырып, алғашқы зерттеу ретінде қазақ мҽтіндері бойынша 

сҿздердің статистикалық сипаттамасын жасауға кҿп кҥш жҧмсалды. Алынған деректердің негізінде 

зерттеуші-тілшілердің ми қызметінің жҧмысын, оның білімінің арқасында тапқыштық қабілетін 

формалдау проблемасымен шҧғылдандық. Мысалы, айталық тілші сҿйлемде кездесетін ҽр сҿзді сҿз 

таптарына, сҿйлем мҥшелеріне қалай ажыратады? Оларға ажырату кезінде формалды белгілердің 

кҿмегі тие ме? Не болмаса негізгі, туынды тҥбірлерді формалды белгілер арқылы жігін айыруға бола 

ма? - деген сияқты сҧрақтарға жауап іздеу қажет болды. Яғни, адамның саналы тҥрдегі ми қызметін 

автоматты жолмен (санасыз) айырып тану мҥмкіндігін арнайы зерттеу қажеттігі туды. 

Осы жҽне басқа да сҧрақтарға жауап беру ҥшін, біз ми қызметінің жҧмысын алгоритмдер тіліне 

кҿшіру арқылы іске асыруға тырыстық. Ҿз алгоритмімізде тек зерттелетін текстегі сҿз тҧлғалары мен 

олардың негізгі тҥбірлерін анықтап қана қоймай, сонымен бірге мҽтіндердегі сҿз тҧлғаларының 

қҧрамында сҿзді тудырушы жҽне сҿзді тҥрлендіруші қанша қосымшалар тіркесі барын есептейтін 

«Сҿздік» жасауды да мақсат еткенбіз. Соның нҽтижесінде мҧндай қосымшалардың екі тҥрлі тобы 

болатыны мҽлім болды. Олардың біріншісі – зат есімдерді тудыратын жалғау-жҧрнақтар екен де, ал 

екінші топ – зат есімдерден етістік туғызатын жҧрнақтар екен. 

Бҧндай «Қосымшалар тіркесімінің сҿздігін» сҿздердің парадигматикалық эквиваленттілігін білу 
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ҥшін де пайдалануға болатыны анықталды. Сонымен, қазақ тілінде бір ғана зат есімдерге жалғанып, 

сҿзді тҥрлендіретін қосымшалардың саны 500-ге таяу екеніне, ал ҽр алуан қазақ етістіктерінің 1000-ға 

жуық тҧлғаны қабылдап, тҥрлене алатындығына біздің кҿзіміз жетті [7]. Осы жҽне басқа да деректер 

қазақ тілінің сҿз таптары мен грамматикалық категорияларын формалды тҥрде топтастыруға ҿз 

ҥлесін қоспақшы. Бҧл ретте біз мынаны ескердік: дҽстҥрлі тҥркі тіл білімінде сҿз таптары негізінен 

ҽрбір лексикалық элементінің мағыналық мазмҧнына, яғни дыбыстау кезінде оның сҿз тудыру мен 

сҿз тҥрлендіру жҥйелерінің қайсысына жататындығына жҽне синтаксистік қызметіне қарай 

ажыратылады. Осы белгілері бойынша тҥркі тілдерінің негізгі жҽне туынды морфемалары ҥш топқа 

бҿлінеді. Бҧлардың алғашқы тобына зат есім, сын есім, ҥстеу, сан есім, одағайлар мен еліктеуіш 

сҿздер, есімдіктер жатады; екінші топқа – етістіктер, ал ҥшінші топқа – демеулік шылау, жалғаулық 

шылау, жалғаулықтар мен модаль мҽнді сҿздер жатады. 

Проф. Қ. Жҧбанов сҿздің буын жігін ажыратуды сҿздің ең соңында тҧрған буыннан бастауды 

ҧсынған. Бҧл жағдайда сҿздің соңынан бастап санағанда ҧшырасатын ҽр дауысты дыбысқа оның 

алдында тҧрған дауыссыз дыбыс қосылып барып жіктелу шарт. Ҿйткені ол (дауыссыз) буынның 

жігін нҧсқайтын сегмент болып табылады. Қазақ тілінің ҿзіне тҽн тҿл сҿздерінде бір буынның 

қҧрамына енетін дыбыстардың саны тҿртеуден аспайды деп кҿрсетеді ғалым. 

Қазақ тілінің белгілі бір сҿз тҧлғасына автоматты тҥрде морфологиялық талдау жасағанда, атап 

айтқанда мҽтін ішіндегі кез келген сҿз тҧлғасын ҿзімізге қажетті реестр бойынша тҽртіптегенде біз 

қазақ сҿздерінің осы сипаттамада аталған буындау жҥйесіне сҥйендік. Бҧл мақсаттағы алгоритмнің 

шешімі нақты бір сҿздің қҧрамындағы буын жҥйесінің ішінен сҿз тудырушы жҽне сҿз тҥрлендіруші 

аффикстерді тауып, іріктеу жҧмыстарына септігін тигізуі тиіс. Сҿздің соңғы буынынан басталып, ең 

ақырында сҿз басындағы алғашқы буынды жіктеумен тынатын бҧндай ретроспективті талдау ҥстінде 

буын қҧрылымдары ҿзімізге қажетті, ҽрі кҥнілгері белгіленіп қойылған аффикстер тізбегімен 

салыстырыла отырады да, соңы позициядағы сҿз тҥрлендіруші қосымшаларды бҿліп тастауға 

мҥмкіндік береді. Мҧның ҿзі аффикстер жҥйесіндегі омонимиялық ҧқсастықтардың басын ашуға да 

септігін тигізді. Ал біздің сегменттерге жіктеу тҽсілімізге бойсынбайтын кейбір ҽредік қҧбылыстар 

болса, оларды дисплей экранына сҽулелендіріп, ары қарайғы дҽлдестірулерді кҿзбен шолып отырып 

жҥргіздік. Бҧл тҽрізді жалпы ережеге бағынбайтын жайттар айырықша қҧбылыстар кестесінде 

кҿрсетіледі. 

Қазіргі компьютерлердегі мҽтіндік редакторлар қазақ мҽтінін компьютер жадына енгізуге, оны 

автоматты тҥрде, яғни адамның қатынасынсыз жҿндеуге, қазақ сҿздерін автоматты тҥрде 

тасымалдауға бейімделмеген. Сондықтан, қазақ мҽтіндерімен компьютерде жҧмыс істейтін ҽр 

мекеме, не шағын топтар қазақ ҽліпбиіне ғана тҽн ҽріптерді ҿзінше белгілеп (кодтап), ҿзінше 

бағдарламалар жасап жағдайларын қҧтқаруда. Мҧның ҿзі бірізділікке жол бермеушілік болып 

шығады. Мысалы, біз де ҿз жҧмысымызда баяндалған мҽселелердің шешімін табуда жоғарыда сҿз 

болған проф. Қ. Жҧбанов ҧсынған сҿзтҧлғаны буынға бҿлу теориясына жҥгіне отырып 

қиындықтарды жеңуді жҿн кҿрдік.  

Сҿз соңында айтпақшы екінші ҧсынысым, ол – алғашында «Қазақ тілінің компьютерлік қорын» 

жасау мҽселесін, болашақта салыстырмалы «Тҥркі тілдерінің компьютерлік қорын» жасау 

проблемасын Мемлекеттік іске айландырып, осындай ҿте маңызды жҽне болашағы зор жҧмысты, бір 

орталыққа бағындыру жағы ойластырылса. 

Зейін қойып тыңдағандарыңызға кҿп рақмет. 
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ҚҦДАЙБЕРГЕН ЖҦБАНОВ – АБАЙТАНУШЫ 

Еспенбетов А.С.  

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,  

филология ғылымдарының докторы, профессор 

Қазақстан, Семей қ. 
 

Қазақ ҽдебиеті ҽлемдік ҽдеби процесте ҿзіндік бағаға иеленуде. Ҿткен ғасырларда тҥрлі 

себептермен қазақ даласын сапарлаған жандар халқымыздың мҽдениеті, оның ішінде сҿз ҿнері 

хақында мағыналы тҧжырымдар жасағандығы тарихтан белгілі. 

Бҥгінгі таңда Тҽуелсіз Қазақстан кҥллі ҽлемге танылып отырған шақта, тілі мен ҽдебиетіне, 

музыкасы мен тҧрмыс-салтына қызғушылық арта тҥсуде. 

Қазақтың рухани байлығы ҽлемдік ҿркениеттің тҿріне қарай бағыт алуда. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық сипаттағы мақаласында: «Ҧлттық 

салт-дҽстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, ҽдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сҿзбен айтқанда ҧлттық 

рухымыз бойымызда мҽңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Ҽуезовтің ғҧламалығы Жамбылдың 

жырлары мен Қҧрманғазының кҥйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар ҥні – бҧлар біздің 

рухани мҽдениетіміздің бір парасы ғана» [1], – деп атап кҿрсетті. Соның ішінде бҥгінгі ҽңгіме 

ауанының абайтануға арналуы тегін емес. Ҧлы ақынның 150 жылдық мерейтойы сҽтінде Абай- 

Шҽкҽрім кесенесінің мінберінде тҧрып: «Абай сҿзі – қазақтың бойтҧмары. Абай мҧрасы – қазақтың 

ең қасиетті қазынасы» деген ҿзекжарды тілегін қҧрметті қонақтарға арналған тағзым кітабына 

таңбалап қалдыруы ҽрбір саналы азаматқа ойтҥрткі. 

Абайды тану – ҿзіңді тану, Абайды тану – қазақ ҧлтын тану, Абайды тану – қазақ рухын тану. Дҽл 

осы ретте абайтанудың мақсат-мҧраты, маңыз-мағынасы бедерлене тҥседі. 

Незізгі баяндамаға кіріспес бҧрын екі мҽселеге назар аударғым келеді. Біріншісі – тектілік 

аталатын атам қазақтың қастерлі ҧғымы бар. Тектілік, тегінде, қазақтың рухани коды болса керек. 

Абай тауып айтқан: «Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы қҧрбы, 

жақсы ҧстаздан басталады» [2, 207]. 

Кемел ақылдан, терең ғылымнан сусындаған қазақ жҧртындағы текті ҽулет – Жҧбановтар ҽулеті. 

Қҧдайберген Жҧбановтан тараған ҧлдары Ақырап суретші – ҧстаз, Есет филология ғылымдарының 

докторы, қыздары Мҥслима – педагогика ғылымдарының кандидаты, ҽдіскер – ҧстаз, Қырмызы – 

еңбек ардагері. Кенже ҧлы – профессор Асқар Қҧдайбергенҧлы қос мамандық иегері, ҽке ісін алға 

апарушы. Інісі Ахмет Жҧбанов – аса кҿрнекті ҿнертанушы, академик, Ғазиза Ахметқызы – ҽке жолын 

қуған ҿнертанушы, композитор, профессор, КСРО халық ҽртісі, Болат Ахметҧлы – академик, химик, 

Ажар Ахметқызы – академик, химия ғылымдарының докторы. Ҽулеттің ізгі істерін жалғастырушы 

немерелер, шҿберелер, жиендер Қазақ елінің мақтаныштары. «Жақсы аға – орман, жақсы іні - 

қорған» дейді халық нақылы. Жҧбановтар ҽулетінің ну орман, тас қорған болуына отыз жетінің 

зобалаңы мҧрсат бермеді. Қаншама теперішті, азапты бастан кешірсе де мойымады, иілмеді. 

Тектіліктің кереметі осында. 

Екіншісі – екі ҧлы қазақ Қҧдайберген Жҧбанов пен Мҧхтар Ҽуезовтің рухани туыстығы. Екеуін 

табыстырған да, туыстырған да Абай мҧрасы. Бҧл – шындық. Ленинград университетін бір-ер жыл 

ілгерінді-кейінді тҽмҽмдаған Ҽуезов пен Жҧбанов қазақ филологиясының алғашқы қарлығаштары, 

шын мҽніндегі кемел оқымыстыларына айналатындықтарын сезген де жоқ шығар. Фундаментальды 

білім алған екі жастың туған халқының ҽдебиеті мен тілі, тарихы мен ҿнері хақындағы батар кҥннен 

атар таңға созылған есті ҽңгімелері қазақ руханиятының тағдыр-талайын межелеуге бағышталғаны 

анық. Сҽуегейлікке салынбай-ақ ортақ ҽңгіме, орталық тақырып тылсымы мол, қҧпиясы шексіз Абай 

поэзиясы екендігі сҿзсіз. 

Абайтану – шырғалаңы мол, тар жол, тайғақ кешулі ауыр жолды басынан кешірді. Абайдың «жеті 

атасынан билік арылмаған», «Қҧнанбай – аға сҧлтан, феодал», ҧлы ақынның ҿзін «халыққа жат 

тҧлға», «феодал билеушілердің ілгерішіл жіктерінің ақыны», «Абай сҿзі бізге ескі, кешегі кҿшкен 

жҧрттағы қалған қойма сықылды қазына. Абай ҿз заманына қаншалық жаңалық айтса да, қаншама 

маңызды келешек меңзесе де оның барлығы да бізге ескі, бізге керітартпа» [3, 146-147], - сияқты 

«пікірсымақтар» теңіз толқынындай қайталанып келіп жағаға соқты. Осы бір «керітартпа қағида» ХХ 

ғасырдың 20,30,40,50-жылдары тҥрлене қопсып ҽдебиеттану ғалымының берекесін кетірді. Тҧрпайы 

социологизм тҧмшалаған шиеленісті кезеңде, Абайдың қайтыс болғанына 30 жыл толуына орай, 1934 

жылы М.О.Ҽуезов [4] пен Қ.Қ.Жҧбанов [5] мақалалары жарық кҿрді. Абайтануға арналған таусылмас 

дау-дамайдың ҿршіп тҧрған шағы болатын. Екі ҧлы ғалым бір-бірлерінің ойын тарқата, дамыта 

ҿрбітіпті. 
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Абайдың ҽдебиет тарихынан алатын орны, ақындық қуаты Алаш ардагерлерінің аузымен 

айтылған-ды. Ҧлт кҿсемі Ҽ.Бҿкейхан «Абай сияқты халықтың рухани твочествосын осыншама 

жоғары кҿтерген қазақ ақыны ҽлі кездескен жоқ» [6, 310], А.Байтҧрсынҧлы «Қазақтың бас ақыны 

Абай» [7, 298], М.Дулатов «Ҽдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш Абай сҿзі, Абай аты 

боларға керек» [8, 155], «Екеу» «Абайдың істеп кеткен қызметі ҽдебиетімізге асыл іргетас» [9, 3], - 

сынды адал пиғылды, жҥрек тҥкпірінен шымырлап шыққан асыл лебіздер филолог-мамандарға  етене 

жақын. 

Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі! Қҧдайберген Жҧбанов тҧжырымы – қазақ ҿркениетінің 

тарихында бҧрын-соңды ҧшыраспаған соны пікір. Керек десеңіз, абайтанудың бҧралаңы мол, 

соқпасы кҿп қалыптасу жолында, негізсіз даттаулар, жҿнсіз кҥйе жағу басым шақта ешнҽрседен 

қаймықпай тосын тезисін ҧсынуы батылдық. Батылдық қана емес сҧрқылтай заманның сесінен 

именбей, қисық саясаттың қаһарына мойынсҧнбауы кҿзсіз ерлік. Жҽй ерлік қана емес қазақ 

ҽдебиеттануындағы тҿңкеріс. Біз абайтанушымыз деп кеуде қаққанша Жҧбанов толғамының тереңіне 

бойлау – жас буын ескерер ізденістердің ең маңыздысы.  

М.О.Ҽуезовтің: «Қҧдайберген стилі жатық, тілі орамды, мейлінше шебер жазатын адам еді, - дей 

келе, - 1934 жылы Абайдың қайтыс болғанына 30 жыл толуына арналған мерекеде жасаған 

баяндамасы (кейін мақала тҥрінде жарияланған) – қазақ филологиясының, ҽдебиеттану ғылымының 

алтын қорына қосылатын бағалы еңбек» [10, 43], - екендігін атап кҿрсетті. Тілектес достың, білімдар 

ҽріптестің ақжарма лебізі. 

«Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» еңбегі тҿрт бҿлімнен тҧрады. Соңында аяғы бар деп 

ескерткен. Ақырап Жҧбанов қҧрастырған Қҧдайберген Қуанҧлының шығармалар мен естеліктер 

жинағында «Абай туралы кітапшаның ҥзіндісі» [11, 28] делінген. Қ.Жҧбановтың Абай туралы тҧтас 

зерттеу, кітап жазуға қамданғаны байқалады. Заманы қолын байлады, мақсатты ісін аяқтай алмаған.  

«Еленбеген ерекшелік» бҿлімінің алғашқы сҿйлемі орасан зор міндетті шешуді мойнына алған. Ол 

сҿйлем мынау: «Қазақ ҽдебиетінің тарихындағы Абайдың ҧстайтын орнын босағаға қарай 

ысырмалаушылар, оған да місе тҧтпай, табалдырықтан шығарып тастаушылар, менің байқауымша, 

даусыз бір моментті ескермейді; ол – ҿз тҧсында, жалғыз қазақ қана емес, басқа кҿршілес елдерден де 

Абайдың ҽдебиеттегі ҥздіктігі». [11, 28]. Ҥздіктіктің сыры неде? Оған жауапты бір ғана  қазақ 

ҽдебиетінің  болмысынан іздемейді, шалғайдағы Армения мен Грузия, кҿршілес Орта Азия 

халықтарының ҽдеби мҧрасынан нақты мысалдарды сҧрыптап, пайымына дҽлел қарастырады. 

Кҿршілес елдердің ҧлттық тіліндегі қҧбылыстарға сараптама жасау барысында қызғылықты 

тҧжырымдар тҥйіндеуге жетіседі. Оның ең бастысы ҧлы ақынның сҿздік қорына, шығармаларының 

табиғатына, тіл тазалығына байланысты. Абай кҿкірегінен шыққан «Ҿлең – сҿздің патшасы, сҿз 

сарасы // Қиыннан қиыстырар ер данасы // Тілге жеңіл, жҥрекке жылы тиіп // Теп-тегіс жҧмыр келсін 

айналасы //, немесе, // Мақсҧтым – тіл ҧстартып, ҿнер шашпақ // Наданның кҿңілін қойып, кҿзін 

ашпақ // Ҥлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер // Думан-сауық ойда жоқ ҽуел баста-ақ //, - сынды текті 

поэзия ҥлгілері ғалым жҥрегінен берік орын теуіп, теориялық ҧстанымдарының беки тҥсуіне басты 

себепкер. Қазақ лингвистикасының кҿрнекті ҿкілдері атап кҿрсеткендей Абайдың заманында ҽдеби 

тілді ҧстартуға қосқан ҥлесі мен ҽдеби тіл нормаларын жаңа сапаға кҿтерудегі қызметі ерекше. 

Қҧдайберген Қуанҧлы аталмыш мҽселелердің тҥп тҿркінін сонау ҿткен ғасырдың отызыншы 

жылдары басты нысанасына айналдырған. Қорытындылай келгенде: «Абайдың ақындығын, басқа 

қасиеттерін былай қойып, тек ҽдеби тілімізді жасаудағы еңбегінің ҿзін ғана алсақ та, ақымыз кететін 

тҥгі жоқ» [11, 32].  

Екінші бҿлім – «Абай жҽне шағатай ҽдебиеті». Шығыс ҽдебиеті ҧғымын қабылдасаңыз да 

еркіңізде. Шынтуайтында шығыстың ҥлгі Абай шығармашылығының бастапқы кезеңінде ҥстем 

болған. Сауатын ашып, білім нҽрінен сусындаған жас ақын бастапқы қоректі Шығыстан тапты. Ауыл 

мектебінде, Семейдегі Ахмет Риза медресесінде білім нҽрін шығыстан алуы заңды. Бҥгін шығыстық 

мистицизм, сопылық поэзия ҧғымдарынан іргені аулақ сала алмаймыз. Бҧрынғы тҥсініктегі діни-

мистикалық сюжеттерді қоюландырып пантюркистік, панисламдық шеңберге қарай бҧрмалау артта 

қалды. Шығысты оқыған, оның ғылымын тоқыған, медресе тілі саналатын шағатай тіліндегі 

кітаптармен достасу Абайдың кҿзін ашты. Ол жҿнінде ҽңгіме кейінірек. 

Кеңестік заманда шығыстық ҥлгіні сҥмірейтіп, діншілдіктің ҧйтқысы ретінде қҧбыжық етіп 

кҿрсететін залалды ҥрдіс келмеске кетті. Тҥп тҿркінін терең тҥсініп тҧрып, уақыты айтуға мҧрсат 

бермегендіктен М.О.Ҽуезов амалсыз «шығыстан келген жҽне ең аз сезілетін белгілер» деуге мҽжбҥр 

болды. Турағҧл Абайҧлы естелігінен тҿмендегі жолдарды оқимыз: «Жас кезінде парсы жҧртының 

ертегілерін: Жҽмшіт, Қаһарман сықылды кітаптарын да кҿп оқыса керек. Ҿзім кҿрген «Мың бір 

тҥннің» кітабын оқып, алғаш біздің елге «Мың бір тҥнмен» таныстырған кісі менің ҽкем еді [12, 12]. 
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Бҧл – Турағҧл аузына ілінген дҥниелер. Медресе оқулықтарынан басқа араб, парсы ҽдебиетінің 

ҥлгілері, қисса-дастандар, тарихи танымдық ҽдебиеттер ақынның ой-ҿрісін қалыптастырып, 

дҥниетанымының қалыптасуына ықпалын тигізді. Қҧдайберген Қуанҧлының мақаласында шығыстық 

мотивтер мен шағатай тіліндегі ҥлгілер жан-жақты талдау  обьектісіне айналды. Абай поэзиясындағы 

тырнақалды ізденістерде кҿрініс тапқан шығыстық дҽстҥрлерден кҿп ҧзамай безінуін жақсы жағы 

тҧрғысында талдайды. Оның дау туғызатын тҧстарының барлығы сҿзсіз. 

«Абай жҽне халық ҽдебиеті» аталатын ҥшінші бҿлімде автор ҧсынған ҿрелі ойлар  тек қана 

қҧптауды қажетсінеді. «Абайдың алды жоқ емес, жоққа жуық» тезисімен ақын кітапханасының сан 

салалы, ғибраты зор, тағылымы мол кҿркемдік ҽлемі жан-жақты ашылған. Халықтың ауызша жҽне 

жазба ҽдебиетін жетік меңгерген ғалым ордалы ойларын тереңнен қопарады. Ғасырлар бойы 

жинақталып, сҧрыпталған, тарих таразысынан ҿткен қазақтың тҿлтума ҽдеби мҧрасы Абайдың ақын, 

тҧлға ретінде қалыптасуындағы шешуші фактор қызметін атқарғаны анық. 

Ескі мҧраның озығын тап басып танып, тозығын, сынына толмайтынын аяусыз ҽшкерелейді ақын. 

Кемел шағында қаламынан шыққан «Шортанбай, Дулат пенен Бҧқар жырау // Сҿзінің бірі – жамау, 

бірі – қҧрау // », яки «Сҿз айттым «Ҽзірет Ҽлі, айдаһарсыз // Мҧнда жоқ «алтын иек сары-ала қыз» // 

Кҽрілікті жамандап, ҿлім тілеп // Болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз //» деп келетін жолдар ақын 

толғамының ҿлшеусіз биіктігін аңғартады. Абайдың сҿз ҿнеріне қойған биік талаптары Қ.Жҧбанов 

мақаласында толық сараланған. Ҿткендегі мҧраны талғаусыз ала бермей, сын кҿзімен ҥңіліп, ой 

елегінен ҿткізетін байқампаздығын мҽн бере бҿліп даралайды. 

Абай мҧрасының бастауларын анықтап береді Қ.Жҧбанов: 

1. «Абай шағатай ҽдебиетімен жақсы таныс болып, оны баурап алып, соның ҥлгісімен ҿлең жазып 

та кҿрген. Бірақ оны қанағат қылмай, оның ішінде қалмай, сыртына шығып, соныдан жол іздеген. 

2. Абай қазақтың халық ҽдебиетін жақсы біле тҧра, оның айдын жолымен жҥріп кетуге шамасы 

келе тҧра, оны да ҿзіне баянды жол деп есептемеген, онан да шетке шыққан.  

3. Абай жер жҥзінің классикалық ҽдебиетінің ҥлгісін таңдап та, қазақ ҽдебиетін Байрон, Шиллер, 

Гете, Пушкин, Лермонтов, Толстой ізімен Батысқа жетелеген» [11, 31]. Бҧл Абай сусындағын ҥш 

арнаның ашылуы. Методологиялық мҽнге ие теориялық тҧжырым.  

Уағдаласып қойғандай дҽл осы 1934 жылы баспа кҿрген «Абай ақындығының айналасы» 

мақаласында М.О.Ҽуезов: «Біз, кҿп тексеріліп зерттелмеген, сонылау бір саланы ғана сҿз қылмақпыз. 

Ол – Абай ақындығының, Абай шығармаларының айналасы, - дей келе, - Абайдан қалған мҧраның 

ішінде кҿп оқушыға даусыз боп айқын сезілетін сыртқы ҽдебиеттер белгілері бар. Олар Шығыс 

ҽдебиеттері мен Батыс ҽдебиетінен қосылған белгілер» [13, 231], - дейді. Бҧрын шиырланған қазақ 

халқы ҽдеби мҧрасынан ҿзге шығыс, батыс мҽдениетінен келген ҽсерлер ортаға салынған. Яғни, Абай 

нҽр алған қайнар бҧлақтар мҽселесі алғаш рет ғылыми айналымға тҥсті. Сҿйтіп Қ.Жҧбанов пен 

М.Ҽуезов абайтанудың ғылыми-теориялық, методологиялық іргетасын негіздеді. Біраз жылдар араға 

салып Ҽуезов 1944 жылы «Орыс классиктері мен Абай» мақаласында: «Тегінде, Абай 

шығармаларының барлық қор, нҽрі ҥлкен ҥш арнадан қҧралады. Бҧның біріншісі, ең молы – қазақтың 

халық ҽдебиетін мҧра-тумалары, екіншісі – шығыс ҽдебиетінен келген жҽне ең аз сезілетін белгілер. 

Ҥшіншісі – Абайды мҽдениетті, ҥлкен аңғарлы зор ақын етіп кҿрсететін батыс ҽдебиетінің ҥлгі- 

ҿрнектері» [13, 259], деп қадап айтты. Бҧл – абайтанудың ғылыми сипатын, басты принциптерін 

белгілеудегі бетбҧрыс кезең еді. 

Қҧдайберген Жҧбанов «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» мақаласы мен ҧлы ақынның поэзиялық 

мҧрасы, ондағы кҿркемдік ізденістер, жаңашылдық сипат, ҧлттық мҧраттар, заман алдыға тартқан 

толғақты мҽселелердің тҥйінін тарқату, тағы да басқа ҽдебиет қазынасына қосылмақ олжаларды 

теріп-теріп кҿрсетті: 

1. Абай ойшыл ақын. Ҿлеңін пікір кернеп тҧр. Оның сезімі ойшыл сезім. Оның ойы да сезімшіл 

ой. Сондықтан Абай ҿлеңінің мазмҧны тҥрін кҿрсетіп тҧрады да, тҥрі мазмҧнын ашып тҧрады. 

2. Абай тілінің сҿздігі (лексикасы), грамматикасы, Абай ҿлеңінің ҿлшеу, ырғағы, ҧйқасы, Абай 

суретінің бейнесі – бҽрі бірге қосылып та, жеке тҧрып та негізгі тақырыптың кҥйіне билеп тҧрады. 

Оның сҿздері тек бермек ҧғымын жеткізерлік амал болып, поэтикасы ҿлең қалыбына сыярлық қана 

болып қоймай, бірі олай, бірі бҧлай да кетпейді, солардың ҽрқайсысы ҥлкен симфония оркестріндегі 

жеке музыка аспаптары сияқты, ҿздері бір-бір кҥй  тартып тҧрады да, бҽрі қосылып негізі кҥйді 

шығарады, тақырып соның бҽріне дирижер болып тҧрады. 

3. Абай шығыс ҥлгісін кҿрмей, білмей, аман кеткен ақын емес, белшесінен кешіп барып, одан 

шығып, тастап кеткен ақын. 

4. Басы артық бір сҿз де ҿлең ішінде тҧрмауын, ҿлеңнің «теп-тегіс жҧмыр келсін айналасы» деген 

шарттарды қояды Абай. Сондықтан оны ағызып оқып, сыдыртып ҿте шықпай, ішкі мҽніне жетпей 
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қаламын деп кідіріп, салмақтап, ақынның кестелеген айшықтары мен қошқар мҥйіздерін танып оқуға 

тура келеді. Абай айтар сҿзінің бҽрін айтып, орнын тақырлап кетпейді, оқушыға да шығармашылық 

сыбаға қалдырып кетеді. 

5. Абай ҿлеңдері бейнелі, суретті келіп, шын мағынасымен кҿркемдік шартын орындап отырды. 

Сонда Абай образды қолдан жасап, жат кейіп қылып шығармайды. Қазақтың ҿзіне қашаннан таныс, 

оны келтіргенде бермекші суретінің бояуын қандырып, ашып кететін суреттерден алады.  

6. Абайдың музыкаға енгізген жаңалығы – жаңа тҥрлі ҽндері де – осы ҿлең қҧрылысын қайта 

қҧруымен байланысты. Жаңа, жат ҿлшеулерді жҧрт қҧлағына сіңдіріп, кҿп ҧғымына жуықтату ҥшін 

оларға ҽн де шығарып берген. 

7. Ойдағы сыншылдық, жалпы бағыттағы жаңашылдықты істе кҿрсете алу – онда да ҽдеби 

формада – ырғақ пен ҧйқасымда, бейне мен сҿздікте кҿрсете алу – бҧл ол сыншылдықтың тамыры 

терең бойлап кеткенінен келеді. Абайдың тҧла бойын тҥгел алып кеткен осындай ҿз ортасына 

наразылық бар. Абай сол заманды, сол ортаны соя сынаған адам. Абайдың ҽдебиеттегі 

сыншылдығының тҥп-тамыры осында жатыр... 

Тізіліп берілген шымыр толғамдар Абайдың ақындық қҧдіретін, поэзиясының кҥллі адамзаттың 

сипатын жарқыратып ашқан. Ҽуепкі мақалалық қызметінен ҽлдеқайда асқақ шырқау биікке бой тҥзеп 

абайтану аспанында жарқ етіп кҿрініп, тың серпін туғызды. 

Бір ғана мақаласымен талай монографияларға жҥк боларлық зілбатпан салмақты қайыспай 

кҿтерді. Сҿйтіп абайтану ғылымында мҥлдем жаңа идея дҥниеге келді. Бҧл – сҿз ҿнерінде сирек 

ҧшырасатын, қайталанбайтын  қҧбылыс. 
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Заметный в последнее время рост интереса к личности и творчеству А. Афиногенова связан с 

осознанием того, что, как ни странно, именно он оказался едва ли не самым проницательным 

диагностом сталинской эпохи. Симптоматичными сегодня представляются даже названия двух 

главных пьес драматурга – «Страх» (1931) и «Ложь» (1933): «В конце 1920-х – начале 1930-х годов 

Афиногенов пишет две замечательные пьесы, подвергая художественному исследованию феномены 

страха и лжи как две доминирующие угрозы будущему коммунистическому обществу» [3, с. 202–

203].  

Афиногенов, разумеется, не собирался обличать сталинскую диктатуру страха. Напротив, он 

воспевает бесстрашие строителей нового мира. «Так страх породил бесстрашие. Бесстрашие 

угнетаемых, которым нечего терять. Бесстрашие пролетариев, революционеров, большевиков», – 

утверждает в пьесе «Страх» старая партийка Клара Спасова [1, с. 231]. «Классовая борьба <…> – это 

посильнее всякого страха», – вторит ей Следовательница в предпоследней, восьмой картине пьесы [1, 

с. 235]. Аргументы их антагониста профессора Бородина как будто бы выглядят гораздо весомее. 

mailto:iskander58@mail.ru
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Результаты научных исследований заставляют ученого сделать невеселый вывод: «Мы живем в эпоху 

великого страха» [1, с. 229]. Однако ни для героев-партийцев, ни для самого автора пьесы социально-

психологические изыскания Бородина не представляются убедительными, ведь в основании научной 

концепции профессора упрощенное представление о человеке. По мнению И. Венявкина, в фигуре 

руководителя Института физиологических стимулов «современники легко могли узнать академика 

Павлова. Но свои выводы относительно поведения животных профессор Бородин экстраполирует на 

поведение людей» [2]. Это действительно так, тезис Бородина о «стимулах-возбудителях», якобы 

определяющих человеческое поведение, построен на экспериментах с кроликами [1, с. 229]. В одной 

из сцен профессор с гордостью сообщает: «Неделю тому назад я свел с ума кролика… Да, да… 

Сумасшедший кролик и сумасшедший выдвиженец, – в основе помешательства один и тот же 

стимул. Изумительно!» [1, с. 224-225].  

В докладе профессора Бородина имя академика Павлова по вполне понятным причинам не 

фигурирует, зато сделана ссылка на работы крупнейших теоретиков западного бихевиоризма – 

Джона Уотсона, Эдварда Торндайка и Карла Лешли.  

Советский читатель сведения о бихевиоризме мог почерпнуть, главным образом, из научно-

популярной статьи Д. Уотсона, написанной по заказу Большой советской энциклопедии. Поместив 

статью «Бихевиоризм» в шестой том БСЭ, редакция сочла необходимым сделать примечание, в 

котором говорилось о материалистичности взглядов Д. Уотсона, правда, было отмечено, что 

материализм этот не носит диалектического характера. 

Бородин в своем итоговом выступлении почти с цитатной точностью воспроизводит текст 

энциклопедической статьи: «Работы Горндайка (sic!), Уотсона, Лешли и других указывают на то, что 

безусловным стимулом, вызывающим страх, является громкий звук или потеря опоры» [1, с. 229]. 

Соответствующий фрагмент статьи из БСЭ выглядит так: «Работы Уотсона и Рейнера, Мосса, Лекки, 

Джонса и других указывают на то, что основным безусловным стимулом /(Б)С/, вызывающим 

реакцию страха, является громкий звук или потеря опоры» [4, с. 103]. 

Существеннее, однако, другое: план работы «лаборатории людского поведения», созданной в 

Институте физиологических стимулов под нажимом затаившихся вредителей, – буквальная 

реализация руководящей идеи американского психолога. Все в той же энциклопедической статье 

Д. Уотсон обозначил перед советскими учеными дерзновенную перспективу: «бихевиоризм полагает 

стать лабораторией общества» [4, с. 99].  

Принципиально важно, наконец, что и редукционизм профессора Бородина восходит не столько к 

Павлову, сколько к бихевиоризму. Фундаментальную статью Д. Уотсона «Психология с точки зрения 

бихевиориста» (1913) открывал приоритетный для еще только формирующегося тогда научного 

направления тезис: «Пытаясь получить универсальную схему ответа животного, бихевиорист не 

признает демаркационной линии между человеком и животным» [4, с. 79–80]. Герой Афиногенова 

тоже не видит особой разницы между поведением животных и человека.  

Человека Д. Уотсон предпочитает называть «человеческим животным» [10, с. 569, 605], хотя у 

него есть и другая излюбленная формула, также по сути редукционистская – «человеческая машина» 

(«биологическая машина», «органическая машина», «высокоусовершенствованная машина» и т. п.) 

[10, с. 489, 626, 663, 664].  

Профессор Бородин метафору человек-машина не использует, зато для творческих установок его 

дочери-скульптора эта метафора очень значима. Эстетика Валентины предельно механистична. Она 

безапелляционно противопоставляет современное искусство классическому: «Когда-то греки варили 

своих Венер в оливковом масле, от этого мрамор становился теплым, оживал. А нам надо вываривать 

статуи в масле машинном. Пропитать их потом и дымом труб. И тогда они тоже оживут…» [1, 

с. 200].  

Валентина по-авангардистски решительно стирает границу между искусством и жизнью. В 

стремлении «растворить искусство в жизни» она явно идет по следам русского футуризма. 

С. Третьяков в статье «Откуда и куда?», опубликованной в первом номере журнала «ЛЕФ» (1923), 

подчеркивал: «Пропаганда ковки нового человека по существу является единственным содержанием 

произведений футуристов. <…> Не создание новых картин, стихов и повестей, а производство нового 

человека с использованием искусства как одного из орудий этого производства было компасом 

футуризма от дней его младенчества» [9, с. 195]. В. Маяковский в том же году изложил 

теоретические постулаты С. Третьякова в стихах: 

Довольно! – 

зевать нечего: 

переиначьте 
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конструкцию 

рода человечьего!  

[7, т. 6, с. 18]. 

Героиня «Страха» по «компасу футуризма» прокладывает себе путь не только в искусстве, но и в 

жизни. «Я хочу сделать в себе нового человека… Именно сделать, как делают машину или станок… 

Помогите мне. Будьте моим инженером», – взывает она к большевичке Кларе. «А ты, значит, 

трактором…», – иронизирует та в ответ [1, с. 197].  

Программное творение Валентины – карикатурное воплощение принципов авангардного 

искусства. Хотя ее статуя называется «Пролетарий», а не «Пролетариат», например, выглядит она как 

«беспредметная гора мускулов, тел, лиц» [1, с. 194]. Уничижающую оценку создание Валентины 

получает даже не от конкурсной комиссии, а от «естественного человека» – десятилетней девочки 

Наташи. Приняв пролетарские мускулы за «горбики», пионерка простодушно интересуется: «Это 

верблюд?» [1, с. 194]. Наташа подобно мальчику из знаменитой сказки Андерсена первой увидела, 

что король-то голый. Андерсеновский контекст актуализирует Клара Спасова. Отвечая Герману, 

усомнившемуся в ее искусствоведческой компетентности, она высказывается, как настоящий критик, 

образно: «А вы носили когда-нибудь вместо штанов… идею брюк вообще? Так сказать, штаны без 

материи. Не пробовали? А вот Валя попробовала» [1, с. 194]. Германа проекция «Пролетария» на 

сказку «Новое платье короля» целиком и полностью устраивает, ведь гегемон революции – это и есть 

андерсеновский голый король, считает он. Герман подхватывает сравнение Клары, но вкладывает в 

него совсем иной смысл: «Социализм тоже пока платье без материи. Однако мы его строим» [1, 

с. 194]. Клара не снисходит до серьезного спора с классово чуждым элементом, ограничившись 

угрожающим: «Кто вас такой политграмоте учил?» [1, с. 194].  

Старая большевичка мыслит масштабно, отчитывая Валентину, она не упускает возможности 

сделать выпад в адрес лидера советского авангарда Маяковского. Валя, по словам Клары: «Слепила 

идею в штанах – и вышло плохо» [1, с. 194]. «Идея в штанах» – это, конечно, намек на «Облако в 

штанах».  

Своего рода «эскиз» статуи «Пролетарий» Маяковский набросал еще в 1924 году в поэме 

«Владимир Ильич Ленин»: 

Единица – вздор, 

единица – ноль, 

один – 

даже если 

очень важный – 

не подымет 

простое 

пятивершковое бревно, 

тем более 

дом пятиэтажный. 

Партия – 

это 

миллионов плечи, 

друг к другу 

прижатые туго  

[7, т. 6, с. 266]. 

Отсылка к творчеству Маяковского появляется в пьесе далеко не случайно. Афиногенов начинает 

работать над «Страхом» в апреле 1930 года [1, с. 548]. Потрясшее страну самоубийство Маяковского 

(14 апреля 1930 г.) не могло не повлиять на замысел пьесы. Очевидно, что автор «Клопа» и «Бани» 

выбран Афиногеновым в качестве главного объекта полемики.  

Маяковский незадолго до самоубийства неожиданно для всех покинул Реф и вступил в 

Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Афиногенов, как известно, был одним из 

руководителей этого объединения. В РАППе Маяковского встретили настороженно. Мгновенная 

перековка футуриста в пролетарского писателя не внушала доверия: «Приняв Маяковского в РАПП, 

его лидеры, однако, не вели поэта в состав руководства и всячески подчеркивали, что ему еще 

предстоит большая и трудная работа над собой, чтобы стать истинно пролетарским писателем» [8, 

с. 505]. Ю. Н. Либединский вспоминал: «Маяковского за это время (с февраля по апрель 1930 года. – 

А. К.) ―прорабатывали‖ на секретариате РАПП и делали это мелочно и назидательно – драматургия 

Маяковского явно не втискивалась в рамки рапповских догм» [6, с. 186]. 
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Герой феерической комедии Маяковского «Клоп» (1929) Иван Присыпкин, «бывший рабочий, 

бывший партиец, ныне жених» «с треском отрывается от класса» – «узами Гименея» сочетается в 

пьесе «безвестный, но великий труд с поверженным капиталом» [7, т. 11, с. 216, 235, 238]. В начале 

тридцатых годов актуальность такого сюжета сошла на нет, с ликвидацией НЭПа исчезла сама 

возможность обмена «одного частного партийного билета» на «билеты государственного займа» [7, 

т. 11, с. 238]. Напротив, стало выгодно «лезть в бедняки», отныне «самодентификация в качестве 

рабочего <…> была способом подчеркнуть свою верность советской власти» [11, с. 80, 201]. Сам 

Маяковский, вступивший в РАПП, избирает как раз такой вариант самоидентификации, контрастный 

по отношению к судьбе Присыпкина, превратившегося в Пьера Скрипкина.  

В комедии Маяковского «наглый ―бытовой‖ Присыпкин <…> ―разоблачается‖ сходством с 

клопом» [5, с. 38]. Что касается героев Афиногенова, то они метафору «клоп» употребляют заведомо 

ошибочно. Елена Макарова обзывает Боброва «дрессированным клопом» [1, с. 196], как позже 

выяснится, совершенно напрасно. Совсем уж неуместно поминает вредоносное насекомое Цеховой. 

Обвиняя Елену в некультурности, он брюзжит: «Ко всему привыкнешь, даже к клопам…» [1, с. 211]. 

На самом деле «клоп» в пьесе «Страх» – не кто иной, как сам Цеховой. Он – приспособленец, он 

подвержен морально-бытовому разложению, и в этом похож на героя Маяковского. Но в отличие от 

«бывшего рабочего и бывшего партийца» Присыпкина псевдопролетарий Цеховой – сын военного 

прокурора, обманом втершийся в партию.  

Выявить подлинную классовую сущность Цехового помогает Наташа, сумевшая раньше в 

скульптуре «Пролетарий» разглядеть верблюда. Валентина же, профессия которой предполагает 

тонкое понимание психологии, в людях абсолютно не разбирается. С Цехового Валентина собирается 

лепить статую «Пролетарий – в науку». «Вы, Николай Петрович, великолепная натура для 

скульптурной группы ―Пролетарий в науке‖… У вас все от завода – уверенность, походка, голос», – 

говорит она [1, с. 200]. Узнав правду о происхождении Цехового, Валентина вынуждена признать, 

что она «еще не в состоянии сказать ничего нового» и разбивает модель [1, с. 240]. Художник-

авангардист с его установкой на поиск «вечных безусловных стимулов» [1, с. 187] плохо справляется 

с классовым анализом. 

Авангардистская эстетика Валентины формируется под влиянием научной теории ее отца, 

который в свою очередь всего лишь некритически воспроизводит азы бихевиоризма. Таким образом 

Афиногенов вскрывает западные корни отечественного авангарда.  

Еще один повод для дискредитации авангарда – его близость к массовой культуре. Любимый 

ученик профессора Бородина Герман Кастальский рвется за границу, чтобы, по его собственным 

словам, «посмотреть триста голых девушек в обозрении» [1, с. 204]. Неотличимые друг от друга, 

слитые в единое коллективное тело шоу герлз – это, разумеется, все та же «беспредметная гора 

мускулов, тел, лиц», что Валентина изваяла под видом изображения «Пролетария». Афиногенов 

делает здесь очередной выпад в сторону Маяковского. В комедии «Клоп» предполагался номер с 

танцами герлз: «30 герлс проходят в танце» [7, т. 11, с. 259]. Репортер из далекого утопического 

1979 года саркастически комментирует это шоу: «Эпидемия океанится… Смотрите на эту 

тридцатиголовую шестидесятиножку! Подумать только – и это вздымание ног они (к аудитории) 

обзывали искусством!» [7, т. 11, с. 259–260]. Западному масскульту Маяковский противопоставляет 

производственно-утилитарное искусство – «танец десяти тысяч рабочих и работниц», которые «будут 

двигаться по площади»: «Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ» [7, т. 11, 

с. 264–265]. Однако помимо количественного различия (10 000 вместо все лишь 30) и прагматической 

установки большой разницы между двумя танцами нет, и Афиногенов в «Страхе» старается 

подчеркнуть именно это.  

В шестой картине комедии «Клоп» Маяковский приводит фрагмент сочиненного им «Словаря 

умерших слов». Наряду с «бузой», «бюрократизмом», «богоискательством, «Булгаковым» и 

некоторыми другими словами, в нем фигурирует «самоубийство» [7, т. 11, с. 250–251]. По иронии 

судьбы всего лишь через год после премьеры спектакля сам Маяковский наглядно доказал, что 

относить это понятие к числу исчезнувших или хотя бы исчезающих рано.  

У Афиногенова свой словарь забытых слов. В первую очередь он хотел бы внести в него слово 

«страх». Клара Спасова в кульминационном эпизоде пьесы предсказывает: «Когда мы сломим 

сопротивление последнего угнетателя на земле, тогда наши дети будут искать объяснения слова 

―страх‖ в словаре» [1, с. 231]. Афиногенов оказался таким же плохим пророком, как и Маяковский. О 

победе над страхом он заговорил в начале самого страшного десятилетия советской истории.  
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Башкиры относятся к одному из тех народов, которые в силу определенных исторических условий 

сохранили в большей мере по сравнению с другими народами свою празднично-обрядовую культуру, 

различные жанры устно-поэтического творчества, музыкально-хореографического фольклора и 

декоративно-прикладного искусства.  

Известно, что праздники и обычаи с древнейших времен были связаны с определенными 

моментами хозяйственной жизни народа, материальными условиями жизни общества. Праздничные 

места заблаговременно традиционно украшались различными яркими лентами, ткаными скатертями, 

паласами. И, конечно же, участники мероприятия обязательно были в праздничном наряде, женщины 

и молодые девушки специально к этому дню надевали самые разнообразные украшения. 

Традиционная одежда башкир формировалась на протяжении всей многовековой истории народа 

и передавалась из поколения в поколение, обеспечивая, таким образом, преемственность 

этнокультурной информации [5, с. 7]. Праздничный костюм башкир живописно представлен в очерке 

П.И. Небольсина, побывавшего в середине XIX в. в долине р. Сакмара: «Мужчины … щеголяют 

бешметами и халатами. Бешметы из разноцветных, волнистых и полосатых бухарских материй, из 

узорочных московских штофов и из гладких материй, а халаты преимущественно бывают цветные 

суконные, выложенные широкими позументами, иногда ряда в три, по воротнику, полам и подолу; 

бедные люди ходят в грубых белых шерстяных халатах, а у богачей они бывают из тонкого сукна, 

иногда белые атласные, роскошно вышитые шелками. Под верхним халатом, надеваемым 

нараспашку, блестит дорогая серебряная, убранная разноцветными камнями бляха бархатного 

бухарского пояса; на одном бедре «калта» (кожаная плоская сумка), на другом натруска и сумочки 

для узкого ножа и для дроби» [4, с. 277]. 

Традиционный башкирский костюм, как и костюмы большинства других народов, также 

дополняли украшения. Нарядно выглядел мужской ковровый пояс с фигурной застежкой и 

серебряными накладками со вставками из бирюзы и сердолика. К мужским престижным украшениям 

относились перстни-печатки с выгравированным текстом и перстни с крупными сердоликами (аҡыҡ). 

Набор женских украшений был многочисленным и многообразным. Существовали наборы 

ювелирных украшений, а также отдельные украшения в виде нашитых на тканевую основу кораллов, 

монет и подвесок [5, с. 8].Среди башкирских украшений преобладали серебряные. На пластинчатые 

браслеты, фигурные подвески, накладки и другие изделия узор наносился чеканкой или гравировкой, 

использовалось чернение. Реже применялась техника филиграни. Орнаментальная композиция на 

металле дополнялась вставками сердолика, бирюзы, перламутра. Встречалось в украшениях 

прозрачное и цветное граненое стекло. Значительное число украшений изготавливалось из кораллов. 

http://arzamas.academy/materials/1224
mailto:abguri@yandex.ru
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Это были ожерелья (мҽрйен, муйынбау, муйынсуҡ),коралловые запястья, височные кисти к головным 

уборам, сетки-пелерины, наплечники. Заметное место в костюме отводилось нагрудникам и 

наспинникам из нашитых на суконную или войлочную основу кораллов, монет, ювелирных поделок, 

бисера, раковин-каури, перламутровых пластин и пуговиц. Таким же способом украшались накосные 

ленты, головные ободки и некоторые другие предметы женского костюма [2, с. 136]. 

Доказано, что связь с окружающей природой и образ жизни во многом определяют особенности 

мировосприятия народа. Мировосприятие в свою очередь отражается и в одежде, и в украшениях.  

Башкиры одушевляли природные явления и объекты – реки, озера, горы, а также поклонялись 

животным, рыбам и птицам. Небесные светила представлялись им в виде людей, Вселенная виделась 

в форме круга. В башкирском фольклоре встречается идея трехчастности строения мира и его центре 

– мировой горе. 

Верхняя часть одежды башкир, символизируя небесное начало, наделялась особым значением. 

Голова расценивалась как наиболее важная часть тела, в связи с чем головной убор являлся 

важнейшим смысловым элементом, характеризовавшим всю верхнюю часть костюма. Башкирские 

головные уборы ҡашмау, кҽлҽпүш, таҡыя имели куполообразную форму, напоминавшую свод неба, а 

дополнения в виде декоративных хвостов помогают провести параллели с образами птиц. 

Серебряные монеты, подвески, красного цвета кораллы, разноцветный бисер поддерживали 

ассоциации с небесным ярусом. Платки и покрывала в семантическом смысле как бы соединяли 

противоположные по значению верх и низ одежды. 

Женские головные уборы имели органичное продолжение в виде нагрудных украшений (яға, 

селтҽр, һаҡал, муйынса, алмиҙеү и др.), которые также были связаны с кругом идей о верхнем ярусе в 

строении космоса. Нагрудники наделялись оберегающей функцией и смыслом умножения 

плодотворящих сил. Нательная одежда (рубахи, штаны) выполняла охранные функции, как наиболее 

близкая к телу оболочка. Границей верхней и нижней частей костюма у женщин служили 

горизонтальные нашивки из позумента на верхней одежде, а у мужчин пояс, который обозначал 

центр фигуры человека, символизировал две сущности и выполнял оберегающую функцию. 

Наибольшей декоративностью отличалась верхняя одежда, прежде всего воплощавшая 

представления о строении космоса, его верхний, средний и нижний ярусы. Обувь, будучи 

завершающим компонентом костюма, была по своему назначению и семантике тесно связана с 

землей. Она символизировала нижний ярус, олицетворявший подводный или подземный мир, а также 

обозначала плодовитость. Неслучайно наиболее орнаментированные виды башкирской обуви сарыҡ 

и ҡата украшались узором из рогообразных и ромбических фигур, что ассоциировалось с нижним 

ярусом Вселенной – Землей [3, с.24]. 

Испокон веков считалось, что празднующие и участвующие в народных играх, обрядах, 

соревнованиях люди становятся персонажами для общения с верховными божествами и силами. 

Отсюда обрядовые функции места, времени, пространства, игр, состязаний, пищи и, естественно, – 

одежды, головных уборов и обуви. 

Ранней весной женщины и молодые девушки у реки или на горе проводили праздник ҡарға 

бутҡаһы /ҡарғатуй/ `воронья каша/воронья свадьба`. И в этом празднике в качестве украшения дерева 

использовали бусы, монеты, лоскутки ткани, ленты, шали (шҽл), платки(яулыҡ). По свидетельству 

И.И.Лепехина, призы для победителей праздника собирали молодые люди, разъезжавшие на конях из 

одного конца аула в другой: «По вечерам собираются из всей деревни молодые ребята на отборных 

верховых лошадях и, проехав всю деревню из конца в конец, из околицы возвращаются и перед 

каждым домом делают великий крик и стук до тех пор, пока хозяин дома такую отборную артель 

чем-нибудь не наградит». Один из молодых ребят держал шест, к которому народ привязывал 

узорные полотенца, сигеүле яулыҡ / ҡулъяулыҡ `вышитые платки / платочки`, ирҙҽр күлдҽге `рубахи`, 

вязаные вещи.  

Отправление обрядов – система обязательных норм поведения, одежды, манеры и этикета, это 

свод опыта и традиций. Ряжение – один из обязательных компонентов обряда. У женщин-заводил 

была особая одежда: сыбар оҙон балитҽкле күлдҽк`пестрое длинное платье в оборках`, ҡыҫҡа камзул 

`короткие (до колен) камзолы-безрукавки`, а на голове  ҡушъяулыҡ `дваплатка, один из которых 

завязывается треугольником, а другой накладывается, укрывая голову и спину`.  

Были различные молодежные игры, которые проводились во время киске уйын `вечерние игры`. 

Например, ҡайыш һуҡҡыш `бить ремнем`. Красиво одетые, наряженные девушки и юноши садились 

парами. Водящий держит в руках ремень (ҡайыш), подходит к каждой паре и шепчет на ухо числа, 

юношам, допустим, четные, девушкам – нечетные. Он может спросить у любого юноши: ―Какое 

число тебе нужно?‖ Юноша называет число. Девушка, чей номер назвали, должна быстро встать и 
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сесть рядом с тем юношей, который назвал ее число. Догадливый, ловкий юноша успевает взять 

девушку за руки и удержать ее. Тогда водящий подходит к этому юноше и  ударяет ремнем по рукам 

три раза. Если юноша ни разу не шевельнет руками, выдержит удары, то девушка остается с ним. 

Игра продолжается до тех пор, пока водящий не ―испытывает‖ каждого [1, с. 39].  

В таких играх, как һҽҥҽнҽй ҽбей `странная старуха` и кҿйһҿҙ кейҽҥ `капризный жених` участниц 

наряжали в разные одежды. В игре һҽҥҽнҽй ҽбей на одну из девушек надевали яулыҡ`платок`,  шҽл 

`шаль`, бүрек `меховую шапку`.  Для театрализации кҿйһҿҙ кейҽҥ понадобились такие виды одежды, 

как камзолы (камзул), чекмени (сҽкмҽн), тулуп (толоп, тун), обувь (аяҡ кейеме). 

Общеизвестно, что свадебно-обрядовый фольклор башкирского народа привлекает внимание 

обилием слов, относящихся к лексике одежды и украшений [5, с. 19; 6, с. 3]. Ниже подробнее 

остановимся на свадебных обрядах. Фактический материал подобран из тома «Башкирское народное 

творчество. Обрядовый фольклор» /составители – А.Сулейманов и Р.Султангареева (Уфа, 1995). 

Когда девочка могла носить воду, а мальчик – скакать на коне, проводили һырғатуй `свадьбу 

серег`. Родители жениха привозили специальный подарок для невесты шҽл `шаль`. Для вручения 

подарка назначался кушамат егет `шафер / унер жениха`.  И родители девочки будущему зятю 

готовят подарок в виде сигелгҽн билбау `вышитого пояса`и түбҽтҽй `тюбетейки`.  Для вручения 

подарка назначалась девушка-кушамат.  

Основным эпизодом в свадьбе серег считалось произнесение благопожеланий молодым и 

надевание серьги невесте. По окончании песен, айтышей стороны одаривают друг друга подарками. 

Девушка преподносит егету янсыҡ`кисет`, сигелгҽн билбау `вышитый пояс`, а егет, в свою очередь, 

дарит ей серьги, ҙур яулыҡ `большойплаток` или шҽл`шаль`. Юноша-жених кусает ухо невесты, 

надевает серьги, затем накрывает ее шҽл`шалью`. Девушка-кушамат дарит жениху янсыҡ`кисет` и 

опоясывает талию билбау`поясом`. Все желают молодым счастья. После песенного и словесного 

состязания отцы вручают кушаматам билбауҙар `пояса`, а матери кушамат-егета преподносят 

яулыҡ`платок`, девушку-кушамат одаривают кольцом. 

«Настоящая» башкирская свадьба проходит в несколько этапов. Мы не ставим перед собой цель 

охарактеризовать все эти этапы, остановимся лишь на тех, в которых наглядно демонстрируется 

использование лексики одежды, головных уборов, обуви, украшений как часть обряда. После 

сватовства по истечении некоторого времени в дом невесты отец егета привозит подарки невесте, 

гостинцы. Кроме полфунта меда, чая, теленка, он дарит инҽ туны `шубу`,күшҽгҽбаш 

күлдҽк`платьедля матери, бабушки`, девушке две-три шкурки, в приданое – ҡалыншҽл `большой 

платок`, ситек `ичиги`, күлдҽк `платье`, аяҡ кейеме `боты`. 

После обряда никахтуй `свадьбы бракосочетания` начинатся одаривание жениха подарками, 

приготовленными невестой: күлдҽк `рубашки` ыштан `штаны`, камзул `камзол`и т.д. Гости 

проверяют мастерство ее рукоделия. Главному свату и его нугеру отец девушки преподносит в 

подарок күлдҽк `рубашку` или сапан `чапан`.  

По возвращении домой отец егета собирает в гости своих родственников для показа подарков 

невесты. Мать жениха преподносит женщинам күкрҽксҽ / түшелдерек `нагрудники`. Собирают кейҽҥ 

һандығы (сундук жениха). Родственницы вышивают, шьютҡулъяулыҡ`платочки`, полотенца, вяжут 

шарф `шарфы`, ойоҡ  `носки`, бейҽлҽй `варежки`, билбау `пояса`  для сватов. К назначенному сроку в 

дом невесты приезжают сваты. В этот приезд отец жениха привозит девушке подарки: яулыҡ 

`платок`, елҽн `зилян`, камзул `камзол`, күлдҽктҽр `платья`и т.д. Если у девушки две матери (своя и 

посаженная), то он привозит две инҽ тун `шубы из шкуры лисицы (тҿлкҿтун) или овчины 

(һарыҡтун)`. 

Привлекает внимание и обряд брачной бани. После бани жених должен одеться в одежду (камзул, 

билбау, күлдҽк, ойоҡ, бейҽлҽй), которую ему подарила невеста, а она одевается в одежду, подаренную 

женихом. Жениха приглашают на чаепитие, гостеприимно снимают с него верхнюю одежду (ҿҫкҿ 

кейем). Но никто не снимает его бҥрек `шапку`, это право принадлежит лишь его жене. За это муж 

дарит ей подарок. 

Перед отъездом на свадьбу проводится обряд собирания подарков – имэлтэ. На конец длинного 

шеста привязывают платок и начинают хождение по домам. В каждом доме привязывают на шест 

лоскутки ткани(туҡыма), платки (яулыҡ) и т.д. 

На церемонии кейҽҥ кҿрҽгҽһен асыу `открывания бочонка жениха` отцу невесты дарят түр 

күлдҽге (специальную тканую рубаху). Во время свадьбы и после она должна висеть на самом 

почетном месте. Поэтому ее и называют рубашкой почетного места. После коллективной трапезы  

мать невесты раздает подарки жениха: мужчинам – полотенца, молодым – ҡулъяулыҡ `платочки`, 

пожилым женщинам – яулыҡ `платки`, куски йыртыш `лоскута`. 
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Свадьба калын в доме жениха (ҡалын алыу туйы). После нескольких посещений молодого мужа 

своей жены отец жениха отправляет в дом невесты одного-двух мужчин – созывателей на свадьбу 

калын. Те гостят три-четыре дня, получают от отца невесты в подарок камзул`камзолы`, сапан 

`чапаны`. 

Когда в первый день сватов встречают на стороне жениха, всадники-хозяева стягивают с них 

бүрек`шапки` и заставляют въезжать в деревню без головных уборов. Шапки затем выкупают. На 

второй день мать жениха раздает всем гостям подарки невесты: полотенца, яулыҡ`платки`, ҡулъяулыҡ 

`платочки`, йыртыш `лоскуты`, аяҡлы еп `мотки ниток`, янсыҡ `кисеты`, күкрҽксҽ /түшелдерек 

`нагрудники`, һарауыс `головные украшения`. В день йыуаса сноха невесты исполняет танец йыуаса, 

ей преподносят в подарок яулыҡ `платок`, шҽл`шаль`или күлдҽк `платье`. 

На третий день вечером проводится специальная церемония продажи түшелдерек /күкрҽксҽ 

`нагрудников`. Сторона невесты выкупает их у женщин со стороны жениха. В этот день происходит 

рукопожатие жениха и отца невесты. В честь этого жених преподносит тестю специальный подарок 

(кҥренеш бҥлҽге): полотенце, билбау `пояс`или бүрек `шапку`.  

По окончании обряда открытия свадебного бочонка устраиваются состязания. Победившему 

всаднику дарят коня (барана) илитун`шубу` (сапан `чапан`, елҽн `зилян`). В день проводов гостей 

домой хозяин раздает подарки: десяти парам (мужьям и женам) ирҙҽр күлдҽге `рубашки` и ҡатын-ҡыҙ 

күлдҽге `платья`. 

Перед тем как привести невесту в дом, совершается обряд серге – произнесение благопожеланий 

жениху. В этот день мать жениха дарит своему сыну белые шерстяные носки (аҡ йҿн ойоҡ), которые 

символизируют начало новых шагов.  

Таким образом, различные обряды (туй `свадьба`), народных праздников (йыйын`джиин`, 

майҙан`майдан`, һабантуй `сабантуй`) служили средством передачи от старших молодым поколениям 

нужных, правильных, с точки зрения башкирского общества, духовных, физических и нравственных 

качеств. В обрядах, равлечениях, играх, как видно по вышеприведенным примерам, немаловажное 

место занимают и названия одежды и украшений. Из этого можно прийти к выводу, что лексика 

одежды, головных уборов, обуви, украшений играет своеобразную роль в развитии не только 

языкознания, этнолингвистики, этнографии и культурологии, но и в фольклоре башкирского народа. 
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ҽлемі» - научно-культурного Центра по изучению наследия нескольких поколений семьи Жубановых. 

Его строительство свидетельствует о признании значимости  выдающихся личностей, уроженцев 

Актюбинского края – Кудайбергена, Ахмета и Газизы Жубановых в истории науки и культуры 

Казахстана, о деловой активности и финансовой помощи руководства области, меценатов и всех 

поклонников таланта семьи Жубановых. В  этом большом, красивом здании, в котором будут 

размещены музей, библиотека, концертный зал и др., повествующие о вкладе нескольких поколений 

Кудайбергена и Ахмета Жубановых в процветание нашего Казахстана и нашей малой Родины – 

Актюбинского края. 
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Сейчас наши взоры все чаще обращаются в прошлое с единственным вопросом: «Как наши отцы и 

деды сумели стать такими, какими стали в эпоху, когда, зачастую, надо было просто выживать? Где 

истоки невероятной жажды знаний?». Вот и хочется ответить на этот вопрос, проведя анализ 

непростой  жизни нескольких поколений одной семьи в разные эпохи жизни нашей страны».  

Я, младшая дочь Ахмета Жубанова, выпускница биолого-почвенного факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова, многие годы работаю в одном из главных университетов нашей страны – КазНУ 

им. аль-Фараби, являюсь Академиком Казахстанской Национальной Академии естественных наук, 

доктором биологических наук, профессором. В разные годы я занимала руководящие позиции в 

ВАК,е МОН РК, в родном университете, подготовила более тридцати кандидатов и докторов наук, а 

также докторов PhD, имею более 500 опубликованных работ – монографий, учебных пособий, 

научных статей, патентов и т.д .  

  Память позволяет вспоминать саму себя с очень раннего возраста, как череду кадров своей жизни 

и, в частности, своего детства. Я родилась за 2,5 месяца до начала Великой Отечественной войны 

последним ребенком в многочисленной семье, где родные дети и их кузены и кузины росли вместе 

под присмотром замечательной бабушки (ҽже) – матери нашего отца, наших родителей и вдовы 

нашего замечательного дяди Кудайбергена – Раушан, которую все дети звали ақ-мама.  

Вашему вниманию представляется книга, увидевшая свет буквально на днях,  из серии 

«Ҿнегеліҿмір» - «Ахмет Жубанов» подготовленная к печати издательством «Казак Университеті» и 

авторским коллективом, в который, помимо меня, вошли мои племянники и племянницы - Дина 

Мамбетова – дочь моей старшей сестры  Газизы, Шолпан и Турар Жубановы – дети моего старшего 

брата – Булата. 

 Каким был наш отец? Ахмет Жубанов – это личность, в котором прекрасно сочетался 

прозорливый ум ученого, огромная любовь к музыке своего народа, талант композитора, 

необыкновенно чуткое сердце сына, отца и учителя и потому в нашей семье всегда царила любовь 

между всеми: и взрослыми, и детьми, где всегда во главу ставились высшие ценности – чувство 

собственного достоинства, справедливость и еще раз справедливость, но без назиданий. И этими 

высшими ценностями была пропитана вся наша плоть. Мы жили в обстановке, когда проявления этих 

ценностей были всегда перед нашими глазами  в образах наших родителей, братьев, сестер, 

племянников и племянниц отца и нашей потрясающей бабушки (она не разрешала так себя называть 

никогда, потому будем называть ее «ҽже». Видимо, для нее это было очень принципиально и потому 

наша потрясающая ҽже, услышав, что в разговоре с подругами, мы, говоря о ней, используем слово 

«бабушка», буквально вылетала из своей комнаты и вновь учила нас, как ее называть).   

Сейчас, когда прошли годы, когда ушли в иной мир не только  бабушка и все родители, но и две 

мои старшие сестрички – Газиза  и Роза, две старшие кузины – Муслима и Кырмызы, три старших 

кузена – Мурат, Акрап и Есет, любимые жены моих братьев – Зарема, Люся, Жанат и Катира, а 31 

мая 2014-м года, и мой любимый старший брат – Булат покинул этот мир и потому кажется, что 

время Х неумолимо наступает и мы должны отдать дань памяти тем замечательным представителям 

нашего клана – клана Ахмета Жубанова, благодаря которому, наша семья состоялась и имена  многих 

членов  этой семьи еще долго будут в числе известных и замечательных представителей и искусства, 

и науки, и бизнеса.  

В данном сообщении представлены материалы об одном из ярких представителей потомков рода 

Жубановых - Ахмете Жубанове и его детях, внуках и правнуках. Конечно, наш род не старинный, но, 

среди 7 поколений наших предков есть  и батыры, и простые люди, а  среди последних 4-х поколений 

– есть и музыканты, и ученые, и … бизнесмены…  

Поскольку временной отрезок этого повествования охватывает более 150-ти лет, то, по сути, речь 

идет не только о личной  истории нашей семьи, поскольку те жизненные перипетии, с которыми 

сталкивался наш отец, та потрясающая стойкость, которую он проявлял в те годы, конечно, ощутили 

и мы – его дети и внуки. 

И еще. Нам понравился ответ Феклы Толстой на вопрос журналиста о том, когда и как ощущается 

принадлежность к великой фамилии. Она ответила: «Больше всего потомкам Толстого хочется 

прожить жизнь так, чтобы это родство было не единственным, чем ты интересен… Это нелегко». 

Слова  Феклы  Толстой созвучны и нашим мыслям.    

И сам Ахмет Куанович, будучи тяжело больным, как-то в разговоре задумчиво сказал нам: 

«Знаете, я не хотел бы, чтобы когда-нибудь о каком-то из моих потомков говорились нелестные 

слова». И мы, все его потомки,  всегда помним его заветы и стараемся не запятнать его имени.   

Наше шежире, представленное на слайде, возможно, не совершенно, потому что мы не проводили 

исторических исследований, а просто записали сведения, которые нам предоставила старшая кузина 
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– Жубанова Муслима Кудайбергеновна,  известный педагог, автор «Ҽліппе» для казахских школ, 

старшая дочь моего дяди - выдающегося лингвиста, профессора Кудайбергена Куановича Жубанова, 

безжалостно расстрелянного 25 февраля 1938 года, именем  которого назван Университет, в стенах 

которого проходит эта конференция. Думаю, что зто шежире дает достоверные сведения о наших 

истоках.   

У героя нашего повествования – Ахмета Жубанова родилось 7 детей, из которых до взрослого 

возраста дожили 3 дочери и 2 сына. Но, волею судьбы, ему пришлось нести ответственность и за 

своих любимых племянников – 3-х девочек и 4-х мальчиков. Все внуки и правнуки Куана выросли, 

заняли достойное место в разных областях жизни нашего любимого Казахстана.   

Ахмет Куанович оставил собственноручно написанную автобиографию – самый правдивый 

документ его жизни. Несколько семейных зарисовок оставили Газиза Ахметовна и Булат Ахметович. 

Они, несомненно, являются бесценным материалом для воссоздания подлинной жизни нашей семьи.  

Как пишет Ахмет Куанович: «Родился я 29 апреля 1906 года в урочище Косуак-Там, в ауле №9 

(впоследствии колхоз «Жана турмыс») Темирско-Уркачевской волости Темирского уезда Уральской 

области (ныне Темирского района Актюбинской области) в семье крестьянина-середняка». Его отец 

Куан был человеком необразованным, но грамотным, говорил и писал и по-казахски, и по-русски, 

знал арабскую письменность, проповедовал необходимость грамотности. Он инициировал постройку 

медресе и мечети в нашем ауле и пригласил для обучения корану образованных имамов – братьев 

Омара и Оспана. Семья Жубановых выписывала почти все периодические издания, книжные новинки 

на казахском, русском и татарском языках.  

В 1913 году наш ата - Куан, узнав, что в Темир-Уркаческой волости планируется открытие двух 

одноклассных русско - казахских училищ (3 года обучения),  специально поехал в Оренбург и 

получил разрешение на открытие Уркаческого одноклассного русско-киргизского училища в своем 

ауле (его прошение и сейчас есть в Оренбургском архиве). Школа была построена, работать в ней 

были приглашены Хусаин Ашгалиев  и Жиенгали Тлепбергенов – оба эрудированные, грамотные, 

любящие музыку. 

Как писал Ахмет Жубанов: «Хусаин Ашгалиев на протяжении всех 3-х лет пребывания в нашем 

ауле, жил в нашем доме и полюбил меня как успевающего ученика и «музыкального мальчика», а я, 

польщенный его похвалами, все время пел в унисон его игре», - и далее - «В 1916 году я окончил 

Уркачевское русско-киргизское одноклассное училище и поступил в Джурунское 2-х классное 

училище, которое окончил в 1918 году. 

В нашем ауле много было замечательных домбристов, певцов, острословов, поэтов. Словом, 

духовная среда нашего аула повлияли на мои музыкальные перспективы, а на любовь к книгам, 

литературе, вообще на интеллектуальное развитие повлиял брат Кудайберген». Именно этих троих 

человек – учителей и старшего брата, с благодарностью, как своих наставников, вспоминал отец на 

протяжении всей своей жизни.  

 В 1919 году, заболев тифом,  умер глава семьи - Куан. Поскольку старший брат в это время был 

на учебе, 13-ти летний Ахмет, чтобы прокормить семью, стал работать секретарем аулсовета, а с 

весны 1922 года - 3-х аулсоветов, получая в качестве зарплаты по пуду проса с каждого. Поскольку 

1922 – 1923 годы были урожайными, семье удалось купить еще одну корову и лошадку – одногодку 

(тай). 

После вступления в комсомол в феврале 1924 года, Ахмет организовал и возглавил в родном ауле 

комсомольскую ячейку, а с марта того же года стал заведующим избой-читальней «Шамшырак», 

открывшейся в его ауле. Сюда поступали многие газеты, издававшиеся на казахском языке в 

Семипалатинске, Оренбурге и Ташкенте. Постоянное чтение газет и книг, самостоятельные упорные 

занятия над собой расширяли кругозор молодого Ахмета.  

Далее, пишет Ахмет Жубанов: «Летом 1925 года Темирский уездный отдел народного 

образования командировал меня в губернский город Актюбинск на одномесячные курсы по 

подготовке народных учителей школ 1-й ступени. Как успешно окончившего курсы, меня назначили 

заведующим и учителем только что открытой в том году Акжарской школы, что находилась в ауле 

№8 той же волости. К концу 1926 года Акжарская школа называлась «опорной», т.е. образцовой. В 

1927 году я был назначен учителем Темирской школы – семилетки, а летом 1928 года меня 

командировали в Актюбинск на 2-х месячные курсы низового партактива».  

Прекрасные воспоминания о природе родного края оставила Газиза Ахметовна: «Наш аул был 

расположен в живописписных местах. С одной стороны – низкие, отливающие синевой, 

Мугоджарские горы. С другой – бескрайняя степь, зеленая, с нежными полевыми цветами весной, 

желтая от спелых колосьев пшеницы летом, неопределенно разноцветная, выцветшая осенью, и 
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покрытая глубоким снегом по колено – зимой. Недалеко было озеро, которое называли Черным. Оно 

было глубоким, и вода в нем казалась черной. В ширину оно было небольшое и мы, дети, легко 

переплывали его… А еще была крутая, отвесная скала и внизу под ней – белый-белый мелкий песок, 

видимо здесь когда-то протекала река… Играть на этом песке, было самым любимым нашим 

занятием. Последний раз в этих местах я была летом 1988 года, через 20 лет после смерти нашего 

отца. Аула на том месте нет. Когда укрупняли хозяйства, наш аул слили с другими…Я подошла к той 

скале, ступила на ту землю, на белый песок, встала на колени и поклонилась моей «молочной» 

земле… Это она вскормила меня, дала почувствовать красоту окружающего мира. Шелест травы, 

песня жаворонка, яркие звезды на ночном небе, журчание речушки в овраге… 

Ведь человек «слышит» в себе музыку не тогда, когда его пальцы впервые коснуться клавиш 

рояля или поэтическое чувство – не тогда, когда он, выучив азбуку, начинает свободно читать книги. 

Нет, чувство музыки или стиха – от рождения…  

В дальнейшем, путем образования, нравственного и профессионального совершенствования, этот 

бесценный природный дар достигает необычных высот поэтического выражение и духовной силы…»  

Газиза Ахметовна Жубанова стала выдающимся композитором, народной артисткой СССР. Если ее 

отец стал организатором и 1-ым Ректором Алматинской консерватории, то она – пятым Ректором.  

Композитором стал ее сын – Алиби Мамбетов, пианистами ее дочери – Алия, Дина, и муж Дины – 

Нурлан Измайлов и их дочери – Камилла и Карина.  

Карина, в этом году с отличием закончив фортепианный факультет Московской Государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского, как и ее родители – Нурлан Измайлов и Дина Мамбетова, стала 

аспиранткой этой же консерватории. Она много выступает с концертами и в Алматы, и в Астане, и в 

Москве, участвует и получает первые места в престижных конкурсах.  

Музыке посвятила себя и моя вторая старшая сестра – Роза. Она училась на фортепианном 

факультете Московского музыкально-педагогического института им. Гнесиных, а, потом, родив 

прекрасную дочь – Зауре, ныне тоже пианистки – концертмейстера балетной труппы Оперного театра 

в Алматы, она окончила Алматинскую консерваторию им. Курмангазы. Роза Ахметовна называла 

себя: «Я скромный учитель музыки» - она до конца дней своих работала преподавателем, а потом  и 

заведующим фортепианным отделением Алматинского  музыкально-педагогического колледжа им. 

П.И.Чайковского.        

Музыку в нашей семье любили все. В семейных концертах участвовали  все члены нашей семьи: 

Газиза и Роза были концертмейстерами, мой старший брат – великолепный баритон Булат исполнял 

все арии Абая, а другой брат – Каир = тенор  – песенку Рафаэля. Жена Каира – Люся прекрасно 

исполняла песню  Сольвейг. Прекрасно выглядели в сцене из оперы «Травиата» мой брат – Булат и 

его супруга – Зарема. 

Еще интереснее проходили вечера, на которых наш отец и его талантливая дчь – Газиза, усадив 

нас в кресла, знакомили со своими новыми сочинениями.  

Хотя мы росли в музыкальной обстановке, мои братья и я, предпочли музыке химию и биологию. 

Хочу сказать, что построение химических композиций и их анализ – это тоже очень интересное 

занятие, а я, кроме того, стала грезить об МГУ с того момента, когда началось его строительство – он 

выглядел и на макетах сказочно красиво.  

Булат Ахметович – выпускник Мос-ковского химико-технологического института, Каир – 

Московского нефте-химического, а я – биолого-почвенного факультета МГУ.  

Все мы академики, доктора наук, профессора, безумно любили и любим и свою специальность 

и…музыку!  Не могу не сказать и о зятьях Ахмета Куановича. Муж Газизы – Азербайжан Мадиевич 

Мамбетов - народный артист СССР, «Халық Қахарманы», выдающийся режиссер. На наших 

«концертах» у него были свои роли, например, он пел шуточную арию Трике из оперы «Евгений 

Онегин». Много замечательных фильмов он снял, много спектаклей поставил на разных сценах, в том 

числе, на сцене великолепного театра им. Вахтангова, где он поставил пьесу по роману Чингиза 

Айтматова «И дольше века длиться день». И всегда автором музыки была Газиза Ахметовна. А он, в 

свою очередь, был режиссером-постановщиком ее опер и балета.  

В следующих поколениях потомков Ахмета Жубанова есть и музыканты: это - пианисты – 

Шолпан и Зауре Жубановы, Дина и Алия Мамбетовы, композитор – Алиби Мамбетов, Зауре 

Жубанова, и бизнесмены – Турар Жубанов, Адай Мамбетов, Асель и Анель Кадыржановы.   

В поколении правнуков Ахмета Жубанова тоже есть и пианисты – внучки Газизы Ахметовны - 

Камилла Мамбетова и Карина Измайлова, а также дирижеры и музыканты различных специальностей 

- внуки Булата Ахметовича: заслуженный деятель искусств Казахстана, Главный дирижер театра 

«Астана Опера» Алан Бурибаев и его брат - магистрант Миланской консерватории, дирижер – 
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Эльмар Бурибаев, студент Венской консерватории – Жангир Жубанов, студентка Алматинской 

консерватории, флейтистка – Инкара Жубанова, внучки и внуки Ажар Ахметовны – Алуа и Адина 

Калиевы - бизнесмены, работающие в различных фирмах Казахстана и США, а также внук Дамир 

Калиев и внучка Айша Бегимбетова – студенты Университетов США и Канады. Конечно, есть и 

малыши, которым еще расти и расти…       

Главное кредо всех потомков Ахмета Жубанова – это выполнение Главного напутствия нашего 

Великого предка – всегда стремиться к исполнению своей мечты и стать достойными потомками 

своих Великих предков! 
 
 

ҚҦДАЙБЕРГЕН ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ҦЛТЫНЫҢРУХАНИ ЖАҢАРУЫ 

Айталы А.А. 

философия ғылымдарының докторы, профессор 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе 

  ҿңірлік мемлекеттік университеті 
 

Қ. Жҧбановтың ғылыми мҧрасын зерттеушілер оны тіл білімінің негізін салушы деп орынды 

айтады. Дегенмен зер салып қарасақ, Қ.Жҧбанов еңбектерінде философиялық, социологиялық ой-

пікірлер де баршылық. Осы орайда оның «Қазақ ҽдебиеті» газетінің 1935 жылы, 20 қарашада 

жарияланған «Тҿңкеріс жҽне қазақтың ҧлт тілі» мақаласы ҿзінің бҥгінгі кҥн ҥшін ҿткірлігімен еріксіз 

назар аудартады. 

Ҧлтаралық бәсекелестік 

Бҧл мақала Н.Ҽ.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңару» мақаласымен  ҥндесіп жатыр. 

Қ.Жҧбановтың мақаласындағы басты идея ҧлттың ҧлт болып  тҥлеуі, ҿзінің тҿлтума ерекшеліктерін 

сақтауы - ҧлтаралық бәсекелестікке қабілетті болуында. Қай заманда да «бір елдің ырысы екінші 

елдің сорына байланысты»,        «бір елдің кҿтерлуі ҥшін екінші елдің тҿмендеуі, қай кезде  қҧрып, 

тарих санасынан бір жола шығып қалуы», Қ.Жҧбановтың айтуынша, «айнуды білмейтін суық заң». 

«Ҿзгенің ҿлімін тауып, ҿлімтігіне шығып барып басына кҿтерген ҧлттар аз болмады», дейді автор. 

XX ғасырда да бҧл заңдылық тҧрпайы заманның тағылықтарынан тайған жоқ, бірақ жасырын, 

бҥркемелі, алдамшы сипат алды. «Жалғыз-ақ айырмасы сол маймҿңкеге шорқақ кҽрі заман елдері 

қылығын қымтамай ашып тастайтын еді, бҥгінгілер бҥркенішті сҥйеді», - деп отаршылдық саясаттың 

сыртқы кҿріністері, қҧбылыстары ҿзгергенмен, мазмҧны мен мҽні қай заманда да сақталып 

қалатындығына кҿңіл бҿлінген. 

Бҥгін ғалым айтқан суық заңның  XXI ғасырда да жалғасып келетіндігін кҿрсетеді: тауар, капитал, 

технология, ақпарат қана емес, идеялардың да тіпті ірі тҧлғалардың да айналымға тҥсуіне дем беріп 

отыр.  

Қуатты жаһандық экономика, жаһандық  саясат ҧлттық  меммлекеттер дербестігін ҽлсіретті. 

Мемлекеттің маңызды функцияларын бҥгін сырттан келген  инвесторлар атқарып жатыр. Экономика 

ҿзара тҽуелділік ортаға бейімделген сайын, ҧлттық мемлекеттер, аймақтық билік қауқарсыз болып 

барады. Инвесторлар ҧлттық мемлекеттерге емес, мемлекеттер инвесторларға тҽуелді. Жаңа жҧмыс 

орындарын ашу, бірқатар ҽлеуметтік мҽселерді шешу, табысты бҿлу, басқа да мҽселелер қолдан 

шығып бара жатыр. 

Глобализмге, планетарлық ҥкімет сияқты идеяларға талай ғасырлық, рухани мҧрасы бар 2 млрд. 

астам христиан, 1,6 млрд. мҧсылман, милиардқа жуық будда діндері мен ҧлттық мҽдениеттер қарсы. 

Ҽр ҿркениет ҿз қҧндылықтарын қорғауда, бҥгін батыс қҧндылықтары мен мҧсылман, конфуциялық, 

басқа ҽлемнің қҧндылықтары бҽсекелестік, қайшылық жағдайда ҿрістеуде. Ол бҽсекелестіктің 

астарында ҧлттық мемлекет мҥдделері де жатырғаны белгілі.  

2016 жылы Ресейдің «Социально-гуманитарные знания» журналы «Евразийская  интеграция: 

социально-политическое измерение» атты тақырыпқа арналған пікір-таластар ҧйымдастырды. Ресей 

ғалымдары Еуразиялық Одаққа байланысты мҽселелердің тек прагматикалық-экономикалық 

мҽселелер тҿңірегінде болатындығына  ҿкініштерін айта келіп, «Казахская сторона на этом 

достаточно энергично настаивает» деп қынжылыс білдірді. «Казахстанская сторона» дегенде 

президент Н.Назарбаевтың ортақ валюта, ортақ парламент, басқа да саяси мҽселелерге ҥлкен 

сақтықпен қарайтындығын меңзеп отырғаны анық. («Социально-гуманитарные знания», 2016, №4, 

121 бет). 

Мәдениеттер бәсекелестігі 

Қ.Жҧбановтың айтуынша, суық заңның екінші бір кҿрінісі-ол мҽдениеттер  бҽсекелестігінде  

болып отыр. 
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Қ.Жҧбанов  миллиондаған тағыларды «мҽдениетке баулуына» екі-ҥш жҥз  жыл болды,  соның 

қаншасы қатарға қосылғаны жҧртқа мҽлім болды?»- деп сҧрақ қояды. «Рас, дейді автор,- қай кезде 

иемденушілердің «болсын» дегенінен емес, капитал қоғамының ҿз  заңымен, азап пен бейнетке 

белшесінен бата жҥріп, қай бір колония елдерінің бір қос кҿтеріліп кететіні де бар». Отарланған ҧлт  

бағынышты ҧлттың қанын, сҿлін барынша мол сорыпғ жеке адамдар мен халықтарды қан мен ласты, 

бейнет  пен жоқшылықты кешіп ҿткізбей, прогресс тудырмаған. Отаршылардың кейде тарихтың 

еріксіз қол шоқпары болып, ҿз мҥдделері ҥшін индустрия орнатып, ғылым, білім тарататындығын, 

бірақ ол  қан жҧттырған, уланған апат  болып басталатындығын да ғалым ескертеді. 

Ҧлттар  мен мҽдениеттер байланысы ҽңгіме бола қалса, дейді Қ.Жҧбанов, жҧрттың кҿбінің білетіні 

«озық» мҽдениеттің ықпалы тиетіндігі ған, бірақ кесірінің тиетінін ҿте аз біледі. Осыдан келіп, автор 

«мҽдениетті елдін мҽдениеттілігінен ҿзге елдің кҿретін зияны кҿп»- деген ой тҥйеді. 

«Мҽдениет қазанның кҥйесінше жҧғатын нҽрсе емес»- деп Қ.Жҧбанов  орынды ой салды. Кейбір 

авторлар отарлаушы халықтардың қарым- қатынасын екі ҿркениеттің тоғысуы,ҿзара ықпалының  

кҿрінісі деп бағалайды. Шынында бҧл байланыс екі жаққа бірдей болды ма? Мҽдениеттер екі жақты 

ықпалын тигізу ҥшін, басқа мҽдениетті іздегендей, кҿксегендей жағдай тууы керек. Тең, ешкімнің 

алдында кесе  тҧрмайтындай жағдай болған кезде ғана ҧлттардың арасында бір-бірін шынықыласты 

дҽрежедегі қабылдау, бір-біріне бейімділік ахуал  орнайтындығын Қ.Жҧбанов баса айтады.  

Қазақ патшалық Ресейге,  кейінірек Кеңестік Ресейге қосылғаннан кейінгі басынан ҿткені, елінің, 

жерінің санасының орыстанғаны, жоқ болмаса америкалық ҥндістердің басынан кешкені, қҧрып 

кетуге таяуы жай ғана ҿркениеттер тоғысуы деген ой-пікірге сыя ма? Шын мҽнінде бҧл процестерді 

ҿркениеттердің бір-біріне қарсы тҧруы деген дҧрыс болар: отарлаушы мҽдениет бірте-бірте 

бағындыруға кҥш салса, отарланған халық қарсылық білдіріп, ҧлттық қҧндылықтарын сақтап қалуға 

тырысады. Бҧл басты тенденция жеке адамдардың, ҧлт ҿкілдерінің арасындағы байланысты, рухани 

қҧндылықтар мен алмасуды, алыс-берісті жоққа шығармайды. Ал отарлаушы елдің мҽдени  

байланыстарды отарлау саясатының мҥддесімен ҿлшейтіні тағы белгілі. «Қазақты патша ҥкіметі 

билегеннен қазақ мҽдениетіне қаншама зиян келгенін зерттеген адам жоқ»-дейді Қ.Жҧбанов. 

Жаһандануды бірыңғай  тек жағымда қҧбылыс деуге болмайды. Оның тҿңірегінде екіҧдай пікір 

қалыптасқан. Глобализм, ҽлемнің тҧтастығын, ҿзара тҽуелділігін, ҿзара икемділігін саңаға сіңіреді. 

Шындығында, бҧл бҥкіл ҽлемді бір қалыпқа салу емес, ҽртҥрлі, ҽр текті ҧлттық, діни, саяси 

мҥдделердің ықпалдасуы. Жаһанданудың сапалық мҽні осында. Бірақ жаһандану қоғамның барлық 

саласына ықпал жасайтын кҥрделі қҧбылыс. Жаһандану идологы Э.Гидденс ҧлттық «Мен» игілікке 

емес, дауға, жанжалға апарады деп есептеп, космополиттік ҧлт, планетарлық ҥкімет идеясын 

ҧсынады. «Оны кім жасайды?» деген сауалға, «Билік басындағы элита жасайды», - деген. 

Қазақ еліндегі интеллигенцияның бір тобы, олар кҿп емес, ҽсіресе, кҽсіпкерлер, мемлекеттік 

қызметшілер, кейбір ҽдебиет, ҿнер қайраткерлері ҧлттық қҧндылықтарды менсінбейтін 

космополиттік бағыт ҧстанса, екіншілері патриоттық, ҧлттық рухты жоғары бағалайтындар, олар, 

шҥкір, бҥгін басымдық топ. Космополитизм еліміздің тҽуелсіздігіне тҿнген қауіп, оның бетін тек бай 

мҽдениетімізбен, адамгершілік тҽрбиесін қарсы қою арқылы қайтаруға болады.  

Космополиттер жаһандану, ҧлттан алыстауды бҥгін прогреске жетудің жалғыз жолы деп 

еспетейді. Ҿз қарсыластарын надан, тар шеңберде ойлайтындар деп сынайды. Олар Еуроодақ 

елдерінің американдық киноларға шек қоятынын жақсы біледі. Ҽсіресе, француздар американдық, 

басқа да шет ел музыкасына, ҽртістердің ағылып келуіне, оларға ҧлттық ҿнер иелерінен артық 

еңбекақы тҿлеуге, шет елдік қойылымдар мен киноларға шектеулер белгілеуде. Басқа мҽдениеттерге 

айқара есік ашу, еуропалықтар  айтқандай. Оны қаржылай қолдау деген сҿз. Сондай – ақ кино, театр 

ҧлттың мінез-қҧлқына, ойлау мҽдениетіне ықпал етеді. Германия азаматтықты тек неміс тілін 

меңгерген, неміс мҽдениетін бойына сіңіргендерге, елдің  Конституциясын білетіңдерге береді. 

Бҥгін «Орыс ҽлемі» («Русский мир» доктринасы) славяндарды былай қойғанда орыс тілді 

қазақтарға, жалпы орыс тілді ҧлттарға  арналып отыр. Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңару» мақаласы жарияланғаннан кейін «рухани код» терминін біз жиі тілге  тиек ететін 

болдық. 2014 жылы В.Путин «Орыс ҽлемі» туралы  айта келіп,нас объединяет «не только наш общий 

генетический культурный код, но и  исключительно мощный генетический код».  (Путин В.В. «Для 

русского на миру и смерть красна». «Социологические исследования, 2015 №5,150 бет).   

Егер Қазақстандағы орыстарды айтатын болсақ, олардың басым кҿптілігі тек тҿлқҧжаттарымен 

емес, ниетімен, адал ісімен, пікірімен Қазақстан азаматы. Дегенменде славяндар мен орыстілді 

қазақтар соңғы кезде Ресейде білім алып, жҧмыста қалып жатыр. Ол ең алдымен еліміздің 

бҽсекелестікке қабілетсіздігімізден деп тҥсіну керек болар. 

 Бірер сҿз Қытай кҿршіміздің экономикалық та, идеологиялық ықпалы туралы. Бҧл тҧстада 
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Қ.Жҧбанов айтқан суық заңның кҿріністері оның белгілі береді. Алысқа бармай Конфуций 

Институттары туралы айтсақ. Олар Қытай тілімен шет ел азаматтарын Қытай мҽдениетімен 

таныстыруға арналған. Шындығында, ол институттардың қызметі де болашақты терең ойлауда. Бҥгін 

ҽлемнің 120 елінде 475 Конфуций институттары жҧмыс жасайды, оның  біреуі біздің университетте 

екені белгілі. Салыстыру ҥшін айта кетейік, Германияның 160 Гете институттары ҽлемнің 94 елінде, 

Британияның Британия кеңесі ҽлемнің 49 елінде жҧмыс жасайды жҽне олардың 70 офистері бар. 

(Деловая неделя, 10 қараша 2017 ж.) 

Ҧлт тҧтастығы 

Ҧлтаралық қатынастардағы суық заңның бір кҿрінісі- отаршылардың кертартпа психологияны 

терең сіңіруі. Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы «Қанымызға сіңген  кҿптеген де дағдылар мен топтаурын болған   

қасаң қағидаларды ҿзгертпейінше, біздің  толыққанды жаңғыруымыз мҥмкін емес»,-дейді. 

Ал патшалық Ресей тҧсында қазақтың шаруашылық қҧрылысындағы, сана-сезіміндегі, дейді 

Қ.Жҧбанов, «бар іріліктер ҧсақталуға, бар бҥтіндік ыдырауға ғана айналды. «Тіпті патша ҥкіметі 

қазақ қоғамындағы кертартпа дҽстҥрлер мен психологияны жоюдың орнына барын кҥшейтіп, жоғын 

жаңадан тудырады». 

Оның айтуынша, «қазақты ел қылып, қонысын бірлестіріп, басын қосып, бір тілде сҿйлетіп, бір 

текті мҽдениет қҧрғызған жағдай патша Ресейіне қараған дҽуір емес». Ол қарға тамырлы қазақтың 

1456 жылы алғаш рет ту кҿтеріп Қазақ Ордасы, Қазақстан деп аталған дҽуірден басталды. Қазақ 

Ордасы тҿрт ғасырда ҿзінің мемлекеттік жҥйесін, ҧлттық тҧтастығын қалыптастырған кезі еді. 

«Басқасын қойып, бірлескен қоғамның ішкі қатынасының негізгі айнасы болатын тілді алсақ, 

қазақ тіліндегідей бір ҿңкейлікті, бір қалыптылықты басқа тілдерде ҿте сирек ҧшыратуға болады- 

дейді Қ.Жҧбанов. Ғалым мҧндай тіл бірлігінің ешқандай ҧлтта кездеспендігіне, «қазақ жеріндей ҧшы-

қиырсыз шалқыған кең даланы алып жатып тҧрып, қалайша мҧндай тіл тҧтастығын жасай алды деген 

сҧрау таңданбастай нҽрсе емес деп», бҥл қҧбылыстың себебіне терең ҥңіледі. Тілдегі тҧтастық, 

бірҿңділік тҧрмыста ҧзаққа созылған тығыз қатынас болғандығынан деп кҿрсетеді. Ондай тығыз 

қатынас болмаса ҿзі неше тҥрлі кҿп елден қҧралған бір халықтың тілі мҧншама бірікпеген болар еді. 

Сондай-ақ, ғалымның айтуынша, жерге жеке меншіктің болмауы, жер – мҥлкінің ортақтығы 

адамды бір орынға арқандамай, бір-бірімен араласуына мҥмкіндік берді. Руаралық жҽне руішілік 

жауласу мен жарасу да  араластыруға, қатынасуға итермеледі. Осылардың негізінде қазақтың 

біртҧтас мҽдениеті мен тілі ҿркендеді, жетісті. 

Қ.Жҧбанов айтқандай, қазақ ҧлтының этникалық азғындауы Ресейге қарағаннан кейін басталды. 

«Қатынас ҽлсіреп, қазақ елінің бірлігі ыдырап, қоғам организмдері ҧсақталып, қазақтың бҧрыңғы 

тҧтас мҽдениетінің тігістері сҿгіліп, ҧсақталып, жарықшақталып батырауға айналғанын кҿреміз»- 

дейді ғалым. 

Ресейге  қараған тҧста ел билігі орыс ҥкіметінің қолына кҿшті, елдік, азаматтық сана кеміді. 

«Қоғам болған қоғамдық санасы бар қазақ енді  тек малшы болды», - дейді Қ.Жҧбанов. Ҿз малы мен 

басының қамынан басқа оған ойлайтын нҽрсе қалған жоқ. Сҿйтіп, азаматтық санасы кеміді.» 

Бҥгінгі  этносоциологияда орысша  айтқанда «информационная плотность» нации,  немесе ҧлттың 

ақпараттық тҧтастығы, ішкі тілдік,  дҽстҥлік, психологиялық, рухани, діни бірлігі. Ол тарихи 

дамудың жемісі. Қенес заманында ҧлттың ішкі бірлігі ҽлсіреді, қазақтар 1970 жылы Қазақстан 

халқының 29,9 % қҧрады. Тамағымыз тоқ болғанмен, қадырымыз жоқ халық болдық. Бҥгінде 

Қ.Жҧбанов айтқан азаматтық сана тҧтастай қалыптаса алмай жатыр. Қазақ тілі қазақтар ҥшін ортақ 

тілге айнала алмай отыр. Дін саласында да дҽстҥрлі діндегілер мен дҽстҥрлі емес діндегілер деп 

бҿлінеміз. Басқа да жікке бҿлінушіліктің кҿріністері баршылық. Ҽртҥрлі ҿңір қазақтарының бір-

біріне жанашырлық, тілектестіктен гҿрі бҿлектену, оқшаулану басым. 

Ҽр қазақтың қай тілде сҿйлеп, қай дінге бас  июі демократия қағидасына сҽйкес - ҿз еркі. Бірақ ҽр 

қазақ демократияны  сылтау  етіп ҧлтына, дініне салқындық білдірсе, мемлекетіміздің ҧлттық 

сыпатынан айрылатыны тағы да белгілі. Батыс индивидулизмі бізді орға жығатыны кҿрініп - ақ тҧр 

Біздің мҥддемізге ҧлттық демократия идеясы жақын. Бірақ қазақтың кейбір шенеуніктері ҧлттық 

идеяға жҧқпалы  ауруларға қарағандай қарайды. Ҧлттың биік мерейі, тіл намысы бҥгінгі кҥні 

азаматтардан саналы іс-ҽрекетті, табандылықты, рухани ізденістерді талап етеді. 

Халқымыздың жақсы ҽкенің кейінгі ҧрпаққа азық болатындығы туралы қағидасын сҿздің кең 

мағынасында тҥсінсек, Қ.Жҧбанов сияқты ғалымның ҧлт ҧрпақтарына сарқылмайтын жан азығы 

болатындығы белгілі.  

Қ.Жҧбанов тағылымы бҥгінгі ҧрпақты ҧлтымыздың тарихына, мҽдениетіне, жан дҥниесіне терең 

ҥңіліп қарауға тҽрбиелейді. 
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Yazı/alfabe; insanoğlunun sesli, sözlü dili kalıcı/bengü kılma çabasının sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Ancak, dil ile yazının buluşması insanlık tarihinde oldukça yeni bir olgudur. Çeşitli sesler ile bu seslerin 

iğretilenmesine dayanan dilin ayrışımı, resim ile resim yazı ve nihayet yazının ortaya çıkışından on binlerce 

yıl önce gerçekleşmiştir. Yani, dil yazıdan çok eski ve yaşlıdır
1
. Var oluşundan sonra çok uzun zaman sözlü 

dili kullanan insanoğlu duygu ve düşüncelerini, birbiriyle olan sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerini 

somutlaştırma ve belgeleme ihtiyacından hareketle tarihin belki de en büyük icadı olan alfabeyi/yazıyı icat 

etmiştir
2
.  

Dünyanın en hareketli milletlerinden biri olan Türklerin coğrafyası, tarih boyunca durmadan değişmiştir. 

Dolayısıyla Türk dilinin yayılma alanları da bu hareketliliğe bağlı olarak bazen genişlemiş bazen daralmıştır. 

Türk dilinin tarihî yayılma alanları, bugünden daha geniştir. Bu sebeple Türkler tarih boyunca yaşadıkları 

coğrafyalarda pek çok farklı millet ve kültürle iç içe olmuşlar, farklı din ve kültürleri benimsemişler, kültürel 

anlamda da karşılıklı olarak etkileşime geçmişlerdir. Bu karşılıklı etkileşim alfabe konusunda da kendisini 

göstermiştir. Türklerin pek çok farklı alfabe kabul etmesinde bilhassa sonradan benimsedikleri dinlerin etkisi 

oldukça fazladır. Bilinen devrelerden itibaren ise Şamanist, Budist, Manihaist, Musevi, Nestoriyen (Süryani), 

Hristiyan, Müslüman vs. olan Türkler, değiştirdikleri din gereğince o dine uyan alfabeleri kullanmışlardır. 

Tengrici Türklerin Köktürk, Budist Türklerin Uygur ve Brahmi, Manihaist Türklerin Mani, Musevi Türklerin 

İbrani, Müslüman Türklerin Arap, Hristiyan Türklerin ise Latin, Ermeni, Kiril, Grek vs. gibi yazıları 

kullanmalarında din faktörü oldukça belirleyici olmuştur
3
. 

Türkler tarih boyunca birçok alfabe kullanmıştır. Türkçe kadar farklı alfabelerle yazılmış bir başka dil 

daha yoktur. Tarih boyunca anayurtlarında ve yaptıkları akınlarda çeşitli topluluklarla ilişki kurmuş, 

bunlardan birçoğunu hâkimiyetleri altına almış, Göktanrı inancından Müslümanlığa kadar art arda türlü 

dinler kabul etmiş, bunun sonucunda da Türkçeyi yazmak için, kendi dillerine uygun olsun olmasın, çeşitli 

etkiler altında farklı yazı sistemleri kullanmışlardır
4
. Avrupa dilleri baştan beri Latin Alfabesi ile, Grekçe 

baştan beri Grek alfabesiyle, Slav dilleri baştan beri Grek alfabesinden gelişen Kiril alfabesiyle, Ermenice 

Ermeni alfabesiyle, Arapça Arap alfabesiyle yazılırken Türkçe ise metinlerle izlenebilen yaklaşık 1300 yıllık 

tarihi boyunca, farklı dönem ve çevrelerde Köktürk, Mani, Soğd, Uygur, Brahmi, Tibet, Ermeni, Grek, 

Süryani, Arap, İbrani, Latin ve Kiril (Slav) gibi başlıca 13 farklı alfabe ile yazıya geçirilmiştir. Bu 

alfabelerden daha dar çevrelerde ve daha az süreli olarak kullanılan Soğd, Mani, Brahmi, Tibet, Süryani, 

Grek, Ermeni, İbrani alfabelerinin yanı sıra Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril (Slav) alfabeleri Türkçenin 

yazımı için yaygın şekilde ve daha uzun süreli kullanılan alfabeler olma özelliğini taşımaktadırlar
5
. 

Ortak Alfabe 

Dil birliğine giden yolun ön şartı, öncelikle bu birliği içtenlikle istemektir. Ortak dil oluşumunun birinci 

aşaması ise ortak alfabedir.Türk dünyasında ortak dile giden yolda kısa vadede alınabilecek sonuçların 

                                                 
1
 Günay Karaağaç, Dil, Tarih ve İnsan, Kesit Yay., İstanbul 2009, s. 20. 

2
 Cengiz Alyılmaz, (Kök)Türk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara 2007, s. 1. 

3
 Osman Fikri Sertkaya,  "Grek Harfleriyle Yazılmış Anadolu Karamalı Ağzı Metinleri Üzerine", Journal of Turkish 

Studies, 28/II, Günay Kut Armağanı IV, 2004, s. 2. 
4
 A. Dilâçar, Alfabemizin 45. Yılı Dolayısıyle: Türk Yazısının Geçirdiği Evreler, Türk Dili, Kasım 1973, C. XXIX, S. 

266, s. 211. 
5
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başında ―ortak alfabe‖ gelmektedir. Alfabe doğrudan dil ile ilgili bir olgu olmamakla birlikte, yazılı 

metinlerin karşılıklı olarak okunabilmesi ve özellikle ortak yazı dili için vazgeçilmez bir ilk adımdır. 

Günümüzde Rusya Türkleri (Tatar, Başkurt, Nogay, Karaçay-Malkar, Kumuk, Çuvaş, Yakut, Altay, 

Hakas, Tuva), Kırgızistan ve Kazakistan Kiril alfabesini; Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Latin alfabesini; Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Doğu Türkistan Türkleri 

ise Arap alfabesini kullanmaktadırlar. 

10. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Arap alfabesi Türk dünyasının ortak alfabesi idi. Daha 

sonra gündeme gelen Latin alfabesi 20. yüzyılın ilk yarısında Sovyetler Birliğinde konuşulan Türk dillerinin 

yazımında da bir müddet kullanılmıştır. Türkiye‘nin de 1928‘de kabul ettiği Latin alfabesi, Köktürk, Uygur, 

Arap alfabeleri kadar uzun süreli olarak kullanılmamış olsa da bugün Kiril alfabesiyle birlikte Türkçenin en 

fazla eser verildiği ve en fazla nüfus tarafından öğrenilen alfabesi durumundadır. Yenileşme, çağdaş yaşama 

uyma anlamı taşıyan Lâtin alfabesine geçiş Türk illerinde türlü zaman ve şekillerde olmuştur. Lâtin 

alfabesini kabul eden ilk Türk toplumu Yakutlar olmuştur. 1819‘dan itibaren Kiril alfabesi ile yazılmakta 

olan Yakut Türkçesi için ünlü Yakut pedagogu S. A. Novgorod 1917‘de 33 harften oluşan Lâtin asıllı yeni 

bir alfabe düzenlemiş ve Yakut Türkçesi bu tarihten 1939‘a kadar bu alfabe ile yazılmıştır. Latin alfabesiyle 

yazılan ikinci Türk yazı dili Azerbaycan Türkçesidir. Mayıs 1922‘de, Azerbaycan‘ın başkenti Bakü‘de ―Yeni 

Türk Elifba Komitesi‖ adlı bir komite kurulmuş ve Azerbaycan Cumhuriyeti‘nde 1923-1924 yıllarında 

yayımlanan bir genelgeyle Lâtin asıllı yeni Türk (Azerî) alfabesinin kullanımının zorunlu olduğu 

belirtilmiştir
6
. Latin alfabesi böylece 1939‘a kadar Azerbaycan‘da kullanılmıştır. 

1926 yılında Bakü‘de toplanan I. Türkoloji Kongresi‘nde, Türk alfabesi konusunu da görüşülmüş ve 

Azerbaycan‘da kullanılmaya başlanan yeni Türk alfabesi öteki Sovyet Türklerine tavsiye edilmiştir. Bu 

arada, çeşitli Sovyet cumhuriyetlerinde çeşit çeşit Türk alfabeleri hazırlanması eğilimi baş göstermiş, Türk 

alfabesinin bölünmesine sebep olacak bu durumu önlemek ve Sovyet Türkleri arasında yazı değişikliğini tek 

elden yürütmek amacıyla 1926 yılında ―Merkez Komite‖ kurulmuştur. ―Yeni Türk Elifbası Merkez 

Komitesi‖ adını taşıyan ve çeşitli Sovyet cumhuriyetleri temsilcilerinden oluşan bu kurul, yeni Türk 

alfabesinin birleştirilmesi işini öncelikle ele almış, 1927 yılında ―Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi (Yañalif)‖ 

adıyla yeni bir alfabe hazırlayıp yayınlamıştır. Bu alfabe Sovyetlerde yaşayan bütün Türk halklarının ortak 

alfabesi olarak kabul ardından ortak alfabenin uygulanmasına geçilmiştir
7
.  

Sovyetler Birliği‘nde Kiril alfabesinin kabul edilmesine kadar Türk boyları kısa bir zaman da olsa Latin 

alfabesini kullanmışlardır. Eski Sovyetler Birliği‘nde Türk yazı dilleri aşağıda gösterilen yıllar arasında 

Yañalif denilen Latin alfabesiyle yazılmıştır: Sahaca (1917-1939), Azerbaycan Türkçesi (1925-1939), 

Karaçayca-Balkar Türkçesi (1927-1939), Tatar Türkçesi (1927-1939), Altay Türkçesi (1928-1938), Kazak 

Türkçesi (1928-1940), Kumuk Türkçesi (1928-1938), Nogay Türkçesi (1928-1938), Türkmen Türkçesi 

(1929-1940), Hakas Türkçesi (1929-1939), Kırgız Türkçesi (1928-1940), Kırım Tatar Türkçesi (1929-1938), 

Başkurt Türkçesi (1930-1940), Tuva Türkçesi (1930-1943), Uygur Türkçesi (1930-1947), Gagavuz Türkçesi 

(1932-1957)
8
. 

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birbiri arkasından bağımsızlıklarını ilan eden Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan cumhuriyetlerinde dil ve alfabeler konusunda da önemli 

değişiklikler yaşanmış, Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu 

cumhuriyetlere adların veren halkların dillerinin yeni cumhuriyetlerde konuşma dili, yazı dili ve resmi dil 

olarak hâkim kılınması yanında bazı cumhuriyetlerde dilin yazısının değiştirilmesi yani Kiril alfabesinden 

Latin alfabesine geçiş de önemli siyasi ve kültürel gelişmelerden biri olmuştur.  

Latin alfabesi temelinde ortak bir alfabenin hazırlanması konusu, 18-20 Kasım 1991 tarihleri arasında 

İstanbul‘da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Milletlerarası 

Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu‘nda ele alınmıştır. Türkiye‘den ve Türk dünyasının diğer 

bölgelerinden bilginlerin katıldığı söz konusu sempozyumda Türk yazı dilleri için tavsiye edilen ve Türkiye 

Türkçesinde kullanılan Latin alfabesini temel alan ―Ortak Türk Alfabesi‖ imzalanır. Sempozyumun sonuç 

bildirisinde bilim adamları tarafından Türk boylarında Latin harflerine dönme düşüncesi oy birliği ile kabul 

edildiği belirtilmiştir. Ayrıca Latin asıllı alfabenin kabul edilmesinin, Türk boylarının birbirlerini anlaması 

ve kültür birliğinin pekiştirilmesinde en önemli unsur olduğu görüşüne oy birliği ile varıldığı ifade 

edilmiştir.
9
 

                                                 
6
 Erdal Şahin, ―Kazan Tatar Türklerinin Latin Alfabesi Mücadelesi‖, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 199, 

Temmuz 2003, İstanbul, s. 43. 
7
 Erdal Şahin, agm, s. 43. 

8
 Talat Tekin, age., s. 98. 

9
 ―Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu Sonuç Bildirisi‖, (1992). Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu 

(18-20 Kasım 1991), Yay. haz. Doç. Dr. Nadir Devlet, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, s. 67. 
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Burada tavsiye edilen ve Türkiye Türkçesinin yazıldığı Latin Alfabesini temel alan alfabe, Ä ä, X x, Q q, 

Ñ ñ, W w harfleriyle genişletilmiş olup 34 harften oluşmaktadır. Daha sonra 29 Eylül – 2 Ekim 1992‘de 

Bişkek‘te toplanan Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanları ve Türk Toplulukları Eğitim Temsilcileri II. 

Konferansı‘nda, 8-10 Mart 1993 tarihinde Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından Ankara‘da 

düzenlenen alfabe ve imla konferansında, ayrıca 21-23 Mart 1993‘te Antalya‘da yapılan Türk Devlet ve 

Toplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı‘nda da bu mesele ele alınmış ve 34 harfli ―Ortak Türk 

Alfabesi‖ onaylanmıştır.  

ORTAK TÜRK ALFABESİ 

 

 a f j o u 

 

 b g k ö ü 

 

 c ğ q p v 

 

 ç h l r w 

 

 d x m s y  

 

 e ı n ş z  

 

ä        i  ŋ         t   

 

Türk Cumhuriyetleri için ortak bir alfabe önerisinden hemen sonra Azerbaycan Aralık 1991‘de Latin 

alfabesine geçiş kararı almıştır. 12 Nisan 1993‘te Türkmenistan, 2 Eylül 1993‘te Özbekistan Latin alfabesine 

geçişi kabul etmiş, daha sonra yine 1993 yılı içinde Gagavuz Özerk Cumhuriyeti ve Kırım Özerk 

Cumhuriyeti Latin alfabesine geçmeyi kararlaştırmıştır. 1999‘da Tataristan Özerk Cumhuriyeti de da Latin 

alfabesine geçmeyi kabul etmiş, ancak daha sonra Rusya Federasyonunun 15 Kasım 2002‘de aldığı ―Tüm 

Rusya Federasyonu içerisindeki halkların Kiril alfabesine devam etmesi‖ konusundaki kanun sonucunda 

Latin alfabesine geçiş çalışmaları sonlandırılmıştır
10

. Kırgızistan‘da birçok siyasi ve bilimsel toplantıda Latin 

harflerinin kabulünün önemi ve gerekliliği sonucu çıkmış olsa da, bu cumhuriyetlerde Rus nüfusunun 

çokluğu ile Rusçanın ikinci resmi dil olarak anayasada yer alması ve bu dilin sosyal hayatta aktif kullanılışı 

Latin alfabesine geçişi zorlaştırmaktadır.
11

 

Bugün Kazakistanda Latin alfabesine geçme konusunda önemli adımlar atılmıştır. Her ne kadar 

Kazakistan‘da alfabe değişikliği hususunda Göktürk ve Uygur alfabelerinin kullanılmasını savunanlar, Arap 

alfabesine dönülmesi gerektiğini düşünenler, Kiril alfabesinin kullanılmasının devam etmesini savunanlar ve 

son olarak Latin alfabesinin kabul edilmesinin doğru olacağını düşünen dört ayrı grup arasında tartışma 

olduğu bilinse de Kazak Latin alfabesinin kabul edilmesi noktasına gelinmiştir.  

Kazakistan‘ın Latin alfabesini kabul etmesi büyük önem taşımaktadır. Latin alfabesinin kabulüyle birlikte 

hem Türk Dünyasıyla bütünleşme yolunda önemli bir adım atılmış olacak hem de bir yandan küreselleşme 

sürecine uyum sağlanarak  Kazak ulusal kimliğinin inşa edilmesi sürecinin hızlandırılmış olacaktır.  

Türk Dünyası için ortak alfabe elbette önemlidir ancak bir de kabul edilecek alfabenin Türklerin 

birbirlerinin yazılarını okumasında ve dolayısıyla birbirlerini anlamaları noktasında anlaşmazlığa sebep 

olmaması gerekmektedir. Haliyle bu alfabelerin 1991‘de Türkiye‘de kabul edilen ortak alfabeye uyumlu 

olması önemlidir. Türkmenistan ve Özbekistan‘da kabul edilen Latin alfabeleri kısmen ortak Türk 

alfabesinden farklıdır. Kazak alfabesinin şu an için kabul edilen son şekli mevcut alfabe tasarılarında ortak 

Türk alfabesinden bir hayli farklı olan ünlü ve ünsüz işaretlerinin bulunduğu görülmektedir. Kanaatimizce 

Türk ülkeleri için hedef  yalnızca Latin alfabesine geçmek değil, bütün Türk yazı dilleri için ortak Türk latin 

alfabesine geçmektir.  

Bu bağlamda Kazakistan‘ın kabul ettiği Latin alfabesi büyük önem taşımaktaydı. Türk Dünyasının 

vazgeçilmez bir parçası olan ve bağımsızlıktan sonra yaptığı hamlelerle Türk Dünyasında, Orta Asya‘da ve 

dünyada oldukça saygın bir yer edinen, izlediği politikalarla âdeta Türk Dünyasına ufuk gösteren bilge lider 

                                                 
10

Erdal Şahin, ―OrtaAsyaveKafkasyaBağımsızTürkCumhuriyetlerindeYeniDilPolitikaları BağlamındaAlfabeDeğişimi‖, 

Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri veTürkiye (Ed. Okan Yeşilot),  Ümraniye Belediyesi Yay., 

İstanbul 2012, s. 380-382. 
11

Erdal Şahin, agm., s. 383. 
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Nazarbayev‘in ve Kazakistan‘ın ortak Türk alfabesi temelinde bir alfabe kabul etmesi beklenmekteydi. 

Kazakistan‘ın böyle bir alfabeyi kabul etmesi daha sonra biraz ortak Türk alfabesinden farklı alfabeler kabul 

eden diğer Türk cumhuriyetlerine de ilham verecek ve ileride bütün Türklerin kullanacağı ortak bir Türk 

alfabeye geçilmesi yolunda örnek teşkil edecekti. Ancak, beklenen olmadı. Ortak Türk diline giden yolun en 

önemli adımının ortak Türk alfabesine geçmekle mümkün olduğu hatırdan çıkarılmayarak ileride bütün 

Türklerin kullanacağı ortak bir alfabe oluşturulması en büyük temennimizdir. 
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МАТЕРИАЛЫНДА)  

 

Таһирова Р.Н.  

БДУ, Ҿфҿ ҡ.  

Етҽксеһе:Шайхисламова З.Ф.  

ф.ф.к., доцент  

 

Диалектология – ул тел белеменең айырым бер тармағы. Ул билдҽле бер телдең диалекттарын һҽм 

һҿйлҽштҽрен, йҽғни халыҡтың йҽнле һҿйлҽҥ телен ҿйрҽнеҥҙе маҡсат итеп ҡуя. Диалектология 

термины грек телендҽге диалектос (dialectos) – «һҿйлҽш» һҽм лого (logo) – «фҽн», «тҽғлимҽт» тигҽн 

һҥҙҙҽрҙҽн алынған. Башҡорт диалектологияһы башҡорт диалекттарын һҽм һҿйлҽштҽрен ҿйрҽнҽ [4, 6].  

Башҡорт теленең диалекттары һҽм һҿйлҽштҽренең факттары телде тел тарихы, халыҡ мҽҙҽниҽте 

менҽн бҽйлҽп ҿйрҽнгҽндҽ йҽғни этнолингвистик, этнолингвокультурологик йҥнҽлештҽ ҿйрҽнеҥҙҽ 

ҽһҽмиҽте ҙур. 

Башҡорт диалекттарын ҿйрҽнеҥҙең ҡыҙыҡлы тарихы бар. Ул уны нисек тулы һҽм йҿкмҽткеле итеп 

атау менҽн дҽ бҽйле. Мҽҫҽлҽн, кҿнсығыш диалекты уҙған быуаттың 20 – 30-сы йылдарында, ҡыуаҡан 

ҡҽбилҽһенең исеме менҽн, ҡыуаҡан диалекты тип атап та йҿрҿтҿлгҽн. Ҽммҽ диалектты бер ырыу 

йҽки ҡҽбилҽ исеме менҽн генҽ атау ысынбарлыҡты тулы сағылдыра алмай, тигҽн фекергҽ таянып, 

уның исемен ҥҙгҽрткҽндҽр. [4, 39] 

Ғалимдар билдҽлҽҥенсҽ, кҿнсығыш диалект Башҡортостан Республикаһының кҿнсығыш һҽм 

тҿнъяҡ-кҿнсығыш регионы – Белорет районында (кҿнсығыш ҿлҿшҿ), Баймаҡ районында (тҿньяҡ-

кҿнсығыш), Бҿрйҽн районында (шулай уҡ тҿнъяҡ-кҿнсығыш тҿбҽге), Ҽбйҽлил, Учалы, Салауат, 

Балаҡатай, Мҽсетле, Ҡыйғы, Дыуан райондарында, Силҽбе ҿлкҽһендҽ (Арғаяш, Ҡоншаҡ, Сосновка, 

Сыбаркҥл, Уй, Ҡыҙыл, Ҡуҫа, Йҽткҥл һ.б. райондарында), Ҡурған ҿлкҽһендҽ (тҿп ике районда – 

Ҽлмҽн, Сафакҥл райондары), Свердловск ҿлкҽһендҽ (Тҥбҽнге Һирге, Ҽртҽ, Красноуфимск 

райондары) йҽшҽгҽн башҡорттарҙың һҿйлҽҥ телен берлҽштерҽ. Был майҙанда борон – борондан 

ҡатай, табын, ҽйле, кҿҙҽй, ҡыуаҡан, кҥбҽлҽк, тилҽҥ, тамъян, ҡарағай – ҡыпсаҡ, һалйот, һеңрҽн һ. б. 

ырыу – ҡҽбилҽлҽргҽ ҡараған башҡорттар йҽшҽгҽн [3, 5].  

Н. X. Мҽҡсҥтова ҥҙенең «Башҡорт теленең кҿнсығыш диалекты» тигҽн монографияһында Белорет 

районы Ҽзекҽй ауылы һҿйлҽшсҽһе Мейҽс һҿйлҽшенҽ ҡарай тип билдҽлҽй.  

Мейҽс һҿйлҽшендҽ ҡыҙыл һҽм урта урал һҿйлҽштҽре менҽн уртаҡ һыҙаттар кҥҙҽтелҽ. Башҡорт 
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теленең диалекттар системаһында, тип яҙа Н. X. Мҽҡсҥтова, мейҽс һҿйлҽше һымаҡ ҥтҽ ныҡ ҡатнаш 

характерҙағы бҥтҽн һҿйлҽште кҥрһҽтеҥе ҡыйын. Шуға кҥрҽ, уның ҡатнаш характерҙа булыуын 

иҫҽпкҽ алып, һҿйлҽште айырым бер ырыу йҽ ҡҽбилҽ исеме менҽн атау мҿмкин дҽ тҥгел.  

Н.Х.Мҽҡсҥтованың монографик хеҙмҽтендҽ ҡыҙыл һҿйлҽше тҥбҽндҽге ҿс һҿйлҽшсҽне 

берлҽштергҽнлеге билдҽлҽнҽ: бҿрйҽн, ҡарағай – ҡыпсаҡ һҽм кҥбҽлҽк һҿйлҽшсҽлҽре [3, 250].  

Беҙҙең мҽҡҽлҽнең маҡсаты Белорет районы Ҽзекҽй ауылы һҿйлҽшсҽһе ҥҙенсҽлектҽрен 

ҡылыҡһырлау. Ул башҡорт теленең кҿнсығыш диалекты мейҽс һҿйлҽшенҽ ҡарай. Ҽммҽ һҿйлҽшсҽнең 

фонетик, морфологик һҽм лексик ҥҙенсҽлектҽрен ҡарағанда, Ҽзекҽй ауылы халҡы ҡыҙыл һҿйлҽше 

ҥҙенсҽлектҽрен ҡуллана. 

1. Башҡорт ҽҙҽби телендҽ һҥҙ башындағы [ ҥ, ҿ] ҿндҽре урынына ҽзекҽйлелҽрҙҽ [ҿ] ҡулланыу 

ҿтҿклҽү – ( ҽҙ.т. үтеклҽү), ҿрҽк- (ҽҙ.т.ҿйрҽк). 

Бер тҿркҿм һҥҙҙҽрҙең тамырында һҽр ваҡыт артҡы рҽт һуҙынҡылары ҡулланыла: асы, айҙаныу, 

аҡшандау. 

2. Ярҙамсы ҡылымдарҙан алда килеҥсе алып ҡылымының нигеҙен ҡыҫҡартып ҽйтеҥ (элизия) 

кҥренеше: ҽпир (ҽҙ.т. алып бир), апар (ҽҙ.т. алып бар), апсыҡ (ҽҙ.т. алып сыҡ), апҡайт (ҽҙ.т. алып 

ҡайт), ҽпкил (ҽҙ.т. алып кил). 

Тағы ла ялғау ҡушылғанда һҥҙ аҙағында л ҿнҿнҿң тҿшҿп ҡалыуы киңерҽк урын ала. Был ҿн, 

мҽҫҽлҽн, -ма киҫҽксҽһе алдынан да тҿшҿп ҡалыусан: аманы (ҽҙҽби т. алманы), һаған (ҽҙ.т. һалған), 

киһен (ҽҙ.т. килһен).  

Исем, ҡылым, сифат яһаусы ялғауҙарға миҫалдар: таштау - ташлау, йырҙау - йырлау, ямандау - 

яманлау, ташты ер – ташлы ер, тауҙыҡ - таулыҡ, йүнде геше – йүнле кеше, тоҙҙо аш – тоҙло аш, 

ҡырҡтаған - ҡырҡлаған, таштыҡ - ташлыҡ.  

3. Ҽзекҽй һҿйлҽшсҽһенең лексик ҥҙенсҽлектҽре тҥбҽндҽгелҽр: 

 Апа – атайҙың, ҽсҽйҙең ағаһы.  

Осҡалаҡ – ҡамҡа ( божья коровка). 

Ижҽб ( ижҽп) уҡыу – никах уҡыу. 

Шалдау – буяу. 

Ҡойо – ҡоҙоҡ ( колодец). 

Лҽпҽҫ – ваҡ һуҡыр себен. 

Кубышка – ҿс литрлыҡ банка; 

Шипше – мейестҽн кҥмер ала торған ҡыҫҡыс (шипцы); 

Маркуф – кишер; 

Ҽгҥрсҽ – ҡыяр; 

Ҡҽрендҽш -   һ.б. 

Н.Х. Мҽҡсҥтова билдҽлҽҥенсҽ, кҿнсығыш диалекты башҡорт теленең бик боронғо нигеҙе, 

ядроһы[4, 44]. 

Ерлеһҿйлҽштең нескҽлектҽрен белеҥ ҽҙҽби тел ҡанундарын нығыраҡ тҿшҿнҿҥгҽ килтерҽ. Тыуған 

тҿбҽгеңдең телен белеҥ, ата – олатайҙар, ҽсҽй – ҿлҽсҽйҙҽр теле аша ерле һҿйлҽш нескҽлектҽрен 

ҿйрҽнеҥ , артабан тел ҿҫтҿндҽ эшлҽргҽ тура килгҽндҽ ҡиммҽтле белем сығанағы булып килҽ. Был 

ҡанунды беҙ диалектологик практика ҥткҽн ваҡытта нығыраҡ аңлайбыҙ. Диалект, һҿйлҽш, 

һҿйлҽшсҽлҽрҙең ҥҙенсҽлектҽрен ҿйрҽнеҥҙең актуаллеге бҿгҿнгҿ кҿндҽ уларҙың телдҽн юғалыуы 

менҽн дҽ туранан тура бҽйле.  
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Соңғы онжылдықта когнитивті лингвистиканың даму аясында когнитивті терминтануға қатысты 

бірқатар еңбектер пайда болды. Алайда, терминнің когнитивті сипатын қарастыруда, еңбек 

авторлары, когнитивті терминтану когнитивті лингвистика мен антрополингвистикаға сҥйенеді, 

ҿйткені ол,  ҽсіресе, адам миының жҧмыс істеу механизмін  меңгеру аясында,  ақпаратты қайта ҿңдеу 

жҽне оны қабылдау ҥдерісінің ерекшелігі тҧрғысынан кҿпқырлы зерттеулер жасауға мҥмкіндік береді 

деген фразамен шектеледі.  «Терминтануда бҧл маңызды мҽселеге айналды, ҿйткені қандай да бір 

терминнен тҧратын концептіні жасағанда жаңа бірліктердің пайда болуын болжауға немесе оларды 

барынша ой елегінен ҿткізіп барып жасауға мҥмкіндік пайда болады» [1,20-29]. Бҧл жағдайда 

когнитивті терминтану терминологиялық  концептілерді зерттеу деп тар мағынада ҧғынылады. 

Терминжҥйеде жаңа бірліктердің пайда болуын  болжау зерттеудің когнитивті ҽдістеріне сҥйенбей-

ақ, дҽстҥрлі терминтануда жақсы жолға қойылған, терминжҥйенің қҧрамына толыққанды ене 

қоймаған бірліктерді жіктеудің негізінде (терминалды, квазитерминдер, терминоидтар), сонымен 

қатар, ғылыми мҽтінде атауыштық бірліктердің қызмет етуін есепке ала отырып, дҽстҥрлі мҽтін 

талдау негізінде жҽне ондағы ҽлі терминологиялық атау бола қоймаған анықтамаларды жасау 

негізінде жҥзеге асады. Концептіге осы мақсатпен жҥгіну мҧндай болжам жасауды тек қиындата 

тҥсері анық. 

А.Х.Азаматова  дҽстҥрлі терминтану тілдік бірлік талдауы аясынан шықпайды, ал терминтанудағы 

когнитивті кҿзқарас оны дҽстҥрлі тіл білімі шеңберінен шығарып, пҽнаралық байланыс ҥдерісіне 

ҽкеліп, оны «ашық» (айқын) ғылымға айналдырады деген тҧжырымдама жасайды[2]. Бҧндай 

қҧбылыс ҿз кезегінде қазіргі тіл білімінің антропоцентристік парадигмасынан бастау алатын 

«экспансионизм» атауына ие болды. Тіл білімі тарихында ХХ ғ. аяғы мен ХХІ ғ. басында 

антропоцентризм басымдық танытуы байқалып отыр, автор терминтанудағы жаңашылдықтарды 

когнитивтік терминтанымның басты мҽселесі терминнің пайда болуы, «жалпықолданыстағы 

сҿздердің терминге айналуы, тҿл немесе кірме сҿздерден саналы тҥрде жаңа лексикалық бірлік жасау, 

сол сияқты басқа ғылым салаларынан жаңа термин жасау т.б» деп атап кҿрсетеді. 

Когнитивті терминтанудың заманауи мҽселелеріне автор «терминологияның дамуын саналы тҥрде 

басқару», оның ҧлттық жҽне халықаралық сипаты тҽрізді мҽселелерді жатқызады. Терминтанудың 

кҿрсетілген аспектілерінің бірде-бірі жаңа емес немесе бҥгін кҿтеріліп отырған мҽселе емес, ҿйткені 

олар терминдерді қҧрылымдық жағынан зерттеумен немесе атауыштық бірліктердің қызмет 

ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Бҧл мҽселелердің барлығы дҽстҥрлі терминтану зерттеулерінде 

басты назарда болды. 

Терминтануда қалаған нҽрсені шындыққа айналдыруға ҧмтылу, когнитивті бағыттағы 

жаңашылдықты қандай жолмен болса да негіздеуге тырысу оның даму тарихын бҧрмалауға алып 

келеді. Терминтану ешқашан тілдік бірлікті зерттеуде терминжҥйені толықтыру тҽсілдерінен, термин 

теориясының ғылыми білім жҥйесімен байланысынан, ғылым мен қоғам тарихынан, ғылымдардың 

ҿзара байланысынан, тілдік жҽне ғылыми қатынастардың кҿрініс беруінен жҽне басқа да 

экстралингвистикалық факторлардан тыс зерттемеген. 

Дҽстҥрлі терминтануға қарағанда когнитивті терминтану ең алдымен, адам тҽжірибесі мен қызмет 

ерекшелігін кҿрсететін тілдік қҧрылым мен ментальді қҧрылым қатынасы мҽселесін, тілдік білімнің 

қарапайым жҽне ғылыми, ассоциативті-бейнелі, рационалды-логикалық сияқты ҽртҥрлі тҧрпатының 

кҿрінісін қарастырады деген тҧжырымдама бар [3, 5]. Алайда тілдегі білімнің ҽртҥрлі тҧрпатының 

кҿрінісі мҽселесіне дҽстҥрлі терминтану да ҥнемі назар салып келеді. Қарапайым жҽне ғылыми білім 

арасындағы байланыс сҿз бен термин арақатынасы мҽселесі аясында, термин жасаудағы тілдік 

метафора мен метонимияның рҿлі, сонымен қатар, терминдердің тек ғылыми, оқу ғана емес, кҿркем 

ҽдебиетте де терминдердің бейтерминдену жҽне қолданылу ҥдерістері қарастырылды. Ғылым 

салаларының бейнеленуіндегі менталды қҧрылым деңгейіндегі жҽне олардың ҿзара байланысы 

жалпы ғылыми жҽне арнайы бірліктер материалы негізінде зерттелді.  

Білімді жеткізуде ассоциативті-бейнелі кҿзқарасты пайдалану терминнің  экспрессивті-

эмоционалдығы туралы пікірталас тудырды, ал логикалық-тілдік (рационалды-логикалық) қарым-

қатынастар (ҧғымдар мен терминдер жҥйесінің иерархиялық қатынасы, ғылыми жіктелім мен 
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анықтама мҽселелері, ғылыми білімді морфологиялық жҽне сҿзжасамдық тілдік қҧралдар арқылы 

категоризациялау жҽне т.б. ) менталды қҧрылымның негізгі бір тҥрі – ғылыми ҧғымдарға, олардың 

ғылыми анықтамаларындағы қҧрылымдық ерекшеліктеріне негізделді.  

Е.И.Голованова терминтанудың когнитивті теориялар ықпалымен қҧрылған маңызды идеялары 

деп тҿмендегілерді кҿрсетеді: 

1. Термин жҽне ҧғым қатынасының сипатына кҿзқарасты ҿзгерту, терминтану айналымына 

«концепт», «концептуалды қҧрылымдар», білім форматтары ҧғымдарын енгізу арқылы бҧл қатынасқа 

тҥсінікті тереңдету. 

2. Терминнің когнитивті қызметінің (дҽстҥрлі терминтанудағы атауыштық жҽне анықтамалық 

қызметінен бҿлек) аса маңызды екендігін  тану. Терминнің когнитивті функциясының ішінен аса 

маңызды бағдар беру қызметін  бҿліп кҿрсету. 

3. Терминді кҽсіби таным мен кҽсіби қызмет ҥдерісіне қосылған динамикалық қҧрылым ретінде 

қарастыру. 

  4. Термин жҽне ҿзге де арнайы бірліктерді арнайы семиотикалық кеңістіктегі белгілі бір білім 

мен қызмет саласындағы когниция мен коммуникацияның кҥрделі қарым-қатынас нҽтижесі ретінде 

ҧғыну.  

5. Термин мазмҧнының дамуы мен қалыптасу ҥдерістері туралы ғылыми кҿзқарастарды тереңдете 

тҥсу: арнайы білімді жинақтаудан теориялық жинақтау ҧғымына қарай. 

7. Концепті арқылы арнайы ҧғымдар жалпы бірлік ретінде қалыптасады, ғылымның дамуы мен 

жалпы мҽдени білімнің ҿзара қарым-қатынасы ҥдерісінде ҧғым мазмҧны концепт мазмҧнына 

біртіндеп ене бастайды, бҧл ҧғымның ҽрі қарай дамуына ықпал етеді [3,14]. 

Аталған идеялардың терминтану ҥшін қаншалықты жаңа екендігін егжей-тегжейлі қарастырып 

кҿрейік: 

 Когнитивті лингвистикада концепті ҧғымына кҿптеген анықтамалар береді, ал «бҧл ҧғымның 

мазмҧны ҽртҥрлі ғылыми мектептер мен жекелеген ғалымдардың тҧжырымдамаларында  

айтарлықтай тҥрленеді» [4,21-25], сол себепті когнитивті терминтану бойынша сараланған 

жҧмыстардан байқағандай, бҧл категория мазмҧнындағы екіҧштылық терминологиялық ҧғым мен 

концепт, термин мен ҧғым қатынастарын тҥсінуді тереңдетуге еш ҽсер етпеді. Концепт ғылыми 

сипаттағы ҿнім ҧғымына қарағанда [5, 39] адам санасында объективті тҥрде перцептивті-когнитивті-

аффективті ҿмір сҥретін қҧрылым деп есептеген А.А.Залевскаяның пікірін негізге ала отырып, 

термин ешқашан концептімен  байланыста бола алмайды деген қорытынды жасауға болады.  

       Сонау ХХғ. 80-жылдарынан-ақ зерттеушілер термин кҽсіби ойлаудың белгілі бір ғылым 

саласын кҽсіби тҧрғыдан меңгерудің, ғылыми қарым-қатынастың маңызды қҧралы ретіндегі 

терминнің когнитивті қызметін атап кҿрсетті [6, 3]. Термин – кҽсіби ҧғымды қалыптастыратын жҽне 

бейнелейтін, ғылыми жҽне кҽсіби-техникалық нысандарды жҽне олардың қарым-қатынасын игеру 

мен тану ҥдерісінде қолданылатын, арнайы мағынасы бар сҿз немесе сҿз тіркесі [7, 5]. 

Терминдік жҥйелердің динамикалық сипаты «дҽстҥрлі терминтануда» жан-жақты қарастырылды. 

А.А.Реформатский жалпыҽдеби сҿздердің терминденуі мен бейтерминдену ҥдерісінің динамикасы 

туралы: «Терминология аясы бір жағынан – тҧйық, екінші жағынан – қарапайым тілмен ҥзіліссіз 

қарым-қатынаста» деп тҧжырымдады.  Кез келген қарапайым атау сҿз белгілі бір затпен, қҧбылыспен 

дҽл ҥйлесім тауып, арнайы сҿздікке енгізілу жолымен термин бола алады. Екінші жағынан, кез келген 

термин белгілі бір затпен болған дҽл ҥйлесімділігін жоғалтып, қарапайым сҿзге айналуы мҥмкін 

[8,164]. Орыс саяси-экономика терминологиясының қҧрылымдық ерекшелігін зерттеген Т.И. Панько: 

«оның қҧрылымы (саяси-экономикалық терминологияның) – сандық ҿсім мен сапалық ҿзгерістердің 

қҧбылмалылығынан тҧратын кҥрделі жҥйе. Саяси-экономикалық терминология ҿз ішінде дискретті 

тҧйық екендігіне қарамастан қозғалыстағы жҥйе. Ол экономикалық ҧғымның алдыңғы мағыналарын 

жаңа мазмҧнмен толықтырып, ҿз қҧрамына қосты» деп терминологияның динамикалық ҿзгермелі 

жҥйе ретіндегі ерекше тҧстарын да атап ҿтті  [8, 63]. 

Белгілі бір ғылым мен іс-ҽрекет саласының ерекше семиотикалық кеңістігіндегі когниция  мен 

коммуникация нҽтижесі ретіндегі терминнің сипатында маңызды жаңалық байқалмайды. Жоғарыда 

кҿрсетілген мҽнмҽтінде термин жҥйесі сҿз тіркесінің орнын семиотикалық кеңістік тіркесі 

ауыстырса,  таным терминінің орнына когниция термині қолданылды. Атап ҿткеніміздей, білімнің 

белгілі бір саласындағы терминдердің арақатынасы, олардың коммуникативтік қызметі дҽстҥрлі 

терминтануда да кҥдік тудырмаған.  

Терминші ғалымдар кҿптеген терминжҥйелердің жалпыҽдеби тіл бірліктерінің негізінде 

кҥнделікті қарапайым білімнен туындағанын атап кҿрсетеді. Қарапайым жҽне кҽсіби білімге ие 

терминжҥйелердің тығыз байланысы тарихи терминтанудағы еңбектер қатарында қаралды [Кутина 
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1964; 1966, Трубачев 1966, Сороколетов 1970, Герд 1981, Гринев]. Қарапайым жҽне эмпирикалық 

білімнің тығыз байланысы ешқашан жоққа шығарылмаған,  бірақ терминшілер сҿз ғылыми жҽне 

кҽсіби ортаға ауысқанда нақты ғылыми таным мен ғылыми шындықты білдіретін қҧралға айналады, 

ғылымды терең тҥсінуге ықпал етеді деп атап кҿрсетеді. Терминнің рационалды-логикалық 

тҥсіндірмесінен бас тартуға болмас, себебі термин мҽселесі – ол ең алдымен  тілдік-логикалық 

мҽселе. Логика деген – ойлаудың заңдары мен формалары туралы, сонымен қатар ақыл-ой 

қорытындыларының қҧрылуы мен талдау бағыттары туралы ғылым. Логикасыз толыққанды 

танымның болуы да мҥмкін емес.  

Когнитивті терминтану «термин мазмҧнының қалыптасуы мен дамуы ҥдерістері туралы ғылыми 

кҿзқарастарды тереңдетуге ықпал етеді деп тҧжырым жасамас бҧрын, когнитивті терминтану  

дҽстҥрлі терминтануда жан-жақты қарастырылған ҧғым категориясын басшылыққа алуы тиіс. Ҽр 

тҥрлі ғылым саласын зерттеушілер ғылыми концепті мҽселесін қарастыра келе, оның жаңа мҽселе 

емес екендігін атап ҿтеді. Концептуализмнің негізін салушылар  ортағасырлық ғалымдар Т.Гобсс, 

П.Абеляр жҽне тағы басқалары болып табылады [9, 128]. Концептуализм концептілерді ҿз бойына 

маңызды ақпаратты жинақтаған,  заттардың жалпы сипатын бейнелейтін ҽмбебап категория ретінде 

қарастырады.   

 «Ҧғым мен оның когнитивті негізі ретіндегі концепт, білім мен таным арасында ҿзара 

байланыстың болатыны анық. Демек, когнитивті терминтану негіздерін дҽстҥрлі терминтанудан  

іздеу қажет. Ҿткен ғасырдың 60-80 жылдарындағы терминологиялық жҧмыстар терминологияның 

тілдік кҿрінісін когнитивті тҧрғыдан зерттеу қағидаттарына толықтай сай келді. Терминтану 

мҽселелерін когнитивизм идеясы арнасында қарастырудан бҧрын, бҧл идеяларды қабылдауға негіз 

ретінде дҽстҥрлі терминтануда не жасалғандығын жете қарастыру керек.  
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Қ.Жҧбанов еңбек еткен аз ғана жыл ішінде шын мҽніндегі нағыз ғылыми-теориялық еңбектер 

жазып, қазақ тіл білімінің негізінің қалануына, тіл бірліктерінің табиғатының дҧрыс танылуына ат 

салысып, қҧндық пікірлер қалдырған.  Қазақ тіл білімінің қҧрылымдық сипаттағы зерттеулері, 

ҽсіресе, грамматикалық категориялардың кҿрсеткіштерін дҽл тауып, олардың лексикалық 

мағыналарға қоса, грамматикалық мағыналарды да білдіру қабілеттерін аңғарған.  Ғалымның ғылыми 

мҽнін жоймаған қҧнды пікірлері  қазақ тіл білімінің қҧрылымдық бағытта ҽрі қарай дамуына негіз 

болды. Қ.Жҧбанов қазақ тілінің табиғатын тануға байланысты ғылымның мол қайнар кҿзін 

қалдырды. 

Профессор Қ.Жҧбановтың «Сҿз тҧлғаларының бҽрі де түбір, қосымша, қосалқы  - ҥшеуінен 

қҧралады» деген пікірі қазақ тіл біліміндегі морфемалар жҥйесін зерттеуде негіз болды [1]. 

Ғалымның сҿз тҧлғасын түп мүше жҽне жамау мүше деп атаған жіктемесін А.Ысқақов түбір 

морфема, қосымша морфема деп атаған. Тҥп мҥшені Қ.Жҧбанов «...сҿздің тҥп мағынасын беретін 

тҥп бҿлшек» деп таныса, А.Ысқақов оны тҥбір морфема «сҿздің ҽрі қарай бҿлшектеуге келмейтін ең 

тҥпкі негізі» деп, ғалым пікірін толықтыра тҥскен [2]. Орта тҥркілік қыпшақ жазба ескерткіштері 

тіліндегі сҿздердің морфемалық қҧрылысы Ҽ.Ибатов еңбектерінде [3], қазақ тілінің морфемалар 

жҥйесін зерттеген ғалым А.Қалыбаева мен Н.Оралбаева еңбектерінде зерттелді [4]. 

Қазақ тіліегі ҥстеу, шылау сҿздердің негізгі ерекшеліктері Қ.Жҧбанов еңбектерінде «қосалқы 

сҿздер» деп аталған. Ғалым оларды екі топқа: а) аяқ қосалқы сҿздер – қазіргі шылаулар: ауылға 

шейін, кҥн сайын, ҧл мен қыз, оқу да жазу да, айттым ғой;  ҽ) дҽйекті қосалқы, тым ауыр, ҿте жақсы, 

ең кҥшті, ҽрең кҿрдім деп бҿлген.   Қ.Жҧбанов кҿрсеткен «қосылып айтылатын қосалқы сҿздерді 

А.Ысқақов  «қосалқы сҿздер», Ҽ.Ибатов  «қосалқы сҿз тҧлға» деп атауды ҧсынған [3,134]. Бҧдан 

байқағанымыз Қ.Жҧбанов таныған тіл бірліктерінің ғылыми аталуы олардың қолданыстық, тҧлғалық 

сипаттарына байланысты аталған жҽне кейінгі ғалымдардың оң пікірде болғандығын кҿрсетеді. 

Қазақ тіл біліміндегі лексика, фонетика, грамматика салаларының терминдерінің қалыптасуына 

Қ.Жҧбановтың еңбектері арнай сҿз етуді қажет етеді.  Бҥгінде қолданылып жҥрген терминдердің бір 

қатарын Қ.Жҧбанов ҧсынған болатын. Тілдік қҧбылысты мейлінше дҽл атаған термин сҿздеріне  

«қосымша», «туынды негіз», «түбір», т.б. жатқызуға болады. Бҧл туралы ерекше тоқталатын мҽселе 

– қазақ тіл білімінің бҥгінгі дамуы мен жеткістіктерінде жҽне ғалым Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі 

терминдерде елеулі айырмашылықтар кездеседі. Мысалы, Қ.Жҧбанов қосымшаның екі тҥрін: үстеу 

жҽне жалғау деп кҿрсеткен: «Сҿздің түп мағынасына үстеме мағын қосатын қосымшаны «үстеу» 

деп атаймыз» деген болатын. Демек, жаңа сҿз тудыратын немесе сҿзді тҥрленіретін қосымшаның 

ҥстемелік қасиетін танып, «үстеу» деп атаған. Ал қазіргі қазақ тіліндегі ҥстеулерді (наречия) 

Қ.Жҧбанов «дҽйек қосалқы» деп атағаны мҽлім.  Ғалым «жұрнақ» терминінен бас тартуын: «Жұрнақ 

деген – қазақ тілінде ескіден қалған, ескі уақыттағы бір нҽрсенің сарқыншағы, қалдығы деген мағына 

береді. Ал мҧның жаңа грамматикада «үстеу» деп аталып отырған қосымшаларға қандай қатысы 

бар?» дейді [1,215]. 

Мағына ҥстейтін қосымшалардың бҧрын дербес мағыналы лексикалық бірлік болғанын, кейін  

келе қосымшалық қызметке  ауысуынан пайда болғанын, бірақ тек бҧлар ғана бір кездегі сҿздердің 

«жҧрнағы» емес, сонымен бірге қазіргі шылау, жалғаулықтардың да сҿз жҧрнақтары екендігін 

айтқан. Яғни «жҧрнақ» терминіне ғылыми дҽйектемесі болғандықтан ғалым бҥгінде «жҧрнақ» деп 

аталып жҥрген қосымша морфеманы «ҥстеу» терминімен атаған. Міне, осы сияқты терминология 

саласында Қ.Жҧбанов қолданған зат пен болмыстың мағыналық мазмҧнын, тіл қҧбылыстарының ішкі 

мҽнін дҽл беретін атаулардың кейінге қазақ тіл білімінде қолданылмай қалуының бір сыры – ғалым 

жазған еңбектердің жазықсыз жазаланып, кҿпшілікке жарияланбай қалуынан деп тҥсінеміз. Ал, оны 

білген ғалымдардың, қауымның ол терминдерді қолданылу мҥмкіндіктеріне шек қойылғаны да 

тарихта белгілі. Ҽрине, кейбір терминдер атауы Қ.Жҧбанов бастаған қазақ тіл білімінің кейінгі 

дамуының жемісі деп білеміз. 

Профессор Қ.Жҧбанов «Қазақ тілі грамматикасы бағдарламасында» кҿмекші етістікпен келген 

кҥрделі етістіктерді қосынды етістіктер деп атайды. Кҿмекші етістіктердің қызметтерін айқындап, 

қолданылу мақсаттарын кҿрсетеді. Ғалым қосынды етістікке негізгі мағынаны беретін етістіктің 

кҿсемше, кейде тел есімше тҥрлері болып, оның кҿрсететін ҽрі тҥрленіп, жіктеліп, септеліп отыратын 

кҿмекші етістіктердің грамматикалық  қызметтерін анықтайды.  
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Кейінгі «Қазақ тілі грамматикасында» Қ.Жҧбанов кҿрсеткен «қосынды етістіктерге» аналогиялық 

емес, еліктеуіштердің кҿмекші етістіктермен тіркесі ажыратылады. 1967 жылғы «Қазақ тілі 

грамматикасында» Ы.Маманов кҥрделі етістіктерді қҧрамына жҽне грамматикалық мағынасына 

қарай ҥш топқа бҿледі:  

1) Есімдер жҽне еліктеуіштердің кҿмекші етістіктермен тіркесуі арқылы жасалатын тіркесті тҥбір 

етістіктер (жек кҿру, таң қалу, ер жету, тарс ету, гүрс ету, т.с.с.). Кҥрделі етістіктің бҧл тҥрінде 

ешқандай грамматкиалық ҥстеме  мағына жоқ екенін, сондықтан лексикалық бірліктер қатарында 

қолданылатындығын кҿрсеткен. 

2) Еді кҿмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалатын кҥрделі формалар. Еді кҿмекші етістігінің 

есімдерге жҽне етістіктерге тіркесіп, ҿткен шақтық,  модальдық мағына ҥстейтінін, оның 

грамматикалық қызметі рай категориясын жҽне кҥрделі ҿткен шақ формасын білдіретіндігін айтқан. 

Ал Қ.Жҧбанов болса «қосынды етістіктерін» кҥрделі етістіктің 3 тҥрі – кҿсемшелерге кҿмекші 

етістіктердің тіркесуі арқылы жасалатын формалар деп кҿрсетеді.  Кҥрделі етістіктің бҧл тҥрі ҿзінің 

қҧрамы, етістік тҧлғаларымен тҥрленуі жҽне грамматикалық мағыналары жағынан ҿз алдына жеке 

грамматикалық категория болып табылатындықтан Ы.Маманов оны грамматика саласына ҧсынады.  

Демек, Қ.Жҧбановтың «қосынды етістіктер» деп атаған кҥрделі етістіктің негізгі тҥрі кейінгі қазақ 

грамматикасындағы терең зерттеудің негізін қалады. Ҽ.Тҿлеуов аналитикалық тҽсілмен жасалатын 

кҥрделі етістіктерді екі топқа жіктейді: 

1) Бірнеше етістік тізбектеліп, бір лексикалық мағына тудырады, мысалы, кҿріп отыр, кҿріп отыр 

еді. 

2) Есім жҽне еліктеуіш сҿздермен араласа тіркесу арқылы жасалатын кҥрделі тҥрі:  жауап бер, 

қызмет ет, ұйқы қанды, жалт берді т.б. [5,9]. 

Аталған мҽселе бойынша белгілі ғалым, морфолог А,Ысқақовтың ғылыми мҽні терең бірнеше рет 

баспадан шарық кҿрген. Қазақ тілі мамандарын дайындауда «Қазақ тілі морфологиясы» пҽнінің 

негізгі оқулығы саналатын оқулығында  (оқулық болса да тҧжырымдары мен қағидалары 

монографиялық еңбек қатарына жатқызуға болады) кҥрделі етістіктердің ара жігін ашып кҿрсеткен.  

Ғалым А.Ысқақов қазақ тіліндегі кҥрделі етістіктерді күрделі етістіктер – ҽуел баста сҿйлемнің 

жеке мҥшесі болып, тарихи даму барысында кҥрделі бір мҥшеге айналған, қҧрамындағы 

компонентердің дербес мағыналарынан қҧралған құрама күрделі етістік немесе жай күрделі етістік 

(алып кел, айта сал, барып кел,т.б.), қҧранды етістіктер – бірінші сыңары есім негізден, екінші 

компоненті кҿмекші етістіктен қҧралған (ағалық еті, қызмет жаса, қабыл ал, т.б.)  жҽне 

идиомаланған етістік тҥрлерін (шіркеу түсіре кҿрме, бойы аулаққа салы, жұмған аузын ашпады, т.б.) 

жатқызған.  

Сонымен қатар, кҥрделі етістіктердің қҧрамына қарай: екі сыңарлы (бара жатыр, келе жатыр), 

ҥш сыңарлы (айта алмай қалды), тҿрт немесе одан да кҿп сыңарлы (алып бара жатыр еді) деп 

бҿледі. Тіркесу жолдарына қарай: есім сыңарлы (дауыс бер, қол қой), есімше сыңарлы (оқыған еді, 

оқыр еді),  аралас кҥрделі етістіктер (оқып келе жатыр еді, айтып бара ғой) деп жіктейді [2,238-240].     

Қ.Жҧбанов кҿмекші етістіктерді ҥш топқа жіктейді: 

1) тҿтенше: отыр, жүр, жатыр, тұр; 

2) кеміс: е, де, бол, шығар; 

3) толық: ал, сал,  қал, жібер, бер,  қой т.б. 

Қ.Жҧбанов осы аталған тҿрт кҿмекші етістіктің кҥрделі етістік қҧрамында келіп, ҿзіндік ерекше 

мағына білдіретіндігін айтады. Ол мағыналарының лексикалық мағынадан бҿлек қимылдың 

созыңқылығын, мезгілге қатысын білдіретіндігін айтады. Аталған «тҿтенше» етістіктердің мағына 

реңктеріне ерекше тоқталып, қазақ тіліндегі аналитизм қҧбылысын алғаш рет тілге тиек еткен. 

Қ.Жҧбановтың аталған тҿрт етістік ҿзге етістіктермен тіркесіп келгендегі формаларының 

білдіретін мағыналарын айқындауды мақсат еткен мақаласында «ҽрбір етістік мағыналарының 

кҿмекшілік қызметте айқындалатынын» кҿрсеткен функционалды грамматиканың басты 

қағидаларының бірі болып табылатын пікіріне зерттеуші Ы.Маманов сҥйене отырып, отыр, тҧр, 

жатыр, жҥр етістіктерінің морфологиялық жҽне семантикалық қызметіне талдау жасаған. 

Аталған кҥрделі етістік мҽселесі, оның қҧрамы мен сыңарларының мағыналық дҽрежесі тағы да 

басқа тілдік қасиеттері жайында кейінгі ғалымдар қҧнды зерттеулер жҥргізді. Атап айтар болсақ, 

етістіктің аналитикалық форманттары, олардың қҧрамы мен мағыналық қырлары жайында филология 

ғылымдарының докторы, профессор Нҧржамал Оралбайдың ғылыми зерттеуі [6], профессор Қасым 

Балқияның «Қазақ тіліндегі кҥрделі етістіктер» атты кандидаттық диссертациясы, Т.Ҽбдіғалиеваның 

«Қазақ тіліндегі етістіктің болымдылық-болымсыздық категориясы» атты докторлық 

диссертациясында болымсыздықтың аналитикалық тҽсіліндегі кҥрделі етістік жайында жазылған. 
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Сонымен бірге Қ.Мамадиловтың «Қазақ тіліндегі модальділік» атты ғылыми жҧмысы да 

аналитикалық форманттармен байланысты. 

Қазіргі қазақ тіл біліміндегі кҥрделі етістіктер, аналитикалық формалы етістіктер – тілің кейінгі 

дамуының жемісі. Олардың ең ертедегі формасы – бір тҧлғадағы біріңғай баяндауыш қҧрамына 

кірген етістіктер болған. Кейін мҧнай баяндауыштардың алғашқылары кҿсемше формасында 

қолданылатын болған].  

Профессор  Қ.Жҧбановтың қазақ тілі грамматикасының морфология саласына арналған еңбектерін 

екіге бҿліп қарастыруға  болады: сол кезде қаулап ҿсіп келе жатқан қазақ мектептерін жетілген жаңа  

оқулықпен қамтамасыз етуді мақсат тҧтып жазған еңбектері жҽне қазақ тілінің ғылыми тҥрде 

зерттелуін бастап, аз ғҧмырында қҧнды еңбектер жазуы. 

Қазақ тіл білімінің алғаш қалыптасу дҽуірінде Қ.Жҧбанов қазақ тілінің ҿзіндің табиғатын ғылыми 

тҥре тану мҽселесін ең алғаш ізденіс ретінде зерттеу қажет деп санап,  тҿмендегі мҽселелер жҿнінде 

еңбек етті. 

Атап айтар болсақ, фонетика саласында қазақ тілінің дыбыстық жҥйесіне ғылыми талдау, емле 

мҽселелері, алфавит, орфография жҿнінде; грамматика саласында кҥрделі жҽне кҿмекші етістіктер, 

сҿз таптары, сҿйлемдегі сҿздердің орын тҽртібінің қалыптасу тарихы, шылаулар, қос сҿздер, біріккен 

сҿздердің табиғатын тану; терминология саласында термин сҿздердің ерекшеліктері, оларды 

қалыптастыру жҽне тіл білімін оқып-ҥйрету мҽселелері жҿнінде мектеп бағдарламалары, оқулықтар 

жазу жҧмыстарында ҿзіндік  тҧжырымдарын зерттеу еңбектерінде айтып отырды. Аталған 

тақырыптардың бірқатарын «Қазақ тілі жҿніндегі зерттеулер» атты ҥлкен ғылыми еңбекті қҧрайды.    

Тіліміздегі кҿмекші етістіктердің қызметі мен бай семантикасының зерттелуінде тҥркітануда, 

соның ішінде қазақ тіл білімінде ҽртҥрлі кҿзқарастар, пікірлер болды. Олар талас туғызып келген 

кҿрніс категориясымен байланысты болатын. Тҥркі тілдерінде кҿрніс категориясының жасалу 

жолдарын зерттеген ғалымдардың кҿпшілігі оны аналитикалық тҽсілмен байланыстырды, яғни негізгі 

етістік пен кҿмекші етістік тіркесінде деп санады. Оны қазақ тіл білімінде ғалым И.Ҧйықбаев 

зерттеген еді. 

 Профессор Қҧдайберген Жҧбановтың етістік мҽселелеріне арналған ғылыми еңбегінің ҿз 

заманындағы маңызы мен ғылымның кейінгі дамуына тигізген зор ықпалы тілші – ғалымдар 

арасында ҽділ бағаланып, қазақ тілі білімінің қалыптасуына қосқан ҥлесі зор екендігі ғылыми 

негізделіп, дҽлелденді. 

Қ.Жҧбанов артынан ҿлмес мҽңгілік мҧра қалдырды. Ол ҿз ана тілінің табиғатын тануда заманына 

лайық алдыңғы қатарлы, соны пікірлер айтып, кейінгі зерттеушілерге бағыт-бағдар беретін қҧнды 

дҥниелер жазды. «Ғалымның хаты ҿлмейді» деген мақал осыны дҽлелдегендей. 
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Қазақ тіл білімінің негізін қалаған тілші ғалымдар А.Байтҧрсынов пен Қ.Жҧбанов зерттеулерінде 

тіл ғылымының қазіргі бағыттарында беріліп жҥрген тҧжырымдарының негізі қаланған. Аталған 

ғалымдар ол тҧжырымдарды беруде қазіргі тіл ғылымы терминдерімен атамаса да, негізгі мазмҧны 

мен мҽні сабақтасатынын байқауға болады. Ҽсіресе мҽтін лингвистикасы немесе   дискурсты талдау 

теориясына сай кҿзқарастар айқын аңғарылады. «Бҧл мҽселені айқындаудан не ҧтамыз? немесе 

қажеттілігі неде?» деген заңды сҧрақ туындауы мҥмкін. Біріншіден, ғылым (мейлі ол қандай ғылым 

болсын) болмысты тануды мақсат еткен. Сол сияқты қазақ тіл біліміне қатысты ғылым жасаушылар 

да қазақы болмыспен қазақы болмыстағы тілді  таныған, екіншіден, қазіргі жаңа деп танылып жҥрген 
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бағыттар орыс лингвистерінің зерттеулері арқылы не сол тілге аударылу арқылы еуропалық 

лингвистер еңбектерінен келіп отыр, оларды біздің тілімізге де тҽн қҧбылыстарға қатысты айтуға 

келеді. Басқаша айтқанда, сол зерттеулердің ҥлгісімен біз қазақ тіліндегі заңдылықтарды да тануға 

ҧмтыламыз. Ал қазақ тілінде де аталған қҧбылыстар мен заңдылықтар ҿзге тілге тҽуелсіз ҽуелден-ақ 

бар. Ал ғалымдардың танығаны – ҿздері байқап білгені. Демек, аталған тілшілердің осы қҧбылыстар 

мен заңдылықтарды анық танып, сипаттауы заңды. Демек, біздің осы кҥнгі ойларды қазақ  тіл 

білімінің  бастауында тҧрған еңбектерден іздеуіміз де орынды. Себебі, ол тілдік қҧбылыстар 

бҧрыннан бар, тек оны басқа қырынан тану жетіспеген, не оның сол қырдан танылып тҧрғандығына 

назар аударылмаған. Енді жаңа лингвистикалық таным талаптарын белгілі бір теориялық  деңгейде 

игерген соң, қалыптасқан ғылыми жҧмыстарға қайта саралау жҥргізсек, оны табуға, тануға 

болатындығына да сенесің. Сондықтан да біз тағы бір мҽрте аталған іске талаптандық.  

Қазақ тіл білімінің ғылыми негізін қалыптастыруға ықпал еткен Қ.Жҧбанов зерттеулерінің 

маңызы бҥгінгі лингвистикада да ҿзінің қҧндылығын жойған жоқ. Оның себебі ғалымның «Қазақ тілі 

жҿніндегі зерттеулер» еңбегіндегі ой тҧжырымдарының тіл жҥйесінің қҧрылымдық жҽне қызметтік 

табиғатын оны тҧтынушылармен тҧтастықта қарауынан деп білеміз. Осы тҧтастықта тану, яғни тілді 

оның тҥбірінен ажыратпай зерттеу ғалымның тҧжырымдарының қазіргі тіл ғылымы ҥшін де ҿзекті 

қалпында қалуын қамтамасыз еткен. Ҿз ойымызды ғалымның ғылыми зерттеулеріндегі талдаулары 

мен пікірлеріне сҥйеніп дҽлелдеп кҿрейік. Ең алдымен, «Сҿз ҿзгешелігі мен сҿз қызметі» [1] 

зерттеуіндегі пікірлері қазіргі тілді семиотикалық аспектіде танумен сай тҥсіп жатыр деп ойлаймыз. 

Оған кҿз жеткізу ҥшін мына тҧжырымына кҿңіл аударайық: «Сонау Аристотельден бастап, ... тіл 

дегеніміз шартты таңба ғана болып табылады. Олай болса, біз айтып отырған табиғи тілден басқа 

хабарласу амалдарының бҽрін де тіл ретінде тануымыз керек болмай ма? (айырықшалаған біз К.С.)» 

[1, 97]. Біздің ҧғуымызда ғалымның бҧл айтып отырған  табиғи тілден басқахабарласу амалдары – 

тілдік емес таңбалар арқылы ақпарат беру. Мысалы, тілдік емес таңбаларға аяқ киім жҿндеу 

шеберханасының маңдайшасындағы аяқ киім суретінен бастап, қазіргі уақытта кеңінен қолданылып 

жҥрген интернет дискурстағы тҥрлі символдарды (☺- ризашылықты білдіру) т.б. атауға болады. 

Олар да таңба ретінде қарым-қатынаста белгілі бір ақпаратты таратып тҧр. Тілдік таңбаның кілтін 

(кодын) білмейтін адам ҥшін (мысалы, жапон елінде жҥрген жапон тілін білмейтін адам ҥшін) осы 

сурет оның шеберхана екенін, оның ішінде қандай шеберхана екенін аңғартып тҧрады. Ғалым 

таңбалардың тҥп негізін не қазығын дҽл тауып кҿрсеткен. Екі жағдайда да хабар алмасуға мҥмкіндік 

беріп тҧрған ортақ сипат бар. Ол – екеуінің де адам санасындағы «мағыналар кітапханасы» не мҽн 

қоймасында бірыңғай тҥрде кҿрінуі. Егер Қ.Жҧбанов келтірген ойға назар аударсақ, бҧл нақтырақ 

тҥсініледі: «Біз сҿз етіп отырған қарым-қатынастың алдыңғы (бірінші) тҥрі (біздің түсінуімізше, бұл 

табиғи тіл арқылы болатын қатынас К.С.)» мен (соңғы екінші) тҥрінің (біздің түсінуімізше, бұл 

тілдік емес таңбалар арқылы болатын қатынас К.С.) арасында хабарласу амалынан басқа ҧқсастық 

бар ма? Иҽ, бар: 1) екеуінде де психологиялық қиялдан туған жорамал бар; біреудің ҿзін кҿрмей 

тҧрып, бҿркінен тану сықылды, енді ғана сҿйлей бастаған адамға: – Білдім-білдім, қоя ғой! – десек, 

ҽңгіме тҥгел айтылмай тоқтап қалады, бірақ осы тҥгелсіздіктен қызықтаушылық туады. Оның қызық 

болатындығы ізденуді қажет ететіндіктен. Бҧл фактор мҽселенің дҧрыс-бҧрысын, қайшылығын ашуға 

себеп болады. Оның нҽтижелері, яғни хабардың екі жақты мазмҧны достың да, дҧшпанның да 

кҽдесіне жарауы ҽбден ықтимал.... Сҿйтіп тілде де (оны жҧмсауда)  шалалық болады. Ол - ҽңгіменің 

мазмҧнын тҥгел айтпай, шала айту. Мҧның аты – берілуге тиісті хабардың керегін ғана айтып, керек 

емесін ішке бҥгіп қалу. Осы шала айтылған формалар да айтушының негізгі ойымен, мақсатымен 

астарлас» [1, 97]. Ғалымның тілге тиек етіп отырған психологиялық қиялдан туған жорамалы ҽлемнің 

психологиялық бейнесімен байланысты тҥсініктен туған қолданыс деп пайымдаймыз. Ҽрине, ғалым 

ҽлемнің тілдік не психологиялық бейнесі деген терминдерді қолданбаған, бірақ ол ой оның сҿз 

саптауынан (хабарласудың екі амалында да образдылық бар дегенінен), ғылыми мҽтін мазмҧнынан 

аңғарылады. Яғни, бҧл тҧста ғалым тілдің не сҿздің тҥзілу тетігіне қатысты заңдылықты атап отыр, 

бҧл қазіргі лингвистиканың психолингвистика аспектісіне сҽйкес келеді. Егер осы пікір ҥзіндісіндегі 

психологиялық қиялдан туған жорамал қолданысындағы жорамал деген сҿзге біз қазіргі 

лингвистикада сҿз болып жҥрген пропозиция мен пресуппозиция терминдерінің (бҧл терминдер 

семантика мен прагматикада, дискурс талдау теориясында кеңінен қолданылып жҥр) мҽнінен келсек, 

олардың ҧқсастығын кҿреміз. Біреудің ҿзін кҿрмей тұрып, бҿркінен тану сықылды тіркесінде осы екі 

ҧғым бейнелі қабаттасқан. Кҿрінбей тҧрған бҿлік – пресуппозиция, тануға мҥмкіндік беріп тҧрған 

бҿрік – пропозиция. Қазіргі ғылыми зерттеулерде беріліп жҥрген анықтамаларын келтірсек, 

пропозиция – сҿйлемнің жҽне одан тҥзілетінҿзге де конструкциялардың модальдық жҽне 

коммуникативтік парадигмасындағы барлық мҥшелеріне ортақ семантикалық инвариант (негіз) 



42 

 

...тұрақты семантикалық ҿзек [2, 135], ол мҽтінге дейін тҥзілетін, сонан соң грамматикалық 

конструкцияға бекітілетін қҧрылым, пропозиция – бейвербалды пресуппозиция [3, 129], ал 

пресуппозиция – сҿйлесім мазмҧнын анықтайтын шарттар [4, 51], бір сҿзбен білдіріле алмайтын, 

мҽліметті қабылдаушының санасында болатын барлық мҽліметтерді жҽне одан тыс жатқан, алайда 

оларды дҧрыс жҽне жеткілікті тҥрде тҥсінуге кепілдік беретін мҽтіннің мағыналық компоненті, 

адресант пен адресаттың ортақ білімдер жҥйесі [2, 44]. Пропозиция мен пресуппозицияның 

айырмашылығы:  пропозиция мҽтінге дейін тҥзілетін қҧрылым болса, пресуппозиция  пропозиция 

мҽнін ҧғу нҽтижесінде мҽтіннен кейін пайда болатын семантикалық байланыстың ерекше тҥрі. Осы 

келтірілген анықтамаларға сай жоғарыдағы талдауымызға қайта оралсақ, психологиялық қиялдан 

туған жорамал екі жақты болып тҧр: біріншісі – сҿйлеуші қолданған тіл бірлігіне негіз болған 

семантикалық ҿзек не пропозиция (енді ғана сҿйлей бастаған адамның айтып ҥлгерген бҿлігі не 

сҿйлемі оның пропозициясын кодтап тҧр), екіншісі – айтушының айтып ҥлгерген сҿйлемі не сҿзіне 

қатысты тыңдаушыда пайда болған ой. Ол «Білдім-білдім, қоя ғой!» деген айтылымнан кҿрініс тапқан 

пресуппозиция. Пресуппозиция бҧл жерде грамматикалық кодқа тҥспеген, басқаша айтсақ, арнайы 

айтылмаған, ол білдім, білдім деген сҿзде тҧр. Ал оның мазмҧны (нені білгендігі) 

пропозицияланбаған, яғни пропозициялы ақпарат арнайы кодқа тҥспеген, немесе ғалымның 

айтуынша, шала айтылған, керек емесін ішке бүгіп қалған. Осы шала айтылған формалар да 

айтушының негізгі ойымен, мақсатымен астарлас, қазіргі лингвистикадағы терминге сҽйкестесек: 

коммуниканттың коммуникативтік міндетіне (негізгі ойына), коммуникативтік бағдарына 

(мақсатына) тікелей байланысты. Енді ғалымның хабардың екі жақты мазмұны достың да, 

дұшпанның да кҽдесіне жарауы ҽбден ықтимал дегенінде осы пресуппозицияның коммуниканттарда 

олардың сол жағдаяттағы коммуникативтік міндеті мен бағдарына сай (дос пен дҧшпанда) ҽр қилы 

тҥзілетіндігі хабарланып тҧр. Шынында да, пресуппозиция бір пропозицияға сай тек біреу болып 

тҥзілмейді, бірнешеу бола алады. Бҧған мысалды осы ғалымның ҿз пікірінен келтіруге болады: бір 

нҽрсені «жақсы істеген екенсің» десек те, «жаман істеген екенсің» десек те бҽрекелді! – деуге 

болады [1, 101]. Осы мысалдағы   бҽрекелді – пропозиция (предикаты мен актанты синкреттелген),  

«жақсы істеген екенсің» мен  «жаман істеген екенсің»– осы пропозицияның пресуппозициялары. 

Осыған байланысты біз ғалым қолданған жорамал сҿзі  пропозиция мен пресуппозицияға мҽні 

жағынан сай тҥседі деп есептейміз.  

 Ғалым жоғарыдағы сҿз болған қарым-қатынастың екі тҥрінің ҧқсастығының сипатын ҽрі 

қарай былайша кҿрсетеді: « ... 2) Хабарласудың осы екі амалында да образдылық бар. Сол тҽсіл 

ҧқсастығының ҿзі хабарласудың екі жақты қасиетінің арасындағы ҧқсастық болып табылады» [1, 97].  

Бҧл тҧста біздің кҿңілімізді аударып тҧрған –  хабарласудың осы екі амалында да образдылық бар 

деген пікір. Біздіңше, бҧл жердегі образдылық сҿзді тек бейнелі қолдану болмаса керек, ҿйткені, 

біріншіден, хабар алмасуда тек бейнелі сҿздер ғана қолданылмайды, екіншіден, хабар алмасудың 

екінші амалы тілдік емес таңбалар арқылы орындалады. Сондықтан  бҧл қолданыстағы образдылық 

сҿзінің мҽніойды ресімдеу мен ҥстірт қҧрылымға сай белгілеудің қҧралы болып саналатын 

семантикалық тҥсінік компонентімен байланысты деп ойлаймыз. Тілден тыс жағдай қалай да белгілі 

бір саналы тҧлғаға тікелей қатысты ҿтеді, ал оның сҿйлеу ҽрекеті тек шындықты сана сҥзгісінен 

ҿткізіп қана қоймайды, оны ҿз ҿлшеміне сай шындық бейнесіне айналдырады. Осыған байланысты 

біз ғалымның  «Хабарласудың осы екі амалында да образдылық бар» деген пікіріндегі 

образдылықтышындық бейнесі тҥсінігімен, нақтырақ айтқанда, семантикалық тҥсініктің 

жағдаяттық компонентімен тең қолданған деп қабылдаймыз. Жағдаяттық компонент – 

семантикалық тҥсініктің хабар мен сҿйлеу актісіне қатысты кейбір сыртқы жағдаятты бейнелейтін 

бҿлігі. Бҧл компонент семантикалық тҥсінік компоненттерінің иерархиясында маңызды рҿлге ие [3, 

41]. Оның тілдік кҿрінісінің негізгі бҿлігі – сҿйлем. Қ.Жҧбанов  сҿйлемге қатысты мынадай  пікір 

білдіреді: «Бір замандарда сҿз бен ым қатар жҥрген кезі болған. Есіктен қарап тҧрып, біреудің атын 

атап алып ымдап шақырамыз ғой. Мҧның заттық жағы – сҿз, етістік жағы – ым, – дейді Марр. Демек, 

сҿз + ым = сҿйлем. Сҿйлем болудың шарты – сҿйлеу (речь) емес. Адам сҿйлегенде біртҥрлі айтып, 

негізгі ойы басқа болуы да мҥмкін. Ақылсыз адамды да «осы кісі ақылды!» дейтініміз де содан; 

ҥндемей сҿйлесетін тҽсіл де бар. Тілдің осындай табиғаты болмаса, буржуазияшыл оқымыстылар 

сҿзді біртҥрлі сҿйлеп, істі екінші тҥрлі істей алмас еді (сталиндік конституция жҿнінде шет 

мемлекеттердің ҥндемей қалуы – сынаудың бір тҥрі)» [1, 97]. Бҧл келтірілген ҥзіндідегі ой 

жоғарыдағы айтылған Қ.Жҧбанов пікірлерінің қазіргі лингвистиканың семиотика, прагматика, 

психолингвистика ілімдерімен сабақтастығын тағы бір дҽлелдейді. Ҿйткені Марр пікіріне сҥйене 

отырып берген сҿйлем формуласын семантикалық қҧрылыммен былайша сҽйкестеуге болады деп 

ойлаймыз:   сҿз + ым = сҿйлем теңдігінде сҿз адамды атаған тіл бірлігі не номинат, бҧл – осы сҿйлем 
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негізіндегі семантикалық (пропозициялы) қҧрылымда актант, нақты айтсақ, агенс (сен), ал ым (бері 

кел) деген қҧрылымды алмастырып тҧрған тілдік емес таңба (паралингвистика мҽселесі) –  

семантикалық қҧрылымның предикаты. Осылайша, актанттық-предикаттық қҧрылымдағы 

пропозиция тҥзіліп, оның ҥстірт қҧрылымдағы «Сен бері кел // сіз бері келіңіз» деген синтаксистік 

қҧрылым не сҿйлем аталған жағдайда тілдік жҽне тілдік емес таңбаның қабат қолданылуынан хабар 

алмасу тҽсілінің аралас тҥрінде кҿрінген. Тағы бір кҿңіл аударатын ой – ғалымның  «Сҿйлем болудың 

шарты – сҿйлеу (речь) емес. Адам сҿйлегенде біртүрлі айтып, негізгі ойы басқа болуы да мүмкін» 

деген пікірі. Осы пікірде семантикалық тҥсініктің жағдаяттық компоненті немесе ғалымның 

қолданысындағы образдылық кҿрініс тапқан. Адамның басқаша ойлайтыны не ҿзге коммуникантпен 

ҥйлеспейтін ойы сҿйлеушінің ҿз санасындағы шындық бейнесі, сҿзімен қабыспайтын негізгі шын 

ойы бар, соған сай сол тіл тҧтынушысының сол сҽттегі пропозициялы қҧрылымы бар, бірақ ол 

арнайы пропозицияға бекітілмегендіктен, сыртқы жағдаяттың ықпалымен оның санасындағы ҿзі 

ҥшін жалғандығы анық екінші пропозициялы қҧрылымға бекіген, соған сай синтаксистік тҧлғаға 

айналған сҿйлемі бар. Санада сыртқы бірнеше жағдаят қатар кҿрініс тауып, соның коммуникант 

таңдаған нҧсқасы ғана тілдік қҧрылымда кҿрінеді. Жадта жарыса тҥзілген пропозициялы ақпараттың 

бірі жалған, бірі шын, бірақ екеуі де образдылыққа ие, не екеуі де шындықтағы жағдаят бейнесі. 

Ғалымның еңбегінен келтірілген ҥзіндіде ерекшелеуді қажет ететін тағы да пікірлер бар. Атап 

айтқанда, үндемей сҿйлесетін тҽсіл де бар деген пікірі. Бҧл қазіргі дискурс талдау теориясында 

үндемей қалу не үнсіздік те коммуникативтік тактикалық жҥріске саналатындығымен байланысты. 

Оның тактикалық жҥріске саналу себебі ҥнсіздік арқылы коммуниканттың белгілі бір мақсатына сай 

ҽрекеті анықталады. Бҧл қазақтың «Ҥндемеген ҥйдей пҽледен қҧтылады», «Басқа пҽле тілден» деген 

мақалдарында кҿрініс тапқан. Осы пікір Қ.Жҧбанов зерттеуінде дискурсқа қатысты айтылмағанымен, 

тіл табиғатына сай сол заманда-ақ танылған. Оны ғалымның «сталиндік конституция жҿнінде шет 

мемлекеттердің үндемей қалуы – сынаудың бір түрі» дегенінен де кҿреміз.  

Қ.Жҧбановтың синтагматикаға қатысты пікірлерінің де қазіргі лингвистикада ҿзектілігі жойылған 

жоқ. Оның «лексиканың атау ретіндегі, мағына айырмашылығындағы кемшілігін синтагма 

толтырады (жылқышы) –бҧл бір; лексиканың жарамды-жарамсыздығына байланысты кемшілігін де 

синтагма толтырады (жылқымның жарымы) – бҧл екі.... Синтагма лексиканы жеңеді.... бір сҿздің 

басындағы екі міндетін тҥсіну ҥшін ..» деген пікірлері ҽрқайсысына ерекше назар аударып, ғалымның 

тҥпкі ойын ҿз деңгейінде ҧғыну мен кейінгі тілшілерге ҧғындыруда кҿп білімді қажет етеді деп 

ойлаймыз. Ғалымның азғантай уақытта жазып қалдырған мҧраларының бҥгінгі кҥнмен 

сабақтастықтағы, тіл ғылымына байланысты пікірлерінің іргелілігі оның ҿзі білім алған тҧстағы ірі 

тҧжырымдарды еркін игергендігінен де болуы керек.   

 Қ.Жҧбанов еңбегінде кей ойлар қазіргі дискурсологиядағы, нақты айтқанда, оның негізгі 

мҽселелерінің бірі саналатын кҿп пропозициялы дискурстың когнитивті аспектісі мҽселелеріне сай 

тҥседі.  Ғалымның пікіріне кҿңіл аударсақ, осыған қатысты ойларға куҽ боламыз:  

1) сҿйлеу термині  былай анықталады: «Сҿйлеу – хабар беру, коллективтік кҿрініс. Бҧған ең азы 

екі адам қатысуы керек» деп, коммуникацияға қатысушылардың кем дегенде екеу болатынын 

кҿрсетсе, «ҧжым болып қатынасудың (хабарласудың) басқа да амалдары бар» деп, оған «операның 

алдындағы увертюрасы да сол операда не болатындығын білдіретіндігін» атайды. Қазіргіше атасақ, 

бҧл хабарды қабылдау, тҥсінуге ҽсер ететін жағдайлар, прагматикалық  факторлар.  

2) Сҿйлесу мен сҿйлеу терминдерін ажыратқандығы ғалымның одағайларға қатысты айтқан «...сҿз 

айтылған жерде сҿйлесу болады, ал одағайларды айтқанда бір жақты сҿйлеу бар да, екі жақты 

сҿйлесу жоқ»  дегенінен диалогтық (екі жақты), монологтық (бір жақты)  сҿз тҥріне бҿлгенін кҿреміз. 

Қазіргі дискурсты талдау теориясында бҧл екеуі де дискурс ретінде танылады. 

 3) Зерттеушінің одағайға қатысты талдауларында коммуникативтік акт тҥрлеріне қатысты ой-

пікірлерін ҧшыратамыз: «Сҽлемдесу, жҿн сҧрау, қоштасу формулаларынан басқа да қатынас 

одағайлары бар....Сҿйлеу дегеніміз хабарлап қана қою емес, белгілі ойды, ниетті білдіру. Сондықтан 

кҿздеген мақсатымызға қарай оқиғаның ҿзімізге тигізген ҽсерін білдіре де, білдірмей де сҿйлейміз; 

сҧрай, ҿтіне, бҧйыра, тыңдаушыға белгілі бір талап қоя сҿйлейтін кездеріміз де болады. Қысқасы, біз 

ҿзіміздің хабарымызға тиісті ҿң бере сҿйлейміз Тыңдаушыға айтар хабарымызбен бірге ҿз 

кҿңіліміздің мейірін қоса білдіреміз». Бҧл ҥзіндіде тек коммуникативтік акт аталып қана тҧрған жоқ, 

сҿйлеуші интенциясының хабар қҧрылымында кҿрінетіндігі баяндалған.  

4) Интенция терминіне мҽндес термин ретінде ғалымның қолданған кҿңіл райы деген қолданысын 

атауға болады. Бҧл қолданысты тҥсіндіруде зерттеуші Ілия ақын ҿлеңінен ҥзіндіні  (дискурсты) 

мысалға ала отырып, ақындардың сҿйлемді кейде ҿзгеше қҧрап, суреттеп айту арқылы да кҿңіл райын  

танытатынын (талданған дискурста қуаныш райы) атаған. Алты тармақтан тҧратын ҿлеңдегі қуаныш 
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райын ақынның «жҥрек тулайды» дегенге бекіткенін кҿрсеткен, басқаша айтсақ, дискурс 

қҧрылымындағы ҿзек  қызметіндегі пропозиция анықталған.  

5) Ғалым жағдай сҿзінбір бірліктің тҥрліше жағдайда тҥрліше ҧғынылатындығы туралы пікіріне 

сай қолданған.  

6) Қ.Жҧбанов ҽн деген тақырыпты жеке талдай отырып, оның айтылған хабарды тҥрліше ҧғудағы 

мҽнді ажыратуына сай мына мысалды береді: «- Оның ҽлі келмеді,- деген бір сҿйлемді екі тҥрлі 

тҥсінуге болады: 1.Ол адамың осы уақытқа дейін келмеді; 2. Ол адамның қолынан келмеді. Осы екі 

мағынаны ҽн арқылы (басымдығына қарап) ғана айырамыз».Осы типтес мысалдар ғалым 

зерттеулерінде тағы да мынадай сҿйлемдерге байланысты талдауда беріледі: «Танымадық» – 

дегеннің мҽнісі: «танымай тҧрмын, ҿз жҿніңіз қалай еді? Кім едіңіз?» дегенге келіп саяды. Ал біреуге 

«Жол болсын!» дегенде алғыс айту, тілегін тілеу емес, неғып жҥрген адамсың дегендей сҧрау 

жатыр».  

7) Ғалымның сҿз бҿлшектеріне қатысты пікірлерін тілдің ҽр деңгейіндегі бірліктердің қай-

қайсысына да, оның қатарында кҿп пропозициялы дискурсқа да байланыстыруға мҥмкіндік бар: «Сҿз 

бҿлшектерінің кітап, ҽңгіме сияқты ірілері бол, ҽріп, дыбыс сияқты ҧсақтары бол, - қай-қайсысы да, 

бітулі киімдей, айналасы кҿмкерілген бір бҥтін нҽрсе. Сҥйте тҧра бҧлардың бҥтіндігі бір тҧтас, сом 

бҥтіндік емес; киімнің ҿңір, шабу, арт бой, жең, жаға бҿлшектерден қҧралатыны сияқты, ҽр 

бҿлшектің ҿзінің ішкі бҿлшектері бар; ҽрқайсысы сол ішкі бҿлшектерден қиындалып, қҧралып барып 

жасалады» дегеніндегі  кітап, ҽңгіме дискурсқа сай келсе, бҧлардың бҥтіндігі ... бҿлшектерден 

қҧралады, бҧл жерде дискурстың макроқҧрылымдардан тҧратынына сай келеді, ҽр бҿлшектің ҿзінің 

ішкі бҿлшектері бар деуі макроқҧрылымдардың микроқҧрылымнан тҧратынына сҽйкес, ал ҽрқайсысы 

сол ішкі бҿлшектерден қиындалып, қҧралып барып жасалады дегенін микроқҧрылымдардың 

қарапайым дискурстық элементтерден тҥзілетіндігімен сҽйкестеп қарауға ҽбден болады. 

 8) Когнитивтік лингвистикадағы тілдік сана деген тҥсінікке ғалымның тҿмендегі пікірі 

сабақтасып жатыр деуге болады: «Тіл адам баласының барлық табыстарын білдіреді. Адам 

баласының ҿрлеу жолындағы ізінің тілге беделі тҥскен ... Ал біздің ісек, тұсақ, құнан, құнажын, 

дҿнен, дҿнежін деген сҿздеріміз басқаларда жоқ.. Қазақ синий, голубой, зеленый деген тҥстердің бҽрін 

кҿк дейді». Мал тҥлігінің де жасына, жынысына қатысты ажыратылып, аталуының қазақ халқының 

ғасырлар бойы айналысқан кҽсібіне сай келуі мен оның тілдегі білім кҥйінде ҿзіне ғана тҽн сипатта 

жинақталуын атаған. «...адам баласының барлық табыстарын білдіреді» деуі ғалымның ҽлем туралы 

білімдерінің шоғырлануы деп тҥсінуге болады. Ғалымның бҧл ойы қазіргі ғылымда дискурс 

семантикасын тҥсінуде тіл тасымалдаушысының пайдаланатын белгілі бір мҽдениет аясындағы 

білімін когнитивтік, ҽрі ҽлеуметтік талдау қажеттігімен сҽйкес келеді.  

9) Ғалымның ҿз тҧжырымын баяндаудағы тілдік қолданыстары да ҿзінің ҧлт ҧғымына сай 

тҥсетіндігімен, образдылығымен ерекшеленеді: қазақ  тілі деректерін тұмсығынан тізіп, айдап сала 

алмай келе жатыр, қойына ҿлшеп қорасын салмаған, даяр қораға ҽкеп қамаған,...тоқты-торымның 

сыймай қалғаны да болған т.с.с.  

Осыған сай ғалымның ғылыми мҽтінді  оның   қабылдаушысының ҧлттық дҥниетанымын ескеріп 

қҧрғандығын, сондай-ақ оның ҿзін де тілдік тҧлға ретінде зерттеуді жалғастыруға болатындығын 

атап айтқан жҿн.   

Профессор Қ.Жҧбанов еңбектерінде когнитивтік лингвистиканың, прагматиканың, семантикалық 

синтаксистің, мҽтін грамматикасы немесе дискурстық талдау теориясының нышандары анық 

байқалады деуге толық негіз бар.  

Қорыта айтқанда, біз Қ.Жҧбановтың ғылыми зерттеулері тіл ғылымының қазіргі даму деңгейіндегі 

талаптарға жауап бере алатын ой-тҧжырымдардың тезистелген жиынтығы деп есептейміз. Оның 

ҿзінің зерттеу ҽдістемесі мен ғылыми мҽтіндерінің қҧрылымы мен дискурстық сипатын зерттеуге 

сҧранып тҧрған материал деп тҥсінеміз.    

Әдебиеттер: 
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2 Есенова Қ. Қазіргі қазақ медиа-мҽтінінің прагматикасы (қазақ баспасҿз материалдары негізінде). – 

Алматы, 2007. – 432 б.  
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филология ғылымдарының докторы., профессор 

Қ.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кез келген ҧлттың антропонимдер тарихына барлау жасау арқылы олардың ата-бабаларының 

жҥріп ҿткен тарихи жолы, мҽдениетi, тҧрмыс- тіршілігі, ҽдеп-ғҧрпы мен дҽстҥрі, дҥниеге, дiнге деген 

кҿзқарастары жайында мол мҽлімет алуға болады. Сондықтан жалқы есімдер мен географиялық 

атаулар ҿз бойында біршама ономастикалық мҽселелерді жасырып жатады. Мысалы, жалқы есім, 

лақап ат, фамилиялар секілді антропонимдер индивидуальды айыру белгісі,  тілдік таңбалар ғана 

болып табылмайды, нақты сол тілде сҿйлейтін ҧлтты сипаттайтын ҧлттық таңбалар да болып 

табылады. Бҧл жҿнінде  А.В. Суперанская былай деп жазады: «Онимия, как и любая лексика, живо 

реагирует на все явления, происходящие в окружающей человека среде, в результате чего имена 

оказываются невольными регистраторами явлений природы и событий, имевших место в 

общественной жизни. Все это фиксируется в именных основах, при этом в зависимости от явлений, 

характерных для той или иной эпохи, могут быть выделены и онимические основы, типичные для 

определенного времени, поскольку слова, обозначающие актуальные явления, легко делаются 

основами собственных имен» [1,36].      

Кісі аттарына байланысты тілдік материалдарды сараптау барысында, олардың семантикалық 

сипаты мен дыбыстық ерекшеліктері, грамматикалық қҧрылысы жағынан алуан тҥрлі екенін, ҽрі 

олардың ҿз дҽуірінің тарихы жайында сыр шертетін бай лингвистикалық дерек кҿздері екендігіне кҿз 

жеткіземіз. Ҿйткені ҽрбір кісі аты, жер-су атауларының қойылуы ҿзінің шыққан заманы мен 

дҽуірімен, оның тілдік заңдарымен тікелей байланысты. Соған орай алуан тҥрлі тарихи жайттар мен 

сан қилы оқиғалардың негізінде атаулардың қойылу жҽне шығу себебін дҽлелдеуге мҥмкіндік 

аламыз. 

Ҽр халықтың ғасырлар бойы тарихы мен тҧрмыс - тіршілігі жолында табиғаттың тылсым кҥштері  

мен тҽңіріге, ай мен кҥнге табынуы,  аңға, қҧсқа сыйынуы, хайуандарды, мысалы, ит, қасқыр, бҧқа 

жҽне т.б.тотем етуі – бҽрі кісі аттарының қойылуына ҽсер еттпей қоймаған.Соның бір мысалы, тҥркі 

тілдері, оның ішінде қазақ тіліндегі Айжарық, Айсҧлу, Айтолық, Айтолды, Кҥнаш, Кҥнай, Кҥнсҧлу, 

Кҥнтуар, Бҿрібай, Жолбарыс, Арыстан, Бҧқабай, Тҥлкібай, Итбай, Алтын, Кҥміс, т.б.кісі аттары.  

Осыған орай, зерттеуші Т. Жанҧзақов қазақ антропонимдерін олардың даму тарихына жҽне 

ерекшеліктеріне сҽйкес: адамдардың айға, кҥнге, хайуанаттарға, отқа, суға т. б. табиғат 

қҧбылыстарына табыну дҽстҥріне асыл металл, қымбат тастар мен дҽулет, байлықты дҽріптеуді, кҿк 

тҽңіріне, кҿп қҧдайға, ҽр тҥрлі иелі-киелі кҥштерге, мифологиялық қҧбыжықтарға бас ие, араб, парсы, 

монғол тілдерінен енген діни, ҽскери, мҽдени ҧғымдарды қастерлеу салтына т. б. қарай – тҿрт дҽуірге 

бҿліп қарайды. Бірінші дҽуір – кҿне тҥркі заманы, яғни Ҥ-ҤІІІ ғғ. (Айжарық, Кҥнсҧлу, Қаршыға), 

екінші дҽуір – орта ғасыр (Айнабек, Жоламан т. б.), ҥшінші дҽуір – жаңа заман (ХҤІІ-ХІХ ғғ.), 

тҿртінші дҽуір – Қазан тҿңкерісінен кейінгі уақытта пайда болған кісі аттары [2, 25].  

Демек, біз сҿз еткелі отырған кісі есімдері де кҿне тҥркі заманында, яғни Ҥ-ҤІІІ ғасырларда 

қалыптасып, сол кезеңнің лексика-грамматикалық заңдылықтарына сай қҧрамдалады. 

 Солардың ішінде космонимдік ҧғымдар арқылы туындаған кісі есімдерінің молдығы халықтық 

дҥниетанымда орныққан тҥсініктің тереңдігін танытса керек. Осы тҧрғыда Қ.Қ.Жҧбанов ҿзінің «Из 

истории порядка слов в казахском языке» атты макаласында кҥрделі тҧлғалы кісі есімдерінің 

синтаксистік қҧрылысына жан-жакты талдау жасай отырып, казіргі тіліміздегі Күнсұлу, Таңсұлу, 

Таңжарық, Айжарық т.б. кісі есімдерінің тіркесу амалдары арқылы кҿрінетін  халқымыздың 

танымдық сипатына да тҥсінік бере кетеді. Қ.Жҧбанов былай деп жазады: «Личные имена Күнсұлу, 

Айсұлу, Таңсұлу, Күнжарык;, Айжарық, Таңжарықне могут быть синтаксически расшифрованы в 

пределах современнных норм, т.е. как сочетание определения с определяемым, предшествование 

первого второму, потому что существительные теперь не употребляются в качестве определений, 

когда определяемым должно быть прилагательное. Исключение составляют образования типа қойшы 

торы, букв, пастух гнедая, т.е. пастуший гнедко, бҽйгі күрең,букв, скачка рыжая, т.е. скаковая 

рыжая» [3,173-174]. Кҥнге, айға катысты кісі есімдерінің мҧндай қолданысы олардың жасалу 

жҥйесінің ертеден қалыптасқанын аңғартса керек.Мысалы, қай халықта да,соныің ішінде қазақ халқы 

ҥшін ай ҽдемілік пен сҧлулықтың белгісі болып табылады. Айсұлу, Айбарша, Ай-Таңсық, Айшат т.б. 
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антропонимдермен қатар, қазақ эпосында сҧлулық, нҽзіктік Ай мен теңестіріледі: «Туған айдай 

толықсып, бҧралып кете барады» (Қыз Жібек), «Жалғыз қызы  Гүлбаршын – он бесте толған ай еді» 

(Алпамыс), «Жақсы Ай – Күндей, жарығы ҽлемге бірдей» (мақал) [4, 132]. 

Қ. Жҧбанов «кісі аттары дегеніміз – толық жҽне ашық айтылмаған, бейнелі, имплицитті сҿз 

ҿрнектері. Біз оларға сҿз қолданыс заңдылықтарының бҽрін бірдей кҥшпен таңа алмаймыз, ҿйткені 

шынайы образды, астарлы сҿз саптау ҥлгісі, оның ішінде, кҿркемдеп сҿйлеудің эстетикалық 

принциптері кҥнделікті сҿйлеу тілінің амал-тҽсілдерінен ҽрі грамматикалық, ҽрі лексикалық-

стильдік, семантикалық тҧрғыда едҽуір айырмашылығы бар. Сонда да», - дейді Қ. Жҧбанов, - «кісі 

аттары белгілі тіл заңдылықтарына негізделіп жасалады, тілдің жалпы грамматикалық жҥйелерін 

қалыптастыруға ҿз ҥлесін қосады» [3,189]. 

Осы ойды ғалымның мынадай мысалдармен толықтыра тҥсуге болады. Ол «тіл тарихында сҿздің 

дамуы ҥшін ескі сҿзге жаңа мағына (атқаратын қызметіне карап) берушілік бар. Орыстың перо - 

дегені қалам, Алтайдың түндік дегенітерезе екендігі бҧған дҽлел. 

Сҿз мағынасын жекеден жалпыға, жалпыдан жекеге тарту да тіл тарихында кҿп кездеседі (бҧрын 

«үй ауданындай» деп ауданға нақты конкрет бермей сҿйлесек, қазір районды аудан дейміз (яғни 

ҽкімшілік жер бҿлінісі). 

Жаңа мағына демекші, бірқатар айуан, аң- бҧрынғы қҧдайымыз. Қасқырбай, Түйебай, Құлыншақ 

деп ат қоюымыз соларды - ардақтап, қастерлегенімізден. Мҧндай қылық орыстарда да бар - 

Собакеевич, Волков, т.б. Мҧндай сҿздердің ҿзі қалғанымен, мазмҧны жаңарып, ҿзгеріп отырады. 

Ҿйткені адамның ҿмірге кҿзқарасы, ҧғымы ҥнемі ҿзгеріп отырады. Америка елінде кесірткеге 

тимейтін халық ҽлі бар. Адам табиғаттағы танып, білген нҽрсесін актив, пассив деп жорамалдаған. 

Орыстардың тҥрлі заттарды, жан-жануарларды кім, не деп тҥрліше сҧрайтын себебі сол ескі 

кҿзқарастардың ҿзгергендігінен. Ал бҥгінгідегі заттардың міндеті сҿйлемдегі сҿздерді бір-біріне 

байланыстыратын грамматикалық амал болып қана қалған. 

Тіл адам баласының барлық табыстарын білдіреді. Адам баласының ҿрлеу жолындағы ізінің тілге 

беделі тҥскен. Бҧл жоғарыдағы айтылғандардан да белгілі» дей келе, тілдегі сҿз  мағыналардың 

дамуын адамдардың дҥниетанымымен, ежелгі тілдегі ескілік наным-сенімдердің ықпалымен 

тҥсіндіреді[3,492- 525]. 

Белгілі ономаст-ғалым В.А.Никонов та антропонимика саласының негізгі міндеттерін кезінде 

былай деп анықтаған: «Антропонимия ежелгі дҽуірдегі халықтың этникалық қҧрамы мен кҿші-қон 

жағдайын анықтауда, жазба ескерткіштердің жазылу уақыты мен таралу шегін белгілеуде қҧнды 

материал кҿзі бола алады. Тілдегі лингвистика ҽдістері антропонимиканы ҿз бетінше шешуге 

дҽрменсіз, тек этнографиямен, тарихпен, социологиямен, қҧқықпен бірлікте ғана шешімін табуға 

мҥмкіндік алатын ерекше жҥйе жасайды» [5,56]. 

«Мҥмкін, Кҥнсҧлу, Айсҧлу, Таңжарық секілді айырым тіркестер кезінде зат есім+сын есім 

сҿздерінің орналасуының ҥлгісі болған болар» дейді Қ. Жҧбанов. «Мҧнда да анықтауыштар (сҧлу, 

жарық) анықталушы (кҥн, ай, таң) зат есімдерінен кейін келіп тҧр. Мҧндай жорамал шындыққа ҽбден 

жанасымды, себебі соңғы компоненттерді (сҧлу, жарық) баяндауыш деп, ал біріншілерін (кҥн, ай, 

таң) бастауыш деп қарауға еш мҥмкіншілік жоқ: жалқы есімді тіркесім жасаушы жыл келді, қожам 

берді т. б. тҽрізді синтагмалар сҿйлем тҧлғасында ҿте сирек қолданылады. Кҿп жағдайда жай немесе 

кҥрделі жалқы есімдер не қайсыбір субстанцияның атрибуты, не қайсыбір субъектінің предикаты 

болып келеді. Бірінші жағдайда – субстанция, екінші жағдайда – субъект ретінде осы атауды 

иемденуші жеке адам меңзеледі. Жоғарыдағы мысалдардағы негізгі ойдың берілу формуласы былай 

болуы мҥмкін. (Мынау) – ҽдемі кҥн. (Мынау) – жарық кҥн жҽне т. б.» [3,173]. 

Қ. Жҧбановтың пайымдауы бҧл жерде «Кҥнсҧлу, Айсҧлу, Айжарық, Таңжарық деген кісі аттары 

тіліміздің қазіргі нормалары бойынша синтаксистік қҧрамдарға бҿлшектеуге, ажыратуға келмейді, 

себебі қазір зат есімдер анықталушы сын есім болып тҧрғанда анықтауыш қызметінде жҧмсалмайды, 

керісінше анықтауыш – сын есім, анықталушы – зат есім болуға тиісті» [3,173]деген тҧжырымға 

саяды. 

Қ. Жҧбанов Кҥнсҧлу, Таңжарық тіркестерінің бастауыш пен баяндауыштан тҧратын сҿйлем бола 

алмайтындығына дҽлел ретінде предикаттық қатынастағы Жолғҧтты, Кҿзжақсым, Атжақсы, Есалаң, 

Жылкелді есімдерінің қалыптасуына тҽн фонетикалық заңдылықтарды айтады. 

Осыған орай, жоғарыда аталған тіркесті «синтаксистік қҧрылымның қай тҥріне жатқызуға 

болады»деген сауал туындайды. Алайда бҧған бір жақты жауап беру қиын. Мысалы, ҽзірбайжан 

ғалымы Н. З. Гаджиева Айжарық, Настя сҧлу (Айсҧлу, Кҥнсҧлуға ҧқсас) тіркестерін изафеттің І 

тҥріне жатқызады. Ол «кҿптеген тҥркі тілдерінде (бҽрінде емес) анықтауыш изафеттің І тҥрінде 

тҧрып, субъектінің кҽсібін, мамандығын, ресми атақтарды, титулды, ғылыми дҽрежені, қоғамдағы 
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орнын, лақап атын, жеке кісі аттарын, топонимдерді т. б. білдіреді» дей келіп, мысал ретінде  Наста 

маттур – Настя сҧлу тіркесімін келтіреді. Бҧдан басқа тҥркі тілдерінің біразында постпозициялық 

анықтауыштық тіркесімнің бірінші сыңарымен адъективтеніп кеткені соншалық, қҧрылымы жағынан 

қарапайым анықтауыштық сҿз тіркестеріне ҧқсайтын изафетті тіркестер бар. Мысалы, ҽзерб. чҽкмҽ 

тикен ―етік дҥкен‖, қаз. ай жарық, тҥркм. мораль тҽрбие, ҧйғ. (хамит наречиесі) адам тіл, тува. күш 

ажыл (кҥш, еңбек)‖ деп кҿрсетеді [6,76]. 

Ҽрине, изафеттік тіркестердің ертеде сҿзден сҿз тудырудың тарихи жағынан ең кҿне жҽне негізгі 

амалдарының бірі болғанына шек келтірмейміз. Бірақ, Айжарық, Таңжарық, Кҥнсҧлу, Айсҧлу т.б. 

тіркестерді осы синтаксистік (изафеттік) қҧрылымның жемісі деп те айта алмаймыз. Себебі мҧны 

дҽлелдеуге қажетті деректер ҽлі ҿте аз, ҽрі барларының ҿзі де кҥмҽнді. Сондай-ақ, Қ. Жҧбанов 

жоғарыда атап кеткендей: «Кҥнсҧлу, Айсҧлу, Таңсҧлу, Кҥнжарық, Айжарық, Таңжарық сияқты 

кҥрделі есімдердің қазіргі синтаксистік нормалар аясында бҿлшектеуге келмейтіні, қазіргі тілімізде 

сын есім анықталушы мҥше орнында тҧрғанда, зат есім ешқашан анықтауыш қызметінде 

жҧмсалмайтыны да даусыз»[3,173]. 

Адам ойлауының сан қырлы терең иірімдері шексіз жҧмбақ, тылсым дҥние екенін, оның ҽдеттегі 

толып жатқан тілдік қҧрылымдар мен нормаларды ҿзгертуге бейім тҧратынын айғақтайды. 

Сондықтан қазіргі антропонимдер қҧрамында сақталып қалған анықталушы+анықтауыш тіркестерін 

де (Кҥнсҧлу, Айсҧлу, Таңжарық т.б.) ерте замандардан сақталған, уақыт сынынан ҿткен, қырналып 

таразыланған, заманы озған синтаксистік қҧрылымдардың бірі деп есептеуге болады. 

Олай болса, ҽр дҽуірде қойылған кісі есімдерінің де ҿзіндік ерекшеліктері болады, себебі ол сол 

кезеңнің рухани мҽдениетінің деңгейін ғана кҿрсетіп коймай, сол дҽуірде болған ҧлы окиғалар мен 

ҿзгерістердің, халықтың танымы мен тҥсініктерінің, ҽлеуметтік жағдайының, ҽрі сол кездегі тілдің 

грамматикалық қҧрылысының кҿрінісі бола алады.  
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Тілді біліктілікпен дамыту ҥшін тілдің ҽлеуметтік жіктелуі мен адамның жыныстық айырмасы 

арасындағы, яғни гендерлік жіктелімді зерттеу керек. Жыныс тілде жай ғана тіркеліп кҿрініс беріп 

қоймайды, аксиологиялық сипатқа ие болады, қарапайым дҥние бейнесі ретінде бағаланады. 

Жыныстың қоғамдық мҽнділігі тілдік жҥйеде гендер ҧғымымен тҥсіндіріледі жҽне жынысқа қатысты 

тілдік мҽселелерді айқындайды. 

Гендерлік зерттеулер сапында гендерлік лингвистика − тіл ғылымының жаңадан қалыптасып 

келе жатқан саласы. Ол, біріншіден, пҽнаралық парадигмада зерттеледі. Екіншіден, жеке ғылым 

салалары, соның ішінде лингвистикалық категориялар (мысалы, лексикон, прагматика, синтаксис 

т.б.) алынады да, зерттеу пҽні болып тиісінше, гендерлік ҿлшем белгіленеді. Гендерлік 

лингвистикалық зерттеулерде ҽлеуметтік лингвистика, психолингвистика, когнитивтік лингвистика, 

лингвомҽдениеттану т.б. ғылым салаларының ҽдіс-тҽсілдері ҿзара байланыста тиімді қолданылады. 

Тіл ғылымында гендерлік бағыт бірден пайда болмағаны сияқты қазақтың гендерлік 

лингвистикасының тырнақалды белгілері қазақ тіл білімі аясында ХХ ғасырдың алғашқы 

жартысында пайда болды. Қазақы гендерлік бағытты қалыптастыруда Қҧдайберген Жҧбанов ғылыми 

мҧраларын зерттеп-зерделеудің ҿзіндік орны бар.  

Қ. Жҧбанов − жалпы тіл білімі мҽселелерін ана тілі негізінде ҿрбіте отырып, ҽр қилы мҽселелерді 

сан алуан тіл ҿрнектерімен ҿре білген ғалым. Қ.Жҧбанов еңбектеріне жан-жақты зерттеу жҥргізіп, 

mailto:shokum@mail.ru
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ҽсіресе оның гендерлік лингвистикалық пайымдауларына алғаш назар аударған Б. Хасанҧлы: "Жалпы 

тіл білімінде "еркектің тілі", ҽйелдің тілі" деген ҧғым берік орныққан. Оларға кҿңіл аударған 

бірлі-жарым ғалымдар да жоқ емес" − дей келіп, дей келіп, қазақ ҽйелдерінің тілдік ерекшелігі 

туралы Қ.Жҧбанов еңбектерінде алғаш гендерлік тҧрғыдан сҿз болғандығын атап кҿрсетеді [1, 1823 

бб.].  

Гендерлік бірлік, белгілер ХVІІІ ғасырда антропологтар, ХІХ ғасырда этнографтар зерттеулерінде 

аз-кем сҿз болғаны, ХХ ғасырда Қ. Жҧбанов еңбектерінде гендерлік лингвистикалық белгі бергені 

анық.  

"Тіл адам баласының барлық табыстарын білдіреді. Адам баласының ҿрлеу жолындағы ізінің тілге 

бедері тҥскен. Қазақтың "балам" деуі патриархат заманының қалдығы, ҿйткені бҧл сҿз ру деген сҿзге 

байланысты: ұру-ұрық-ұрығ-ұру; Бҧл хасыл (асыл) – тек. Кҿрінген баланы "балам" деуі некесіз 

заманнан қалған мҧра. Ол заманда ҽйелдің жасы ҥлкені ана, апа болған. Бҧлар да ру аты сияқты 

аталған. Еркектің ҥлкені ата болып аталған, қыз – кішкене ҽйел дегенді білдіретін сҿз, оны моңғолша 

– кеукім дейді екен. Мҧндағы кін – "ботақан" дегенді  -қан; қан – "кішкене" − деп кҿрсетеді. Сол 

сияқты "...кҿне тҥріктер бҧрын бала деген жалпы атауды ұғлан деп қолданып, реалистік мҽнін ашу 

мақсатында ер ұғлан, қыз ұғландеп жыныстық ҧғымды айырып атаған", − дейді Қ.Жҧбанов [2, 115-

124 бб.].  

Тіл мен адамның жыныстық айырмасына байланысты тіл қолданыс ерекшелігін Қ.Жҧбанов ҽйел 

тілінің ҿзіндік белгілері арқылы кҿрсетеді: "Кҥншығыста ҽйелдер тҧрмысы ерекше жағдайда 

болғандықтан, ҽйелдерге арнаулы тҥрлі ҽдет-ғҧрып ҿзгешеліктері мҧнда жиі ҧшырайды. Сол ҽдет-

ғҧрып ҿзгешеліктерінің бірі – осы кҥнге шейін Кавказда армян, грузин, тҥріктер арасында сақталған 

ҽйелдердің ым тілі. Жаңа тҥскен келіншек қай жерде бір айға, қай жерде бір жылға шейін ата-

енесімен дыбыстап сҿйлеспейді, ымдап сҿйлеседі. Бҧл тілді армяндар ―нашнауар‖ дейді. Нашнауар 

сондай бай, сондай ҧшталған тіл. Мҧнымен ҽйелдер сумаңдатып ала жҿнелгенде дыбыс тілінен еш 

кемдігі жоқ сияқты", − дей келіп, ҽр тҥрлі халық ҽйелдерінің ҿзіне тҽн мимикалық тілі болатынын 

тҥсіндіреді. 

Қазақ ҽйелдерінің тілдік ерекшелігі туралы Қ. Жҧбанов еңбектерінде алғаш гендерлік тҧрғыдан 

сҿз болады: "Ҽйелдерге ғана арнаулы, жҥйелі болмаса да, ҽйел тілінің ҿзгешелігі қазақта да жоқ емес. 

Сол ҿзгешеліктердің бірі ҽйелдерде ғана болатын "ернін шығару" (кеміткенде), "бетін шымшу" 

(ҧятсынғанда), "аузын шылп еткізу" (таңданғанда), аузын быртылдату (кекеткенде). Міне, мҧның 

соңғы екеуінде ҥнсіз ым ғана емес, дыбыс шығару да бар. Бірақ дыбыс айырынды (членораздельный) 

емес" [2, 41 б.]. 

Ғалым ҽйелдердің ат атамауын бҧрынғы кездегі "бір нҽрсені не жаман, не жақсыға санаса, ол 

затты айтпастан одан бҧрын басқа бір сҿзді айтатын болған" ҽдетімен тҥсіндіреді де, бҧрын "атты ру 

басы қойған не кҿсемнің аты қойылған", − деп, ат атамауды содан қалған ҽдет ретінде пайымдайды 

[2, 54 б.]. Ол жынысқа тҽн сҿздердің қызметін былайша тҥсіндіреді: "Ҥнемі ҿзгеріс ҥстінде болатын 

тіл жҥйесі кенжелеп қалып отырады, оның мағынасынан гҿрі де формасы ҿте баяу ҿзгереді, бҧған 

ҽйел жынысты, еркек жынысты сҿздер дҽлел бола алады. Бҧл категорияның қазіргі міндеті − екі сҿзді 

қиыстырып, бір-бірімен байлау ғана.  Қ. Жҧбанов пікірінше, "дҥниеге кҿзқарас арқылы да нҽрсеге ат 

қойылады. "Бір кездерде дҥниедегі заттың біріне пассив, екіншісіне актив деп қарағанбыз. Рама 

бҧрын ҽйел жынысты сҿз емес, пассив болған", − дей келіп, − "аналық дҽуірде женский род, аталық 

дҽуірде мужской род пайда болған", − деген тҧжырым жасайды. [2, 41 б.].   

Қ. Жҧбановтың кейбір сҿздердің этимологиясына байланысты айтылған пікірлері де гендерлік 

лингвистикалық зерттеулерге негіз болары сҿзсіз. Мысалы, "Қазақта ескі кездегі шамандарды "абыз" 

деп атаған. Ру қҧрылысы дҽуірінде олар ру бастықтары болғандықтан, рудың ақсақалы, ҥлкені 

болғандықтан "абыз" сҿзі барлық ҥлкендіктің аты болып кеткен. Ҽйелдің ҥлкенін де қазақтар − 

абысын, татарлар − абыстай, ағаны − абзи дейтіндер сол "абыз" ҧғымынан шыққан сҿздер" [2, 284 

б.].  

"Грузиннің кали, швили деген сҿзіндегі шв ұл, бала деген сҿз екен; осы мысалдағы шв – қыпшақ 

сҿзіндегі шық; осы кішірейткіш -шық – бала-шаға деген қос сҿздегі -шаға сыңарына тең; Қырым 

татарлары, тҥрікпендер, ҽзірбайжандар бала деген сҿзді шаға  дейді. 

Қазіргі тілімізде ұғлан сҿзі кҿтеріңкі немесе асқақ стильде қолданылатын лексема. Ол оғыл-оғлан-

оғлақ-ұғыл-ұл деген варианттарымен бірге ер бала, ұлан дегенді білдіреді. Бҧл сҿз қыз эпитетімен бҧл 

кҥнде қолданылмайды" деген [2, 115-124 бб.]. Ғалым қыз сҿзімен тҥбірлес қызалақ сҿзі жҿнінде 

былай дейді: "...несомненно, образована путем прибавления к основе қыз слова олақ, 

употреблящегося по сей день в языках Западной Сибири в значении "дитя", мальчик" [2, 436-437 

бб.].Тағы бір атап ҿтерлік, ғалымның "қатын" сҿзінің мҽн-мағынасына байланысты гендерлік 
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сипаттамасы "қатын" деген сҿз ерте замандарда ханның ҽйелдеріне ғана арналған атау болған, кейін 

келе ханның уҽзірлерінің ҽйелдерін де солай атаған, ақыр соңында байға тиген барлық ҽйелдерді 

қатын деп атап кеткен" [2, 93 б.]. 

Ғалым гендер саласындағы сҿз бен жҧрнақ деңгейінде де зерттеу жҥргізген. Мысалы, дай 

жҧрнағының арғы тҿркіні тек сҿзінен шыққан деген пікір айтқан. "Казахский суффикс сравнения 

дай (дей, -тай, -тей), звучащий у современных уйгуров и узбеков как тек, дек, и дақ, а в 

орхонских надписях в одной только форме тег (тҽңіртег − подобно небу), восходит к слову тег (род, 

происхождение)" [2, 444 б.].  

Қ. Жҧбанов "Диуани хикмҽтті" талдаған еңбегінде де гендер факторын ескеріп отырған. Ол 

ҽсіресе Хожа Ахмет Яссауидің ҽйел хақында тҥйген пікірлерін ерекше атап кҿрсетеді: "Біздің 

тҥсінігімізше, Хожа Ахмет ҽйелді ҿте ардақтайды. Оның ҽйелді ардақтаушылығы – адамгершілік 

ретінде, ҧждан ретінде, сезімшілдік ретінде ҽйел затына аяушылық еткен тҽрізді. Толғауда: 

"Ардақталып ҿскен есіл ғана сҽулелерім-ай! Қайтейін, жаудан қорыққанынан жүректерің ұшып 

кетті-ау!‖ −  деген сҿздер мен "Жанымнан артық кҿрінген жан сҽулелерім-ай! Қайтейін, 

дінсіздердің қолына түсіп қор болдыңдар-ау!"− деп іші-бауыры елжіреп, ҧлдардан айрықша жаудың 

қолына тҥскен қыз бен ҽйелдерді шын жҥрегімен есіркеуі – сол 12 ғасыр кезіндегі тҥркістандық 

азаматтардың – халық ерлерінің ҽйелге деген бірден-бір кҿзқарасын кҿрсетеді", − дейді ол [2, 304-305 

бб.]. 

Жалпы ҽйел мҽселесі жҿнінде Қ. Жҧбановтың ҿз пікір-байламы бар. Мҽселен, "ертедегі ата-

бабаларымыздың ескі салт, кҿне дҽстҥрінде ҽйелдерге кемсітушілік кҿзбен қараушылық болмаған 

тҽрізді. Кҥні кешеге дейін, ҽйелдер правосы совет заңы бойынша ерлер правосымен бірдей болғанға 

дейін, ел аузында: "ҽйелдердің жолы ҥлкен" дейтін ҥлгілі сҿз болатын жҽне сонымен ҽйелдердің "аң 

байланарлық" правосы да сақталып келген болатын. Осымен қатар, ҽйел мен еркек бір кҿлікке 

мінгесу керек болғанда "ҽйелдің жолы ҥлкен" деген ескіден келе жатқан ата дҽстҥрі бойынша 

кҿліктің алдына ҽйелді отырғызатын заң да сақталып келді. Міне, осылардың бҽрі қазіргі қазақ 

халқының ата-бабаларының ежелгі салтының жҧрнағы еді" [2, 306 б.] − деп келеді. 

Қ.Жҧбанов тҧжырымы: "Тіліміздің сонау ҧзақ жолда қандай ҿзгерістерге ҧшырағанын білу керек. 

Бҧрынғыны білу жҽй ҽшейін мақсат емес, тілді меңгерудің бір амалы. Біз тілді меңгеріп болғанымыз 

жоқ, толық меңгерсек қана оны дҧрыс бағытта ҿзгерте аламыз" [2, 119 б.]. "Біздің мақсат − тілді 

дҧрыс бағытта дамыту, сол ҥшін де гендерлік зерттеу керек", − дейді   Б.Хасанҧлы [1, 23 б.]. 

Тҽуелсіздік тҧғырында тілдік егемендік пайда болды. Тіл ҿмірлік маңызды мҽселелердің алдыңғы 

шебіне шықты. Соның бірі − гендерлік лингвистикалық зерттеулердің кҿрініс беруі. Отандық 

гендерлік лингвистикалық зерттеулер жаңа ғасыр тіл білімінің еншісіне тиесілі болды. 

Тіл ҿмірдің барлық саласын қамтиды, соның бірі гендерлік сала болса керек. Демек, гендердің 

тілдің барлық деңгейін қамтуы заңды қҧбылыс. Олай болса, гендерлік лингвистика тіл мен гендердің 

ҿзара байланысқан реттерін толық қамтуы шарт. Ҽлбетте, ҽлемдегі кҥллі тіл атаулыға байланысты 

гендерлік сипаттама болатыны анық, бірақ оны тҥгел қамту мҥмкін емес, сондықтан ҽлемдік 

лингвистикадағы зерттеулерді жинақтап, оны қазақ тілі материалымен салыстыра, салғастыра талдау 

керек. Ҽлемдік гендерлік лингвистиканы салыстыру мен дамыту ҽрбір ҧлт тілі негізіндегі теориялық 

тҧжырымдар арқылы жҥзеге аспақ. 

Қазақ тіл білімінің гендерлік бағыты ХХ ғасырдың соңғы жылдары, нақты айтқанда, ХХІ 

ғасырдың басында жекелеген ғалымдардың қазақ тіліне байланысты зерттеулерінде, қазақ тілінің 

кейбір гендерлік мҽселесі бойынша арнайы жазылған мақалаларында, конференцияларда белгі бере 

бастады. 

Соңғы жылдары жарияланып жатқан еңбектердің кҿпшілігі тіл білімінің гендерлік лингвистика 

саласына деген қызығушылықтың артып келе жатқандығын кҿрсетеді. Гендерлік тілдік белгілер 

арнайы зерттеу нысанына айналды, бірнеше ғылыми мақалалар жарияланып, диссертациялық 

жҧмыстар орындалуда. 

ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарынан бастап гендер мҽселесі қазақ тілі мен ҿзге тіл біліміндегі 

зерттеулер негізінде тіл теориясы тҧрғысынан арнайы зерттеле бастады. Ол Б.Хасанҧлы еңбектерінен 

бастау алады. Ғалым: "Гендерлік фактордың кҿрінісі тілдің барлық деңгейінде зерттелуі шарт", − дей 

келіп, қазақ тіл білімінде гендерлік бағытты қалыптастырудың жолдарын атап кҿрсетті: 

1. Салыстырмалы жҽне салғастырмалы гендерлік лингвистика (мысалы, морфология деңгейінде 

адамның есімі мен тегіне, ҽкесінің атына белгілі бір жҧрнақтың, жалпы жҧрнақ атаулының бір 

тҥрінің қолданылу-қолданылмауы; тек (род) категориясының қазіргі тілде, оның тарихында 

болу-болмау белгісі т.б.). 

2. Гендерлік паралингвистика. Бҧл бағыт қазақ тіліндегі ым-ишара белгілері негізінде қалыптасуы 
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тиіс. Қазақы гендерлік паралингвистика тҧрғысынан жҥргізілген зерттеулердің ҿмірдің кҿптеген 

салаларын (ҿнер, кҿпшілік алдындағы сҿз т.б.) дамытуға септігі тиер еді. 

3. Гендерлік лексикография. Бҧл бағыт қазақ тілі мен ҿзге тілдердің негізінде жҥзеге асуы тиіс. 

4. Гендер жҽне тіл игеру. Бҧл бағыттағы зерттеулер тілді жоспарлау ісіне аса қажет [3, 287 б.]. 

Ілгеріде атап ҿткеніміздей, Б. Хасанҧлы қазақ тіл білімінің негізін салушы ғалым Қ.Жҧбановтың 

ғылыми мҧраларын гендерлік қырынан зерттеп, бірнеше еңбек жариялады. Сол сияқты ғалым 

зерттеулерінде қазақ ҽйелінің сҿз саптау ерекшелігі, оларға байланысты қолданылатын тілдік 

бірліктер т.б. арнайы қарастырылған. Ол: "Қазақ халқының менталитеті гендерлік тҧғырда 

дараланады: қызын − ар деп, ҧлын − нар деп білген. Қыз деген − басына ҥкі тағып, ҥлпілдеп ҿсіп, 

ерке кҥн кешкен, ҿзге босағаны аттамаған, етегін жел ашпаған бҥлдіршін. Қызға тҽн сҿздер, оған 

байланысты қолданылатын сҿз ҿрнектері, ым, ишара тҥрлері, қыз атынан тҧратын эпоним атаулар да 

тілімізде молынан кездеседі (мысалы, Қыз Жібек т.б.). Оларды гендер − жыныс ҧғымына 

байластырып, гендерлект,гендерлема деп белгілеуді ҧсынамыз", − дей келіп, − "қыз тілі (қыздың 

сҿйлеу ҽдебі) − қызға тҽн сҿз бен сҿйлеу (вербалды тілдік бірлік) жҽне ым мен ишарат (бейвербалды 

бірлік) тҥріндегі атаулар, тек қана қыз балаға қатысты жҽне солармен қарым-қатынаста 

қолданылатын сҿз саптау ҽдебі" деген анықтама береді [4, 107 б.].Ал ҽйел тілінің гендерлік 

ерекшелігін сипаттайтын "Ҽйел тілі − тілдің ҽлеуметтік жыныстық жіктелу кҿрінісі" атты еңбегі 

екі тілде − қазақ, орыс тілдерінде дайындалған. 

Гендерлік лингвистиканың нысаны, пҽні, ҽдіснамалық негізі мен зерттеу ҽдіс-тҽсілдерін баяндау 

арқылы гендерлік лингвистиканы қазақ тілі негізінде басқа тілдердің материалдарын пайдалана 

отырып, толық сипаттауға, дамытуға, қажетті, ҿзекті мҽселелерін белгілеуге болады. Ҽрине, 

гендерлік лингвистиканың ҿзектілігін алдымен айту керек. Сонымен қатар гендерлік лингвистиканың 

болашақта зерттелуге тиісті проблемалары да аталуға тиіс. 

Ҽлемдік тҽжірибеге сҥйенсек, гендерлік лингвистиканың теориялық базасы − гендеризм 

тҧжырымдамасы (И. Гоффман), билік (М. Фуко) жҽне қоғамның жыныстық жіктелімінің мҽдени 

байланыстылығы тҧжырымдамасы (М. Мид). Еркек пен ҽйелдің мінез-қҧлық ерекшеліктері тек 

биологиялық жынысқа қатысты деген кҿзқарастың қате екендігі дҽлелденді. Бір мҽдениетте еркектік, 

ҽйелдік деп танылған гендерлік белгілердің екінші бір мҽдениетке тҽн еместігі айқындалды. 

Дегенмен барлық мҽдениетте жыныстар арасындағы айырмашылықтар сақталады.  

Жыныстар ҽрекетіндегі мҽдени жҽне ҽлеуметтік шарттылықтар гендеризмнің негізі ретінде 

ҧғынылады. Патриархат мҽдениетінен кейінгі кезеңде де жыныстар мҽртебесінің тең болмауы 

лингвистикалық зерттеулерде билік теориясына назар аударуды қажет етеді. Биліктік қатынастар 

жҽне олардан туындайтын бағалаулар мен ҧғымдық анықтамалар тілде белгіленіп отыратындықтан, 

андроцентризм деңгейін анықтауға мҥмкіндік береді. Бҧл, ҿз кезегінде, Батыста феминистік бағыттың 

қарқынды дамуына белгілі бір дҽрежеде ықпал етті. 

 Ресей тіл ғылымында гендерлік зерттеулердің бір тобы дҽстҥрлік бағытты, екінші бір тобы батыс 

еуропалық ілімдерді, атап айтқанда, М. Фуконың билік теориясы, Ж.Дерриданың бейқҧрылымдау 

идеясы мен И. Гоффманның гендеризм тҧжырымдамасын негізге алған [5, 8-9 бб.]. 

Тіл біліміндегі гендерлік зерттеулердің ендігі бір тобы пҽнаралық сипатта дамып келеді. 

Мҽселенің маңыздылығы мен кҥрделілігі, ауқымдылығы ғалымдар назарына іліккен. Сонымен бірге 

гендерлік белгілердің тіл деңгейлеріндегі кҿрінісін сипаттау, "жыныс" ҧғымының концептуалдануын 

сипаттайтын тілдік тҽсілдерді анықтау, "ҽлемнің гендерлік тілдік бейнесін" (гендерлік концепт, 

гендерлік таптаурындар) белгілеу жҽне соларға сҽйкес, мҽдениетаралық салыстырулар жҥргізу 

гендерлік зерттеулерде ҿзекті мҽселелер қатарында қарастырылады. 

Тілді гендерлік қырынан зерттеудің аксиологиялық жҽне этномҽдени ерекшеліктерін ескере 

отырып, мҽдени доминанттар рҿлін танып-білудің де маңызы зор. Мҽдени доминанттарды зерттеу 

(басқа ғылым салаларының мҽліметтерін пайдаланса да) алдымен лингвистикалық білімді игеруді 

қажет етеді (лексикалық, фразеологиялық бірліктерді жинап-теру, сҿздіктерден, мақал-мҽтелдер 

жинағынан, кҿркем ҽдебиеттен, бҧқаралық ақпарат қҧралдарынан қажетті мҽтіндер жинау). Сол 

сияқты психолингвистикалық тҽжірибелердің нҽтижесі ретінде ассоциативтік сҿздік материалдарын 

(ҽсіресе жаңа функционалдық сипаттағы талдауларға) пайдаланудың тиімділігі басым [5, 79-81 бб.]. 

Қазақ тіл біліміндегі гендерлік бағыттың қалыптасуы мен дамуына себеп болған факторларға 

тоқталуға болады. Айталық, саяси-ҽлеуметтік фактор қоғамдық сананың гендерлік парадигмасының 

ауысуына жҽне еліміздің дамуындағы саяси, ҽлеуметтік, экономикалық ҿзгерістерге себепкер болуда. 

Ал лингвистикалық фактор тілдің ҽлеуметтік қызметін дамыту, ҽлемдік лингвистикада ҿріс алған 

бағыттардың кең таралуына тікелей ҽсер етеді.  

Олай дейтініміз, ҽлемдік психолингвистика, ҽлеуметтік лингвистика, когнитивті лингвистика, 
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гендерлік лингвистиканың қарқынды дамуы қазақ тіл біліміне ҿз ҽсерін тигізе бастады. Гендерлік 

лингвистиканың ғылым ретіндегі қалыптасуы ҽлеуметтік мҽні зор ірі проблемаларды қамтитынын 

ерекше айтуымыз керек. Лингвистикалық мҽні басым болып келетін материалдар осы ҽр этносқа 

гендерлік жорадан қалыптасқан таптаурындарға, дҽстҥрге байланысты қалыптасып, тілде берік орын 

алған. Гендер мҽселесінің таза лингвистикалық мҽселелері сол ҽлеуметтік мҽні зор жағдайларға 

байланысты солардың себепкер болуымен туындаған. 

Қорыта келгенде айтарымыз, гендерлік лингвистика ғылымы жҥйеге тҥсу ҥстінде, соның негізінде 

қазақ тіл білімінің гендерлік бағытын айқындау, сол арқылы қалыптастыру − отандық тіл 

теориясының бірден-бір қажеттілігі. Осы ретте Қ.Жҧбановтың тілдің гендерлік жіктеліміне 

байланысты теориялық тҧжырымдары мен гендерлік лингвистикалық пайымдаулары жалпы жҽне 

жеке тіл білімінің гендерлік лингвистика аясындағы ҿзекті мҽселелерін шешуде маңызы зор.  
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Қазақ тіл білімінің дҥниеге келуі мен оның қалыптасуын сҿз еткенде бар ҿмірін, кҥш-жігерін 

отандық ғылымға сарп еткен жандардың есімін зор ізет, қҧрметпен еске аламыз. Осындай есімдердің 

бірі – ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ филологиясы саласында табысты еңбек еткен профессор 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов. 

1936  жылҚ.Жҧбановтыңасамолжемістіжылдарыныңбіріболды.Бҧлжылыоның«Қазақтілініңграмма

тикасы І бҿлім.  Жалпы  морфология»  деп аталатынкітабыжарыққашықты.Осы еңбегінде ғалым: 

«Адам баласының ҽуелі асқаны білім алып, ҿзін кейіннен білу қасиеті бар... Ежелгі дҽуір 

адамдарының алдымен ҿзінен басқа заттарға ат қоятыны ҿзін сол басқаларға ҧқсата атайтын ҿз басын 

кіші дҥние деп біліп, оны ана ҥлкен дҥниеге ҧқсатуынан болған. Осы таным тілге де ҽсер еткен» деп 

тҧжырымдау арқылы тіл мен таным байланысына ерекше мҽн берген. Қ. Жҧбановтың тілді мҽдениет, 

қоғам жҽне индивид тҧрғысынан қарастырып зерттеуі негізінде бҥгінгі таңдағы ҧлттық тіл 

біліміміздің жаңа, жалпы лингвистикалық бағыттарын, уақыт талабына ораласа ҿмірге келіп жатқан 

соны ҽдіс-тҽсілдерді жатырқамай қабылдауына, оған қоса қазақ тіліне қатысты ҿзекті мҽселелерді 

антропологиялық парадигма аясында зерделеудің алғашқы ҥлгілерін кҿрсетіп, сара жолын салып 

берді деп сенімді айта аламыз [1].  

Сондықтан бҥгінгі таңдағы тіл ғылымындағы жаңа ғылыми бағдарлар мен соны бағыттағы зерттеу 

еңбектері Қ. Жҧбанов шығармаларының тілдік табиғатын етене тану ҥшін алынатын негізгі ҧстаным 

болып табылады. Осыған дейін тілдің қатысымдық, эстетикалық қызметі басымдық танытып 

келгенімен, танымдық, кумулятивтік қызметі тіл білімінде кҿп уақыт бойы еленбей келгені мҽлім. 

Тілдің ҿзінің ішкі заңдылықтары негізінде тіл иесін танып білу мҥмкін емес. Тoмaғa тҧйық ҿз-ҿзінен 

ешнҽрсе дами алмайтыны да тҥсінікті.Тілдің бҥгіні ҿз халқының ҿткен тарихымен, мҽдениетімен 

бірге алғанда ғана ол ҿзінің қҧпия сырын кеңінен ашады.   

«Адам қатынасының мақсаты не? Адам тілді не ҥшін қолданады?» деген сҧраққа ғалым «Тіл – бір 

адам үшін керек емес, тіл жеке адам үшін жасалған нҽрсе» деп қазіргі кҥнгі психолингвист, 

социолингвист ғалымдар сияқты жауап береді. «Бір тілмен сҿйлесу үшін адамдар бір-бірімен аралас 

болуы керек, істес болуы керек», - дейді. «Біздің бірҿңкей қазақша сҿйлеуіміз неліктен?» деген сҧрақ 
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қойып, оған «ол атамыз бір болғандықтан емес. Ата-тегі тҥрліше болса да, бір тілде сҿйлейтіндер аз 

емес...», - дей келе, «...тіл бірлігі неден?» деген сҧрақ қойып, оған «Адам – қоғамның үйіншегі емес, 

ұжым. Мұны ескеру қажет», - деген пікірі оның нағыз социолингвист екенін дҽлелдейді.  

 Жаңа мыңжылдықтағы салыстырмалы-тарихи тіл білімінің Қ. Жҧбанов зерттеулерімен ҥндес 

екенін оның ҥндіеуропа, басқа да тілдер жанҧясына жататын ондаған тілдер материалдарын, тіл 

тарихымен байланысты мҽліметтерін кеңінен қолдана отырып ҧсынған жаңа байламдарынан кҿруге 

болады. Қ. Жҧбановтың қазақ тілін ҿз табиғатына сай зерттеуді мақсат еткен ғылыми парадигманы 

анықтаған топшылаулары мен тҧжырымдарын бҥгінгі кҥнгі тіл ғылымы кеңістігіне сай былай деп 

кҿрсетуге болады:  

1)  парадигманың  хронотопиялық  шектер  арқылы  дҽйектелуі  уҽжделеді,  яғни  белгілі  бір  ғыл

ыми парадигманың дҥниеге келуін анықтайтын маңызды кҿрсеткіштер қатарында  

уақыт  пен орын  (мекенжай)  ерекше  қызмет  атқарады.  Ал  тарих қойнауына еніп, 

алыстап  кеткен  парадигмалар  салыстырмалы  тҥрде  айқындалады; 

  2) парадигманың  пайда  болуын  тҥсіндіретін  шарттар,  алғышарттар  мен  уҽждер  

 болатыны  «еш  нҽрсе  бос  жерде  дүниеге  келмейді,  нҿлден  басталмайды,  барлық   

білім  тарихи  тұрғыдан  шартталған  жҽне  байланысқан негізде дамиды» деген  

қағидаға сҥйенеді; 

 3) ғалымның пікіріне сҽйкес,  кҿзделген  мақсаттар  мен  міндеттер,  кҿп  жағдайда,   

парадигманың аты мен бағыт-бағдарын нақтылайды;  

4) тілші-ғалым парадигманы нақтылау барысында талдауға негіз болған пҽндік аялар мен 

нысандардың да ескерілуіне мҽн береді; 

5)  қолданылатын  ҽдіс-тҽсілдер арқылы автор парадигмалық тұжырымдардың ерекшелігін 

сұрыптайды;  

 6)  тілші-ғалым эволютивті аспект арқылы немесе бағалау ҽрекетінің кҿмегімен тіл білімін жаңа 

сатыға кҿтеріп, тіл туралы деректер аса қҧнды сипаттамалар мен 

ғалымэволютивтіаспектарқылынемесебағалауҽрекетініңкҿмегіментілбілімін 

жаңасатығакҿтеріп,тілтуралыдеректерасақҧндысипаттамалармен тҥсініктемелерге 

жол ашады деген кҿзқарасты ҧстанады [2].   

Ғалымның мына бір сҿзінен «Біз жекелеген лингвистикалық фактілерді тілдің басқа 

салаларымен жалпы бірлікте қарастырып, осы байланысты қоғамның даму деңгейі, экономикалық, 

ҽлеуметтік дүниетаным тұрғысынан  зерделеуіміз қажет» - оның зерттеушілік мақсаты анық 

кҿрінеді. Оның «Тіл деген не?», «Микрокосмостық кезең», «Тотемизм (идеология)», «Дүниеге 

кҿзқарас арқылы  нҽрсеге ат қою» т.б. дҽрістерінен тіл мен субъектінің арақатынасы, ҧлт болмысы 

мен оған тҽн дҥниетаным мҽселелері тіл ҽлемімен бірлікте қаралатындығын кҿреміз. «...Шынында, 

ҽрбір құбылысты адам ҿз тарихи дҽуірінің тудырған кҿзқарастары арқылы кҿреді. Сондықтан 

ҽрбір ұлттың, оның ішінде ҽрбір таптың ҿзіне жақын һҽм алыс құбылыстары болады» деген 

пікірінен ҧлттың да, тілдің де шынайы табиғаты таным дҥниесі мен тіл ҽлемін бір сабақтастықта 

қарағанда айқындалатындығын кҿрсетеді.  

Қ.Жҧбановтың  «... тіладамдардың  ҿзара  қарым-қатынас жасау нормаларын жүзеге асырады, 

олардың ҿзге жаратылыс иелерінен табиғи айырмашылығын анықтайды, ойлау қабілетінің даму 

деңгейін сипаттайды. Оның адам «жанын» айғақтайтын қасиеті де ҽмбебап құбылыс деп 

танылады. Тіл арқылы адамзат атаулыны біріктіруге, олардың жеке этникалық ерекшеліктерін 

сұрыптауға ішкі сырын айқара ашуға немесе жасырып «бүгіп қалуға» болады [3,176] деген пікірі 

тілге таза грамматикалық тҧрғыдан емес, терең философиялық, логикалық танымдық тҧрғыдан кҿңіл 

аударады.  

«Қазақ тілі жҿніндегі зерттеулер» атты еңбегінде «адам баласының тілі», «адам санасының 

жемісі», «адам тҽжірибесінің қорытындысы» сияқты тіркестер ғалымның адамзат тіліне сипаттама 

беруден басталып, жалпыға ортақ қҧндылығын айқындауға бағытталатындығын аңғартады. Ғалым 

«Ежелгі дҽуір адамдарының алдымен ҿзінен басқа заттарға ат қоятыны ҿзін сол басқаларға 

ұқсата айтатыны – ҿз басын кіші дүние деп біліп, оны ана үлкен дүниеге ұқсатуынан болған. Осы 

таным тілге де ҽсер еткен» деп «Адам - Ҽлем» арасындағы қатыстылықты тіл мен таным 

сабақтастығының орнын анықтайды [3,93]. Қ. Жҧбанов «Тіл – адамзат тарихының қоймасы тҽрізді. 

Жердің тарихын білем дегендерге белгілі бір тҽртіппен бірінің үстіне бірі орналасқан қатарлар 

арқылы із қалдырып, жердің геологиялық даму тҽртібіне сай тілде қаланып, қалыптасып, 

сақталады» [3,404] –деп бірінші болып қазіргі тілдік деректерді тарихи қағидаға сҥйене отырып, 

қайта жаңғыртуды ҧсынады.  

«Ҽр нҽрсенің, ҽр құбылыстың да ҽлденеше қыры, сыры, сипаты болмақ. Дұрыс білім – сол қыры, 
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сыры, сипатының бҽрін болмағанмен (барлығын түгел қамтып болмайды, ұшы-қиыры кҿп), кҿбін, 

негізгілерін кҿрсетіп бере алумен ғана табылмақ. Формашылдықтың бірбеткей, сыңар езу 

соғатыны осыдан. ...Қойына ҿлшеп қорасын салмаған. Даяр қораға ҽкеп қамаған. Сондықтан, басқа 

тілдерге ҿлшеп салынған форма қорасының түкпірлерінде бос қалған алаңдар да болғаны сияқты 

тарлық етіп, тоқты-торымның сыймай қалғаны да болған» - деген пікірі тілді зерттеуде оның 

ҧлттық сипатын негізге алу керек деген қағидатты нақтылай тҥседі.  

Сондай-ақ Қ.Жҧбановтың этнолигвистикалық кҿзқарасын айқындайтын «қой шаруашылығының 

ҿсуі қой атын кҿбейткен» деген пікірі сҿздік қордың халық шаруашылығы арқылы дамитындығын 

дҽлелдейді.  

Қ.Жҧбанов «Тҿңкеріс жҽне қазақтың ұлт тілі» атты мақаласында ел-елдің тарихына жалпы шолу 

жасай отырып, кей елдердің мҽдениеті қҧлдырап мҧлде жоқ болып кетсе, ал кей елдер керісінше, 

«мҽдениетті жұрттың «баулуына» түсіп, қатарға қосылғаны жұртқа мҽлім емес пе?» дейді. Яғни 

қазіргі кҥні «жаһандану» деп жаппай жанталасып жатқан қоғам қҧбылысын дҽл болжап, сипаттама 

беріп кеткені ғалымның алыстан кҿре білетін кҿрегендігін танытпай ма? «Адам болған соң, қоғам 

болған соң қандай да болса, оның бір мҽдениеті болмақ. Ҽңгіме соның қандайын жоғалтуда. 

Индияның жергілікті мҽдениетін ағылшындар тас-талқан қылды» деп ғалым тек қана мҽдениет 

қана емес, сонымен қатар ҽлсіз тілдердің кҥшті тілдерге жҧтылып кететінін мегзейді.  

Автор «Басқасын қойып, бірлескен қоғамның ішкі қатынасының негізгі айнасы болатын тілді 

алсақ, қазақ тіліндегідей бір ҿңкейлікті, бір қалыптылықты басқа тілдерден ҿте сирек ұшыратуға 

болады. Қазақ тілінде еш бір диалект жоқ деуге болады. Осы күні ғана болар-болмас жарқыншақ 

барын сезіп жүрміз. Сонда да бұл сияқты тіл бірлігі маңайдағы тілдердің еш қайсысында жоқ» - 

деп қазақ тілінің бҧл біртҧтастығы Ресейге қарамас бҧрын болғанын айтады.Алайда Ресейге 

қарағаннан кейін «...бұрынға тұтас мҽдениеттің тігістері сҿзгіліп, ұсақталып, жарқыншақталып, 

бытырауға айналғанын кҿреміз» дей келе, қазақ мҽдениеті ХIV ғасыр мен  XVIII ғасырдың 

аралығында жасалып, ХІХ ғасырдың басынан бермен қарай ҽлсіреп, тҿмендей бастағанын ҿкінішпен 

ҿзегі ҿртене отырып, қазақ мҽдениетінің соның ішінде қазақ тілінің бірігуі, тҧтасуы, ҿзінше ҿркендеуі 

пайда болды деп ҿзін - ҿзі жҧбатады. «Мемлекет мҽшинесі берік емес, тұрақты армиясы жоқ елді, 

кҿпшілікті дегеніне жүргізу, соғысқа, бітімге, қоныс меңгеруге кҿндіру үшін үстем таптардың 

мықты құралы – тілі болады. Топ жарған шешен, тақпақ ақын, ескі ҽдетті кҿп білетін кҽрі құлақ 

адамды, қысқасы, тіл ҿнершілерін үстем тап ҿзіне тартып, солардан агитпром жасап отырды» - 

дей келіп, қазақтың тіл ҿнерін жетілдірген осы екенін айтады. Қазақтың кҿшпенді ҿмірі жойылып, 

бҧрын малы мен басын қорғау ҥшін қоғам болған елдің енді қоғамдық санасы тҿмендеп, малшыға 

айналып, азаматтық санасы тҿмендегенін де ғалым іші удай аши отырып, еліне жаны ауыра отырып, 

жазады. Бҧның бҽрі айналып келгенде қазақтың мҽдениетінің тҿмендеуіне, сонымен бірге қазақтың 

тілінің бірте-бірте жойылуына ҽкелетінін, бір жола қҧрып кететінін аса бір сҧңғыла зеректікпен 

болжайды.  Бҧдан Қ.Жҧбановтың тіл табиғаты мен ҧлт болмысын бір арнаға тоғыстыра білгенін 

аңдаймыз. Сол заманда салыстырмалы –тарихи ҽдіс пен этнолингвистикалық ҽдісті «буржуазияшыл 

ілім» десе де, ғалым бҧл ҽдістерді орынды пайдалана білген. Осы арада Ж. Манкееваның : «...қазіргі 

қазақ тіл білімінде біршама зерттеліп, териялық-ҽдіснамалық негіздері анықталып қалған жаңа 

бағыттағы зерттеулердің алғышарттары мен нышандарын Қ.Жҧбановтың зерттеулерінен таба 

аламыз» деген тҧжырымдамасын еске тҥсіре кетсек артық болмас [3]. 

Сҿз соңында тіл мен мҽдениет тҧтасымының  ҧлттың біртуар  ҧлы Қҧдайберген Жҧбановтың 

зерттеулерінен бастау алғанын байқаймыз.  Ғалымның ғылыми-зерттеу мҧраларында тілді «халық 

мҽдениетінің бір формасы» деп білгенін зерделедік. 

Аз ғана ҿмір сҥрсе де, артына ҧшан –теңіз қазына қалдырған, халқын ҥлкен жҥрекпен сҥйе білген  

азамат-ғалымның мол мҧрасын игеру – алдағы кҥннің еншісі деп білеміз.  
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Сҿз ҽсерлігі тыңдаушыны ҧйытып ҿзіне тарту екі нҽрсеге қатысты болып келеді: біріншісі, сҿзді 

сҿйлеген кезде қҧлаққа жағымды, лебізді, ҥнді етіп, дауыс кідірісі мен дауыс кҥшін дҧрыс қойып 

айтуға байланысты болса, екіншісі, сҿзді ҿз мағынасынан сҽл ҿзгертіп, келтірінді мағынада 

жҧмсаумен ҧштасады. 

Мҽдениетті адам сҿйлеу мҽнері қҧлаққа жағымды ҽрбір ойын лайықты ҽуенмен, ҽрбір сҿйлемді 

ҿзінің сазымен сҿйлейді. Ҽн сияқты дҧрыс айтылатын сҿз де қҧлақтан кіріп бойды алады. Міне, 

сондықтан сҿзді қалай болса солай айта салмай, сҿйлеу мазмҧнына ҥйлесімді ырғақ, екпін, ҽуен 

тауып, дауысты тҥрлендіріп сҿйлеудің ҥлкен мҽні бар. Сҿйлеуде дауыс ырғағының қҧбылмалы 

қасиеті, логикалық екпінді, интонациялық ерекшелігі бар қҧбылыстарды ескеріп отырғанда ғана 

тыңдаушыға ҽсер етпек[1,136]. Қазақ халқы келістіріп сҿйлей алатын кісіні «Сҿзі мірдің оғындай 

екен», «Сҿздің майын тамызып, кісінің айызын қандырып сҿйлейді екен» деп дҽріптейді. Ондай 

қабілеті жоқ адамды «ынжық, аузынан сҿзі қойнынан бҿзі тҥсіп тҧр» деп санайды. Кейбіреулер 

маңғызданып, қатымырланып сҿйлеуді сҽн кҿреді, оны артықшылық, мҽдениеттілік деп біледі. Ал 

шын мҽдениеттілік – шынайлылықта, айтатын ойына сай келетін ҥн, ҽуен, ырғақ, екпін тауып сҿйлей 

білуде. Сҿйлеушінің сҿйлеу дағдысы, дауысы тыңдаушыға жағымды болса, онда зер сала тыңдайды. 

Ал оның ҥстіне айтайын деген ойын мазмҧнды болса, тыңдаушының кҿкейіне қонып, жҥрегіне 

ҧялайды. 

Стилистикалық мағынаға келетін болсақ, ол стилистиканың негізгі ҧғымдарының бірі. Сҿздің 

мағынасы оның тек заттық ҧғымын ғана белгілеп қоймайды. Онда сонымен қатар сҿздің 

стилистикалық қызметіне қатысты мағыналық реңктері де болады.Стилистикалық мағына мен 

стилистикалық бояу ҧғымдары бір-біріне жақын. Стилистикалық мағына стилистикалық бояуға 

қарағанда тҧрақты да жалпы.  

Стилистикалық мағына - тілдік тҧлға-бірліктің мағыналық қҧрылымындағы оның лексикалық, 

заттық, грамматикалық мағыналарынан тысқары қосымша белгісі. Бҧл қосымша мағына тҧрақты 

болып, тілдік қолданымның белгілі жағдайларында туындап отырады. Сҿздің стилистикалық 

мағынасы оның ҧғымдық мағынасына ҽсер етіп, сҿз мағынасын белгілі бір бояуларымен қоса 

қабылдауға кҿмектеседі.  

Сҿйтіп, стилистикалық мағына тілдік тҧлға-бірліктің мағыналық қҧрылымының белгілі бір бҿлігін 

қҧрайды. Бірақ ол тілдік тҧлға-бірліктердің ҽрқайсысында ҽртҥрлі дҽрежеде кҿрінеді. Экспрессивті 

бояуға ие қҧралдарда айқын байқалса, кейбіреулерінде тереңде жатады, тек белгілі контекстік 

жағдайда ғана анық кҿрінеді. 

Қай ғылымның болмасын негізгі мҽселесі - оның зерттеу нысаны мен зерттеу пҽні (предметі). 

Стилистиканың зерттеу нысаны - басқа да тіл ғылымы салаларындай, мҽтін тҥрінде кҿрініс тапқан тіл 

болып табылады. Бірақ ҽр сала сол жалпы нысанның ҿзіне қажетті жағын алып қарайды. Мысалы, 

деңгейлік тҧрғыдан лексикология ҿзіне қажеттісін, грамматика ҿзіне қажеттісін алып тексереді. 

Немесе белгілі бір қырынан, кҿзқарас тҧрғысынан (мыс, тарихи грамматика, ҽлеуметтік лингвистика, 

тіл семантикасы) қарастырады. 

Стилистиканың пҽні ҽлі бір жақты шешімін таппаған кҥрделі мҽселе деуге болады. Бҧл ең 

алдымен оның зерттеу нысаны мен пҽнінің кҥрделілігінен, одан тысқары зерттеу пҽнінің аумақ-

кҿлемінің кеңдігінен, анық еместігінен (оған, мысалы, ҽдебиеттану ғылымының мҽселелері де кірігіп 

кетеді) келіп шығады. 

Стиль - стилистика ғылымының ең басты категориясы. Тілшілер бҧл ҧғымды жалпы да кең 

мағынада - тілдік тҧлға-бірліктердің, жалпы тілдік жҥйенің тек хабар беріп қоймай, оны ҽсерлі тҥрде 

беретін сапаларымен байланысты алып қарайды. Сҿйтіп, стиль сҿйлеудің сапалылығы, 

экспрессивтілігі, белгілі бір сҿйлеу жағдайы мен тҥріне, қатынас жасау мақсатына анағҧрлым сай 

келетін бейнелеу қҧралдарын пайдалануы дегенді білдіреді. Бҧндай жағдаяттар ҥнемі қайталанып, ал 

қатынас саласы типтеніпотыратындықтан,стиль сол салалар мен жағдаяттарға тҽн анағҧрлым 

типтенген тілдік қҧралдар мен сҿйлеу сипаттарын да кҿрсетеді, ал бҧл ҿз кезегінде қарым-

қатынастың тиімділігін арттырады. Сонымен, стиль сҿздің (тілдің) қарым-қатынастың міндеттерінен 

туындайтын жҽне ол міндетті табысты орындау ҥшін жҧмылдырылған сипатты белгісі екен. 
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Тілдің осы стилистикалық сипатты белгісі қалай кҿрінеді? Ол тілдік жҥйенің барлық деңгейін 

қамти ма? Оны анықтау ҥшін мынадай алғышарттарды белгілеп алуымыз керек: 

1.Тілдегі «стилистикалық» «лексикалық», «грамматикалық» сияқты ерекше деңгейді қҧрамайды — 

(яғни, тілде «стилистикалық деңгей» деген арнаулы деңгей жоқ). Ол тілдің барлық деңгейлерін 

қамтиды. Сондықтан стилистиканың пҽні (предметі) тілді зерттеудің ҿзіндік аспектісі деуге болады 

(яғни, тілді ерекше кҿзқарас тҧрғысынан зерттеу дегенді білдіреді). Г.О.Винокур: «Стилистика 

обладает тем свойством, что она изучает язык по всему разрезу его структуры сразу, т.е. и звуки, 

и формы...но зато с особой точки зрения. Эта особая точка зрения и создает для стилистики в 

чужом материале ее собственныйпредмет» [2,283],-дейді.2. Ҽдеби тілдің стилистикалық жҥйесі ҿте 

кҥрделі жҽне біркелкі сипатқа ие емес, кҿп қырлы. Л.В.Щербаның пікірінше, оған (стилистикалық 

жҥйеге) ҽлеуметтік жҽне жергілікті диалектілердің сипаттамалары, жазба тілдің ҽртҥрлі формалары 

(мыс, кҿркем ҽдебиеттілінің, ресми тілдің формасы, ғылыми стиль т.б.) кіреді. Қоғам «жіліктенген» 

сайын, ол «қоғамның ҽдеби тілінің стилистикалық қҧрылымы да кҥрделене тҥседі». Ҽрбір 

ерекшеліктің ҿмірге келуі қарым-қатынастың міндетінен туындайтын жҧмсалымдық сҽйкестілік 

болғанда ғана жҥзеге асады. Стилистикалық қҧрылымда, Л.В.Щербаның пікірінше, «сҿздердің 

сҽйкесті тҿрт қабаты ерекше орын алады», олар: салтанатты мҽнге ие сҿздер, бейтарап, тҧрпайы 

(фамильярный) жҽне дҿрекі (вульгарный) сҿздер (мыс, лик-лицо, морда-рожа). Ол орыс ҽдеби тілінің 

стилистикасын негізгі жҽне ерекше бояуларға ие бірнеше қосымшалардан тҧратын шоғырланған топ 

ретінде алып қарап, яғни, тілдің синонимдік қатарын стилистикаға тірек етіп ала отырып, бірақ 

стилистиканы тек синонимия қҧбылысымен шектемейді [3, 117-126]. 

Стилистикада, сонымен, мынадай ҥш жағдайды атап ҿту керек: 

1) стилистиканың қҧрылымының біркелкі еместігі, демек, оның зерттеу пҽнінің қҧрылымы да 

бірдей емес, ҽркелкі; 

2) қарым-қатынастың қажеттілігінен, тілдің ойды жҽне сҿйлеушінің эмоционалдық кҥйін 

бейнелеудегі икемділігінен туындайтын ҽртҥрлі реңдерді беру мҥмкіндігінің молдығы; 

3) «стилистикалық» тілдің қоғамдағы қызметімен, қарым-қатынастың міндеттерімен байланысты 

қалыптасады. 

3. Қазіргі стилистика ғылымы тіл жҥйесіндегі стилистикалық ресурстарды мҽтіннен тыс тҥрде 

қарастырудан гҿрі, тілді қарым-қатынастың ҽртҥрлі саласында қолдану кезінде туындайтын 

заңдылықтарды, соның нҽтижесінде пайда болатын тілдік ерекше ҧйымдасуларды зерттеуге кҿбірек 

кҿңіл бҿледі. 

4. Тілдің (сҿйлеудің) функционалды стильдерін бейнелеу қҧралдарының қарым-қатынастың 

ҽртҥрлі саласы бойынша қатысымдық тҧрғыдан мақсатқа сай қалыптасқан жҥйесі десек, олар бір 

мезгілде пайда болмайтынын, тарихи тҧрғыдан ҽбден пісіп жетілген кезде ғана пайда болатынын 

кҿреміз. 

Жоғарыда айтылғандарды жинақтай келгенде, стилистиканың зерттеу пҽні, біріншіден, тілдің 

ҽртҥрлі деңгейлерінің мҽнерлегіш қҧралдары мен мҥмкіндіктері, олардың стилистикалық 

мағыналары мен бояулары; екіншіден, қарым-қатынастың тҥрлі салалары мен жағдайларындағы тілді 

қолданудың заңдылықтары жҽне соның нҽтижесінде пайда болатын ҽр салаға тҽн сҿздің (сҿйлеудің) 

ҧйымдасу ерекшеліктері болады. Біріншісі - стилистиканың ҽріден келе жатқан дҽстҥрлі зерттеу 

саласы болса, екіншісі кейін пайда болды. Алайда, осы соңғысы қазір стилистиканың негізгі зерттеу 

пҽніне айналып барады. 

Стилистиканың зерттеу пҽні мҽселесіне байланысты ғалымдардың арасында тілдік деңгейлердің 

қатарында стилистикалық деңгей жеке бҿлінеді, оны фонетикалық, лексикалық, сҿзжасамдық, 

морфологиялық, синтаксистік деңгейлермен бір қатарға қоюға болады деген де кҿзқарастар болды. 

Мҧның себебін кҿбінесе ҽртҥрлі стилистикалық тҽсілдердің кҿптігімен, олардың жиынтығын бір 

деңгей етіп алуға болатындығымен тҥсіндіреді. Алайда, стилистикалық тҽсілдер тілдің қызмет етуі 

барысында пайда болып, мҽтін қҧрамында жҧмсалым процесінде қолданылады. Олардың қолданысы 

қатысым міндетіне қарай сан алуан болады. Олар қҧрылымдық жағынан да тҥрлі сипатқа ие: лексика-

семантикалық, фразеологиялық, сҿзжасамдық, морфологиялық, синтаксистік, композициялық 

сипаттағы дайын, немесе белгілі бір ҥлгідегі, немесе жаңадан туындаған тҽсілдер болуы мҥмкін. 

Демек, стилистикалық тҽсілдер тҧлғалық жҽне сапалық ҽркелкілікке ие бірліктер мен қҧбылыстарға 

жатқандықтан, тілдің айрықша деңгейін қҧрай алмайды. Олар сҿзде тек қызметтерінің тҧтастығына 

байланысты, яғни айтылымның тиімділігін арттыру ҥшін бірігеді. 

Қолданым кезіндегі стилистикалық қҧбылыстардың жҥзеге асуы, яғни айтылым стилінің қатысым 

міндетіне сай болуы (дҧрыстығы, мҽнерлілігі, тиімділігі) айтылымда, мҽтінде орындалады. Сҿздің 

реңі контексте белгілі болады. Мысалы, жеке бір сҿздің бірнеше мҽні, бояуы болуы мҥмкін (ит, 
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шошқа т.б.). Контексте соның қай мҽнде қолданылғаны белгілі болады. Тілдік тҧлғаның мҽні, бояуы 

мҽтінде ашылатындықтан, мҽтінді стилистикалық деңгей ретінде алуға болатындай кҿрінуі де 

мҥмкін. 

Стиль шынында да мҽтінмен тығыз байланысты. Алайда шын мҽнінде мҽтін стильдің жҥзеге 

асатын материалы болып табылады. Мҽтіннің ҧйымдасуы стилистикалық сипатқа мазмҧнына сай 

келетін мҽнерлілікке, тиімділікке, ҽсерлілікке қол жеткізгенде ғана ие болады. Сондықтан мҽтінді 

стильдің кҿрініс табатын жері, мекені деуге болады.Мҽтін, оның бірліктері мен категориялары басқа 

да деңгейлердің бірліктерімен бірлікте стильді бейнелеуші қҧрал болып табылады. Сонымен қатар 

жеке бір мҽтін белгілі бір стильдің кҿрінісі, стильдің нақты ҿзі де бола алады. Бірақ, кҿбінесе, стильді 

мҽтіннің кҿптеген қасиет-сапаларының, қырларының бірі деп қана қарау керек. 

Сонымен, стилистиканың пҽні тілді қолдану барысында қолданымның тҥрлі жағдайлары мен 

салаларына байланысты мҽтін кҿлемінде жҥзеге асатын тілдік қҧбылыстар екен. 

Стилистиканың негізгі мҽселелерінің қатарына мыналарды жатқызуға болады: стиль, 

функционалды стильдерді анықтау, олардың мҽнін, жҥйелік сипатын ашу; қарым-қатынастың ҽртҥрлі 

саласында тілдің қолдану заңдылықтарын анықтау; функционалды стильдерді топтастыру; 

стилистикадағы тілдік жҽне тілден сыртқары жайлардың ара қатынасын айқындау; стильдегі 

объективтілік пен субъективтілік мҽселесі; функционалды стильдер мен сҿз тҥрлерінің ара қатынасы; 

стильдердің ҿзара ҽсері мен тҧтастығы мҽселесі; лингвистикалық стилистика мен ҽдебиеттік 

стилистиканың ара қатынасы; кҿркем ҽдебиеттілінің функционалды стильдерге қарым-қатынасы; 

стилистикалық норманы жҽне оның тарихилығын анықтау; стилистикадағы диахрония мен 

синхрония мҽселесі т.б. 

Кҿпмағыналы сҿздердің ішінде дҧрыс мағына таңдап алу ҥшін кҿбіне контексттің аралас тҥрі, 

яғни, лексика-грамматикалық тҥрі қолданылады. Контексттің лексика-рамматикалық тҥрінде  

лексикалық  та жҽне индикаторлардың грамматикалық тҥрленуі маңызды. 

Қорыта айтқанда, сҿз ауыспалы, келтірінді мағынада қолданылу арқылы мағыналық жақтан 

тҥрленіп, ҿзгеріп отырады. Айтайын деген ойды бейнелі де ҽсерлі беруге икемді болады. Міне, 

сондықтан сҿйлеуші (жазушы) ҿз сҿзінде тілдің лексикасындағы кҿптеген сҿздердің келтірінді, 

бейнелі мағыналарды суреттеудің ең ҧтымды қҧралы ретінде пайдаланады.        
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Жҧлдыздай жарқ еткен қысқа ғҧмырында бірнеше тілді меңгерген полиглот, тіл білімінің тарланы 

Қ.Қ. Жҧбановтың лингвистикалық мҧралары «қазақ тіл білімі ғана емес, сондай-ақ жалпы тіл 

білімінде де ҿз мҽнін жоғалтқан жоқ» [1, 19].Оның қазақ тілі теориясына арналған еңбектерінде 

тілдің ҿз бетімен бҿлек дамитын оқшау қҧбылыс емес екендігі дҽлелденген. Бҧл жҿнінде профессор 

А. Ысқақов былай дейді: «1936 жылы шыққан Қ. Жҧбановтың «Қазақ тілі грамматикасы» ҿзінің 

қҧрылымы мен қҧрамы жағынан да, мазмҧны мен талдау жҥйесі жағынан да бҧрынғы-соңғы қазақ 

тілі грамматикаларынан ғана емес, біздің елімізде шыққан ҿзге тілдердің грамматикаларынан да 

ҿзгеше еді. Ол ҿзгешелік – сонау грек я латын тілдері грамматикалынан басталып, бірден-бірге, бҥкіл 

Евразия елдеріне, одан тҥрік тілдері грамматикаларына да жайылып бекіген ҥлгі-кестенің жҥйесін 

ҿзгертіп, қазақ тілі грамматикасының қазақ тілінің ҿзі ҥшін, оның ҿз табиғи материалының 

ерекшелігіне қарай қҧрастырып, баяндау я талдау негізінде қҧрылғандығында болатын» [2]. 

А.Ысқақовтың бҧл пікірін дҽлелдеу ҥшін Қ. Жҧбановтың «Қазақ тілінің програмы», «Қазақ тілінің 
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жоғары курсы», «Қазақ тілінің грамматикасы», «Жаңа грамматика жаңалықтары жайынан», «К 

постановке исследований истории фонетики казахского языка», «Образование сложных слов в 

казахском языке», «Заметки о вспомогательных и сложных глаголах», «О формах сочетания слов в 

казахском языке», «Из истории порядка слов в казахском предложении», «О построении речи на 

казахском языке» сияқты тіл теориясы мен тарихы жҿніндегі топтамаларына сҥйенсек, ғалымның 

қазақ тіл білімінің ҿзекті мҽселелеріне тілдің ҧлттық ерекшеліктері тҧрысынан мҽн бергеніне кҿз 

жеткіземіз. 

Профессор Қ.Қ.Жҧбановтың зерттеу еңбектерінің негізгі нысанасы – қазақ тіл білімінің 

қалыптасу, даму тарихы болатын, бҧл туралы ғалым: «Қазақ тіл білімі ҿз алдына ғылым ретінде жаңа 

ғана бастау алып келді. Сондықтан кез келген ғылым секілді, бҧл да ҿзінің нҽтижесінде жалпылама 

абстрактілі схемалар ретінде қалып қоймай, жекелеген мҽселелерді талдап тҥсіндіруіне болады, сонда 

мҧндай талдаулардан қазақ тілі туралы ғылым пайда болар еді», - деп жазады [3, 32].  

Автордың бҧл тҧжырымын лингвист-ғалым М.М.Копыленко «оның келешектегі шығармашылық 

жолының нақты кҿрінісі» деп бағалайды. Ҽрі қарай Қ. Жҧбанов дамылсыз еңбек етіп, ана тіліміздің 

фактілерін зерттеді, грамматикалық курстарды қҧрастырды, алфавит пен орфографияның жобаларын, 

оқу бағдарламаларын жасады. Бҧл еңбектеріне қарай отырып, Н.А.Баскаков Қ.Жҧбановтың қазақ тіл 

білімінің  кем дегенде алдағы жарты ғасырлық ғҧмырын анық кҿріп, ХХ ғасырдағы ірі тҥркітанушы 

ғалымдардың қатарына қосылғанын атап ҿтеді. Шынында Қ.Жҧбанов еңбектерінің қҧндылығы мен 

маңызы жоғары. Ол Ф. де Соссюрдің тіл білімінің диахрониялық жҽне синхрониялық деп бҿлгеніне 

қарсылық білдіреді. Себебі де Соссюр тіл біліміндегі синхрониялық кҿзқарасты диахрониялық 

кҿзқарасқа қарсы қоя отырып, синхрониялық аспектіні маңыздырақ дей келіп [4, 182], ҿз кезегінде тіл 

білімінің бҧл бағытын: «задача которого заключается якобы в голом описании, фотографировании 

фактов, без всякого сознания исторического развития», - деп есептейді [5, 399]. 

Ғалым ҿз кезегінде тілді зерттеудің тарихи принципіне сҥйенуді ҧсынады. Тілді тарихи тҧрғыдан 

зерттеудің тіл  қҧрылысына тікелей қарым-қатынасы жоқ, мҧндай зерттеу «таза ғылыми», «алшақ» 

мақсатты кҿздейді, ал сҿйлеу палеонтологиясы «тарихқа дейінгі» формаларды қарастыра отырып, 

тілді зерттеуге практикалық жағынан кҿмек бере алмайды деп есептейтін кҿптеген ғалымдардың 

пікірлеріне ҿзінің қарсылығын білдіреді. Ғалымның лингвистикалық палеонтология туралы кесек 

пікірі де осы мақсаттан туындайды: «...изучение языка в движении, развитии делает необходимым 

условием принцип историзма. Поскольку истории языка не постигается одним тем, что в состоянии 

дать письменные памятники, то не остается иного пути, кроме использования материалов, которых 

поставляет нам сам живой язык, в силу своей природы представляющий собой накопление всей 

предшествующей человечества. При такой возможности использования своременного языка в 

качестве источникаисторических сведений лингвистическая палеонтология приобретает незаменимое 

значение как могучее орудие в руках исследователя» [5, 398].  

Бҧл пікірін ғалым қазақ тіліндегі «кҥн кҿр», «кҥн елту», «кҥннің кҿзі», «безгегім ҧстады» сияқты 

сҿз тіркестерінің мағынасын ашу жолымен дҽлелдейді. Бҧл сҿз тіркестерінің қазіргі қазақ тілінің 

сҿйлеушісі ҥшін «ҿмір сҥру, ауыру» дегеннен басқа мағынасы жоқ екенін, яғни оның қазіргі 

қолданылуына сҿз тіркестерінің қҧрамындағы жеке сҿздердің мағынасына мҽн бермейтінін айтады. 

Бҧл жердегі «кҥн», «безгек» сҿздерінің қолданылуы заттық халге байланысты. Себебі бҧл 

тіркестердің шығуы «қоршаған ортадағы заттарды қабылдаудың ежелгі дҽуірдегі анимистикалық 

қана емес, космостық жҽне микрокосмостық кезеңдерімен» байланысты. Ғалым мҧндай кҿзқарас 

халықтың артта қалушылығымен байланысты еместігін дҽлелдеу ҥшін адамзаттың даму жолындағы 

ойлау, сана-сезімінің ҿсу кезеңдеріндегі «тотемдік» жҽне «қҧдыретті кҥш» ҧғымдарымен байланысты 

екенін кҿрсетеді,  бҧл ҥшін Гомер шығармаларындағы «Зевс жаңбыр жауғызды», латын тіліндегі 

«Юпитер кҥркірегенде», орыс тіліндегі «меня лихорадит» секілді табиғат, ағза қҧбылыстарының 

қҧдіретті кҥш ҽсерімен жасалғанын дҽлелдейді [5, 402].  

Қ.Жҧбанов тіл білімін зерттеуде тарихи принципке сҥйене отырып, қазақ тілінің сҿз байлығын, 

сҿйлемдегі сҿздердің  орын тҽртібі мен сҿйлем қҧрылысын, атрибутивтік қатынастарды зерттеуде 

кесек пікірлер айтады, бҧл идеялар қазір кҿптеген тілші ғалымдардың зерттек объектісіне айналды. 

Тілді диалектикалық тҧрғыдан зерттеу ҥшін тарихи принцип қажет екендігін осылайша дҽлелдей 

отырып, ғалым қазақ тілі тарихын зерттеудегі ҿз пікрлерінің екі ерекшелігін ашып кҿрсетеді. 

Біріншіден, қазақ тілі  дамуын зерттеудегі негізгі мағлҧматтар кҿзі ретінде қазақ тілінің ҿз 

материалдарын қолдану, ал жазба ескерткіштерді белгілі бір дыбыстың формаларының, сҿздердің 

мағынасы мен тҥрлерінің шығу себебін тҥсіндірудегі тірек пункті ретінде пайдалану. 

Екіншіден, жекелеген лингвистикалық фактілерді тіл ҿмірінің ҿзге салаларымен байланыста 

қарастыру, бҧл жерде тіл ҿмірінің қоғамның, оның экономикасы, ҽлеуметтік қҧрылымы жҽне дҥниеге 
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кҿзқарасты дамуының жекелеген кезеңдерімен байланысын анықтау. 

Ғалымның тіл білімін зерттеуде тарихи принципке  сҥйенуімен қатар қазақ тілі материалдарын 

ҿзге тілдермен, соның ішіндеп шығыс тілдерімен салыстыра зерттеуі шығыстанушылар ҥшін 

қызығушылық тудырады. Ғалым ҿзінің фонетика саласындағы зерттеулерінде дыбыс тіл 

дыбыстарына жатпайтын ым тілі жҿнінде айта келіп, қазақ ҽйелдері мен кҥншығыс (армян, грузин, 

тҥрік) ҽйелдерінің тілдерін салыстырады. Сонымен қатар ғалым қазақ тілінде айтылуы мен 

жазылуында алшақтықтар кездесетін шек-ішек, рет-ірет, лез-ілез, сек-ісек, русь-орыс сҿздеріндегі 

фонетикалық ерекшеліктерді (детерминатив ҽдісін) тҥсіндіре отырып, бҧл ҽдеттің моңғол, армян 

тілдерінде бар екенін айтады жҽне осы қҧбылысты табу сҿздермен байланыстырып, аға-іні 

сҿздеріндегі а,і ҽріптерінің ҿзгеріске ҧшырауы туралы ҿз пікірін білдіреді.     

Фонетикадағы палатализация ҽдісін тҥсіндіргенде Қ.Жҧбанов сҿздің этимологиясын табу ҥшін 

дауыстыларды алып тастауды ҧсынады, себебі: «... дауыстылар аз, дауыссыздар кҿп. Дауыстылар 

сҿздің ҽнін, ырғағын келтіреді, қай буынның кҥштілігін білдіреді» [5, 55]. Ал сҿз тҥбірін дауыссыздар 

мен аффикстерді (префикс, постфикс, интерфикс, инфикс, суффикс) алып тастау ҽдісі араб тілінде де 

қолданылады. Мҧнда сҿз тҥбірі ҽдетте ҥш, кейде тҿрт немесе бес дауыссыздан тҧрады, ал дауысты 

дыбыстар сол тҥбір мағына ҥстеу ҥшін қолданылады, сондықтан тілдегі сҿздіктер тҥбір сҿздегі 

дыбыстардың ретіне қарай жасалады да, бҧл кез келген сҿзді қиналмай табуға кҿмектеседі.  

Қ.Жҧбанов тіл дыбыстарын зерттеуде қазақ тілінде кездеспейтін жіктеулерге сҥйенеді. Ол /л/ 

дыбысын екіге бҿліп қарайды: а) велеризованный, ҽ)невелизованный (неевропейский, себебі жіңішке 

айтылады). Велеризованный /л/ бала деген сҿзді айтқанда кездеседі, яғни жуан айтылады, ал 

невелеризованный /л/ мүлҽйім деген сҿзді айтқанда кездеседі, яғни  жіңішке айтылады. Мҧндай 

жіктеу араб тілінде де бар: «арабский сонорный /л/ не напряженный, примыкание и его артикуляции 

происходит плавно» [6, 24], сонымен қатар Алла сҿзінде ғана келетін айтылуы жуан /л/ дыбысы бар. 

Ғалым бҧл пікірлерінде қазақ тілі мен шығыс (соның ішінде араб тілі) тілдерін салыстыра 

зерттеуге мҽн берсе, келесі бір пікірлерінде қазақ тіліндегі тілдік қҧбылыстарды шығыс (араб) тілінің 

грамматикалық мҥмкіндіктері арқылы зерттеуге  ден қояды. Мысалы, «Атта дегендегі тт – екі 

дыбыс емес, созылған бір дыбыс. Айтуға оңай болуы ҥшін бір дыбысты екіге бҿліп  (ташдид) 

буындаймыз. Ҽттеген-ай дегендегі тт да сол сҿзден келіп шыққан.  Мҽссаған дегенді одағай 

ретінде айтқанда мҽссаған деп бір с дыбысын бҿліп, екі буынға жіберу де осы созым дегендіктен» [5, 

101]. Бҧл жерде «ташдид» сҿзі араб тілінен аударғанда «кҥшейту» деген мағынаны береді. Араб 

тілінде ташдид белгісін қосарланған дауыссыздарды белгілеуге қолданылады.    

Сҿйлемдегі анықтауыштың орналасуына байланысты зерттеуде Қ.Жҧбанов кҿптеген мысалдар 

келтіру арқылы қазақ тіліндегі анықтауыштың анықталған  сҿзден кейін орналасқанын кҿрсетеді. Бҧл 

жҿнінде ғалым грузин тіліндегі шв, қыпшақ тіліндегі -шық қосымшаларының кішірейткіш мҽнде 

қолданылып, қазақ тіліндегі бала-шаға сҿзіндегі шаға сыңарында қолданылғанын айтады жҽне қазақ 

тіліндегі қызыл шақалақ, шақа сҿздерді шаға сҿзіне қатысты екенін дҽлелдейді. Бҧл қосымша 

қҧлыншақ, тоқтышақ, келіншек сҿздерінде -шақ тҥрінде кездесетінін, ал бала-шаға деген қос сҿздің 

екі сыңарлы да бала-бала мағынасында келетінін айтады. Осының нҽтижесінде құлыншақ, 

тоқтышақ, келіншек сҿздеріндегі -шақ сыңарлары анықталатын сҿздерден кейін тҧрған 

анықтауыштар екенін кҿрсетеді:  «Кейінгі заманда шақ сҿзі кішірейткіш қосымша болып қалған да, 

оның тҧлғасы -ша/-ше болып ықшамдалған: тайын-ша, ҿгіз-ше, ту-ша, құнан-ша (қҧнажын), дҿнен-

ше (дҿнежін)» [5, 115-116]. Осы жерде  ғалым қытай тілінде де анықтауыштың анықталатын  сҿзден 

кейін келетінін дҽлелдейді. Бҧл мақаламызда Қ.Қ.Жҧбановтың лингвистикалық зерттеулеріндегі 

салыстыруға қҧрылған пікірлері туралы айтуды мақсат тҧттық. Ол қазақ тілі мен шығыс тілдерін 

салыстыра зерттеуде мынадай принциптерге сҥйенген:  

- қазақ жҽне шығыс тілдеріндегі ҧқсастықтарды ашып кҿрсеткен; 

- қазақ тіліндегі ерекше тілдік қҧбылыстарды шығыс тіліндегі лингвистикалық терминдермен атай 

отырып, зерттеген; 

- қазақ тілін зерттеуде тарихи принципке сҥйеніп, оның тҥп тарихын шығыс тілдерімен 

байланыста қарастырған. 
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Один из принципов разграничения узуальных языковых единиц и речевых новообразований – тип 

контекста их употребления, речевая ситуация. Ю.С.Степанов справедливо пишет о том, что 

употребление узуальных языковых единиц – это вид речи, употребляемой людьми в типовой 

общественной ситуации, а речевые новообразования (окказиальные языковые единицы) связаны с 

данной ситуацией [1, с.56]. О.С.Ахманова определяет окказиональное значение слова как значение, 

«приданное данному слову в данном контексте речевого употребления и представляющее собой 

известный отход, отступление от обычного и общественного» [2, с.163]. Д.Н.Шмелев, как бы 

полемизируя, утверждает: все слова не употребляются вне ситуации и контекста [3, с.43], но это не 

совсем так: любое слово реализует свое значение в контексте, но узуальные слова требуют так 

называемого воспроизводящего контекста, а окказионализмы возникают в создающем контексте и, 

действительно, при неповторимой ситуации. 

Конечно, как указывает Л.В.Сахарный, «резкое различение контекстуального значения и 

внеконтекстного, узуального и окказионального, в значительной мере иллюзорно» [4, с.141-142], но 

это верно, если иметь в виду «резкое различие» и неверно, если вообще не разграничивать узуальное 

и окказиональное. Но, безусловно, существует некая «плоскость окказиональности» - контекст, где 

формируется структура значения окказиональных слов. Под контекстом понимаются «показатели 

языковой структуры», «лингвистическая ситуация», которые служат средством речевой актуализации 

лексико- семантического варианта» [5, с.88]. Языковым контекстом, проявляющим определенный 

вариант значения может служить словосочетание, совокупность словосочетаний, предложение 

(микроконтекст) и совокупность предложений, языковое окружение, равное абзацу, главе, 

нескольким главам или целому законченному тексту художественного произведения 

(макроконтекст). «В качестве сигналов семантико-стилистической актуализации ЛСВ выступает 

также ситуативный контекст в форме жизненной или речевой ситуации» [5, с.88]. Совокупность 

лингвистического и ситуативного контекстов называется конситуацией. 

Обычно контекст определяют как «совокупность формально фиксированных условий, при 

которой однозначно выявляется содержание какой-либо языковой единицы ...» [6, с.46]. Если 

анализировать окказиональное слово, то контекст – совокупность формально фиксированных 

условий, при которых достаточно определенно выявляется содержание окказионального слова. 

Важнымисвойствамиокказионализмов являются творимость (невоспроизводимость), 

функциональная одноразовость, индивидуальная принадлежность, позволяющие отличать 

окказионализмы от неологизмов. Новые слова, став общеупотребительными, перестают быть 

таковыми, окказионализмы же не претендуют на вхождение в узус, независимо от того, созданы они 

безымянным автором или имеют автора; встречаются в текстах автора один или несколько раз; 

совсем не воспроизводятся или воспроизводятся в речи окружающих создателя лиц или его активных 

читателей. Окказионализм создан для данного текста, в данной речевой ситуации и воспроизводится 

вместе с породившим контекстом. 

Основным признаком окказионализмов многие исследователи считают признак новизны, однако 

новизна лексической единицы требует уточнения и конкретизации. Так, Н.И.Фельдман, выдвигая 

признак новизны как основной, пишет: «Хотя со времени написания этих строк прошли десятки лет, 

слова поцекистей, душедрянствовать, умонелепствовать, белибердоносцы сразу выделяются из 

общего контекста своей новизной. И вот этим-то они резко отличаются от подлинных неологизмов», 

для которых «характерно как раз обратное – а именно то, что трудно уловить тот недолгий момент, 

когда они еще ощущались как неологизмы» [7, с.65]. Противоположную точку зрения высказывает 

А.Г.Лыков: «Постоянная новизна слова (пусть даже и окказионального) логически немыслима и 

лингвистически несостоятельна. Всякая новизна слова обязательно «привязана к определенному 

отрезку времени.  Вследствие утраты тончайших ассоциаций с породившим ее временем – 

ассоциаций, недоступных пока точному, формализованному описанию, происходит постепенное 
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угасание этого признака. Не новизна, а необычность, «диковинность» - вот что является постоянным 

признаком окказионализма» [8, с.34]. 

Если принять тезис о лингвистической несостоятельности постоянной новизны слова, то и в этом 

случае индивидуально-авторские слова обладают признаком постоянной новизны, поскольку они не 

известны большинству носителей языка и не входят во всеобщее употребление. Утрачивают новизну 

только те окказионализмы, которые перестают быть таковыми, становясь обычными, каноническими 

словами. Но тогда они теряют только свою новизну, а особая мотивированная неповторимость 

значения, словообразовательная необычность остаются, хотя, возможно, через определенный период 

и эта необычность сотрется. Однако называть признак новизны главным нельзя, так как он не 

определяет понятие окказионализм, а является одним из признаков, при этом признак новизны 

заставляет объединять в одну группу окказионализмы, потенциальные слова и неологизмы. 

М.А.Бакина выдвигает тезис о различной степени новизны применительно к поэтическим 

новообразованиям, связывая эту степень со способами образования новых слов, объединяя их на 

основе названного признака в три группы: 1) поэтические новообразования, созданные по моделям, 

высокоактивным в живой разговорной речи (поэтому ощущение их необычности незначительно), 

например: валютка, стоваттка, бессонник, подневольник, фактовик, архаик, опер, матросить, 

пономарить, геологиня и др.); 2) поэтические новообразования, созданные по высокопродуктивным в 

современной поэзии словообразовательным типам, обладающие несколько большей степенью 

новизны, чем предыдущая группа новообразований, например: кирпичность, русскость, еловость, 

безуминка, русалинка, ясь, балетно, дамоклово, громовоалый, гиперборейски-голубые и др.; 3) 

индивидуально-авторские слова: окказионализмы, созданные по непродуктивным в современном 

языке словообразовательным моделям, а также слова, возникшие в результате какого-либо 

нарушения общелитературных моделей, например: ржавье, лучѐныш, льдѐнок, сугробята [9, с.86-89]. 

Как справедливо заметила О.А.Габинская, сама мысль о различной степени новизны 

представляется интересной и значительной, вместе с тем в указанной работе автор не опирается на 

достаточно доказательную классификацию новообразований по выделенному признаку [10, с.53]. 

О.А.Габинская, уточняя и конкретизируя понятие новизны лексической единицы, обращается к 

проблеме нового внутри самого слова. Ввиду того, что слово представляет собой диалектическое 

единство двух сторон, материальной и идеальной, исследователь считает, что следует учитывать 

новизну обеих сторон лексической единицы [10, с.58], что представляется важным и необходимым. 

Таким образом, индивидуально-авторские новообразования различаются степенью 

окказиональности: в семасиологическом аспекте это новизна, необычность, оригинальность, 

диковинность, всякий раз особая мотивированная неповторимость значения, которая воплощается в 

новых периферийных и ядерных семах и в новых сочетаниях сем; в словообразовательном аспекте 

окказиональность возникает «от положения одной на другую двух структурно-словообразовательных 

схем слова – языковой и осознаваемой на ее фоне окказионально-речевой» [8,с.17]. В 

словообразовательном аспекте степень окказиональности зависит от того, каким образом, в какой 

степени словообразовательная схема окказионализма отходит от языковой структурно-

словообразовательной схемы. 

Выделяются окказиональные единицы на разных языковых уровнях: фонетические, 

морфологические, лексические, семантические, лексико-синтаксические, фразеологические. 

К окказионализмам относим и потенциальные слова – речевые новообразования, созданные по 

языковым продуктивным моделям без нарушения действующих в языке законов словообразования, 

обладающие «прозрачной» структурой, в состав которой могут входить окказиональные 

периферийные слабовероятностные семы. Лексические (словообразовательные) окказионализмы – 

это речевые новообразования, созданные по продуктивным (при нарушении законов 

словообразования), непродуктивным или окказиональным моделям, имеющие «непрозрачную», 

более сложную структуру значения, в состав которой входят окказиональные ядерные или 

окказиональные периферийные сильновероятностные семы. 

Характеристика сем как сильновероятностных и слабовероятностных относится к степени 

выраженности или выявленности этих сем в структуре значения новообразования, то есть если сема 

сильно и ярко выражена, представлена в значении непосредственно – она является 

сильновероятностной, если выражена слабо – слабовероятностной. Сильновероятностные и 

слабовероятностные семы характеризуются большей или меньшей вероятностью быть 

обнаруженными, высокой или низкой степенью вероятности, с какой ожидается наличие или 

отсутствие этих окказиональных сем у новообразований, то есть сильновероятностные семы 

характеризуются высокой степенью вероятности быть обнаруженными; слабовероятностные семы 
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характеризуются низкой степенью вероятности быть обнаруженными.  

Для высоковероятностной семы степень вероятности, с какой ожидается ее наличие, чрезвычайно 

высока, а для семы слабовероятностной степень вероятности, с какой ожидается ее наличие, 

чрезвычайно низка. Наличие сильновероятностных сем абсолютно, то есть не вызывает сомнения, 

они воспринимаются и ощущаются сразу, выявляются легко, находятся на ближней периферии 

значения, близко к ядру. Иначе воспринимаются слабовероятностные семы: их наличие или 

отсутствие одинаково вероятно и проблематично, они слабо выражены, находятся в дальней 

периферии, в самой глубине еѐ, поэтому трудноуловимы и выявляются только путем специального 

анализа, как правило, восприятие их субъективно. 

Потенциальные слова занимают промежуточное положение между каноническим словом и 

собственно окказиональным. Этот переход не является абсолютно очерченным, так как среди 

потенциальных слов есть такие, которые обладают более сложной структурой значения по сравнению 

с другими потенциализмами, их слабовероятностные окказиональные семы являются более 

сильными по сравнению с окказиональными семами других потенциализмов, поэтому одни 

потенциализмы более близки к собственно окказиональным словам, другие – к каноническим. 

Вместе с тем среди собственно окказиональных слов существуют такие, в структуру которых 

входят окказиональные сильновероятностные семы, являющиеся более слабыми по сравнению с 

окказиональными сильновероятностными семами других окказионализмов. Такие окказионализмы 

близки к потенциальным словам. Окказионализмы, обладающие окказиональными ядерными семами, 

более близки к семантическим окказионализмам; окказионализмы, обладающие только 

окказиональными сильными периферийными семами, занимают промежуточное положение; 

окказионализмы, обладающие более слабыми окказиональными сильновероятностными семами по 

сравнению с другими собственно окказиональными словами, находятся в непосредственном 

соседстве с потенциальными словами. 

По отношению к лексикологической системе и потенциализмы, и окказионализмы, не вошедшие в 

данный момент и в последующие периоды развития словарного состава данного языка – новые слова, 

не типичные для языковой системы. В лексикологической системе они занимают особое положение 

по сравнению с неологизмами – новыми общеупотребительными словами, словами, новыми для 

данного периода развития языка, но затем вошедшими в общее употребление. Потенциальные и 

окказиональные слова, в отличие от неологизмов, в основном, не становятся общеупотребительными. 

Однако степень возможности стать общеупотребительными у потенциальных слов выше, чем у 

собственно окказиональных. 

Семантический окказионализм понимается широко как явление языкотворчества. К ним 

причисляются узуальные слова, у которых в данном контексте изменилось значение, и слова, у 

которых изменился какой-то один компонент значения. Иногда эта сема настолько незначительна, 

трудноуловима, что исследователи говорят о «приращении смысла», «оттенках значения», 

«обертонах смысла». Необходимо отметить, что эти отклонения оказываются вторичными по 

отношению к языковой семантике, возможными лишь на ее основе. В новом значении остаѐтся хотя 

бы одна сема узуального значения слова. Приобретение окказиональных компонентов значения 

происходит следующим образом: 1) добавлением, приращением каких-либо новых компонентов в 

составе структуры значения слова; 2) изменением сем, то есть заменой одних компонентов структуры 

значения слова другими; 3) путем одновременного изменения, замены одних сем другими и 

добавления, приращения каких-либо новых компонентов. В результате «семантический 

окказионализм создается не только за счет трансформации понятийного содержания узуального 

слова, но и в результате окказионального наполнения его коннотативного содержания, то есть 

окказиональными могут быть эмоционально-оценочный, стилистический и эстетический компоненты 

коннотативного содержания слова» [11, с.8]. 

Таким образом, семантическим окказионализмом считаем узуальное слово, которое приобрело в 

определенном контексте новый (окказиональный) элемент значения (окказиональный элемент – это 

любой новый, индивидуально-авторский компонент в структуре значения слова); утратило один или 

несколько компонентов; в структуре значения которого произошла перегруппировка сем.  

Рассмотрим окказиональные слова, созданные Ф.М.Достоевским. В текстах произведений 

Достоевского представлены лексические (словообразовательные) окказионализмы с различной 

семантикой, созданные по разным моделям. 

С точки зрения словообразовательной можно выделить шесть групп лексических 

новообразований: 1) произведенные по продуктивным типам с нарушением фонетических или 

формально-грамматических условий; 2) произведенные по продуктивным типам с нарушением 
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семантических условий; 3) произведенные по продуктивным типам с нарушением семантико-

грамматических условий; 4) произведенные по образцу непродуктивных типов; 5) произведенные по 

конкретному образцу, окказиональной модели или редким способом; 6) окказионализмы, созданные 

путем чересступенчатого образования. 

С точки зрения структуры значения следует различать две группы индивидуально-авторских 

новообразований: 1) окказионализмы с новыми периферийными семами; 2) окказионализмы с 

новыми ядерными семами: развратик, мученьице, заговоришко, подлечоночек, шелчок, 

шушуркающие, вывескная, мальчишнические, афишованные, неинтересованный, общечеловек, 

шитокрытость, тихомолочка, белоручничанье, белоручничество, брандахлыстничанье, 

эссенциозность, наафонил, нафонзонил, недосиженность, куриность, апельсинничать, 

папильонничать, букетник, фартикультяпность, теплоух, амфазники, куцавеешная, хаптурки, 

всемство, сложа-руки-сиденье, ним.  

В прозе Достоевского множество семантических окказионализмов в кругу глаголов: гантировать, 

опадать (некстати), курныкать (головой), осечься (назад), належать (теорию); в кругу имен 

существительных: фельдфебели (цивилизации), прелюбодей (мысли), луковка, переулок, надрыв; в 

кругу имен прилагательных: канареечные (годы), подкопытный (язык), тугое (настроение), 

отрывистый (человек), бельэтажная (добродетель) и др. 

Например, в романе «Идиот»: «мысль коварная и насмешливая, мысль шпигующая»; «как 

неприступная добродетель бельэтажная сидела»; в «Записках из Мертвого дома»: «в Петербурге, 

самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре»; в «Зимних заметках о летних 

впечатлениях»: «в теперешнем воздушном и, так сказать, канареечном состоянии … проходят 

канареечные годы».   

Многие произведения содержат целый ряд окказионализмов. Например, в «Двойнике»: «Голядкин 

почти всегда как-то некстати опадал и терялся»; «тотчас же осѐкся назад, словно кто ему булавкой 

нос уколол», «начал он шепотом и курныкая головой»; в романе «Бесы»: «отрывистый человек»; «все 

вы из «недосиженных»; «картину этой угловой жизни»; «Это я про никого, я никого не хотел. Я про 

себя..» - провалился опять капитан»; «А это он в Америке себе належал»; «люди с коротеньким 

мыслями».  
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Гнездо заимствованных слов с корнем verse появляется в русском языке на рубеже XVII-XVIII 

веков. Среди этих слов: варьете, версия, диверсия, конверсия, перверсия, траверз, универсальный. В 

этом же гнезде – и диверсификация. Слово начинает применяться в значении - изменение, 

разнообразие.  

Применяемые значения соответствуют первичному смыслу слова. Английское diversification – 

позднелатинское diversificatio от diversus обращенный в другую сторону +facere – делать. В свою 

очередь diversus от divertere – расходится различаться, от di (dis) – раз +vertere– вертеть, 

поворачивать, направлять. Фокусирующее значение – делать разное, другое, противоположное.  

Истоки слова преломились и в его историческом и современном использовании [1].   

Общеизвестно, что данный термин получил свое распространение в сфере экономики: «стратегия 

снижения риска путем добавления активов, продуктов, услуг, клиентов, рынков к портфелю 

компании» или «расширение сферы деятельности в производстве продукции за счет увеличения ее 

ассортимента (в экономике)»  [2, 56], - однако,  можно говорить и о расширении области 

употребления данного термина и в других научных отраслях. Так, к примеру,  в лингвистике можно 

рассматривать диверсификацию на уровне наращивания языкового потенциала, расширения зоны 

употребления за счет средств других  языковых систем.  В условиях современного Казахстана на 

языковом уровне мы тоже наблюдаем процесс диверсификации, когда русский язык обогащается за 

счет средств казахского языка. Русский язык   в Казахстане, наряду с государственным языком, 

сохраняет весь объем функций. «Ведение документации  осуществляется на государственном языке и 

русском языке; не допускается  ущемление прав граждан по языковому признаку; в учебных 

заведениях русский язык является обязательным учебным предметом и входит в перечень дисциплин, 

включаемых в документ об образовании» [3].      Президент нашей страны в своих выступлениях 

относительно статуса русского языка подчеркивает, что       «Мы делаем это не ради политики. 

Русский язык – наше великое богатство».  

Русский язык в Казахстане используют следующие группы населения: 

 Русский этнос → монолингвы (реже билингвы с казахским языком), осознанно впитавшие 

концепты близкоконтактирующего языка и отражающие в русском языке реалии окружающей 

действительности (социально-политической, географической, культурной жизни); 

 Казахский этнос → билингвы (в преобладающем большинстве), использующие в русской 

речи понятия родного языка и концептуальные единицы в силу автоматического переключения кода; 

 Другие национальности (более 100), проживающие в Казахстане в зависимости от разных 

причин и временной протяженности → монолингвы (русский язык) и билингвы (родной язык, реже 

казахский язык), использующие русский язык в качестве родного, во внутриэтническом и 

межнациональном общении, кроме казахских концептов и реалий окружающей действительности 

включающие в свою речь единицы этнического языка[4]. 

Однако мы вынуждены констатировать тот факт, что русский язык в условиях Казахстана, а также 

других странах СНГ, на современном этапе подвержен значительным  изменениям. Билингвизм 

представителей коренной национальности – один из важнейших факторов взаимодействия казахского 

и русского языков, в частности, влияния казахского языка на русский на территории Казахстана.  

Складывается мнение, как считает исследователь Г.М. Бадагулова,  что в «Казахстане формируется 

своеобразный («казахстанский») вариант русского языка (по образцу British English и American 

English), который отличается от русского языка на территории Российской Федерации, где он имеет 

статус государственного» [5].  

Представляется, что пока к этому умозаключению следует отнестись с известной долей 

осторожности, поскольку видимые изменения затрагивают лишь самый подвижный уровень 

языковой системы русского языка – лексический, тогда как в вариантах (британском и американском) 

английского языка различия касаются всех уровней (Маргарет Янг). 

Можно наметить несколько векторов влияния казахского языка на русский, каждое проявление 
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которого нуждается в характеристике (по Чайковской  Н.Н., Осенмук Л.П.): 

 Казахизмы-экзотизмы независимо от их происхождения (общетюркского и собственно 

казахского) – хорошо описанная в лингвистической литературе группа слов (Е.А. Журавлева), 

относящихся с позиций этнокультуры к безэквивалентной лексике. Незначительная часть экзотизмов 

лексически освоена русским языком. Это казахизмы типа айтыс, акын, аксакал, бешбармак, малахай, 

той, чапан, джайляу, казы, кумыс, шужук и др., которые известны практически всем носителям 

русского языка в Казахстане (и не только в Казахстане). Их распространенность объясняется 

актуальностью названных ими реалий в повседневной жизни казахстанского общества. Другая часть 

экзотизмов, не являющихся общеупотребительными, связана с наименованием предметов или 

явлений казахской этнокультуры. Обычно такие слова используются в художественной, научной 

литературе и публицистике для воссоздания казахского национального колорита. Подобные 

казахизмы требуют разъяснения в виде толкования в тексте или сносок. Например, кыстау – зимнее 

пастбище, тор – почетное место в жилище, талкан – толокно из проса и т.п. Такие слова не 

затрагивают лексической системы русского языка, а скорее представляют собой трудно 

квалифицируемое явление с перспективой вхождения в лексический состав русского языка, 

функционирующего на территории Республики Казахстан (см. например, заголовок «Иримшик на 

смену йогурту» - «Казахстанская правда», № 6, 2009).  

 Казахизмы-именования, которые появились в языке связи с перестройкой политической 

системы в республике Казахстан (двухпалатный парламент вместо Верховного Совета Казахстана). 

Соответственно русским языком через казахский заимствуется слово мажилис (наименование 

нижней палаты парламента), именующее по существу новую реалию. Сюда же включаем казахские 

производные с европейским иноязычным компонентом мажилисмен и оралман, которые русский 

язык заимствует как непроизводные лексемы.  

 Казахизмы-переименования, которые появились в русском языке в связи с общественно-

политическими изменениями в суверенном Казахстане и которые представляют переименования 

существовавших реалий – имеются в виду переименования административных должностей и органов 

государственной власти: глава администрации – аким, совет (областной, городской, районный) - 

маслихат. Заимствованное слово аким уже на русской почве образует дериват акимат с 

суффиксальным формантом -ат по аналогии с производными ректорат, секретариат и т.п. и 

становится русским словом (в отличие от казахизма маслихат, в котором сегмент -ат является частью 

корня).  

Специфическим вектором влияния казахского языка на русский являются все более 

употребляемые в русском языке казахские онимы-наименования: названия журналов, газет, программ 

(образовательных, социальных и др.), предприятий и пр., например: программы «Болашак», «Дарын», 

газета «Дидар», радио «Шалкар», аттестат о среднем образовании «Алтын белгі», магазин «Жастар», 

санаторий «Коктем», движение «Алаш», партия «Нур Отан». Далеко не последнюю роль в 

распространении казахских онимов-наименований играют СМИ, в частности пресса. Так, в каждом 

номере общенациональной ежедневной газеты страны «Казахстанская правда» употребляются 

подобные названия. Приведем примеры заголовков статей газеты «Казахстанская правда»: «Идея 

молодости нашей – движение «Алаш», «Болашак – наш «мост» за океан» и т.п.  

 Подобные единицы нецелесообразно считать русскими заимствованиями вследствие отсутствия 

мотивации заимствования: для носителя русского языка связь между языковым знаком и реалией 

отсутствует. Однако под влиянием фактора регулярности и высокой частоты употребления 

некоторые онимы-наименования способны терять статус собственных имен, приобретать признаки 

нарицательного (обобщенного наименования и выступать в качестве заимствованных слов. Так, по 

нашим наблюдениям, единицы болашак и алтын белгі в связи с актуальностью обозначаемых ими 

понятий осознаются носителями русского языка как нарицательные имена. Об этом свидетельствует 

употребление данных единиц в разговорной речи без родового слова, например, во фразах типа: Еду 

в Японию по болашаку, Он идет на алтын белги (запись устной речи). Кроме того, в современном 

русском языке (разговорной речи) употребляются дериваты со значением носителя качественного 

признака – болашаковец и алтынбелгиец, которые становятся собственно русскими словами [6].  

Особый интерес вызывает процесс образования окказиональных слов и проникновения их в 

русскую разговорную речь, связанный с билингвизмом представителей титульной нации. 

Окказиональные производные создаются билингвами на базе лексики казахского языка, 

незаимствованной русским языком, с помощью русских словообразовательных аффиксов, например, 

узилиска (каз. узіліс - перемена, перерыв), рахатизм (каз. рахат – благодать), махаббатизация (каз. 

махаббат – любовь), балапанизация (каз. балапан – цыпленок), адаизация (каз. адай – род), 
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жулдызнуться (каз. жулдыз – звезда).  

Заметим, что подобного рода окказионализмы создаются представителями образованной части 

общества с определенной стилистической задачей – созданием положительной или отрицательной 

эмоционально-экспрессивной окраски. Такие образования используются в устной (разговорной) речи 

и в письменной (языке СМИ), см. например, случаи употребления: Даешь махаббатизацию без 

балапанизации («Казахстанская правда», 2014); Сабина Саянова: главное не «жулдызнуться» 

(«Казахстанская правда», 2014); У вас на кафедре полный рахатизм (запись устной речи); У нас 

сейчас узилиска (запись устной речи).  

Прагматический компонент лексического значения рассмотренных слов делает их 

привлекательными для носителей русского языка и, возможно, послужит фактором их перехода из 

окказиональной в узуальную лексику русского языка, функционирующего в Казахстане. 

Таким образом,  можно говорить, что в условиях современного Казахстана идет процесс 

обогащения русского языка за счет средств казахского языка,  или процесс диверсификации. 

Безусловно, подобные языковые явления отрицательно сказываются на чистоте, норме современного 

русского литературного языка, так как любые заимствования из другого языка «загрязняют» язык, но, 

с другой стороны, язык - это динамичное явление, подверженное внешним влияниям, связанным с 

изменением политики, общественного строя, языковой идеологии, государственной стратегии,    

которые неминуемо приводят к языковому разнообразию.       
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Вопрос о синтаксических функциях второстепенных членов предложения хотя и имеет в русском 

синтаксисе длительную историю, однако их трактовка представителями разных лингвистических 

направлений весьма различается.  

По традиции члены предложения делятся на главные и второстепенные. К главным членам 

предложения относятся подлежащее и сказуемое, а к второстепенным – определение, дополнение и 

обстоятельство, каждый их которых имеет свои разновидности. 

На данном этапе развития теории синтаксиса можно отметить троякое отношение к 

традиционному учению о членах предложения: 

 – многие ученые сохраняют верность традиции, хотя и признают ее недостатки; 

 – отдельные исследователи полностью отрицают традиционный подход к выделению членов 

предложения; 

 – третьи предлагают не отказываться от учения о членах предложения, а несколько пересмотреть 

его. Так, Русская грамматика (АГ-80) вместо второстепенных членов предложения вводит 
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распространяющие члены предложения [1; 488].   

Авторы «Русской грамматики» распределяют все члены предложения, не входящие в его 

предикативную основу, по двум классам:  

1. Присловные распространители, образующие вместе с главным компонентом, который они 

поясняют, подчинительное словосочетание на основе согласования, управления или примыкания;  

2. Детерминирующие члены предложения, распространяющие всю предикативную основу в целом 

В этой классификации не принимается во внимание ни морфологическое выражение второстепенного 

члена, ни тип синтаксических отношений, а учитывается лишь вид подчинительной связи [1; 514].  

Термин «второстепенные члены предложения» подчеркивает лишь грамматическую зависимость 

этих членов, так как в смысловом отношении они могут быть в предложении носителями основного 

значения. Например, в предложении Тогда на этих берегах оставался, пожалуй, только 

единственный звук - шелест травы под ветром /Пауст./ наиболее информативными оказываются 

как раз второстепенные члены. Более того, во многих случаях второстепенный член предложения 

таковым не является не только с точки зрения семантики предложения, но и с точки зрения его 

формального строения.  

 Традиционные методы синтаксического анализа  нередко оказываются недостаточными  для 

определения синтаксических отношений между членами предложениями, так как одно и то же слово 

может рассматриваться  в функции разных членов предложения.  Так в предложении  Жизнь в океане 

многообразна словоформа в океане, отвечая  на вопрос где? (от сказуемого многообразна) может 

быть определена как обстоятельство места, а при вопросе в чем? – как дополнение, вопрос же какая? 

(от подлежащего жизнь) выявляет функцию определения.  

В зависимости от синтаксической роли в предложении второстепенные члены делятся на 

определения, дополнения и обстоятельства. 

Атрибутивные, объектные, пространственные, временные, причинные и другие семантико-

синтаксические отношения, выявляющиеся в подчинительном словосочетании, представляют собой 

основу для выделения таких членов предложения, как определение, дополнение и различные по 

значению обстоятельства. Синтаксические признаки второстепенных членов предложения 

формируются на базе морфологических категорий и их функционально-синтаксического значения в 

структуре словосочетания. Таким образом, грамматические отношения, которые складываются 

между поясняемым словом и поясняющим, определяются в основном их внутренним 

взаимоотношением, а не структурой предложения. Именно это и приводит к мнению о возможности 

рассмотрения данного грамматического явления в рамках словосочетания и отказа от собственно 

учения о второстепенных членах. [1] Однако второстепенные члены не всегда соответствуют 

компонентам словосочетания. Частично на этом основании и строится концепция о двух 

синтаксических уровнях - словосочетания и предложения, наличие которых не предполагает их 

разрыва и обособленности друг от друга: компоненты словосочетания в предложении преобразуются 

в его члены, способные функционировать уже с новыми связями и отношениями. В других случаях 

второстепенные члены предложения вообще формируются не на базе словосочетания, такие функции 

выполняют свободные словоформы.  

      Таким образом, традиционное учение о второстепенных членах предложения в его общем 

плане представляется вполне возможным. Вместе с тем при вычленении второстепенных членов 

предложения важно учитывать характер вхождения их в предложение: через посредство 

словосочетания (второстепенные члены с присловной зависимостью) или через отношение к 

предикативной основе предложения (второстепенные члены с приосновной зависимостью). Так 

сложилось деление второстепенных членов предложения по характеру синтаксических связей:  

присловные и приосновные распространители.  

Предикативная основа предложения формируется главными членами – наличием подлежащего и 

сказуемого для двусоставного предложения или одним независимым главным членом для 

односоставного предложения. Предложение, имеющее в своем составе только предикативную 

основу, называется нераспространенным, к примеру: Похолодало. Грачи прилетели.Жизнь стала 

налаживаться.Маша стала студенткой. 

В таких предложениях словосочетания не выделяются, хотя синтаксическая связь между 

компонентами устанавливается. Сочетание подлежащего и сказуемого не рассматривается как 

словосочетание, это сочетание двух взаимозависимых компонентов, ни одно из которых не может 

быть ни главным, ни зависимым. Но при этом подлежащее и сказуемое могут стать опорными 

словами в структуре предложения для присоединения к ним зависимых слов, которые, в свою 

очередь, могут стать опорными для других распространяющих их словоформ и слов. Таким образом, 
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предложение становится распространенным, включая в свою  структуру второстепенные члены 

предложения.  

Минимальными элементами, из которых образуется, словосочетание  и предложение являются 

словоформы, которые одной стороной обращены  к лексике и морфологии, а другой к синтаксису. 

Члены предложения вычленяются из предложения как его строевые компоненты, обладающие 

семантикой. Вне структуры предложения  члены предложения  не существуют.  

Как и само предложение, члены предложения многоаспектны. Выделяют как наиболее 

существенные логический, структурный, семантический и коммуникативный аспекты в изучении 

предложения. 

В.В. Бабайцева к структурным признакам членов предложения относит:1) участие в 

формировании структурной схемы предложения; 2) способ выражения членов предложения; 3) 

характер связи (согласование, примыкание, управление; 4) синтаксическую позицию.[2, 106] 

Структурные свойства являются средствами выражения и, следовательно, выявления категориальной 

семантики. 

К семантическим свойствам В.В. Бабайцева относит: 1) логические значения; 2) категориальные 

значения; 3) лексические значения; 4) коммуникативную нагрузку. [2,108]       Выделенные признаки 

неравноценны по отношению к разным членам предложения. Для главных членов существенна 

дифференциация логических и категориальных значений, а для второстепенных членов - 

частеречный характер подчиняющего слова, так как он обусловливает их синтаксическую позицию в 

структуре предложения. Характер членов предложения проявляется в их связах и отношениях друг с 

другом и нередко определяется ими.  

Второстепенные члены предложения – понятие грамматическое, связанное со структурной 

иерархией членов предложения. Синтаксически  они подчиняются главным членам предложения и 

второстепенным членам предложения, занимающим господствующее положение в структуре 

предложения. 

В отличие от традиционной логико-грамматической классификации второстепенных членов 

предложения современная структурно-семантическая классификация проводится с учетом порядка 

слов в предложении, синтаксических и смысловых связей слов в структуре предложения. При 

нейтральном, или прямом, порядке слов в русском языке подлежащее находится перед сказуемым, 

согласованное определение перед определяемым  словом, несогласованное определение после 

определяемого слова, дополнение и обстоятельство (кроме обстоятельства образа действия), как 

правило, располагаются после сказуемого.  

Изменение порядка слов в предложении ведет к изменению синтаксических и семантических 

связей и отношений и, как следствие, изменению функции второстепенного члена. При анализе и 

установлении типов второстепенных членов предложения следует также учитывать и выражаемые 

ими значения и семантико-синтаксические отношения. Например, определение отношения в 

структуре предложения выражает значение признака и определительные, дополнение – значение 

объекта или субъекта и, соответственно, объектные или субъектные отношения, обстоятельства – 

значения времени, места, цели, условия, уступки, причины и т.п. и обстоятельственные отношения.  

В современном русском языке на основе установления синтаксических и семантических связей и 

отношений  выделяют второстепенные члены предложения с односторонней синтаксической и 

семантической зависимостью, с двусторонними семантико-синтаксическими связями и отношениями 

и с ослабленными синтаксическими связями.   

К второстепенным членам предложения с односторонней синтаксической и семантической 

зависимостью относятся традиционно выделяемые определение, дополнение, обстоятельство. Эти 

второстепенные члены осуществляют свои синтаксические функции при прямом (или нейтральном) 

порядке слов в предложении и характеризуются  присловной синтаксической зависимостью и 

однозначностью семантики: Мы прошли в сад перед домом. Молодая женщина с девочкой лет   семи 

сошли с парохода поздней ночью. Изменение порядка слов в структуре предложения приводит к 

изменению синтаксических функций членов предложения, примером чего являются второстепенные 

члены предложения с двусторонними синтаксическими связями и отношениями: Прозрачный лес 

один чернеет./А.П./Остальные яблоньки посадили мы сами./Карт./Пушкин первый из русских 

поэтов заговорил простым народным языком./ Бел. /Листва березовой аллеи была вся прозрачна на 

заходящем  солнце./Карт./  

В приведенных примерах выделенные члены предложения характеризуются  двусторонними 

синтаксическими связями и отношениями, так как в силу своей позиции в структуре предложения 

одновременно распространяют и подлежащее и сказуемое, то есть совмещают две функции – 
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определения и обстоятельства. В синтаксической литературе их называют  синкретичными  

второстепенными  членами. 

По характеру синтаксических  и семантических связей  и отношений в отдельную группу 

выделяются второстепенные члены предложения с ослабленными синтаксическими связями. В 

структуре предложения они синтаксически связаны со сказуемым, семантически распространяют 

предикативную основу предложения  или часть предложения. Эта связь определяется как свободное 

присоединение.  Их называют приосновными второстепенными членами, или детерминантами (лат. 

determinare – определять). Итак, детерминант в структуре предложения формально связан со 

сказуемым, семантически распространяет всю предикативную часть в целом или основу 

предложения. Н.Ю. Шведова рассматривает детерминант как особый член предложения, 

характеризующийся следующими признаками: 1) абсолютное начало предложения, 2) позиция перед 

главными членами предложения (предикатом), 3) семантическая связь со всей частью предложения  

или с основой при синтаксической связи со сказуемым.[3,625-626; 1,149-150] Ср.: Уже в глубокой 

древности люди мечтали летать по воздуху. (М.Г.) О волках   ходило и ходит много выдуманных 

рассказов. (Сок.-Ник.) Из-за Павла мы опоздали в театр. 

В.В. Бабайцева считает, что  детерминанты - это те же обстоятельства и дополнения, 

которые отличаются относительной свободой присоединения к другим членам предложения.[2, 

81] 

Детерминанты являются средством актуализации членов предложения. И в этом случае 

детерминант может стоять в начале, середине и конце, может входить в состав темы и ремы: Глафира 

еще при жизни матери успела забрать весь дом в свои руки./Дост./ …Лучше бы начштаба жестко 

приказал ему относительно этой базы или даже пригрозил трибуналом на случай невыполнения 

приказа./Быков/ 

Связи элементов синтаксических единиц выражают смысловые отношения, в которых отражаются 

отношения между предметами и явлениями действительности. Связи между членами предложения 

отражают смысловые отношения между ними. Эти связи могут быть оформлены с помощью 

грамматических средств. Именно эти оформленные связи и отношения определяют строение 

синтаксических единиц. Однако далеко не всегда смысловые отношения между членами 

предложения имеют формальное выражение. В таких случаях смысловые отношение выявляются из 

соотношения семантики членов предложения («смысловая связь», «связь по смыслу»).  

Структурно синтаксические отношения могут быть представлены двумя видами синтаксической 

связи: подчинением и сочинением. Подчинение, в свою очередь, может быть двух видов: 

детерминация и предикация. Эти отношения составляют собственно синтаксическое содержание 

синтаксических отношений. 

В структуре простого предложения определение синтаксически зависит от определяемого слова, 

которое может выполнять синтаксическую функцию любого члена предложения. Дополнения и 

обстоятельства, как правило, зависят от сказуемого или других членов предложения, выраженных 

словами, мотивированным глаголом. Например: Верхушки сосен весело загорались под лучами 

солнца.(Шол.); За  придорожным кустарником поднимался смешанный лес.(Гор.) 

Обычно члены предложения с односторонней зависимостью относятся к членам предложения, 

выраженным одной словоформой. Однако нередки случаи, когда они относятся к сочетанию 

словоформ. Это бывает в следующих случаях: 1)при сочетании неоднородных согласованных 

определений:Например: Редко можно увидеть сплошной осиновый лес. (Пришв.) Позицию одного из 

сочетающихся определений, чаще качественных прилагательных,  может занимать ряд однородных 

определений: Тихо загорался нежаркий светлый осенний день (Шукш.) 

Члены предложения с односторонней синтаксической связью составляют основу традиционной  

классификации членов предложения. Частные информативные значения, входящие в состав общего 

значения синтаксического отношения, могут находиться между собой в отношениях отдельного 

(частного) и общего, составляя лестницу иерархических зависимостей. Например, в предложении 

Даша увидела Катю первой (А.Т.)       словоформа «первой» является выразителем одновременно двух 

отношений - атрибутивного и обстоятельственного.  

Вопрос о семантике членов предложения с двойными синтаксическими отношениями 

рассматривается Л.Д. Чесноковой через определение таких понятий, как  «глагольно-именной 

определитель» и «дуплексив». [4,73] 

Термин «глагольно-именной определитель» отражает тот факт, что обозначенный  им элемент 

зависит одновременно от имени и глагола. Использование таких встречающихся в научной 

литературе терминов как «именная часть сложного именного сказуемого, «предикативное 
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определение», «присказуемный член - присказуемое», «двойное сказуемое», «предикативный 

атрибут», «субъективно-предикативный» и «объектно- предикативный» член Л.Д. Чеснокова считает 

нецелесообразным.[4,82] 

Природу слова в качестве члена предложения можно правильно понять, только освободившись 

как от логистического, так и морфологизирующего его понимания. Слова в предложении 

приобретают новые синтаксические отношения, которые могут быть дифференцированы в 

зависимости от их внешнего оформления и смысловых связей.  

Сравнивая разные точки зрения, имеющие место в языкознании, можно заключить, что члены 

предложения относятся к наиболее сложным и до конца нерешенным вопросам грамматики 

синтаксических единиц. Однако соотношение членов предложения со словом и предложением, 

рассматриваемое в морфологии и синтаксисе, вызывает противоречивые суждения, которые имеют 

отношение не только к выяснению границ этой грамматической категории, но и к определению самих 

критериев выделения членов предложения.  

Именно с этим связано неоднозначное решение в языкознании и проблемы второстепенных 

членов предложения. Представители различных направлений всегда по-разному относились не 

только к трактовке принципов классификации второстепенных членов предложения, но и к самому 

понятию «второстепенные члены». Более того, некоторые ученые, исходя из лексикологических 

объяснений особенностей словосочетания, заключающихся в том, что и по функции, и по 

грамматическим свойствам словосочетание уподобляется отдельному слову, отказываются даже от 

понятия «второстепенные члены».  

Таким образом, основанием для разграничения главных и второстепенных членов является не 

только выражение смысла, хотя главные члены все же составляют основу содержания предложения. 

Значимость главных членов заключается в том, что они организуют структуру предложения и 

синтаксические связи в нем. Другими словами, главные члены являются основным структурным 

компонентом и предикативным ядром простого предложения, а второстепенные члены группируются 

вокруг них. Причем, если главные члены могут образовать предложение и без второстепенных 

членов предложения, то второстепенные члены не могут существовать без главных.  
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Қазақ тілтанымының негізін салушылардың бірі, аса кҿрнекті лингвист ғалым, профессор 

Қ.Қ.Жҧбанов – Қазақстан ғалымдарының ҥркердей шоғырындағы аса кҿрнекті тілші ғалым, 

тҥркітанушы, қоғам қайраткері. Қазақ тіл білімінің қалыптасуы мен дамуы ғалым есімімен тығыз 

байланысты. 

Қ.Қ.Жҧбанов еуропалық білімі алғашқы ғалым-лингвист ретінде қазақ тілін зерттеуде кҿптеген 

маңызды нҽтижелерге қол жеткізді. Бҧл еңбектері оны республикамыздағы қазақ тіл білімінің негізін 

қалаушылардың бірі ретінде баршаға танытты. 

Ғалымның қазақ тілі фонетикалық қҧбылыстары мен сҿз қҧрылымының негізгі мҽселелері жҥйелі 

тҥрде берілген «Қазақ тілі грамматикасы» атты еңбегі ерекше атап ҿтуді қажет етеді. Бҧл жҧмыс 

мектеп грамматикасы оқулықтарының кҿптеген авторлары ҥшін ҥлгі болып келеді. 

Профессор Қ.Жҧбановтың қаламынан туындаған теориялық мҽні жоғары іргелі зерттеулердің бірі 

– «Буын жігін қалай табуға болады?» деген ғылыми ҽдістемелік мақала. Бҧл еңбек кейіннен жарық 

кҿрген грамматика оқулықтарындағы буын туралы жазылған тақырыптарға негіз болады. Қазақ тілі 

білімінде, тіпті тҥркітануда, кҿлемінің шағындылығына қарамастан, бҧл мақала буын туралы егжей-
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тегжейлі, жан-жақты сипаттаған алғашқы ғылыми теориялық жҧмыстардың бірі болды. Мақала 

мҧғалімдерге арналып жазылғанмен, мазмҧнына, салыстырма тілдік деректеріне қарағанда жалпы тіл 

білімі пҽні тҧрғысынан жазылған мақала болып табылады. Ғалым, ең алдымен, буынды тілдің кҿп 

қырлы, кҥрделі қҧрылымдық жҥйесі деп таниды да, оған мынадай сипаттама береді: буын мен 

емленің байланысы; буын мен сҿз тудыру; буын мен сҿз тҥрлендіру, буын мен сҿз екпіні; буын мен 

сҿз екпіні; буын мен сҿз сазы; буын жҽне сҿз мҽндері; буын жҽне ҿлең қҧрылысы. 

Буын жҥйесінің қҧрылымдық ерекшеліктеріне назар аудара келіп, зерттеуші аса мҽнді, сол кездің 

ҿзінде ҿресі тым биік концептуалдық пікір тҥйеді. Ғалымның пайымдауынша, «буын жҥйесі қай тілде 

де белгілі орын ҧстамақ. Ҽсіресе қазақ тілінде оның маңызы ерекше, ҿзгеше. Ҿйткені қазақ тілінің 

дыбыстары кҿп орынды ҿз бетілік кейіпке кіре алмаған; буын ішіндегі дыбыстар болып бірлесіп қана 

тҧрғылықты тҥрге енеді». Егер осы тҧжырымға сҥйенсек, тілдік дыбыстар фонетикалық бірлік 

ретінде жеке-дара, жалаң кҥйде ҿмір сҥрмейді. Тіпті белгілі бір сҿздегі дыбыстың ҿзін бҿліп айтуға 

болмайды, дыбысты ҽрі қарай бҿлінбейтін тілдік бҥтін ретінде тек буын тҥрінде айтуға болады. 

Фонема ҽрі қарай бҿлшектеуге келмейтін тілдік бірлік ретінде дыбыста «ҿмір сҥреді». Басқаша 

айтқанда дыбыс фонеманың «ҿмір сҥру» тҽсілі буын болмақ. Буын фонетикалық сҿзде «ҿмір сҥреді». 

ҿйткені ол фонетикалық сҿзсіз жеке қолданылмайды. Профессор Қ.Жҧбанов жиырма-отызыншы 

жылдардың ҿзінде «дыбыстардан қҧралып барып буындар, буындардан жасалып келіп сҿздер, 

сҿздерден топталып келіп сҿйлемдер қҧралады» деп кҿрсетеді. 

Ғалымның бҧл кҿзқарасы «тілдік бірліктер қатаң иерархиялық сатыға бағынатын деңгейлерден 

тҧрады» деген жалпы лингвистикалық теорияға меңзейді. Зерттеушілер тілдік деңгейлерді негізінен 

дыбыс-морфема-сҿз-сҿз тіркесі-сҿйлем бірліктері деп бес иерархиялық сатыға бҿліп қарайды. Ал 

профессор Қ.Жҧбановтың концепциясы бойынша иерархиялық сатының тҿменгі деңгейіндегі 

дыбыстар жҥйесі алдымен ҿзара ҧйымдасып барып, яғни буын болып тізіліп, сҿздің қҧрылымдық 

бірліктеріне айналады. Ал белгілі бір буындық қҧрылымдардан тҧратын морфемалар сҿзді қҧраушы 

элементтерге айналады. Сонымен, Қ.Жҧбановтың концептуалдық ілімі бойынша тілдік деңгейлердің 

иерархиялық сатысы «дыбыс-буын-сҿз-сҿз тіркесі-сҿйлем деп аталатын бірліктердің жҥйесін 

қҧрайды. 

Профессор Қ.Жҧбановтың лингвистикалық ойлау деңгейінің тым тереңде жатқанын мынадай 

пайымдаудан да аңғарамыз: «Ҽр бҿлшектің ҿзінің ішкі бҿлшектері бар; ҽрқайсысы сол ішкі 

бҿлшектерден қиындалып, қҧралып барып жасалады». 

Зерттеуші ҿзінен бҧрынғы айтылып жҥрген буын туралы таптастырулардың олқы жақтарын айта 

келіп, буынның соңы дауыстыға бітсе, ашық буын, дауыссызға бітсе, тҧйық буын болады деген 

тҧжырымға тоқтала келіп, буын қҧрылысындағы ерекшеліктерді тереңінен тани тҥсуге септігін 

тигізетіндей мынадай пайымдау жасайды. «буынның ашық не тҧйық екендігін білуімізбен буынның 

тілдік қасиеттерінің бірқатарын ҧғып қаламыз. Сҿйтсе де бҧ да жеткіліксіз». 

Профессор Қ.Жҧбанов, сҿйтіп буын ішіндегі дыбыстық бірліктердің орын «тҽртібін» негізге ала 

отырып, қазақ тіліндегі буынды жиырылым-қҧрылысына қарай алты топқа топтастырып қарайды да, 

ҽрқайсысын арнайы терминдермен атайды: 

1. дауысты буын-жалаң буын 

2. дауыссыз-дауысты буын-ашық буын 

3. дауысты-дауыссыз буын-жеңіл тҧйық буын 

4. дауыссыз-дауысты-дауыссыз-жеңіл бітеу буын 

5. дауысты-дауыссыз-дауыссыз-ауыр бітеу буын 

6. дауыссыз-дауысты-дауысты-дауыссыз-ауыр бітек буын. 

Қазақ тілінің дыбыс жҥйесін тҥгел қамтып, оның жан-жақты ғылыми сипаттамасын берген ғалым 

қазақ тілінің фонетикасын пҽн ретінде қалыптастырған санаулы қайраткерлердің бірі болды. Ғалым 

жазған қазақ тілі грамматикасының арнаулы фонетика бҿлімі бҧл сҿзімізге дҽлел. Онда дыбыс, 

дыбыстың саны мен сапасы, дауысты, дауыссыздар, олардың артикуляциясы мен акустикасы, 

дыбыстау аппараты, буын, сингармонизм, екпін тҥгел сҿз болады. Сҿйтіп, фонетика бҿлімі бас-аяғы 

бҥтін жҥйелі тарауға айналған. Бҧған бҧрынырақ жарияланған фонетика жайлы теориялық еңбегін ҽлі 

де жарық кҿре қоймаған қолжазбаларын қоссақ, қазақ тілі ғылыми фонетикасының бастау кҿзін 

іздеген зерттеуші мол мҧраға тап болады.   

Фонетика мен фонологияның жігі ашылып, ҽсіресе, фонема теориясының шығуы тіл дыбыстарына 

деген кҿзқарасты кҥрт ҿзгерткені мҽлім. Қ.Жҧбановтың қазақ тілінің дыбыс жҥйесін фонетикалық 

жҽне фонологиялық тҧрғыдан дербес қарастыруының ҿзі ҽлі кҥнге дейін кҿп зерттеушілердің қолы 

жете алмай келе жатқан жай: оның дыбыс пен фонемаға берген анықтамалары фонология теориясын 

еркін пайдаланғандығының куҽсі [1.58]. 
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Қазақ тілінің дыбыс жҥйесін ғылыми тҧрғыдан зерттеу мҽселесін де алғаш кҿтерген Қ.Жҧбанов. 

Ол қазақ тілін зерттеу жҧмысын «ғылым дҽрежесіне шығару» тіл мамандарының міндеті екенін 

отызыншы жылдардың басында ескерткен еді. «Фонетика тіл дыбысы болған жердің бҽрін қарай 

бермейді, дыбыс тілінің дыбстарын ғана тексереді», деп жазуы ғылыми фонетика мен оның 

объектісін жазбай  танығандығын кҿрсетеді. Мҧны баса айтып отырған себебіміз - ол кезде 

фонетиканың жалпы ғылымдағы орны ғылыми қауымның ҿзіне де жете тҥсініксіз еді, зерттеу 

объектісінің басын шатастырып жҥргендер де аз болған жоқ. Қ.Жҧбановтың линвистикалық мектепті 

Ленинградта Бодуэн, Щерба идеясының дҽуірлеп тҧрған кезінде ҿткендігінің арқасы болу керек, 

ғалым еңбектерінің ҿн бойынан «тілдік қызметі бар дыбыстарды ғана зерттеу керек» деген қағиданы 

аңғарып отырмыз. Ғалым: «Фонетика - дыбыс тілі дыбыстарының тілдік қасиеттерін тексеретін 

ғылым»,- деп қазақ тілі фонетикасының теориялық сипатына ғылыми пайымдаулар жасайды. 

Былайша айтқанда, сҿйлеу дыбыстарын тек физикалық тҧрғыдан алып қарайтын болсақ, олардың 

санының ҧшы-қиыры жоқ жҽне де таза физикалық дыбыста мҽн-мағына жоқ. Ендеше, дыбыстарды, 

тіл дыбыстары ететін олардың лингвистикалық қызметі. Ал лингвистикалық қызметіне қарай жҥйеге 

тҥсіретін болсақ, сол қиыры жоқ дыбыстарының саны шектеле кетеді. Оларды сонда ғана біртіндеп 

немесе ыңғайына қарай топтап алып, артикуляциялық жҽне акустикалық тҧрғыдан талдауға болады. 

Сонымен, Қ.Жҧбанов ҧсынған ғылыми зерттеу қазақ тілінің дыбыс қҧрылысын фонологиялық 

тҧрғыдан зерттеудің басы болды. 

50-60-жылдары дихотомиялық фонологияның ҿріс алып, зерттеу ҽдісі ретінде дыбыс белгілерін 

жҧптап талдау ҧсынылған болатын. Енді Қ.Жҧбанов еңбектерінен осы зерттеу ҽдісінің сол кезде 

кеңінен қолданылғанын кҿріп отырмыз. Мысалы, дауыссыз дыбыстарды ҥнді-ҥнсіз, ҥздікті-ҥздіксіз, 

жабысыңқы-жуысыңқы, сыбыр-сыбыс деп жіктеуді ғалым мҧқият қолданған екен. Мҧның ҿзі қазақ 

тілі дыбыстарының ҿте орнықты жҥйесі бар екенін аңғартады. 

Ҽдетте, тілдерді жіктеудің басты белгісі ретінде сол тілдердегі сҿздерді қҧрайтын фонологиялық 

бірліктерді пайдаланады. Мысалы, ҥнді-европа тілдері фонемалық, Оңтҥстік-Шығыс Азия тілдері 

буын тілдерінің қатарына жатады. Ал, тҥркі тілдері, оның ішінде қазақ тілі, қандай тіл болып 

есептеледі? Біздің байқауымызша, бҧл мҽселе тіл мамандарын осы кҥнге дейін толғандыра қоймаған 

тҽрізді. Соның нҽтижесінде тҥркі тілдері фонемалық тілдерінің қатарына ат ҥсті жатқызыла 

салынған. Олай дейтін себебіміз тілдердің бір-бірінен ерекшелігі олардың бір затты екі тҥрлі 

атауында ғана емес, керісінше, сҿз қҧрайтын дыбыстар тізбегінің ҥндесу жолында болу керек. Қазақ 

тілі дыбыстарының буын ішінде ҥндесіп барып сҿз қҧрайтынын аңғарған ғалым «қазақ тілі-буыншыл 

тіл» деп соны жаңалық айтқан. Қазақ сҿзін сҿз етіп тҧрған сингармонизм қҧбылысы екенін, ал 

сингармонизмнің иек артар тілдік бҿлшегі буын екенін ескерсек, Қ.Жҧбановтың қаншалықты 

кҿрегендік танытқанын кҿреміз. Алайда ғалымның бҧл бірегей қорытындысын ҽрі қарай ешкім 

қолдап, дамытып алып кетпеді [5.47].  

Жалпы буын теориясы фонетикадағы ең кҥрделі мҽселелердің бірі. Осы кҥнге дейін буынның 

акустикалық, артикуляциялық табиғаты ашылып, тілдегі нҧсқасы айқындалып, буын мен буынның 

арасын ажыратудың жолдары табылған жоқ. Осы жайларды ескерсек, Қ.Жҧбановтың «сҿздің ҽр 

дыбысы ҿз алдына дыбысталып, бірінен бірінің іргесі бҿлек бола тҧрса да, жеке дыбыс жеке бҿліп 

айтуға келе бермейді» деген тҧжырымы қазіргі буын теориясының ҥлгісі іспеттес. Қ.Жҧбановтың 

«сҿзді дыбыстарының қалпын бҧзбай, бҿлшектегенде пайда болатын дыбыс ҥйірлерін буын дейміз» 

деп берген анықтамасы қазіргі артикуляция теориясымен ҥндес жатқан қазақ фонетикасындағы 

бірден-бір қағида десек, асыра айтқан болмаймыз. 

Шындығында, «сҿздің қҧрамында неше буын бар» деген сҧраққа жауап беру оңай. Алайда, «буын 

жігі қай жерден ҿтеді» деген сҧраққа, мҽселен, орыс тілі мамандары ҽлі кҥнге дейін жауап таппай 

келеді. Қазақ тілін алатын болсақ, буын жігін кез келген сауатты оқушы тап басып, кҿрсете алады, 

бірақ оның неге осылай оңай шешіле салатын себебін бҥгінге дейін ешбір маман тҧжырымдап бере 

алмай отыр. Қазақ тіліндегі буын жігінің оңай табылуын сҿз ішіндегі дауысты мен дауыссыздардың 

жҥйелі тҥрде кезектесіп келуінен деп тҥсіндірудің жҿні жоқ. Ҿйткені, қазақ сҿзінің ішінде екі, ҥш 

дауыссыздың қатар тҧтасып келуі сирек кездесетін жағдай емес. Осы орайда қазақ сҿзіндегі буынның 

фонетикалық жігін мезгеген Қ.Жҧбановтың мына бір пікірі назар аударады. «Сҿз ішінде де 

дауыссыздар мен сонорлар дауысты дыбыстардың тҿңірегіне жиналып тҧрады да, ҽр дауысты дыбыс 

ҿзіне ерген дауыссыздары, сонорларымен бірігіп бір ҥйір болып, ҿзге ҥйірлерден бҿлініп тҧрады». 

Бҧл ойын ғалым сҿзді бҿліп-бҿліп айту керек болғанда, ҥйір-ҥйірімен бҿлінсе, дыбыстары ҿзгермейді, 

ал егер ҥйірін бҧзып бҿлсе, дыбыстардың қалпы бҧзылады деп тиянақтай тҥседі. 

Жалпы Қ.Жҧбановтың қазақ тіліндегі буын категориясының тҥр-тҧлғасын ғана бір жақты қарамай, 

оның лингвистикалық қызметіне, яғни оған фонологиялық сипаттама берумен бастағанын кҿреміз. 
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Дыбыстың жеке басын алып емес, оны буын қҧрамында алып қарау қазақ тілі фонологиясының 

ҿзіндік сҿлін тап басқан зерттеушінің ғана қолынан келетін жай. Олай дейтін себебіміз, мысалы, о 

мен ӛ, ы мен і дауыстыларын бір дыбыс деп қараған фонологиялық қағиданы қазіргі кҿп қазақ 

фонетикасының қайсысынан таба аласыз? Ал, Қ.Жҧбанов болса, «ор деген сҿз бен ӛр деген сҿздің 

екеуінің дыбыстары бірдей» деп сол кездің ҿзінде жазған. Қазіргі фонологияның жетістіктері 

тҧрғысынан қарағанда, шындығында да, ғалым айтқандай, қазақ тілінде бір дыбыстың жеке басы 

бҿлініп шығып жуан да, жіңішке де бола алмайды, қазақ тілінде жуан, жіңішке болатын жеке дыбыс 

емес, буын. Сондықтан бір дыбыстан екінші дыбыстың басқа тҥрлі айырмасы болмай-ақ, тек бірі 

жуан, бірі-жіңішке болуына қарай, бір сҿз екінші сҿзден айырылады. Осының нҽтижесінде 

дауыстының да, дауыссыздың да жуан-жіңішке тҥрлері екі дыбысқа татиды. 

Бҥгінгі фонология тілімен айтқанда, мысалы, ғалым келтірген ор-ҿр, сыз- сіз сҿздеріндегі 

дыбыстардың бҽрінің жуан-жіңішке тҥрлері лингвистикалық қызмет атқарады, фонологиялық бірлік 

боп саналады. Дауыстылардың таңбасы буынның жуан-жіңішкелігін білдіретін «қарақшы» деп ҿте 

уҽжді пікір айтқан.  

Ғалым - сҿз просодиясына кҿп кҿңіл бҿлген адам. Оның еңбектерінен сингармонизм жайлы кҿп 

мҽлімет алуға болады. Сингармонизмнің негізгі қызметі деп тҥбір мҥше мен қосымша мҥшелердің 

ҥндесуін ҧғады. Екпін мҽселесіне де кҿп кҿңіл бҿліп, қазақ тілінің фактісі ретінде кҿрсеткен. 

Сонымен қатар, «... қай буында екпін барлығын белгілеу қиын, буынның қайсысында екпіннің 

барлығын белгілеу ҥшін сол сҿздегі тҥрлі буынға екпін салып кҿреміз» деп жазды. Қазіргі тҥркі 

фонетикасындағы екпінді жақтаушылар мен сингармонизмді жақтаушылардың ғылыми бҽсекесінде 

бҧл пікірдің ықпалы елеулі болмақ [3.106]. Жоғарыда айтылғандарды қорыта келгенде, біз қазақ 

тілінің буын жҥйесін Қ.Жҧбановтың ізімен алты топқа бҿліп оқыту ҽдістемесін қолдану керектігін 

жҽне ғалымның буын жҿніндегі ғылыми концепциясын тек фонетикада ғана емес, фоностилистика, 

орфоэпиялық зерттеулерде тереңдете қарастыру, оқу-ҽдістемелік жҧмыстарда басшылыққа алып 

отыру қажет екені атап кҿрсетеміз. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келгенде, біз қазақ тілінің буын жҥйесін Қ.Жҧбановтың ізімен 

алты топқа бҿліп оқыту ҽдістемесін қолдану керектігін жҽне ғалымның буын жҿніндегі ғылыми 

концепциясын тек фонетикада ғана емес, фоностилистика, орфоэпиялық зерттеулерде тереңдете 

қарастыру, оқу-ҽдістемелік жҧмыстарда басшылыққа алып отыру қажет екені атап кҿрсетеміз. 

Ғылымдағы мектеп жалғастықтың ҥзілуі ҿткеннің жетістігін де ҧмыттырады. Ендеше, оныншы 

жҽне отызыншы жылдардың ғылыми мҧраларына тиянақты оралсақ, қазіргі қазақ фонетикасындағы 

басы ашық кҿрінген теориялық мҽселелердің бастау кҿзін ашып, сондай-ақ, о баста ақиқат басталып, 

бертін келе «европоцентризм» ықпалымен теріс тҥсіндіріліп келе жатқан жайлардан арылуға септігін 

тигізген болар еді. 
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Терминология саласының қалыптасу тарихына кҿз жҥгіртсек, қоғамның дамуына қарай ҽр тҥрлі 

сҽттерді басынан кешіргенін байқауға болады. Бірақ терминология мҽселесі  кҥні бҥгінге дейін  

ҿзектілігігін жойған емес. Тіліміздегі ҧлттық терминді зерттеу, оны қалыптастыру мҽселесі 

терминолог-ғалымдардың еңбектерінде басты мҽселе ретінде айтылып жҥр.  Мысалы, 1930 жылдарда 

терминология саласының қалыптасуына ҥлес қосқан ғалым Қ.Жҧбанов: «... Осы терминология мен 

орфография барлық дамушы тілдердің негізгі элементтерін қҧрайды» деп жазса,  тҽуелсіздік 

жылдары терминология мҽселесімен айналысқан ғалымдардың бірі Ҽ.Қайдар: «...Ең алдымен оның 

тірек болар ҥш тағаны – жазуы-сызуы (ҧрпақ арасын жалғастырар алтын кҿпірі), ономастикасы (жер 

бетіндегі ескерткіші), терминологиясы (оның баю, жаңару кҿзі) берік емес екенін мойындау керек» 
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деп[1], терминология мҽселесін бҥгінде қайта кҿтеру керектігінің   себептерін кҿрсетеді.  Кҿріп 

отырғанымыздай, екі ғалымның да терминология мҽселесіне қатысты  ой-пікірлерінің ҧштасып 

жатқандығын анық байқауға болады.  Қазақ терминологиясының қалыптасуына А.Байтҧрсын, 

Қ.Жҧбанов, Х.Досмҧхамедҧлы, Т.Шонанҧлы, Ш.Қҧдайбердиев, М.Жҧмабаев т.б.  алаш 

зиялыларының  орасан зор ҥлес қосқанын білеміз. Сол қазақ зиялыларының ішінде Қ.Жҧбановтың 

қазақ терминологиясына қосқан ҥлесі зор. Ол -  қазақ терминологиясының негізін салушы 

ғалымдардың бірі. Оның басшылығымен Қазақстанда 1933 жылы алғаш  рет мемлекеттік 

терминологиялық комитет қҧрылып, алғаш рет тілімізде терминдерді қалыптастырудың принциптері 

енгізілді. 

   1930-жылдардың ҿзінде Қ. Жҧбанов «Казахское языкознание лишь начинает оформляться в 

качестве самостоятельной науки. И как всякая наука, она может завершить стадию своего 

оформления не на базе общих абстрактных схем, а путем разработки отдельных проблем, чтобы из 

этих конкретных разработок складывалась наука о казахском языке» деп жалған болатын [2]. Термин 

мҽселесімен тікелей айналысқан ғалым терминге тҿмендегідей анықтама бере келе: «Термином 

называется специфический вид определенных словесных обозначений, передающий определенные 

понятия, установленные на данном этапе развитие науки и революционной практики, причем 

передаваемое термином понятие может не совпадать со словарным значением, которое присуще 

данной словесной величине в обыденной жизни», сол кездегі аударылған терминдерден кеткен 

қателерге де тоқталады. Оның айтуы бойынша, аудару барысында қате негізінен терминнің 

терминдік сипатын тҥсінбеушіліктен, яғни термин атаудың тек лексикалық мағынасына назар 

аударудан ғана болған. Бҧл мҽселе қазіргі таңда да ҿзекті мҽселелердің бірі болып отыр. Осыған 

байланысты терминдерді аудару барысында калька тҽсілі терминдерді қалыптастыруда ҿнімді 

тісілдердің біріне айналды.  

Қ. Жҧбановтың терминге қатысты «Қазақ ҽдебиет тілінің терминдері туралы», «Терминдердің 

спецификасы жҿнінде», «Математика терминдері жҿнінде», «Физика терминдері жҿнінде» жҽне 

жалпы терминология мҽселесіне қатысты бірнеше мақалалары бар. Ғалымның терминдерді тілімізде 

қалыптастыру жҿніндегі принциптері 1936 жылы шыққан терминологиялық сҿздіктің алғы сҿзі 

ретінде берілген: 

1.Кҿптеген ҽдеби тілдерде аударылмай қалыптасқан халықаралық терминдерді қазақ тіліне 

аудармай сол қалпында алу.(революция, хирургия) 

2.Ҽдебиет тілінде ҽр елдің ҿз тілінде аударылып алынатын терминдер. Мысалы, ҿндіріс, сабақ, 

еңбек... сияқтылар қазақ тілінде эвиваленті табылмаса немесе қазақша аударғанда тҥсініксіз, я тіпті 

теріс ҧғым беретін болса, ондай реттерде орысша сҿздер алынсын. Мысалы, сословие, клетка, слет 

т.б. 

3.Тҥрлі пҽндерде тҥрлі мағынада қолданылатын немесе мағына жағынан біркелкі байланысы бар 

терминдер сол мағынасында алынсын: форма, материя (философия, физика), тҥбір (математика, 

ботаника, лингвистика). 

4.Бір сҿзбен айтылатын, бірақ тҥрлі орындарда тҥрлі мағынада жҥретін «мануфактура» экономика, 

мата мағынасында, продукт- азық- тҥлік мағынасында сияқтылар бір пҽнде термин болып алынсын 

да, қалғандарында қазақ тіліне аударылсын. Мысалы, мануфактура  - экономикалық даму кезеңі 

мағынасында термин, ал мата мағынасында термин емес. 

5.Интернационал терминдер, орыс тілінде ҽдебиет тілінде жазылғандай алынсын, қазақ тілінде 

жоқ  дыбыстар қазақ ҽріптерімен жазылсын. Мысалы, форма, химия т.с.с. 

6.Қазақ тіліне аударылып алынған терминдердің ғылыми мағынаны толық бере алатын болуы, 

қазақ тілінің грамматика ерекшеліктеріне қайшы келмейтін болуы, жасама сҿз болмау жағы айрықша 

кҿзделсін. Мысалы, беріліс- передача тоқыма –текстиль. 

7.Есім жҽне есімденген етістік формаларындағы интернационал терминдер сол кҥйіеше алынсын. 

Ал енді «изатация», «атция» жҧрнақтарымен келетін машинизация, электрофикация, обьективизация 

сияқты сҿздердің негізінде қазақ жҧрнақтары жалғанып алынсын. Мысалы, машиналандыру, 

электрлендіру т.с.с. Интернационал терминдер қазақшада анықтауыш сын есім болып келсе, 

ықшамдалып –ский, -ный  жалғаулары алынып тасталсын. 

8. Терминмен қатар халықаралық терминдер де кездесетін, бірақ қазақ қосымшалары оларға 

эквивалент бола алмайтын бірсыпыра аффикстер де алынсын –ист, -изм (суффикстер), ре, сив, анти, 

контр (префикстер). Терминдерде ҧшырасатын аффикстердің кҿбі қазақша да болып отырсын, бірақ 

олар формал элемент болып есептелмесін. 

9. Терминдердің басқа сҿздерге ықшамдалып барып қосылған формалары қазақ сҿздеріне де 

ықшам тҥрде қосылып алынсын, авто, аэро, авиа. Мыслы, автожай, аэроқатынас сияқты. 
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10. Тҿңкерістен кейін орыс тілінде сҿздерді қысқартып ықшамдап айту кҿп ҧшырайтын болды.  Бҧ 

л ҽдісті қазақ тілінде де  іске асыру керек, яғни қазақ сҿзінен де ықшамдалып жасалған терминдер 

жҥзеге ассын  жҽне ол қазақ тілінің тілдік заңдылықтарына сҽйкес жасалсын.  Сонымен бірге 

мемлекеттік терминология комиссиясының қабылданған сҿздері ғана іске ассын. Бҧл принциптердің 

барлығы терминдерді жасауда негізгі қҧрал болып, терминология саласынан орын алды. Қ. Жҧбанов 

екі сҿзден бірігіп келген терминдер жҿнінде де пікірлер айтқан. Мысалы, волна световая-жарық 

толқыны. 

Сонымен бірге ғалым тілі білімі салаларына (фонетика, лескикология, морфология, синтаксис, 

аударма) қатысты қҧнды еңбектер жазып, аталған салаларға қатысты терминдер қалыптастырған.   

Жалпы терминология саласы уақытқа байланысты ҿзгеріп отырады. Жаңа терминдер пайда болып 

қана қоймайды, олардың мағыналары ҿзгеріп, жаңа мағынаға ие болады, жаңа бағыттар пайда болды.  

Қоғамның дамуы мен тілімізге енген тҥрлі салалары ҿздерімен бірге терминология жҥйесіне де 

ҿзгеріс енгізеді, жаңа терминдер пайда болады. Дегенмен қазіргі таңда терминология мҽселесімен 

айналысып жҥрген ғалымдардың негізгі ой-пікірлері Қ.Жҧбановтың еңбектерінен бастау алатыны 

сҿзсіз.   Мысалы, жоғарыда айтып кеткеніміздей, ғалымның терминдерді аудару мҽселесіне айтқан 

пікірі халықаралық терминдер мҽселесіне келгенде  жҥзеге асуда. Оның терминдерді қалыптастыруға 

қатысты қағидаттарының басым бҿлігі тҽуелсіз жылдары жарық кҿрген еңбектерде (Ҽ.Қайдар, 

Ҿ.Айтбай, Ш.Білҽлов) кҿрініс тауып, жалғасын табуда. Соның негізінде тілімізде кҿптеген терминдер 

(велошабандоз, кҥнтізбе, ғаламтор т.с.с. ) пайда болып, қалыптасуда.  Бҧның ҿзі ғалым Қ.Жҧбанов 

еңбектерінің ҿміршеңдігін айғақтайтын дҽлел.  

Әдебиеттер: 
1.Ҽ.Қайдаров Қазақ терминологиясына жаңаша кҿзқарас. – Алматы, 1993 

2. Қ.Жҧбанов Қазақ тілі жҿніндегі зерттеулер А, 1999 

 

 

Қ.ЖҦБАНОВ СӚЗ ТҦЛҒАСЫ ТУРАЛЫ 

Қондыбай К.Ҽ. 

филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Қ.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

 

 Қазақ кҽсіби тіл білімінің негізін салушы профессор Қ. Жҧбанҧлының есімі біз ҥшін ҧлы тҧлға, 

танымал оқымысты, белгілі ғалым ретінде таныс.Ғалымның морфология саласындағы ізашар 

зерттеулерін қазіргі қазақ тілі морфологиясымен салыстыра отырып, саралап кҿрелік.Соның ішінен 

сҿз тҧлғалары бҿліміне тоқталсақ.2013 жылы жарық кҿрген Қ.Жҧбанҧлының «Қазақ тіл білімінің 

мҽселелері» атты зерттеулері жинағының 3 – бҿлімі «Сҿз тҧлғалары» деп аталады, осында сҿз 

тҧлғасын былайша тҥсіндіріп, анықтама берген. Алдымен, Ілиястың мына ҿлеңін мысалға келтіреді: 

Ауылдың алды айдын кҿл, 

Айдын кҿлде шағала. 

Айдын кҿлді жағала! 

Осы ҿлең жолында айдын сҿзі ҥш рет келген, ҥшеуінде де бір қалыпты, бірінен – бірі айырмасы 

жоқ, кҿл деген сҿз де ҥш рет келген, бірақ бҧл-ҥшеуінде ҥш тҥрлі: 

Бірінші жолда – кҿл тҥрінде,екінші жолда – кҿлде тҥрінде, ҥшінші жолда – кҿлді 

тҥрінде.Осындағы сияқты бір сҿздің ҿзі тҥрлі орында тҥрліше кейіпке кіруі мҥмкін.Сҿздің сыртқы 

кҿрінісін сҿздің тҧлғасы дейміз, - деп анықтама береді (1, 47 б.). 

Ал, филология ылымдарының докторы, профессор Н.Оралбайдың «Қазіргі қазақ тілінің 

морфологиясы» атты 2007 жылы шыққан оқулығында «Сҿздің грамматикалық тҧлғасы (формасы)» 

атты тақырыбында бала сҿзін алып, оның септік категориясы арқылы тҥрленуін мысалға келтіреді. 

Атау септіктегі бала сҿзі зат атауы яғни лексикалық мағынамен бірге сҿйлемде қимылдың иесі- 

субъекті мҽнін білдіреді.Ол мағына атау септіктің нҿлдік тҧлғасы арқылы берілген. Баланы сҿзі 

сҿйлемде табыс септік жалғауымен қолданылып, қимылдың нысаны (объектісі) мағынасын 

білдіретінін, балаға тҧлғасында лексикалық мағынамен бірге қимылдың бағытын білдіретінін, 

баланың сҿзі ілік септік тҧлғасында қолданылып, меншікті заттың иесін білдіретінін айтқан. Бҧл 

жерде бала сҿзінің тҥрлі сҿйлемдерде ҽр тҥрлі септік жалғауымен қолданылса да, бҽрі септік 

категроиясының тҧлғасындағы сҿздер болып саналатынын айтады. Ал септік грамматикалық 

категория болғандықтан, тҥрлі септік жалғауын қабылдаған сҿздер бала сҿзінің  тҥрлі грамматикалық 

тҧлғалары болып танылады. Автор сҿзтҧлға алаулының бҽрі сҿйлемде ғана қызмет атқаратынын, 
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сҿйлемсіз қызмет ете алмайтынын атап айтады да, сҿз тҧлғасына былайша анықтама береді: «Сҿйтіп, 

сҿздің грамматикалық тҧлғасы (формасы) деп сҿздің сҿйлемде категориялық кҿрсеткіштерімен 

қолданылып, грамматикалық мағынада қолданылған тҥрі аталады» (2.35б.). 

Автор сҿз тҧлғаның 7 тҥрлі ерекшеліктерін атап кҿрсетеді. Дегенмен, ғалымдар пікірлері бір-

бірімен ҥндеседі.Ал, Қ.Жҧбанов сҿз тҧлғасын алты арыс болады деп, былайша бҿлген:тҥбір сҿз, 

қосымшалы сҿз, кіріккен сҿз, қыйулы сҿз, қосар сҿз, қосалқылы сҿз. Ғалым сонымен қатар 

морфологияға былайша анықтама береді: «Сҿз-сҿздің қалай қҧралатынын жалпы тҥрде қарайтын 

ғылымды жалпы морфология дейміз» [1,47]. 

Ал, профессор Н. Оралбайдың «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» атты оқулығында 

морфологияға мынандай анықтама берген: «Демек, морфология деп тілдің морфологиялық 

қҧрылысын зерттейтін ғылым яғни сҿздің грамматикалық тҥрлену сипатын зерттейтін ғылым 

аталады». Проф. А.Ысқақов морфологияны сҿз бен оның формалары туралы ілім деп атаған десе, 

орыс тіл білімінде В.В. Виноградов кейін морфологияны грамматикалық сҿз туралы ілім деп атау жиі 

кездеседі дейді ғалым. 

Сонымен қатар тҥбір сҿз бен қосымшалы сҿз тақырыбында Қ.Жҧбанов тҥбірдің анықтамасын 

былайша берген екен: «Сҿздің тҥп мағынасын беретін бҿлшегін тҥп бҿлшек немесе қысқартып, тҥбір 

дейміз» десе, «Сҿздің тҥбірі оңаша тҧрмай, қосымша қосып алып тҧрса, қосымшалы сҿз дейміз» 

[1.48]. Проф. Н.Оралбай морфема деп сҿздің ҽрі қарай бҿлшектеуге келмейтін ең мағыналы бҿлшегі 

аталады дей келе, мысалдар келтіріп талдап, морфеманы екіге бҿледі. Олар: 1) негізгі морфемалар; 

2) кҿмекші морфемалар. 

Осылай дей келе негізгі морфема деп ҽрі қарай бҿлшектеуге келмейтін лексикалық мағынасы бар 

морфема аталады деп, мынадай мысалдар келтіреді: ат, ақ, бҿл, бар, кел, кет, жас, ҿс, тоқ, соқ, шал 

т.б. 

Морфеманың екінші тҥрі – кҿмекші морфемалар деп, кҿмекші морфеманың анықтамасын 

былайша  берген: «Кҿмекші морфемалар деп ҿздігінен жеке қолданылмайтын, сҿйлемде  сҿздің 

қҧрамында ғана қолданылып, оған тҥрлі грамматикалық мағына ҥстейтін морфемалар аталады». 

Олар: қосымшалар, кҿмекші сҿздер. Сҿйтіп, кҿмекші морфеманың қосымшалар мен кҿмекші сҿздер 

болып бҿлінетін кҿрсетеді. 

Автор қосымшаны да екіге бҿледі: 1) грамматикалық мағыналы қосымшалар, 2) кҿмекші 

сҿздер.Грамматикалық қосымшаларды да екіге бҿлді. Олар: жалғаулар мен грамматикалық 

жҧрнақтар. Н. Оралбай грамматикалық категориялардың мағынасын береді. Сандылық 

категориясының жекелік мағынасын нҿлдік  жалғау білдіреді, кҿптік мағынасын кҿптік жалғау 

білдіреді деп қорытынды жасайды.Жалғаулардың грамматикалық категориялардың мағынасын 

беретінін, грамматикалық жҧрнақтарға рай, шақ категориялары мағынасын, етістіктің болымдылық, 

болымсыздық мағыналарын жатқызған, келесі тҥріне сҿзжасамдық қосымшаларды жатқызған. 

Кҿмекші сҿздер туралы айта келе, олар мына категорияларда қызмет  етеді деп атайды. Олар 

мыналар: септік категориясы, шырай категориясы, етістіктің болымдылық, болымсыздық 

категориясы, шақ категориясы, рай категориясы, модальдылық категориясы, қимылдың ҿту сипаты 

категориясы. 

Ал осы жалғаудың анықтамасын бергенде Қ.Жҧбанов былай дейді: «Осындай, бір сҿзді басқа бір 

сҿзбен қиындастыру ҥшін жалғанатын қосымшаны жалғау дейміз»[1.49].Ғалым Қ.Жҧбанов тҥбір 

сҿзге жалғау қосылса, жалғаулы сҿз болады деп, мынандай сҿздерді мысалға келтірген: кҿл-де, кҿл-

ді, тҥбір сҿзге ҥстеу қосылса, ҥстеулі сҿз болады дей келе, мынадай кҿл-шік сҿзін мысалға келтірген, 

яғни сҿз тҥрлендіруші жҧрнақты ҥстеу деп атайды. Автор ҥстеу кҿп те, жалғаулар аз болатынын да 

айтып кетекен. Жҽне де осы ҥстеу мен жалғауды қосымшалы сҿз деп атаған екен. Сонымен қатар, 

автор Тҥбір негізді тҥп негіз,ҥстеулі сҿзді туынды негіз деп атаған. Ҿлі қосымша ҧғымын да ғылыми 

айналымға тҥсіріп, былайша анықтама берген: «Қосымшалардың осы кҥндеде ҥстеулі сҿз жасай 

алатынын немесе бір сҿзбен екінші сҿзді осы кҥні де байланыстыруға жаайтынын тірі қосымша 

дейміз», -десе, бҥгінде қолданудан шығып қалған қосымшаларды ҿлі қосымша дейміз деп анықтама 

берген. Жалпы алғанда, ҿз заманында ғылыми грамматиканы қалыптастыруда жалпыға тҥсінікті 

терминдермен ҿз кезі ҥшін ҥздік терминдер жасап, жас ҧрпақтың ғылыми грамматиканы меңгеруі 

ҥшін қарапайым тілмен анықтамаларды қолмен қойғандай етіп, тҥсінікті тілмен бере білді.Бір ҿзінің 

иығына кҿп кҥш тҥсті. Терминдерін бере отырып, теориясын да тҥсінікті тілмен толықтырды. Қазіргі 

қазақ тілі морфологиясындағы терминдерді ҿз тҥсінігі мен ҧғымына сай бере білді.Сонымен бірге 

жалпыға тҥсінікті шегемен қақандай орнықты да жеңіл, тҥсінікті тілмен бере білген.  

Бағдан Момынова мен Жайна Саткеновалардың «Қазақ тілі морфологиясы.Есімдер» атты оқу 

қҧралының кіріспесінде авторлар мынадай нҽрсені айтады:  
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1913 – 1915 жылдары жарық кҿрген Ахмет Байтҧрсынҧлының  «Тіл қҧралы», «Дыбыс жҥйесі мен 

тҥрлері», «Сҿз жҥйесі мен тҥрлері», «Сҿйлем жҥйесі мен тҥрлері» атты ҥш тараудан тҧратын  ҧлты  

қазақ автор жазған қазақ тіл біліміндегі тҧңғыш  ғылыми еңбек болып саналады. Оған дейін де 

грамматиканың деңгейін қарастырған П.М. Мелиоранскийдің «Краткая грамматика казак – 

киргизского языка» еңбегі 1894 жылдары жарыққа шыққаны белгілі.Ал «Қазақ грамматикасы» ( 

Астана, 2002) шығарушылары  тҥркі тілдеріндегі кейінгі зерттеулерге неғҧрлым кҿбірек ҽсер еткен 

ҥш іргелі зерттеуді -  А.М. Казамбектің «Общая грамматика турецко – татарского языка», О. Н. 

Бетлингтің «Uber die Sprache Jakuten» жҽне «Грамматика алтайского языка» кітаптарын айрықша 

атайды. Осындағы іргетасы ерте қаланған ерте қаланған грамматикалық пҽндердің бҥгінгі жағдайы 

қандай? Қиындық тудыратын мҽселелер оқыту барысында кездесе ме? Теориялық ҿзгерістерге іргелі 

пҽндердің  оқулықтары ілесе алып отыр ма? 

Ғылым ҥнемі даму ҥстінде болғандықтан ҽбден қалыптасқан,  кҿп жылдардан негізі  қаланып, 

кҿптен оқытылып  келе жатқан іргелі курстарда кей жағдайларда даулы кҿзқарастар, пікірталастар 

туындайды.Ондай мҽселелер  «Морфология» пҽні бойынша  да аз емес. Атап айтқанда, морфология 

пҽні бойынша мынадай жағдайларға  орай қиындықтар  қалыптасты  деп білеміз: 

1.Морфология пҽніне арналған оқулықта ғылымда қол жеткізген  жаңалықтар толық қамтылмай 

отыр; 

2. Алдағы уақытта  морфологияның кейбір кҥрделі мҽселелеріне  байланысты ортақ шешімнің  

жоқтығынан  автоматтандырылу  барысында ( компьютерлік технологияның дамуына орай, 

модельдеуге байланысты) теориялық қателіктерге жол беру мҥмкіндігі артуда; 

3.Нормативтік грамматика теориялық ізденістерден кенжелеп қалуда. 

Осыған дейінгі мектеп бағдарламасы мен жоғары оқу орындарының бағдарламаларында 

грамматикалық форма мен мағынаның сҽйкестігі айтылғанымен, айтылуға тиісті болса да, олардың 

арасындағы сҽйкессіздіктер жҿнінде пікір қозғалмай келді. 

Ал соңғы жылдары ғылымның дамуына сай сҿзжасам сала ретінде жеке бҿлініп шықты.Жеке сала 

болып таныла бастаған сҿзжасамның аналитикалық, синтетикалық жҽне лексика – семантикалық 

тҽсілдері осыған дейін жекелеген сҿз таптарының грамматикалық сипатын тудырушы амалдар 

ретінде, мысалы, қосымшалар арқылы туындауы (синтетикалық) жҽне сҿздердің қосарлануы, бірігуі, 

тіркесуі (аналитикалық) жеке сҿз  таптарының аясында қарастырылды. 

 

Демек, қазіргі таңда Қ.Жҧбанов сынды қазақ тіл білімін  ғылыми айналымға тҥсірген ғалымның 

сҿз тҧлғасы туралы айтқандарын зерделей отырып, туындап отырған мҽселелерді оңынан шешуге, 

жаңаша зерделеуге тамаша мҥмкіндік бар. Бҧрын морфологияның зерттеу нысаны болған кейбір 

тҧлғалар қазір сҿзжасам нысанына айналып, басқаша зерттеліп, зерделенуде. Болашақ мамандар 

алдында жаңа заманның заманауи зерттеулерін жҥргізуге осы ғалым мҧралары тақырып болары 

ақиқат. 
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Ғылым дариясынан еркін де мол сусындаған қазақ филологиясының тҧңғыш профессоры, ғҧлама 

ғалым Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың ғылыми мҧралары уақыт ҿткен сайын жаңа қырынан 

жарқырап кҿрініп, ҿзінің ҿміршеңдігін дҽлелдеп келеді. Соның бір жарқын кҿрінісі ретінде бҥгінде 

80-нің сеңгіріне шығып отырған белгілі ғалым, асыл ҽкенің ғылыми мҧраларының ізін жалғаушы 

Асқар Қҧдайбергенҧлы Жҧбановтың ғылым саласындағы айтулы еңбектерін атап ҿту парыз деп 

санаймыз.   

Қазіргі қоғамның барлық салаларында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану ҿзекті мҽселеге 
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айналып отырғандығы ақиқат. Бҧл бағытта Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев 

ҿзінің «Қазақстан жолы» атты еңбегінде: «Алдағы онжылдықта жаңа технологиялық сипатты 

дамудың» шешуші бағыттары био жҽне нанотехнологиялар, жасанды интеллект жҥйелері, жаһандық 

ақпарат тораптары жҽне жоғары жылдамдықтағы кҿлік жҥйелері, қуат ҥнемдеуші технологиялар 

болып табылады. ...Ҿндірісті одан ҽрі интеллектендіру, ҥзіліссіз инновациялық ҥрдіске кҿшу жҥзеге 

асырылады. Білімге негізделген жаңа ҥлгідегі қоғамға біртіндеп кҿшу аяқталады» [1,41 б.], - делінген.  

Бҧл пайымдаудың нақты дҽлелдерінің бірін қазақ тілтану ғылымының дамуындағы қолданбалы 

лингвистика саласы мҽселелерінен, оның дамуының бағыт-бағдарларынан анық аңғарамыз. 

«Қолданбалы лингвистика» терминдік атауына ғалым Асқар Жҧбанов былайша тҥсінік береді: 

«Қолданбалы тіл  

білімі – қоғамдық қажеттікті қанағаттандыру мақсатындағы проблемалар мен ҽдіс-амалдардың 

жиынтығы. Қолданбалы тіл білімінің дҽстҥрлі жҽне жаңаша мақсаттарға сай тҥсініктері бар [2,240 б.], 

- деп қолданбалы тіл біліміне толық анықтама беріп қана қоймай, сонымен қатар «дҽстҥрлі тҥсініктегі 

қолданбалы тіл білімі» жҽне «жаңа мақсаттағы тҥсініктегі қолданбалы тіл білімі» деп екіге бҿліп 

кҿрсеткен. Мҧндағы «дҽстҥрлі тҥсініктегі» деп отырғаны ғалымның ҿз сҿзімен айтқанда «...сҿздіктер 

тҥзу, ҽліпби мен жазу жҥйесін ҿңдеу (зерттеу), ана тілі мен шет тілдерін оқытудың лингвистикалық 

негізін қҧру, бір тілден екінші тілге аудару, орфография мен емлеге, тіл мҽдениеті жҽне сҿйлеу 

шешендігі» мҽселелерін қарастыру бағыты жатқызылады да, ал «жаңаша мақсаттағы тҥсініктегі» деп 

отырғанына: «машинамен аудару, ақпараттар тілі, терминология жҽне оның ақпаратты іздеудегі ролі, 

автоматты индекстеу, қҧжаттардың рефераты мен аннотациясын алу, ақпаратты жҥйенің 

лингвистикалық негізін қҧру, ақпаратты іздеу қажеттігі ҥшін тезаурус сҿздіктер тҥзу, тіл қҧрылымын 

анализдеу мен синтездеу жҧмыстарын автоматтандыру» жҽне т.б. мҽселелер жатқызылған.  

Шындығында қазіргі ғылымда қолданбалы тіл білімінің қолданыс аясы бҧрынғыдан да кеңейді, 

ауқымы артты: қолданбалы лингвистиканың жаңа салалары болып табылатын – мҽтін лингвистикасы, 

математикалық лингвистика, статистикалық лингвистика, компьютерлік лингвистика бағыттары 

дамыды. 

А.Қ.Жҧбанов зерттеулерінде, солардың ішінде «Қолданбалы тіл білімінің мҽселелері» деп 

аталатын (2008) еңбегінде [3] статистикалық лингвистика, мҽтін лингвистикасы жҽне компьютерлік 

лингвистика сияқты қолданбалы қазақ тіл білімінің жаңа салаларына қатысты қазақ тілінің ҿзекті 

мҽселелері арнайы қарастырылады. Бҧлар қазақ тіл білімінде бҧрын-соңды зерттеу нысаны бола 

қоймаған маңызды мҽселелер. Ҽсіресе, қазақ мҽтінін формалды ҽдіспен зерттеу қазақ 

лингвистикасында тҧңғыш рет қолға алынып отыр. Мҧндай зерттеу тҽсілінің қажеттігі заман 

сҧранысынан туындайды, яғни еліміздегі қазақ тілінің қызметінің, қарым-қатынас аясының кеңеюіне, 

компьютерлік жҽне телекоммуникациялық технологияның кең тарауына жҽне т.б. байланысты қазақ 

тілін жаңа қолданбалы ҽдіс-тҽсілдермен зерттеудің кең етек жаюына жол ашады.  

Қолданбалы лингвистикаға қатысты іргелі зерттеулер ғылыми-техникалық, ҧйымдастыру-

басқарудың ауызша-жазбаша қҧжаттарының, сҿздік тҥзу мен жҽне т.б. тҥрлерінің фонетикалық, 

грамматикалық, семантикалық жҽне статистикалық қҧрылымын сипаттау мен модельдеу жақтарын 

қамтиды. Нақтырақ айтқанда, оған теориялық жҽне қолданбалы лингвистиканың шекарасында 

жатқан мҽтіндік бірліктердің формалды моделін (үлгісін) құру проблемасын жатқызуға болады.  

Кҿптеген тілшілердің, психологтар мен логика мамандарының, сонымен қатар, ҿз зерттеулерінің 

негізінде ғалым ҿзара мағыналық байланыста тҧратын сҿздер топтамасы – жазба мҽтін, кҿп жағдайда, 

абзацпен сҽйкес келеді деген тҧжырым жасалады. Жазба мҽтіннің абзацтардан қҧралған бҿліктерге 

бҿлшектелу себебін анықтау ҥшін ғалымдар ҽртҥрлі тҽжірибелер жҥргізіп, олардың кездейсоқ жағдай 

емес екендігін, оның мҽтін иесінің мазмҧнды саналы тҥрде «тізгіндеу» қажеттігінен туындайтынын 

дҽлелдеді.  

Сонымен, қазақ тіліндегі мҽтіндер ішіндегі абзацтарды да «мағыналық квант» жҽне «тҧрақтанған 

синтаксистік ҥлгі» ретіндегі мҽтіннің ең кіші логика-семантикалық бҿлігі деп қарастыруға ҽбден 

болады. Ғалымдардың тҧжырымдауынша, мҽтін бойындағы сҿйленімдер: суреттеу, баяндау, 

пайымдау сҿйлеу типтері тҥрінде кҿрініс табады. Ал олардың ҽрбіреуі белгілі бір функционалды-

мағыналық мҽтіндік жҽне тҧрақты дҽрежедегі қҧрылымдық сипатқа ие. Мҧндай баяндау, суреттеу, 

пайымдау типтерінің айырымдық ерекшеліктері мҽтін ішіндегі ең кіші семантика-синтаксистік бірлік 

арқылы, яғни абзац тҥрінде шектеліп барып, кҿрініс табады. Сондықтан ғалым мҽтіндегі абзацтарды 

– баяндау абзацы, суреттеу абзацы, жҽне пайымдау абзацы деп саралайды. Кейбір абзацтарға 

сҿйлеу типтерінің аталған ҥш тҥрінің де қасиеттерінің қатысы болып жатса, ондайды аралас типті 

абзацтар деп атайды.  

Бҧлардан басқа, автор қызметіне орналасу тҽртібіне қарай: мҽтіннің бастапқы жағында орналасқан 
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кіріспе абзацтарды, ішкі бҿлігінде кездесетін медиалды абзацтарды жҽне мҽтіндегі оқиға желісін 

аяқтайтын қорытынды абзацтарды ажыратады.  

Зерттеу нысаны ретінде ҥш тҥрлі стиль бойынша: газет мҽтіні, ғылыми-кҿпшілікке арналған 

мҽтіндер жҽне кҿркем ҽдебиет мҽтіндерінде кездескен абзацтарды жоғарыда аталған тҥрлер бойынша 

топтап, компьютер кҿмегімен алынған статистикалық деректерге салыстырмалы талдау жҥргізеді. 

«Қазақ тілінің мҽтін туындату алгоритмін» қҧру мҽселесінде мынадай міндеттер ең алдымен 

шешілгені жҿн деп саналады: 1) формалды тҥрде мҽтіннің жалпы тақырыбының берілуі; 2) мҽтіннің 

негізгі семантика-синтаксистік бірліктерінің айқындалуы; 3) осы бірліктерді тҧтастық байланыста 

ҧстайтын ықтималды анықталған ережелердің берілуі. 

Ғалымның пікірінше, тіл қызметінің формалды моделін қҧруға қатысты зерттеулер бойынша 

мынадай негізгі ҥш жағдайды атап кетуге болады:  

1) Тілді зерттеу мен сипаттауда адресант (айтушы) пен  адресат (тыңдаушы, қабылдаушы) 

факторы есепке алынбайды;  

2) Тілді зерттеуде тек адресат (тыңдаушы, қабыдаушы) факторы ғана есепке алынады;  

3) Тілді зерттеуде тек оның қҧрылымдық жағы, яғни адресант (айтушы) факторы ғана ескеріледі.  

Тілді таза теориялық зерттеу барысында аталған жайлар бірдей дҽрежеде орын алуы керек. Ал 

мҽтінді ҿңдеуге қатысты іске қосылатын автоматты жҥйелерде екінші жҽне ҥшінші реттегі жайттар 

негізгі бағыт болып саналады.  

А.Қ.Жҧбанов зерттеуінде ҿзекті бір мҽселе – табиғи тілдің синтаксисі мен семантикасын 

модельдеу мҽселесіне арналған. Қолданбалы лингвистика саласындағы ҽрқилы мҽселелердің шешімін 

табуда, ҽсіресе, жазба не сҿйлеу мҽтіндерін автоматты тҥрде ҿңдеу кезінің ең бір маңызды этапы – 

сҿйл емдерге синтаксистік талдау жҥргізу болып табылады. Ал мҧндай талдаудың негізгі мақсаты – 

сҿйлем мен оның бҿліктерінің синтаксистік қҧрылымын танып-білу, сҿйлем қҧрамына енетін 

сҿзтҧлғалар тізбегінің сол тілдің алдын ала белгілі грамматикалық ережелеріне сай келуі мен 

қҧрылымдық шарттардың орын алу мҥмкіндіктерін анықтау. Егер осындай алдын ала белгілі шарттар 

қанағаттандырылса, талдауға алынған сҿйлем осы грамматикаға қатысты «дҧрыс сҿйлем» деп 

саналып, оның қҧрылымы анық тҥрде сипатталады. Сҿйлемдердің синтаксистік қҧрылымын сипаттау 

ҽдістері арқылы табиғи тілді зерттеу – синтаксистік қҧрылымдар теориясының негізгі 

проблемаларының бірі.  

Ғалым еңбегінде сонымен қатар, сҿйлеу тҥріндегі сигналдардың сыр-сипатын зерттеу ісінің ана 

тілі мен шет тілдерін оқытуда маңызды екендігіне айрықша кҿңіл бҿлінеді. Бҧл аталған мҽселеде 

орфоэпиялық дағдыны, диалектілік жҽне қарапайым сҿз қолдану қҧбылыстарын жою, сондай-ақ 

кейбір сахналық айтылымдарды қалыптандыру жҽне жолға қою қажеттігі туындайтыны сҿз 

болады.Бҧқарат ақпарат қҧралдарының қоғам ҿмірінде ҥкен рҿл атқару жағдаяты да сҿйлеу тілін 

зерттеушілерге аса маңызды мҽселелерді шешуді талап етеді. Сҿйлеу тілі арқылы қоғамға ҽсер 

етушілерге сҿйленімнің фонетикалық қасиеттері мен сипаттамаарының маңыздылыңын ескеру 

ҽрдайым қажет болады. Бҧл тек сҿйлеуші тілінің мҽдениетін тҽрбиелеу ҥшін ғана емес, сонымен бірге 

ҽдеби тілдің дамуы мен оның дыбыстық қҧралдарының ҿмр сҥретін фонетикалық ортаны 

«ластаудан» сақтаудың бірден-бір дҧрыс жолы. Сондықтан еңбекте қолданбалы фонетика саласының 

негізгі типтік жағдайларының теориялық мҽселелері айкындалган  

А.Қ.Жҧбанов еңбектерінде қолданбалы тіл білімінің бір саласы – компьютерлік лингвистика 

арнайы қарастырылады. 

Компьютерлік лингвистика – информатиканың лингвистикалық негіздерін жҽне тілдік 

байланыстардың барлық аспектілерін, ойлау мен ақиқатты модельдеу ҽрекеттерін, компьютерлік 

программалар арқылы тікелей зерттеп танумен айналысатын ғылымның саласы жҽне тілдік 

бірліктердің сҿзден кіші, сҿзге тең, сҿзден ҥлкен тҥрлерін, яғни сҿз тіркестерін, сҿйлемдерді 

(айтылымдарды), толық мҽтін мҽселелерін жҽне тілдік ҽрекеттерді модельдеу проблемаларын 

зерттейді.  

А.Қ.Жҧбанов зерттеулерінде компьютерлік лингвистика саласында аса маңызды мҽселелер: 

жасанды интеллект жҥйесін қҧрастыруға қатысты жайлар; оқу лексикографиясының ғылыми пҽн 

ретіндегі ерекшелігі; ғылыми-техникалық лексикография жҽне арнаулы сҿздіктер тҥрлері; 

лексикография саласындағы автоматтандыру тҽсілі; реферат қҧрастырудың ҽдіс-тҽсілдері; ақпарат 

іздестіру жҥйесі; автоматтанған оқу жҥйесінің негізгі ҧстанымдары; автоматты (машиналық) 

аударма; баспа ісін автоматтандырудың лингвистикалық негіздері; қазақ тілінің компьютерлік қорын 

(базасын) қҧрастыру жайлы мҽселелер қарастырылады.  

Қорыта айтқанда, А.Қ.Жҧбанов еңбектері арқылы қазақ тіл білімінің қолданбалы аясы корпустық 

лингвистикамен, ҽсер ету теориясымен (теория воздействия), компьютерлік, квантативтік 
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лингвистикалардың ҽдіс-тҽсілдерімен толығып, қолдану ҿрісі  кеңейді. Қазақ тіл білімінің 

қолданбалы теориясының дамуы оның мемлекеттік тіл ретіндегі қызметіне оң ҽсер ететіні сҿзсіз.  
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Қҧдайберген Жҧбанов ―Қазақ ҽдебиет тілінің терминдері туралы‖ мақаласында тҧңғыш рет 

терминология қағидаттарын жасап, жҧртшылық назарына ҧсынды. Мҽдениет қайраткерлерінің 

съезінде бірауыздан қабылданған бҧл қағидаттар терминология ғылымының берік іргетасы болып 

қаланып, термин жасау ісін бірізді жҥйеге тҥсірді. Съезге ҧсынылған он мың терминдік атау сол 

ғылыми танымға негізделген. Профессор Қ.Жҧбанов тҧжырымдаған бҧл «Принциптер» мҽтіні алғаш 

рет Мемтерминком Бюллетендерінің 1935 жылғы, №1 санында ал съезде қабылданғаннан кейінгі 

редакциясы Мемлекеттік Термин комиссиясы ҧстанған терминология қағидаттары ретінде қазақ-

орыс тілдерінде (―Принципы терминологии применяемые государственной терминологической 

комиссией‖) 1936 жылы жарық кҿрген «Қазақ тілі термин сҿздігінің» беташары ретінде басылып 

шықты [1.283]. Оның орысша мҽтіні Қ.Жҧбановтың 1966 жылы басылған ―Қазақ тілі жҿніндегі 

зерттеулер‖ жинағында жарияланды.(2.283) 

Мақаладағы алғашқы жобада қағидаттар 11 бап болып берілсе, кейін 2-ші бап пен 9-бапты 

біріктіріп, небҽрі 10 бап етіп ықшамдалған. Осы соңғы нҧсқасы мынадай: 

1. Ел-елдің ҿз тілдеріне аударылмай, ҽдебиет тілінде бір-ақ тҥрде жазылып, айтылып келген 

терминдер, мысалы, революция, совет, теория, практика, тенденция, медицина, хирургия, климат, 

абсолют, конкрет т.б. қазақ тіліне аударылмай сол кҧйінде алынды. 

2. Ҽдебиет тілінде ҽр елдің ҿз тіліне аударылып алынатын халық ара терминдер, мысалы, 

ҿндіріс, еңбек, ақша, тҥбір, сабақ, бҧлшық ет, бҿлу, кҿбейту сияқтылар қазақ тіліне аударылып 

алынды. Кейбір аударылып алынатын терминнің қазақ тілінде эквиваленті табылмаса немесе 

қазақшаға аударғаңда тҥсініксіз, я тіпті теріс ҧғым беретін болса, оңдай реттерде орысша сҿздер 

алынды: сословие, состав, клетка, слет т.б. 

3. Тҥрлі пҽндерде бір мағьшада қолданылатын немесе мағына жағынан бір-біріне жақын, 

біркелкі байланысы бар терминдер сол мағыналарында бір-ақ тҥрде алынды. Форма - porma, материя 

- materija /философия мен физикада/, тҥбір - tybir /математикада, ботаникада, лингвистикада/, 

морфология - morpologiya /ботаникада, лингвистикада/, реакция - reaksija / химияда, биологияда, 

политикада/, экскурсия - ekiskursija /физиологияда, педагогикада/. 

4. Бір сҿзбен айтылатын, бірақ тҥрлі пҽндерде тҥрлі мағынада жҥретін: мануфактура / 

экономикада жаңа мата мағынасында/, продукт /ҿндіріс ҿнімі мағынасында жҽне продукт – азық-

тҥлік мағынасында/, аңыз /фольклор жанры тҥрінде жҽне аннотация/ сияқтылар бір пҽнде термин 

болып алыңды да, қалғандарында қазақ тіліне аударылды. Мысалы, мануфактура - экономикалық 

даму кезеңі мағынасында термин болып алынды да, мата мағынасында термин емес. 

5. Барлық елдерге ортақ сҿзбен айтылатын терминдер орыстың ҽдебиет тілінде 

жазылғанынша алынды. Қазақ тілінде жоқ кейбір дыбыстар қазақ ҽріптерімен жазылды: форма 

- porma, химия - qimija, революция - revolutsija т.б. 
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6. Қазақ тіліне аударылып алынған терминдердің ғылыми мағынаны толық бере алатын болуы, 

қазақ тілінің грамматикалық ерекшеліктеріне қайшы келмейтін болуы, қазақ тілінің рухына жат, 

жасама сҿз болмау жағы айрықша кҿзделді. мысалы, berilis /передача/, toqьma - /текстиль/, kҿpkil / 

многоугольник/, tҽqiribe /практика/ сияқты. 

7. Барлық елдерде ортақ сҿзбен айтылатын, есім жҽне есімденген етістік формаларындағы 

халықаралық терминдер сол тҥрінде алынды. Ал енді -изация, -ификация, -ация жҧрнақтарымен 

келетін машинизация, электрификация, объективизация сияқты сҿздердің негізіне қазақ жҧрнақтары 

жалғанып алынды. Мысалы: машиналандыру, электрлендіру, объективтендіру. Сын есімдердің қазақ 

сҿзінде анықтауыш болып ҧсталатындары ықшамдалып, -ский, -ный жалғаулары алып тасталды; 

популярная книга – popular kitap, абсолютная величина – absolut cama, буржуазная идеология – 

burcazi ideoloqia, экстенсивное хозяйство – ekstensip caruvacьlьq, дифференциальное уравнение - 

(dijperensial tenqerme, -ский жҧрнағы жалғанып, тҥбірінің “к” - і “ч”-ға айналатын сын есімдер 

қазақшасында зат есім формасында алынды: электрическая лампа – electir cam, физическая география 

– pisika caqrapia т.т. 

 «Изолироватъ», «машинизироватъ» сияқты етістік форма қазақ тіліне былай аударылды: зат 

есім мен сын есім тҥрі алынып, оған қазақтың етістік жҧрнақтары жалғанды: ijzolatsijalay, 

macijnalandьruv. Орыс тілінде етістік формасында ғана қолданылатын есім тҥрінде айтылмайтын 

немесе есім мағынасында алыстап кеткен терминдер жай сҿз есебінде контекске қарай аударылып 

отырды: игнорировать, регулировать, реагировать сияқтылар. 

8. Терминмен қатар халық ара терминдерде ҧшырайтын, бірақ қазақжҧрнақтары оларға 

эквивалент бола алмайтын бірсыпыра аффикстерде алынды. мысалы, -ист,   -изм (жҧрнақтар), -ре, -

син, -суб, -анти, -контр /префикстер/. 

Терминдерде ҧшырайтын аффикстердің кҿбі қазақшада да болып отырады, бірақ    олар формал 

элемент болып есептелмейді. 

9. Терминдердің басқа сҿздерге ықшамдалып барып қосылған формалары 

қазақ сҿздеріне де ықшам тҥрде қосылып алынды: /авто-, -аэро, авиа-/ т.б. Автожол, аэроқатынас, 

авиашана сияқты.Диктатура, революция, совет, теория, практика, контрреволюция,милитаризм 

сияқты аударылмай қазақ тіліне со тҥрінде термин ретінде алынды. 

/Соңғы абзац жобадағы II пункт/ 

10. Революциядан кейін орыс тілінде сҿзді қысқартып ықшамдап айту кҿпҧшырайтын болды. 

Осы тҽсілді қазақ тілінде де іске асыру, қазақ сҿзінен де ықшамдалып қиындалған терминдер жасау 

керек болды: политэкономия - politekonomija, райисполком - avatkom т.б. Осы принциптердің 

барлығы қазақ терминологиясының жасалу, даму жҽне қалыптасу ҿмірінен толық орын алды. Термин 

жасау ісіне тҥрлі ғылым саласындағы қызметкерлер, мамандар мен жоғары оқу орындарының 

оқытушылары тартылған. Мҽселен, физикада терминдерін Терминкомның тапсыруы бойынша мал 

дҽрігерлік институтының физика кафедрасының доценті Х.Ҽбішев жасаған. Ал ботаника мен 

ауылшаруашылық терминдерін ауылшаруашылық институты мен ҚазПИ жанындағы термин 

ячейкалары жинаған. Жинақталған барлық терминдер Терминком мҽжілістерінде талқыланып, 

талданып отырған. Алайда бҧл процестегі практикалық ҽрекеттердің барлығы сҽтгі бола бермеген. 

Мҽселен, марксизм-ленинизм ғьлыми-зерттеу институты жинаған қоғам пҽндері терминдерінің кҿбі 

қоғам пҽндеріне жатпайтын терминдер, ал кейбірі тіпті термин емес сҿздер болып шыққан. 

Мемлекеттік Терминком аппараты оларды іріктеп, принцип жағынан қате қҧрастырылған 

терминдердің орнына жаңа сҿздер алған, ал жаңартылмағандарын грамматика мен лексика жағынан 

жҿндеген [3.1,2]. 

Қ.Жҧбановтың термин жасауда қазақ тілінің ішкі мҥмкіндіктерін пайдалану қажеттігі туралы 

қағидаты тҿрт тҥрлі жолмен жҥзеге асады. Ана тілі негізінде термин жасаудың негізгі жолдары 

тҿмендегідей:Лексика-семантикалық жол.Синтетикалық немесе морфологиялық жол.Аналитикалық 

немесе синтаксистік тҽсіл.Калька жолымен аудару тҽсілдері. 

Тіл терминдері пайда болуының ең бірінші жолы - жалпы қолданыстағы кейбір сҿздердің 

терминдік мҽнге ие болуы. Термин жасау процесінде семантикалық тҽсіл актив қызмет атқарады. Бҧл 

тҽсілдің негізінде жалпы қолданыстағы сҿздердің арнайы мағынаға ие болуы, сол сҿз мағынасының 

дамуы, сонылануы жатады. Мҽселен, тҿбе /верхушка/ кҥнделікті қолданыстағы сҿз, терминдік 

тіркеске еніп, терминдік сипат алған: тҿбе бҥршік /верхушечная почка/, тҿбегҥл /верхоцветный/ - 

/ботаника терминдері/. Сонымен қатар тҿл сҿздер белгілі бір ғылым немесе техника саласында 

арнайымағынаға ие болып, терминдік дҽрежеге жеткен: тҥйін, мҧрт, тостағанша, балғын - ботаника 

терминдері, тҥбір, қисық - математика терминдері т.б. Сонымен қатар бҧл тҽсіл арқылы тҥбірлес 

терминдер қатары жасалған. Оған дҽлел ретіңде ақ, кӛк сын есімдерінен жасалған ботаника 
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терминдерін атауға болады: 

ақшыл - белесоватый  

ағарыңқы - белеющий  

ақ ақшылдау – беловатый 

аппақ - белоснежный  

ақ тҥсті – белоцветный 

 

кҿгілдір - голубовато-серый  

кҿкқара кҿк - голубой 

кҿгілдірлеу - голубоватый. 

Қазақ тілінің лексикасында орын алған араб-парсы сҿздерінің сіңісіп кетуінің тағы бір тҧсын 

кейбір терминдердің сол сҿздер арқылы жасалуынан кездестіруге болады. Мҽселен, ғылым /наука/, 

қуат /мощность/, дҽреже /степень/ сияқты араб сҿздері ҽр тҥрлі ғылым саласының терминдері ретінде 

берілген. 

Синтетикалық немесе морфологиялық тҽсіл арқылы қазақтың тҿл сҿздеріне де, кірме сҿздерге де 

қосымшалар жалғану арқылы тҥрліше терминдер жасалған. Сын есім жҧрнақтарын жалғанып 

айтылатын халық ара терминдер қысқартылып та, яғни қосымшалары тҥсіріліп те берілген болған: 

абсолюттік - абсолют, абстрактылық - абстракт, натуральдық - натурал, центральдық - централь. 

Алайда, орнына қарай жҽне сын есімнің анықтайтын сҿзінің ауанына қарай кейде -лық, -дық, -тық 

жҧрнақтары қосылып жазылған: proportsialьq bolyv (proportsional bolyv emes), loqaripmdьq tengerme 

(loqaripm tendev emes).-лық қосымшасының тҥсіріліп айтылуынан терминологиялық сҿз тіркестерінің 

жазылуы біршама қысқарған. Солай бола тҧрса да, қосымшалардың бҧл тҥрі барлық тҥркі 

тілдеріндегі сҿзжасамның ҿнімді форманты болып есептелгендіктен, қазақтың тҿл сҿздеріне жалғану 

арқылы бірқатар терминдер тҥзілген. Мҽселен, аналық \пестик\, аталық \тычинка\ - ботаника 

терминдері, сабақтастық - математика термині. Бҧл тҽсілдің ҿркендеп дамуы сол жылдардағы 

терминдердің жасалуынан басталады. Терминдер тізбесінен тҿл сҿздерге де жалғанып жаңа 

терминдер жасауға қатысқан жҽне аудару тҽсілінің ҿнімді қосымшалары болған -лы, -лі, -ды, -ді, -ты, 

-ті, -ма, -ме, -ба, -бе, -шы, -ші, -шылық, -шідік, -у аффикстерінің актив қызметін байқауға болады. -

лы, -лі, -ды/ді, -ты/ті - осы кезеңдегі сҿз жасауға ең белсенді қатысқан қосымшалар. Мысалы, кҿп 

ҿлшемді /многомерный/, қиғаш бҧрышты /косоугольный/, кҿп қабырғалы /многосторонный/, ҽр текзі 

/неодңородный/, толқынды /волнистый/, сілтілі /щелоч-ный/ , қышқылды /кислотный/, -шы, -ші 

қосымшалары арқылы етістік сҿздерінен мамандық атауларының терминдері жасалған: заң 

шығарушы /законодатель/, проекциялаушы. 

-ма, -ме, -ба, бе аффикстері етістік сҿздерге жалғану арқылы зат есімдер жасалып, атылма 

/выбрасывающий/, тҿселме /стеляющий/, жорғалама /ползу-чий/ секілді терминдер тҥзілген. Орыс 

тіліндегі -ние жҧрнағы арқылы жасалған зат есімдер қазақ тілінде у қосымшасының тіркелуімен 

берілген. Қарысу /сопротивление/, /накалы-вание/ қыздыру, /отталкивание/ тебісу, тҥрлену 

/превращение/. ―У‖ жҧрнағы жалғану арқылы жасалған терминдердің туынды термин тҥзілу сипатын 

Қ.Жҧбанов былайша тҥсіндіреді: «У‖ жҧрнағымен жасалған сҿздерден туынды термин шығаратын 

болсақ, орысшасынша анықтауыш боп келетін сын есімдерді біз не ҥстеу қылып жіберуіміз керек те, 

не болмаса ―у‖-лы сҿздің ауанына қарай септеу жалғап алуымыз керек. Мҽселен, шағылысу 

/отражение/ деген терминнің нағыз зат есім болып шығатын сыңары жоқ; сондықтан орысша 

―внутреннее отражение‖ деген туынды терминнің анықтауышы внутреннее деген сын есімді біз зат 

есім қылып, ―ҿзін шағылысуға‖ бағындырып, шығыс жалғау жалғап септедік. Сонда оның қазақшасы 

―ішінен шағылысу‖ болып шыққан. 

Қазақ тілінің сҿзжасамдық жҥйесінің орыс тілінен айырмашылығы - префикстік - жҧрнақты 

тҽсілдің болмайтындығы [4.52]. Термин жасау принциптерінің халықаралық терминдерде 

ҧшырайтын /8 пунктінде/, бірақ қазақ жҧрнақтары оларға эквивалент бола алмайтын -ист, -изм 

/жҧрнақтары, -ре, -де, анти-, контр- префикстері со кҥйінше алынғандығы кҿрсетілген. Осы тҽсілдің 

екінші типін қҧрайтын приставкалар /қосымшалар/ арқылы жасалған терминдерде олардың қазақща 

эквиваленті ретіңде кҿмекші есімдер алынғандығын кҿруге болады. Между /меж/ қосымшасы аралық 

/ара/ кҿмекші есіммен берілген. Буын аралық /междоузлие/, клеткааралық межклеточник/.Сверх 

қосымшасы ҥстеме кҿмекші есімімен: ҥстеме пайда /сверхпри- быль/, үстеме жумыс /сверхурочная 

работа/, ―вне‖ қосымшасы ―сыртқы‖ сыртқы бҧрыш /внешний угол/, сыртқы бҿлу /внешнее деление/, 

―вну‖ қосымшасы - ―ішкі‖ кҿмекші есімімен сҽйкестендіріліп берілген: ішкі бұрыш/внутренний угол/, 

ішкі жанама /внутренняя касательная/.без-, не- қосымшалары сыз/сіз жҧрнақтарының жалғануы 

арқылы берілген. Шашақсыз /безбородный/, белоксыз /безбелковый/ - ботаника терминдері. 
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/неустойчивый/ орнықсыз, ҥздіксіз бҿлшек/непрерывная дробь/. /Ҽлеуметгік экономика термині/. 

Анти- қосымшасы қазақ тілінде ―қарсы‖ сҿзімен аударылады, алайда ре-, син-, де-, контр- 

префикстері секілді термин қҧрамында сақталған: антикатод, антимилитаризм, антисемит. 

Осылайша, арнайы терминологиялық лексикада қатыстық мҽнді білдіретін сын есімдер жасалған. 

Шеттен енген термин сҿздерді жазу нақтылықты талап етеді. Бірқатар терминдердің қазақша 

жазылуында соңғы -а тҥсіріліп, аксиома - аксиом, теорема - теорем, проблема - проблем, антитеза - 

антитез болып жазылған. Қ.Жҧбановтың айтуынша, бір терминдердің тҥбіріне орыс тілінің заңы 

бойынша жалғанатын қосымша екінші бір терминдерге жалғанбайды. Алайда, амплитуда, база, фаза 

терминдерінде а тҥсірілмей жазылған: amplituda, baza, фаzа бірақ: амплитуд, баз, фаз емес. 

Интернационалдық терминдерде бҧл қосымшаның тҥсіріліп алынуына байланысты пікір 

Х.Досмҧхамедов пен Т.Шонанов ойларында кездеседі. Т.Шонанов техника сҿзін техник тҥрінде 

алуды ҧсынған. Соңғы кезде интернационалдық терминдерді орыс ―қалыбынан‖ шығарьп, олардың 

тҥпкі тҿркініне жақындатып алу керек деген пікірлер кездесіп жҥр. Алайда, Қ.Жҧбановтың 

пайымынша тіліміздің ілгері дамуы ҥшін тҥрлі кедергі туғызбайтын вариантын таңдаған жҿн болады. 

Аналитикалық немесе синтаксистік тҽсілмен жасалған терминологиялық сҿз тіркестерінің 

жартысына жуығы, бҧл кезеңде орыс тілінен аударылған тіркестер. Тҧңғыш рет тҥзілген терминдер 

тізбесінде екі немесе одан да кҿп терминдер элементтерінен қҧралған тіркестер кездеседі. 

―Терминологиялық сҿз тіркестері компоненттерінің семантикалық жҽне грамматикалық жағынан 

бірігуі арқылы жасалып, ғылым мен техника саласындағы кҥрделі ҧғымды білдіреді‖ дер болсақ, осы 

мҽнге сай келетін тіркестер тобының тҿмендегідей тҥрлері жасалған:а/ Терминологиялық сҿз 

тіркесінің негізгі бҿлімі термин, қалғаны терминдік мҽнге ие болмаған қарапайым сҿзден қҧралған 

тіркестер: капиталды шетке шығару /вывоз капитала/, мҽңгілік категория /вечная категория/. б/ екі 

бҿлігі де терминдік сипатқа ие терминологиялық сҿз тіркестері: ақша - сауда капиталы /денежно-

торговый капитал/, конон теңдеу / кононическое уравнение/, кҿлбеу конус /конус 

наклонный/.Сонымен қатар кҥрделі терминдік сҿз тіркестері тҥрлі сҿз таптарының бірігуі арқылы 

жасалған.екі компоненті де зат есімнен қҧралған тіркестер: ҽуе флоты /воздушный 

флот/, қол еңбек /ручной труд/, ҿндіріс кҥштері /производственные силы/.бірінші компоненті сын 

есімнен, екіншісі зат есімнен қҧралған тіркестер: 

жоғарғы шек /верхний предел/, бҥйір жақ /боковая грань/, ең ҥлкен ортақ бҿлгіш /наиболыпий 

общий делитель/, кҿлбеу сызық /наклонная линия/. 

Ҥш компоненттен қҧралған тіркестер ҽлеуметгік-экономикалық пҽндер терминдерінде кҿп 

кездеседі: капиталшылдықтың жеңу заңы, шикізаттың шығатын жері, маман жҧмысшы кадрлар. 

Бірсыпыра терминдер зат есімге тҽрізді, сияқты ҥстеу сҿзінің тіркесіп келуі арқылы жасалған: 

шар тҽрізді /шарообразный/, бу тҽрізді /парообразный/. 

Термин сҿздерінің тіркесін жасауда Қ.Жҧбанов тарихи грамматика, синтаксис мҽселелеріне орай 

анықталатын сҿз бен анықтаушы сҿздің ара жігін ашып кҿрсетуді қарастырған. Қ.Жҧбанов қазақ 

тіліндегі кей сҿздердің тіркесімдік ерекшелікгеріне толық тоқталған. Мҽселен, жарық толқыны 

сияқты терминдердің қалай жасалғандығын былайша талдайды: ―отағасы‖ деген сҿз - ―от‖ ілік 

жалғаудың жалғаусыз тҥріндегі анықтауышы да, ―ағасы‖ соның анықталатын сҿзі. Алайда, ғалымның 

айтуынша, бҧлай қҧралғанмен, оның мағынасы жҥре келе бір сҿз болып кеткен соң, тҽуелдеу - сы, 

тҽуелдік мағынасынан айрылып, ―отағасының‖ ҿзі тҽуелдеусіз сҿзге айналып кеткен. ―Біздің 

отағасымыз, олардың отағасысы‖ деп тҽуелдік жалғау жалғауға болады. Ал ондай бір сҿз боп 

кетпеген ―ат басы‖ секілді сҿздерге жаңадан тҽуелдік жалғау жалғанбайды. ―Қҧрманбайды атбасысы‖ 

деп айта алмаймыз. Сонымен қатар, кей сҿздердің мағына жағынан бір болып шыға алмайтындығын 

былайша дҽлелдейді: ―қой еті‖ сҿзіне жаңадан тағы бір анықтауыш қосатын болсақ, мҽселен ―жас‖, 

―сан‖ анықтауыштарын қоссақ, ―жас қой еті‖, ―сан қой еті‖ деп айта алмаймыз. Бҧл кезде, ғалымның 

пікірінше, ―жас‖ та, ―сан‖ да тек қойға ғана анықтауыш болады, оны етке анықтауыш қылу ҥшін 

―қойдың жас еті‖, ―қойдың сан еті‖ деп, екеуінің [қой мен еттің. - М.М.] арасына кіргізуіміз керек. 

Бҧдан тҥйетін ой: сҿздер екеуден-екеу тҧрғанда бір сҿзге ҧқсағанмен, оларға жаңадан тағы бір 

анықтауыш қосылғанда, алғашқы екеуінің арасы ашылып кетеді. Ғалымның екі сҿздің басын қосып 

шығарған термин ҥнемі тым қолайлы болмайды―, - деуі де осындай жағдайларға байланысты болса 

керек. Осы кҿзқарастарын білдіре отырып, ол жарық толқыны, инерция заңы, жанасу шеңбері, 

бұрыш ҿлшемі, тарау орнысияқты терминдердің қалайша жасалғандығын ескертеді. 

Мысалы: ―Жарық толқыны‖ терминін қазақ тіліндегі ―жастық тыс‖-қа ҧқсатып ―жарық толқын‖ 

деуге болмайтындығын, яғни ―жарықтың‖ свет- ке дҽл келетін мағынасы барлығын, онда жарық 

толқыны ―светлая волна‖ болып кететіндігін айтады. Ал ―жарық‖-қа -тықжҧрнағын жалғап 

―жарықтық‖ деп алса, ол сҿздің ҽулиелерге арналған айрықша мағынасы бар болып шығады. 
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Сондықтан, мҧндай екі мҥшелі терминдердің бҽрі амалсыздан сыңарларының біреуін ілік жалғаулы, 

екіншісін тҽуелдеулі тҥрге келтіріп алынды деп қорытады ғалым. Мҧның себебін жоғарыда айттық. 

Бҧл терминдерге қатысты амал - оларды ―отағасы‖ сияқты қосып жазу керек деп кҿрсетеді. Сҿйтіп, 

қазіргі ғылым мен техника саласында осылайша қалыптасқан тіркестер арнайы лексика топтарын 

кҧрап кызмет етуде. 

Сҿз тіркесінің мҧндай тҥрі тҥркологияда изафеттік кҧрылым есебінде танылатыны белгілі. Қазақ 

тілінің изафеттік тіркесімінің ҥш тҥрлі типінің де термин жасауға қатысатыны баршаға мҽлім. 

Қараңыз:Бірінші тип - екі зат есімнің тіркесуі арқылы жасалған изафет. Еңбек ақы, қарыз капитал. 

Бҧл типке қатысты терминологиялық принциптердің 7- бабында сын есімдердің қазақ сҿзінде 

анықтауыш болатындары қысқартылып, популяр кітап, экстенсив шаруашылық, дифференциал 

теңгерме тҥрінде айтылатыны, сонымен қатар орысша тҥбірін соңындағы — “к”, “ч”-ға айналатын 

сын есімдер қазақшалағанда зат есімге айналып, изафеттік қҧрылыс тҥзейді, қараңыз: Электр шам, 

физика, жағырапия.Екінші тип - анықталатын сҿз III жақтағы тҽуелдеулі тҧлғада келеді. Қҧмыра 

ҿндірісі, мемлекет капитализмі, ҿндіріс шығыны, тап тартысы, жарық толқыны.Ҥшінші тип - 

анықтауыш сҿз ілік жалғаулы, анықталушы сҿз тҽуелдік жалғау формасында келеді, бҧл 

Қ.Жҧбановтың жоғарыда тҥсіндіріп бергеніндей тҽуелденіп қатар тҧрған екі сҿздің арасына сҿз кірігу 

арқылы /қойдың сан еті/ жасалған тіркестер: еңбектің екі жақтылы характері, жер қҧнарының кему 

заңы. 

Аналитикалық немесе синтаксистік тҽсіл осы тҽріздес кҥрделі терминдерді жасауда ҿнімді қызмет 

атқарады. 

Жоғарыдағы ойларға қосарымыз: тҥрлі сҿз таптарының бірігуі арқылы жасалған терминдік сҿз 

тіркестерін кҥнделікті тҽжірибеде кҿптеп кездестіреміз. Мҽселен: 1. Сан есім + зат есім: қос егін, ҥш 

қанат, екінші қабық. 2. Есімше + зат есім Қаныкқан бу, қызып кеткен бу, сынған сҽуле, кҿрінбейтін 

сҽуле. 3. Сан есім + қатыстық сын есім. Екі шпорлы, екі бҥйірлі,екі ҧялы, екі сызықты, қос дҽнді, тҿрт 

қырлы, бір қосақты. 4. Сан есім + есімше. Қос қабатталған, екі еселенген. 5. Зат есім + қатыстық сын 

есімдер. Ағаш жемісті, ағаш тамырлы.6. Қатыстық сын есім + зат есім. Ҥсткі сабақ, тісті жапырақ, 

серпімді дене. т.б.Қазақ тілінің ішкі мҥмкіншіліктері пайдалануда калька ҽдісінің амал тҽсілдері 

сараланған. ―Калькирование может происходить не только между родственными, но и 

неродственными языками, например, индоевропейские языки калькируют с неиндоевропейских. Если 

это так, то нет ничего удивительного, когда тюркские языки свободно калькируют с неродственного 

русского языка‖ [4.108]. Қазақ терминология жҥйесінде орыс тілінен аудару арқылы кҿптеген 

терминдер жасалған. Олардын бірінде сҿз тіркесінің барлық компоненті толық аударылса, бас сызық 

- линия главная, шексіз кҿптік - бесконечное множество, айналу бҧрышы - угол вращения, ашық шоқ 

- открытый ручеек, қалпына келтіру дҽуірі - восстановительный период, ал ҿндіріс анархиясы - 

анархия производства, ҽуе флоты - воздушный флот, математика тҽуекелі - математический риск, шар 

тҽрізді - шарообразный сияқты терминдердің жекелеген бҿлшектері жартылай калька ҽдісімен 

жасалған.Сонымен қатар термин қағидаттарына сҽйкес кей терминдерді тҥбірі сол кҥйінше алынып, 

оны жҧрнақтарымен аударылып алынган: нормализация - нормалдау, регламентация - регламенттеу, 

систематизация - системдеу. 

Термин жасау сынды кҥрделі процесте галым кҿзқарастарын кейбір терминдерді жасап, қабылдау 

кезінде берген тҥсінікгерінен аңгарамыз. Соның бірі - жартылай калькіленген терминдер турасында. 

Проф. Қ. Жҧбанов арабтан кірген ақыл, ақпар сынды, орыстың самаурын, бҿкебай секілді 

сҿздерінің қазақтың ҿз сҿзіндей болып кеткендігін айта отырып, тілге жаңадан кіріп, термин есебінде 

алынған интернационал сҿздер де жогарыдагы оларға ҧқсап, казақтың тҿл сҿзінен, айырып 

таныгысыз болып кетуі керек дейді. Осы орайда галым парсыдан кірген -кер, арабтан кірген ―і/е 

қосымшаларына ҥқсатып -изм, -ист сияқты халықаралық жҧрнақтарды тҿл сҿзімізге, 

жалғағанмен,бірақ кейін оларда қазақтың тҿл сҿзіне жалғанатын болар деген болжам айтады. Алайда 

ғалым интернационал жҽне орыс сыңарларынан біріккен терминдердің қазақша баламасын 

жасағанда, оның екінші орысша бҿлігін аударып алуды ҧсынған. Мысалы: аэросани – 

аэрошана,инфракрасный – инфрақызыл ,улътрафиолет – улътракулгін , грамм-вес - грамм-таразы, 

канал-лучи - канал сҽуле, микровесы-  микротаразы. 

Мҧндағы ғалымның кҿздеген мақсаты - кейбір кҥрделі терминдердің халықаралық сыңарларын 

қазақшалап ҧлтаралық термин ретінде меншіктену. Қ.Жҧбанов тілімізде жаңадан кіріп жатқан 

сҿздерді жат сҿз, жат нҽрсе қылып кҿрсете берсек, тілді ілгері бастырып, кҿркейтуге еш септігі 

тимейді деп есептеген. Бҧдан тҥйетініміз — шеттен енген сҿздердің тілдік қорымызға сіңісіп кетуі 

ҥшін, бҥгінгі кҥнгі терминология жҥйесінен ҿзіндік орнын табуы тиіс. 

Қазақ терминологиясын жасау, дамыту, қалыптастыру, ғылым тҧрғысынан терең зерттеу ісіне 
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Қ.Жҧбанов орасан зор еңбек сіңірді. Ғалым ҧсынған термин жасау қағидаттары негізінде бірқыдыру 

ҧтымды ҽдіс-тҽсілдер жҥзеге асты. Олар қазақ терминологиясын жетілдіру .ҥрдісінде шешуші роль 

атқарды. Жалпыхалықтық сҿздік қорды толықтырушы қазақ тілінің ішкі мҥмкіншіліктері кеңейіп, 

орнымен қолданыс тапқан кірме сҿздер тҥрлі ғылым салаларындағы терминдерді жасауға қажетті 

мол материал болып алды. Белгілі ғалым, қоғам қайраткері Ҿ.Айтбаев мырза қазақ 

терминологиясының Жҧбанов кезеңі жайында былай деп атап кҿрсетеді. «Осыдан былай қарай қазақ 

жазуында сҽл де болса жҥйелілік пен сауаттылық негізі қалана бастады. Себебі бҧл қағидаттар 

Қ.Жҧбанов ойдан шығарған туындысы емес, қазақ терминдерін жасауға себеп болған негіздерден 

туындаған занды жалғастық болатын. Сҿйтіп, термин жасау қағидаттарына ҧстанатын негіз қаланды, 

халықаралық терминдер мен ҧлттық терминдерді іске жаратудың, дҧрыс жазудың бірыңғай жҥйесі 

жасалды /5.148/. 

Профессор Қ.Жҧбанов тҥзген термин жасау жҿніндегі теориялық ой –толғамдарының мҽні кҥні 

бҥгінге дейін ҿзінің ҿзектілігін жойған жоқ. 
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Қазақ кҽсіби тіл білімінің негізін салушы профессор Қ.Қ.Жҧбанов тіліміздің фонетикасы мен 

грамматикасын ғылыми тҧрғыда сипаттаған тҧңғыш ізашар зерттеулері, ҿз кезеңінің тіл қҧрылысына 

қатысты, атап айтқанда, алфавит пен емле, терминология мен оқулықтар жазу ісін сҿз ететеін 

еңбектері ғылым ҥшін  маңызын жоймаған асыл қазына-мҧра. Профессор Қ.Жҧбанов «тіл ғылымы» 

(«тіл білімінің» орнына) терминін қолданады. 

Оның есімі де қазақ жазуын реформалаумен байланысты аталатынын айту керек. Бірақ 

А.Байтҧрсынҧлы сияқты тҿте жазуды қолдаушы емес, ол латынға кҿшуді қолдаушылардың қатарына 

жатады. Ленинградта академик Самойловичтің мектебі рухында тҽрбиеленген Қ.Жҧбанов қазақ жҽне 

орыс тіліндегі ғылыми деңгейі биік еңбектердің авторы.Пединституттарға арналған қазақ тілі курсы 

Қ.Жҧбанов лекцияларының негізінде жазылғанын айтсақ та жеткілікті.Тіл тарихына, тілдің 

лексикасы мен терминологиясына, синтаксистің мҽселелеріне, ым тіліне, еліктеуіш сҿздерге, қос 

сҿздерге, сҿз таптарының проблемаларына, т.б арнап жазған еңбектерінің қҧны бҥгінде жоғары. 

Қ.Жҧбанов жазу кезінде фонетикалық принципті басшылыққа алуды, яғни «сауаттану жҧмысының 

тезірек жҥруі ҥшін жазуда сҿз естілуіне жақын болу керек» деген қағиданы ҧстанды. Емле жҽне 

терминология мҽселелерін кҿтерген бірнеше мақала жариялады.Қ.Жҧбанов студент жҽне аспирант 

кездерінде КСРО ҒА-ның академиктері-шығыстанушы В.В.Бартольд,тҥрколог-шығыстанушы 

А.Н.Самойлович,тілтанушы 

А.В.Щерба,шығыстанушы,кавказтанушы,филолог,тарихшы,этнограф жҽнеархеолог 

Н.Я.Марр,лингвист жҽне археолог Н.Я.Марр,лингвист жҽне археолог И.И.Мещанинов,сондай-ақ 

академияның корреспондент мҥшесі,лингвист В.А.Богородицкий,лингвист,тҥрколог-шығыстанушы 

С.Е.Малов, шығыстанушы, ҽдебиеттанушы Е.Д.Поливанов,т.б.белгілі ғалымдардың біразынан 

тікелей дҽріс алды, енді бірқатарының еңбектерін зерделеген. Ҿткенімізді байыппен саралай 

отырып,қазіргі таң мен келешектегі ҧлттық ғылымның, ғылым тілінің болашағына ойлана қарауға 

жетелейді.Тіл білімі  антологиясының тҧңғыш томы  ҧлы ҧстаз Ахмет Байтҧрсынҧлы Байтҧрсыновқа 
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тисе, одан кейінгі томды ҿзінің ғылыми-шығармашылық мҧрасымен  Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов 

алып отыр. Ғалым Ғ.Ҽнес қҧрастырған «Қазақ тіл білімі» антологиясының алғашқы екі кітабы ҿз 

оқырмандарын артта қалған осындай кҥрделі белестерге жетелейді [1,2-5].  

Қ.Жҧбановта  А.Байтҧрсынов тҥзген «Оқу қҧралымен» ауыл мектебінде сауат ашқан ҧрпақтардың 

алғашқы толқыны қатарына жатады. Сонымен қатар ол ауыл мешітінде қҧран тілін ҥйренген. Кейін 

Електе орыс-қазақ училищесін, Орынбор қаласында «Хҧсайыния» медресесін тамамдаған. Мектепте 

,педагогикалық техникумда мҧғалім болған. Ленинград (Санкт-Петербург) тірі шығыс тілдері 

институтын бітіріп, КСРО Ғылым Академиясының Шығыс тілдері институты мен Тіл жҽне ойлау 

институтының аспирантурасында тҥркі тілдері жҽне жалпы тілтану мамандықтары бойынша оқыған. 

Тҧңғыш профессордың ҿз қолымен толтырған анкеталық жазбаларына қарағанда,ол 

араб,парсы,неміс,тҥрік,грузин,чуваш,коми,моңғол,орыс жҽне тҥркі тілдерін еркін меңгерген. 

А.Байтҧрсынҧлы жҽне Қ.Жҧбанов сынды қуғын-сҥргінге ҧшыраған қазақ зиялылары қазақ ҽдеби 

тілінің қалыптасуы тарихында кҿп қызмет етті. Қазақ ҽдеби тілінің стильдік тармақтарының 

жетілуіне, нормаларының қалыптасуына, терминдік қабаттың дҧрыс тҥзілуіне, жҥйелі оқу жҥйесінің 

қалыптасуы барысында пҽн сҿздерінің дҧрыс жолға қойылуына, сҿйтіп ғылыми стильдің шын 

мҽнісінде орнауына, публицистикалық стильдің дамуына, кҿркем ҽдеби стилінің ҿркендеуіне, т.б 

атсалысты. Олардың қаламынан туған ғылыми тілде жазылған теориялық еңбектер дҥниеге келді, 

олар қазақ тілін ғылым тіліне айналдырды. Ҽдеби тілдің теориялық негізі қалануына ықпал етті. 

Оқығандар тілінің, яғни ҽдеби тілдің халық тілі негізінде қалануына кҥш салды. Профессор 

Қ.Жҧбанов емле жасау жҿнінде ҿз ойларын былайша тҧжырымдайды: «Қазақтың ҽдеби тілінде ҧстап-

тҧтынылатын сҿздердің бҽрі де дҧрыс жазылып, ҽрқайсысының ҿзіне меншікті тҧрақты таңбасы 

болуы керек те, сол тҧрақты тҥрден  айнып, басқаша жазылған жазудың бҽрі де қате делінетін болуы 

керек. Бірақ ол ҥшін мына сҿз «таза қазақша", мынаның "тегі жат" деп, - сҿз-сҿздің тегін қосып 

жатудың қажеті жоқ: тегі қайдан шықса да бҽрі бір, қазақ тіліне кірген сҿздің бҽрі де қазақтың ҿз сҿзі 

делінуі керек»,-дейді[1.337]. Ол ереже жасауда негізгі есте болар жай, «емле жеңіл болу ҥшін 

ереженің санын да, ережеге кҿнбейтін одағай қалыптардың санын да қҧр тек «аз ету» шарт емес, 

қайта тілде бар, емлеге кереекті қалыптардың бҽрінің тҥгел тексеріліп, ереже болып қорытылып 

шығуы шарт»,-дейді [1,340].  Профессор М.Серғалиев: «... ҽр оқыған сайын жаңа, тың ой туындап 

отыратын сияқты. ... Ғалым қазақ тіліндегі сҿйлем қҧрайтын сҿздердің орын тҽртібіне егжей-тегжейлі 

тоқталады. Соның ҿзінде қазіргі тіл материалында емес, «архаистік сҿз тіркестеріне» талдау жасайды. 

Одан да дҽлірек айту керек болса, тіпті ғалымның жазып отырған осы ғасырымыздың 20-30- 

жылдарындағы емес, дҽл бҥгінгі таңда кез келген қазақтың айтып жҥрген, ҽдеби тілімізден берік 

орын алған кісі есімдерін (кейде хайуанат аттарын да келтіреді) қҧрайтын сҿздердің бір-бірімен 

байланысы туралы ғылыми талғамын алға тартады», – деп  кеңінен талдау жасайды. 

Ҿткен ғасырдың 20-30 жылдары қазақ қоғамы жаңа бір ҿзгерген ҿмірге аяқ басты. Сол тҧстағы 

қазақ зиялылары мҧны анық аңғара алды, дҧрыс тҥсінді. Олар қазақ қоғамы серпілу ҥшін қоғам 

дамуына қажетті нҽрселерге бетбҧрыс жасау керектігін ҧғынды. Бҧл кезең қазақ зиялыларының 

алдына ҥлкен-ҥлкен практикалық іс-шараларды жҥзеге асыру міндетін қойды. Бірінші кезекте 

халықтың сауаттылығы деңгейін кҿтеру, ол ҥшін жазу жҥйесіне ҿзгеріс енгізу тҿмендегі мақсат пен 

міндеттердің қатарына: 

- қазақ тілінің жҥйесін мейлінше дҧрыс кҿрсете алатын етіп, ҽліпбиді ҿзгерту; 

- терминологияны қалыптастыру, 

- дҧрыс жазу мен дҧрыс оқудың қағидаларын жасау, 

- қазақ тілін оқытудың, ҥйретудің бағдарламасын жасау, 

-    емле нормасын бекіту, т.б жатты. Осы істердің басы-қасында ҿз ҥлесін 

қосып А. Байтҧрсынҧлы да жҥрді. Оның бҧл кезеңдегі қызметін бірнеше қырынан қарастыруға 

тура келеді. Тіл білімі ҥшін ең қажеттісі тіл қайраткерінің қазақ ҽдеби тілі мен стильдік 

тармақтарының жетілуіне қосқан ҥлесін салмақтау болып табылатыны белгілі. Ал ҽдеби тілді 

жетілдіруге қосқан ҥлесі оның ағартушылық қызметімен ҧштасып жатыр. 

А.Байтҧрсынҧлы – ағартушы. Ағартушылық қызметінің ҥш қыры бар: біріншіден, 

А.Байтҧрсынҧлы орысша немесе татар, ноғай молдалары оқытып жҥрген мҧсылманша оқу тҥрлерінің 

ішінде қазақ баласы ҥшін ең керектісі ана тілінде білім алу (беру) екенін жҽне оның міндеттілігін 

кҿрсетіп, қазақ тілінің болашақтағы даму бағытын белгілеп берді. 

«Ҽрі ҧстаз, ҽрі ағартушы ретінде А.Байтҧрсынҧлының кҿңілін бҿліп, қатты алаңдатқан екінші 

мҽселе – мектептің қҧрылымы болса, ҥшінші мҽселе – оқыту жҥйесін жетілдіру, оқытушылардың 

педагогикалық талаптарға сай болуына назар аудару» еді [2,47]. А. Байтҧрсынҧлы бҧл жҿнінде: «Бҧ 

кҥнде қазақша оқуда кемшілік кҿп. Ҽуелі оқу қҧралы, кітаптар жоқ. Ноғайша оқу қҧралдары қазаққа 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80
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ҥйлеспейді. Екінші, қазақ мектебіне тҥзелген бағдарлама жоқ, онсыз оқу бір жҿннен шықпайды. 

Ҥшінші, бала оқыту ғылымынан хабардар мҧғалімдер аз», - деп, оқуға ауыртпалықтар ҽкеліп, бҿгет 

жасап отырған қиындықтардан шығудың жолдарын белгілеп, қандай шаралар орындау керектігін 

кҿрсетіп береді. 

Жалпы ағартушылық қызмет атқару сол кездегі ҽрбір оқыған азаматтың парызына, ал ҽрбір жарық 

кҿріп жатқан кітап пен мерзімді басылымдардың қай-қайсысының болмасын тҿл міндетіне айналған 

еді. А.Байтҧрсынҧлының ағартушылық қызметін: «Қазақ ҧғымына сыртқы нысаны, айтылуы (план 

выражения) ішкі мазмҧны (план содержания) беймҽлім аталымдарды халықтың ҧлттық бітіміне тҽн 

образды ойлау, логикалық ойлау қалыбынан ҿткізіп барып жазба тілге ҧсынған А.Байтҧрсынҧлы 

білім мен ғылымның таралуына мҥмкіндігінше ыңғайлы жол ашты, ағартушылық істі барынша жедел 

ҿркендетуге ҥлес қосты»,-деп бағалайды ғалым А.Алдашева [2,71-73]. 

А.Байтҧрсынҧлы ҽліпби жайында: «Ҽліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған 

таңбалардың жҧмағы. Неғҧрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дҽл келсе, оқуға, 

жазуға жеңіл болса, ҥйретуге оңай болса, заманындағы ҿнер қҧралдарына орнатуға қолайлы болса, 

соғҧрлым ҽліпби жақсы болмақ»,-дейді. Ҽліпбидің дҧрыстығын кҿрсететін басты белгілеріне: 

1) тіл дыбысына жеткілікті-жеткіліксіздігі қанша? 

2) қайсысымен басылған я жазылған я жазылған сҿз оңай оқылады? 

3) қайсысымен жазу, жазылғанды оқу жеңіл? 

4) қайсысы баспаға қолайлы? 

5) ҥйретуге (сауат ашуға) қайсысы оңтайлы? 

6)  кҿркемдік пен кҿзге жайлылық жағынан қайсысы артық?- жатқызады. Тҿте жазуда 24 ҽріп, бір 

дҽйекші болды. Профессор Қ.Қ.Жҧбановтың да есімі қазақ жазуын реформалаумен байланысты 

аталатынын айту керек. Бірақ А.Байтҧрсынҧлы сияқты тҿте жазуды қолдаушы емес, ол латынға 

кҿшуді қолдаушылардың қатарына жатады. Ленинградта академик Самойловичтің мектебі рухында 

тҽрбиеленген Қ.Жҧбанов қазақ жҽне орыс тіліндегі ғылыми деңгейі биік еңбектердің 

авторы.Пединституттарға арналған қазақ тілі курсы Қ.Жҧбанов лекцияларының негізінде 

жазылғанын айтсақ та жеткілікті. Тіл тарихына, тілдің лексикасы мен терминологиясына, 

синтаксистің мҽселелеріне, ым тіліне, еліктеуіш сҿздерге, қос сҿздерге, сҿз таптарының 

проблемаларына, т.б арнап жазған еңбектерінің қҧны бҥгінде жоғары. 

Қ.Жҧбанов жазу кезінде фонетикалық принципті басшылыққа алуды, яғни «сауаттану 

жҧмысының тезірек жҥруі ҥшін жазуда сҿз естілуіне жақын болу керек» деген қағиданы ҧстанды. 

Емле жҽне терминология мҽселелерін кҿтерген бірнеше мақала жариялады. 

Х.Досмҧхамедҧлының мамандығы дҽрігер болғанымен, табиғаттану, анатомия, физиология, 

ботаника, тіл, ҽдебиет, тарих ғылымдары бойынша кітаптар, мақалалар жазып қалдырған кҿрнекті 

ғалым-ағартушы. Ол-мектеп оқушылары мен институт студенттері ҥшін анатомия, зоология, 

табиғаттану пҽндерінің тҿл тілде жазылған тҧңғыш  оқулықтардың авторы. 

«Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы» еңбегін жазуы арқылы қазақ тілінің ең басты 

ерекшелігін, заңын алғаш рет талдап берді. « Тҥркі тілі- жалғамалы тіл. Жалғамалы тілдегі сҿздің 

тҥбірі ҿзгермейді. ...Қазақ-қырғыз сҿзінің тҥбірі не соламайымен жуан айтылады, не соламайымен 

жіңішке айтылады. ...Сингармонизм тҥрік тілінің айрықша ҿзіне біткен қасиеті. Осы кҥндерде қазақ-

қырғыз секілді шет жҧрттармен  жарытып араласпай, нағыз тҥріктікті сақтаған елдердің тілдерінде 

ғана сингармонизм заңы ҿзгерместен қалып отыр. ...Тағдырге, мҧғалымге, мейменға деп айту-сызу 

жаңылыс». 

Осы еңбегінде кірме сҿздер, терминдер туралы кҿп ойын жеткізді. «Оқытушыға да, ҥйренушіге де, 

ҥгіттеушіге де, жазушыға да, білімдіге де, білімсізге де, шешенге де, ақынға да жат сҿзсіз кҥнелте 

алмайтын заман туды. ...Тілімізге жат сҿздер екі жақтан кіріп жатыр. Бірі-араб, парсы сҿздер, молдаға 

оқығандар арқылы. Екіншілері- Аурупа сҿздері, ордаға оқығандар арқылы. Латын тілінде сҿйлеу я 

кітап жазу бірден-бірге қалып баратса да, сонда да аурупа ғылымындағы атаулардың /терминдердің/ 

бҽрі латынша. 

Латын тіліндегі терминдерді ешкім қалдыруға ниет қылған жоқ, қалдыруға қолдан да келмейді. 

Ғылым ҧлғайған сайын латын терминдері де ҧлғайып барады»,- деген ойын білдірген ағартушы 

ғалым кірме сҿздер туралы ойын ҽрі қарай былай деп жалғастырды: 

«...Араб-парсы сҿздері тілімізге дінмен бірге кіре бастады. Молдалар қаншама дін сҿздерін дҧрыс 

айтқызамыз деп, /тіл/ бҧраса да ел болмады. Жат сҿздерді ҿзінше айтып, тілінің заңына ылайықтап 

қолданатын болды. Дін тілімізді бҧза алмады. Бҧған себеп - кҿшпелі салтымыз һҽм елге жазу-сызу 

оңайлықпен таралмады. Жазба ҽдебиет жоқтық бізді сақтады». Соған қарамастан, Х.Досмҧхамедҧлы 

қазақ тілінің ғылым тіліне айналуына зор ҥлес қосты. «Жат сҿзсіз кҥнелте алмайтын заман туғанын» 
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тҥсінген Халел оқулықтар жазу арқылы арнаулы білім салаларының терминологиясын 

қалыптастырудың алғашқы ҥлгілерін ҧсынды [3,112]. 

Ҿткен ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы шығармашылық тҧлғалардан 

А.Байтҧрсынов,М.Дулатов,Х.Досмҧхамедов,Ҽ.Бҿкейхановтар сол кездегі емле ережелеріне сҽйкес –

тұн/-түн (баратҧн), -тұғұн (баратҧғын), -сын (барасын) формаларын қолданады. Һҽм, лҽкин, уа, 

бірлҽн шылауларының қолданыс жиілігі ҿте жоғары болғаны олардың еңбектерінен кҿрініп тҧрады. 

Сонымен бірге зиялылар тілінің лексикалық ерекшеліктеріне хүкімет, кітеб немесе кітеп, мағана, 

жана, даража, маданиат, т.б. жатады. 

Артына мҧра болып кҿп жазбалары қалған Ҽ.Бҿкейхановтың  хаттары басқа зиялылардың 

хаттарынан интеллектуалдық кҿрсеткішінің жоғарылығымен айрықшаланады. Оның хаттарында 

терминдер қолданысы жоғары, Ҽлихан орыс сҿздерінің тҧлғасын ҿзгертіп қолданғаннан гҿрі ҿзіндік 

тілдік тҧлғасын сақтап қолдануды жҿн кҿреді. Айталық, сол кез ҥшін газета сҿзі газет тҥрінде 

жазылып та, айтылып та жҥрсе, Ҽ.Бҿкейханов бір жерде газета деп қолданады: «Кҿп-кҿп тҽңірі 

жарылқасын айтар едім, егер де Торғай, Ақмола, Жетісу ҧғыры облыстарындағы кҿңілдестеріңізге 

осы іс жайынан хат жазсаңыз һҽм «Қазақ» газетасы арқылы осыны жҧртқа жайып, 

қҧлақтандырсаңыз». Дҽл осы газет сҿзін септеп қолданғанда, айтылу тҥріндегі тҥбірге септік 

қосымшаларын жалғайды: «Сендей білімі бар жазбаса, кім жазады? Не балаларға сабақ беріп, не 

жорналға, газетке мақала жазып Алашқа қызмет қылмасаң, не қазақ тілінде кітап жазбасаң, ҿзге 

жол бізге бҿгеулі ғой!». 

Сол кез ҥшін неологизм болып саналатын, жасалу жолы ҽр тҥрлі пҽтер, мҽжіліс, жағырапия, 

жеделхат т.б. сҿздерімен қатарласып отыратын, сол кҥйінде ҿзгеріссіз жҥрген кірме сҿздер мен 

атаулық тіркестер ҿте кҿп: выставка, музей, транскрипция, географишески общество, Томск отделі, 

комитет, коммунист, т.б. Жағырапия мен географияның жарыспалы қолданысы терминдердің 

варианттылығын, олардың бірізге тҥспегенін, нормаланбағанын кҿрсетеді. 

Ҽ.Бҿкейханҧлының  хаттары контекстік семантикасы ҿтіну, тілек мҽнді сҿйлемдерден тҧратын 

болса, тілек, ҿтіну, мҽні –ар/-ер тҧлғалы баяндауыштардан кҿрінеді: Мырзағали ұлын неміспен 

ұшырастыруға жіберерсің. 

Ал –мақ, -мек есімше тҧлғасынан соң жіктік жалғаумен келетін баяндауышты сҿйлемдер мақсатты 

жҽне іс-ҽрекеттің келер шақта орындалатынын, іске асатынын білдіреді: Ҽміре Қашаубайұлын 

Парижге жібермекші; Бүкіл КСРО бойынша халық ағарту ісіне қажетті нҽрселер ҽрбір ұлттың 

жағдайы мен ерекшелігіне қарай жасалынбақшы, т.б. 

Тҥйіндей келе, XX ғасыр басындағы эпистолярлық стиль кейіннен қазақ тіліндегі эпистолярлық 

стильдің қалыптасқан стандарттық ҥлгілерінің орнығуына, стиль ретінде ҽрі қарай дамуына ықпалын 

тигізді, ал ҽлеуметтік жҽне қоғамдық-саяси жағдайлар осы стильде жазылған мҧралардың мейлінше 

кҿп болуына ҽсер етті де, бҧл дҽуір эпистолярлық стильдің гҥлденген кезеңіне айналды. 

Іс қағаздарының атаулары тҿл тілдік элементтер арқылы да, орыс тілінен дайын кҥйінде алынып 

та, калькалау арқылы да жасалды: куҽлік, копия, ғарыз, крестьянский начальник, болыс, сайлау, 

метрический книга//кнеге, қол кҿтеру, дауыс беру, баяндама жҽне т.б. 

XX ғасырдың 20-30 жылдарында, 30-40 жылдары аралығында қазақтың ҧлттық жазба ҽдеби 

тілінің функционалды стильдік тармақтарының бҽрі де жетіле тҥсті. Бірақ XX ғасыр басындағы қазақ 

ҽдеби стильдік тармақтарының 1920-1930 жылдар аралығындағы қарқыны мен 1930-1940 жылдар 

аралығындағы дамуында айырмашылықтар бар. Айырмашылықтар: 

- ҽр стильдегі сҿз қолданысы мен грамматикалық тҧлғалардың жҧмсалымына; 

- сҿз тудырушы тҽсілдерге; 

- мҧралардың жанрлық сипатына; 

- мҧралар тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне; 

- мҧралардағы жазба сипаттың басым болуына, т.б қарай тҥрлі-тҥрлі болып келеді. 

Репрессияның келесі қҧрбаны -Телжан Шонанов. Т.Шонанов – қазақ тіл білімінің ҽр тҥрлі 

мҽселелеріне арналған 60-тан астам еңбектің авторы. 1960 жылы академик С.Кеңесбаев 

Т.Шонановтың еңбектерін жарыққа шығаруға рҧқсат сҧрап, Қазақстанның мемлекеттік қауіпсіздік 

комитетіне хат жазғаннан бастап, оны ақтап алу процесі басталды. Бірақ ҽлі кҥнге дейін Т.Шонанов 

еңбектерін зерттеу кешеуілдеп жатыр, оларды ғылыми айналымға тҥсіру қажет екені айтпаса да 

тҥсінікті. Аталған топтағы тҧлғаларға ортақ дҥние функциональды стильдер тобына қатысты 

зерттеулер. 

Ғылыми стиль - ҽдеби тілдің функционалдық стильдерінің ішінде ҿзіндік тілдік  белгілерімен 

сараланатын, жазба стильге жататын, ҿзіне тҽн қҧрылымдық жҥйесі бар айрықша тҥрі. Ғылыми 

стильге жататын ірі жҽне шағын жанр тҥрлері бар. Сҿздіктер, оқулықтар, оқу қҧралдары жҽне 
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ғылыми мақалалар, сын-пікірлер, т.б. ірі жҽне шағын жанрлы ғылыми мҽтіндер болып табылады. 

Аталмыш кезеңде шағын жҽне ірі жанрда жазылған ғылыми материалдар жарияланып 

отырғандықтан, жанр тҥрлерінің бҽрі кездеседі. Осы кезеңде Х.Досмҧхамедҧлы, А. Байтҧрсынҧлы, 

Қ.Жҧбанов, Ж.Аймауытов, М.Жҧмабаевтың оқулықтары ҽр ғылым салалары бойынша дҥниеге келді. 

Аттары аталған зиялылар тек ҽдебиет емес, мҽдени ҿмір мен басқа ғылым салалары бойынша 

оқулықтар жазды, пҽн атауларын қалыптастырды. Психология, зоология, анатомия, математика 

пҽніне арналған оқулықтар ғылыми стильдің ірі жанрларының алғашқы ҥлгілеріне айналды. 

XX ғасыр басындағы ғылыми стиль кейінгі кезеңдердегі ғылыми стильдерге ҧласқан стандарттық 

тілдік бірліктерді қалыптастыруымен айрықшаланады. А.Байтҧрсынҧлының «Тіл-қҧрал» еңбегі, 

Қ.Жҧбановтың, Ж.Аймауытовтың, Х.Досмҧхамедовтің, т.б. ғылыми еңбектері ғылыми стильдің 

жартылай ғылыми стильден бҿлек, лексикалық-грамматикалық жҽне қҧрылымдық сипатымен 

ҿзгешеленетінін дҽлелдеді.Атап айтқанда, ғылыми стильдің лексикалық ерекшеліктерге бай екені, 

лексикалық бірліктер тура мағынасында жҧмсалып, терминдердің қолданысы басқа кез келген стиль 

тҥріне қарағанда ерекше жиі болатынын жиілігі барған сайын арта тҥсетіні анықталды. Ғылыми 

еңбектердегі терминдер белгілі бір стильдік мақсаттағы қҧралға айналатыны, автордың ойын 

оқырманға анық етіп, тҥсінікті жеткізу ҥшін қажетті сҿздер болып табылатыны айқындалды. «... 

Қуаныш, реніш, күйініш, уайым, қайғы жанкүйзелгенде, тҽн күйзелгенде, жан рахат тапқанда, тҽн 

рахат тапқанда шығатын дыбыстар, дауыстар, айтылатын сҿздер, жанды һҽм жансыз 

заттардың дыбысын, дауысын еліктеп айтатын сҿздер, хайуандарға айтатын сҿздер, дауыстар, 

шақырулар бҽрі одағай сҿз табына кіреді», -деген «Тіл-қҧралдан» алынған ҥзіндіде дауыс, дыбыс, 

сҿз табы деген бірнеше термин болғанмен, бірде-бір ҽдеби тіл нормасына сай келмейтін диалектілік 

ерекшелік кездеспейді. Ҥзінді анықтамаҥлгісіндегі сҿйлем тҥрінде жазылған. Одағайдың одағай 

болып аталуына автордың келтірген қисын-уҽжі «жан рахатын тапқанда, кҥйзелгенде, тҽн рахат 

тапқанда, жанды, жансыз заттарға еліктегенде, жануарларды шақырғанда» айтылатын сҿз болуы. 

Сҿйлем дҧрыс қҧрылған, логиканың қалыбына сай. Сҿйлемнің ҽр мҥшесі ҿз орнында жҧмсалып тҧр. 

Артық-ауыс, селкеу тҧрған, экспрессия мен эмоцияны білдіретін сҿздер жоқ. Ғылыми стандарттық 

қолданыстың «бҽрі де одағай сҿз табына кіреді» секілді ҥлгісі бар. 

«Қай сҿздер жалғау орнына жүреді һҽм жалғаулар сияқты басқа сҿздердің шылауында тұрмаса, 

ҿз алдына мағана шықпайды. Сондай сҿздерді жалғаулық дейміз.Жалғаулық сҿздер қазақ тілінде 

тіпті аз. Мҽселен: менен, үшін, арқылы, тақырыпты, туралы» деген ҥзіндідегі ...жалғаулық дейміз 

де стандарттық клише қолданыстың кейінгі ғылыми стиль ҥлгілері ҥшін таптырмас ҥлгіге айналғаны 

анық. Келтірілген мысалда мағана сҿзі кейбір диалектілерде я ауызекі тілді болмаса, кҿп кездесе 

бермейді. Бҧл сҿздің ҽдеби нормасы мағына тҥрінде қалыптасқан. Есімді сҿйлем тҥрінің ғылыми 

стиль қҧраушы тілдік ерекшеліктің негізгісі болмағанмен, бірі болғаны «Жалғаулық сҿздер қазақ 

тілінде тіпті аз» сҿйлемінен, сондай-ақ Х.Досмҧхамедҧлы еңбегіндегі «...Сингармонизм түрік 

тілінің айрықша ҿзіне біткен қасиеті», «Түркі тілі-жалғамалы тіл» деген сҿйлемдерден кҿрінеді. 

« «Менен» алдындағы дыбыстың түріне қарай «бенен» болып та айтылады, қысқа түрінде 

«мен», «бен», болып айтылады» сҿйлемінде айтылады екі рет қайталанады. Бҧл, ҽрине, бҥгінгі кҥн 

талабы тҧрғысынан стильдің бостығын кҿрсетеді жҽне XX ғасыр басындағы ғылыми стильде 

сҿйлемді ықшамдап пайдаланудың ҽлі де болса жаппай тҽжірибеге енбегенін ҽрі ауызекі тіл ҽсерінің 

барын байқатады. Ғылыми стиль элементтерінің де, кҿркем ҽдеби стильдік тҧлғалардың да, ресми іс-

қағаздарының ҥлгілерінің де айтарлықтай кҿрінетін орны қазақ мерзімді басылымдары болды. 

Жалпы филологиялық мҧраларды дҥниеге ҽкелген тҧлғалардың алмасуына, авторлар қҧрамының 

ҿзгеруіне байланысты ҿзгерістер туды.  

Қорытындылай келе, ҧлттық тіліміздің тінін,негізін қалыптастыруда «Алаш зиялыларының 

мҧралары» ҧлттық тіл білімінің қалыптасуының белгілі бір тарихи кезеңі болды,-деп есептеуге 

болады. 
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Тіліміздегі киелі ҧғымдар мен киелі сҿздердің мҽн-маңызы мен тілдегі кҿрінісі, ерекшеліктері 

туралы сҿз болып, киелі сҿздердің халық ҧғымындағы кҿріністері айқындалады. Тіліміздегі киелі 

сҿздер туралы, олардың этнолингвистикалық жақтары барынша қарас-тырылып, талданады. Қазақ 

тіліндегі ата-бабамыздан келе жатқан тҥрлі киелі ҧғымдардың халық тіліндегі кҿрінісі мен ҿзіндік 

орны, мҽн-маңызы мен оның қазіргі тіліміздегі кҿрінісін этнолингвистикалық тҧрғыдан зерттеп, 

зерделеп қарастырудың бҥгінгі кҥнде маңызы зор. Тіліміздегі кҿптеген киелі сҿздердің, олардың 

білдіретін семантикалық мағыналарының астарында мол қҧнды дҥниелер, этномҽдени мҽнді 

қҧндылықтар мен дҽстҥрлі киелі атаулардың мол мҧрасы, қоры бар. Осындай тіліміздегі сан тҥрлі 

киелі сҿздердің шығу тегі мен астарлы тҿркінін, оның семантикасы мен қолданылуын, тілдік 

ерекшеліктерін, этномҽдени мҽні мен мифологиялық жақтарын, салт-дҽстҥр, ҧлттық сана, 

дҥниетанымдық қырларын қарастыру тілде маңызды болып саналады. Қазақ тіліндегі киелі сҿз  

лексикалық бірліктерінің қазақ халқының наным-сенімдері, ҽдет-ғҧрыптары мен салт-дҽстҥр, ырым-

жоралғыларына қатысты мифологиялық сипаттағы тҥрлі ақпараттар мен мҽлімет, деректерді қамтып, 

бейнелейді. Қазақтың киелі сҿздері ҧлттық тіліміздің бай, мол мҧрасы жҽне  рухани мҽдениетінің 

тілдегі кҿрінісі. 

Тілімізде ата-баба дҽстҥрінен келе жатқан кҿптеген киелі ҧғымдар, сҿздер мен сҿз тіркестері 

молынан ҧшырасады. Тіл білімі дамуының қазіргі жаңа кезеңі белгілі бір этникалық жҽне 

лингвомҽдени қауымның ҿкілі ретіндегі адамзаттың ділі мен болмысы, оның кҿзқарасы тҧрғысында 

тілдің зерттелуімен сипатталады. Қазақ тіліндегі кҿптеген киелі сҿздер мен ҧғым-дардың, олардың 

білдіретін лексика-семантикалық мағыналарының астарында мол этномҽдени қҧндылықтар мен 

дҽстҥрлі киелі атаулардың мол қоры бар десек те болады. 

Тіліміздегі киелі сҿздерінің шығу тегі, семантикасы мен қолданылу ерекшеліктерінің этномҽдени 

мҽні, мифологиялық ойлау, салт-дҽстҥр, сана, дҥниетанымның ҽсерлерімен анықталады. Киелі сҿздер 

мифологиялық сана мен халықтың дҥниетанымдық ерекшеліктерін бейнелейді, онда адамды 

қоршаған ҽлем мен адамның ҿзі киелі, фидеистік қасиеттерге ие болады. Міне осындай қазақ 

тіліндегі кҿптеген киелі ҧғымдардың, соған сай кҿптеген тілдік бірліктердің қазақ тіліне сай салт-

дҽстҥр мен қазақ халқының халықтық дҽстҥрлі ҧғымдары мен салт-санасына, діліне, таным, ҧғым-

тҥсініктеріне т.б, байланысты мол мҽдени киелі ҧғымдарды тілде қарас-тырудың маңызы зор деп 

білеміз. 

Бҥгінгі тіл білімі дамуының жаңа кезеңі белгілі бір этникалық жҽне лингвомҽдени қауымның ҿкілі 

ретіндегі адамзаттың болмысы мен оның кҿзқарасы тҧрғысында тілдің зерттелуімен сипатталады. 

Тілдік-лингвис-тикалық зерттеулердің антропоцентристік бағыты тілдің лексикалық қҧрамындағы 

алуан тҥрлі топтар мен класстардың этномҽдени ерекшелігін зерттеудің жаңа, тың мҥмкіндіктерін 

ашып отыр. Тілдегі ҧлттық немесе идиоэтникалық болмыс лексикалық бірліктер мен тілдік 

қҧбылыстардың таңбалық ерекшелігі ретінде тілдің жан-жақты кҿптеген салаларын қамтиды.  

Тілдік бірліктерді этнолингвистикалық бағытта зерттеуде, ең алдымен, этнос пен тіл арасындағы  

тығыз қарым-қатынастарға баса назар аударылады, себебі ―Этнос жҽне оның тілін біртҧтас, ҿзара 

тығыз байланысты қҧбылыс деп қарасақ, тіл қоғамда тек сол этностың қарым-қатынас қҧралы ретінде 

ғана емес, сонымен қатар оның (этностың) бҥкіл рухани, мҽдени байлығының куҽгері іспетті барлық 

болмысы мен ҿмір-тіршілігінің, дҥниетанымы мен ҽдет-ғҧрпын бойында сіңіріп, ата мҧрасы, асыл 

қазына ретінде ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізіп отыратын қызметі тағы бар‖ [1, 34]. 

Қазақ тіліндегі кҿптеген киелі сҿздер мен ҧғымдар, киелі (магиялық) лексика айқын да қҧнды 

этнолингвистикалық мҽліметтерге ҿте-мҿте бай. Қазақ тіліндегі бҧндай сҿздердің  лексикасын киелі 

семантикасы мен қызметі бар магиялық (фидеистік) сҿздер, сонымен қатар магиялық, киелі 
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денотаттар (нысаналарды) атайтын адамдардың, заттардың географиялық жҽне ғарыштық 

нысаналардың, дене мҥшелерінің, жан-жануарлар мен қҧстардың атаулары сияқты тҥрлі атауларды 

қҧрайды. Киелі сҿздер сакральды (емшілік) коммуникацияда қолданылатын магиялық вербальды 

мҽтіндер тҥзейді. Киелі сҿздердің семантикасына қатысты оларды жоғарда атағандай бірнеше 

топтарға бҿлуге болады. 

Қазақ лексикасы саласындағы ғылыми зерттеулерді қысқаша шолу барысында қазақ тілінің 

лексикалық қҧрамы тақырыптық, стилистикалық, функционалдық (қолданымдық) жҽне 

этнолингвистикалық жағынан алуан тҥрлі жҽне ауқымды болады. Қазақ тілінің сҿз байлығын бҿліп, 

жіктеген кезде семантикалық, лексика-семантикалық, функционалдық, стилистикалық жҽне тағы да 

басқа ҽр тҥрлі критерийлері қолданылады. Кез келген тілдің сҿз байлығын, бҥкіл лексикалық 

қҧрамын екі ірі топқа бҿлуге болады: профанды жҽне киелі сҿздер. Мҧндай бҿлудің негізінде киелі 

сҿздердің профанды сҿздерден, яғни киелі емес сҿздерден (магиялық емес) айырмашылығы 

байқалады. Киелі сҿздердің басты белгілері қандай, киелі лексиканың профанды лексикадан 

айырмашылығы неде? Біздің кҿзқарас-ымыз бойынша, киелі сҿздердің ең басты ерекшелігі олардың 

магиялық кҥшінде (мифологиялық дҥниетанымда), сондықтан да магиялық (сиқырлы, керемет) 

қызметтерді атқарады. ―Магиялық кҥш ретіндегі сҿзге деген кҿзқарастың ортақ белгісі-тілдік 

таңбаның конвенциалды емес тҥрде тҥсіндірілуі болып табылады, яғни сҿз - белгілі бір заттың 

шартты белгіленуі емес, оның бір бҿлігі туралы тҥсінік, сондықтан да, мысалы, салттық, ырым-

жоралық атты айту сол аттың иесін шақыруға себеп болады‖ [2; 42]. И.М.Тронский: ―кҿне 

архайкалық ойлау ҥшін сҿз есім (атау) ретінде затпен тығыз байланысты екендігін жҽне оның 

қасиетін таңбалауда  магиялық орнын басушы болып табылатындығын‖ атап кҿрсетеді [3; 24]. 

Белгілі ғалым, академик Ҽ.Т.Қайдар былай дейді: ―Таңбаланатын заттар мен қҧбылыстардың 

―магиялық орнын басушы‖ ретінде сҿз ертедегі адамның, белгілі бір этнотілдік ҧжымның санасында 

кҿпқырлы, ҽмбебап, барлық нҽрсені жасап, ҿзгертуге қабілетті нҽрсе болып тҧрақталады: тірі жанды 

ҿлтіру, ҿлі нҽрсені тірілту, науқас адамды айықтыру, сау адамды ауруға ҧшырату, пҽле-жаладан 

қорғау, басына қатер тҿндіру, адамның абыройын асыру не тҥсіру, қорғау жҽне қҧрту, сыйлау жҽне 

жек кҿру, қиялдағы нҽрсені шындыққа айналдыру жҽне орындалмайтын нҽрсе тҥрінде кҿрсету жҽне 

т.б.‖ [4; 41]. 

Байқап отырғанымыздай  ғалым,  академик Ҽ.Қайдар киелі сҿздерді аталатын денотаттардың 

―магиялық орнын басушылар‖, яғни конвенциялық емес сҿздердің магиялық кҥшімен байланысты 

негізгі магиялық қызметтерін жеке-жеке атап кҿрсетеді. Жалпы киелі сҿздердің магиялық, керемет 

ҽсер-кҥшіне деген сенім қазақ халқының ділі мен салт-дҽстҥрлері, ҿмір сҥру дағдыларында 

байқалады. 

Ғалым, Х.Арғынбаев арбасу жорасы жҿнінде қызық деректер келтіреді, мҧнда аттың (есімнің) 

магиялық кҥшіне деген сенім аңғарылады, ол аталушыға қатысты имманентті тҥрде бағаланады (бҧл 

жерде арбаушы мен жыланға қатысты): ―Жылан мен дарымшы арасындағы арбасу кезінде жылан 

естіп қоймау ҥшін дарымшының атын айтуға тыйым салынады. Бҧл арбасу кезіндегі жыланның ҽр 

тҥрлі адам аттарын, ал дарымшы ҿз кезегінде жылан аттарын атап шығатындығымен тҥсіндіріледі. 

Егер жылан дарымшының атын алдымен айтып қойса, онда ол жеңеді де, дарымшы мен жылан 

шағып алған жануар ҿледі, ал керісінше болса,  жылан ҿледі де, жануар сауығып кетеді‖ [5; 205]. 

Сҿздің магиялық кҥшіне деген сенім ҽлем халықтарының басым бҿлігінде вербальді магия 

қолданылуының негізі болды. Басқаша айтқанда, киелі вербальді (магиялық) мҽтіндерде қамтылған 

киелі лексика-ауруды қуу, кҿз тию, дуалау, зиян келтіру немес жол ашу, яғни ―бір нҽрсеге жағдай 

жасау‖ тҽрізді белгілі бір мақсатты кҿздейтін  магиялық, жоралғылық іс-ҽрекеттерді қамтитын 

сҿздер. Жоралғы магиялық ҽрекет пен сҿздің бірлігін білдіреді, мҧндағы сҿз киелі, яғни магиялық, 

табиғаттан тыс болып табылады. Ат (есім) заттың жҧмбақ қасиетін, мҽнін білдіретін болған: атын 

білу деген сҿз - аты аталған затты билеу, оған ҿктемдік жасау: атын атау-жасау, тірілту, жою, меңгеру 

дегенді білдіреді…‖ [2; 56]. 

Қазақ тіліндегі киелі сҿздер магиялық ҽдет-ғҧрыптар қҧрылымына жатады. ―Магические обряды 

состояли из двух частей действия и слова. Среди слов особо выделялись клятвы, молитвы, гимны. 

Между действием и словом существовала тесная взаимосвязь: всякое магическое действие 

сопровождалось словом. Слова для людей были чем-то вроде божеств, они несли сакральный смысл‖ 

[6; 10]. 

Қазақ тіліндегі киелі сҿздер қазақ магиялық фольклорының барлық жанрларында қолданылады. 

Қазақ фольклорының магиялық жанрларын зерттеуші Б.А.Оспанова магиялық жанрларды екі ірі 

топқа бҿледі: жақсылық магиясы мен жамандық жасау магиясы, бірінші топқа жалбарыну, алғыс, 

батаны, ал екінші топқа арбау мен қарғысты жатқызады [6; 10]. Бҧлайша бҿлу, біздің ойымызша, 
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киелі сҿздердің магиялық жақсы жҽне жаман қасиеттеріне негіз-делген деп тҥсіну керек. 

Тҥркі халықтарындағы сҿзге табынушылықты қазақ тілінің деректері арқылы кҿрсете отырып, 

академик Ҽ.Т.Қайдар қазақ киелі сҿздерінің жағымды жҽне жағымсыз (қиратушы, бҥлдіруші) кҥшіне 

баса назар аударады: ―Большинство этих фактов, связанных с культом слова, указывает на 

разрушителную силу слова. Приводя казахскую пословицу (в дальнейшем ПС) ―тіл тас жарады, тас 

жармаса, бас жарады‖. ―Язык может раздробить камень, а если не камень, то голову человека‖, 

выдающийся казахский ученый Чокан Валиханов отмечал: ―Язык человека через слова… имел 

разрушительное влияние‖, и оно, по его мнению, считается остаточным явлением шаманизма среди 

казахов. В этом примере довольно четко выражена вера в отрицательное (разрушительное, 

смертельное и др.) воздействие слова, общетюркский характер которой потверждается наличием 

аналогичной ПС в ряде других тюркских языков, например: узб. Тил тош яради, тош ярмаса бош 

яради; уйгур. Яхши соз ташни яради, яман соз башни. ―Доброе слово камень точит, злое голову‖. 

Ясно видна дифференциация ―хороших‖ и ―плохих‖ слов. 

Казахская ПС ―Атқан оқ бір кісіні ҿлтіреді, айтқан сҿз мың кісіні ҿлтіреді‖. ―Выпущенная стрела 

убивает одного человека, а сказанное (недоброе, злое) слово поражает тысячу‖ подчеркивает силу 

слова, способного истребить множество существ. Конечно, здесь налицо гиперболизованная форма 

передачи смысла. Но всякий перенос рождается на основе вполне реальных предметно-образных 

представлений носителей языка. В данном случае показана  вера наших предков в могучую силу 

слова‖ [4;41-42]. Сҿздердің нақты мҧндай кҥштері қазіргі ғалымдардың зерттеулерінде дҽлелденген. 

Киелі сҿздердің бҥлдіргіш жҽне емдік т.б. қасиеттері ғылымда қазір ғана дҽлелденіп отырса, сҿздің 

нақты магиялық кҥші туралы біздің ата-бабаларымыз сонау кездерден-ақ білген. Сҿздің мҧндай 

алапат кҥші туралы біліп қана қоймай, оны ҽр тҥрлі мақсаттарда қолдана білгендіктерін атап ҿткен 

жҿн. Сҿздің магиялық кҥші ерте кездерден-ақ ҽр тҥрлі жҿн-жоралғы, рҽсімдерде: алғыс, бата, 

қарғыс, жалбарыну жҽне т.б., сондай-ақ емдеу мақсатында арбау, құрт шақыру, кҿшіру, бақсы 

сарыны, бҽдік жҽне т.б. қолданылды. 

Қазақ фольклорындағы магиялық жанрдың киелі мҽтіндерінде қолдан-ылатын киелі сҿздер 

фидеистік қызмет атқаратын болған. Н.Б.Мечковскаяның пікірінше, киелі сҿздер мен киелі 

мҽтіндердің фидеистік қызметінің ерекшеліктері сҿздерге, сҿз ҿрнектеріне, баяндауға, баяндау 

жҥйелілігіне магиялық қабілет тҽн болуы, сол сияқты адамның жоғарғы кҥштерге-ҿзінен басым 

кҥштерге, ҽдетте кҿрінбейтін жҽне ешқашан да толық танып-білу мҥмкін болмайтын кҥштерге 

табынуы болып табылады [2; 77-78]. 

Діни-табыну тҽжірибесі мен коммуникацияда (қарым-қатынаста) киелі сҿздер (ҽдетте бҧл 

Алланың есімдері мен теңеулері) мен киелі мҽтіндерге (Қҧранның аяттары мен сҥрелері) магиялық 

қасиет тҽн болады. Логикалық-семантикалық аспектіде киелі мҽтіндер мен киелі қарым-қатынасты 

зерттеген Г.В.Гриненко былай деп жазады: ―Пожалуй, наиболее специфическим признаком, который 

приписывается верующими сакральным текстам (если не всем, то большинство), является наличие у 

них магической силы. Эта магическая сила сакральных текстов выражается, в частности, в том что 

текст (произнесенный, написанный или продуцируемый в вербальной форме) может выступить в 

роле амулета, отгоняя злые вредоносные силы и привлекая добрые, а, кроме того, продуцирование 

или восприятие текста влияет на душу тело человека (коммуникатора и коммуниканта) и может даже 

изменять мир‖ [7; 33]. 

Қазақ лексикасындағы киелі сҿздер мен киелі мҽтіндер адами қарым-қатынастың тҧрмыстық, 

ҽдеткі, қызметтік, ресми жҽне т.б. тҥрлеріне қарама-қайшы келетін фидеистік, яғни магиялық 

(сиқырлы, трансцеденттік) қарым-қатынаста қолданылады. 

Кҿне замандарда жҽне адамзат қоғамы тарихындағы содан кейінгі кезеңдерде де қоршаған 

ортамен, табиғи кҥштермен, жануарлармен, адамдармен, негізінен магиялық қарым-қатынас (немесе 

коммуникация) болды. Адами вербальды немесе вербальды емес қарым-қатынастың киелілігі 

Мифологиялық дҥниетанымда адамды қоршаған дҥние, табиғат, заттар, жҧлдыздар, планеталар, 

ғарыш – бҽрі тірі деп танылды, яғни архаикалық адам ҥшін жансыз дҥние жоқ . Мҧндай магиялық 

дҥниедегі тірі жандар (қҧдайлар, ата-бабалар ҽруақтары) мен зиянды кҥштер (перілер, жындар, 

шайтандар, албасты жҽне т.б.), табиғат иелері (жер-су иесі, киесі) осы дҥниеде ҿмір сҥріп отырған 

адам тҽрізді тірі, нақты болды. Киелі ҿмірде сҿздердің нақты магиялық кҥші болды, себебі олар 

аталып отырған нысананың ―магиялық орнын басушылар‖ болып есептелді. 

Академик Ҽ.Қайдар былайша тҥсінік береді: ―В так называемый магико-мифологический период 

развития этноязыковых общностей люди глубоко верили в чудодейственную силу слова, они или с 

благоговением или со страхом говорили о теономических, мифологических понятиях и усматривали 

в названиях предметов и явлений нечто таинственное. В силу этой веры любой мог обратиться к 
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верховному божеству Тҽңір (Тенгри) и просить, чтобы тот даровал ему, например, достойного 

наследника или сразил молнией противника, а к Зеңгібаба (покровителю рогатого скота). Ойсылқара 

(покровителю верблюдов), Қамбарату (покровителю лощадей), Шопанату (покровителю овец), 

Шекшекату (покровителю коз) с просьбой оберегать его скот от падежа и других стихийных 

бедствий; роженица могла слезно умолять покровительницу женщин Бибіпатиму об облегчении ее 

родов. Родители невесты, обращаясь с просьбой, сопровождавщейся соответствующими 

ритуальными действиями (подливание масла в огонь и др.) к покровительнице домашнего очага Ұмай 

(или Умай ана), верили что она будет благосклонна к ним и поддержит огонь в очаге молодоженов, 

пошлет им счастье и покой‖ [4; 44]. Ҽ.Қайдар ҽр этнотілдік ортада табыну сҿздері (киелі, магиялық 

сҿздер – К.А.Е.) жҿн-жоралғы, рҽсімдердің бірте-бірте қҧрамдас бҿлігі бола бастағанын атап 

кҿрсетеді [4; 44]. Жоралғының фидеистік (магиялық) ҽрекет пен сҿздің бірлігін білдіретіні белгілі 

жҽне сҿздің магиялық қҧдыреті салттық фольклордың пайда болуы мен қолданылуының негізін жҽне 

себебін қалады. Фольклор, ҽсіресе магиялық фольклор жанрлары магиялық сипаттағы жҽне салттық 

ҽрекеттер мен киелі сҿздердің ерекше қоспасын білдіретін жҿн-жоралғы, рҽсімдерден туындады.  

Киелі сҿзге табыну ерекше орын алатын мифологиялық дҥниені қабылдау таңбасы ҿте ҧзақ уақыт, 

тіпті бізге дейін сақталып отырған. Дҽл осы магиялық сҿзге деген сенім магиялық фольклордың 

жалбарыну, алғыс, бата, бақсы сарыны, арбау, құрт шақыру, бҽдік жҽне т.б. жанрларының 

қолданылуына ықпал етті. Фольклор ҿнер, яғни ҽлемнің кҿркемдік-эстетикалық кҿрінісі ретінде 

дҥние мен зат туралы қасиетті ілім-мифологиядан дамитындығын айрықша атап ҿткен лазым [2; 83]. 

Мифологияда, мифологиялық дҥние қабылдауда адамды қоршаған ортаның табиғаттан тыс, 

магиялық қасиеттері мен сапаларына, оның ішінде сҿздердің магиялық кҥшіне деген сенім бар. 

Осының нҽтижесінде мифология жҽне мифологиялық киелі мҽтіндер мен сҿздер діни-магиялық 

сипатқа ие, ол салттық фольклордың магиялық жанрларында ҧзақ уақыт сақталады. Сонымен қатар 

дҥние мен болмыстың киелілігі туралы мифологиялық тҥсініктер біртіндеп кҥңгірттене жҽне 

алғашында діни-магиялық вербальды мҽтіндер жеке фольклорлық мҽтіндерге айнала бастады, мҧнда 

сҿздің магиялық қызметі мҥлде байқалмайды. ―В мифолого-фольклорной сфере ослабление веры 

слова и вообще веры в чудесное, трансцендентное вызывало усиление познавательных, эстетических, 

развлекательных функций таких произведений. Их мифологизм таял: из мифолого-фольклорных они 

становились фольклорными текстами‖ [2; 87]. Сонымен, сҿздің магиялық қасиетіне деген сенімге 

негізделген қазақ фольклорының магиялық жаныры негізінде (генезисінде) діни-магиялық деп 

есептеуге болады жҽне алғашында кҿркем қҧбылыс ретінде танылмады, бірақ уақыт ҿте келе кҿркем 

жанрларға тҽн, сҽйкес  болатын қҧрылымдық-поэтикалық атрибуттары бар салттық жҽне арбау 

фольклорының жанрларына ҿзгерді, ҿзгере тҥсті. 

Сонымен қазақ тіліндегі киелі сҿздердің басты, негізгі ерекшелігі – (мифологиялық 

дҥниетанымда) арбаушы, бақсының емшілік тҽжірибесінде қайырымдылық жҽне қастандық 

жасайтын вербальды магияда қолданылатын олардың фидеистік кҥші мен қызметі, функциясы болып 

табылады. Киелі заттар, сандар, географиялық жҽне ғарыштық нысаналарды,  киелі адамдарды, 

пайғамбарларды, ҽруақтарды, киелі жануарлар, қҧстар, жыландар, айдаһарларды т.б. атайтын 

лексикалық бірліктер сакральды атаулар (киелі сҿздер) болып саналады. Киелі, сакральды сҿздер 

типтерінің бірі - мифологиялық-діни аспектіде қарастырылатын табу жҽне эвфемизмдер болып 

табылады. Қазақ тіліндегі киелі сҿздер мифологиялық ҽлем бейнесінің, мифологиялық-діни сана мен 

ойлаудың тілдік репрезентанттары ретінде қарастырылды. Қазақ тіліндегі киелі сҿздерінің шығу тегі, 

семантикасы мен қолданылу ерекшеліктерінің этномҽдени мҽні, мифологиялық ойлау, сана, 

дҥниетанымның ҽсерлерімен анықталады. Киелі сҿздер мифологиялық сана мен дҥниетанымдық 

ерекшеліктерді бейнелейді, онда адамды қоршаған ҽлем мен адамның ҿзі киелі, фидеистік 

қасиеттерге ие болады. 

Қазақ тілі лексикасына жасалған этнолингвистикалық талдау мынаны аңғартады: бҥкіл ҽлем мен 

адамның тҧрмыс-тіршілігінің барлық қыры мен сыры мифологиялық санада табиғаттан тыс қасиетті 

(қайырымды жҽне қатігез) қҧпия кҥштерді туындататын, олар ҽрекет ететін идеялардың салдары 

болып табылады. Басқаша айтқанда, ҽлем мен адам тіршілігіндегі ―тҧтас - киелілікті‖ қазақ тілінің 

лексикасындағы белгілі бір бҿліктің ―киелілігі‖ анықтайды. Киелі сҿздердің басты ерекшелігі - 

олардың (мифологиялық дҥниетанымда) магиялық кҥшке ие, сол себепті фидеистік (табиғаттан тыс) 

қызмет атқарады. Алғашқы кҿне қауымдық  жҽне кейінірек-тегі мифологиялық-діни ойлау 

болмысында сҿз  затпен, нҽрсемен (дено-татпен) берік байланысты болды,  сҿз аталған затқа 

имманентті тҥрде тҽн еді.  Сҿз бен іс-ҽрекет арасында тығыз ҿзара байланыс болды: кҿптеген 

магиялық іс-ҽрекеттер сҿз арқылы іске асырылып отырды. Осының негізінде вербальды магия пайда 

болды, ол елшілік жҽне зҧлымдық жасаушы, болып бҿлінеді. Ҽдет-ғҧрып фидеистік (магиялық) 
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ҽрекет пен сҿздің бірлігін кҿрсетеді жҽне ғҧрыптық (магиялық) факторлардың қалыптасып, 

қолданылуының негіздері мен себептерін қҧрайды). Қазақтардың заттық ҽлеміндегі денотаттар 

семиотикалық дҽрежеге ие (киелі мҽнге) бола отырып, ҽдет-ғҧрыптар мен ырым-жоралар жҥйесіне 

енеді. Қазақтардың заттық ҽлеміндегі мҧндай киелі бҧйымдар мен керек-жарақтардың атаулары 

магиялық кҥші мен қызметі айқын. Қазақтың дҥниетанымындағы киелі дҥние мен оның атаулары 

заттық мҽдениеттен ғана емес, рухани жағынан да кҿрінеді. Қазақ тіліндегі киелі сҿздің жҽне 

қазақтың сакральды вербальды мҽтіндерінің қолданылуы қазақтың салттық магиялық фольклорының 

материалдарында аңғарылып, кҿрініс табады.  

Сонымен қазақ тілінің киелі сҿздерін яғни тіліміздің киелі лексикасын этнолингвистикалық  

тҧрғыдан зерттеп, қарастыру бҥгінгі кҥнде маңызды болып табылады. Халқымыздың мол мҽдени 

мҧрасы болып табылатын, халық ҿмірінің ажырамас бір бҿлігіне айналған тіліміздегі киелі сҿздер 

мен сҿз бірліктерін зерттеп, қарастырудың  қазіргі тіл білімі ҥшін, ҿсклең ҧрпақ ҥшін зор маңызы бар. 

Қазақ тіліндегі киелі сҿз  лексикалық бірліктерінің қазақ халқының наным-сенімдері, ҽдет-ғҧрыптары 

мен ырым-жораларына қатысты мифологиялық сипаттағы ҽр тҥрлі ақпараттар мен мҽліметтерді 

қамтиды жҽне бейнелейді. Қазақ киелі сҿздері қазақтардың бай, мол мҧралы  рухани мҽдениетінің 

тілдік кҿріністері іспетті... 

Бҥгінгі кҥнде ҧлттық қҧндылықтарымызды ҧлғылап,  ҧлы қазақ даласы-ның мол мҽдени-рухани  

мҧраларын  баршаға паш ету бҧл біздің елдігіміздің тың тҧғыры болмақ... 
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Қазақ тіл білімінің майталманы, белгілі тілтанушы ғалым, қазақ тіл білімін зерттеуші Қ.Жҧбанов 

туралы кҿп айтуға болады. Ол лингвист ғалым ретінде қазақ тіл білімінің қай саласына да қаламы 

жҥйрік, ойы озық, ҥлкен талант иесі болды. Ғалым ҿзінің аз ғана ғҧмырында тіл білімінің қай 

саласына да ҿз қаламының ізін қалдырып, қазақ тіл білімінде ҿз қолтаңбасын қалдырды. Ғалымның 

тіл білімі салалары бойынша қҧнды материалдары қатарына қазақ диалектологиясы туралы да айтқан 

қҧнды пікірлерін назардан тыс қалдыруға болмайды... 

Қ.Жҧбанов та тіліміздегі диалектілік қҧбылыстардың пайда болу жолдарын алғашқылардың бірі 

болып тҥсіндірді.  

Қҧдайберген Жҧбанов 1935 жылғы 20-шы қарашадағы санында жарияланған «Қазақ ҽдебиеті» 

газетіндегі «Тҿңкеріс жҽне қазақтың ҧлт тілі» деген мақаласында халқымыздың тілінің ҿсу, даму 

мҽселелерінен сҿз қозғайды. Қазақ тіліндегі диалектілік белгі, ен-таңбаның пайда болуы, оның 
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сырына терең ҥңілу, зер салу мҽселелері болды. Ғалым қазақ тілінде диалектілердің бар екенін қазақ 

тілінің диалектілік ен-таңбаның тіл жҥйесінде байқалатынын саралап кҿрсеткен [1]. 

Профессор Қҧдайберген Жҧбановпен бір салада еңбек еткен белгілі ғалым, академик Шора 

Сарыбаев ағамыздың мҧрағатында сақталған Қ.Жҧбановтың «Қазақ тілінің жоғарғы курсы» деп 

аталатын тезис тҥрінде жазылған дҽрістер жинағының «Диалектология» деп аталатын 27-ші 

бҿлімінде автор тіліміздегі диалектілік қҧбылыстарды фонетика, лексика, морфология, синтаксис деп 

тҿрт салаға бҿліп, олардың ҽрбіреулеріне мысалдар келтіреді, диалекті, говор, наречие деген тілдік 

терминдерге тҥсініктер береді. 

Ғалымның «Дҥниеде диалектісіз тіл болған емес. Халық тілі – диалект жинағы» - деп 

топшылайтын тҧжырымдарының маңызы зор. Бҧдан ғалымның қазақ диалектілеріне деген 

кҿзқарасының, ниетінің қандай екенін нақты ҧғынуға болатындай-ақ...  

 Қ.Жҧбанов қазақ диалектологиясы жҿнінде ҧстанған ҿз пікірі бар ғалым болды. Ол диалектолог 

ғалым болмаса да, тіліміздегі диалектизмдерді арнайы зерттемесе де, олар туралы кҽсіби дҽрежеде 

ҥлкен пікірлер айтып, ой тҥйген тіл мамандары қатарындағы ҿзіндік орны бар ғалым. Сондай-ақ 

ғалым ҿз дҽрістерінде ғалымдар: В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский сияқты тҥркологтардың да қазақ 

тілінің диалектілік қҧрылысына қатысты қҧнды пікірлер айтып кетеді. Ғалымның диалектология 

жайлы ой-пікірлері мен ҧстанымдары, диалектілік қҧбылыстардың жігін жыға тануы, ҿзі ҧстанған 

айқын бағытының бар екені оның еңбектерінен толық аңғарылады. 

Қ.Жҧбанов тіл білімінің диалектология саласын терең зерттеп қарамаса да, осы салаға қатысты, 

кҽсіби дҽрежеде ҿзінің тҧжырым, пікірлерін нық білдіріп, диалектілердің барлық тілде де бар 

болатынына, диалектісіз еш тіл болмайтынына шҥбҽ келтірмей, ҿз ойларын ғылыми негізде дҽл 

жеткізе білген. 

Жоғарыдағы аталған мақаласында ғалым бірқатар диалектілер жҿнінде сҿз қозғайды. Ғалым: 

«Диалектілер тҥрлі болады: дыбыстық диалект, морфологиялық диалект, лексикалық диалектілер» 

деп жіктейді. Бҧл жерде ғалым фонетикалық (дыбыстық), морфологиялық, лексикалық 

диалектизмдердің болатындығын сҿз етіп отыр. Ғалым сондай-ақ «Тҿңкеріс жҽне қазақтың ҧлт тілі» 

деген мақаласында: «...бҧрын диалектілік жоқ деп келген қазақ тілінде болар-болмас жарқыншақ 

барын енді-енді сезіп жҥрміз...» деп ескертеді. Ғалымның осындағы «диалектілік» дегені де, 

«жарқыншақ» дегені де, сҿз жоқ диалектілік элементтерді аңғартса керек. Ғалымның еңбектерінде ҽр 

ҿңірлерде кездесетін тҧрғындардың сҿз саптау машығына тҽн ҽр тҥрлі жерлерде кездесетін диалек- 

тілік, грамматикалық тҧлғалардың бар екені кҿрініс беріп отырады. Қазақ сҿздерінің сҿйлем ішінде 

орналасу ыңғайын тарихи тҧрғыдан қарастыратын кітабында Қ.Жҧбанов сҿздің аяққы шеңберіндегі -

у, -қ дауыссыздарының алмасу жайын тҥсіндіру ҥстінде сҧрау, қыстау сияқты тҧлғалардың сҧрақ, 

қыстақ деген баламалары қазақ жерінің тҥскей атырабына тҽн дейді [2; 37]. 

Бҧл жарыспалы сҿздердің екі ҧдай нҧсқасының екеуі де қазіргі ҽдеби тілде қатар қолданылып жҥр. 

Тіл тазалығы ҥшін бірнеше нҧсқада араласа қолданыс тауып жҥрген дублеттердің белгілі бір 

сыңарының ҽдеби вариант ретінде орныққаны дҧрыс.  

Сол еңбекте ғалым «үйге шейін», «ертеңге шейін» дегендермен айтылатын, ҽдеби, 

жалпыхалықтық сипат алған шейін шылауын солтҥстік облыстың халықтары шекейін тҥрінде де 

айтатынын ескертеді [1; 66]. 

Автордың бҧл жерде дҽлелдегелі отырғаны осы сҿздердің таралу шегі изоглосы (географиясы) 

емес, екі нҧсқада ҿзара сҽйкесім тауып отырған «й», «к» дауыссыздарының тҿркіндес дыбыстар 

екендігі. Бҧл жерде берілген сҿздердің изоглосын айқындауды мақсат етпегенмен, ғалым олардың 

қайсысының қай аймаққа тҽн сҿйленіс ҥлгісі екенін обьективті тҥрде айтып беріп отыр. 

Сондай-ақ батыстық белгілі диалектолог ғалым Сапарғали Омарбековтың Қ.Жҧбанов туралы 

жазған «Диалектілік қҧбылыстар тҿркінін тереңнен барлаушы» деп аталатын мақаласының да 

қҧндылығы жоғары екенінін айтып кету керек. Онда тілімізді диалектологиялық тҧрғыдан зерттеумен 

арнайы шҧғылданбаса да, ҿзге тілдер сияқты қазақ тілінің де диалект атаулыдан қҧр алақан емес 

екендігін айтқан, ондағы диалектілік қҧбылыстардың пайда болу жолын тҥсіндіруге алғаш ҧмтылған 

тіл мамандарының бірі профессор Қ.Жҧбанов екенін жҧрттың бҽрі біле бермейді. «Қазақ ҽдебиеті» 

газетінің 1935 жылғы 20 қарашадағы санында жарияланған «Тҿңкеріс жҽне қазақтың ҧлт тілі» деген 

мақалаға назар аудару бҧл секілді пікірдің шҥбҽсыздығына біздің кҿзімізді кҽміл жеткізеді. Мақала 

қазақтың халық тілінің, ҽсіресе оның ҽдеби нҧсқасының революциядан кейінгі дҽуірде даму 

жағдаятын баяндауды негізгі нысаналы мақсат етіп алғанымен, тіліміздің ҿсу, ҿркендеу барысында 

бағзы бір замандарда оның басынан кешкен басқа жҽйттер хақында да келелі кеңес, арналы ҽңгіме 

қозғайды. Бҧл ең алдымен қазақ тіліндегі диалектілік белгі, ен-таңбаның ҽдепкі пайда болуы мен 

оның қазақ тілі топырағында ірге тебуінің қыр-сырына ҥңілу, соған іздеу салып, із кесу. Бҧл ыңғайда 
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қазақ елінің басын қосып, қонысын біріктіріп, ҧлан-байтақ сахараны шарлап кҿшкен жҧрттың тілін 

бір арнаға тоғыстырған, бір шаңырақтың астына ҧйысқан сҿйлеу мҽдениетіне ие қылған кезең Ресей 

патшалығына қараған, соның билігіне мойын ҧсынған кез емес, одан бҧрынғы арыдағы кезең еді, - 

деп тҥйеді ғалым [1]. Қазіргі тҥркі текті жҧрттардың кҿпшілігін бір қазанда қайнатып, бір ошақтан 

ҿрбіткен кешегі Алтын Орда мҽдениетінің іргесі шайқалғаннан кейін кҿптеген ру-тайпалардың ҧсақ-

ҧсақ халықтарға ыдырағаны мҽлім. Егер жазба тарихтың ауқымымен ҿлшесек, Қ.Жҧбанов меңзеген 

тіл тҧтастығының қазақ қоғамында қалыптасу кезеңі сол тҧсқа дҿп келеді. Қазақ хандығының 

қҧрылуы да осы бір ірі тарихи шайқалыстың жаңғырығы іспетті қҧбылыс. Ғалым елдің ҽлеуметтік 

ахуалын-дағы, тҧрмыс-тіршілігіндегі обьективті факторларға сҥйене отырып, қазақ тілінің сол кездегі 

тҧтастығын былайша дҽлелдейді: «Кҿшпелі мал шаруашылығы жҽне жер-мҥліктің ортақтығы адамды 

бір орынға арқандамай, бір-бірімен араласуына, Ертістен кҿшіп Сыр қҧлауына, Шудан кҿшіп Жайық 

келуіне толық мҥмкіндік беретін еді. Бір ру мен екінш ру ғана емес, сол кезде бір жҥз бен екінші 

жҥздің от-суы, ҽрі малдың сезон-сезондағы жайылымы қазақ елін қыдыртып, бірінің ҥстіне бірін 

қҧлата беруші еді... Осылардың нҽтижесінде қазақ мҽдениетінің, оның ішінде қазақ тілінің бірігуі, 

тҧтасуы, ҿзінше ҿркендеуі пайда болды». Патшалы Россияның қол астына қарағаннан кейін бҧл 

тҽрізді қазақ тҧрмысында ежелден ірге тепкен дҽстҥр тҥбегейлі ҿзгерді. Автордың ҿз сҿзімен 

айтқанда: «Шет жаудан қорғану міндеті де, ішкі кҿпшілікті дегеніне кҿндіру міндеті де ҥкімет қолына 

кҿшті. Бҧрын мал бағып, малы мен басын қорғауға қоғам болған, қоғамдық санасы бар қазақ енді тек 

малшы болды. Ҿз малы мен ҿз басының қамынан басқа оған ойлайтын еш нҽрсе қалған жоқ. Сҿйтіп, 

азаматтық санасы кеміді... Жер пайдаланудың жаңа тҥрі ауылда крепостнойлыққа ҧқсас қатынас 

тудырды, бҧл жҧртты одан жаман деморальдандырды. Қазақтың жері кесіліп, кҿш жолы ҥзіліп, ҽр ру, 

ҽр ҥй жерге арқандала бастады. Қатынас тоқтады. Ҽр жердегі қазақ ҽр тҥрлі жағдайда кҥнкҿріс жасап, 

ҿз бетімен кетуге, мҽдениет бірлігін сҿгуге айналды. Қазақ тілінің диалектілері дейтініміздің 

бірқатары, міне, осы дҽуірде, осы ыдыраудың нҽтижесінде туды» [1]. 

Ғалымның, автордың бҧл пікірі, ҽрине, қазақтағы диалект біткеннің бҽр-бҽрінің пайда болуы дҽл 

осы бір ғана кезеңге келіп тіреледі дегендік емес. Мақала иесінің ҿзі ҽдейілеп кҿрсеткендей, бҧл 

жерде тек «диалектілердің бірқатары» жҿнінде ғана болып отыр. Оның ҥстіне бҧл кісінің мҧндағы 

«диалектілер» деп атап отырған обьектісін тіліміздің диалектілік ерекшеліктері, жергілікті тіл 

элементтері кҿлемінде ҧққан абзал. Олай дейтін себебіміз, біз кейінірек айтқалы отырған тағы бір 

еңбегінде оқымысты диалект деген терминді тура осы мағынада қолданған. Мҽселен, ол кісі: 

«Диалектілер тҥрлі болады: дыбыс диалект, морфология диалект, лексика диалект» деп саралайды. 

Демек, ол фонетикалық (дыбыстық), морфологиялық, лексикалық диалектизмдердің болатындығын 

айтқан, сҿз еткен. Сондай-ақ автор жоғарыдағы аталған мақаласының тағы бір жерінде: «... бҧрын 

диалектілік жоқ деп келген қазақ тілінде болар-болмас жарқыншақ барын енді-енді сезіп жҥрміз...» 

деп ескертеді. Ғалымның осындағы «диалектілік» дегені де, «жарқыншақ» дегені де, сҿз жоқ ҽңгіме 

тҿркінінің бҧл орайда диалектілік элементтерге барып саятынын аңғартса керек. 

Қ.Жҧбанов бір тілдің ҿз ішіндегі ала шҧбарлығы, яғни диалект тҥрліше болады: 1) дыбыс диалект: 

даяр/таяр, ашшы/ашты, чай/шҽй, ж/дж. 2) морфологиялық диалект: Қазақстанның батысында 

айтылатын: «Ол Мҽскеуде оқулы» дегендегі -улы жҧрнағы осыған жатады. Бҧл «бітулі киім» 

дегендегі ҥлгі емес. 3) лексикалық диалект: бақыр-бақыраш (шелек-шҿміш мағынасында) [3; 518]. 

Диалект сҿйлем тҥрінде де болуы мҥмкін. Қазіргі тіл біліміндегі наречие, говор деп аталып 

жҥргендер осы диалектіге жатады: говор – ҧсағы, наречие – ірісі. Бір елдің белгілі бір ауданында 

қолданылатын тілдің ҿзге елдің сҿзінен ҿзгешелігі – жергілікті ерекшелік болып табылады. Дҥниеде 

диалектісіз тіл болған емес. Халық тілі дегеніміз сол диалектілердің жинағы. 

Қ.Жҧбанов артына қалдырған игі істері мен ғылыми мҧралары қазақ тіл білімі ҥшін берері зор. 

Тҥрколог ғалым П.М.Мелиоранскийдің XIX ғ. аяғында жарық кҿрген «Қазақ тілі грамматикасында» 

(«қырғыз тілі грамматикасы») сондай-ақ Брокгауз бен Ефронның энциклопедиялық сҿздігінде (1895) 

қазақ тілінде диалект жоқ деп жарияланды. Бҧндай теріс кҿзқарастың орын алуының себебі бҥкіл 

тҥркі тілдерін бір ғана тілдің ҽр алуан диалектілері ретінде қабылдайтын революциядан бҧрынғы 

отандық тҥркологияға тҽн жалпылама тҥсінікке де байланысты. Сондай-ақ ірі тҧлға – В.В.Радловтың 

қазақ тілі жҿніндегі пікірлерін жете тҥсінбеушіліктің де белгілі кҿлемде салқыны тиді. Шынында, 

В.В.Радлов қазақ тілінде диалектілік ерекшеліктердің бар екендігін ада-кҥде жоққа шығарған емес. 

Ол тек ҽр тҥрлі қазақ тайпаларының тілінде елеулі айырма жоқ деп қана кҿрсеткен болатын.  

В.В.Радловтың сҿзін сол қалпында келтіре кетсек: «Значительной разницы в языке различных 

племен киргизов (казахов. – С.О.) нет» [4]. Бҧл жердегі «елеулі айырма жоқ» дегенді, ҽрине, «айырма 

мҥлдем жоқ» деп тҥсінуге болмайды. Сол сияқты В.В.Радлов Қазақстанның шығыс ҿңірінде тҧратын 

қазақтардың тілінде сҿз басында қосар (аффрикат) «дж» дыбысының келетінін, ол батыс ҿңірінде 



96 

 

қазақтар тілінде бҧндай қҧбылыстың жоғын елдің кҿбінен бҧрын байқаған. Осыған орай 

П.М.Мелиоранский де ҿзінің алғашқы пікірлерінен басқаша қорытындыға келіп, кейінірек: «Орынбор 

губерниясындағы қазақтардың тілі олардың Батыс Сібірдегі бауырластарының тілінен сҽл 

ҿзгешелеу» - деп жазған-ды [5, 36]. 

Аффрикат «дж» шығыстағы қазақтардың тілінде бар да, батыста жоқ дегенді бҧл кісі де айтқан. 

Э.А.Шмидт [6; 302] пен А.Н.Самойлович те [7; 324] оңтҥстік ҿңірдің кей жерлері мен шығыстағы 

қазақтардың тілінен қосарлы «ч», «дж» аффрикаттарын жазып алып, ҿз зерттеулерінде сҿз еткен.  

Профессор Қ.Жҧбанов бҧл материалдар, пікірлердің барлығынан да хабардар болған. Ол 

жоғарыда аталған «Лекцияларында» ғалым мынадай кҿзқарас айтады: «Радловтар, оған еріп 

Мелиоранскийлер сҿз басындағы «е» -ні «йе» тҥрінде айтатын да ел бар деген; «е» -ні де, «йе» - ні де 

айтатын қазақ. Радловша, Орынбор жағының қазағы «йе» дейді екен (ол Семейден Алматыға келген). 

Радлов «қазақта диалект жоқ, жеке адамдардың сҿзінде ғана ҿзгешелік бар» деген. Мелиоранский 

бҧған ерген», - дей келіп, диалект жоқ деуші қазақ зиялыларына қатты қынжылыс білдіреді. Содан ҽрі 

бір адамның ҿзі бірде «бармадым», бірде «барғам жоқ», тағы бірде «барған емеспін» тҥрінде сҿйлеуі 

мҥмкін екенін айта отырып, «бҧларды диалект деу, меніңше, дҧрыс болмаса керек, мҧның 

ҽрқайсысының  арнаулы формасы болғаны сияқты, арнаулы мағынасы да болуы керек» деп ескертеді 

де, ойын одан ҽрі былай қорытады: «Бірге жасасқан ел бір-бірінен тіл алмай тҧрмайды. Сондықтан 

монғолда темір, алдан деп сҿйлесе, қазақта темір, алтын деп сҿйлейді. Марр кҿрші халықтардың 

бір-бірінен тіл алып қана қоймайтын, олардың ортақ сҿздері де болатынын айтқан. Қазақ пен монғол 

темір мен алтынды соны тапқан елден алған; ол заманда қазақ, монғол деген ел де болмаған, аралас 

жҥрген халық болған». Ғалымның бҧл тезистері де диалектіні тҥбегейлі танымай, атҥсті тҧжырым 

жасаудың қате болатындығын ескерткендей. Ғалым академик, А.Н.Самойлович қазақ ғалымдарымен 

бірге лингвистикалық экспедициялар ҧйымдастырды. Ол тҧста А.Н.Самойлович СССР Ғылым 

академиясы Қазақ филиалының председателі болған да, профессор Қ.Жҧбанов сондағы Тіл білімі 

секторын басқарған. Демек, бҧл екі адам тірі тілдің деректерін ҧқыпты жинастырудың қажеттілігін 

сол кезде-ақ кҥн тҽртібіне қоя білген. Осы тілдік мҽліметтерді хаттауға ерте араласқан 

тҥркологтардың бірі Н.А.Баскаковтың естеліктеріне қарағанда, Қ.Жҧбанов экспедициялық 

ізденістердің ҽдіс-тҽсілдерімен бҧрыннан таныс болған.  

Сондай-ақ ғҧлама ғалым, Қ.Жҧбанов қазақ диалектілеріне де ҿз кезінде кҿңіл бҿлген тҥрколог 

ғалым, Н.А.Баскаковпен ҥзеңгілес болғандығы, Н.А.Баскаков ҿзінің алғашқы экспидициялық 

сапарында Қазақстан мен Қырғызстан территориясына этнолин- гвистикалық мҽліметтер жинаудың 

маршрутын белгілеу ҥшін Қызылордаға Қ.Жҧбановты іздеп келіп, жолыққандығы айтылады. 

Қ.Жҧбановтың араласуымен жасалған тілдік экспедициялардың тіл тарихы, диалектизмдер ҥшін 

маңыздылығы зор. Осы тілдік экспедиция маршруттарының бойымен қазақ, қырғыз, ҧйғыр 

халықтарының этнографиясы, диалектілері мен говорлары, кҿптеген тілдік деректері жҿнінде мол 

мҽліметтер жиналған. Осы материалдардың негізінде қанша еңбек, мақала жарияланғанын хабарлай 

келіп, А.Н.Баскаков былай деп жазады: «в установлении этого маршрута неоценимую услуги оказал 

Х.К.Жубанов и его старшие коллеги, хорошо знавшие топографию этого района... Следует отметить, 

что без этих консультаций и помощи местных научных работников мы не смогли бы так эффективно 

использовать то время, которое было дано экспедиций на этот регион, так как далее наша поездка 

должна была быть продолжена из Пишпека в Чорджоу, затем Ургенч – Хива-Турткуль – Чарджоу – 

Москва [8].  

Белгілі ғалым, лингвист Қҧдайберген Жҧбановтың қазақ тіл білімінің ерекше саласы 

диалектология ғылымының мҽселелеріне ҥлкен кҿңіл бҿліп, жергілікті тілдік ерекшеліктерге кҿңіл 

бҿлген. Тіліміздің қалыптасып дамуы, ҽдеби тіл негізінің салынып, баюы да осы тіліміздегі 

диалектілермен тығыз байланысты. Ендеше диалектілердің қоғамда да, ғылымда да орны ерекше 

болатыны даусыз. Осы мҽселелерді кҥн бҧрын сезе білген, халық тіліндегі жергілікті ерекшеліктердің 

яғни диалектизмдердің тіл біліміндегі орнын анықтай білген ғҧлама ғалым, Қ.Жҧбанов та тіліміздегі 

диалектілік қҧбылыстардың пайда болу жолдарын алғашқылардың бірі болып тҥсіндірді. Арнаулы 

лингвистикалық білім алған қазақ тҥркологтарының ҿз ана тілін ғылыми тҧрғыдан зерттеуші маман, 

ғалым дҥние жҥзі лингвист ғалымдарының ҿзық ҽдіс-тҽсілдерін молынан пайдалана білген, қазақ тіл 

танымының ірі ғылыми мектебін қҧра білген, білгір маман, тілші-ғалым. 
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Тюркское ba:la (resp. башк. бала) входит в тематическую группу ‗названия лиц‘ и/или ‗термины 

родства‘. Последняя получила  подробное освещение в целом ряде исследований. Из работ 

последнего времени следует отметить книгу Д.Б. Рамазановой [Рамазанова 2014]. Ученые Казахстана 

также внесли свой вклад в эту область науки. Так, опубликованы исследования С.Бизакова, 

М.Сарыбаевой и других.  

Этимология башкирского и тюркского бала представляет собой пример хорошо изученного слова 

из основного словарного фонда; тем не менее, обращает на себя внимание отсутствие этой известной 

всем лексемы в 100-словном списке М.Сводеша, как и слово тҽнҽй‗ребенок‘, которому было уделено 

внимание в одной из предыдущих публикаций авторов [Nafikovet al 2015, 263-270].  

В современном башкирском языке слово бала служит основой для ряда лексем: в 

словообразовательном словаре башкирского языка их насчитывается 47 [Ишбаев 2005, 80]. Так, 

имеются следующие дериваты в литературном языке: балалыҡ‗детство, младенчество; ребячество‘, 

балалау‗рожать; котиться (например, о кошке, зайчихе); пороситься (о свинье)‘, балаланыу‗впадать в 

ребячество; вести себя как ребенок‘, балаһыныу‗считать; чувствовать себя ребенком‘, 

балаһытыу‗считать ребенком кого, обращаться как с ребенком с кем‘, балапан‗птенец беркута или 

ястреба (самый сильный и крупный)‘,балаян‗средний или второй птенец орла или 

ястреба‘,балаятҡы‗детское место, плацента; матка‘, бала-саға‗ребята, дети, детвора‘. Из диалектных 

вариантов привлекают внимание лексемы и значения бала‗молодой‘,‗мелкий‘, ‗маленький‘, балағас 

‗маленький‘, балаятҡы,бала-сула, бала-сүрҽ‗детвора‘, бала ‗мальчик, сын‘, балабесҽй ‗котенок‘, 

этбала ‗щенок‘, балыҡбала ‗мальки рыб‘, баҡабала ‗головастик‘, балағос‗молодой пчелиный рой‘, 

бала ҡабы, бала ғапсығы‗послед‘, балалыҡ‗матка‘, балапан‗толстяк; тяжеловесный; грудной 

ребенок‘, бала теш‗молочный зуб‘[Башҡорт... 2002]. Как видим, семантически башкирское бала 

соотносится с понятиями ‗маленький‘, ‗мелкий‘, ‗молодой‘, ‗младший‘, ‗детский‘, ‗ребенок‘, 

‗детеныш/птенец‘, ‗то, что относится к ребенку‘. На основе понятия ‗маленький, младший‘ 

формируется лексема балдыҙ ‗шурин (младший брат жены); свояченица (младшая сестра жены)‘.  

Этимологическое толкование тюркского bala: дано в нескольких широко известных в тюркологии 

трудах. Так, этимон и ареалы описаны в [Clauson 1972, 332], наиболее подробная информация 

содержится в словаре Э.Севортяна [Севортян 01978, 47-49], где обращают на себя внимание такие 

редкие формы, как уйг. диал. vala, тур.диал. balak, malak, bal [с.48], где уйг. valaв значении ‗семья‘, а 

тур.диал. – в значении ‗брат, сестра‘. 

‗Ребенок, дитя‘ – главное значение, применимое к человеку и животным, распространенное почти 

во всех языках и памятниках. Другие производные значения: ‗маленький, младенец, сын, слуга‘ 

[Мусаев 1997, 307], см. также [ДТС 1969, 80], [Севортян 1978, 48-49]. В последнем авторитетном 

источнике тюркское *băla объяснено не как исконное, а заимствованное слово, взятое через 

посредство согдийского языка из санскритскогоbālá ‗маленький; молодой; ребенок‘ (мнения 

Б.Мункачи, В.Банга, С.Малова). По сведениям Р.Ахметьянова [Ҽхмҽтҗҽнов 2005, 102],когнаты с 

глухим анлаутом отмечены в ягнобском (иранский язык – авт.) и в телугу (из южно-дравидских – 

авт.). 

mailto:rishrinat@mail.ru
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Согласно К.Мусаеву, видному российскому и казахскому тюркологу,это слово «лепетного 

происхождения, ласковое обращение к ребенку» [Мусаев 1997, 307].  

Алтайская этимология бала в [EDAL 2003, 181] представлена в следующем виде: праалт. *bāla 

‗человек, молодой‘ (пратюрк. *bāla): пратюрк. *bāl-diŕ ‗младшая сестра жены‘, прамонг.*bal-či-r 

‗очень молодой, младенец‘, пратунг. маньч. *bal-di- ‗рождать, родить‘. 

По нашему мнению, башкирское, resp. тюркское и алтайское обозначение ребенка в силу многих 

причин представляется возможным соотнести с ностратическимbɅrɅ ‗ребенок‘ [Иллич-Свитыч 1971, 

194].  

Примечательно то, что в качестве одного из рефлексов семитско-хамитского br ‗ребенок‘ Иллич-

Свитыч указывает кушит.: сахо. bālā, афар bālā (sic. – авт.) ‗ребенок‘, далее дарасаbelti ‗сын‘ 

(дарасаbelto ‗дочь‘) [Opus cit., 195].  

Формы с инлаутным -r- распространены в различных индоевропейских языках: готск., др.-сакс. 

barn, швед. barn; англо-сакс. bearn; др.-фриз. bern ‗дитя‘ [Немировский 1938, 205], ср. кашмир. put 

‗сын‘ // pit ‗дочь‘ [Opus. cit., 216], лат. puer // puella‗мальчик‘ // ‗девочка‘ [Opus. cit., 221].  

Отметим, что в алтайских языках имеется синкретический корень (p)ür ‗плодиться, производить 

детенышей‘ – ‗плод, дитя‘[Кажибеков 1986: 253]. 

Ностратические этимологии также включают алт. *pörʌ- или *p‘ürʌ- ‗рождать‘, ‗потомство‘ 

(эвенк. huru‗семья‘, нанай. puri- ‗рождать‘, монг. üre ‗рождать‘, монг. üre ‗ребенок‘) ~ урал. *perʌ- 

‗родственник‘~ драв. *per- ‗рождать, получать‘ ~ и.-е. *per- ‗рождать, высиживать птенцов‘ ~ сем.-

хамит. *pr- ‗плодоносить, всходить‘; ‗молодое существо‘ [Иллич-Свитыч 1966: 340], ср. и тамил. pira 

‗рождаться‘: нан. puri ‗рождать‘, puri-l ‗ребенок‘, тунг. huril ‗дети‘ [Bouda 1956: 130], ср.-англ. bridde 

‗молодой птенец‘> англ. bird ‗птица‘ [Блумфилд 1968: 467]. Уместна в этой связи цитата из [Clauson 

1972, 332]: «Тюркское bala: первоначально ‗птенец‘.., в дальнейшем расширение значения → 

‗детеныш животного‘ → в современном употреблении (usus– авт.)‗дитѐ‘…».  

Соответствия в до-ностратических языках: юкатек. (Мексика) pal ‗ребенок‘ [Swadesh 1960: 914]; 

чеч. běr, ber ‗мальчик‘ [Trombetti 1925: 116]; такелма will-ii, wayá ‗девочка‘ [Swadesh 1962: 185]; 

ительм. pē, pa ‗ребенок‘ [Worth 1959]; баск. ala-ba ‗дочь‘; майду (Калифорния) p‘y ‗мальчик‘х ностр. 

[Иллич-Свитыч 1965: 360] *pojV ‗дите‘ (ПУ *poj-; ПА *pö- ~ *pi) ‗то же‘ [Viitso 1971].  

Российский и абхазский кавказовед В.Чирикба в отношении баск. ba ‗сын‘, ‗дитя‘ дает следующий 

сопоставительный материал: баск. ba ‗сын‘, ‗дитя‘ (вскрывается в словах типа ala-ba ‗девушка‘, aiz-

pa ‗сестра сестры‘ и т.д.): абх. a-p-ha ‗дочь‘ (где -ha – показатель женского пола, apa >ba ‗сын‘, 

‗дитя‘, ‗детеныш‘). По мнению А.Шагирова, слово *pa ‗сын‘, ‗дитя‘, ‗детеныш‘ (последние два 

значения без различения пола) как самостоятельное слово могло быть утрачено в абхазско-кабард. и в 

убыхском, но сохранилось в абхазско-кабард. p-xwҽ, уб. p-xă<p-xwă  ‗дочь‘, см. [Шагиров, 1988].  

С точки зрения фономорфологического членения показательны схождения кашмир. put ‗сын‘, 

баск. ba ‗дитѐ‘ и подобные им. Ср. ‗по… морфологическому строению архетип ба:ла … можно было 

бы представить в виде *ба:л+-а‘ [Севортян 1978, 49]. 

Как явствует из приведенного выше материала, фономорфологический облик соответствий к 

башк./тюрк. *balaможет быть различным. В этой связи авторы хотели бы дополнить предложенные 

другими учеными толкования рядом новых предложений. 

а) пратюрк. *uruɣ ‗семя‘, чему в башкирском соответствует ырыу 1. ‗род, потомство‘, 2. ‗женская 

половая клетка‘; confero чув. вăрă‗семя‘; уйг. урук‗семя; племя‘, кирг. урӯ‗род‘ [Федотов 1996, 109]. В 

тувинском языке uruɣозначает ‗ребенок, девочка, дочь‘[Тенишев 1997, 115], причем лексему uruɣ 

Э.Севортян считает производной от гипотетической основы *ur- приблизительно со значением 

‗зачать, рожать, приносить потомство‘, а также ‗оплодотворять‘: *ur- + афф. -*uɣ[Севортян 1974, 605-

606], цит. по [Тенишев, opusetloc. cit.], confero башк. ырыу в значении ‗женская половая клетка‘.  

«С глаголом *ur- соотносятся кор. orabi ‗брат‘…, *ol, *or ‗сын, мальчик‘ [Севортян, opus et loc. 

cit.]», цит. по: [Тенишев 1997, 116].  

Этимологическая связь *balac *uruɣ, а более непосредственно с *ur- и *ol, *or (videsupra) делается 

очевидной при предположении, что в процессе диахронических изменений имело место отпадение 

этимологического анлаутного губного смычного, вероятно, глухого придыхательного *p
c
;ср. также 

[Мусаев 1997, 307, 308]aduruq ‗род‘. Те же толкования действительны и для пратюрк. *uru ‗мальчик, 

юноша‘ – фономорфологического и смыслового аналога *bala. По более распространенной в 

алтаистике трактовке (Поливанов, Рамстедт и т.д.), имело место диахроническое изменение *p →φ → 

h [→ ø]. Примеры: средне-монг. hüre, письм-монг. üre, монг. ур‗плод, семя, зерно; дитя, ребенок; 

потомство‘; бур. урэ‗плод, семя, зерно; ребенок, дитя, младенец‘ [Федотов 1996, 169]. 

б) Однокоренным представляется и пратюрк. *bölö ‗двоюродные братья, сестры‘ ~ башк. бүлҽ. 
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Алтайский характер слова виден из монг. böle, bül ‗дети двух родных сестер‘ и в эвенк. bule 

‗семейство, домашние‘[Мусаев 1997, 293, 294], сюда же башк. бүлҽсҽр‗внучка‘; древнетюрк. бала 

‗детеныш‘ сравнивается с орок. балаңγ‗детеныш нерпы‘ (цит. по [Севортян 1978, 49]).  

Еще один алтайский этимон следует из алтайской этимологии *baldV ‗рождать(ся); ребенок‘: 

тюрк. *bala (/bälä-); ТМ *baldi-, а также *püjV (~ -u-) ‗ребенок; человек‘: ТМ *puj(u)-, *pujkte; яп. 

*pità [Старостин 1991: 289, 112], а также из праалт. *p‘ǘl:‗корень, основание‘ (пратюрк. *ul) : маньч. 

fulexe, пракор. *pɨrhái, праяп. *pú- [EDAL, 212].  

в) В силу семантических и других причин нельзя исключить вероятности и того, что 

происхождение анализируемого слова имеет отношение к ностратическому этимону bolʔi ‗расти…‘, 

см. такие характерные формы в древних афразийских (siveсемито-хамитских) языках, как myaper. elu 

‗лист‘, … (возможно, с утратой b-…); … галла bala ‗лист‘…; индоевр.: алб. bulѐ ‗почка, росток‘.., 

ирланд. bile ‗дерево‘ … (сомнительна предполагаемая [Pokorny 1959] связь с индоевр. *bhel- 

‗раздуваться…‘; драв.: тулуpoli ‗рост, изобилие‘... [Иллич-Свитыч 1971, 181, 182].  

г) Известный ностратист из США А.Бомхард [Bomhard 2012, 927]производным ностр. *bul- 

‗набухать; надуваться и т.д.‘ считает праностр. *bul-(~*bol-) ‗детородный орган, testiculi‘и 

сопоставляет *bul- с прасев. кавк. *bɨlV (~ -l-) ‗детородный орган‘. Последний реконструкт 

заимствован из [Nikolayev, Starostin 1994, №307], где в качестве одного из рефлексов авторами дано 

цезское bilu ‗в том же значении‘. Другой американский ученый (российского происхождения) – 

макрокомпаративист В.Шеворошкин [Shevoroshkin 2008, 92] северо-кавказские соматизмы 

(videsupra) считает когнатами с прасэлишск. *-pҽl-q ‗детородный орган‘. Теория предполагаемого 

родства северо-кавказских языков с семьей аборигенных сэлишских языков (америндских – по 

Дж.Гринбергу) разъяснена в цитированной и других публикациях В.Шеворошкина.  

Предложенная вниманию читателей краткая сводка этимологических толкований башк./тюрк. 

*bala ‗дитѐ‘, повторяя известные из тюркологии и алтаистики факты, важна представленным на 

предыдущих страницах новым, дополнительным сравнительным лексическим материалом. 

Выполненная авторами краткая сводка еще раз говорит о необходимости бóльшего внимания к 

вопросам этимологии даже достаточно известных в науке слов из основного словарного фонда.  
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Мақаланың бҧлай аталуының бірнеше себептері бар. Ҽрине, солардың бастысы профессор 

Жҧбановтың Тіл білімі ғылымында жалғыз емес екендігі.Ғалым мҧрасының А. Байтҧрсынов 

еңбектерімен ҥндестігі, С. Аманжоловтың ой-пікір тҧжырымдарымен сабақтастығы. 

Қазақ тіл білімінің ғылыми-теориялық негізін салушы, қазақ филологиясының тҧңғыш 

профессоры, ағартушы-ғалым, қоғам қайраткері, ҿз кезеңіндегі ҧлт кҿсемдерінің бірі- Қҧдайберген 

Қуанҧлы Жҧбанов Ҽлемдік тіл біліміндегі санаулы ғалымдардың қатарында тҧрғаны анық.(1899-

1938)2019 жылы ғалымның туғанына 120 жыл толады. 

Кемеңгер жазушымыз М.Ҽуезов пен белгілі лингвист ғалым І.Кеңесбаев «Қазақ ҽдебиеті», 

«Қазақстан мҧғалімі – Учитель Казахстана» атты республикалық газеттерде 1957 жылы 5 

желтоқсанында орыс-қазақ тілдерінде жарияланған «Қазақ лингвистикасының негізгін салушы» – 

«Основоположник казахской лингвистики» деген мақалаларын жариалап,Қ. Жҧбановтың ғылыми 

мҧрасына лайықты баға берген екен. «Қ.Жҧбановтың аз ҿмірінің ҿзі ҧлан ғайыр ізденістер ҥстінде 

ҿтті.Сол қысқа мерзім ішінде оның филологияға қосқан теориялық-тарихи жҽне практикалық 

шарапатты ҥлестері қазақ тіл білімінің барлық салаларына игі ҽсер етті»деп жазады ҦҒА академигі Ҽ. 

Т. Қайдаров.[9,10] 

Қ.Жҧбанов ҿзі еңбек еткен қысқа ғҧмыры ішінде ҿз мҽнін жоймайтын маңызы зор ғылыми – 

теориялық қағидалар қалдырды. ҚР ҦҒА академигі Р. Сыздық « Жҧбановтың ғылымдағы еңбек жолы 

1930 жылдар жемісі.Осы жылдарда ғылыми баяндама ретінде ҧсынылған еңбегі баспаға берілген 

жерінде жоғалды.Қазақтардың малға айтатын одағайлары деген еңбегі де 1937 жылы  жоғалды.», «10 

кітаптан тҧратын Қазақ тілі жҿнінен зерттеулердің екі кітабы жарық кҿріп ҥлгерді. Қалғаны автордың 

репрессияға ҧшырауына байланысты шықпай қалды.»[9,41] 

Фонетика саласындағы еңбектері арнайы зерттеліп, талдауға тҥспеген. Бҧл салада қалыптасқан,ғ 

ылыми тҧжырымдар Қ.Жҧбанов атымен байланысты. Ғалым ҿзінің зерттеу жҧмыстарында қазақ тіл 

білімінің басқа салаларымен бірге фонетиканың да зерттеу объектісін анықтаған. Дыбыстық 

мҥшелері, дыбыстың саны мен сапасы, буын, сингормонизм, екпін, алфавит, орфография, 

терминология мҽселелеріне қатысты пікірлер айтып, алғаш рет қазақ фонетикасының  ғылыми 

курсын жасаған.  

Фонетиканың жекелеген мҽселелері ҽр кезде ҽр тҥрлі тіл мамандары арқылы қаралғанымен іс 

жҥзінде толық А.Байтҧрсынов пен Қ.Жҧбанов ізденістері нҽтижесінде ғана қазақ фонетикасының 
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ғылыми теориялық  негізі жасалды.  

Фонетика саласын пҽн ретінде қалыптастырған тҿлбасы ғалымдар А.Байтҧрсынов, 

Х.Досмҧхамбетҧлы, Т.Шонанов, Қ.Жҧбанов, І.Кенесбаев. 

Қ.Жҧбановқа дейінгі ғалымдардың ешқайсысының да қазақ тілі дыбыстарын зерттеудегі алғашқы 

ізденістерін жоққа шығаруға болмайды. Ол «қазақ тілі ғылымын бір адам ғана жасай алмайды, бір 

мезгілде ғана жасалмайды» деп дҧрыс қорытынды жасап, А.Байтҧрсыновтың еңбектерін атап, 

объективті баға бере отырып сол кездегі кейбір ғылыми еңбектердің мектеп оқулықтары деңгейінде 

екендігін, заман, уақыт талабын қанағаттандыра алмайтындығын да атап ҿткен. Ол ҿзіне дейінгі 

ізденіс еңбектер ішінде А.Байтҧрсынов еңбектеріне кҿңіл бҿлген.Осы арада белгілі ғалым 

Н. Садуақастың «Шартты тҥрде Қ. Жҧбанов зерттеулерін екі кезеңге бҿлетін болсақ,оның алғашқы 

кезеңі А. Байтҧрсынов еңбектерін қайта қарап,жетілдіріп, дамыту болса,келесі кезеңі,ең маңызды 

бҿлігі, ҿзінің тҿл зерттеулері арқылы қазақ тілі фонетикасын ғылым дҽрежесіне кҿтеруі болып 

табылады» деген пікірі ҿте дҽл жҽне орынды айтылған деп есептеймін[8,35].  

А.Байтҧрсынов пен Қ.Жҧбановқа дейін қазақ тіл білімі дербес ғылым ретінде  қалыптаспаған еді, 

тіпті  А.Байтҧрсыновқа дейін қазақтарға арнап алфавит жасау мҽселесі де кҥн тҽртібіне қойылмаған.  

Қ.Жҧбанов еңбек еткен кезеңдегі белгілі зерттеу А.Байтҧрсынов еңбектері екенін ескерсек, осы екі 

ғалым арасындағы ғылыми жалғастық пен ҿзіндік ерекшеліктерін анықтаудың да маңызы зор.  

А.Байтҧрсынов: «Қазақ тіліндегі дыбыстарды жаңадан жіктейтін болсақ, ҽрі айтылуына қарай, ҽрі 

сҿз жҥзінде білінетін қасиеттеріне қарай жіктеу керек»,- дейді де, «айтылуына қарай жіктегенде қазақ 

тілінде дыбыстар дауысты, дауыссыз болып екі айрылады», деп дауысты дыбыстар қатарына 

12 дыбысты, дауыссыздар қатарына 12 дыбысты жатқызады. Дауыстының ҿзін екіге-  толық жҽне 

шала дауыстылар деп бҿледі. Ал Қ.Жҧбанов дыбыстарды бірден ҥш топқа бҿледі.  

1. дауыстылар  

2. дауыссыздар 

3. сонар дыбыстар .  

Дыбыстың тҥріне қарай: толық дауысты – а,ҽ,е,о,ҿ  

келте дауысты – ы,і,ҧ,ҥ  

қосынды дауысты – ҧу, ҥу, ый, ій деп бҿледі.  

А.Байтҧрсыновтың шала дауыстыларын (р,л,м,н,ң,у,й) Қ.Жҧбанов сонар дауыстылар деп атаған. 

А.Байтҧрсынов  б,г,ғ,д,ж,з дыбыстарын босаң, жалаң дауыссыздар деп атаса, Қ.Жҧбанов осы 

дыбыстарды тобымен алып, ҥнді дауыссыздар деп атаған. А.Байтҧрсынов  қ,к,ш,с,т,п дыбыстарын 

қысаң жолды дауыссыздар деп атаса, Қ.Жҧбанов оларды ҥнсіз дауыссыздар деп атаған.  

А.Байтҧрсынов  а,е,ы дыбыстарын  ауыз арқылы ҿтетін еркіндері деп атаса Қ.Жҧбанов а/ҽ,е,ы,і 

дыбыстарын езу дауыстылары деген. 

А.Байтҧрсынов  о,ҧ ауыз арқылы ҿтетін қымқырындысы десе, Қ.Жҧбанов о/ҿ,ҧ,ҥ/ дыбыстарын 

ерін дауыстылары дейді. Сонда бҧдан қазіргі тілімізде бар еріндік, езулік дейтін терминдерді 

Қ.Жҧбанов енгізген деп қортынды шығаруға болады.  

А.Байтҧрсынов  ауыз арқылы ҿтетін именіштілер деп и,у дыбыстарын атаған  болса, Қ.Жҧбанов 

бҧларды тура жолды сонарлар деп атайды.  

А.Байтҧрсынов с,ш,ж,з дыбыстарын таңдай сҥзулер десе, Қ.Жҧбанов созылымдылығына қарай 

ҥздіксіз, жасалу тҥріне қарай жуысыңқы деп атайды. Қазіргі ызың дауыссыздар деп жҥргеніміз де 

осы дыбыстар.  

А.Байтҧрсынов м,н,ң  дыбыстарын  мҧрын шығысты шала дауысты десе, Қ.Жҧбанов мҧрын жолды 

айналма сонар дейді.  

А.Байтҧрсынов - т,д дыбыстарын  тіс қамаулы, с,ш,ж,з дыбыстарын таңдай сҥзілулер десе, 

Қ.Жҧбанов бҧларды тіс дауыссыздары дейді. 

А.Байтҧрсынов  б,п,т,д,к,қ ҿткелсіздердің  қамаулысы, ғ,г тамақ сҥзілулер десе, Қ.Жҧбанов 

бҧларды жасалу жолына қарай жабысыңқы, созымға келмеуіне қарай ҥздікті деп атаған.   Осы арада 

кҿпшілік біле бермейтін бір ғажап дҥние-Қ. Жҧбанов қалдырған, атаған фонетикаға қатысты тілдік 

атаулардың ҽрқайсысы бір- бір тілдік зерттеу жҧмыстарына негіз болып кеткендігі екен.Осы арада 

Ғалым тек тоғыз тілді біліп қана қоймаған.Олардың лингвистикалық- айтылым, естілім тағы басқа 

белгілеріне,дыбыстау мҥшелерінің атқаратын қызметіне баса назар аударғандығы кҿптеген 

ғалымдардың ой-пікірлерімен дҽлелденген. «Қазақ тілінің дыбыстық жҥйесін ғылыми тҧрғыдан 

зерттеу ісі Қ. Жҧбановтан басталады.(Проф. Қ. Жҧбановтың қазақ тілі жайлы зерттеулерінде 

Алматы,1966ж.)жалпы фонетика жҽне фонологияның кейбір мҽселелері,айталық,тіл дыбыстарының 

жіктелуі мен фонологиясы, дыбыстардың ҿзгеру қҧбылысы, ҥндестік заңы,буын қҧрылысы жҽне 

акцентуация туралы соны да, тың пікірлер айтылады.Қ. Жҧбановтың фонема теориясы осы кҥнге 
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дейін ҿз маңызын жоймаған ғылыми тҧжырымдар болып саналады.  »деп жазады. Ғалымдар:Ж. 

Тҥймебаев,Г.Сағидолда.Қазақ жҽне тҥркі тілдерінің салыстырмалы-сипаттамалы грамматикасы 

аттыеңбектерінде 2016 ж.[7,16] . 

Қ. Жҧбанов-қазақ дыбыстарының артикуляциялық кестесін алғаш жасап,ғылыми негізде ҧсынған 

ғалым. Дыбыстарды ҥшке(дауысты, дауыссыз, сонор),дауыстыларды-толық, келте,қосынды,сонорды-

тура(у,й) жҽне айналмалы жолды(м,н,ң)  деп кҿрсеткен.Ғалым еңбектерінен-«егіз-жҧбайлас»деген 

тҥсінік кездеседі.(Бҧл қ-ғ,к-г, ш-ж, с-з дыбыстарына қатысты ойы)Сонымен 

қатар,жабысыңқы,жуысыңқы,сыбыр(с-з),сыбыс(ш,ж) деген де тілдік қолданыстар кездеседі. Ғалым 

қалдырған тілдік терминдердікҿптеп атауға болады.Мыс:ТЕҢДЕС ҚОСАР,СҾЗДЕС 

ҚОСАР,МАТАУЛЫ ҚОСАР,ТІРКЕУЛІ ҚОСАР,қосақты қосар,бун қиюлы,аралас қиюлы,жамау мҥше 

тағысын тағы. 

Қазақ тілінің дамуына ҿлшеусіз ҥлес қосқан ҥш ғҧлама ғалымның келесісі С.Аманжолов. Қазақ тіл 

білімі топырағындағы ҥш ірі тҧлғаның бірі. Алайда, іштей болса да мойындайтын ащы шындық - ҽлі 

кҥнге дейін кҿпшілігіміз ғалымның диалектіге, тіл тарихына жҽне мектеп оқушыларына арналған 

еңбектерінен ҽрі асырып, терең теориялық жҽне ҽдістемелік зерттеу мҽселелерін айта алмай келеміз. 

Бҧл ғалымның қалдырған еңбектері ҽлі кҥнге дейін толық зерттеуге тҥскен жоқ деген ойға жетелейді. 

Сондай – ақ, ой тоқтатарлық тағы бір мҽселе - С.А.Аманжоловтың тек ғылыми – педагогикалық 

жҧмыстармен ғана емес, қоғамдық іс – шаралармен, қызметтермен де айналысуы. Халқымыздың 

басынан ҿткен қиын – қыстау кезеңдегі ел ішін жайлаған сауатсыздық пен ҽділетсіздік мҽселелерін 

шешуде ғалым еңбегі елеулі. Бҧл арада оның ҿзге ғалым ағартушылармен де терезесі тең деуге 

болады.Алға қойған мақсатымыз С.А.Аманжоловтың ғылыми мҧрасына жалпы шолу жасай келіп, 

еңбектерінің тіл ғылымында алатын орнына тоқталу;  Есімі зор қҧрметке ие, биік тҧлға, профессор 

С.Аманжолҧлының ғылыми мҧрасын кең таныстыру.Осы арада айта кететін бір мҽселе-2003 жылы 

аманжоловтану бағытында 200 ге жуық қҧжат университет кітапханасына тапсырылғанын айтқымыз 

келеді. Осы жерде бір айта кететін ой бар. Сҽрсен  Аманжолов тек ғылыми жҧмыс емес, 

шығармашылықпен де айналысқан екен.Мыс: Архив материалдарын қарағанда оның  «Кҥрең ат» т 

б.ҿлеңдері кездесті. Оған қоса ғалым сол кезде қазақ елінің ҽнҧранын жазуға талпынған екен.Соның 

шимай варианты ғалымның жеке архивінен табылды.  

«Мыңнан біреу шығатын,ғылым тілімен «феномен» деп,қазақтың бейнелі тілімен «біртуар» 

деп,аталатын адамдар болады. Қ. Жҧбанов –сондай адам болған.Олар бір сырлы, сегіз қырлы 

болса,осы қасиеттерді Жҧбановтан табамыз.Оның бойында ақындық, суретшілік,журналистік, 

полиглоттық қасиеттері  болған.Жасырын аты Қараша бала, Шекті »[9,43].1929 жылы ғылыми 

кҿнференцияда Латын ҽліпбиін қазақ тіліне лайықтап жетілдіре тҥсу,емле ережелерін ҽрі қарай 

жақсартып, тиянақтауда да Қ. Жҧбанов нақты ҧсыныстар жасаған. Абай мҧрасы айналасында талас-

тартыстың қызыу кезінде1934 ж. «Абай- қазақ поэзиясының классигі » деген еңбегін жариа жасаған 

екен. 

Осы шағын мақалада, ҽрине, бҽрін ашып, айтып тастадық деп айта алмаймыз.Алайда,мақалада 

айтылған ойлар ғалымның ғылыми мҧрасын зерттеушілерге тағы да бір ойлар, ҧсыныстар қосады ау 

деген ҥміттеміз.. 

А.Байтҧрсынов, Қ.Жҧбанов, С.Аманжолов ҿз замандарына сай ғылыми кҿзқарастары 

ҧқсас,зерттеу нысандары бағыттас ғалымдар еді. Сонымен қатар,қоғамдық қҧрылыстарда 

да,халқымыздың тыныс тіршілігін реттеу мҽселесінде де бір –біріне қамқор-тілектес ғалым 

ағаларымыз болды. Жалпы қазақ тіл білімінің бҥгінгі жеткен биігі мен алған асулары кҿп жағдайда 

осы ҥш алып тҧлғаның ғылыми қайнар бҧлағынан нҽр алып,сусындап жатқаны ҧрпақ ҥшін шетсіз- 

шексіз қуаныш дер едім. 
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Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ ФОНОЛОГИЯЛЫҚ ТАНЫМДАРЫ 

 

Садуақас Н.А. 

                                        филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

                                  Ақтҿбе қаласы   

 

Кейбір мақалаларда қазақ тіл білімінде фонологиялық танымдар кейінгі кезеңдегі зерттеулер  

жетістігі  деп қарастырылып, «қазақ тіл білімінің алғашқы кезеңіндегі ғалымдар еңбектерінде 

фонологиялық ізденістер болды ма,  ана тіліміздегі алғашқы фонологиялық зерттеулер қашан 

басталды?» деген мҽселелерді толық ашпай кетеді.  Ҽлем лингвистикасына жҥгінер болсақ, 

фонологиялық танымдар алфавит жасау мҽселелерімен ҧштасып жатқанын байқауға болады.  Демек, 

бҧған дҽлел ретінде А.Байтҧрсыновтың қазақ ҽліпбиі мен жазуы туралы ізденістерін айта аламыз. 

Сондықтан қазақ тіл біліміндегі фонологиялық бағыттағы А.Байтҧрсыновтың ізденістерін одан ҽрі 

Қ.Жҧбанов жалғастырғаны  ғылыми қауымға аян. Сол кездегі латын ҽліпбиіне кҿшу, жаңа ҽліпби 

бойынша жазу заңдылықтарын жетілдіру мҽселелері де Қ.Жҧбанов сияқты білімді  мамандардың 

тіліміздің фонологиялық табиғатына сай ізденісін қажет еткеніне қазіргі таңдағы латын графикасына 

негізделген қазақ ҽліпбиі мен емле ережелерін жасауда кҿз жетіп, бҧл  істер  білікті фонолог 

мамандарсыз жҥзеге аспайтынын кҿрсетіп отыр.       

Қазақ тілін зерттеу мҽселелерін арнаулы бір жҥйеге салып, ғылыми тҧрғыдан шешу ісін 

Қҧдайберген Жҧбанов бастаған болатын. Ол қазақ тілінің дыбыс жҥйесін зерттеу барысында жалпы 

фонетика жҽне фонология  мҽселелеріне де  терең тоқталып, қҧнды пікірлер айтқан. «Профессор 

Қ.Жҧбановтың қазақ тілінің дыбыс жҥйесін фонетикалық жҽне фонологиялық тҧрғыдан дербес-

дербес қарастыруының ҿзі ҽлі кҥнге дейін кҿп зерттеушілердің қолы жете алмай келе жатқан жай: 

оның дыбыс пен фонемаға берген анықтамалары фонология теориясын еркін пайдаланғандығының 

куҽсі», - деп, ғалым Ҽ.Жҥнісбеков фонетиканың жалпы ғылымдағы орнын сол кезеңде ғылыми 

қауымның ҿзі де жете тҥсінбей, зерттеу объектісін шатастырып жҥргенде Қ.Жҧбановтың 

фонологиялық қҧнды ғылыми зерттеулер жҥргізгенін атап кҿрсетеді [1.192]. Тіл білімінде  фонология 

мҽселелері  батыс лингвистері Ф. де Соссюр, И.А.Бодуэн де Куртенэ,  Н.С.Трубецкой, Р.О.Якобсон 

жҽне орыс ғалымдары  Л.В.Щерба, Р.И.Зиндер, А.А.Реформатский, Р.И.Аванесов,  М.В.Панов, 

М.И.Матусевич, т.б. еңбектерінде қарастырылды. Ал  қазақ тіл білімінде арнайы «фонология» деп 

атын атап, тҥсін тҥстемесе де, осы бағыттағы алғашқы ізденістер А.Байтҧрсынов пен  Қ.Жҧбанов 

еңбектерінен бастау алады. 

 Тілді зерттеу барысында фонема теориясы туралы қалыптасқан  кҿзқарастар тіл дыбыстарын 

фонологиялық жағынан тексеруге жол ашты.   Қ.Жҧбанов   ҿзінің  «Қазақ тілі грамматикасы» атты 

оқулығында  «фонема» деп айтпай, оның орнына «сапалы дыбыс» терминін қолданады[2.184]. 

Қ.Жҧбанов қазақ тілінде 26 сапалы дыбыс бар екенін айта келіп, олардың «е»-ден басқалары бірде 

жуан, бірде жіңішке айтылуы арқылы екі тҥрлі болып, барлығы 51 дыбыс орнына жҥретінін 

ескертеді. Мҧның ҿзі Қ.Жҧбановтың фонема мен оның реңктері туралы заңдылықтарды зерттеу 

барысында жете танығандығын кҿрсетеді. Тілдегі фонеманың санын білу ҥшін тек қана кҥшті 

позицияға кҿңіл аудару керек болады [3.49]. Фонеманың бҧл ерекшелік белгілері де ғалымның 

назарынан тыс қалмаған. Фонема тілдің жеке мағыналы сҿздерін, сҿз бҿліктерін жасауға қажетті, 

артикуляциясы жағынан тҧрақталған арнаулы мағыналы дыбыстық элементтердің жҥйесі ретінде, 

тілдің дыбыстық қҧрылысының ары қарай бҿлуге келмейтін ең кіші мағыналық бҿлшегі 

болғандықтан жеке сҿздерді, олардың грамматикалық формаларын қҧрастырушы ретінде маңызды 

функциясы бар дыбыс болып табылады. Қ.Жҧбанов фонема заңдылығына ерекше кҿңіл бҿлген. Оның 

пікірлері қазіргі зерттеушілер ойларымен ҧштасып жатқанын кҿреміз. Тілде дыбыс санының ҧшы-

қиыры жоқ болса да, олардың белгілі бір сапасы болатынын, осы кҿп дыбыстардың бҽрі жинақталып, 

белгілі-белгілі дыбыстарға қатысты болатынын,  бір сҿзді екіншісінен дыбысы арқылы 

айыратынымызды айтады. Тілде дыбыстар саны кҿп болғанымен, олар сҿздің мағыналары мен 

формаларын ажырата алатын санаулы дыбыстар типіне, яғни фонемаларға топтасады деген ойды 

жеткізеді. Л.В.Щерба идеясы негізінде фонема теориясын терең тҥсініп, тіл дыбыстарын 

фонологиялық тҧрғыдан қарастыра отырып, қазақ тілі фонетикасының мҽселелерін бір жҥйеге салып, 

фонема, дыбыстардың фонологиясы мен жіктелуі, дыбыстардың ҿзгеру қҧбылысы, ҥндестік заңы, 

буын қҧрылысы, екпін туралы зерттеулерін жҽне қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық кестесін 

қалдырып, фонетикамыздың дамуына мол ҥлес қосты. 

Қ.Жҧбанов «Бір сҿзді екінші сҿзден айырғанда, екеуінің дыбысталуында бір айырмашылық 
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болғаннан айырамыз», - деп, сҿз бен сҿзді айыратын негізгі белгі ретінде дыбысталуды жҽне 

дыбысталудың мағынамен байланысын айтады [2.181]. Демек, фонема теориясы дыбыстарды мағына 

айқындау жағынан бір-біріне қарама-қарсы қоятынын ескерсек, Қ.Жҧбанов «маңда», «таңда» деген 

сҿздердің екі басқа сҿз болуының негізгі белгісі дыбысталуында деп дҧрыс айтқан. Ғалым бҧл пікірі 

арқылы тек қазақ тілінің ғана емес, жалпы фонетика мҽселелерін сҿз еткен деп білеміз. Ол фонема 

заңдылықтарын қалай терең меңгерген болса, ҿз ойын да шебер жеткізе білгенін кҿреміз. «Бір сҿз 

екінші сҿзден ҿзге болу ҥшін біреуінің бір-ақ бҿлшегінің ҿзгеше дыбысталуы жеткілікті, тҥгелімен 

ҿзгеше дыбысталуы шарт емес», - дейді де, «маңда», «таңда» сҿздеріндегі «м, т» дыбыстарынан 

басқа дыбыстары бірдей, яғни бҧл екі сҿздің ішіндегі бҿлшектерінің кҿбі бірдей 

дыбысталатындығынан ҧйқасып тҧрғандығын айтады [2.181]. Демек, бір сҿзді екіншісінен ҿзгеше 

етіп, мағынасын ҿзгертуде фонеманың сапасы негізгі роль атқаратынын жҽне бір ғана фонема ҿзгеше 

болуы сҿз мағынасын тҥбірімен ҿзгертетіндігін де фонема теориясына сҥйене отырып тҥсіндірген. Ол 

дыбысқа тҿмендегідей анықтама береді: «Біреуі ғана ҿзгерсе де сҿзді ҿзгертіп (я сҿз қылмай, я басқа 

сҿз қылып) жіберуге жарайтын сҿз бҿлшектерін «дыбыс» дейміз» [2.181]. Ғалымның бҧл пікірі 

лингвистикада дыбыстың атқаратын қызметін дҽл біліп, анықтай алғанын кҿрсетеді. Сондай-ақ, 

«Дыбыстары бірдей сҿздердің кҿбінесе мағыналары да бірдей болады», - деп, дыбысталу мен мағына 

тығыз бірлікте болатындығын білдіреді [2.182]. Сонда, қазақ тілінде дыбыстары бірдей жағдайда, 

фонематикалық кезеңі де жоқ болса, бірдей сҿздердің мағыналарында да айырмашылық 

болмайтынын ескертеді. Ғалым «Сҿз мҥшелерінің дыбыстары бірдей болғанда, мағынасы ҽр тҥрлі 

болуы сирек кездеседі», - дейді де, «ат» деген бір сҿздің «ат (жылқы), ат (біреуді атайтын сҿз), ат 

(мылтық ат)»деген ҥш мағына беретінін, бірақ «мҧндайлар кҿп кездеспейді» дегенді айтады. Ал 

кездесе қалса, «екі кісінің аты бір болғаннан шатасып қалмайтынымыз сияқты, екі сҿздің дыбыстары 

бірдей болғаннан да шатаспаймыз» дейді [2.182]. «Сҿз тҧлғасына қарап, я сҿз алқасына қарап, қай 

мағынада екенін ашып аламыз» дегенді айтады. Бҧл мысалда «ат» деген сҿздегі «а» фонемасы ҥш 

сҿзде де акустика-артикуляциялық жағынан алғанда бірдей, сол сияқты «т» дыбысы да ҥшеуінде де 

бірдей болғандықтан мағына ҿзгертетін кезеңдер байқалмайды. Демек, ғалым дыбыстардың сҿз 

ішіндегі тіркесуінде белгілі заңдылықтармен қатар, сҽйкестіктер болатынын аңғарған дейміз. 

Сондықтан да болар, ол: «Бір сҿз болу ҥшін дыбыстары да, мағынасы да бірдей болу керек», - дейді 

[2.182]. «Дыбыстары бірдей болғанмен, мағынасы бірдей болмаса, бір сҿз болмайды», - деп, «ат» 

сҿзінің мағыналары ҽртҥрлі болғандығынан бір сҿз болмайтындығын, сондай-ақ, «Мағыналары 

бірдей болғанмен, дыбыстары ҽртҥрлі болса да, бір сҿз болмайды», - деп, мысалға  «адам, кісі»деген 

сҿздерді келтіреді [2.182]. 

Қ.Жҧбанов «Бір ғана дыбысы басқа болса да, бір ғана дыбысы артық я кем болса да, немесе, бір 

дыбысы да басқа, я артық-кем болмай-ақ, дыбыстарының тек тізілу тҽртібі басқа болса да, сҿздер 

бірінен-бірі басқа болады», - дейді де, оған«зат-сат, ат-сат, сат-тас» деген сҿздердегі 

дыбыстардың саны мен орналасуындағы ерекшеліктерді бір-бірімен салыстыра отырып, мағынаға 

ҽсері туралы баяндайды [2.183]. Қандай сҿз болса да бірнеше фонемадан қҧралады. Сҿздегі фонема 

саны да тҥрліше болады. Демек, тіл дыбыстарын лингвистикалық аспекті тҧрғысынан қарағанда, 

сҿзден сҿздің ҿзгеше болуы ҥшін оның қҧрамындағы барлық дыбыстың сапасы ҿзгеше болуы шарт 

емес, тек бір дыбысының сапасы ҿзгеше болуы, немесе бір сҿз бен екіншісінің қҧрамындағы дыбыс 

саны, дыбыстардың тіркесу  тҽртібі ҿзгеше болуы жеткілікті екендігін айтып, яғни тіл дыбыстарының 

табиғатын тани білуде фонология заңдылықтарына сҥйенген. «Дыбыстардың саны бар да, сапасы бар. 

Дыбыстың сапасы бірдей бола тҧрып, саны ҽлденешеу бола береді», - дейді [2.183]. Ол «баба», 

«бҿле» деген сҿздерде тҿрт-тҿрттен дыбыс болса да, баба» сҿзінде сапасы екі тҥрлі,   «бҿле» сҿзінде 

сапасы тҿрт тҥрлі дыбыс бар екенін айтады. Фонема - тіл дыбыстарының мағына айқындайтын 

кезеңін қарастырады десек, тіл дыбыстары мағына айқындау жағынан бір-біріне қарама-қарсы 

қойылады. Демек, ғалым фонема заңдылықтарын тап басып, тани білгендігін кҿрсетеді. Ғалымның 

дыбыс табиғатына байланысты айтқан пікірлері тек қазақ фонетикасына ғана емес, жалпы фонетикаға 

да ортақ мҽселелер деп білеміз. Ол былай дейді: «Бір тілде жҧмсалатын дыбыстардың жалпы 

санының ҧшы-қиыры жоқ, бірақ оның бҽрінің бірдей сапасы ҽр тҥрлі бола бермейді. Сапасы ҽртҥрлі 

болатын дыбыстар белгілі мҿлшерде ғана болады да, кҿп болмайды» [2.183]. Фонетиканың ең басты 

мҽселесі - тілдің фонемалар жҥйесін, фонемалар қҧрамын айқындау болса, бҧл бағытта Қ.Жҧбанов 

тілде дыбыстардың айтылу тҥрінің ҧшы-қиыры жоқ болса да, олар сапасына қарай белгілі бір 

дыбыстар типіне жинақталып, топтасатынын айтқан. Фонологияның мҽні фонемаларды жеке алып 

қарамай, олардың сҿз ішінде мағына айқындау қызметін анықтау болса, бҧл заңдылықты ғалым 

нақты мысалдармен дҽлелдейді: «Ілиястың не бары 12 жол «Қойшы ойы» деген кішкене ҿлеңінде 488 

дыбыс бар. Бірақ 488 дыбыс 488 тҥрлі емес, мҧнда не бары 28-ақ тҥрлі дыбыс бар. Осы 28 тҥрлі 
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дыбыстың бірі 10, бірі 50 рет қайталап барып 488 болған», - дей келіп, ҿз ойын былайша 

қорытындылайды: «Қазақ тілінде де сапасы ҽр тҥрлі болатын дыбыстардың арнаулы саны бар» 

[2.183]. Ол дыбыс пен фонема туралы кҿзқарасын былай жеткізеді: Алтай мен шувашта «с» пен «з» 

екі дыбыс болғанымен, бір фонема (кес-кезер, пузи-басы), баба сҿзіндегі соңғы «б» басқаша естіледі, 

сонда да бҧрынғы екі «б» бір фонема.  Сондай-ақ, қайыр-хайыр дегендегі   «қ» мен «һ» екі дыбыс 

болғанмен бір фонема. Файзолла мен Пайзолла да  солай, «п» мен «ф» бір сҿзді екінші сҿзден айыру 

ҥшін  тҧрмағандықтан  оларды  дербес фонема демейміз [2.50]. Ғалымның бҧл пікірлері фонема, 

фонология заңдылықтарын терең меңгергендігін байқатады. 

Ғалым «Қазақ тілінің дыбыстарының «е»-ден басқалары бірде жуан, бірде жіңішке болып екі тҥрлі 

айтылады», - деп, «сыз-сіз, ор-ҿр» сҿздерін мысалға алады[2.203]. «Сыз деген сҿздің дыбыстары 

жуан, ал «сіз» дегенде сол дыбыстар жіңішке айтылып тҧр» дейді. «Қазақ тілінде бір дыбыстың ҿзінің 

жуан тҥрі бір дыбысқа, жіңішке тҥрі бір дыбысқа татиды», - дейді де, бір дыбыстан екінші дыбыстың 

басқа тҥрлі айырмасы болмаса да, жуан-жіңішке болуына қарай бір сҿз екінші сҿзден айрылатынын 

айтады [2.203]. Ол «ор-ҿр, сыз-сіз»- сҿздеріндегі дыбыстар ҿзара салыстырғанда бірдей екендігін 

айтса, шынында да, олардың жуан-жіңішке тҥрлері лингвистикалық қызмет атқаратыны, фонология 

тҧрғысынан алғанда, қазақ тілінде бір дыбыстың жеке басы бҿлініп шығып, жуан-жіңішке бола 

алмайтыны, жуан-жіңішке болатын буын екендігі белгілі. Сонда бір дыбыстың жуан-жіңішке тҥрлері 

екі дыбысқа татиды да, бір сҿз екінші сҿзден айрылады дейміз. Ғалым «дыбыс біткеннің бҽріне 

бірдей жуанына бір ҽріп, жіңішкесіне бір ҽріп жазатын болсақ, онда ҽліппеміздегі барлық ҽріптің 

саны ... осы кҥнгіден екі есе кҿп болар еді» деп, дауысты дыбыстардың  ғана  ажыратыла 

(дифференциональ) таңбалануын «бҥтін буынның жуан-жіңішкелігін кҿрсетуге қойылған қарақшы» 

деп метафоралы тҥрде баяндайды [2.204]. Сонымен, Қ.Жҧбанов тіл дыбыстарын фонология 

тҧрғысынан қарастырған. Ҽ.Жҥнісбеков сҿзімен айтқанда, «Дыбыстың жеке басын алып емес, оны 

буын қҧрамында алып қарау - қазақ тілі фонологиясының ҿзіндік сҿлін тап басқан зерттеушінің ғана 

қолынан келетін жай» [1.195]. Қ.Жҧбанов «Қазақ тілі - буыншыл тіл» дей отырып, қазақ сҿздерінің 

буынға негізделгенін айтып, дыбысты фонологиялық тҧрғыдан қарастырса, ғалым Ҽ.Жҥнісбеков 

қазақ (тҥркі) тілінде фонологиялық қызметті  сингармонизм, буын атқаратынын дҽлелдейді. Тіл 

дыбыстары мен буынды талдап, фонемаға тҥсінік беруіне қарап, Қ.Жҧбановтың фонология 

теориясын еркін пайдаланғанын кҿреміз. Кезінде Қ.Жҧбанов тҥбір мен қосымша аралығындағы 

дыбыстардың ҥндесуін сингармонизм деп таныса,  Ҽ.Жҥнісбеков тҥркі  тілдері  фонологиясының 

тірегі - сингармонизм, ал оның фонологиялық қызметі қазақ (тҥркі) сҿзінің ҿн бойында біркелкі 

тембрдің сақталуы арқылы кҿрінетіндігін  айтады.  

Қ.Жҧбанов: «ҽр буын жіңішке де, жуан да, қыңыр да ашщы да, ҧзын да, қысқа деп айта алады. 

Буын жазуда емес, айтуда бой кҿрсетеді. Жазуда ҽріп пен сҿз ғана мағына қҧрайды. Жазудан буын 

іздеу, ҽн іздеу – надандық»,- деген пікірінде ғалымның буынның фонетикалық жҽне фонологиялық 

ерекшеліктерінің арасын ажырата білуге назар аударғанын  байқаймыз [76.73]. Сҿздің қҧрамында 

неше буын бар екенін оңай білуге болса да, ал буын жігі қай жерден айрылатынын кҿрсету оңай 

еместігін байқаймыз.  Қ.Жҧбанов дыбыстың фонологиялық қызметін буын заңдылықтарымен 

байланыста қараған. «Қазақ тілінде бір дыбыстың ҿзінің жуан тҥрі бір дыбысқа, жіңішкесі бір 

дыбысқа татиды. Сондықтан, бір дыбыстан екінші дыбыстың басқа тҥрлі айырмасы болмай-ақ, тек 

бірі жуан, бірі жіңішке болуына қарай, бір сҿз екінші сҿзден айрылады», - дейді [2.203]. Мысалға, 

«ор» деген сҿздегі «о» мен «р» - жуан, ал «ҿр» деген сҿздегі сол «ҿ» мен     «р» дыбыстары жіңішке 

айтылуы арқылы, басқа айырмашылық болмаса да, екі сҿзді бір-бірінен айырып тҧратынын 

кҿрсеткен. Қазақ тіліндегі дыбыстардың нағыз фонологиялық қызметі буын деңгейінде кҿрінетіндігі 

Ҽ.Жҥнісбеков зерттеулерінде де жан-жақты пайымдалғанын білеміз.   

 Ғалым Қ.Жҧбановтың жазу, орфография мҽселесін сингармонизммен байланыста қарағандығын 

да байқауға болады. Мҽселен, латынға кҿшу кезінде араб жазулы қазақ алфавитінің жетістіктерінің 

бірі дҽйекшіден бас тарту дҧрыс еместігін, себебі қазақ тілінің табиғатында «е, к, г» дыбыстарынан 

басқасы жуан-жіңішке болып екі тҥрлі дыбысталатынын, сондықтан, оларды бір таңбамен белгілеу 

мҥмкіндігінен айырылып қалатындықтарын айтты [2.504]. Араб ҽліпбиіне негізделген қазақ 

жазуындағы дҽйекшінің артықшылығын Қ.Жҧбанов ҿте жоғары бағалаған. Ол 1912-1930 жылдар 

аралығында 18 жылдай қазақ сҿзі А.Байтҧрсынов жасаған ҽліпби арқылы жазылғанын айтып, араб 

алфавитінің табиғатына тҽн кейбір ерекшелігі болмаса, бҧл жазудың еш кемшілігі байқалмағанын, 

сондықтан одан бас тартып, латынға кҿшу мҽселесі жоғары жақтың қысымы екендігін 

ескертеді[2.506]. Қазақ ҽліпбиі мен жазу емлесін жетілдіруде Қ.Жҧбанов зерттеулерінің орны ерекше, 

ол фонология заңдылықтарын терең меңгеріп, оны ҿз ізденістерінің тірегі еткен болса, кейінгі 

ғалымдар оның ғылыми еңбектері ҿз кезеңінен озып, қазақ тіл білімінің алтын қазынасына 
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айналғандығын дҽлелдеді. Ғалым Ҽ.Жҥнісбеков ҽліпби мен орфографиямыз ҿзара ҥйлесім табу ҥшін 

фонологиялық заңдылықтарды терең зерттеп, дҧрыс тани білу керек деп пайымдайды.  Қорыта  

айтқанда, жалпы қазақ тілін зерттеу барысында  Қ.Жҧбанов ҿзінен  кейінгі зерттеушілерге  

фонологиялық танымдарын қалдырып,  тіліміздің ҿзіндік табиғатына сай зерттелуіне  даңғыл жол 

сілтей білді демекпіз.  
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Объектом данного исследования является фаза собственно бытие и средства ее текстового представления.  

Материалом исследования послужили отрывки из художественных произведений русских писателей советского 

периода. Эта фаза является центральной, так как она находится между фазой появления и фазой исчезновения. 

Все глаголы, называющие собственно бытие, имеют семантический инвариант "быть, наличествовать, 

существовать, иметь место" [1 ,120]. 

Фаза собственно бытия может быть представлена как глаголами собственно бытийными, как это отмечено Н.Ю. 

Шведовой, так и глаголами небытийной семантики, что подтверждается исследованием множества текстовых 

фрагментов. Для нашего исследования одинаково интересным представляется функционирование в тексте как быти-

йных, так и небытийных глаголов в качестве показателей  бытийности. 

Используя в своих исследованиях принципы полевого подхода, мы можем говорить о том, что в организации 

текстового поля собственно бытия в пределах фрагмента принимают участие глаголы разных ЛСГ. Интересным 

представляется тот факт, что ядерными средствами организации бытия очень часто являются глаголы небытийного 

характера. 

Многие исследователи по-разному подходят к классификации бытийных глаголов. Н..Д. Арутюнова критерием 

отнесения глаголов к  бытийным считает определенные семантические условия, в которых может проявляться 

бытийность. [2] Н.Ю.. Шведова делает упор на синтагматические связи глагола с субъектами . 

Бытийность в тексте очень часто представляется лексическими средствами вопреки всем системно-стандартным 

условиям и критериям. Примером служит функционирование в тексте глагола   гулять.Н.Д. Арутюнова не относит 

данный глагол к бытийным  ,  а Н.Ю. Шведова  рассматривает этот глагол в качестве бытийного только в сочетании с 

субъектами: ветер, волна, пламя. Словарь " Лексико-семантические  группы русских глаголов" также не считает дан-

ный глагол бытийным. [[3]  

.Анализ текстовых фрагментов с участием глагола  гулять позволяет нам говорить о представлении им бытийного 

значения: 

"Гром гулял уже над самой деревней. Он начинался неохотно, лениво, словно не зная, стоит или не стоит 

греметь, но, растравив себя ворчанием, вдруг делал мгновенный и яростный прыжок в сторону и тяжело, натужно 

лопался, взрывался, разбрасывая вокруг множество гремящих осколков. Не успевал отшуметь один раскат, возникал 

другой". (В. Распутин  . Вверх  и вниз по течению). 

В данном случае в сочетании с существительным гром глагол  гулял имеет обобщающий характер и обозначает 

способ существования субъекта действия: 

"Гулять - I. // Перен.  Быть в движении, перемещаться в разных направлениях ''обычно на широком, свободным 

пространстве"). 

(MAC,т. 1,с.357). 

Динамика действия в данном фрагменте передается присутствием глаголов начинался , лопался, взрывался, 

греметь. 

Каждый из указанных глаголов, актуализируя свое собственное лексическое значение, является квалификатором  

основного действия, обозначенного глаголом гулял. Наличие в тексте глагола бытийной семантики начинался еще раз 

доказывает бытийный характер глагола  гулял, так  как , обозначая начало события, действия, глагол  начинался 
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прогнозирует появление других глаголов, обозначающих дальнейшее развитие действия как способа существования 

предмета. Все это подтверждает  высказанную  ранее мысль о бытийном характере глагола  гулял, проявляющегося в 

сочетании с существительным  гром. 

Текстовая бытийность глагола  гулять возникает и в сочетании глагола с существительным  ночь: 

"Широко и ярко гуляла над землей ясная майская ночь, уже летняя, смелая, но, справа, на востоке, там, где 

заниматься заре, начинал слабеть край неба " (В. Распутин, Вверх и вниз по течению). 

Собственно бытие представлено в данном фрагменте глаголом  гуляла  как такое состояние, которое  

существует во времени и в пространстве "широко гуляла над землей", "гуляла ясная майская ночь". В данном 

фрагменте присутствует еще одна ситуация бытийности, связанная с исчезновением ночи и появлением утра 

(ситуация начала бытия) " на востоке.. начинал слабеть край неба" 

Интересным в качестве иллюстрации вышеизложенной мысли представляются следующий текстовой фрагмент: 

"Гроза не уходила, не усмирялась.  Гуляла по невидимому большому кругу, то отдаляясь, чтоб передохнуть, 

собраться с силами, и тогда глухо, в нервной сдержанности урчала, погромыхивая, должно быть, под самым 

Ивановым кряжем; то опять заходила для нового буйства, ухарского разбоя, заходила,  возвращаясь  всякий раз 

нежданно, как бы крадучись погромыхав и ровно бы даже угаснув там, у  кряжа, пролегшего щетиносто-мосластой 

спиной к Белуге, бесшумно сбежав по дуге - от Синюхи до Соколка и Тишинки, - вдруг обрушалась неистово, буйно, 

колола, крушила, рушилаt словно яичную скорлупу, била громом в неукротимом раже, в исступлении, рассекла черноту 

молниями, расплескивая дрожащей зеленовато-мертвенный свет‖ (Белые воды). 

Динамика  бытийности  в данной текстовой ситуации представлена глаголами ЛСГ: перемещения в пространстве , 

вертикального перемещения,  нанесения удара, разрушения, звукового восприятия.  Глаголы не уходил , не  усмирялась 

обозначают не исчезновение явления природы, а наоборот, его присутствие в определенном пространстве, на 

определенной территории. Кроме того, эти глаголы прогнозируют появление целого ряда лексем (глаголов, деепри-

частий), показывающих явление грозы с качественной стороны, конкретизируя значение глагола гуляла указанием на 

способ проявления бытия природного явления. Глагол  гуляла  реализует в тексте системно-стандартное значение 

"быть в движении",перемещаться в разныхнаправлениях" и имеет обобщающий характер. 

Фаза собственно бытия может быть представлена и лексическими средствами, которые в системе языка являются 

ядерными или  околоядерными  и которые в текстовых фрагментах также несут основную нагрузку  бытийности . 

Заслуживает внимание употребление глагола бытийной семантики  цвести с разными типами субъектов в качестве 

показателей бытийной ситуации: 

Лес цвел дневным осенним цветом. 

Когда цветут цветы, они вспыхивают яркими лепестками и вскоре угасают. Лес цветет всегда, преображаясь 

столько раз, сколько раз над ним проплывают облака, сколько разосвещают его луна и звезда " (С. Залыгин, Тропы 

Алтая). 

Явление  ассоциативно-деривационных сближений слов внутричастеречных (цвет, цветы) и  межачастеречных  

/цветут, цвет), на основе общности семы, выражаемой корневой морфемой, придает фрагменту определенную 

тематическую направленность.  Данный фрагмент композиционно состоит из двух частей: первое высказывание, 

является посылкой на дальнейшее развитие темы: вторая часть фрагмента содержит противопоставление: цветение 

леса противопоставляется цветению цветов.  В высказывании "когда цветут цветы, они вспыхивают 

яркимилепестками и вскоре угасают" - представлено существование цветов с момента возникновения " вспыхивать"- 

возникать, завязываться, через фазу собственно существования "цвести" - быть в поре цветения к фазе исчезновения 

угасать- затухать. Эти фазы бытия отражают временный план процесса цветения и его результативность. В 

высказывании "Лес цветет всегда" наречие "всегда" отмечает вневременное цветение лесов, оговаривая только 

условия его цветения: "преображаясь столько раз, сколько над ним проплывают облака, сколько раз освещают его 

луна и звезды". Способы текстового представления фазы собственно бытия во многих случаях соответствуют 

лексикосистемным  способам  представления данной фазы.  Вместе с тем, глаголы бытийной семантики, 

функционируя в тексте, подвергаются разного рода модификациям, связанным с ситуативно-речевыми факторами, 

существующими в (определенном) текстовом фрагменте. В частности, наблюдается регулярность употребления 

глаголов бытийной семантики с нестандартными субъектами действия в текстах разных авторов, что позволяет 

говорить о типичности данного явления. Типичным в плане текстового представления бытийности является функцио-

нирование бытийного глагола   висеть с существительными, обозначающими небесные тела. Отнеся данный глагол к 

бытийным, Н.Д. Арутюнова, оговаривает семантические условия , в  которых  данный  глагол употребляется в 

бытийном значении: при согласовании с существительными, обозначающие предметы, предназначенные специально 

для вешания: 

1) гвоздь, веревка, картина;                          

2 )вертикальные плоскости: стена, борт, потолок; 

3)0деревья, высокие растения, листья или плоды. 

Наблюдения над текстовыми фрагментами привело нас к выводу о том, что данный глагол употребляется в 



108 

 

бытийном значении не только в ситуациях, выделенных  Н..Д. Арутюновой, но и в ситуациях, где имеет место 

нестандартная сочетаемость: 

" В небе еще не растаял месяц. Он висел рожками вниз и предвещая приближение тепла" (Л.Фролов, Сватовство). 

Глаголы  растаять и висеть, являясь бытийными, в данных текстовых условиях отличаются полярностью 

актуальных сем в значении, определяющих фазы бытия: исчезновения и существования: 

"Растаять – 2.перен. Постепенно исчезнуть" (МАС ,т.4.с.671). 

"Висеть – 2.Быть или казаться неподвижным при полете (о птицах, н насекомых, самолетах), а также при движении 

по небесному своду (о солнце, облаках и т.п.). (МАСт.1, с.177). 

 Но в данной ситуации это противопоставление снимается, так как при глаголе  растаять находится отрицательная 

частица-не-, поэтому актуализируется сема не исчезновения, а существования. 

"Такая большая была эта ночь, ночь девических святок! Месяц висел над отцовской трубой, высокий и ясный, он 

заливал деревню золотисто-зеленым, проникающим всюду сумраком. Может быть, в самую душу. Широко и 

безмолвносветил он над миром" (В.Белов, Кануны). 

В данном фрагменте имеют место две ситуации бытия: первая связана с существованием ночи, вторая - месяца. 

Первая ситуация организована бытийным глаголом  была в сочетании с существительным  ночь , Организующим 

текстовую парадигму второй ситуации является глагол висеть, обозначающий наиболее нейтральный признак 

субъекта ситуации (месяц). Члены парадигмы - глаголы  задавать и  свистеть  небытийной семантики 

демонстрируют признаки, которые являются естественными для нашего субъекта:  

"Залить - 1. перен. Покрыть, заполнить собой какую-нибудь. поверхность, какое-либо. пространство" (MAC, т.1, 

с.538). 

"Светить - 1, Излучать свет" (МАС, т.4с.46). 

  Локальный  распространитель " над отцовской трубой" и локальный  распространитель более широкого плана 

"над миром" определяют  распространение действия субъекта в определенном пространстве, определители "высокий 

и ясный", в свою очередь,  характеризуют  данное явление с качественной стороны. Высказывание "Может быть в 

самую душу" предполагает наличие наблюдателями, через восприятие которого представлено бытие. 

Типичность сочетания глагола  висеть с существительным  солнце подтверждается и большим количеством 

текстовых фрагментов, в которых глагол  висеть  употреблен в качестве бытийного: 

"Солнце низко висело над сопками и над бухтой,  сгущаясь к берегам. держалась рыжевато-искристая мгла, 

ощутимая, медленная, и вода, перенасыщенная тяжелым светом, лениво шевелилась (П.Проскурин  Отречение). 

Очевидна в этом фрагменте текстообразующая роль глагола  висеть, который распространяет свое влияние на 

лексемы, не связанные, на первый взгляд, с семантикой бытийности.  Дальнейшее  развертывание действий 

обусловлено существованием субъекта действия солнца "держалась  рыжевато-искристая мгла" (глагол бытийный 

семантики, прилагательные семантически связаны с существительным  солнце  по качественному признаку).  "Вода, 

перенасыщенная тяжелым светом (излучение света - естественное свойство солнца). 

Приведем еще несколько примеров функционирования глагола висеть в сочетании с нестандартными субъектами в 

тексте, где такая сочетаемость представляется типичной: 

"Холодное багровое солнце, будто стеклянный шар, висит над синими хребтами далеких гор" (А.Буйлов, Большое 

кочевье). 

"Над селом, до звона начищенная, висела луна, освещала будничный , древний мусорок на пыльной дороге - клочья 

сена и соломы, конский навоз" (В.Тендряков, Кончина). 

" Месяц высоко висел над белыми крышами, еще выше роились, уходили друг за другом в запредельную даль  

скопище  звезд " (В. Белов,  Кануны). 

Помимо сочетаний с существительными, обозначающими небесные тела, глагол  висеть выполняет функции 

бытийного в сочетаниях с абстрактными именами существительными: 

"Над Доном висел вечерняя тишина .   Похрустывали   под ногами пустые панцири  улиток. Их пестрая россыпь 

тянулась далеко вдаль" 

(Е.Акимов, Пастушья звезда). 

Можно предположить, что данное сочетание возникло по ассоциации с сочетаниями "Тишина воцарилась", 

"тишина стояла", в структуре значений которых актуализируется семантически компонент "существование". 

Несмотря на нетипичность сочетания,  глагол  висеть не теряет бытийного значения, обусловленного системой,  и 

данный пример лишний раз подтверждает мысль о расширении системных возможностей слова в тексте и о тех 

модификациях, которых связаны с действием ситуативных факторов. 

Аналогичен пример с существительным абстрактной семантики «зной»: 

"Палящий зной висел над русскими и украинскими селами с зари до зари, к полудню поднимались сухие юго-

восточные ветра, и дышать становилось совсем нечем  (П.Проскурин, Порог любви). 

Системно-стандартным является сочетание глагола висеть с существительным  туман, данное сочетание отмечено 

"Словарем сочетаемости слов русского языка": 
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"Над лесом висел туман -верхорез, и деревья стояли, казалось, с опиленными верхушками"  (Л. Фролов, Во бору 

брусника). 

В качестве иллюстраций текстового представления фазы собственно бытия-существования бытийными глаголами 

могут послужить материалы, описывающие разные формы бытия-существования: в определенном пространстве, во 

времени, в состоянии непокоя.  Глаголы, участвующие в организации данных текстовых бытийных ситуаций, являются 

организаторами этих ситуаций и в системе языка. Приведем примеры с наиболее часто встречающими глаголами 

бытийной семантики в текстовых фрагментах, представляющих фазу собственно бытия. 

"А здесь лежал  тихий хутор в белой пене цветущих садов. Он словно дремал,  уютно устроившись в ложбине меж 

высоких холмов".  (Б.Екимов, Пастушья звезда). 

Способ бытия-существования объекта действительности представлен бытийным глаголом  лежать, глаголом 

физиологического состояния дремать, ориентированного в системе на одушевленный субъект и полупредикативной 

конструкцией с квалификативным наречием. 

"Дни стояли тихие, обжигающе морозные, трещали и дымились от мороза наледи, цепенела тайга, обрастали 

инеем причудливые скалы в гольцах" (А.Буйнов, Большое кочевье). 

" В тайге стоял туман, первый в нынешнее лето" (В.Астафьев, Стародуб). 

"Стоял умиротворенно - тихий декабрьский денек. Сквозь серую  хмарную  заволочь, равномерно покрывавшего 

небо,  просачивался  спокойный неяркий свет"(М. Годенко, Потаенное судно). 

В представленных текстовых фрагментах показателем фазы собственно существования является глагол стоять, 

обозначающий бытие - существование предметов в определенном пространстве. 

"Вокруг базы россыпью, напоминавшей скопления грибов в урожайный год,толпились,  прижимаясь  друг к другу, 

деревянные, каменные, глинобитные жилища людей. Некоторые уже  вросли в землю, покрылись зеленой плесенью, 

косоглазили тусклыми окошками, но большая часть этих строений были новыми, построенными в последнее время 

из самых хитроумных сочетаний строительных материалов"(Г.Марков, Грядущему веку). 

В данном случае наблюдается сочетание глагола толпиться с существительным жилище, обозначающее 

качественный и локальный способ существования . Глаголы  врасти , косоглазить  конкретизируют и характеризуют 

необычный способ бытия-существования отдельных бытующих предметов. 

"Темно-синее небо с крупными,   близкими  звездами,  дыша  теплом,  раскинулось над землей(С.Воронин, 

Родительский дом). 

Глагол  раскинуться обозначает существование субъекта бытийной ситуации в определенном пространстве. 

"Город тогда еще лепился на берегу протоки и неглубоко еще врубался в лесотундру " (В. Астафьев,Кража). 

Глаголы  лепиться, врубаться обозначают качественную характеристику способа существования описываемого 

предмета действительности. 

Таким образом, текстовое представление фазы собственно бытия- существования может представлено глаголами 

бытийной семантики, обозначающими бытие-существование в определенном пространстве, во времени и в состоянии 

непокоя. Организаторами бытийной текстовой ситуации могут быть глаголы бытийной семантики в сочетаниях с 

нестандартными субъектами бытия, что создает более выразительный образ описываемых явлений. Особая роль в 

выражении данной фазы бытия принадлежит и глаголам небытийной семантики. 
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Современные сопоставительно-семантические исследования используют два принципиально 

разнонаправленных пути описания семантики: от формы к выражаемым значениям и, наоборот, от 

содержания к манифестации. Более традиционным и достаточно апробированным является описание 

от формы к значению, которое дает возможность "более четкого и строгого отграничения изучаемого 

объекта, позволяет изучить его употребление в различных условиях контекста, определить 

mailto:zamz@inbox.ru


110 

 

функциональную дистрибуцию и спектр функциональных значений, установить в сопоставляемых 

языках системные и функциональные эквиваленты" [1, 49]. К недостаткам сопоставительных 

семантических описаний от содержания к форме относят, как правило, то, что набор семантических 

признаков в разных языках практически неограничен, и это делает предмет исследования не столь 

четко очерченным. 

Вместе с тем существует и ясное осознание того, что несмотря  на то, что сопоставляемой единице 

в разных языках соответствуют разные значения, формулы разных семантик могут  совпадать в своих 

существенных деталях. 

Установление инвариантных и специфических значений для разных языков является главным 

условием определения функционального объема значений сопоставляемой единицы. Понятие  tertium 

comparationis придает  особый смысл межъязыковой эквивалентности и позволяет конкретизировать 

неравнозначность семантических объемов глаголов со значением 'радоваться'.  

Слова в существующих словарях казахского, русского, немецкого и английского языков часто 

интерпретируются фразами,  не дающими полного описания смыслового содержания. Н.Ю. Шведова 

считает, что "традиционная словарная характеристика слова, несомненно, упрощает, а может быть в 

какой-то степени и искажает всю сложность его внутренней организации. Не случайны расхождения 

разных  словарей в представлении семантической структуры одного и того же многозначного слова. 

Это противоречие – "слитность всех свойств в слове – их разъятие в словарной статье» - 

применительно к семантической структуре слова в самой этой статье может быть снято 

квалифицированным показом взаимосвязанности значений, их взаимных переходов, размытости их 

границ" [2,11]. 

Под семантической структурой отдельного слова понимается совокупность элементарных 

смыслов, «сем», составляющих это значение. Каждая сема представляет собой отражение в сознании 

носителей языка различных черт, объективно присущих денотату, либо приписываемых ему данной 

языковой средой [3]. Г.С. Щур придает понятию "поле" характер гносеологической категории, 

поскольку этот термин используется в разных науках применительно к различным явлениям. Как и 

всякое системно-структурное объединение, поле имеет определенную структуру-конфигурацию. 

Понятие конфигурации поля подразумевает существование определенных групповых элементов 

внутри данного множества, пересечение отношений в структуре, наложение связей [4]. Ядро лексико-

семантического поля составляют вместе с архилексемой лексические единицы, наиболее тесно 

связанные с ней семантически и ассоциативно. При движении от ядра к периферии у элементов поля 

наблюдается усложнение значения (оно пополняется дифференциальными семами, становится более 

конкретным). Языковые единицы, расположенные на периферии, часто характеризуются также 

экспрессивностью и ограничены в употреблении. К периферии поля также относятся лексико-

семантические варианты – вторичные наименования, которые по первичным значениям принадлежат 

к другим лексико-семантическим полям. Компонентный анализ, как известно,в лингвистике 

представляет собой метод исследования содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий 

целью разложение значения на минимальные семантические составляющие. Слова объединяются в 

лексико-семантическое поле на основе инвариантного значения - идентифицирующей семы 

(архисемы). Отношения между единицами поля определяют его структуру: выделяются центр (имя 

поля), ядро (наиболее частотная и информативная часть поля), околоядерная зона, периферия, 

отличающиеся различной степенью семантической близости с ядром поля.       Сема определяется в 

языкознании как минимальная единица значения слова. В семе отражаются различные стороны и 

свойства обозначаемых предметов и явлений действительности.  Сема реализуется как компонент 

значения слова.  

Для исследования единиц лексико-семантического поля мы использовали компонентный анализ, 

который позволил нам обнаружить сходства и различия в семантической структуре единиц со 

значением 'радоваться'  в казахском, русском языках, немецком и английском языках; описать редко 

встречающиеся  совсем не встречающиеся компоненты.  

Под коннотацией в языкознании понимают эмоциональную, оценочную или стилистическую 

окраску языковой единицы. В более широком понимании, коннотация предcтавляет собой любой 

компонент, который дополняет как денотативное, так и грамматическое содержание, придавая ей 

экспрессивную функцию на основе сведений, соотносимых с мировоззренческим культурно-

историческим знанием говорящих на данном языке, с эмоциональным или ценностным отношением 

говорящего и обозначаемому, условиями речи, сферой языковой деятельности. 

Коннотации относятся к прагматике слова. Вслед за Ю.Д. Апресяном, мы понимаем под 

коннотацией "несущественные, но устойчивые признаки выражаемого его понятия, которые 
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воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта 

действительности" и отражают закрепленную информацию о слове, принятую в данной культуре 

[5,159]. 

Отличие коннотаций от других видов прагматического компонента в том, что они включают в 

себя отсылку не к говорящему, а к языковому коллективу [6]. Говорящий, используя лексику, 

имеющую определенные коннотации, не выражает этим своей личной оценки. Оценку говорящего 

мы относим к прагматическому компоненту. 

Коннотации лексем объективируются в целом ряде явлений, принадлежащих языку или речи. К 

языковым проялениям коннотаций относятся переносные значения, привычные сравнения, значения 

фразеологизмов. И.М.Кобозева относит к числу объективных проявлений коннотаций и явления 

речи, которые обычно не фиксируются словарями, но регулярно воспроизводятся в процессе 

порождения и интерпретации высказывания с данной лексемой.  

 И.В.Арнольд выделяет четыре основных компонента коннотации: эмоциональный, 

экспрессивный, оценочный и стилистический [7]. По мнению И.В. Арнольд, информация в речи 

может быть двух видов. Она может быть связана с условиями и участниками коммуникации, также 

как и не иметь отношения к коммуникации. Информация связанная с условиями и участниками 

коммуникации, имеет отношение к характеристике говорящего, "его оценки предмета речи, 

эмоционального отношения к нему и собеседнику, и ситуации общения… возможными 

составляющими лексического значения слова в речи являются: а) понятийное содержание, которое 

обычно называют предметно-логическим значением. Оно входит в первую часть информации, 

называет понятия и соотносится через понятия с действительностью составляющей предмет 

сообщения...б) коннотация, куда входят эмоциональный, экспрессивный и стилистический 

компоненты значения и куда, по видимому, следует отнести оценочный компонент, хотяон теснее, 

чем другие компоненты, связан с предметно-логическим значением" [7, 87-88]. 

О прагматической функции слова можно говорить только тогда, когда оно рассматривается в 

составе высказывания, употребленного в речи. 

В заключение, можно отметить, что принципиальная сводимость семантической структуры 

глаголов со значением 'радоваться' в казахском,   русском, немецком и английском языках 

рассматривается как доказательство наличия в семантике каждого языка универсальной части 

("общего семантического пространства", "единого семантического континуума" и др.). Вместе с тем 

единицы сопоставляемых полей в казахском, русском, немецком и английском языках 

демонстрируют общие и различные способы  структурирования одного семантического 

пространства. 
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Резюме:Категория одушевленности/неодушевленности представляет собой понятийную 

категорию, отражающую разделение человеком окружающего мира на живое и неживое. В языках, 

имеющих род, одушевленность/неодушевленность может переплетаться с ним, образуя единую 

систему. Способы выражения категории одушевлен-ности/неодушевленности  в разных языках не 

совпадают. Обычно говорят о двух способах выражения одушевленности/ неодушевленности: 

1.Специфические окончания падежа и числа соответственно для одушевленных (личных) и 

неодушевленных (неличных) родов. 2.Синкретизм в именной парадигме: с одной стороны, 

винительного и родительного падежей, с другой, винительного и именительного. Этот способ 

используется во всех славянских языках. 

 

Исследования семантико-функциональных особенностей форм рода имен позволяют сделать 

вывод о том, что семантическое описание родовых форм, например, русского языка, возможно лишь 

в связи с одушевленностью/неодушевленностью.  

Категория одушевленности/неодушевленности представляет собой понятийную категорию, 

отражающую разделение человеком окружающего мира на живое и неживое. В языках, имеющих 

род, одушевленность/неодушевленность может переплетаться с ним, образуя единую систему. Так, 

для одушевленных существительных русского языка род оказывается семантически релевантным и 

содержательным, для неодушевленных же существительных он семантически опустошен.  

В самой категории одушевленности/неодушевленности возможно выделение категории личности, 

которая может содержать оппозицию по признаку пола. Так, в ряде нахско-дагестанских языков в 

системе именных классов наблюдается противопоставление неодушевленных классов 

одушевленным, среди которых различаются неличные и личные, а последние включают класс 

мужчин и класс женщин [1; 342]. 

Рассмотрим различия категории одушевленности/ неодушевленности в некоторых языках. Эта 

категория есть во всех славянских языках, кроме македонского и болгарского. В украинском, 

белорусском, польском и словацком языках к категории одушевленности/ неодушевленности 

добавляется оппозиция "личность/ неличность".  

Л.Ельмслев отмечал, что "в принципе все славянские языки имеют в парадигме определенное 

различие или между одушевленным и неодушевленным родом, или между личным и неличным" [2; 

114]. В одних языках эти различия выражены более ярко, в других – расплывчато, нечетко, эта черта 

представляет специфическую характеристику славянских языков вообще, а своеобразное оформление 

ее в каждом из славянских языков характеризует их в отдельности. В некоторых языках это различие 

выражено более четко, например, "в ирокезских (где имеется принципиальное различие между 

"высшим" классом, включающим прежде всего названия мужчин, и "низшим", включающим 

названия женщин, животных и вещей)" [2; 115, 119]. 

В основе деления существительных на одушевленные и неодушевленные лежит бытовое 

представление о живом и неживом, не совпадающее, однако, с биологическими представлениями. 

Так, существительные, обозначающие растения, считаются неодушевленными, а существительные, 

обозначающие животных и человека, – одушевленными. Поскольку данное деление 

существительных проведено по принципу "наличие признака (одушевленность) – отсутствие 

признака (неодушевленность)", этот признак, конечно же, является обязательным" [3; 53-54].  

С другой стороны, биологическое и лингвистическое представления об одушевленном и 

неодушевленном не всегда совпадают. Объем класса живых существ различен в разных языках и 

культурах: например, в класс одушевленных в алгонкинских языках входят деревья, в русском 

(названия игрушек, изображающих живые существа, напр., кукла, солдатики), в казахском (только 

названия, связанные с человеком).  

В русском языке такие слова, как микроб, вирус, могут быть как одушевленными, так и 

неодушевленными, ср. в специальной медицинской литературе эти имена одушевленные, в 
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нейтральном стиле они употребляются как неодушевленные. Слова мертвец, покойник, вопреки 

значению, употребляются как одушевленные (ср. видеть покойника, мертвеца).  

По мнению Л.Ельмслева, "такие оппозиции, как одушевленность – неодушевленность, личность – 

неличность, мужскость – женскость и т.п., – это отнюдь не точное обозначение того, что через них 

определяется (как это представляется некоторым), а всего лишь обманчивые упрощения, не 

соотносящиеся точно с лингвистической реальностью... В самом деле, "одушевленным" и "личным" 

считается все, что в действительности является им, а также все то, что может при определенных 

условиях считаться "одушевленным" или "личным". Так, если говорить о категории одушевленности 

в русском языке следует иметь в виду, что эта категория включает или может включать такие 

существительные, как пинок, раз, трепак, туз (правда, это слово кроме карты обозначает также 

важную персону, босса); эти слова изменяются по склонению одушевленных существительных в 

оборотах дать кому пинка, он побил моего туза" [2; 118-119].  

Таким же образом в чешском языке, где существует различение "одушевленных" и 

"неодушевленных" имен, в группе одушевленных встречаются слова, обозначающие неживые 

предметы. В польском языке, где также имеются различия между "одушевленными" и 

"неодушевленными" существительными, допускается употребление неодушевленных имен как 

названий одушевленных существ. Ср.: польск. gra poloneza "играть полонез". 

    Что касается способов выражения категории одушевлен-ности/неодушевленности, то они в 

разных языках не совпадают. Обычно говорят о двух способах выражения одушевленности/ 

неодушевленности:  

1.Специфические окончания падежа и числа соответственно для одушевленных (личных) и 

неодушевленных (неличных) родов. 

2.Синкретизм в именной парадигме.  

Причем синкретизм используется во всех славянских языках, в то время как особые окончания 

используются в качестве дополнительного средства выражения одушевленности/ неодушевленности.  

Разграничение одушевленных и неодушевленных существительных по специфическим 

окончаниям более четко проводится в польском и чешском языках. Так, в польском языке 

одушевленные существительные мужского рода имеют в родительном падеже единственного числа 

окончание -а, неодушевленные – окончание -и. Личный род в польском языке характеризуется в 

именительном падеже множественного числа во многих случаях окончанием -owie, которое содержит 

одновременно оттенок почтительности и уважения; это чистый пример сохранения падежно-

числового окончания для одного из подродов (личного) [2; 142].  

Аналогичным образом в чешском языке некоторые одушевленные существительные 

предпочтительно мужского рода имеют специфические окончания: -ovе и -i в именительном падеже 

множественного числа вместо -у (-е); -ovi в дательном – местном падежах единственного числа 

вместо -и, -i (дат. п.), ĕ (-е), -i (местн. п); -а в родительном падеже единственного числа вместо -и. 

Окончания -у (-е), -и, -i, ĕ (-е) присоединяются к неодушевленным существительным.  

В белорусском языке окончание -а в родительном падеже единственного числа вместо -и (-'и) 

также рассматривается как показатель одушевленности существительных мужского рода. Во всех 

приведенных примерах рассматривается действие "одной и той же тенденции – использовать 

имеющийся материал для выражения родовых различий"  

[2; 143]. 

Весьма распространенным средством для передачи различия одушевленность/неодушевленность 

является синкретизм в именной парадигме: с одной стороны, винительного и родительного падежей, 

с другой, винительного и именительного. Этот способ используется во всех славянских языках. 

"Синкретизм падежей представляет одну известную черту, особым образом характеризующую всю 

славянскую языковую семью", пишет Л.Ельмслев [2; 143]. Даже старославянский язык не стал 

исключением, так как в вопросительном местоимении различаются личные и неличные роды. Среди 

всех славянских языков максимально развил падежный синкретизм и частные падежные системы 

чешский язык. Л.Ельмслев отмечал, что "винительный падеж имплицирует соответственно 

именительный или родительный падеж при доминации категории рода" [2; 144, 147]. 

В русском, чешском, сербском и других славянских языках винительный падеж заменяется 

родительным при доминации одушевленного рода. Если доминирует неодушевленный род, форма 

винительного падежа совпадает с формой именительного.  

Так, в русском языке синкретизм винительного и родительного, винительного и именительного 

падежей, различающий одушевленные и неодушевленные существительные, доминируется, с одной 

стороны, множественным числом (независимо от рода), с другой стороны – мужским родом, 
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независимо от числа, но в соответствии с типом склонения. В русском языке доминация мужского 

рода происходит только у существительных мужского рода с основой на согласный; у 

существительных с основой на -а синкретизма нет, ср. юноша склоняется как сестра. В словенском 

же языке появляются две формы: формы с падежным синкретизмом, выражающим 

одушевленность/неодушевленность, и падежные формы с окончаниями существительных женского 

рода (на -а, -я).  

Но в словацком языке имена существительные на -а склоняются в единственном и множественном 

числе с синкретизмом, характерным для одушевленных существительных:  

им.п. ед.ч. 

род.п. ед.ч 

дат.п. ед.ч. 

вин.п. ед.ч. 

твор.п. ед.ч. 

мест. п. ед.ч. 

sluha 

sluhu  

sluhovi 

sluhu 

sluhom 

sluhovi 

им. п. мн. ч.  

род. п. мн. ч.  

дат. п. мн. ч.  

вин. п. мн. ч.  

твор. п. мн. ч.  

местн. п. мн. ч.  

sluhovia 

sluhov 

sluham 

sluhov 

sliuhami 

sluhoch 

Как видно из примеров, словацкий язык полностью развил и сохранил падежный синкретизм в 

одушевленных существительных мужского рода (независимо от их основы) [4].  

Из сказанного можно сделать следующие выводы:  

1.Во всех славянских языках существует падежный синкретизм как средство различения 

одушевленности/неодушевленности. 

2.В русском языке падежный синкретизм наблюдается при доминации мужского рода (независимо 

от числа) и при доминации множественного числа (независимо от родов).  

3. В белорусском языке личные и неличные роды различаются синкретизмом, проявляющимся во 

множественном числе имен всех трех родов.  

4.В сербском, хорватском и словенском языках одушевленные и неодушевленные 

существительные различаются только в формах единственного числа мужского рода. 

5.В польском языке личные и неличные роды различаются в формах множественного числа 

мужского рода; одушевленные и неодушевленные существительные в формах единственного числа 

мужского рода.  

Интересно то, что среди трех индоевропейских родов синкретизм получил распространение 

только в мужском роде. Существуют разные гипотезы относительно этого явления. Так, А.Мейе 

считал, что синкретизм между именительным и винительным падежами в мужском и среднем родах 

крайне неудобен с позиции различения подлежащего и дополнения и в особенности, когда речь идет 

о живых существах [5]. Л.Ельмслев объясняет синкретизм в парадигме существительных мужского 

рода "некоторыми внутренними предрасположениями, заложенными в самой системе 

грамматических родов" [2; 153].  

В других языках мира (финском, венгерском, китайском, грузинском, тайском и др.) различие 

между одушевленным и неодушевленным, личным и неличным родами наблюдается и в системе 

вопросительных местоимений кто и что. Также существуют языки, в которых нет различия родов 

даже в собственно анафорическом местоимении. Ср.: венг. õ "он", "она"; казахск. ол "он", "она"; узб. у 

"он", "она"; финск. hän "он", "она". 

Если сопоставлять категорию одушевленности/неодушевленности в русском и казахском языках, 

то можно увидеть, что объем класса живых существ в этих языках совершенно иной. Для русского 

языка в класс одушевленных попадают все живые существа (все живое), и одушевленность получает 

лексическое и грамматическое выражение. В казахском языке одушевленными могут быть только 

наименования человека (ҽке, ата, бала, дҽрігер), все остальное "живое" – птицы, животные, рыбы, 

насекомые и т.д. – оказывается неодушевленным. В казахском языке нет специальных 

грамматических показателей, служащих для разграничения одушевленных и неодушевленных 

предметов, ср. в русском языке грамматический показатель категории одушевленности – совпадение 

во множественном числе у всех одушевленных предметов винительного падежа с формой 

родительного. Для определения одушевленности имени казахского языка надо опираться лишь на 

лексическое значение.  

Кроме того, если в русском языке вопрос кто? ставится ко всем живым существам, то в казахском 

– только к названиям людей: кім? (ҽке), а ко всем остальным существам ставится вопрос не? Также и 

во всех тюркских вопросительное местоимение кiм? употребляется только по отношению к людям, а 

ко всем остальным одушевленным и неодушевленным существительным ставится вопрос не?  

Это, по всей вероятности, связано с тем, что среди одушевленных существительных особо 

выделяются "разумные" существительные. Как считал Р.А.Будагов, "в некоторых языках именная 
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классификация одновременно основывается и на других принципах, различаются одушевленные 

существительные еще по признаку их степени важности, "разумности" и "неразумности" [6; 220]. 
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     На  рубеже  20-30-х годов из истории Казахстана  известно, что тенденцией  в образовательной  

сфере становится целенаправленное увеличение количества русскоязычных и русско-казахских  

типов учебных заведений. Основная масса казахских детей продолжает получать образование в 

религиозных мектебах и медресе, многие из которых   работали без официального разрешения 

центральной власти на нелегальной основе. Вот как об этом времени пишут:  

1) миссионер Ильминский Н.И., яркий представитель колониальных властей, в своем письме к 

обер-прокурору Синода "… Фанатик без  русского образования и языка сравнительно лучше, чем по-

русски цивилизованный татарин, а  еще хуже аристократ, а еще хуже - человек университетского 

образования" [1, 168];   

2) Н.К. Крупская оценила социальную ситуацию 30-х годов, как вызывающую беспокойство, 

поскольку ей представлялось, что "начинает показывать рожки великодержавный шовинизм" [2,35];  

3) Н. Абдоллаев, доктор исторических наук; профессор: "30-е годы были периодом сильнейших 

потрясений, спровоцированных и навязанных высшим руководством, - …десятилетие классовой 

войны. Первый этап которого выпал на 1928 - 31 гг., второй на 1929 - 32 гг."[2,187 ].  Третья волна, по 

словам ученого, прошлась по кадрам, в том числе, по остаткам творческой интеллигенции.  

     В последнем издании «Истории Казахской ССР. Эпоха социализма» дается обстоятельная 

характеристика состоянию науки и просвещения в республике в 30-х годах. «В годы второй 

пятилетки первый педагогический вуз – Казахский педагогический институт имени Абая – 

превратился в крупное учебное заведение, важнейший культурный очаг... Здесь разрабатывались 

важные проблемы литературоведения и языкознания, истории Казахской ССР. Профессор института 

Х.К.Жубанов проделал значительную работу в области разработки казахской орфографии и новой, 

соответствующей особенностям казахского языка, письменности. Перу Х.К.Жубанова принадлежат 

первые учебники и исследования по грамматике, диалектологии и истории казахского языка». 

     К. Жубанов как настоящий филолог, получивший, по меркам своего времени, полноценные 

знания: духовные - в мечети Оспана - ишана, медресе - Хусаиния в Оренбурге и профессиональные - 

в Ленинграде, не представлял  знания о языке и человеке вне самого человека, в связи с этим  

антропоцентрический подход в его научно-административной и общественной деятельности был 

основным. Этим объясняется его большой вклад не только в казахское и общее языкознания, но и 

более поздние науки о человеке - дидактику, педагогику, этнопедагогику, культурологию, 

валеологию, эстетику, этику и другие.  

     Рассмотрим его размышления о человеке через концептуальную систему.  Впервые слово 

"адам" у К.Жубанова появляется в предисловии (Бет ашар) книги "Қазақ тілі жҿніндегі 

зерттеулер"(Исследования по казахскому языку):  "Қазақ тілі ғылымын бір адам ғана жасай алмайды, 

бір мезгілде ғана ол жасалмайды. Бҧл кҿп күш, кҿп қол, кҿп уақыт керек қылады. Алдарыңызға 

тартылып отырған "лекциялар" осы жолға тамшыдай да болса пайдасы тимес пе екен деген бір 

тҽжірибе ғана" [3,36]. 

      В этом тексте "бір адам", буквально, в значении один человек, не в состоянии сделать науку - 



116 

 

казахское языкознание, оно не формируется в одно время. Это потребует много сил, много рук, много 

времени. Множественное число слова "адам" передано образными супплетивными, знакомыми 

казахскому этносу, литературно-нормативными формами -"кҿп күш" (много сил), т.е "много умных 

людей", "кҿп қол"  (много рук). 

Как видим, этот текст в основе своей  бинарен.  

Во-первых, он передает информацию автора о глобальности проблемы: «Қазақ тілі ғылымын "бір 

адам" жасай алмайды» и условиях создания казахского языкознания; во-вторых, интроспектрально 

передаются духовно-ценностные знания: создание прокладывания дороги казахского языкознания 

потребует от человека сплочения, большого промежутка времени и вклада  каждого конкурентно-

способного ученого. Личный пример в воспитании казахского этноса (тҽлім-тҽрбие), где "тҽлім" 

означает пример - образец, в казахской этнопедагогике является одним из основных принципов, 

берущих свои истоки из мусульманской религии, где лидер считается личностью-образцом во всем. 

     Далее "адам" в работах К.Жубанова встречается в первой и второй лекциях Фонетика (Дыбыс 

жҥйесі). Забегая вперед, отметим, что фонетика в представлении К. Жубанова не просто 

грамматическая тема, но и хороший фон системы человеческих звуков для передачи духовных 

ценностей, в том числе, и казахского этноса (фон+этика), потому конкретизация объекта изучения 

оправдана:  "Бҥгіндегі адам баласының тілі - дыбыс тілі. Бҥгінде "сҿйлеген" деген - дыбыстаған 

дегенмен бір есеп". Бҥгінде дыбыстағанның бҽрі бірдей сҿйлеген болмағанмен, сҿйлегеннің бҽрі 

дыбыстаған болып кеткен. Сҿйлеген сҿздеріміздің қай-қайсысы да тҥрлі дыбыстардың тҥрліше 

қҧралысуы, орналасуы сияқты кҿрінеді. Кірпіш ҥйдің қабырғасы (дуалы) қабырға болмастан бҧрын, 

бҿлек-бҿлек, ҧсақ-ҧсақ кірпіштен болып, сол кірпіштен қҧралып, қаланып барып қабырға (дуал) 

қалпына келгені сияқты, тіл де дыбыстардан қҧралып барып, буындар, буындардан  жиналып келген 

сҿздер, сҿздерден топталып алып, сҿйлемдер пайда болатын тҽрізді. Тҽрізді ғана емес, бҥгіндегі 

қандай жақсы деген грамматика кітабын алып қарасаңыз да дыбыстарды тіл қабырғасын қҧрастырған 

кірпіштер қылып кҿрсетеді. 

Осындай ҧсыныстың нҽтижесінде ҥйдің қабырғасы болмас бҧрың, оны қҧрастырған кірпіштер 

болмас, оны қҧраған қҧм - топырақтар болғаны сияқты, сҿз - тіл болмас бҧрын, дыбыстары болған 

сияқты кҿрінеді. Жеке айырынды дыбыстар тілдің арғы атасы сияқтанады[3:42]. 

Как видим, в приведенном тексте презентацию профессиональных и духовных знаний в единстве: 

лекцию А.  «Тіл дыбыстары жҿніндегі орныққан кҿзқарас» (Об устоявшемся взгляде на языковые 

звуки) К. Жубанов предваряет  Эзоповым языком. Он высмеивает устоявшийся взгляд на 

определение звуков языка, пользуясь яркими метафорами "кирпич", "песок", которые являются 

строительными материалами  звукового языка сами по себе, безотносительно к его творцу, человеку.  

«Эзопов язык, эзоповская речь  (от имени баснописца Эзопа) - непосредственное выражение идей 

и принципов, противоречащих официальной точке зрения, является способом подцензурного 

выражения передовых,  революционных идей в условиях антинародного, антидемократического 

строя и политической реакции" [3, 402]. Следовательно, грамматическую тему «Фонетика» 

К.Жубанов использовал, в действительности, целенаправленно, осознанно, чтобы передать 

слушателям информацию об общенародных  ценностях казахского народа как  фоновые знания о 

звуках.  

"Адам" ыңқылдайды, тҥшкіреді, қырылдайды - мҧнын бҽрі адам дыбысы, бірақ адамның қоғамдық 

мҧңы айдап шыққан, қоғамдық қажетіне жҧмсалған дыбыстар емес, дене қызметінің салдарынан 

туған туынды, инстинкт дыбыстар. Сол себепті, фонетика қарауына бҧлар да жатпайды. 

В этом тексте дается характеристика звуковым действиям человека. "Адам" - в значении 

"индивид" издает следующие звуки: стонет, чихает, хрипит - все это человеческие звуки, однако, это 

не звуки, возникшие под воздействием общественной необходимости, а инстинктивные звуки, 

рожденные деятельностью тела. Поэтому фонетика не рассматривает такие звуки, считает ученый - 

"Кҥннің кҥркірегені, арбанын салдыры, мылтықтың тарсылы, қасқырдың ҧлығаны - бҽрі де дыбыс." 

Бҧларды фонетика қарамайды. Ҿйткені бҧлар адамнан тысқарғы, табиғатта болатын дыбыстар [3,37].  

 Буквально в этом тексте говорится, что гром грозы, стук повозки, залп автомата,  вой волка - 

все это звуки, но их фонетика не рассматривает, так как они вне человека -  звуки природы. 

Человек, по мнению ученого, должен изучать звуки, касающиеся человеческого общества, а не 

природы, а также  инстинктивные  звуки, чтобы дифференцировать их на общественно-полезные и 

природно - инстинктивные, т.е., как мы понимаем, на сознательно-активные и механические.  Далее 

"адам" встречается в таком выражении (аксиоме): «жылау мен кҥлу - адам болған жердің бҽріне 

тҥсінікті, ал тіл тек сол тілмен сҿйлейтін қоғамға ғана тҥсінікті» [3,38].  В этом фрагменте, по 

словам К.Жубанова, "адам" - представитель человечества, потому плач и смех, как знакомые знаки 
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пластики, для него ясны, а язык - звуковой и словесный понятен только в том обществе, в каком на 

нем  говорят. 

Нам думается, что  К.Жубанов  интроспектрально, не называя терминов, передает ценностную 

информацию о достижениях в человеческом развитии, дифференцированных уже в то время, - 

невербальном, понятном для мирового сообщества, и вербальном, понятном для определенного 

социума, языках, как о дополнительных путях передачи информации. 

Далее К. Жубанов, сравнивая вербальный язык с языком музыки, отмечает их отличительные 

особенности: "музыканың тілден қашықтау жері - музыка бейнемен сҿйлейді. … Музыка тілі сара тіл 

емес … - ҿткір тіл. …Ҽрбір ҧлттың, оның ішінде ҽрбір таптың ҿзіне жақын, ҽрі алыс қҧбылыстары 

болады. Осыларға сҽйкес музыка бейнелері болғандықтан ҽр таптың ҧлы кҥйі, музыкасы болады. Бҥл 

арасы басқаларға, ҽрине, тҥсініксіз" [3,38].  

В этих контекстах "адам" у К.Жубанова  - представители нации, классового общества, у которых 

могут быть свои ценностные образы в мире искусства, через которые передается  скрытая  

информация.  Мы разделяем мнение профессора о том, что  искусство,  музыка,  кино и телевидение  

в комплексе - орудие, обладающее мощной силой,  которое нужно исследовать, чтобы оно не было 

использовано во зло. 

Наблюдая  над объектами фонетики, ученый пишет: "фонетика бір тілмен сҿйлейтін адамдарға 

ғана тҥсінікті болған жердің бҽрін тексермейді. Малды дегенімізге кҿндіргіміз келгенде, тоқтатқымыз 

келгенде шаужайлаймыз,  лық-лықтаймыз, жылқыны суға шақырғанда кіш-кіштейміз… Сҿйлегенде 

қандай ерікті тҥрде дыбыстасақ, мҧнда да сондай еркін ҥн шығарамыз. Мҧнда да жеке басымыздың 

дене мҧны айдап шығармайды, қоғам ҿндірісінің ҥстінде, ҿндіріс таласы қыстап шығарады. Сҿйтіп, 

бҧлар да ҽлеуметтік дыбыстар болып табылады". 

В данном тексте "адам" у К .Жубанова  употребляется в значении мага, знающего язык животных, 

который при общении с ними, стремясь их подчинить, вынужденно издает такие же свободные звуки,  

звукоподражательные слова, подобные словесным языкам. По мнению  ученого, эти эмоциональные 

слова – новообразования - порождение конкуренции, производственно-промышленной 

необходимости, личностно неважные для произносящегося  человека. 

Подтекст данного фрагмента речи, как мы думаем, своеобразное предупреждение для людей о 

том, что  маги могут вести себя неискренно. В том, что речь все-таки идет о людях – магах, можно 

убедиться из следующего жубановского значения слова "адам".  У К.Жубанова оно используется в 

значении языка - посредника (т.е. человека - посредника). Ученый пишет: … "Тілдің атқаратын 

негізгі қызметі - адам мен адам арасында пікір қатынастыру. Ал, мҧнда адам мен адам арасында емес, 

адам мен табиғат арасында жҧмсалып отыр. Бҧл дыбыстардың атқаратын ролі пікір қатынасу емес, 

табиғатқа (малға, желге) адам  дегенін істету, табиғатты арбау"[3,40].  

Основная функция языка т.е. человека – посредника организация взаимопонимания между 

людьми. А  здесь он используется не между людьми, а между природой и животными. Эти звуки, 

произносимые магом,  выполняют роль не взаимопонимания мнений , а использования природы 

(животных, ветра) человеком, функцию подчинения, эксплуатации природы. 

К.Жубанов, как настоящий филолог, как  большой знаток культуры казахского и восточных 

этносов не мог не обратить внимание на достаточно  активные формы невербального языка - язык 

мимики. 

Описывая  особый быт восточных женщин, ученый отмечает, что на Кавказе в культуре 

армянских, грузинских, турецких женщин сохранилось своеобразие обычаев и привычек в 

индивидуальном женском языке, так называемом "нашнауар". Суть этого языка заключается в том, 

что молодая невестка, где месяц, где до года со своим свекром и свекровью не говорят на вербальном 

языке, а объясняются на языке мимики, то есть -  невербальном.  По словам ученого, это очень 

богатый, острый язык, не уступающий вербальному, незаменимый и пригодный для адаптации 

нового человека в семье. В культуре казахского этноса, с точки зрения К.Жубанова, специальный 

язык мимики сохранился как специфический женский язык в диффузной (недифференцированной) 

форме.      

В выводе К. Жубанов пишет: "Фонетика дыбыс тілінің дыбыстары жайындағы ғылым 

болғандықтан дыбыс тілі жҥйесіне қосылмайтын ым тілі қалдықтарына жататын дыбыстарды 

қарамайды.Сонымен, фонетика - дыбыс тілі дыбыстарының, тілдік қасиеттерін тексеретін ғылым 

болып шығады"[3:42].  

В этом тексте "адам" у К.Жубанова в значении "ым тілі" (язык мимики) - специфический язык 

женщин. Он используется, по аргументированному утверждению ученого, "адам мен адам арасында", 

буквально между людьми. Важная информация, которую хотел бы передать ученый своим 
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слушателям, как назидание, кроется в казахской пословице: "ымды білмеген - дымды білмейді". Эта 

пословица, как краеугольный камень народной педагогики казахского этноса, связана  с рядом 

ассоциаций:метафорами, сравнениями, пословицами, поговорками, мудрыми изречениями, благодаря 

которым казахи; причем не только женщины, но и другие социумы (подростки - девушки, подростки 

- мальчики, невестки, женихи, джигиты, свояки и свахи, мужчины и женщины до ста лет - от 

деревянной колыбели до земляной по возрастам) - обучались и воспитывались великими жырау, 

поэтами, импровизаторами, певцами - классиками на больших и малых празднествах, айтысах, тоях. 

К.Жубанов, как ученый, выразил свое мнение о перспективности и позитивности невербального 

языка для взаимопонимания в молодых  семьях, в особенности,- сложных , тяготении этого языка, 

если изучить и освоить, к международному, цивилизованному, богатому, острому языку.  

Жубановский текст об этом в оригинале повествует: "Кҥншығыста ҽйелдер тҧрмысы ерекше 

жағдайда болғандықтан, ҽйелдерге арнаулы тҥрлі ҽдет-ғҧрып ҿзгешеліктері мҧнда жиі  ҧшырайды. 

Сол ҽдет-ғҧрып ҿзгешеліктерінің бірі - осы кҥнге шейін Кавказда армян, грузин, тҥріктер арасында 

сақталған ҽйелдердің ым тілі. Жаңа тҥскен келіншек қай жерде бір айға, қай жерде бір жылға шейін 

ата-енесімен дыбыстап сҿйлеспейді, ымдап сҿйлеседі. Бҧл тілді армяндар "нашнауар" дейді. 

Нашнауар сондай бай, сондай ҧшталған тіл, мҧнымен ҽйелдер сумандатып ала жҿнелгенде дыбыс 

тілінен еш кемдігі жоқ сияқты" [3,42].  

К.Жубанов, включив в лекцию по научному курсу казахского языка материал по невербальному 

языку, тем самым заложил истоки гендерной лингвистики.  К.Жубанов, как истинный филолог умело 

реализовывал на своих лекциях главный принцип дидактики  - единство обучения и воспитания. 

Надо отметить, что жубановское понимание основного принципа дидактики – знание системы знаний 

о человеческой жизни, умение увязывать теорию  с практикой, в особенности осуществлять 

внутрипредметные и  межпредметные связи, т.е. принцип преемственности и перспективности как 

профессиональных, так и духовных знаний.  Через скрытый (эзопов ) язык лекций ученый доносил до 

своих слушателей информацию о  духовных  ценностях, достижениях казахского народа.  
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Тҥйіндеме: Ҧлт тарихы, онымен бірге тіл тарихы – даму  жолы  ҧзақ  қҧбылыс, сондықтан ҽлем 

бейнесінің небір қҧпия сырларын ҧғынып тҥсінуге бағытталған  ҽр этностың  ғасырлар бойындағы 

жетістіктері – тіл арқылы таңбаланған мол қазынасы, баға жетпес байлығы болып табылады. 

Мақалада қазақ этносының болмысын танытатын, дҽстҥрлі мҽдениетінің кҿрінісі, дҥниетанымының 

айғағы болып табылатын этномҽдени деректер, олардың мазмҧнындағы ҧлттық дҥниетаным негізі 

жайында, ҽсіресе оның аймақтық сипатқа ие тармағының мҽн-мазмҧны, қазіргі тіл ғылымындағы 

антропҿзекті бағыт зерттеулеріндегі орны жайында сҿз болады. 

Тірек сӛздер: этномҽдени бірлік, лингвокультурема, этнос, этнолингвистика, лингвомҽдениеттану, 

этнолингвистикалық арна, заттық мҽдениет, рухани мҽдениет. 

Қай ҧлт болмасын, сыры – тілінде, оның тҥп тамыры  этностың  мың-мыңдаған  жылдар  жҥріп  

ҿткен тарихи  жолымен,кҥнделікті тҧрмыс-тіршілігінде ҿз қолымен, ақыл – ой, санасымен жасаған 

мҽдениетімен, дҥниетанымыменсабақтасыпжатыр. Тілдің осы ҧлт байлығын сақтап, қордалап 

ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізу қызметін, танымдық-аккумуллятивтік қасиетін,  Ҽ.Т.Қайдар «тіл феномені», 

«тіл ҽлемі» деп атайды. Осыған орай, «... тіл феноменін - «тіл ҽлемін»: этностың ҿзін танып-білудің 

қайнар кҿзі, біліктіліктің кҽусар бҧлағы десек, артық айтқандық емес. Бҧл ҧғымның ауқымына тілдің 

барлық қасиетітҥгел сыйып тҧрғандай: этностың дҥниеге келуіне ҧйытқы болған да - тіл, рухани-

мҽдени ҿмірінің ҿзегі де, ҿзін-ҿзі танып-білудің ҿлшемі де сол - тіл т.т. Осының бҽрі «тіл ҽлемінен» 
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табылады» деп анықтай келе, «Сонымен, тіл ҽлемі» дегеніміз –  этнос болмысына қатысты мыңдаған, 

тіпті, миллиондаған мағыналық бірліктердің жиынтығы, синтезі» [1,11-б.],- деп қорытындылайды.  

Осындай тҧжырымдарға cҽйкес, қазіргі тіл ғылымы тілдің «қарым-қатынастың аса маңызды 

қҧралы» қызметімен қатар, танымдық қызметіне, мҽдениеттің  кҿрінісі қызметіне айрықша мҽн 

береді. Ақыл-парасат, сезім иесі ретіндегі саналы адамның ең басты қасиеті - ҿзін қоршаған ортаны 

танып-білуге деген ерекше қҧштарлығы. Дҥниені танып-білудің негізінде зат, қҧбылыстардың адам 

санасында бейнеленуі жатады. Адам санасындағы заттар мен қҧбылыстардың бейнесі арқылы 

қабылданған ақыл-ой  -  ол заттардың ҿзі емес, солардың ҽсерінен пайда болған білім, ақпарат 

саналады. Сол себепті «таным дегеніміз –  сыртқы заттар мен қҧбылыстардың, олардың 

қатынастарының адам санасында идеалды образдар жҥйесі ретінде бейнеленуінің қайшылыққа толы 

кҥрделі процесі» [2,215-б.],-деп сипатталады. 

Ғалам бейнесі де, адам бейнесі де тіл семантикасында кҿрініс табады. Бҧл орайда адамның ҿзі 

емес, адамның тілдегі бейнесі ерекше маңызды болады. Тілді зерттеу арқылы адамзат ҿзін-ҿзі танып, 

тҥйсінеді. Адам алған ҽсерін ҿзі арқылы сипаттайды [3,12-13-б.]. Тілдік элементтердің мағыналық 

жағы – тілді ойлаумен ҧштастыратын дҽнекер, желі. Осы мағыналық желінің бір басында тіл тҧрса, 

екінші басында ойлау тҧрады. Ой-сана адамның танымын қалыптастырады, сондықтан –  ақиқат 

болмыстың ойдағы кҿрінісі –  Таным деп аталады. Адамның  жиған-терген ақпараты тілде сақтаулы. 

Адам қоғамдық сана арқылы ҿзінің ҿмір сҥру ортсын, ҿмір сҥру  ҽлемін тілде бейнелейді жҽне сол 

арқылы этностың ментальділігін анықтайды. Тілдің осы тіл иесі табиғатын, этнос болмысын таныта 

алу қабілеті мен оны танытуға деген қажеттілігі тілдік ортаның қалыптасуын керексінеді. Бҧл 

қажеттілік тілдің функционалды табиғатымен тікелей байланысты, ҿйткені тілсіз еш қоғам ҿмір 

сҥрмейді, тіл –  адам қоғамының ҿмір сҥру қҧралы, ол тіл иесінің  тіршілік ҽрекетін қатынас, 

байланыспен қамтамасыз етуі арқылы кҿрінеді [4,39-74-б.]. Осы тҧрғыдан алғанда,тіл мен ойлау 

қарым-қатынастың екі мҥшесі, екі элементі саналады. «Ойлау –  тіл арқылы таңбаланған идея 

мазмҧнының негізі. Адам ойы ми қабаттарында пайда болып, сҿз арқылы сҽулелі кҿрінісін табады»,- 

дей келе, А. Салқынбай тіл ойдың нақты кҿрінісі болғандықтан, ойдың жарыққа шығып іске асырылуы 

ҥшін тілдік материалдарға негізделуі қажет. Ой тіл арқылы, тілдегі сҿздер мен сҿз тіркестері, 

сҿйлемдер, мҽтін арқылы кҿрініс табады деп есептейді [5,7-б.]. Халық дҥниетанымы оны «Ми 

ойлағанды тіл тындырады», «Сҿз сҿзден туады, сҿйлемесе қайдан туады» деп ойдың жарыққа 

шығуына тіл қаншалықты қажет болса, тілдің ҿмір сҥруі ҥшін қарым-қатынастың да соншалықты 

маңызды екенін пайымдатады. 

Қазіргі тіл ғылымы тілдің осы танымдық қызметіне айрықша мҽн береді. Ол ҥшін  «Тіл қаруы – 

сҿз» демекші, тілдің танымдық қызметі арқылы қалыптасқан тілдік-таңбаны дайын сҿз –  атауыш 

ретінде зерттеу нысанына айналдырады. Тілдің мҽдени философиясына қатысты еңбегінде Е. Абақан 

адам баласының ҽлемді тануы мен қоршаған ортадағы алуан қҧбылыстарды игеруі нҽтижесі тілден 

кҿрініс табуы дей келе, «Тілдің терең қҧрылымы ой мен болмыстың  арақатынасынан  пайда болады. 

Ҽртҥрлі тілдерде байқалатын  жақындықтың осындай терең қҧрылымға тҽуелді болуы, ең алдымен, 

адамзатқа ортақ ой жҥйесіне байланысты. Адамның ойлау жҥйесін концептуалды жҥйе ретінде 

танимыз. Тіл-тілде ҽртҥрлі лексикалық номинациялардың болуы мҧндай ―алғашқы‖ концептілердің 

табиғатын анықтауға кедергі бола алмайды» [6,76-б.],-деп пайымдайды.  

Тілдегі «алғашқы номинациялар» тілдің сҿз байлығының ҿзегін қҧрайды. Қ.Жҧбанов адамның 

танымдық қасиетін «зат пен қҧбылысқа тағылған аттардың пайда болуы...» туралы ҿз заманындағы 

ойларды зерделей, бағыттарды саралай келе, ҧлттық дҥниетанымдық тҧжырымдар тҧрғысынан 

тҥсіндіреді: 

 біріншіден, затқа ат қою ҥшін сол ҧғымның (таңбаланушының) халық тҧрмысында орны 

болуы қажет. «Орыста қой сҿзінің баламасы жоқ. Олардың овца дегені –  саулық, баран дегені - 

қошқар. ...  Ал біздің ісек, тұсақ, құнан, құнажын, дҿнен, дҿнежін деген сҿздеріміз басқаларда жоқ. 

Адайларда, арабтарда түйе тҥлігінің аты кҿп; Еділ, Каспий (Атырау) бойының қазақтары балық 

тҥрлерінің атын кҿп біледі. Демек, қолданылмаған затқа ат жоқ.Халықтардың тҧрмыс қалпы ҽртҥрлі 

болған соң, олардың ҽр затқа қоятын аты да тҥрлі-тҥрлі» [7,93-94-бб.]. Заттың қолданылу не 

қолданылмау себебі халық ҿмір сҥретін ортаның географиялық т.б. ерекшеліктеріне байланысты 

болатыны белгілі, сондықтан ҧғым ортақ болғанымен, оның атауының аз не кҿп болуы сол зат-

ҧғымның халық тҧрмысындағы маңызынан туады; 

 екіншіден, адамның таным ҽлемі ҿзінен бастау алады, оны ғалым «кішкене космос дҽуірі» 

(микрокосмический период) атайды. Адам баласының табиғатында ҽуелі басқаны біліп алып, ҿзін 

кейіннен білу қасиеті бар. Мысалы: адам фотографияны танып білгеннен кейін ғана ҿзінің басқа 

заттарға ат қоятыны, ҿзін сол басқаларға ҧқсата атайтыны – ҿз басын кіші дҥние деп біліп, оны ана 
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ҥлкен дҥниеге ҧқсатуынан болған. Осы таным тілге де ҽсер еткен. Мысалы, орысша небо - аспан, неба - 

таңдай; қазақ тіліндегі таң  - аспан ҽлемінің аты, яғни жоғары жаққа тҽн қасиеттің иесі; таңдай - адам 

денесінің жоғарғы жағы»[7,94-95-бб.],-дейді. 

 үшіншіден, дҥниетанымдық алғашқы пікір мифология тҥрінде пайда болғаны белгілі. Қ. Жҧбанов 

оны «тотемизм» атаған, ҿйткені мифология негізінде дін дҥниеге келді деп есептеледі. Осы кезеңде 

пайда болған кей сҿздерге талдау жасалады, соның бірі - құт сҿзі. «Қҧт сҿзінің бақыт мағынасында 

екені белгілі. Құт =Құдай =бақыт - бҧлар мағыналас. «Қҧтыр» деген сҿздің тҥбірі де - сол құт, соңғы 

-ыр ҥстеу  (жҧрнақ). Осы ҧғым-тҥсініктерге сай адамға ат қойылған (Қасым: мҧнытуғызған 

шаруашылық пайдасы болу керек); 

 тҿртіншіден, дҥниеге кҿзқарас арқылы да нҽрсеге ат қойылады; мҧнда ғалым сҿз мғынасының 

кеңеюі мен тарылуы жайында «ескі формаға жаңа мағына мағына беру жолымен де тіл ҿрлеп 

отырады» деп есептейді; 

 бесіншіден, функционалды семантика, заттың атқаратын қызметіне қарай атауға ие болуы, 

таңбалануы. «Киіз ҥйдің тҥндігінен жарық тҥседі, терезе де жарық тҥсіреді. Сондықтан Алтай елінде 

терезені «тҥндік» дейді. Орысша «перо» деген сҿз «қауырсын» емес, «қаламҧшты» білдіреді. Себебі ол 

жазу қҧралына айналған. «Косилканы» «орақ» деуіміз де осыдан. Демек заттың аты оны атқаратын 

қызметіне қарай қойылады»7,94-98-бб.]. 

 Қ.Жҧбанов  аталған еңбегінде тілдің танымдық қызметіне айрықша мҽн береді, заттың атауы 

адам танымының кҿрінісі екенін дҽлелдейді. «Қағаз» деген сҿз –  заттың аты ҽрі оны басқа заттың 

атынан айырып атауға қажетті  амалы. Демек бҧл жерде номинатив бар. ... Атаулардың мағынасын 

айыруды сингнификация дейміз. ... Бҧл жердегі ерекшелік мынада: тіл элементі атау қызметін ҿтесе, 

сҿз болғаны; егер хабар беру қызметін ҿтесе, сҿйлем болғаны. Сҿздің бір басында екі функция (қызмет 

болады): бірінші - хабар беру қызметі, коммуникация функциясы; екінші - таңбалау қызметі, 

номинатив функция не сигнификация». «Ат болмаса, сҿз де болмайды» дегенде, адам санасында ҧғым 

тудыратын себеп, уҽж қажеттігін айтып отыр деп тҥсінуге болады. Ҿйткені «Сҿз хабарласу ҥшін керек, 

егер осы керекке жарамаса, ол сҿз емес. Сҿйлеп хабарласқанда, ҽр нҽрсенің аттарын (номинативтерді) 

қҧрап хабар беріледі. Осылайша номинативтерден қҧралмай жасалған хабар жоқ. Ат болмаса, сҿз де 

болмайды»7,94-98-бб.],-дейді.  

Зат, қҧбылысқа ат беру - адамның болмыстың ҿзі танып білген сан алуан белгілерін, қимыл-

ҽрекеттің сапасын, қадір-қасиетін бағалауы, ҽлем бейнесінің ҿзіндік қалыбын жасап, оны сҿз 

мағынасына сыйғызып таңбалауы. Зат атауларының тарихы, зат пен оның атауының арасындағы 

байланыс, затқа ат беру ілімі глоттогенез мҽселесі тҽрізді лингвистиканың т.б. ғылымдардың ежелгі 

ҿзекті мҽселесі болып табылады. А.Салқынбайдың пайымдауынша, «Атау ҥдерісі болмыстың, 

ҧғымның, атаудың арасындағы қатынас арқылы айқындалады. Бҧл қатынасты ғылым тілінде кейде 

семантикалық үшбұрыш деп те атайды. Болмыс–  атаудың денотаты, яғни атау арқылы таңбаланған 

бҥкіл заттар мен қҧбылыстардың қасиеттері мен белгілерінің жиынтығы. Ҧғым – есімнің мҽні, яғни 

атаудың катеориялық-тілдік белгілерінің, экспрессиялық белгілерінің жиынтығы. Атау–  белгілі 

мағына мен мҽнге негізделген дбыстық қатардан тҧратын таным арқылы анықталатын тілдік таңба. 

Атау –  тілдің қҧрылымдық жҥйеге сҽйкес анықталатын тілдік кілт (языковой код) арқылы санада 

таңбаланады» [8,320-321-бб.]. Қ. Жҧбанов айтқандай, «Ат болмаса, сҿз де болмайды. Номинатив сҿзді 

бір-бірінен айыру ҥшін ат қоямыз. Атты неге қоямыз? Оны заттардың ҿзі жоқ жерде сҿз қылу ҥшін 

қоямыз»7,94-98-бб.]. Алайда «Сҿз деген –  зат біткеннің бҽрінің аты емес, ҽр ел ҿзінің білген затының, 

білген қҧбылысының аты ғана... білінген нҽрселерге қойылған атты сӛз дейміз» деген тҧжырымнан сӛз 

ҧлттық дҥниетаным кілті екені аңғарылады. Атау қарым-қатынас қажетіне қарай белгілі зат-қҧбылыс 

туралы ақпарат алмасу ҥшін қойылады. Г.В. Колшанский оны: «Номинация есть закрепление за 

языковым знаком понятия - сигнификата, отражающего определенные признаки денотата –  свойства, 

качества, и отношения –  предметов и процессов материальной и духовной сферы» [9,101-б.],-деп 

тҥсіндіреді. 

 Бҧны тілдік таңба арқылы зат, қҧбылыстың материалдық жағының жаңғыруы адам санасында 

ҧғым бейнесін сҽулелендіреді деп тҥсінуге болады. Тілдің ҿзіндік ерекшелігі затқа ат қоя отырып оны 

бір-бірінен айыру. «... жылқы - тҥйе емес, қой  - сиыр емес, сиыр - жылқы емес». Зат-қҧбылыс бір-

бірінен сигнификаттық мағына арқылы ажыратылады. Осы жануарлардың айырмашылығы болуының 

себебін анықтау арқылы олардың ҽрқайсысының ҿзіндік белгілері анықталады. Ҽлемдегі ҽр нысанның 

ҿзіндік қасиеті бар жҽне олар ҽртҥрлі болуы мҥмкін, дҥние жҥйелі байланыста дамитындықтан, олар 

бірімен-бірі еркін қатынасқа тҥсе алады. Алайда бҧл еркіндік зат мҽнінің танылуы ҥшін маңызды бола 

бермейді. «Ҽрбір нақтылы жағдайда нысан ҿзінің ерекше бҿлігімен, ҿзгеше белгісімен, қасиетімен 

ерекшеленеді. Мҽселен, жылқымен салыстырғанда, тҥйенің негізгі ерекше белгісі - ҿркешінің болуы. 
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Ал тҥйенің шуда жҥні, маң-маң басқан жҥрісі, иілген мойыны, денесінің ҥлкендігі т.б. ҿзіне тҽн 

белгілері болғанымен, жылқымен салыстырғандағы негізгі айырым белгісі, кҿзге елестеп, кҿңілге 

бірінші оралатыны - ҿркеші» [8,329-б.]. Бҧдан атаудың мҽні осы денотаттың алуан тҥрлі қасиеті мен 

белгісінің ішіндегі айрықша қасиеті болып табылатынына сҥйенетіні кҿрінеді, сондықтан осындай 

айрықша белгілер денотаттық ҧғымның қабылдануында ерекше роль атқарады. Ал қай заттың да ҿзге 

қасиет белгілері келесі нақтылы жағдайда атауға тірек бола алады.  

Халық танымында танылған ҧғымның кез келгеніне атау тағуда, оның ішкі уҽжділігіне, негізіне, 

тегіне мҽн берген. Қазақ лексикасының қоры мен қҧрамын зерделеу барысында ондағы жеке атау 

сҿздердің тҧлғалық жҽне мағыналық қҧрылымының жасалуы зергерліктің, шеберліктің, бастысы, 

ойлылық пен данышпандықтың нҽтижесі екеніне кҿз жеткізу қиын болмайды. Денотаттық мағына мен 

сигнификаттық мағынаны танытушы атаулар логикалық қисындылығымен, мағыналық жҽне 

мазмҧндық тереңдігімен, дыбыстық ҥйлесімділігімен ерекшеленеді. Тіпті, кез келген сҿз халықтың 

таным-тҥсінігінен,сезім кҥйінен, рухани болмысынан, материалдық игілігінен, замана тынысынан 

ақпарат жеткізіп тҧрады [8,122-123-бб.],-деп тҥйінделеді. 

Сҿйтіп, сҿздің атауыштық қызметі оны таңба ретінде танудан туындайды. А. Соломониктің 

пайымдауынша, сҿздердің кҿшілігі тілдің таңбалық жҥйесіне қатыссыз, одан тыс бір нҽрсені белгілеу, 

атау ҥшін пайда болып жатады. Бҧл сҿздің бастапқы жҽне негізгі қызметі болып табылады. Сҿз ҿзінің 

атауыштық қызметін жҥзеге асыру барысында таңбалық табиғатын танытады. Тілден тыс ақиқаттың 

бір зат-қҧбылысын бейнелеп таңбалайды. Тілден тыс ақиқат-шындық материалдық жҽне рухани 

әлем деп аталады. Сонымен, сҿз-таңба, табаланушы, ҧғым, оның адам санасындағы кҿрінісі арасында 

қатынас ҥш бағытта дамиды: 

   таңбаланушы, оның сҿздегі таңбасы - лингвистикалық байланыс; 

   ой-санадағы кҿрінісі - психологиялық байланыс; 

ҿз дҽуірінің мҽдениетіндегі жағдайын танытуы - мҽдени-ҽлеуметтік байланыс. Осы ҥштҧғырлы 

сабақтастық адамзат пен оның мҽдениетінің дамуында шешуші роль атқарады [10,264-265-бб.]. Оны 

сҿз-атауыштың тіл жҥйесіне ену жолын талдау арқылы тҥсінуге болады. 

Бастапқыда тіл жҥйесінен тыс ақаиқаттың бір бҿлігін таңбалау ҥшін пайда болған атау-сӛздің тіл 

жҥйесіне еніп, ҧлттық байлыққа, ҧлттық дҥниетаным кҿрінісіне айналуының жолы ҧзақ. Ол белгілі 

заңдылықтар арқылы берілетін сҿз семантикасынан, тілдің қҧрылымдық табиғатына сҽйкес 

қалыптасатын сҿзжасам амал-тҽсілдерінен кҿрінеді. 

 Тіл белгілі этникалық ортаның мҽдениетін таныту  қҧралы, сол тіл мен мҽдениет иесінің, 

этникалық тҧлғаның, ҿзегін қҧрайды. Ҽр тілдік тҧлға ҿзінің этникалық мҽдениетін жеткізуші болып 

табылады, тілдік таңбалар мҽдениет таңбасы ретінде қолданылып, ҧлттық мҽдениеттің ерекшелігін 

білдіреді. 
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Қазақ тілін  ғылыми тҧрғыдан зерттеу мҽселесін алғаш қолға алған ғалымдардың бірі профессор 

Қҧдайберген Жҧбанов болатын. Оның есімі сол ҿзі еңбек еткен кезеңде-ақ С.Е.Малов, К.К.Юдахин, 

А.К.Боровков, И.И.Мещанинов, Н.А.Баскаков сияқты кҿрнекті орыс тҥркологтеріне белгілі болып, 

ғылыми еңбектері жоғары бағаланған еді [1.3]. Қ.Жҧбановтың зерделі зерттеулеріне қазіргі ғылым 

жетістіктері тҧрғысынан қарасақ та ҿз мҽнін жойған жоқ. Кезінде Қ.Жҧбанов: «Қазақ тілі - осы уаққа 

шейін жҥйелі тҥрде тексеріліп, ғылым тезіне тҥспеген тіл. Қазақ тілін алғаш зерттегендер патша 

ҥкіметінің отаршыл саясатын іске асыру мақсатымен отар елдердің ҽдет-ғҧрпын, тіл-ҽдебиетін 

тексерген миссионерлер ..... болды», - деп жазған еді [2.118]. Қазақ тіл білімі ғылымының 

қалыптасып, дамуының алғашқы бастауында тҧрған А.Байтҧрсынҧлы, Х.Досмҧхамедҧлы, 

Т.Шонанҧлы, Қ.Жҧбанов, Е.Омаров, Қ.Кемеңгерҧлы сынды т.б. біртуар ғалым азаматтардың ана 

тіліміздің зерттелуіне қосқан еңбектері ерекше болды[1.15]. Ал осы кезеңде нағыз ғылыми 

еңбектерімен танылған адам профессор Қ.Жҧбанов болған еді. Ол қазақ филологиясы саласындағы 

алғашқы ғалымдардың кҿшбасшысы ретінде қазақ тілі білімінің ғылыми негізі қаланып, қалыптасып, 

дамуына ерекше ҥлес қосқан тума талант, дарынды лингвист-ғалым еді. ХХ ғасырдың бас кезеңі, 

яғни ғалым еңбек еткен 30-жылдары қазақ тіл білімі саласындағы алғашқы проблемалар қазақ 

алфавиті мен орфографиясын жасау, қазақ жазуын араб графикасынан латын ҽліпбиіне кҿшіру, қазақ 

дыбыстарының саны мен фонемалық мҽнін анықтау, оларды акустика-артикуляциялық жағынан 

топқа жіктеу, сҿзді лексика-грамматикалық ерекшеліктеріне қарай таптастыру критериін анықтау, 

қазақ тіліндегі ҽрбір категорияға анықтама беру, қазақ терминологиясының ғылыми принциптерін 

белгілеп, қазақ терминдерін жасау, қазақ тілінің алғашқы ғылыми оқулықтарын жазу т.б. 

жҧмыстарды ғылыми деңгейде зерттеп-шешу профессор Қ.Жҧбановтың ҥлесіне тиді[3.238]. 

Тіліміздің дыбыс жҥйесі жайында еңбек жазған орыс ғалымдары белгілі бір мҽселе бойынша 

арнайы зерттеу жҧмыстарын жҥргізбегендіктен олардың танымдары қазақ тілі дыбыстарын пайымдау 

барысындағы алғашқы барлау сипатында ғана болды. Ондай еңбектерде қазақ тілі дыбыстарының 

саны мен сапасы да дҧрыс анықталған жоқ. Соның нҽтижесінде қазақ тілі дыбыстары Қ.Жҧбановтың 

ізденістері арқылы ғана ҿз мҽнінде ғылыми зерттеу объектісі бола алды. Ҧлттық лингвистикамыздың 

арна басында тҧрған бірегей ғалымдар ҿз еңбектерінде қазақ фонетикасын да ғылым ретінде қаз 

тҧрғызды. А.Байтҧрсыновтың сингармофонологиялық бағыттағы ізденістері Қ.Жҧбанов 

зерттеулерінде теориялық тҧрғыдан жалғасын тапты[1.162]. 

Профессор Қ.Жҧбанов латын ҽріптерін қазақ дыбыс жҥйесіне бейімдеу ісіне кҿп ҥлес қосты, оның 

бастауымен  1929 жылы  қабылданған  латын графикасына негізделген қазақ ҽліпбиін жетілдіру 

бағытында кҿп іс тындырылды. Ғалым Н.А. Садуақастың айтуынша,Қ.Жҧбанов жазу кезіндегі 

қиындық тудыратын  қосымша белгілермен таңбаланған «ғ» дыбысын танытатын  «g» қарпін  - «һ», 

ал  «ж» дыбысын танытатын  қҧйрықты «c»  қарпін  «белі  сызылған» -  «z»  қарптерімен алмастыру 

керек деген ҧсыныс айтқан[4.16].   Қ.Жҧбанов ереже жасауда негізгі есте болар жай, «емле жеңіл 

болу ҥшін ереженің санын да, ережеге кҿнбейтін одағай қалыптардың санын да қҧр тек «аз ету» шарт 

емес, қайта тілде бар, емлеге керекті қалыптардың бҽрінің тҥгел тексеріліп, ереже болып қорытылып 

шығуы шарт», - дейді[2.340]. Сондықтан қазіргі кезде латынға байланысты ереже жасауда Қ.Жҧбанов  

ҧстанымдары  есте болуы тиіс дейміз. 

Қазақ    терминологиясын дамытуға, қалыптастыруға   алғашқы  ҥлес    қосқан   ғалымдар 

А.Байтҧрсынов пен  Қ.Жҧбанов    болса,    одан       кейінгі Қ.Кемеңгерҧлы, Т.Шонанҧлы,    

Х.Досмухамедҧлы,    Қ.Басымов,    С.Жиенбаев, С.Аманжолов,    Н.Сауранбаев,    М.Балақаев  т.б. ҽр 

тҥрлі   салада    жазған    еңбектерінде  қазақ терминологиясында    ҿз     ойларын    қалдырды.    

Кейінгі   кездерде терминология мҽселелері  Ҽ.Қайдаров,     Ҿ.Айтбаев, Ш.Қҧрманбайҧлы,  

С.Исакова, т.б. еңбектерінде зерттелді.  Терминология тарихында А.Байтҧрсынҧлы бастаған қазақ 

зиялыларының термин шығармашылығында ҧстанған принциптері терминологиялық лексиканы 

жалпыхалықтық тіл негізінде жасауға ҧмтылды. Қ.Жҧбанов та ғылыми терминологияны   ҧлт   

тілінде қалыптастырудың тиімді жолдарын кҿрсетіп қана қоймай, аударуға келмейтін халықаралық 

терминдерге ҥрке қараудың да жҿні жоқ екендігін терминология жҿніндегі ҿзінің бірінші 

принципінде анық айтқан болатын. Қ.Жҧбанов қазақ терминологиясының жалпы ғылыми  мҽселелері  

мен принциптерін айқындап, А.Байтҧрсынов ҧсынған терминжасам ісін одан ҽрі жалғастырды. 

Сондықтан, біз Қ.Жҧбановты қазақ фонетикасының терминологиялық жҥйесін ғылым  тҧрғысынан 

негіздеп  берген кҿш басы лингвист ғалым жҽне қазақ тіл білімі терминологиясын  жасаушылардың 

бірі   деп білеміз [1.164]. Қазіргі кезде тҿл тіліміздегі терминдеуге бейім сҿздерді алып,  

терминологиямыздың ҧлттық бояуын арттыру  бағытында  жҥйелі  жҧмыстар жҥргізіліп жатыр. Бҧл 

жҿнінде  Ш.Қҧрманбайҧлы: «Терминологиямыздың негізгі бҿлігін ҿзге тілдерден дайын қалпында 
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қабылданған терминдер қҧрап тҧрған біздің жағдайымызда ҧлт тілінде термин жасауға айрықша мҽн 

берілуі керек», - дейді [5.95].  

  Қ.Жҧбанов  «Қазақ ҽдебиет тілінің терминдері туралы»  мақаласында  тҧңғыш  рет  терминология 

принциптерін жасап, жҧртшылық назарына ҧсынды. Мҽдениет қайраткерлерінің съезінде бірауыздан 

қабылданған бҧл принциптер, терминология ғылымының берік іргетасы болып қаланып, термин 

жасау ісін бірізді жҥйеге тҥсірді. Съезге ҧсынылған он мың терминдік атау сол ғылыми принциптерге 

негізделген еді. Профессор Қ.Жҧбанов тҧжырымдаған бҧл «Принциптер» мҽтіні алғаш рет 

Мемтерминком Бюллетендерінің 1935 жылғы, №1 санында, ал съезде қабылданғаннан кейінгі 

редакциясы Мемлекеттік Термин комиссиясы ҧстанған терминология принциптері ретінде қазақ-

орыс тілдерінде 1936 жылы жарық кҿрген «Қазақ тілі термин сҿздігінің» беташары ретінде басылып 

шықты [2.349]. Қ.Жҧбанов қазақ терминологиясының ғылыми принциптерін қалыптастыру 

бағытында   1935 жылы  20  мамырда  Алматыда  ҿткен   мҽдениет қайраткерлерінің  бірінші  съезінде 

термин қабылдаудың он бір   принципін ҧсынған екен.  

Қ.Жҧбанов – полиглот ғалым. Қазіргі кезде елімізде қазақ тілімен қатар орыс, ағылшын тілін 

білуді міндеттеп отырса, бҧл бағытта да алғашқы аджамдар қатарында Қ.Жҧбанов есімін атап 

кҿрсетеміз Ол тҥркі тілдерін былай қойғанда, шығыс тілдерін, ағылшын, неміс, француз, орыс жҽне 

басқа славян тілдерін біліп, жапон, қытай, монғол тілдері деректерін де ҿз еңбектерінде тиімді 

қолданған. Сондықтан кҿп тіл білуі қазақ тілінің ерекшелігін жалпы тіл білімі деректерімен 

салыстыра зерттеуге кҿмегі тиген. Ол жалпы тіл білімі, славян тіл білімі, шығыс тіл білімі, тҥркі 

тілдері теориясын ҿте терең білгендігін ҿзінің зерттеу еңбектерінде анық байқатады. Сонымен бірге, 

ғалым ҿз кезіндегі тіл білімінің зерттеу тҽсілдерін жете меңгеріп, тарихи-салыстырмалы тҽсілді 

қолдану ҥлгісін кҿрсетті. Бҧған қоса Қ.Жҧбановтың зерттеуге, ізденуге деген қабілетін, орасан зор  

талантын қоссақ, ғалымның ғылыми еңбектерінің ҽлі кҥнге дейін теориялық маңызы мен мҽнін 

жоймағанын тҥсінуге болады[3.340]. Профессор Қ.Жҧбанов: «Абай біздің жазба ҽдебиетіміздің атасы 

болғанда, ҿлеңін, қара сҿздерін тек қағазға жазғандығымен ғана емес, жазба ҽдебиет пен ауыз 

ҽдебиеттің осы айырмашылығын ашқандығымен де атасы болады. Қазақ ҽдебиетін ауыз ҽдебиеті 

дҽрежесінен шығарып, неше мың жылдай кҿнігіп, етке, қанға сіңісіп болған ескі ауыз ҽдебиет 

дағдысынан қҧтқарған адам –Абай. Ескі ауыз ҽдебиетіндегі артық қыстырмалардан алғаш тазартқан 

да Абай»,- деп қазақ ҽдебиетінің тарихындағы ҧлы ақынның орнын айқындайды [2.50]. 

Қ.Жҧбановтың1934 жылы жазған «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» деген ғылыми мақаласы қазір 

де ҿз маңызын жойған жоқ. Осы мақаласында Абай жалғыз қазақ емес, бҥкіл Орта Азия ақындарына 

ҥлгі боларлық жол салған,  тілін таза, сол кездегі ҿзге ақындардай араб-парсы сҿздерімен тілді 

шҧбарламай, қазақ ҽдеби тілін дамытуға ҥлес қосқан ақын екендігін дҽлелдеп, ҽдебиеттану ғылымына 

да ҿлшеусіз із қалдырды[3.341. Қ.Жҧбанов Абайдың халық ҽдебиетіне қосқан небір ҥлестерін сҿз 

етеді, соның ішінде Ҧлы ақынның қыз бен жігітті қҧс пен аңға ҧқсатып қоймай, қҧс пен аңның жігіт 

пен қызға ҧқсататынын атап ҿтеді. Нақтырақ айтсақ, тҥлкіні бҥркіт басып, екеуінің алысқанын қара 

шашы тҿгіліп, иықтары бҥлкілдеп, суға шомылып жатқан сҧлуға меңзейдi[2.260].  Профессор 

Қ.Жҧбанов ҿз зерттеулерінде  тек тіл мҽселелерін ғана емес, халықтың ҽдеби мҧрасын да сҿзсіз 

зерттеу керек деп білді. Ғалым  ҿз мақаласына  ақын, ойшыл ғҧлама Қожа Ахмет Яссауидің ҽдебиет 

пен қоғамдағы орны, оның ақындық шеберлігі туралы да  жазады.  Бҧл профессор Қҧдайберген 

Жҧбановтың дҥниетанымы ҿте терең екендігін, оның еңбектері қазіргі ҧрпаққа да маңыздылығын 

танытады. 
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Особое значение в истории культуры человечества  играют алфавитные записи. Временные и 

пространственные записи не зависят от социальной жизни людей, алфавит является инструментом 

для более широкого общения. Как сказал ученый А.Т. Кайдаров: «Алфавит как явление социальное и 

в прошлом, и сегодня продолжает сооружать перспективный золотой мост. Вносит свой вклад в 

культурный уровень, достигнутый на сегодняшний взгляд. Потому что алфавит – неотъемлемая часть 

культуры. Изменение записей влияет на  социально-культурную , психологическую жизни населения. 

На протяжении долгих веков достижения нации передавались и признавались из поколения в 

поколение. Поэтому внесение изменении в записи алфавита, а тем более его полная замена, может 

привнести дополнительные трудности в духовные богатства народа. Поэтому мы считаем, что с 

точки зрения социальной лингвистики следует употребить детальный подход в изменений 

алфавитных записей». [1.510]. 

Фундаментальные знания  К. Жубанова в области лингвистических исследований дают ответы на 

множество актуальных вопросов казахского алфавита. Мнение известного ученого дало толчок к 

написанию множества значимых научных трудов, которые высоко оценивались в научном 

пространстве. Взгляды К. Жубанова  относительно изменении алфавитных записей просматриваются 

в следующих работах: «Демократическое Движение», «Обзоры изменении языка на различных 

уровнях», «Реформы казахского алфавита», «Проект казахского алфавита», «К пересмотру казахской 

орфографии», « К проекту реформы казахского алфавита», «Проект изменений алфавита и 

орфографии казахского языка», «Выступление К. К. Жубанова на научно-орфографической 

конференции в г. Кзыл-Орде» /2-4. 1929г./, в конкурсе статей и выступлений на различных 

конференциях. Записи ученого составляют в основном теоретические исследования по орфографии, 

создание казахского алфавита, языка посторонних график, поиск эффективных путей адаптации 

особенностей казахского языка, составление системных обзоров различных сегментов языка, его 

совершенствование, демонстрация особенностей  и отвечают признакам самостоятельной 

орфографии. Ведущим признаком орфографии  казахского языка с точки зрения К. Жубанова 

является орфоэпия, наличие терминов казахского языка, вошедшие в систему законодательства, 

орфография казахского языка и др.  Звуковая запись языка маркируется с помощью преувеличения. 

Одним из главных приоритетов в графике: каждая буква с фонетической точки зрения  несет 

определенную маркировку. Поэтому, по мнению К. Жубанова, казахскому алфавиту необходимы  

буквы на казахском языке для создания на научной основе определенного количества  фонем , целью 

которой является установление фактических различий. Поскольку главным инструментом 

озвучивания слов, мыслей, чувств является запись звука, все понимание зависит от фонетической 

записи звука, фонологического ограждения, поэтому не озвученные различные звуковые явления не 

учитываются. По мнению К. Жубанова, основной оттенок маркируется в фонологических фонемах, а 

главная неучтенная задача понимания - это оттенки ограждения, которые зависит от фонетического, 

звукового аспекта. Они зависят от любого звукового явления в написании фонем. По его словам, 

пользователи казахского языка должны придерживаться принципа фонетической письменности, 

потому что в основе этого принцип соответствия с системой звука. Как говорил о фонологии К. 

Жубанов, принцип ограждения  и ―фонология‖ не должны быть близки в действии, потому что нужно 

учитывать озвучивание терминов,  слово, фразу. Правильное написание слов, произношение,  

возникновение внутренних особенностей того языка должно основываться на том, что: ―В основе 

этого языка должен быть естественный закон. Если посмотреть с лингвистической точки зрения  на 

основание языка, в орфографии написание звука должно быть обоснованным». [3.283]. Орфография 

занимает особое место в формировании терминологии. К.Жубанов на первом этапе опирается на 

фонетический принцип написания, а затем постепенно переходит к морфологическому принципу. 

К. Жубанов рассмотрел фонологические особенности казахского языка как особый знак части 

языкознания. Известно, что «ый, ій» – это сочетание звуков, с указанием того, что у них голые 
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написания и что мы не можем отрицать поиск улучшения грамотности.   

Первых гласных звуков казахского языка основанных на латинском алфавите 13 (17 символов), 

ученые-казаховеды с учетом его внутренних возможностей, теперь показывают, что букв в 

маркировке 7 .[1. 521].Графические работы по коррекции недостатков были проведены на основе 

примеров К.Жубанова. Дополнительно сообщаем, в настоящее время поднят вопрос о важности 

перехода к латинской графике. К.Жубанов формулирует свои мысли следующим образом: ―В 

литературном языке все слова должны быть созданы на основе алфавита, каждая буква должна иметь 

маркировку собственного устойчивого сочетания постоянного вида, конечно же, ошибочно 

написаное слово должно считаться неправильным. Если к примеру возьмем слово ―чисто русское‖ 

оно не должно отчуждаться: неважно происхождение этого слова, все слова входят в казахский 

язык‖[1.337]. Ведь основной признак приемственности алфавита запоминание основных 

разработанных правил, ―количество правил для удобства правописания, и использование вводных 

конструкции абсолютно не важно, хотя наоборот, все правила, которые имеются в казахском языке 

должны быть проверены, проверяется положение договора‖ [1. 340]. 

Для записи слова из другого языка, для правильного сохранения звучания слова, нужно создать в 

казахском алфавите знак, маркировку для обозначения этого звука в силу его состояния, в целях 

правильного международного значения слов казахскому алфавиту предложено внесение следующих 

букв Ҽ,І,І,Ң,Ғ,Ҥ,Ҧ,Қ,Ҿ ф [1.510]. 

 ―Наша письменность имеет значительно древнюю историю. Еще в VI-VII веках тюрки имели 

письменность‖ [2.499]. 

Ведь действительно, мы познаем ценность, уникальность языка благодаря трудам ученых, 

которые проводят фонетическую, фонологическую, сопоставительную, сравнительно-историческую 

работу. Если взглянуть на лингвистические исследования, то можно заметить, что составление более 

лингвистически изученных работ является одной из предпосылок создания нового алфавита. А в 

качестве доказательства этому, можно привести в пример изыскания о письменности казахским 

алфавитом А. Байтурсынова. В этом направлении изыскания А.Байтурсынова и К. Жубанова о 

переходе на латинский посвящено памяти жертв политических репрессии, поиску новых 

закономерностей природы и совершенствованию языка. 
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Терминдер - ҽдеби тіл лексикасының ҿте  кең саласының бірі. Жаңа сҿздердің тілге еніп, қолданыс 

ҿрісінің кеңеюі, шет тілдерінен енген сҿздердің ҽсері - тіл дамуында болатын дҽстҥрлі қҧбылыс. Осы 

орайда, қазіргі ғылым мен техниканың дамып, ҽлеуметтік - экономикалық жағдайлардың ҿсуі, мҽдени 

жаңалақтар жаңа терминдердің де кҿбейіп, тілімізге тҥсініксіз, ҿзге тіл терминдердің енуі артуына 

себеп болып отыр. Ғылыми техногиялық даму жағдайы кҥнделікті ҿмірде тҥрлі жаңа техникаларды 

меңгеріп, ҧстап тҧту, олардың атауларын білуді талап етеді. Қоғамымыздағы ірі саланың бірі  - 

байланыс жҥйесі болып табылады. Ҽрбір тіл ҿз терминологиялық жҥйесін жасау мен қалыптастыруда 

ҽр алуан кезеңдерді бастан ҿткізеді. Біз қазақ тілімізді алып қарайтын болсақ, ол да солай... 

Қазақ тілінің терминологиялық жҥйесін сҿз еткенде, біз осы проблеманың тууына, жасалуына, 

қалыптасуына тікелей қатысты болған, бастауында тҧрған, негізін салған екі алыпты ең алдымен еске 

алуға міндеттіміз. Бірі  - Ахмет Байтҧрсынов та, екіншісі  - Қҧдайберген Жҧбанов. А.Байтҧрсынов – 

қазақ тілі мен ҽдебиеті терминдерін жасап қалыптастырушы болса, іле–шала бҧның ғылыми 

проблемаларын сҿз  етіп, оны ғылым обьектісіне айналдырған Қ.Жҧбанов деп айтуға болады. 

Мҽселен, «Термин сҿздердің спецификасы» деп аталатын мақаласында ол қазақ тіл білімінің 

тарихында тҧңғыш рет термин дегеніміз не екенін, оны қалай тҥсініп, қалай іске жарату туралы сҿз 
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қозғайды, ҿз анықтамасын ҧсынады. Автор ойын дҽл білдіру ҥшін оның сҿзін сол орысша жазылған 

қалпында келтіреміз. 

«Термином называется специфический вид определенных словесных обозначений, передающих 

определенные понятия, установленные на данном этапе развития науки и революционной практики, 

причем передаваемое терминологическое понятие может не совпадать со словарным значением, 

которое присуще данной словесной величине в обыденной жизни» /1.273/. 

Сҿз бен терминнің ара жігін айырып тҥсіну қабілеті ҽлі айқындала алмай жатқан, сол бір сауат 

ашу кезеңінде бҧл мақаланың айырықша ҽсері болғаны анық екенін дҽлелдейді. Мҽдени революция 

кезіндегі ҽр алуан пікірталастар мен тартыстар, кҿзқарастар негізіне қарағанда, сан тҥрлі жолдармен 

қилы–қилы пішінде жасалып жатқан лексиканың бҧл тармағын елдің бҽрі бірдей тҥсініп, дҧрыс 

қабылдай қоймаған. Жаңа ҿмірдің тілек–талабына орай ғылым мен техниканың сан саласы бойынша 

талассыз еніп жатқан терминдер тасқынын тоқтату қандай мҥмкін болмаса, оларды бірден сол 

қалпында қабылдап, халық қолданысына енгізе қою да оңайға тҥспеген.Тіл дамуында етек алған бҧл 

қҧбылысты ешқандай қараусыз, қадағалаусыз қалдыруға болмайтынын бірден аңғарған ғҧлама, бҧл 

процесті бҥкіл аумағымен алып, оның даму арналарымен кҿздерін тҥгел кҿрсетеді. Ҽлгіндей 

кҿзқарастар мен таным аласапыранында бҧл проблеманы аса біліктілікпен талдап, ол жҿніндегі 

тҥсінік қандай болу керек дегенді ол кезде Қ.Жҧбанов қана айта алды. Ол осы сала бойынша 

ізденушілердің, пікір қозғайтындардың ғылыми тҧрғыда қандай бағыт ҧсынуы қажет екенін танытар 

ой ҿрбітті. 

Қ.Жҧбановтың қай принциптерін алып қарайтын болсақ та, оның ойдан шығарған туындысы емес, 

қазақ терминдерін жасауға себеп болған, негіздерден қҧралған заңды жалғастырады. Қ.Жҧбанов 

терминология мҽселесін қарастыруды жоғарыда сҿз болған бірер мақаламен ғана шектеліп қалмаған 

қазақ тілінің қандай бір проблемасын сҿз етпесін, ол ҽрдайым терминология мҽселесін назарында 

ҧстаған. Сҿйтіп, терминжасам принципінде ҧстанатын негіз қаланды, халықаралық терминдер мен 

ҿздік терминдерді іске жаратудың, дҧрыс жазудың бірыңғай жҥйесі жасалды. Мҧны сауаттылық 

қарекеттілік ҿзгеше сапаға кҿтерген саналы ҽрекеттің бірі ретінде бағалауға тиіспіз. Тілдік ортаның 

қалыптасуына ҿзінің игілікті ҽсерін тигізетін қоғамдық салалар мен қҧрылымдар бар. Олардың 

ішінде ірілерінің бірі – «байланыс» саласы. Қоғамның барлық сферасын қамтитын, жан-жақты 

байланыстыратын, жаңа сҿз немесе жаңа қолданыс ең алдымен осы байланыс жҥйесінде кҿрініс 

табады. «Байланыс жҥйесі» қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданылу аясының кеңеюіне, оның 

лексика-грамматикалық жҥйесінің дамуына, сҿздік қҧрылымының жаңа сҿздер мен сҿз қолданыстары 

арқылы ҥнемі толығып отыруына тікелей себепші болады. 

Байланыс саласындағы маңызды кезек кҥттірмейтін мҽселелердің бірі – терминдердің 

қолданылуы. Қазіргі заң талабына сай барлық қҧрал-жабдықтар шет жерден алынуына байланысты 

байланыс саласында қолданылатын заттардың барлығы да ҿзге тілде аталады. Сондықтан олардың 

мҽн-мағынасы да бізге толық тҥсінікті болып келе бермейді. Бҧрын байланыс саласында қолданылған 

осындай ҿзге тілдегі сҿздер қатарында почта, телефон, телеграмма болса, қазір электронды почта, 

факс, эфир, интернет, банкомат, телефон-автомат, принтер, аттенюатор, мультиплексор, т.б 

терминдерді атап ҿтуге болады. Кейбір сҿздер жартылай қазақша қолданылады: телехабар, телеарна, 

ралиобайланыс, ақылы телефон, бейнетелефон, ҧялы телефон т.б. Байланыс саласындағы жетістіктер 

қазақ лексикасының жаңа сҿздермен толығып, сҿз мағыналарының жаңа қолданыс арқылы дамуына 

ҥлес қосады. Қазір тіліміз жаңа сҿздер тасқыны арқылы толығып, ҿзге тіл арқылы енген сҿздерді 

аудару қажеттігін талап етіп отырса, ҽсіресе бҧл бағытта байланыс саласына қатысты лексикалық сҿз 

қолданыстарды, кҽсіби сҿздерді, терминдерді дамытудың маңызы ерекше. Осы орайда, ғалым 

Б.Хасанҧлы: «Замана ағымына қарай, Қазақстанның халықаралық қатынастарының дамуына орай, 

шет тілі сҿздері, терминдер мен кҽсіби сҿздерді қолдану қажеттігі анық, бірақ бҧларды да екі шҧқып, 

бір қарап, қазақша баламасын табуға талпынған дҧрыс болмақ», - дейді /2,77/. 

Қорыта айтқанда сҿз болып отырған қазіргі кездегі ҧлт тілінде термин жасау, жалпыхалықтық 

тілдің ҽртҥрлі қабаттарын қҧрайтын лексиканың терминденуі біршама жанданып отыр. Бҧл ғылыми-

техникалық терминологияны ҧлт тілі негізінде қалыптастыруға бағытталған дҧрыс ҥрдіс. Оған теріс 

баға берудің орны жоқ. Тек қазіргі кезеңде термин шығармашылығында орын алып отырған 

кемшіліктерді тҥзетіп, терминологияны жетілдіру жолындағы терминологиялық жҧмыстарды жоғары 

кҽсіби деңгейде жҥргізу ең басты міндет. Сонымен, А.Байтҧрсынов, Қ.Жҧбанов кҿрсеткендей, 

тіліміздің ішкі мҥмкіншілігіне ерекше назар аударған жҿн. Сонда ғана қазақ тілінің мемлекеттік 

дҽрежесі байланыс саласында да ҥстем болып, осы сала лексикасы ана тілімізде дами тҥсері анық. 
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Қ.ӚМІРӘЛИЕВТІҢ КӚНЕ ТҤРКІ ЕСКЕРТКІШТЕРІ ЖӚНІНДЕГІ  

ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

Ҽбдірова Ш.Г. 

Гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Қ.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекетті университеті 

 

Отандық тҥркологияның зерттелуіне елеулі ҥлес қосқан ғалым Қ.Ҿмірҽлиевтің «VIII – ХII 

ғасырлардағы кҿне тҥркі ҽдеби ескерткіштері» атты еңбегі ескерткіштерді тарихи-ҽлеуметтік, тілдік 

тҧрғыдан жан-жақты зерттеген қҧнды еңбек. Бҧл сҿзімізге ескерткіштердің жанры, тілдік 

ерекшеліктеріне қатысты ғалымның жіті талдауы негізінде айтылған соны пікірлері айғақ болады. 

Ғалым тҥрік қағанатының тарихи аренаға шығуы, материалдық мҽдениеті, басқару жҽне билік 

жҥйесіне, ҽскери кҥш, қару-жарағы, жорықтары, мҽдениетіне нақты фактілерге сҥйене отырып 

тарихи талдау жасайды. Жазу тілі туралы біраз ғалымдар ҿз зерттеулерінде тҥрлі пікірлер айтады. 

Орхон жазулары қатарына бір ғана Оғҧл-Тегин, Могилан, Тоныкҿк эпитафиясы емес, бҥкіл Енисей-

Онгин жазулары да қосылады. Бірақ солар қандай тайпалар диалектісінде кҿрінеді дейтін мҽселе 

бізде нақты зерттелмеген. С.Е. Малов Мойын-Шора, Қҧл-Шора жазулары ҧйғыр диалектісіне 

бейімдесе, Лившиц онда телес-манжур, қыпшақ диалектілерінің де элементі бар деген. Башқҧр 

ғалымы Т.М. Гарипов тҥркі тілдерді қыпшақ, оғыз, қарлҧғ телес диалектілеріне бҿле келіп, ―аралас 

диалект‖ қисынын жақтайды, ол Орхон жазулары пратҥрк тілі емес, жалпы тҥркі тілде жазылған 

дейді. Осы қисын соңғы кезде кҿбірек айтыла бастады. [1,255] Ғалым Қ.Ҿмірҽлиев ертедегі тҥркі 

жазуы жайлы: «VI ғасырдағы кҿне жазбаларда мола алдына ҿлген кісінің бейнесі салынған жҽне ҿзі 

жҥргізген соғыстар баяны жазылған тастар қояды, олардың жазулары, ҽрпі ху халқының ҽрпіне ҧқсас, 

тҥркі жазуы (ху) соғды халқының жазуын еске тҥсіреді,- » деп Н.Я.Бичурин мен С.Г.Кляшторный 

пікіріне қосылады [2,20]. Сҿйтіп, ғалым ,,тҥркі жазуының жасалуын Y-YI ғасырға дейінгі дҽуірмен 

байланыстырады. Бҧл ескерткіш жазулар «бітіг таш» деп аталған. Руна жазуының пайда болу кезеңі 

туралы да ғалым пікірі жҥйелі. Ғалымның айтуынша, ертедегі тҥркілер Y-YI ғасырда ҿзіне ғана тҽн 

алфавиттік жҥйесі мен жазу емлесі бар (кейін Орхон-Есисей атымен аталған) руна жазуын ҽкеліп, 

YIII ғасыр ҧрпақтары тарихи шежірелерді баяндаған қысқаша туындыларды  осы ҥлгіде қалдырды. 

1965 жылы И.Ц.Стеблеваның «Поэзия тюрков YI-YIII веков» деген еңбегі жарық кҿргеннен кейін 

Орхон-Енисей ескерткіштерін зерттеушілер ішінде, қазақ филологиясында, жҽдігерліктерді 

«поэзиялық туынды» деп арастырушылар қатары кҿбейді. Дегенмен, Қ.Ҿмірҽлиевтің бҧҧл турасында 

айтары мҥлдем ҿзгеше. Қ.Ҿмірҽлиев «бітіг таштардың» жанры туралы былай дейді: «... ҿзінің жанры 

жағынан ҿлінің атынан баяндалған бес-алты сҿйлемдік «арыздасу-бақылдасу сҿз» тҥрінде жҽне «ел 

тҧтқысы» («халық ҿсиеті») аталған  ҿмірбаяндық тарихи шығарма т.б. тҥрінде болып келеді,-» [2,19]. 

Автор бҧл пікірін  ескерткіш тіліне жанрлық тҧрғыдан жіті талдау жасауы арқылы дҽлелдейді. Ҿз 

сҿзімен айтсақ: «Орхон-Енисей жазулары бҧл кҥнде тарихы белгілі ең кҿне сҿз ҥлгілері. Бірақ бҧл 

ескерткіштер YI-YIII ғасырдағы тҥркі халқының фольклорлық ҽдебиетінің, нақтырақ айтқанда, 

ауызша поэзиясының сипаты қандай болды деген сҧраққа бірден жауап бере алмайды. Ҿйткені бҧл 

жазулар ҿлең ҿлшемнде туған поэзиялық туындылар емес. Орхон ескерткіштерін «тҥркі поэзиясы» 

деп тану бізге жеткен дҥниені (табылған барды) тҥркі халықтарының сҿз мҽдениетінің басы деп 

тҥсінуден туған қате пайымдаулар, -» деп батыл пікір айтады. Ауызекі тілге тҽн стильден алшақ емес 

сҿз ҥлгілерін поэзия деп тану YIII ғасырдағы тҥркі халықтарында ауызекі стиль мен поэтикалық 

стиль бҿлінбеген поэзикалық стильдің элементтері ғана жасала бастаған деген жаңсақ пікір мен 

зерттеушілердің алдын бҿгейтін кҿлденең пікір деп дҽлелдейді. Бҧл пікірдің екінші жағы тҥркі 

тайпаларында YIII ғасырда бірқалыпқа тҥскен ауызша поэзия болмады деген ойды білдіретіні айғақ. 

Бҧл дҽуірде жеке ақындық ҿнердің тууымен байланысты тҧрмыс-салт жырларынан бҿлек, тарихи-

ҽлеуметтік тақырыптағы ҿлеңдер туа бастайды. Х-ХI ғасырға дейін туғна «Дивани лҧғат-ит 

тҥріктегі», «Алп Ер тоңа», «Мыңлақ елін алғанбыз», «Мен жеңбесем кім жеңер» сипаттас азаматтық 

жырлар, ҿзге де ҿсиет ҿлеңдер жеке ақындық ҿнердің жемісі. Ғалым YIII ғасырда тҥркі халқында 

тҧрмыс-салт жырлары айтыс дҽстҥрі, жоқтау, ҿлең айту салты, жеке ақындар, олар шығарған ерлік-

азаматтық ҿсиет ҿлеңдер болуын мойындамау «Кҥлтегін», «Тонықҧқ» ескерткіштерін «поэзия» деп 

тануға ҽкелгіндгін айтады.Қ.Ҿмірҽлиев ескерткіштер тілінде поэзияға тҽн, соған жақын ҥзіктердің 

бар екендігін бар екендігін мойындап, ол ҥзіктердің бар екендігін былай тҥсіндіреді: «... олар тҧтас 
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ескерткіштер тіліне тҽн, жанрына тҽн, бір бҥтіннің жасалуына тҽн ерекшелік емес, ол – ескерткішті 

тасқа тҥсірген автордың ауызша поэзияға тҽн тҽсілдерді арагідік пайдалануы, кіргізуі ғана,-» [2,19].  

Орхон-Енисей ескерткіштерін зерттеушілер ішінде, қазақ филологиясында, жҽдігерліктерді 

«поэзиялық туынды» деп арастырушылар қатары кҿбейді. Дегенмен, Қ.Ҿмірҽлиевтің бҧҧл турасында 

айтары мҥлдем ҿзгеше. Қ.Ҿмірҽлиев «бітіг таштардың» жанры туралы былай дейді: «... ҿзінің жанры 

жағынан ҿлінің атынан баяндалған бес-алты сҿйлемдік «арыздасу-бақылдасу сҿз» тҥрінде жҽне «ел 

тҧтқысы» («халық ҿсиеті») аталған  ҿмірбаяндық тарихи шығарма т.б. тҥрінде болып келеді,-» [2,19]. 

Автор бҧл пікірін  ескерткіш тіліне жанрлық тҧрғыдан жіті талдау жасауы арқылы дҽлелдейді. Ҿз 

сҿзімен айтсақ: «Орхон-Енисей жазулары бҧл кҥнде тарихы белгілі ең кҿне сҿз ҥлгілері. Бірақ бҧл 

ескерткіштер YI-YIII ғасырдағы тҥркі халқының фольклорлық ҽдебиетінің, нақтырақ айтқанда, 

ауызша поэзиясының сипаты қандай болды деген сҧраққа бірден жауап бере алмайды. Ҿйткені бҧл 

жазулар ҿлең ҿлшемнде туған поэзиялық туындылар емес. Орхон ескерткіштерін «тҥркі поэзиясы» 

деп тану бізге жеткен дҥниені (табылған барды) тҥркі халықтарының сҿз мҽдениетінің басы деп 

тҥсінуден туған қате пайымдаулар, -» деп батыл пікір айтады. Ауызекі тілге тҽн стильден алшақ емес 

сҿз ҥлгілерін поэзия деп тану YIII ғасырдағы тҥркі халықтарында ауызекі стиль мен поэтикалық 

стиль бҿлінбеген поэзикалық стильдің элементтері ғана жасала бастаған деген жаңсақ пікір мен 

зерттеушілердің алдын бҿгейтін кҿлденең пікір деп дҽлелдейді. Бҧл пікірдің екінші жағы тҥркі 

тайпаларында YIII ғасырда бірқалыпқа тҥскен ауызша поэзия болмады деген ойды білдіретіні айғақ. 

Бҧл дҽуірде жеке ақындық ҿнердің тууымен байланысты тҧрмыс-салт жырларынан бҿлек, тарихи-

ҽлеуметтік тақырыптағы ҿлеңдер туа бастайды. Х-ХI ғасырға дейін туғна «Дивани лҧғат-ит 

тҥріктегі», «Алп Ер тоңа», «Мыңлақ елін алғанбыз», «Мен жеңбесем кім жеңер» сипаттас азаматтық 

жырлар, ҿзге де ҿсиет ҿлеңдер жеке ақындық ҿнердің жемісі. Ғалым YIII ғасырда тҥркі халқында 

тҧрмыс-салт жырлары айтыс дҽстҥрі, жоқтау, ҿлең айту салты, жеке ақындар, олар шығарған ерлік-

азаматтық ҿсиет ҿлеңдер болуын мойындамау «Кҥлтегін», «Тонықҧқ» ескерткіштерін «поэзия» деп 

тануға ҽкелгіндгін айтады.Қ.Ҿмірҽлиев ескерткіштер тілінде поэзияға тҽн, соған жақын ҥзіктердің 

бар екендігін бар екендігін мойындап, ол ҥзіктердің бар екендігін былай тҥсіндіреді: «... олар тҧтас 

ескерткіштер тіліне тҽн, жанрына тҽн, бір бҥтіннің жасалуына тҽн ерекшелік емес, ол – ескерткішті 

тасқа тҥсірген автордың ауызша поэзияға тҽн тҽсілдерді арагідік пайдалануы, кіргізуі ғана,-» [2,19].  

Тҥрколог ғалым «Кҥл тегін», «Тонықҧқ» туындыларын тҥркі қағандары мен батырларының ерлік 

жорықтарын баяндайтын кҿркем тарихи шығарма, баяндау ҥлгісіндегі тарихи ҽңгіме деп кҿрсетеді. 

«Кҥл тегін», «Тонықҧқ» айтып отырып жазылғандықтан сҿйлеу тілінің баяндап айту нормасына 

жақындығы  стильдік ерекшелігі  болып табылады. Орхон ескерткіштерінің проза жанрында 

жазылғандығын дҽлелдеу ҥшін Қ.Ҿмірҽлиев ҿлеңге қайшы келетін тілдік-стильдік белгілерін атап 

кҿрсетіп, оларды ғылыми негіде дҽлелдейді. Бҧл даулы пікірді шешу ҥшін Орхон ескерткішінің 

тексіне салыстыру, талдау жасайды. Біріншіден, Орхон ескерткіштері текстінде бір сҿйлем ішінде 

біріңғай мҥшелердің кҿп қатарлы тізбегі келіп отырады. Екіншіден, Орхон ескерткіштерінде жалаң 

қҧрамды тҿл сҿз жиі келеді.Сҿйтіп, ғалым Орхон ескерткіштерінің жанрын анықтауда ҿлең ҿлшеміне 

қайшы келетін негізгі екі белгіні кҿрсетеді. Орхон ескерткішінде баяндау барысында дҽлдікті сақтау, 

ойды толық беру, қажетті сҿздерді толық қатыстыру ҥнемі ескеріліп отырады. Мҧның ҿзі екінші 

кезекте келугетиісті грамматикалық формаларды тҥгел ҽрі ашық беруді қалайды. Ал поэзия ырғақ 

ҿлшемі, буын ҿлшемі қалауымен тармақ бойындағы осы ҿлшемге сиятын етіп таңдауға, тармақ 

қатарындағы бунақтарды ҧйқастыруға бейім тҧрады. Поэзияда ҧйқастыру заңы ҥстем. Мҧның бҽрі 

ҿлшемнің, форманың талабынан келіп тумақ. Ғалымның жетістігі ескерткіштерге тілдік талдау 

жасауы. Зерттеу барысында ғалым ескерткіштерде кездесетін сҿздердің жиілігін есептеу сирек, жиі 

қолданылатын сҿздерді ажыратып, негізінен 40-50 етімтікті кҿрсетеді. Олардың ҿзі ҿте сирек 

қайталанып отыратынын анықтаған. Сҿйлемдер адырылдым, (айырылдым, ҿлдім), бҿктемедім 

(қызықтамадым) деген етістік сҿзге бітіп отыратындығын талдау арқылы дҽлелдейді.  

  Қорыта айтқанда, ғалым Енисей жазуларын дҥниеден ҿткен кісінің ҿмірін, бірді-екілі ерлік 

істерін ҿз атынан баяндайтын проза ҥлгісінде жазылған  тарихи-туыстық шежіре, «ел ҿсиеті» деп 

таниды. 

Ескерткіштерді мазмҧндаудағы тілдік-стильдік аспекттер мен нақты тарихи деректердің астарласу 

фактілері ҽр саладағы ғалымдар тарапынан ҽр тҥрлі тҥсініліп, «ортақ белгісі» табылмай келді. 

Ҿйткені ҽр ғылымның ҿкілі белгілі бір текстен тек ҿз кҿкейіндегі нҽрсені кҿргісі келеді де, заманалар 

тынысынан туған талғам мен талаптарды ҧқыптап ескере бермейді. Осы орайда біз кҿне тҥркі жазба 

ескерткіштерінің тілдік сипаты жайлы М.Ҽуезов айтқан мынадай ескертіндіні қатерден шығармауға 

тиіспіз. Ол: «Здесь конкретно-исторические события изложены в условной, своеобразной, но 

правдивой форме. Они равноценны любой реалистической хронике. Их свидетельства подобны 
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свидетельству летопису, в которых то же изложение исторических конкретных событий ведется в 

своеобразной литературной форме[4, 293]». 

Ғалым Қ.Ҿміралиевтің ғылыми еңбектерін, ғылыми кҿзқарастарын жете таныған Е.Қ.Жҧбанов: 

―Зерделі ғалымымыз, міне осыншама қиындығы мол мҽселелерді талқылағанда тіл ғылымындағы 

лингвистикалық ҽдістерді ҿте орынды қолданып отырады. Сондықтанда ол ҽрбір тҧжырымында 

ғылыми дҽрексіздікке бой алдырмай барынша дҽлелді мысалдар арқылы ҧғымды ойлар тҧжырады. 

Ғалым ойының дҽлелдігі оқырманын да ертеңге жетелеп, білім нҽріне сусындатады. Осыдан барып 

оның ел деп соққан дархан жҥрегінің дҥрсілі, ҿз жҥрегінің ырғағына еріксіз ауысып, кҿкейінен 

кетпестей ҽсер қалдырады екен‖,- деп орынды баға береді [3,293]. 
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Қ.ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

 

Сҽдірова Ҽ.С. 

гуманитарлық ғылымдар магистрі, 

Қ.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

 

Алға қарыштап келе жатқан технология мен қоғам дамуы ҿз кезегінде тілде  зерттеп, зерделеуді 

қажет ететін жаңа бағыттардың тууына себепкер болып отыр. Қазақ тіл білімінде қоршаған ҽлеммен 

адамдық факторлардың байланысын жан-жақты қарастыра отырып, адам болмысын дҥниетаным 

негізінде зерделеу ғылымдар тоғысында жаңа бағыттардың дамуына игі ықпал етіп, 

лингвомҽдениеттаным, этнолингвистика, психолингвистика, ҽдебиеттану ілімдеріне қатысты ҿзекті  

мҽселелерді ҿмірге ҽкелді. Тіл білімі тіл мен адамның, тіл мен танымның, тіл мен сананың, тіл мен 

ойдың, тіл мен қоғамның, тіл мен ҧлттың, тіл мен мҽдениеттің сабақтастығын терең зерттеуге бет 

бҧрды. Халықтың тілі арқылы оның дҥниеге кҿзқарасынан, ҧлттық ерекшеліктерінен, салт-

дҽстҥрінен, ділінен, ҽлемнің тілдік бейнесінен ақпарат алып, ҧлттық қҧндылықтарымызды тереңінен 

танып, қайталанбас болмыс қасиетімізді сақтап, ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізу – тіл ғылымындағы жаңа 

бағыттың басты нысаны. Осыған орай, қазақ тіл білімінің ғылыми ҧстанымдарының зерттелуі қазақ 

тіл білімінің ҿрісін кеңейтіп, кҿптеген ғылыми салалардың қалыптасуына ықпал етті.  

Қазақ тіл білімінің аса кҿрнекті ҿкілі, ғҧлама ғалым Қҧдайберген Жҧбановтың пікірлеріне зер 

салу, мҧрасын зерттеп, тану лингвистиканың қазіргі жаңа  даму бағытын анықтаумен қатар, 

диахрондық жҽне синхрондық тҧрғыдан  игеруге мҥмкіндік береді.  

ХХІ ғасыр лингвистикада адам танымы мен ой қҧрылымын бірлікте зерттеу қарқынды ҿріс алуда. 

Соның бірі - антропологиялық лингвистика жҽне  ілім  негізінде жҥзеге асатын, бір-бірімен ҿзара 

шарттас, ҽрі іштей тығыз байланысқан бірқатар ғылыми бағыттар. Атап айтсақ, олар: ҽлеуметтік 

лингвистика, лингвомҽдениеттаным, когнитивтік лингвистика, этнолингвистика, психолингвистика 

жҽне тіл палеонтологиясы.   

Осы орайда, адам болмысы мен тіл табиғатының байланысу тетігін кҿре білген, ҽр алуан тілдік 

қҧбылысты қоғам, мҽдениет, тарих заңдылықтарымен байланыстыра қараған кҽсіби лингвист – 

Қ.Жҧбанов тартқан тілтаным желілері отандық тіл білімі саласында ҿзіндік ерекшеліктерге ие, ҽрі 

жеке проблема ретінде зерделеуге лайықты тарихи, ҽрі мҽдени мҧра деп есептейміз. Бір сҿзінде 

Қ.Жҧбанов: «Біз жекелеген лингвистикалық фактілерді тілдің басқа салаларымен жалпы бірлікте 

қарастырып, осы байланысты қоғамның даму деңгейі, экономикалық, ҽлеуметтік дҥниетаным 

тҧрғысынан зерделеуді қажет етеміз» – деп, зерттеушілік мақсатын ашып кҿрсетеді [1]. Ғалымның 

бҧл ҧстанымы оның лингвистикадағы қандай сала бойынша жазған еңбектері болмасын, бҽрінен де 

айқын білініп тҧрады. Атап айтсақ, бҧл принципті ғалымның тіл палеонтологиясы мен 

этимологиялық зерттеулерінен, лингвомҽдениеттанымдық жҽне этнолингвистикалық 

жорамалдауларынан, ҽлеуметтік лингвистикаға қатысты тҧжырымдарынан байқауға болады.  

Тіл біліміндегі дербес бағыт ретінде этнолингвистика ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. бас кезеңінде АҚШ-

тағы этнографиялық, археологиялық жҽне лингвистикалық ҽдістер арқылы адамзаттың рухани 

мҽдениетін кешенді тҥрде зерттеуді пҽн еткен «мҽдени антропологияның» аясында пайда болды. 



130 

 

Ғалым ҿмір сҥрген заманда этнолингвистика ілімі ―буржуазиялық сипаттағы кертартпа ғылым‖ деп 

танылып, термин ретінде аты аталмай, бейне бір саяси ―табуға‖ айналған еді. Бірақ зерделі оқымысты 

Қ.Жҧбанов бҧл ілімді ҿз атымен атамаса да, оның ҽдіс-тҽсілдерін тілдік ізденістерінде пайдаланып, 

кҽдеге жарата білген. Ж.Манкееваның айтуынша, «ҧлттық тілтану саласында бҧл тҧрғыдағы 

тҧжырымдар мен теориялық топшылаулардың бастау арнасы сол Қ.Жҧбановтың ―ҧлт тілінің 

табиғатын сол тілде сҿйлеуші халықтың дҥниетанымымен, тарихымен жҽне мҽдениетімен етене 

байланыста қарастыру қажеттілігі‖ жайындағы онтологиялық пайымдауларымен, ҧлттанушылық 

кҿзқарастарымен тҿркіндес» [2]. Сонымен қатар, ғалым еңбектерінен ҽлеуметтік лингвистикаға 

сҽйкес жекелеген пайымдауларын да кездестіруге болады. Б.Хасановтың пайымдауынша, Қ.Жҧбанов 

еңбектерінде ҽлеуметтік лингвистикаға қатысты кҿзқарастар мен тҧжырымдар бҧл ілімнің кеңестік 

кезеңі қалыптаспастан кҿп уақыт бҧрын бой кҿрсеткен. Ең алдымен ҽлеуметтік лингвистика 

тҧрғысындағы кҿзқарастар мен тҧжырымдардың ғалым еңбегінен орын алу себебі, оның шын 

мҽніндегі ҽлеуметтанушы болғандығында жҽне тіл проблемасын ҽлеуметтану мен лингвистиканың 

тоғысқан жерінде шеше білген маман болғандығында [3].  Қ.Жҧбанов тілдің дамуы мен ҽлеуметтік 

ахуалдың ҿзара байланысы екі тҥрлі жолмен жҥзеге асатындығына кҿңіл бҿлген. Ғалым ―Қазақ тілі 

фонетикасының тарихы‖ туралы  еңбегіне кіріспестен бҧрын тілді  зерттеудегі ҿзіндік ерекшелігін 

былайша ашып айтады: ―...отличием нашего подхода является то, что мы берем отдельные 

лингвистические факты в общей их связи с остальными областями языковой жизни, выясняя связи 

этой последней с отдельными этапами развития общества, его экономики, социального строя и 

мировоззрения‖ [1].  

Кезекті тід білімінің ҿзекті мҽселесі – лингвомҽдениеттаным. Осы орайда,  Қ.Жҧбановтың ҿз 

заманында-ақ тілді мҽдениет, қоғам жҽне индивид тҧрғысынан қарастырып зерттеуі – бҥгінгі таңдағы 

ҧлттық тіл біліміміздің жаңа, жалпы лингвистикалық бағыттарын, уақыт талабына орайласа ҿмірге 

келіп жатқан соны ҽдіс-тҽсілдерді жатырқамай қабылдауына, онымен қоса қазақ тіліне қатысты 

ҿзекті мҽселелерді антропологиялық парадигма аясында зерделеудің алғашқы ҥлгілерін кҿрсетіп, 

сара жолын салып берді деп сенімді айта аламыз. Ҽрине, Қ.Жҧбанов ҿмір сҥрген заманда аталған 

ҧстаным дҽл қазіргідей антропологиялық (антропоцентристік) принцип, немесе 

лингвомҽдениеттаным деп аталмаса да, ғалым ҧстанған негізгі қағида осыған саятын. Соның дҽлелі 

ретінде лингвист-ғалымның ҧлт мҽдениетінің ҥлкен саласы – қазақ музыкасы жайында арнайы 

жҥргізген мейлінше терең зерттеу жҧмыстарын атап кетуге болады. Ғҧламаның тіл мен тарих 

деректеріне сҥйеніп жазған «Қазақ музыкасында кҥй жанрының пайда болуы жайынан» деген белгілі 

еңбегінде кҿптеген музыкалық ҧғымдар мен терминдерге лингвомҽдениеттанымдық-этимологиялық 

ҽдіс бойынша талдау жасайды. Лингвист қазақ тіліндегі кҥй, толғау, жыр, бақсы, қобыз, сыбызғы, 

домбыра лексемаларының қҧрылымына мҽдениет пен этнография салаларының материалдарын 

қатыстыра отырып, кҽсіби деңгейде талдайды. Мҽдениет тарихының білгірі ретінде ғалым Шығыс 

пен Батыс елдерінің жазба деректерін ізерлеу арқылы музыка ҽлеміне егжей-тегжейлі шолу жасап, 

ҿзбек, ҧйғыр, тҥрікпен, ҽзірбайжан, анадолы тҥріктерінің тілдік, ҽрі мҽдени фактілерін келтіреді, 

бҥкіл музыкатанушыларға, ҿнер мен мҽдениет зерттеушілеріне тың деректердің сырын ашып береді.  

Қазақ лингвистикасында бірінші болып отыр, тҧр, жатыр, жҥр кҿмекші (қалып) етістіктеріне 

ғылыми талдау жасаған адам – Қ.Жҧбанов болатын. Нақтылы да айқын деректерге сҥйене отырып, 

аталған кҿмекші етістіктердің грамматикалық қызметін, олардың негізгі етістіктерге жапсарлас 

тҽуелділігін ашу арқылы зерттеуші конкретті жҽне абстрактылы қҧбылыстардың тілдегі кҿрінісін 

шебер ашып кҿрсетеді. Абстрактілік пен конкреттілік – ақыл-ой процесінің екі шарты. Адамның ойы 

ҽр уақытта қимылмен байланысты болады. Қ.Жҧбановтың ҿз сҿзінде бҧл туралы: «Адам бҧрын 

абстрактілі тҥрде сҿйлей алмаған, себебі конкрет тҥрде ғана ойлаған. Cондықтан ол кездегі сҿздер де 

конкрет. Кейіннен абстракт тҥрде ойлай алатын болған соң, ҽлгі конкрет сҿздерін ҽкеліп бҧған да 

енгізген», – деп кҿрсетеді [5, 118 б.].  Қазіргі кезде іс-ҽрекеттің мезгілдік жағынан шектелуін, белгілі 

бір уақыт аралығында жҥзеге асуын аспектуалдық процесс дейміз. Сҿйлеу кезіндегі іс-ҽрекеттің 

созылыңқылығы мҽселесі де Қ.Жҧбанов еңбектерінде алғаш сҿз етілген. Ал, психолингвистика болса, 

ҽуел бастан-ақ нақты сҿйлеу процесін жҽне оны қабылдау кезеңінде субъектінің интеллектілік 

бақылауы кезінде болатын тілдік қҧбылысты зерттеуге бағытталған. Ғалым осы шақтың жалпы осы 

шақ, кҽдiмгi осы шақ, қазipгi осы шақ, ҽзipгi осы шақ деген тҥрлерін ажырата келіп, ―Кҥн жауып тҧр‖, 

"Бейiмбет пъеса жазып жатыp" деген мысалдарды келтіреді. ―Кҥннiң жаууы, Бейiмбеттiң кiтап жазуы 

сияқты iстеpдің бір кезде болып жатқанын жалпы тҥpде айтамыз. Кҥн дҽл осы минутте жауып тҧp ма, 

болмаса бip жетiден беpi жауып жатыp ма, Бейiмбет дҽл осы мезгілде пъеса жазудың ҥстiнде отыp 

ма? Жоқ, ол пъесаны ала жаздай жазып жатыp ма – онысы белгiсiз. Егеp бҧдан гҿpi анықтаңқыpап 

тҥсiндipу қажет болмаса, онда жалпы осы шақпен қанағаттанамыз. Ал, осы шақтың қай кезеңi екенiн 
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дҽлдеп аңғаpту кеpек болса, онда осы шақтың басқа тҥpлерін келтipемiз‖ [1] – дей келіп, іс-қимылдың 

белгілі бір уақыт ҿлшеміндегі ҽр тҥрлі реңкте жҥзеге асырылуы туралы тҥсініктеме береді. Ғалымның 

тағы бір  сҿзіне жҥгінсек, ―Сҿйлеу деген – біреудің екінші біреуге хабар беруі. Сҿйлеушінің 

тыңдаушыға беретін хабары ҿзіне ҽр тҥрлі ҽсер ететін болады. Ҿзінің бір жақын не дос адамының 

ҿлгенін хабарлап тҧрса, бҧл хабар сҿйлеушінің ҿзіне қайғы туғызады... Ҿйткені сҿйлеуші тас емес, 

тірі адам, сезімі бар, жҥрегі бар адам. Сондықтан оған дҥниедегі  болып жатқан ҽр тҥрлі қҧбылыстар 

ҽр тҥрлі ҽсер етпей қоймайды. Біріне қуанады, біріне салқын қанмен қарайды‖ [1]. 

Айтылымның осындай психолингвистикалық аспектілерінің Қ.Жҧбанов еңбектерінен кҿрініс 

табуы – қазақстандық психолингвистика ғылымы ҥшін баға жетпес мол қазына деп санаймыз. 

Ғалымның сҿйлеу процесіндегі психикалық жайттарды осылайша оқырманның кҿзін жеткізе 

баяндауы зерттеушінің ҿз пікіріне сенімді болғандығын сездіреді.  
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 Ортағасырлық тҥркілік философияның ҿмірмҽндік ілімдерінде бақыт туралы тҥсініктер 

дҽстҥрлі тҥркілік мҽдениет пен дҥниетанымнан  нҽр алып сусындап отырды. Ғылым мен білімге 

кеңінен жол ашатын ислам дінінің ҿмірге келуі ортағасырлық тҥркілік философияның ҽр тҥрлі 

бағытта дамып, ҽлемдік деңгейге кҿтеріле алуына негіз болды. Бҧл дҽуірде халықтың осы 

адамгершілік дҽстҥрлерін ҿз бойларында қорытып, ҽлемдік рухани қазынаға ҥлесін қосып, лайықты 

ҧсына білген тҥркілік ойшылдар да аз болған жоқ. Мысалы, Қорқыт ата мен Ҽл-Фараби, Ж.Баласағҧн 

мен М.Қашқари, Қ.А.Яссауи мен А.Йҥгінеки жҽне т.б. рухани ықпалдары қазақтың дана ақын-

жырауларының, Абай мен Шҽкҽрімнің шығармашылықтарынан сезілді. "Тҥркі философиясы" деген 

ҧғымның мҽнін ашатын болсақ, жалпы жекелеген ғылым салалары табиғат пен қоғамның нақты 

қырларын зерттеумен айналысса, ал философияның пҽндік аймағы адам мен ҽлемнің арақатынасын 

қамтиды. Осыған сҽйкес ғылым ҧлттықтың ауқымынан тыс жатса, ал философия ҿзінің бастауын 

мифологиядан, діннен алатындықтан ҽлемге деген қатынастың этникалық сипатымен, мҽдени 

ерекшелігімен тығыз байланыста болады.    

             Ортағасырлық тҥркі ойшылдарының ішінде бақыт ҧғымына арнайы тоқталғандардың 

қатарына ҽлемдік мҽдениетке ҥлес қосқан ХI ғасырдың екі рухани алыбы Жҥсіп Баласағҧн мен 

Махмҧд Қашқариды жатқызамыз. Жҥсіп Баласағҧнның "Қҧдатғу білігі" Ҽл-Фарабидің исламдық 

философиясы негізінде жазылған саясатнама ҽрі адамзат бақытына жетелейтін моральдық-

дидактикалық шығарма болып табылады.  

 Тҥркілік кҿрнекті ойшыл Махмҧд Қашқари - тҥркі тілдерінің тҧңғыш сҿздігін қҧрастырушы, 

энциклопедист-ғалым, атақты "Диуани лҧғат-ат-тҥрік" еңбегінің авторы. Ғалым бҧл кітапта Бағдат 

оқымыстысы Ҽбдірахман ҽл-Басридің "Китабул айни" атты еңбегі негізінде тҥзген. Ғалымның бҧл 

кітабы ерте орта ғасырлық тҥркі халқының энциклопедиясы сияқты. Ол тҥркітану тарихында тҧңғыш 

рет тарихи-салыстырмалы ҽдісті қолданып, диалектология ғылымының негізін салды. Ж.Баласағҧни 

М.Қашқари сияқты имандылық мҧраттарын іздеп, адамды, оның қалыптасу жолдарын қарастырады. 

Дҥниетаным кҿзқарастарының негізінде этикалық бастау жатты. Олардың тҥсінуі бойынша, кез 

келген қоғамдық-саяси қызмет моральдық-адамгершілік қағидаға: даналыққа, ҽділеттілікке, 

мейірімділікке, бейбітшілікке, қонақжайлыққа негізделуі тиіс.  

М.Қашқари еңбекті, қоғам мен адам ҿміріндегі еңбектің жасампаздық рҿлін жоғары бағалады. 

Еңбек пен бақыт бір-бірімен ҿзара тығыз байланысты. Ал, жалқаулық, жҧмысы жоқтық ащы сынға 

ҧшырап, мазаққа айналады  "Еңбек ешқашан еш кетпес" ,"Еккен адам ғана ҿнім жинайды", "Жазда 
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қатты қимылдаса,қыста сҥйсінер", "Еріншекке есік те (табалдырық та) асу болар", "Еңбекқордың 

еріні майлы, жалқаудың басы қанды"," Жалқауға бҧл (кҿлеңкесі де) жҥк болар" [1, 23-41].  

             Кейінгі буын ҿкілдерінің дҥниеге кҿзқарас негізін қҧрайтын мынадай мақал-мҽтелдерден 

рухани сабақтастықты аңғаруға болады: "Еңбек етпеген жігіт, басы бірікпеген халық бақытты бола 

алмайды", "Бақытқа бастар жол-еңбекте". Осылайша еңбек - қҧт, бақыт, ҿмірдің қайнар кҿзі болып 

табылады. Орта ғасырлар тҥркі философиясының келесі кҿрнекті ҿкілдерінің қатарына "Атабат-ул-

Хақайиқ" атты еңбегімен танымал Ҽдиб Ахмет Иҥгінекиді жҽне "Қиссас-ул-Ҽнбийа" сияқты діни 

этикалық еңбектің авторы Рабғузиді жатқызуға болады. Біз "Ақиқат сыйы" мҽтініне сҥйене отырып, 

Ахмед Иҥгінекидің  адам туралы, адамның ҿмірлік мақсаты мен міндеттерін атқаруға не кедергі, не 

кҿмекші болатынын, адам қылықтары мен ҽрекеттері жҽне бақыты туралы ойларына тоқталып, 

оларды бір жҥйеге келтіруге тырысайық. Олай болса, біз ең алдымен осы мҽселелер тініне тереңдеп 

ену ҥшін  мҽтінді саралап ҽр сҿздің бағамына зер салуымыз қажет. 

Бірінші сҿзін ойшыл - ақын жалпы білімнің пайдасын, надандықтың зиянын сипаттауға 

арнаған. Білімнің ең басты қажеттілігі немесе пайдасы адамға бақыт жолын білдіруі. "Бақыт жолы 

білім арқылы білінеді",- дейді Ҽдиб Ахмед. "Білім ал, бақыт жолын ізде". Білім жолына тҥскен адам 

бақыт жолына тҥскендікпен тең: 

Ашылар білімменен бақыт  жолы, 

Білім ал, жолға тҥсіп бақыт толы, [2, 25-42].  

 -дей келе, білімдіні бағалы алтын динармен салыстырып, білімсізді қара бақырға теңейді. Бҧл 

жердегі білім тҥсінігі қасиет сияқты, білімді мен білімсіз теңелмейді: білімді тірісінде ерлік етеді, 

білімсіз тірісінде де, кҿрде жатқан ҿлікпен тең, білімдінің ҿзі ҿлгеннен кейін де аты қалады, 

наданның тірі кезінде де аты ҿлік; білімді адам жоғары ҿрлейді, ал білімсіз тҿмен қарай қҧлдырайды. 

Сондықтан пайғамбардың "білім кімде болса соны ізде!" деген ҿсиетіне ілесіп жалқаулыққа бой 

алдырмай, ҥйреніп білім алу керек: 

Атақпен білген ҿтер ірі жүріп 

Білместі "ҿлген" - дей бер тірі жүріп. 

Білгеннің ҿзі ҿлгенмен аты ҿлмейді, 

Аты ҿшер білмегеннің құры жүріп. 

Білімді білімсіздің мыңын жеңер, 

Ол біліп білім ізін, теңін теңер, 

Кҿр байқап, оқы, сына: білім-пайда, 

Білмесең - басқа не бар, сенің нең ер? 

Біліммен ғалым ҿсіп, кҿкке жетер, 

Адамды наданшылық тҿмен етер. 

Ерінбе білім ізден, Расул хақ 

"Қадірле білгендерді", - деп кҿрсетер [3,72] .    

 

            Сондықтан да білімнің теңеуі не ҿлшемі жоқ. Ол - жақсылықтың кҿзі, тіпті жақсылықтың ҿзі 

деуге болады. 

 Шығыстың XIV ғасырдағы тҥркілік терең ойлы ақындарының қатарына Хҧсам Кҽтибті 

жатқызамыз. Жеке ҿмірбаяны туралы мҽліметтер аз болғанымен біздің ғасырымызға дейін рухани 

мҧра болып жеткен "Жҧм - жҧма сҧлтан" , "Жҽһаннам" жырларының маңызы зор деген ойдамыз. 

Ҿйткені, бҧл еңбектер нағыз этикалық принциптер негізінде жазылған. 

Бҧл шығармалардың терең ойлары ҿмірдегі философиялық іргетастарды, мҽндік негіздерді іздеуден 

тҧрады. Хҧсам Кҽтиб ҿзінің оқырманымен сҧхбаттаса отырып "Дҥниеде мҽңгіге жаралған нҽрсе бар 

ма?" деген сауал қояды. Кезінде ҧлы пайғамбарлар болған пенделер қайда, ғашықтықтың теңізінде 

жҥзіп жҥрген кейіпкерлер қайда, батырлар мен байлар қайда? дей келіп, ҽлемнің жартысын билеген 

Шыңғыс хан да ҿткен жоқ па бҧл дҥниеден деген тҧжырымды келтіреді. Міне, осы жағдайдың ҿзі  

ҿмірлік қағида екенін жақсы тҥсінген Хҧсам Кҽтиб  ҿмірден тҥңіліп, бҧл дҥниені жалған екен 

демейді, керісінше, болашаққа жасампаздықпен  қарайтын ойды ҧсынады:                                                     

Келдің дүниеге - кетпек керек, 

Бар күшің жеткенше жақсылық етпек керек. 

"Ҽрбір адам бҧл дҥниеде ҿзінің барлық қабілетіне қарай жақсылық жасауды мақсат тҧтса, 

онда ҽлеуметтік болмыс жетіле тҥсеріне ақын сенімді. Ал, енді жамандық жасаудың аақыры адам 

ҥшін тозақ азабына тҥсу екендігін ҿз замандастарына да, кейінгі келген жас ҧрпаққа да ескертеді 

ортағасырлық ойшыл"[4, 225]. 
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 XIV ғасырда  ҿмір сҥрген Сҽйф Сараидің  шығармашылығында поэзия мен проза қатар 

болғаны белгілі. Ол Сағдидің "Гҥлстанын" парсы тілінен тҥркі тініне аударып қана қоймай, ҽр тҥрлі 

хикаяттар арқылы тағылымдық мысалдарды рухани мҧра етіп қалдырады. Онымен қоса 

"Жҽдігернама", "Сҥһаил мен кҥлдірсін" атты шығрмасы да  қазіргі заманға дейін жетіп отырғанын 

айта аламыз. Бҧл шығармалардың ҽрқайсысында шығыстық нақыш, терең ділдік ерекшелік айқын 

байқалады. Ҽсіресе, ҽрбір ойшылдың хикаятты адамды руханилыққа қарай бағыттайтын бағдаршам 

іспетті. Қасиетке ие болған десе де болады. Мҽселен, "бейнет кҿрмеген адамның рахаттың қадірін 

білмес" деген тҧжырым адамды кҥнделікті ҿмірдің ауырпалығын мойымай кҿтеруге шақырады, 

ҿмірдің қиындығы бекер кетпейтіндігіне меңзейді. 

 Ортағасырлық тҥркі философиясы да ҽлемдік философиядағы бақытқа жету жолын 

іздестірудің осы ҥрдісінен тыс қала алмады. Жҽне бҧл дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымға негізделген 

философияда да, осы рухани дҽстҥрді бойына сіңіріп, сондай-ақ антикалық философиялық мҧраны 

пайдалану арқылы тікелей ислами қҧндылықтарға негізделген араб тілдес фҽлсафаны дамытуға зор 

ҥлес қосып, "Екінші Ҧстаз" атанған отырарлық ойшыл Ҽбу Насыр ҽл-Фарабидің ілімінде де ҽлемге 

деген діни қатынас пен руханилықты қалыптастыру жолындағы негізгі тҧжырым ретінде бекіді. 

 Тҥркі ойшылдарының   философиялық ілімдерінде мҧсылмандық антропология мен этикалық 

мҽселеге деген бетбҧрыс жҥзеге асты. Тҥркі фҽлсафасы басты екі міндетті орындады: адамгершілік 

метафизиксын қайта жаңғырту жҽне діни антропологияны қайта жаңғырту. Ж.Баласағҧнның ілімінде 

бақыт моральдың, зерденің, білімнің жҽне ҽділеттіліктің мҽйегі ретінде кҿрінеді. М.Қашқарида 

адамгершілік тҥркілік жҽне ислами рухани қҧндылықтарды біріктіруші бастау ретінде  кҿзге тҥседі. 

 Бақыт ҧғымы ҽл-Фараби философиясының ҿзегін қҧрап тҧр. "Бҧл феноменнің адам ҥшін 

қҧндылығы аса зор екендігі ҥнемі ескертіліп отырады". Ҧлы ойшылдың "Бақытқа жету туралы", 

"Бақытқа жету жолының кҿрсеткіші", "Қайырымды қала тҧрғындарының кҿзқарастары", атты 

трактаттары осы маңызды мҽселеге арналған. Бақыт мҽселесін жан-жақты қарастырған ойшыл оның 

мынадай маңызды тҧжырымдарын келтіреді: "ең ҥлкен игілік жҽне ...оған адам ҧмтылатын ең кемелді 

мақсат болып табылады" , "бақыт адамға ҿз-ҿзімен жҽне басқалармен ҥйлесімді ҿмір сҥру ҥшін 

қажет", "бақыт бҧл ҿзі ҥшін ғана ізденетін қайыр, жақсылық. Бақытқа жетуге кҿмектесетін ерікті 

ҽрекет - бҧл ҽдемі ҽрекет. Оларды тудыратын адамгершіліктер мен ҽдеттер - бҧл қайырымды 

нҽрселер"[5, 298].                                                                                           Ҽл-Фарабидің 

философиясындағы ҥлгілі адам идеалын талдауға арналған мақаласында Г.Қоянбаева былай дейді: 

"Бақыт, ҽл-Фараби  пікірінше, кҿпмҽнді жҽне  барлық тҥсініктер секілді кҿпмағыналы жҽне 

кҿпдеңгейлі. Ол белгілі бір анықтама немесе ҿлшемге келмейді, бірақ ҽл-Фараби кез келген адамның, 

адам немесе топтың бақытты ҿзінше тҥсінетінін жоққа шығармайды" [6, 290-315].    

             Одан ары қарай бҧл зерттеуші ҧлы ғҧламаның мҧрасындағы бақытты іздеп табудағы 

шығармашылық ізденістерді адамның ҽлеуметтік ҿмірімен байланыстырады: "Ҽл-Фараби 

тҧжырымдамасы  бойынша, бақыт адамның  психикалық жан-жағдайы ғана емес, яғни ол қуаныш 

сияқты адамның қанағаттық, рахаттану секілді эмоционалдық сезімдерді бастан ҿткізгенімен, бҧл 

сезім тек адамның психологиялық сапалары мен адамның мінез-қҧлқы мен руханилығының 

қалыптасуымен ғана байланысты емес. Оның жетістіктері бақыт секілді адамның қоғамдық ҿміріне 

енгізілген, ҿйткені табиғаты бойынша адам  ҿз қажеттіліктерін қанағаттандыру жҽне толыққанды 

ҿмір сҥруі ҥшін басқа адамдармен  бірге тҧруға жҽне бірге ҽрекет етуге мҧқтаж. Ҽл-Фараби адам 

қоғамнан тыс бақытқа жетуі мҥмкін емес деп тҧжырымдайды [7, 297].                                                                                          

 Жҥсіп Баласағҧн бақытқа жету ҥшін ҽкімдердің ел билеу ҽдісіне кҿбірек кҿңіл бҿледі. 

Поэмадағы "Билеушінің міндеттері" деп аталатын тақырыпта билеушіге арналған нҧсқаулар мен 

ережелер берілген. "Ел билеуге керек мың тҥмен, сонда ғана ашылады тҥн-тҧман", "Ҽлем билеу ҥшін 

зерде тірек қой, ел билеуге керек-ақыл, жҥрек, ой", "Бағынған елді баға біл, баққан елді бҧйырма 

арзан ҥкімге", "Кҿп ойнаған ҽкім елін жеп бітіреді", "Ақымақ ҽкімнің айналасында жарамсақтар 

отырады, ақылды ҽкімнің айналасында ақылды адамдар отырады". "Ҽділ бектің заңы да жоғары", 

"Бек тҽтті ҿмірді сҥйсе, елдің кҥні қараңғы", "Істі білгенге тапсыр" [8, 256] деген ҧлағатты сҿздер 

айтқан Баласағҧн барлық басшыларға халыққа қызмет етуді міндет ретінде ҧсынады. 

 ХІ ғасырда Қарахан мемлекетінде ҿмір сҥрген келесі бір ірі ғҧлама Махмҧд Қашқари. 

Тҥріктердің қоғамдық ҿмірінің барлық жағын қамтыған ҽйгілі "Тҥрік тілінің сҿздігі" ("Диуани лҧғат 

ат-тҥрк") атты еңбегі оны бҥкіл ҽлемге мҽшһҥр етті. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста ол 

ҽдептілік, адамгершілік, ізеттілік, қайырымдылық, жақсы адамға тҽн жағымды мінез мҽселелерін сҿз 

етеді. "Білімді болғың келсе, дананың айтқанын тыңда", "Адам басына жел ҥйір, жақсы адамға сҿз 

ҥйір", "Кҥн есіктен кірсе, ҽділдік тҥндіктен шығады".  Даналардың айтқан сҿзі адамдарды 

адамгершілікке, қайырымдылыққа, білімділікке жетелейді. Білімді адамдар басқалардың еңбегін 
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қҧрметтейді. Елге еңбегі сіңген жақсы адамдарды жҧрт мақтайды, ҿзге халыққа ҥлгі етеді. Зорлық 

жҥрген жерде ҽділдікке орын қалмайды. 

 Махмҧд Қашқари ҽкімдердің ел билеуде ақыл-парасат пен ҽдептілікке жҽне кішіпейілдікке 

ҥйір болуын талап етті. "Ҧлық болса-ізгілік ет", сонда ғана сенің қарамағыңдағы халық соңынан 

ереді, сенім білдіреді. Жағымсыз ҽдеттер олардың қызмет бабына сыйыспайды. Ел билеуде кҥшке 

сенгеннен ақылға жҥгіну ҽлдеқайда тиімді нҽтиже береді. "Ақылмен арыстан ҧстауға болады, ал 

кҥшпен тышқан да ҧстай алмайсың". 

 Ҿзінің жеке басының пайдасын кҥйттеген ҽкімдер елге опа ҽпермейді. Ҽкімнің барлық іс-

ҽрекеттері халықтың кҿз алдында, халықтан ешнҽрсені де жасыра алмайсың, қандай ауыр кезең болса 

да халықпен бірге болуды ҥгіттеген жинақ авторы "Ҽмір жат елден ҿзіне арнап сарай соқтырып 

қойса, бҧл жаман ырым. Бҧл тҥбі басына қиын-қыстау кҥн туса, қашып барып паналаймын дегенді 

білдіреді. Бҧл халқының алдында жасаған сатқындығы. Ҿйткені, қарапайым елдің барар жер, басар 

тауы жоқ. Сен билеуші болғаныңмен, олардан артық емессің. Бір топырақта тудың екен, ендеше бірге 

ҿле біл" [9, 111] 

 Жеке бастың мҥддесін ғана ойлайтын ҽкімдердің мҧндай ҽрекетін олардың халыққа жасаған 

опасыздығына теңеген М.Қашқари қандай кҥн туса да ҿз топырағында жҽне халқымен бірге бол 

деген ғибраттық сҿзін арнайды. "Ҥлкен кісі шақырса, ізетпен бар, сонда бол, қуаңшылық жылында, 

халық қайда- сонда бол". Халық болмаса, сенің билігің кімге керек, билік қызметі адамдар 

арасындағы қарым-қатынасты тҽртіптілік пен заңдылықты сақтау мен бірге, шаруашылық істерін 

реттеуге, ҽділдікті қалпына келтіруге, зорлық-зомбылықты болдырмауға да арналған. "Жерді тау 

басып ҧстайды, елді бек басып ҧстайды". Елдің елдігін сақтау, ынтымақ пен бірлікте ҧстау, ел 

ішіндегі бассыздықты болдырмау - ҽкімдер назарындағы басты мҽселе. 

 Халықтық нақыл сҿздерді мен мақал-мҽтелдерді жиі қолданған М.Қашқари шығармасының 

қҧндылығы осы бір ҧтқыр пайымдаулардың қазіргі кҥнге дейін ҿзгеріссіз қолданылуында. Оның ел 

билеу мен ҽкімдер, ҽділдік пен адалдық, парасаттылық пен қайырымдылық, заңдылық пен 

адамгершілік туралы айтқан ҿсиеттері мен нҧсқауларының адамзат ҧрпағына берер ғибраты да мол. 

 Қазіргі ҿркениет ғылыми қауымдастықтың алдына адамзаттың руханилығы мҽселесін 

мейлінше ҿткір қойып отыр. Ішкі жан-дҥниеңнің жайлы жағдайын қалыптастырудың, ішкі 

ҧмтылыстарды тысқары дҥниенің қарама-қайшылықтарымен ҥйлесімге келтіруді ҥйренудің 

қажеттілігі жаңа дҥниетаным қалыптастыруға бағдарланған философиялық теорияларды алдынғы 

орынға шығарып, ҿмірқамының қҧндылықтық қҧрамдастарын зерттеудің басымдылығын 

айқындайды. Сенім мен ҥміт, сҥйіспеншілік пен мейірімділік, ізгілік пен қайырымдылық, даналық 

пен білімділік, сҧлулық пен ҽсемдік, бақыт пен шаттық сияқты ҽрі қарапайым ҽрі кҥрделі рухани 

қҧндылықтардың ҿзектілігі оларды зерттеуге итермелейді. Бҥгінгі кҥні, біздің ойымызша, адамзат 

дҥниетанымының ең басты қҧрамдас бҿлігі - бақыт туралы кҿзқарастарды зерттеу аса маңызды 

теориялық жҽне практикалық маңызға ие болып отыр. Бақытты сезіну, оның ішкі мҽнін ҧғыну, оны 

ішкі жан дҥниенің жайбарақат қалпы ретінде тҥсіну адамның бҥкіл рухани дҥниесін ҿз бойына 

тартып ҧстайтын ҿмірлік қажеттілік ретіндегі бақыт тҥсінігін тудырады. 
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Аннотация: Как показывают исследования, выполненные в русле теории ментальности, 

стереотипы складываются очень быстро – в течение 15-20 лет. Эти стереотипы глубоко внедряются в 

сознание носителей языка и практически не замечаются ими. Такие изменения ментальности в 

диахронии языка в статье иллюстрируются примерами из пословиц и поговорок, а также дней недели. 

Для наглядности берется материал как из русского, так и из английского и немецкого языков 

Ключевые слова: стереотип, языковая картина мира, теория ментальности, ментальность. 

 

Abstract: Studies deals with the theory of mentality and show that stereotypes develop very rapidly – for 

15-20 years. These stereotypes are deeply embedded in the minds of native speakers and are hardly noticed 

by them. Such changes in mentality in the diachronic of Russian are illustrated by examples of proverbs and 

sayings in the article, as well as days of the week. The material is taken from Russian and English and 

German for comparison, 

Key words: stereotype, language picture of the world, the theory of mentality, mentality. 

 

Культура народа – одно из самых устойчивых явлений в мире. Язык – часть культуры. Именно 

язык сохраняет формы и категории, которые соответствуют ментальности народа [1]. Важнейшими 

показателями причастности к той или иной культуре являются мимика и жесты. Вопросами жестов и 

мимики занималась известный казахстанский профессор, доктор филологических наук Багдан 

Катаевна Момынова [2; 3]. 

Исследования в русле теории ментальности позволяют наблюдать изменения в сознании 

носителей языка, что влияет на языковую картину мира в целом, испытывающую трансформацию в 

разные периоды времени [4; 5; 6]. Прежде всего, это относится к стереотипам. Стереотип – это 

готовая схема восприятия. Рассмотрим языковые стереотипы в данной статье. 

Бытует мнение, что обычно для существенных изменений в сознании людей необходимо 

длительное время. Это так. Примером этому могут служить пословицы и поговорки, дошедшие до 

нас в усеченной форме. Если же мы рассмотрим их исходные варианты – бросаются в глаза 

заложенные в них кардинально иные смысловые нагрузки: 

За двумя зайцами погонишься – ни одного [кабана] не поймаешь. 

Курочка по зѐрнышку клюет, [а весь двор в помѐте]. 

Комар лошадь не повалит, [пока медведь/ волк не подсобит].  

Кто старое помянет – тому глаз вон, [а кто забудет – тому оба]. 

О мѐртвом хорошо, или ничего, [кроме правды]. 

От работы кони дохнут, [а люди крепнут]. 

Аппетит приходит во время еды, [а жадность – во время аппетита]. 

Бедность – не порок, [а несчастье]. 

Пословицы и поговорки – это формулы ситуаций. В них отображены готовые схемы отношения к 

действительности. В полных вариантах пословиц и поговорок, указанных выше, как видим, 

прочитываются совершенно другие схемы восприятия действий и ситуаций, чем в тех, к которым мы 

привыкли. 

Стереотипы могут появляться в сознании человека и быстро закрепляться в нем. Посмотрите, как 

мы понимали фразы еще 15-20-25 лет назад: Дай мне 45 рублей на метро. Я буду в лесу, ты мне 

позвони. Не могу войти в почту. Случайно стер «Войну и мир». Да ты на телефоне посчитай. Скинь 

мне фото на мыло. Я телефон дома забыл. 

Стремительно развитие научно-технического прогресса приводит к тому, что и стереотипы 

формируются стремительно. Темп жизни заставляет человека быстро впитывать то новое, что 

формируется в современной культуре. 

Еще одним показательным примером изменения ментальности в диахронии выступают дни 

недели. Мы привыкли к семидневке, в которой закреплены имена за определенными днями недели. И 

мы не замечаем нарушения логики в этих названиях. Разберемся с этим нарушением подробнее. 

Внимание привлекает название середины недели – среда. Среда – это середина, сердцевина, 

центральная часть. Для многих языков идея середины, центра является важной, в том числе и для 
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времени (и на немецком языке среда именуется Mittwoch «середина»). Однако в той неделе, которой 

пользуемся мы, среда вовсе не центральная точка. Среда – третий день недели из семи, а должен был 

бы быть четвертым, чтобы «встать» в центр недели. Логика счета нарушена, а мы этого и не 

замечаем. 

Одним из объяснений этому явлению служит календарь, которым пользовались в России до 1917 

года. Вот этот календарь: 

 
 

Что в нем отличного от того календаря, который известен нам сейчас? Правильно, в нем неделя 

начинается с воскресенья. И тогда идея середины, на первый взгляд, оправдана: среда, в этом случае, 

является четвертым днем в семидневной неделе, а это и есть ее середина. Казалось бы, объяснение 

получено. 

Найдя центральную точку отсчета, обратимся к другим названиям дней. Начнем с гиперонима 

неделя. Мотивировка заметна даже школьнику. Неделя – производное от «не делать». И потому слово 

понедельник мотивирует сочетание «после недели». В древности неделей называли выходной, когда 

не работали (ничего не делали), а понедельник шел сразу за ним. 

Вторник –  это второй день недели. Но по календарю, оправдывающему идею семидневки и среды 

– середины недели, вторник – это третий день недели, а не второй. Вторник – это второй день после 

выходного. Слово четверг в старославянском языке имело форму «четвьртъкъ» и означало четвертый 

день недели. Но в календаре 1917 года – это пятый день, а не четвертый. Пятница – слово произошло 

от цифры «5», однако в календаре оно стоит на шестом месте. Все указанные несоответствия говорят, 

что не начиналась наша неделя с выходного – воскресенья. 

Неделя у нас начиналась с понедельника – трудового дня, когда после отдыха с новыми силами 

люди начинали работать. И отношение к труду у нас было иное, о чем говорит уже упомянутая 

поговорка: От работы кони дохнут, а люди – крепнут. 

Этимология говорит, что слово суббота пришло в старославянский язык из греческого языка 

(«Sabbaton»), куда оно попало из древнееврейского («Sabath» – букв. «покой, отдых»). То есть слово 

через религиозные нововведения – христианство – пришло извне, что прямо указывает на время его 

появления в русском языке. До нас не дошло древнерусское обозначение этого дня недели. И было ли 

оно? 

Более того, слово воскресенье с принятием христианства на Руси заменило слово неделя, а к самой 

неделе добавили еще 2 дня. Воскресенье – производное от въскресити, означает день, по Священному 

Писанию, воскресения Иисуса Христа. 

Вероятнее всего, семидневная неделя, которая начиналась с воскресенья, была переходным этапом 

от пятидневной недели к той форме недели, которой мы пользуемся сейчас, когда начинаем отсчет от 

понедельника. Этот этап относится к периоду с IX века до 1917 года. 

Первоначально неделя на Руси была пятидневной. Именно пятидневку подтверждает слово среда 

– середина недели (слова суббота и воскресенье пришли в русский язык поздно, с принятием 
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христианства). Начиналась неделя с понедельника, после которого шел второй день – вторник, 

четвертым днем был четверг, пятым – пятница. Все мотивирующие признаки «встали» на свое место 

и логика имен дней недели восстановлена. 

Пятница в способе своего образования содержит отсылку к славянской богине Параскеве-Пятнице 

(за ней кроется более древняя Макошь/ Мокошь). Поэтому день называется пятницей, а не пятником. 

Параскева-Пятница – это богиня-пряха, богиня плодородия в славянской мифологии. 

В исходной неделе выходным днем была именно пятница. С этим днем связана идея не делания, 

отдыха: Кто прядѐт в пятницу, у того на том свете будут слепы отец с матерью. Женщинам в 

пятницу нельзя ни чесать, ни мыть голову. Что пятница, то праздник (польск. Co piątek, to świątek). 

То есть пятница завершала неделю и была самой неделей. После недели, когда отдыхали, шел 

понедельник. 

К древним богам «привязан» и четверг. В предхристианский период четверг именовали днем 

Перуна (громовержца). Перуну поклонялись при князе Владимире в Киеве. Считается, что культ 

Перуна – это поздняя религия, предшествовавшая христианству на Руси. С этим днем мало что 

связано в современной культуре, различные запреты или приметы этого дня память народа 

практически не сохранила. 

 

Обратимся к английскому языку. Отметим, что неделя в английском начинается с воскресенья: 

Sunday. Т.е. у англичан неделю было принято начинать с отдыха, а не работы. Этот день был 

посвящен солнцу – воскресенье названо в честь Бога Солнца, которому поклонялись древние 

саксонцы. Буквально переводится на русский как «День Солнца». 

Название второго дня недели Monday содержит в себе слово «Moon» (Луна), в этот день недели 

саксонцы чтили Богиню Луны. 

Заканчивается неделя днем Сатурна – Saturday. Это не «родной» бог германцев, Сатурн – римский 

бог. 

Остальные дни английской недели восходят к древнегерманским божествам: Тиу, Водану (Одину) 

и Тору. Пятница названа в честь богини Фриги или Фреи. Фрея – богиня Земли и Любви. 

Итак, неделя в английском представлена тремя кластерами: 

1. Имена астрономических объектов (солнце луна); 2. Имена собственных германских богов 

(Фрейи, Одина, Тора). 3. Имена римских богов (Сатурна). Обращает на себя внимание вторник. 

Английское имя получено из древнеанглийского Tiwesdæg и среднеанглийского Tewesday. Это был 

древнегерманский перевод с латыни, где имя бога войны Марса изменено на имя сходного по 

функциям германского бога Teiwaz (древнеанглийский Tiw). Вторник буквально означает «День 

Тиу». Tiw – древнеанглийская форма протогерманского бога *Tîwaz, или Týr на древненорвежском 

языке, бога войны и закона. 

Английская традиция имен дней недели позволяет прочесть в ней забытую традицию 

солнцепоклонничества, о которой уже и не упоминается в соответствующей литературе по религии и 

культуре этого народа. 

О древности культа солнца говорят и устойчивые английские выражения, в которых идея солнца, 

бывшая некогда высокоценной, либо сохраняет свое значение, либо уже обесценена: Sunday‘s child – 

дитя, родившееся в воскресенье или в переносном значении – человек, которому везет; When two 

Sundays come/ meet together – ―когда воскресенья пересекутся‖, то есть ―никогда‖; Sunday face – 

двуличный человек или человек, который лицемерит. 

Подведем итоги.  

У всех народов первоначально был лунный календарь, по которому отсчитывались, в том числе, и 

дни недели. Пятидневка – удобный способ отсчета времени, мерилом для счета могла быть ладонь 

человека (по аналогии со средой, у русских третий палец называется средним). Лунный календарь – 

это женский календарь. На это указывает имя богини Макоши (Мокоши), выходной день был 

посвящен именно ей. Вероятнее всего, все славянские народы имели пятидневную неделю (это 

подтверждают похожие имена дней недели). Культ Макоши (Мокоши) восходил к культу Великой 

Богини Матери и культу земли (В пятницу, матушку Прасковью, грешно тревожить землю). 

Английский календарь построен по другому принципу. В английской ментальности, несмотря на 

переход к христианству, сохранился прежний отсчет дней недели, где прочитывается преклонение 

перед силами природы и дреними германскими богами. 

Итак, в названиях рассмотренных дней недели отражена история двух народов – русского и 

английского: в русских названиях слова пришли из славянской мифологии и христианства, в 

английских – представлена мифология германских народов, которые периодически совершали набеги 
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на Великобританию и завоевывали ее, а также строение нашей Галактики. В обеих культурах неделя 

начиналась с воскресенья – это их сходная черта, в английской лингвокультуре эта традиция 

закрепилась, в русской – исчезла, т.к. не соответствовала ментальности народа и его традициям. 
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Ҿз тҽуелсіздігін алып, дербес мемлекет ретінде ҿркениетке қадам басқан Қазақстан 

Республикасы бҧл кҥндері ана тілімізге, оның тағдырына ерекше кҿңіл бҿлуде. Ҽсіресе, мемлекеттік 

мҽртебеге ие болып отырған қазақ тілінің қоғамдық қызметін жандандыру, қалыптастыру басты 

мҽселеге айналды.Осы орайда оның негізі туралы академик Ҽбдуҽли Қайдаровтың "Ең алдымен оның 

тірек болар ҥш тағаны – жазу-сызуы (ҧрпақ арасын жалғастырыр алтын кҿпірі), ономастика (жер 

бетіндегі ескерткіші), терминологиясы (оның баю, жаңару кҿзі) берік емес екендігін мойындау 

қажет» - деген пікірі орынды айтылған. 

Еліміздегі қарқынды қоғамдық ҽлеуметтік ҿмір туғызып отырған кҥнделікті қызметтегі 

қолданыстың қажеттілігін мынадан кҿруге болады: Бҧрын термин жасау жҧмысымен тек 

лексикографтар мен лексикологтар, шет ел тілдерінің мамандары аудармашылар айналысса, қазіргі 

ғылым мен техника заманында-логигтар мен математиктер, физиктер, медицина қызметкерлері, 

ауылшаруашылығы ғылымының ҿкілдері жҽне басқа сала ғылымдары да жҥйелі тҥрде шҧғылдана 

бастады.Атап айтқанда, орысша-қазақша ҽскери атаулар (Қызылорда 1927), Терминологический 

словарь (Агыбайулы, Алма-Ата, 1936), Қазақ тілінің терминдері (Қызылорда 1936), Русско-латино - 

қазахсий терминологический словарь (Т.2), М.Исламбеков, Алма-Ата, Изд.Ан Каз.ССР, 1960), 

Краткий русско-казахский словарь литературоведческих терминов (Т.Абетов, Алма-Ата, Изд. Ан 

Каз.ССР.1962), Русско-казахский краткий словарь лингвистических терминов (С.Кеңесбаев, 

Т.Жанузақов, Алма-Ата, 1963), Химия терминдерінің орысша-қазақша сҿздігі ( Б.Бірімжанов, 

С.Омаров, Алматы, 1969), Орысша-қазақша қоғамдық – саяси терминологиялық сҿздік (Алматы, 

"Қазақстан" баспасы, 1974). Ғ.Сапарғалиев Заң терминдерінің тҥсіндірме сҿздігі. (Алматы, 1995), 

Орысша-қазақша, қазақша-орысша терминдер мен атаулар сҿздігі. Мемтерминком бекіткен. Алматы, 

2004. Ғ. Қалиев. Тіл білімі терминдерінің тҥсіндірме сҿздігі. Алматы, 2005 т.б.Қазақ 

терминологиясын бҧрынғыдан да гҿрі тҥпкілікті етіп қалыптастыру, тілдік тҧрғыдан тҥсінік беру, 

олардың нҽтижесін ҽртҥрлі салаға баянды етіп сіңіру мҽселесі ҿте зор маңыз алып отыр.  

Терминология мҽселесі, оның ішінде салалық термин мҽселесіне аса кҿңіл бҿлініп, салиқалы 

да жан-жақты зерттеу жҧмысын жҥргізу бҥгінгі кҥннің зор талабы ретінде жҧмысымның ҿзектілігін 

белгілейді. 

mailto:gazok777@mail.ru
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Терминология – ҥздіксіз дамып келе жатқан ғылым саласы. Оның Қазан тҿңкерісінен кейінгі 

жылдарда ілгерілеуіне біршама ҥлес қосқан, терминологиялық лексиканы зерттеуде жҽне оның қоғам 

ҥшін мҽнін, маңызын анықтауда А.А.Реформатскийдің, В.В.Виноградовтың, Н.А.Баскаковтың, 

В.И.Сифоровтың, Р.А.Будаговтың, О.С.Ахманованың, Б.О.Орузбаеваның, М.Ш.Гасымовтың, 

Т.Бертагаевтың, Қ.Жҧбановтың т.б зерттеуші ғалымдардың еңбектерінің мҽні зор болды.Сонымен 

қатар, тҥрколог ғалымдар А.Байтҧрсынҧлы, Қ.Жҧбанов, С. Аманжолов, Н.Сауранбаев, С.Бҽйішев 

Ҽ.Қайдаров, М.Балақаев, Ғ.Мҧсабаев, Ш.Сарыбаев, Ҿ.Айтбаев, Ҽ.Ҽбдірахманов, С.Исаев, т.б 

еңбектерінде термин жасаудың принциптері мен шарттары белгіленіп, анықталып салалық термин 

жасау мҽселесі жолға қойылды.Қоғам дамуының жаңа кезеңіне кҿтерілгенде, халық тҧрмысына, 

ғылымға, салалық ҿзгерістер енгенде кҿптеген жаңа атаулар, соны ҧғымдар пайда брлып, соған 

байланысты тілдегі бҧрыннан бар сҿздердің мағыналары кҿбейеді немесе мҥлдем жаңа сҿздер, 

терминдер туады. Осындай жолмен туындайтын, халық тҧрмысына ҿзгерістер болған сайын 

жетілдіріп отыруды қажетсінетін терминология саласының бірі – тіл білімі. 

Белгілі тіл маманы Қ.Жҧбанов термин мен терминология ҧғымының теориялық мҽнін ашуға 

тырысады. Ол - термин, ҧғым, сҿз тҥсініктерінің ҿзара байланысы жҿніндегі пікірлерді салыстыра 

келіп, екі бағытқа тоқталады: яғни – терминді белгілі бір затпен байланысты қарайтындар, екіншісі – 

терминді ҧғыммен байланысты қарайтындар. Қ.Жҧбановтың   байқауынша, терминді ҧғыммен 

байланысты қарайтындардың бағытының кең етек алып, дамып келе жатқандығын, яғни оның 

ғылымда анығырақ байқалатындығын кҿруге болады. Осы кезге дейінгі термин мен терминологияға 

берілген анықтамалардың кемшілігін атап кҿрсетеді. 

Қазақ тіл білімі трихында теңдесі жоқ ҥлгі қалдырған ғажап лингвист, тамаша ақын, 

кҿсемсҿздің кҿрнекті ҿкілі, керемет мысалшы  Жҧбановтың лингвистикалық термин жасауда «Тіл 

қҧралы» еңбегінің зор маңызы бар. Байтҧрсынҧлы заманынан бері ҽлеуметтік жҽне қоғамдық ҿмірде 

санаулы ҿзгерістер болып жатса да, жасаған терминдердің бҧлайша тҧрақтылық танытуы 

таңқаларлық жай. Жҧбановтың еңбектерінде терминжасамның лексика-морфологиялық жҽне 

морфологиялық-синтаксистік тҽсілдері басымырақ. Ҽсіресе, терминжасамның лексика-

морфологиялық тҽсілі жеке сҿздерді мҽністік-морфемдік жағынан тҥрлендіруді қамтыса, ал 

морфологиялық-синтаксистік тҽсіл сҿздерді біріктіру жағына бейім. Қ.Жҧбанов бҧл екі тҽсілді де 

қазақ тілінің ерекшелігіне қарай шебер қолдана білген. Қазақ тіл білімінде терминология саласының 

ғылыми мҽселелері А.Байтҧрсынҧлы, Қ.Жҧбанов, Ж.Аймауытҧлы, Х.Досмҧхамедҧлы, 

Қ.Кемеңгерҧлы, С.Жиенбаев, Н.Сауранбаев, С.Аманжолов, М.Балақаев, С.Талжанов, Ҽ.Сатыбалдиев, 

Ҽ.Қайдаров, С.Исаев, Ш.Сарыбаев, Б.Қалиев, Ҿ.Айтбайҧлы, Ш.Қҧрманбайҧлы жҽне т.б. 

ғалымдардың зерттеулерінде қарастырылған. Атап айтқанда, қазақ терминологиясы ғылымының 

тҧтас тарихы, терминдік жҥйе мен терминжасамның теориялық мҽселелері академик Қ.Жҧбановтың 

ғылыми еңбектерінде жасалса, терминологиялық лексиканы зерттеп, оның теориялық мҽнін, 

мазмҧнын анықтауда Б.Қалиевтің («Қазақ тіліндегі ҿсімдік атаулары»,1988), Ш.Қҧрманбайҧлының 

(«Қазақ тілі лексикасының терминденуі», 1999) монографиялық зерттеулерін, салалық 

терминологияға қатысты А.Исанованың, С.Ҽлісжановтың, Ш.Білҽловтың, С.Исақованың, 

Г.Ақшалованың, А.Қоңырованың, Ж.Молдажаровтың жҽне т.б. ғылыми еңбектерін атауға 

болады.Сонымен бірге лингвистикалық терминдерді қазақ тіл білімінің метатілі мҽселелеріне 

қатысты тезаурустық сипатта қарастырған Қ.Жҧбанов  терминдердің танымдық сипатын зерттеу 

нысаны еткен С.Ақаевтың зерттеулері терминология саласын зерттеудің жаңа деңгейін 

кҿрсетеді.Халықаралық терминдердің мҽселесіне байланысты «Қ.Жҧбановтың ҧсыныстары жоба 

ретінде қабылданып, тҽжірибелік мақсатта іс жҥзіне асырылсын жҽне бҧдан былай сол ҧсыныстар 

басшылыққа алынсын» деген қаулыға қоса, мҽжілісте «Қазақтың қалың еңбекшілері арасында 

игеріліп, сіңісіп кеткен халықаралық терминдердің орфографиясы бірізге салынып, ғылым 

тҧрғысынан негізделсін» деген шешім қабылданады. Қҧжаттардан байқалатын нҽрсе ол кезеңде 

терминология мҽселесі ҿз алдына бҿлек зерттелу объектісі болмай, тіл білімінің басқа да практикалық 

қажеттіліктерімен, ҽсіресе орфография мен ҽліпбиді жетілдіру шарттарымен, соның негізінде орта 

мектепке арнап ҽртҥрлі сапалы оқулықтар шығару ісімен тығыз ҧштасқандығы деуге болады. Сҿйтіп, 

Қ.Жҧбанов ҽрі бағдарлама-ҽдістеме жҧмыстарын басқара жҥріп, ҽрі Мемлекеттік термин 

комиссиясына тҿрағалық ете отырып, ол жҧмыстарды ҿзінің ҚазПИ-дегі негізгі ҧстаздық қызметімен 

тҧтастыра келіп, бҥкіл «ағарту майданы» атты мҽдени қҧрылыстың қалың ортасында жҥрген. 

Қаралып жатқан мҽселелердің бірізділігіне қарай кейде оны негізгі қызметінен босатып алып та 

ғылыми- методика, педагогикалық практика, оқулық жазу секілді істерге қатыстырып отырған. 

Терминология – ғылым мен техника тілін дамытатын лексиканың бірден бір кҥрделі қабаты. 

Сонау 30-жылдардың ҿзінде-ақ Қ.Жҧбанов: «Казахское языкознание лишь начинает оформляться 
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Вкачестве самостоятельной науки. И как всякая наука, он может завершить стадию своего 

оформление не на базе общих абстрактных схем, а путем разработки отдельных проблем, чтобы из 

этих конкретных разработок складывалась наука о казахском языке», – деп жазған болатын (8, 273). 

Қ.Жҧбановтың осы терминология мен орфография мҽселесіне айрықша назар аударуы жайдан жай 

емес. «Осы терминология мен орфография барлық дамушы тілдердің негізгі элементтерін кҧрайды», 

– дейді ғалым. Шынымен де, терминологияны кҥні бҥгінге дейін қазақ ҽдеби тілдің тірек 

тҧлғасыныңбірі екеніне кҿзіміз жетіп отыр. 

Қ.Жҧбанов «Қазақ ҽдебиет тілінің терминдері жайында» деп атаған мақаласында сол 

кезеңнің саяси-ҽлеуметтік болмысына бойлап, тіл мҽселесіндегі неше алуан қҧбылыстарға тоқтайды. 

Қазан тҿңкерісінен кейінгі алғашқы жылдарда ҧлттық мҽдениетіміздің айқын бір кҿрінісі – сауат ашу 

саласында ҽр қилы талас-тартыс, айтыстардың болғаны мҽлім. Айтыстың дені интертерминдерге 

қатысты туындап жатты. 30-жылдардың екінші жартысында орыс тілінен жҽне сол тіл арқылы келген 

интернационалдық (кірме) терминдердің ҿзгертілмей айтылуы мен жазылуы қатты қадағаланды. 

Сҿйтіп ана тіліміздің табиғи болмысынан тыс, жат заңдылық кҥштеп енгізілді. Термин жасау 

қағидаттарының алғашқы жобасын жасаған профессор Қ.Жҧбанов екені даусыз. Алайда осы 

принципті тҥзу барысында профессор ҿз еркінен тыс қатаң тапсырма торына тҥсіп қалған сияқты. 

Ҿйткені қазақ тілі заңдылықтарын бір білсе, осы адам біледі дейтін ғалымның ҿзге тілдік кірмелерді 

бҧлжытпай алайық деуінде амалсыздық байқалады. Бҧл сол кезеңнің білімпаздары амалсыз 

мойынсынған шара демеске болмайды. Қазақ тілінің емле ережелері де сол баяғы Мҽскеу ықпалымен 

жасалғаны мҽлім. Профессор Қ.Жҧбанов қалаған қасиетті ғылыми мҧраға оң кҿзбен, қамқорлықпен 

қарайық демекпіз. Тіл ҥнемі ҥзіліссіз, даму ҥстінде. Ендеше, қай-қай қағидаттардың да дамуы, байи 

тҥсуі – табиғи қажеттілік. Оны еппен, мҽн-дҽмін кетірмей заман талабына сай дамыту, толықтыру – 

қазіргі заман ғалымдарының еншісінде. Осы орайда математика саласы терминдердің қазақша 

калыптасуында Қ.Жҧбанов бастаған ғалымдар тобының жасап кеткен он қағидаттың ҽсері зор 

екендігін кҿрсететін мысал-айғақтарға тоқталайық. Ол ҥшін ҽр қағидатқа қысқаша тҥсініктеме беріп, 

ретті жерінде мысалдар келтірмекпіз: 1. Тілдердің кҿбіне ортақ халықаралық сипаттағы терминдерді 

тҥпнҧсқадағы қалпынша алу математика ғылымында жетіп артылады. Мысалы, математика саласы 

ҽдебиеттерінде грек тілінен енген, логарифм, трапеция, геометрия, параллель; латын тілінен енген: 

медиана, синус, косинус, сектор; араб тілінен енген: цифр т.с.с. терминдер аударусыз алынған. Бҧл 

терминдердің қазақша баламалары да бар, бірақ ойланып қадам жасау керек. 2. Ҽр ҧлт тілінде 

аударылып жҥрген терминдерді қазақ тіліне де аудару математикада да жҥзеге асырылған. Мысалы, 

а) санның квадрат тҥбірі, б) сандарды қосу, в) матрица ізі т.б. терминдерді ҽр ҧлт ҿз тіліне аударып 

жҥр. 3. Ҽртҥрлі ғылымсаласында кездесетін терминдерді бірыңғай қалыптастыру қағидасы да 

математикадан орын алған. Мысалы, а) тҥбір термині – математикада, лингвистикада жҽне 

биологияда, б) сфера, бойлық, ендік терминдері – математикада жҽне жағрапияда, в) операция 

термині – математикада жҽне медицинада, г) монотондылық, гармониялық терминдері математикада 

жҽне музыка теориясында кездеседі. 4. Бір жағдайда терминдік мағынасы бар, ал екінші жағдайда 

жай сҿз тҥрінде кездесетін атаулар бар. Оларды терминдер ретінде аудармай, ал жай сҿз ретінде 

аударып қолдану тҧжырымы математикалық терминдерде аз да болса кездеседі. Мысалы, функция – 

математикада – 157 термин, сол қалпында қолданып жҥрміз, алкҥнделікті ҿмірде – атқарылатын 

қызмет. Дҽл осындай мағынада «аргумент» атауы қолданылып жҥр. 5. Халықаралық терминдердің 

дыбысталуы (айтылуы) мен жазылуы жайында олардың орысша айтылуы мен жазылуының 

басшылыққа алынуы жҽне жазу мҽселесінде қазақша ҽліпбидің бар мҥмкіндігін пайдалануы хақында 

мысалдар ҿте кҿп, сондықтан оларды келтірудің қажеті бола қоймас. Ал басшылыққа басқа тілді 

алмай, орыс тілін алуымыз бодандық саясаттың тіл біліміндегі ізі, тарихи тағдырымыз деп тҥсінеміз. 

6. Терминдерді аударуда олардың ғылыми мҽндерінің дҽл берілуін қадағалау; қазақ тілінің 

грамматикалық ерекшеліктерін сақтау; терминдерді тҥсініксіз ететін жасанды сҿзжасамға ҥйір 

болмау қағидаты – аудармаға қойылып жҥрген орынды талаптар. Мҧны аудармамен айналысып 

жҥрген ҽрбір маман орындауы керек. 7. Есім жҽне есімденген етістік формаларындағы халықаралық 

терминдердің сол тҥрінде алынуы. Орысшада -изация, -ификация, -ация жҧрнақтарымен келетін 

терминдерді қазақшада оларға сҽйкес қазақша жҧрнақтар жалғанып алынуы, ал -ский, -ный 

жалғаулары арқылы жасалған анықтауыш сын есімдер қазақшасында қысқартылып алынуы туралы 

жоғарыда айтылды. Математикада алғашқы ҥш жҧрнақпен берілетін терминдер сирек кездеседі. 

Дегенмен, математикаландыру (математизация), компьютерлендіру (компьютеризация), нҿмірлеу 

(нумерация), дифференциялдау (дифференцация) сияқты сҿздер жҧмыс барысында кездесіп отырады. 

Соңғы келтірілген анықтауыш сын есімдік жалғаулары бар орысша терминдер математикада жиі 

кездеседі. Олардың негізі осы қағидатқа сай аударылған. Мысалы, параллель тҥзулер (параллельные 
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прямые), квадрат матрицалар (квадратные матрицы), куб теңдеулер (кубические уравнения), бҥйір 

жақ (боковая грань) т.с.с. Дегенмен, бҧл ереже сақталмай қалыптасқан терминдердің де кездесетінін 

айта кетейік. Мысалы, ондық жҥйе (десятичная система),аналитикалық функция (аналитическая 

функция), арифметикалық прогрессия (арифметическая прогрессия), дифференциалдық теңдеулер 

(дифференциальные уравнения) т.б. 8. Халықаралық терминология тҽжірибесінде қолданылып 

жҥрген кейбір -ист, -изм суффикстері мен ре-, син-, де-,анти-, контр- тҽрізді префикстерді қазақ тіліне 

қабылдау математикада да баршылық.Мысалы, антилогарифм, антипараллель, контрмысал, 

апериодты, арксивус т.б. математикалық атаулар бар. Сондай-ақ, гомеоморфизм, изоморфизм т.б. 

терминдер де қазақшада ҿзгеріссіз алынып жҥр. 9. Қысқартылған кҥрделі сҿздердің, мысалы, 

автожол, авиақатынас, аэрошана тҽрізді терминдерді қабылдау – қазақша сҿзжасамдағы алғашқы 

қадамдар. Математикада автотербеліс (автоколебания), автоморфты функция (автоморфная функция) 

т.с.с. терминдер кездеседі. 158 10. Біріккен кҥрделі сҿздер: саяси экономия, ауатком (аудандық атқару 

комитеті) тҽрізді сҿздер қазақ тілі заңдылығына орай жасалынып, қолданысқа Мемтерминкомның 

бекітуімен енгізілді. Бҧл тармақтағы ҿмір ҿзгерісіне байланысты жаңа терминдерді практикалық тіл 

талабына сай ықшамдап енгізу орынды шарт деп білеміз жҽне сҿзжасам мҽселесі тағы да кҿтеріліп 

отыр. Жаңа терминдерді енгізуде мемлекеттік ҥйлестіру жҧмыстары– практикалық қажеттілік. Осы 

келгірілген тҥсініктеме-мысалдардан профессор Қ.Жҧбанов тағылымы математика 

терминологиясының қазақша қалыптасуына терең бойлай енгенін кҿреміз. Бір қарағанда, оның 

термин туралы жазған еңбектері кҿп емес. Атап айтқанда, «О специфике слов-терминов» (1933), «О 

терминологии казахского литературного языка» (1935), «Принципы терминологии казахского 

литературного языка, принимаемые государственной терминологической комиссией», «К пересмотру 

казахской орфографии» (1935) деп аталатын еңбектерін атауға болады. Алайда осы саусақпен 

санарлық еңбектердің ғылымдағы жҥгі қаншалықты десеңізші! 
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Человек в обществе идентифицирует себя как часть какой-либо культуры, этноса и конфессии. 

Принадлежность к определенной культуре, национальности, а также религии всегда являются 

основополагающими в жизни социализированного человека. Эти три самые значимые вещи, которые 

проводят какие-то границы между людьми, отличительные, невидимые знаки на наших судьбах. Если 

принадлежность к определенной культуре, национальности в истории человечества и преследовалась, 

то не так сильно, как принадлежность к религии. В первых двух случаях можно было принять другую 

культуру, другой язык, а с религией положение обстоит по-другому. В советский период, период  

атеизма принадлежность к религии – любой, самое меньшее – высмеивалась, а большее – приводило 

к аресту и гонениям. И, скорее всего, именно этим фактом можно объяснить то, что несмотря на то 

что религиозным языком время от времени пользуется любой человек и сфера его обслуживания 

широка, в толковых словарях, и не только тюркских, в том числе башкирского языков, но и русского, 

религиозные лексемы представлены только как составная часть. «Вместе с тем, «обслуживая» 

глобальную сферу суперкультуры, церковно-религиозная лексика остается подсистемой и 

представлена в лексическом составе языка как его составная часть» [5, 36]. 

Нами были изучены лексические единицы, обозначающие религиозные понятия, термины, 

представленные в словарях башкирского языка.  Материалом для исследования послужили: 

Академический словарь башкирского языка в 10 томах (1-8 тома), словарь «Арабские и персидские 

слова в башкирском языке» под авторством А.У. Биишева.  

Путем сплошной выборки были отобраны слова, данные в Академическом словаре башкирского 

языка (в дальнейшем – АСБЯ), которые содержат религиозную семантику. В АСБЯ можно выделить 

такие виды представления лексических единиц: описательные, описательно-синонимические, 

синонимические, описательно-антонимические, отсылочные.  
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Описательные: АХЫР(Ы)ЗАМАН, заман ахыры и.дини. Ислам дине буйынса, ер йҿҙҿндҽге 

тормош – ваҡытлы кҥренеш. Кҥпмелер ваҡыттан һуң, хҽҙергҽ тормош тамам буласаҡ һҽм барлыҡ 

кешелҽр мҽңгелек тормош – ҽхирҽткҽ китҽсҽк. Улар Алла ҡаршыһында донъя тормошонда ҡылған 

эштҽре ҿсҿн хисап бирҽсҽк. Алла ихтыяры менҽн ер йҿҙҿндҽге донъяуи тормоштоң бҿтҿрҿлҿҥе 

ахырызаман йҽки заман ахыры тип атала. –Светопреставление; [АСБЯ, 2011, 391]; ЗӘБУР [ғәр.]и. 

дини. Б.э.т.1086 йылда боронғо йҽһҥд телендҽ яҙылған дини теҙмҽ китап. – Псалмы Давида 

(написанные в 1086 году до н.э. на древнееврейском языке) [АСБЯ, 2012,632]. 

Описательно-синонимические: ЙӘННӘТ [ғҽр.] и.миф. Диндар, гонаһһыҙ кешелҽр  ҥлгҽндҽн һуң 

бара торған икенсе рҽхҽт донъя; ожмах. – Рай [АСБЯ, 2012, 299]. 

Синонимические: АҠ ДОНЪЯ – и.миф. Ожмах [АСБЯ, 2011, 203]; ҒОҠБА [ғҽр.] и.иҫк. Теге 

донъя, ҽхирҽт. – Загробная жизнь, тот свет; конец [АСБЯ, 2011, 267]; РАББЫ [ғҽр.] и.дини (баш 

хҽреф менҽн) Алла, Тҽңре, Хоҙай – Бог, Всевышний, Господь [АСБЯ, Т.7]. 

Отсылочные: АХИРӘТ - [ғҽр] и.ҡар. теге донъя; ҒИБӘҘӘТ ЙОРТО и. ҡар. Ғибәҙәтхана; 

ЕВАНГЕЛИЕ [рус.< гр.] и. дини ҡар.; Инжил [1]. Следует отметить, что некоторые отсылочные 

представления указывают на фонетические варианты этого же понятия: БӘЙҒӘМБӘР и.ҡар 

пҽйғҽмбҽр; ЗАКАТ [ғҽр.] и. ҡар. зәҡәт; ЗӘҠАТ [ғәр.]и. ҡар.зәҡәт; ЙӘСТИҠ и. ҡар. йәсиғ; ЙӘСТҤ 

[фарс.] и. ҡар. йәсиғ и т.д. [1]. 

Описательно-антонимические: ТАМУҠ и.дини. Дини ҡарашса, теге донъяла гҿнаһлы кешлҽрҙең 

йҽнен язалай торған эҫе урын, йҽһҽннҽм; киреһе - ожмах – Ад, преисподняя; геенна [АСБЯ, 2016, 

123]. 

Мы насчитали более 250 слов, отмеченных в Академическом словаре с пометой «дини» `религ.` 

Часть слов, относящихся к религиозной лексике, отмечено как мифологическое слово.  

Кроме того, в состав анализируемых лексических единиц входят слова с пометой: «устар» 

`иҫк.`«книжн. устар.» `иҫк.кит`. Большинство слов, обозначенных пометой `иҫк. `устаревшее, `кит` 

книжное, относятся к арабскому языку и вышли из употребления: ДОЗАХ [ғҽр.]и. иҫк.кит. 

Йҽһҽннҽм; тамуҡ – Ад [АСБЯ, 2012, 410]; ҒӘҺЕД [ғҽр.] и. иҫк.кит. Вҽғҽҙҽ, ант. – Обет, обещание, 

клятва [АСБЯ, 2012, 319]. 

Часть рассматриваемых слов не сопровождается пометами. Это объясняется тем, что в сознании 

носителей языка эти лексические единицы перестали ассоциироваться у носителей языка только с 

религией и вошли в обиходный язык. Например, ЖӘЛИЛ [ғҽр.] с. Ысын бҿйҿклҿк хас булған, оло 

дҽрҽжҽле, ихтирамлы (Аллаға ҡарата) – Великий, величественный (эпитеты Аллаха) [АСБЯ, 2012, 

586]; КРЕСТ [рус.]и. Тҽре. – Крест. 2. Тҽренең һыҙаттарын ҡабатлаған ҡул хҽрҽкҽте; суҡыныу. – 

Молитвенный жест [АСБЯ, 2012, 731];ОЖМАХ  и. Дини ҡараш буйынса, ҥлгҽн гҿнаһһыҙ 

бҽндҽлҽрҙең йҽне урынлаша торған матур, мул донъя; йҽннҽт – Рай./Райский [АСБЯ, 2012, 647]; 

АБЫСТАЙ [ғҽр.] (Р.:) 1. Дини белемле ҡатын – Религиозно грамотная женщина; 2. Дин ҽһеленең 

ҡатыны. – Супруга служителя культа, обычно муллы [АСБЯ, 2011, 121].                                                                       

Следует отметить, что в АСБЯ присутствуют лексемы, обозначающие имена собственные:  

1) имена пророков, святых, религиозных персонажей: ҒАЙСА ПӘЙҒӘМБӘР [ғҽр.-фарс] и. 

дини. Пҽйғҽмбҽрҙҽрҙең береһе (христиан динендҽге Иисус Христостың ислам динендҽге сағылышы 

тип ҡарала). – Пророк Иисус Христос [АСБЯ, 2012, 243]; ҒӘЙШӘ-ФАТИМАи. дини (баш хҽреф 

менҽн) Мосолман динендҽ Мҿхҽммҽт пҽйғҽмбҽрҙең ҡатыны һҽм ҡыҙының исеме; ауырыуҙы, баланы, 

ҡатын-ҡыҙҙы ҡурсалаусылар. – Гайша-Фатима (святые женщины, покровительницы женщин, детей, 

больных, жена и дочь пророка Мухаммеда) [АСБЯ, 2012, 302]; ЕВА [рус.<йҽһҥд]  и. дини (баш хҽреф 

менҽн) Тыйылған емеште ашап ҡарағаны ҿсҿн Алла тарафынан ожмахтан Ҽҙҽм менҽн бергҽ 

ҡыуылған ҡатын; Һауа. – Ева (женщина, вкусившая запретный плод от дерева познания и изгнанная 

Богом из рая вместе с Адамом за ослушание) [АСБЯ, 2012, 491]; 

2)  названия праздников: БӘРАТ БАЙРАМЫ, БӘРАТ КӚНӚ  [ғҽр.] и.дини Ислам дине 

буйынса, шҽғбҽн айының15-ендҽ Мҿхҽммҽт пҽйғҽмбҽр мосолмандарҙың намаҙ уҡығанда боролған 

йҥнҽлешен Иерусалимдан Мҽккҽгҽ, ҡиблаға ҡарата ҥҙгҽрткҽн, был кҿндҽн башлап ислам ҥҙ аллы дин 

булып һанала башлаған. – Праздник Бараат (15-й день шагбана считается днем, когда пророк 

Мухаммед изменил направление, в котором мусульманин должен встать во время совершения 

молитвы от Иерусалима в Мекку. С этого момента ислам стал считаться самостоятельной 

религией) [АСБЯ, 2011, 517]; ПАСХА [рус.<гр. <йҽһҥд] и.дини 1. Йҽһҥдтҽрҙең яҙғы дини байрамы. – 

Пасха. 2. Христиандарҙа Христостың терелеҥенҽ бағышланған байрам. – Пасха [АСБЯ, 2015, 91] и 

т.д.;  

3) имена Бога, эпитеты: ЖӘББАР [ғҽр.] и. Алла исемдҽренең береһе. – Всевышний (эпитет 

Аллаха) [АСБЯ, 2012, 585]; ЗӚЛЙӘЛӘЛ [ғҽр.] и. иҫк.кит.дини. Алланы бҿйҿклҽп ҽйтелгҽн һҥҙ. – 
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Обладатель величия (эпитет Аллаха) [АСБЯ, 2012, 622];ЙӘЛИЛ [ғҽр.] с.иҫк. Алланың туҡһан туғыҙ 

исеменең береһе – Йҽлилҥн-Яппар. – Одно из имен Аллаха[АСБЯ, 2012, 276]. 

4) Наименования книг: ИНЖИЛ [ғҽр.] и. Христиан диненең асылын тҽшкил иткҽн китап (Ғайса 

пҽйғҽмбҽрҙең тормошо һҽм тҽғлимҽте тураһындағы хикҽйҽттҽрҙҽн тора); Тҽҥрҽттең бер бҥлеге. – 

Евангелие [АСБЯ, 2012, 391]; БИБЛИЯ [рус<гр.] Йҽһҥд һҽм христиандарҙың дини китабы, Тҽҥрат. – 

Библия и т.д.  

При этом необходимо отметить, что в словаре дается узкое толкование некоторых дефиниций: 

ИБРАҺИМ и. дини. (баш хҽреф менҽн) Исламда беренсе булып Аллаға инанған, боронғо боттарҙы 

юҡҡа сығарған пҽйғҽмбҽр. Ибрагим (пророк)[АСБЯ, 2012, 645]. Дается информация о том, что 

Ибрагим – пророк только в исламе, а ведь в христианстве и иудаизме – это пророк Авраам. 

«Толкование религиозной лексемы иман ՙвера՚в башкирской части в АСБЯ  преподносится как 

―ислам диненҽ булған ышаныс‖ досл.перевод―верование в исламскую религию‖, в русской же части 

дается перевод как ―вера в бога, верование, исповедывание‖ [АСБЯ, 2012, с. 713]. Ознакомившись 

лишь с башкирским вариантом дефиниции, можно прийти к ложному выводу, что эта лексема 

употребляется только в мусульманстве. А ведь для обозначения понятия  ―вера‖  относительно 

других конфессий  в башкирском языке иной лексемы, кроме ―иман‖, не существует. Для сравнения 

обратимся к переводу Нового Завета на башкирский язык: Иман – ул ҿмҿтлҽнеп кҿткҽндҽрҙең 

тормошҡа ашыуына ышаныс һҽм күренмҽгҽн нҽмҽлҽрҙең барлығын раҫлау [4, 512]. В Библии имеет 

место схожая дефиниция: ―Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом‖[2, 1079]» [7, 315]. Также такое понятие, как «иблис» `дьявол, сатана` толкуется  как злое 

существо, сбивающее людей с мусульманства: ИБЛИС [ғҽр.] и. дини. Мосолман динендҽ кешене 

имандан яҙҙыра торған, яман уттан яратылған зат: Алланың дошманы (Алла тарафынан яратылған 

Ҽҙҽмгҽ табыныуҙан баш тартҡаны ҿсҿн кҥктҽн ҡыуылған. Шуға кешене аҙҙырырға, уны кҥктҽн 

ҡыуҙырырға тип ант иткҽн). – Сатана, дьявол/ Сатанинский, дьявольский [АСБЯ, 2012, 643].  

Обратимся также к переводу Нового Завета на башкирский язык: Тол ҡатындарҙың ҡайһы берҽүҙҽре, 

тура юлдан тайпылып, Иблис ҡотҡоһона бирелде [4, 484]. Новый Завет: ибо некоторые уже 

совратились в след сатане [2,1065].  

Дефиниция «православие» толкуется таким образом: ПРАВОСЛАВИЕ [рус.] и. Христиан 

диненең Византияла барлыҡҡа килгҽн бер йҥнҽлеше, урыҫ халҡы тотҡан дин. [АСБЯ, 2015, 

157].досл.`Одно из направлений христианства, возникшее в Византии, религия русского народа` – 

Православие. Ограничивать православие только русским народом, на наш взгляд, является 

неоправданным. «Православие в настоящее время является преобладающей конфессией в следующих 

странах: Россия, страны Балканского полуострова (Греция, Сербия, Болгария, Румыния, Македония, 

Черногория), Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Кипр[8]. 

Беглый сопоставительный анализ Нового Завета – на русском и башкирском языках – обнаружил, 

что имеются и орфографические проблемы в текстах. Например, в русском варианте слово сатана, 

диавол пишутся со строчной, а в башкирском варианте с прописной буквы. В АСБЯ лексическая 

единица Бог пишется при переводе на русский язык пишется то с заглавной, то с прописной буквы: 

АЛЛАҺЫ ТӘҒӘЛӘ [ғҽр.] (Рус.: Бог)  Алланы ололау, ҙурлау һҥҙе – Всевышний, бог[АСБЯ, 2011, 

246]; ИМАН [ғҽр.]  и. дини. Ислам диненҽ булған ышаныс. Вера в бога, верование, 

исповедывание[АСБЯ, 2012, с. 713]. Этому причиной является отсутствие едино принятой 

орфографической нормы, недоработанность понятия религиозный язык. Недостаточной 

разработанностью понятия «религиозная лексика» можно объяснить и отсутствие помет религиозное  

или же обозначение религиозной лексемы как мифологическое: Слово йҽннҽт ՙрай՚ в Академическом 

словаре башкирского языка рассматривается с пометкой ―миф.‖ [АСБЯ, 2012, с.299], но в то же время 

лексема  йҽннҽт ҡошо ՙрайская птица՚ помечена как ―религ.‖ [АСБЯ, 2012, с.300]. 

При толковании религиозных понятий и терминов иногда вводятся конкретизаторы «ышаныуҙар 

буйынса»`по поверью`, «имеш» `якобы`: АПОКАЛИПСИС [рус. < гр.] и. дини. Христиандарҙың 

ахрызаман була имеш тип раҫлаусы дини китабы. досл. Религиозная книга христиан, утверждающая, 

что якобы наступит конец света [АСБЯ, 2011, 292];  ҒӘҘЕЛ ТӚНӚ АСЫЛЫУ ҡ.дини., миф.диал. 

Ышаныуҙар буйынса, ҡҽҙер кисендҽ, һауала яҡты нур балҡып, кҥк йҿҙҿнҿң яҡтырып китеҥе 

(имеш,ошо ваҡытта телҽгҽн телҽк ҡабул була) По поверью, открытие небесного купола (по 

которому, как будто бы, желание, загаданное во время небесного свечения накануне праздника 

уразы, обязательно исполнится) [АСБЯ, 2012, 286]. 

 Есть и другие лексикографические приемы, которые принижают религиозное значение слова. 

Например, когда в словаре порядок значений религиозной семантики дается в последнюю очередь. 

Учитывая современность Словаря, это нельзя объяснить атеистическими взглядами составителей 
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АСБЯ. Скорее всего, данные слова в сознании носителей языка в первую очередь несут другое 

лекҫсическое значение.  

Таким образом, лексикографическое исследование религиозной лексики показало, что понятия 

―религиозный язык‖, ―религиозная лексика‖ в башкирском языке изучены недостаточно. На это 

указывают отсутствие в некоторых случаях помет религиозное. Также не проведена граница между 

понятиями религиозная и мифологическая  лексика.  Необходимо отметить, что лексикографическое 

описание слов, относящихся к Богу, Аллаху, Всевышнему, связан с трудностями. «Во-первых, 

чрезвычайно трудны определения и дефиниции слов, относящихся к Богу и божественным сферам, 

поскольку человеческий язык в сути своей ориентирован на земное, а не на небесное, божественное. 

Во-вторых, – и это особенно важно учитывать – необходима абсолютная точность дефиниции 

каждого слова, точность, не допускающая употребления синонимов и близкозначных слов, поскольку 

за- мена богословского термина синонимом может привести не просто к лексикографической 

ошибке, а к ереси» [3, 39]. Вследствие неразработанности понятия религиозная лексика и религиозный 

язык возникают и орфографические, и стилистические проблемы. 

Результаты исследования показали: хотя и нет возможности провести четкую грань между 

понятиями ―религиозная лексика‖  и ―мифологическая лексика‖,  можно внести некоторые 

коррективы в области словарных пометок и толкований, дополнить религиозными лексемами, 

относящимися к другим конфессиям,  Академический словарь башкирского языка. 
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Кез келген ғылым саласының бастауында ғасырлар бойы маңыздылығын жоймайтын, уақыт ҿткен 

сайын, іздене ҥңілген сайын келер ҧрпақ тың ой, терең пайымдау, жаңа білім табатын ғҧмырлық 

еңбектер болатындығы белгілі. Мҧндай еңбектердің қатарына ХХ ғасыр басында-ақ қазақ тіл 

білімінің негізін қалауға айрықша ҥлес қосқан аса кҿрнекті тілші-ғалым, профессор Қҧдайберген 

Қуанҧлы Жҧбановтың зерттеулері жатқызылады.  

Аз ғҧмыр, қысқа уақыт ішінде қазақ филологиясында мол ҥлес қосып, қомақты мҧра қалдырған 

талантты ғалымның еңбектері 1937 жылдан кейін жарық кҿрмей, 20 жыл бойы жҧртшылық 

назарынан сырт қалып келген еді. Тек 1957 жылы Қҧдайберген Жҧбановтың азаматтық қҧқығы 

қалпына келтіріліп, ғалымның қазақ тілі жҿніндегі зерттеулерін оқырман қауымына ҧсынуға 

мҥмкіндік туды. Профессор Қ.Жҧбановтың ҿмірі мен шығармашылығын тҧңғыш зерттеген 

жҧбановтанушы, академик Рҽбиға Сыздықтың сҿзімен айтсақ: «...ҿзінің табиғат берген бітімімен, 

Алла Тағала сыйлаған ақылды-парасаттылығымен, ҥлкен таланттылығымен, ата-анасы мен 

тҽрбиесінен келген қабілеттілігімен, алған білім-танымымен елден ерік тҧрған біртуар (феномен) 

тҧлға» ҿзінің аз жасаған ғҧмырында ғылым ҥшін баға жетпес классикалық зерттеулерін мирас етіп 

https://ru.wikipedia.org/wiki/???????????
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қалдырды. 

Тіл білімнің ҿзіндік орны бар, маңызды бір саласы – фонетика. Сондықтан тіл дыбыстарын, оларға 

тҽн заңдылықтарды зерттеп жҽне терминологиялық жҥйесін қалыптастыру лингвистиканың осы 

фонетика саласының міндеті болып табылды. Қазақ фонетикасында бҧл реттегі алғашқы зерттеулер 

профессор Қ.Жҧбанов есімімен тікелей байланысты. Ғалым ҿзінің зерделі зерттеулері нҽтижесінде 

қазақ тіл білімінің басқа салаларымен қатар фонетиканың да объектісін анықтап, дыбыстау мҥшелері, 

дыбыстың саны мен сапасы, буын, сингармонизм, екпін, алфавит, орфография, терминология т.б. 

мҽселелерге байланысты тҧжырымды пікір айтып, тҧңғыш рет қазақ фонетикасының ғылыми курсын 

жасады. 

Қ.Жҧбановтың ғылыми фонетиканың орны мен объектісі туралы кҿзқарастары. Алғашқы кезеңде 

зерттеушілердің бірі фонетиканы грамматика қҧрамында қарастырып, соған қатысты ғана сҿз етсе, 

енді бірі оны жеке ғылым саласы деп қарады. Сондықтан фонетиканың зерттеу объектісі де ҽртҥрлі 

тҥсіндірілді. Қ.Жҧбанов бҧрыңғы тілші ғалымдар фонетиканы дыбыс жайындағы ғылым деп 

тҥсінетінін, бірақ табиғаттағы (кҥн кҥркіреуі, арба сылдыры, т.б.) адамнан тысқары, қоғамдық 

қажеттіліктен тумаған (тҥшкіру, қырылдау т.б.) қоғамдық (музыка т.б.) жҽне бір тілде сҿйлеушілерге 

тҥсінікті (малды шақыру, жел шақырғандағы ысқыру, т.б.) дыбыстарды фонетика тексермейтінін 

айтып, адамның пікір алысып, сҿйлеуге қызмет ететін тіл дыбыстарын ғана фонетика ҿзінің зерттеу 

объектісі ететінін ескертеді. Ол: «Фонетика – дыбыс тілі дыбыстарының тілдік қасиеттерін тексеретін 

ғылым», - деп, қазақ лингвистикасында алғаш рет фонетиканың зерттеу объектісін кҿрсетіп берді – 

дейді Ҽ.Жҥнісбеков. 

Дыбыстау мҥшелері. Қ.Жҧбанов қазақ лингвистикасында бҧл бағытта да алғашқы болып зерттеу 

жҥргізіп, «Қазақ тілінің грамматикасы» оқулығында дыбыстау мҥшелерінің қызметі туралы толымды 

пікір айтты. Бҧл оқулыққа дейінгі еңбектерде сҿйлеу органдарының артикуляциясы талданбаған 

болатын. Бҧл мҽселе қазақ фонетикасына осы оқулықтан бастап енді. Қ.Жҧбанов дыбыстау 

аппараттары ҿкпе, ауыз, мҧрын жҽне кедергі мҥшелері деп, «ҿкпе, сырнайдың кҿрігінше, ісініп – 

басылып, ауаны біресе сыртқа теуіп, біресе ішке тартып тҧратынын», ал ауыз, мҧрын қуыстары 

дыбысты зорайтып тҧрса, ауа ағыны бірде еріннен, бірде  тіс  тҥбі, не  таңдай, не кҿмекейден  

бҿгеліп, кедергіленеді де,  дыбыс та  кедергісіне  байланысты  ҽртҥрлі  шығатынын  айтады.   

Дауысты  дыбыстарды   шығаруда  дыбыстау  мҥшелеріне,  ал  дауыссыздарды  шығаратын  кезде  

дҽл  тани  білген.  Дыбыстау  мҥшелерінің   қызметі  туралы Қ.Жҧбановтың   пікірлері 

А.А.Реформатский, Л.Р.Зиндер, М.И.Матусевич, І.Қ.Кеңесбаев, Ҽ.Н.Нҧрмҧханова  оқулықтарындағы 

ой-тҧжырымдармен  ҧштасып жатқандығығ байқатады.   Тіл  дыбыстарын  тҥрлі  аспектілер  арқылы  

зерттеп  тану  бағытындағы   ғалыс  ізденістері  жалпы  фонетика тҧрғысынан  да  маңызды. 

Дыбыс  пен  фонема. Қ.Жҧбановтың   еңбек  еткен  кезінде  фонетика мен  фонологияның жігі  

ашылып,  тіл  дыбыстарының  мағына  айқындауға   қатысын   анықтауға  ерекше   назар  аударыла  

бастаған  еді.   Ҽсіресе,   фонема  теориясы   туралы  кҿзқарастар   тіл  дыбыстарын   фонологиялық    

тҧрғыда  тексеруге   жол  ашты.   Фонема  туралы   ілімнің  алғаш  негізін   салған   И.А. Бодуэн де 

Куртенэ  фонетиканы  жаратылыстану,  ал  фонологияны  қоғамдық  ғалымдар  қатарына  жатқызған  

болса,  Ф.Де Соссюр  де  мҧны  екі  ғылым  ретінде  таныды. 

Қ.Жҧбанов   ҿз  кезінде Л.В.Щерба  идеясы  негізінде  фонема  теориясын  терең  тҥсініп,  тіл  

дыбыстарын  фонологиялық   тҧрғыда  қарастырды. Сондықтан  оның  еңбектерінің м  ҿн  бойынан   

«тілдік   қызметі  бар  дыбыстарды   ғана  зерттеу  керек»  деген   қағиданы  аңғарып  отырмыз.  «Бір   

сҿзді  екіншісінен  айырғанда  екеуінің  дыбысталуында бірдей айырмашылық болғаннан  айырамыз», 

-деп,  сҿз бен сҿзді айыратын негізгі  белгі  ретіндн дыбысталу  мен  оның   мағынамен   байланысына   

назар  аударады. 

Дауысты  дыбыстар.  Қазақ  тілінде  тоғыз  дауысты дыбыс  бар екендігін  айтып, оларды  ашық-

қысаң, жуан-жіңішке, еріндік-езулік қасиеттеріне қарай  алғаш  рет топтастырушы В.В.Радлов  болды 

[1.71-72].  Бірақ  ол и мен у  арқылы   немесе  жарты   дауысты  дыбыс деп  атаған.   Сондықтан 

Қ.Жҧбанов «дыбысталу  тҥріне  қарай»  дауыстыларды  толық  дауыстылар /а, ҽ, е, о, ҿ/, келте  

дауыстылар /ы, і, ҧ, ҥ/  жҽне  қосынды  дауыстылар /ҧу/ҥу, ый/ій/ деп  ҥш  топқа  бҿлген.   Қазақ  

тіліндегі  дауыстылар  жуан-жіңішкелігінің  фонологиялық  кезеңі  болатынын   дҧрыс  аңғарған  

ғалым  жазуда  олпардың  ҽрбіреуі бір-бір  таңбамен  белгіленетінін  айтып,  ал  қосынды   

дауыстыларда  мҧндай  қасиет жоқ деп  есептеп, ҧу/ҥу – бір ғана у, ый/ій  қосындылары й ҽріптерімен  

таңбалануын  ҧсынған.   Жасалу  тҥріне  қарай  ерін  дауыстыларын /о, ҿ, ҧ,ҥ/  жҽне езу  

дауыстыларды  /а, ҽ, е, ы, і/ деп  топтастырған.   Қазақ  тілі  дауысты  дыбыстарын  алғаш  рет ҥш 

оппозициялық  топқа  бҿліп  жіктеген В.Радлов  болса, оның  ісі Қ.Жҧбановтың  ана  тіліміздегі  

зерттеу еңбегінде  жалғасын  тапты.  Қазақ  тілі   дыбыстарының  жуан-жіңішке, еріндік-езулік,  



146 

 

ашық-қысаң  болып қарама-қарсы қойылуының  фонематикалық мҽні  зор.   Дауыстылардың  бҧл  

жіктелісі сингорманизм  заңдылығын  терең  тҥсінуге   кҿмектеседі  десек,  Қ.Жҧбанов  та  соған  сай 

топтастыра  білген.  Қазіргі  оқулықтарда  дауыстылар  жақтың  қатысына  қарай  ашық, қысаң   

болып  жіктелсе,  Қ.Жҧбанов  дыбысталу   тҥріне  қарай  толық, келте деп  бҿлген.   Олай  болса,  бір  

еңбекте  артикуляциясына, екіншісінде акустикалық  ерекшеліктеріне  қарай  топтастырылғанын  

кҿреміз.  Ғалым  келте  дауыстылардың   ерекшеліктерін  дҧрыс  кҿрсеткен. Себебі қысаң  

дауыстылардың   ғалым  айтқандай «бірде  сапасынан айрылып» мҥкі  айтылуы редукцияға  

бейімділігі  деп  білеміз. Қ.Жҧбанов «сҿзге ҽн беретін – дауысты дыбыстар» деп , қазақ тілі дауысты 

дыбыстарының акустика – артикуляциялық кестесін жасап, В.Радлов, А.Байтҧрсынов ізденістерін 

жалғастырып, ғылыми – теориялық тҧрғыда негіздеп берді.  

Дауыссыз дыбыстар. Қ.Жҧбанов жалпы қазаққа тҽн дыбыс пен оның жергілікті ерекшеліктерге 

байланысты қолданылуы туралы жалаң атап ҿтумен шектелмей, «диалектілік ен-таңбалардың қазақ 

тілінің қай-қай салаларынан кҿрініс беретінін басын ашып  таныған, саралап жҽне дҽл  кҿрсеткен». 

Қ.Жҧбанов: «салдыр болып, я салдыры басым болып шығатын дыбыстарды дауыссыз дыбыстар 

дейміз», - дейді. Ол п, б, с, з, ш, ж, т, д, к, қ, ғ, г дыбыстарын ғана дауыссыз деп: «Дауыссыз 

дыбыстардың бҽрі егіз болады да, бір сыңарының дыбысында сол салдырға болар-болмас ҥн 

қосылған болады. Дыбысы тек салдыр болып шығатын сыңарын ҥнсіз дауыссыз дейміз. Дыбысында 

салдырға ҥн аралас болатын ҥнді дейміз», - дейді. Ендеше, дауыстың қатынасына қарай Қ.Жҧбанов 

ҥнсіз / п, т, с, ш, к, қ /, ҥнді / б, д, з, ж, г, ғ / деген дыбыстар В.Радлов еңбектерінде – қатаң, ҧяң, ал 

А.Байтҧрсыновта қысаң жолды, босаң жолды деп аталғанын білеміз. Дыбысының созымды-

созымсыздығына, яғни дыбыстың шығу, айтылу жолына қарай дауыссыздарды ҥздікті / т, д, п, б, к, г, 

қ, ғ /, ҥздіксіз / с, ш, ж, з / дыбыстар деп те жектеген. Бҧл дыбыстар туралы І.Кеңесбаев: «Шҧғыл 

фонемаларды айтқанда ауа ҥзіліп шыққандықтан бҧларды ҥздікті деуге де болады. Ызың  

фонемаларды  айтқанда  ауа ҥзілмей  шыққандықтан  бҧларды ҥздіксіз деуге де  болады», -деп, 

Қ.Жҧбанов  ізденістерінің  дҧрыстығын  айғақтайды. І.Кеңесбаев ғ дыбысын айтқанда  зерттеулерін  

одан ҽрі  дамытты. Қ. Жҧбанов дауыссыз дыбыстарды артикуляциялық  ерекшеліктеріне  қарай  

жабысыңқы /п, б, т, д, к, г, қ, ғ/, жуысыңқы / с, з, ш, ж/ деп  топтастырған еді.  

Сонорлар.  Қ.Жҧбанов ҧазақ  тіліндегі  дыбыстарды дауысты, дауыссыз, сонор деп ҥш  тҥрлі 

акустика- артикуляциялық   топқа  бҿліп, « ҥні мен салдыры тең  бірқатар дыбыстар бар, оларды 

сонорлар дейміз» деген еді.  Ол ҥн мен салдыр  дауыстыларға да, дауыссыздарға да   тҽн  екендігін, 

тек  дауыстыларда – ҥн, дауыссыздарда  салдыр  басымдығына  қарай екеуі  бір-бірінен  

ажыратылатынын, ал  сонорлардың  «салдыры мен ҥні тең» болатынын айтып, у, й, р, л, м, н, ң  сонор  

дыбыстар деп кҿрсетеді.  Бҧл жеті  дыбыс та қазіргі  таным  бойынша  ҥнді  дауыссыздар  ретінде 

дауыссыздар  қҧрамында  қаралатыны  белгілі.   Ғалым  сонор  дыбыстарды   ауаның  шығу  жолына  

қарай тура жолды /у, и/ жҽне айналма  жолды /р, л, м, н, ң/ деп екі  топқа  бҿлген.   Шығатын  

орындарына  қарағанда, у –еріннен, й –таңдайдан  шығатын, ал  жасалу  тҥоі  мен  созымдылығына  

қарай  екеуі де  жуысыңқы,  сондықтан екеуі де сҿзуға  келетін  ҥздіксіз  дыбыстар  дейді. 

Қ. Жҧбанов  айналма  жолды  сонорларды ауыз  жолды  айналма  /р,л/ жҽне мҧрын  жолды  

айналма / м, н, ң/ деп  екі  топқа  бҿліп,  ауыз  жолды  айналма  сонорлар шығарда  дем  мҧрынмен  

айналып  ҿтпейді,  ауыздың  ҿзінен  шығатынына, яғни  «ауыздың  ҿзінің  ішінде – ақ  бҧлтарып  

жҥріп  барып шығатынын»  айтады. 

Қ.Жҧбанов н, м, ң  дыбыстарын  мҧрын  жолды  айналма  сонорға  жатқызып, «бҧлар  да дем тура 

ауыздан  шықпай, кеңсірікпен  айналып барып,  мҧрыннан  шығады»  дейді. Ол н – «тіл  ҧшының  

ҥстіңгі  кҥрек  тіске  соғуынан»  жасалатын кҥрек  тіс дыбысы десе, І.Кеңесбаев – тіл ҧшы, 

Ҽ.Жҥнісбеков, С.Мырзабековтер  тіл  алды   фонемасы  деп  ҥш  тҥрлі атағанымен де,  бҧл  дыбыстың  

артикуляциясын  барлығы да Қ.Жҧбановпен  бірдей   кҿрсеткен.  Сол  сияқты,  ғалым  л-азу,  р-қызыл  

иек,  й-таңдай,  ң-кҿмей  дыбыстары  деп  басқалардан  ҿзгеше  атағанымен,  жалпы  алғанда  

артикуляциялық  ерекшеліктерін  дҧрыс  таныған.   

Сингорманизм.   Жалғамалы    тҥркі  тілдер  ҥшін  сингорманизм   тіліміздің  тарихи  дамуы  

нҽтижесінде   қалыптасқан   ең  басты   заңдылығы  болып  табылады.  Қ.Жҧбанов: «Сҿз  мҥшелерін  

матастырып  ҧстайтын  арқанның  ең  кҥштісі  тҥбір  мҥше  мен  қосымша  мҥшелердің  ҥндесуі.  Бҧл  

заңды  сингорманизм  дейміз», -дейді. Ол сингорманизм деп  тҥбір  мен  қосымша   аралығындағы  

дыбыстардың  ҥндесуін  қарастырған.   Сондықтан  тҥбір  сҿздің   соңғы буынының   жуан-

жіңішкелігіне  қарай  қосымшаның да  жуан, жіңішке  келуін  жҽне  екі  аралықтағы  кҿрші  

дыбыстардың  ҥндесуін  сҿз  еткен. 

Буын  теориясы  фонетикадағы  ең  кҥрделі  мҽселелердің  бірі  болып  табылады.  Буын – 

тіліміздің  дыбыстық  қатарын  кҿрсететін  ең  кіші  фонологиялық  бірлік  немесе  сҿздің  ҿзіндік  
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сазы /тембрі/ бар,  артикуляциялық  жағынан  одан  ҽрі  бҿлуге  келмейтін  ҧсақ  бҿлшегі.  Сондай-ақ,  

сҿзажыратушы  жҽне  мағына  ажыратуша  қызметіне  қарамастан буында  мағына  болмайды.  Сҿздің  

мағынасы мен  буынға  бҿлулің арасында да  байланыс жоқ.  Сҿздің  қҧрамында  неше  буын  бар  

екенін  оңай білуге  болса да, ал  буын  жігі қай  жерден айрылатынын кҿрсету  оңай  еместігін  

байқаймыз.  «осы  кҥнге  дейін  буынның акустика-артикуляциялық  табиғаты  ашылып, тілдегі  

нҧсқасы  айқындалып, буын мен  буынның ара  жігін  ажыратудың  жолдары  табылған жоқ», -дей  

келіп, ғалым Ҽ.Жҥнісбеков «буын  жігі қай жерден ҿтеді» деген  сҧраққа  орыс  тіл мамандары да   ҽлі  

кҥнге дейін орнықты жауап  таба  алмай  келе  жатқанын  айтады [3. 194]. Қ. Жҧбанов:  «ҽр буын 

жіңішке де, жуан да, қыңыр да, ащы да, ҧзын да, қысқа деп айта алады.  Буын жазуда емес, айтуда  

бой  кҿрсетеді.  Жазуда ҽріп пен сҿз  ғана  мағына  қҧрайды. Жазудан  буын  іздеу, ҽн іздеу - 

надандық», - деген  пікірінде  ғалымның буынның  фонетикалық  жҽне  фонологиялық   

ерекшеліктерінің  арасын ажырата  білуге  назар  аударғанын  байқаймыз   [3. 73].   

Қазақ  тіл  білімі  тарихында  буын  типологиясы  туралы  алғаш  пікір  айтып, зерттеу  жҥргізген 

Қ.Жҧбанов  болып  табылады.  Ол  буын  категориясы  туралы  жан-жақты  талдау жасап,  анықтама  

беріп қана  қоймай, «Буын жігін  қалай  табуға  болады?» деген  мақаласы  арқылы  ғылыми  қауым  

ҽлі  кҥнге  бір  шешімге келе  алмай  жҥрген   буын  жігін   анықтау  мҽселесі  жҿнінен де батыл  пікір  

айта  білген. 

Қ.Жҧбанов «жеке дыбыс  жеке  бҿліп  айтуға  келе  бермейтінін», «дауыссыз  дыбыс пен сонор  

дыбыс  алдынан,  не  артынан  бір  дауысты   дыбыс  қоспай,  ҿздігінен  бҿлек  айтылмайтынын»  

ескере келіп: «Сҿз  ішінде де дауыссыздар  мен  сонорлар  дауысты  дыбыстардың  тҿңірегіне   

жиналып  тҧрады да, ҽр  дауысты  дыбыс  ҿзіне ерген  дауыссыздары,  сонорларымен  бірігіп  бір  

ҥйір  болып, ҿзге  ҥйірлерден  бҿлініп  тҧрады», -дейді [3. 181-182].  Буынды  фонологиялық  бірлік 

десек,  ал  жекелеген  фонемаларды  бҿліп айтуымыз  лингвистикалық  талдаудың  талабынан  

туындаған іс деп  білеміз.  

Қ.Жҧбанов  дауыссыз бен  сонор дыбыстардың  буын  қҧрамындағы  саны  жҿнінен де пікір 

айтқан.  Оның  бҧл  бғыттағы   ойларын  тҿмендегіше  жҥейлеп кҿрсетуге  болады: 

1/ Дауысты  дыбыстың  бір  ҿзінен ғана  тҧратын буында дауыссыз да, сонор да болмайды; 

2/ Дауыссыз бен сонор бір буында бір-бірден  болуы  да мҥмкін. Бір  буында екіден артық 

дауыссыз да, екіден артық  сонор да  болмайды; 

3/  Бір  буында  дауыссыз  бен  сонор  аралас  келсе, бір-бірден де болады немесе екі  дауыссыз, бір  

сонор, иҽ бір  дауыссыз, екі сонор да болады. екі соноры бар буында дауыссыз  бірден артық  

болмайды. Екі дауыссызы бар буында сонор  бірден артық  болмайды  [2. 94].  Қазақ  тілі  

дыбыстарының фонологиялық  ерекшеліктерін  тану  бағытында  буын  қҧрылымдарын  жете  білудің   

маңызы  зор  десек,  ғалым да  бҧл  мҽселеге  ерекше кҿңіл бҿлгендігін кҿреміз. «Дауысты, дауыссыз, 

сонор дегендер – дыбыстардың бір буынға сыйысып  тҧра алатын  тҥрлері», дей келіп,  Қ.Жҧбанов   

қазақ  тіліндегі  буынды қҧрамындағы  дыбыстардың  тізілу  тҽртібіне  қарай алтыға  бҿледі: жалаң 

буын, ашық буын, жеңіл тҧйық буын, жеңіл бітеу буын, ауыр тҧйық буын,  ауыр бітеу буын [2. 98].     

Жалпы  айтқанда,  ғалым  тҥбір  мен  қосымша  аралығындағы   барлық  дыбыстардың да  

ҥндесуіне   кҿңіл  бҿлген.   Мҧның  ҿзі  сингорманизм  сҿздің  бҥкіл  ҿн  бойында   бірдей  тембрдің   

сақталуын  қамтамасыз  етіп,  сҿз  қҧрамындағы  дауыстының да, дауыссыздың да  бір  сазбен  

айтылып,  ҿзара  ҥндесіп  тҧруы  туралы Ҽ.Жҥнісбеков   тҧжырымдарымен  ҧштасып  жатқандығын  

танытады. Қ.Жҧбанов  сингорманизмнің тартына  ҥндесу, ҧмтыла ҥндесу  атты  екі  тҥрі  бар  

екендігін  айтып,  соңғы  буынының   жуан-жіңішкелігіне  ермейтін  «тон  мойын»  қосымшаларды  

да  кҿрсетеді.  Қорыта  айтқанда, Қ.Жҧбановты  қазақ  тілі фонетикасы  пҽнінің  зерттеу  объектісін  

анықтап, теориялық  іргесін  кҿтеріп,  ғылыми  жҽне  практикалық  мҽні  зор  мақалалары мен  

еңбектері  арқылы  кейінгі  ізденістердің  кҿшбасшысы  ретінде  қазақ  тілі  дыбыстарының  

фонологиясы  мен  фонемдік  жіктелуін,  сондай-ақ,  қазақ  тілі  фонетикасының  терминологиялық  

жҥйелерін  ғылым  тҧрғысынан негізеп  берген ғҧлама лингвист-ғалым  деп  білеміз.  

Әдебиеттер: 
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ТҤРКІТАНУДАҒЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 
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Ақтҿбе қаласы 

№ 13  орта мектеп оқытушысы 

 

Кҿне тҥркі дҽуір мҽдениетін зерделесек, ортақ шаңырақтан ҿрбіген, қазіргі тҥркі тілдес халықтар 

тілінде сақталған тҧрақты тіркестер ерте кезде бірге жазған кҿшпелілер тарихынан дҽстҥрлі рухани 

мҽдени сабақтастықты  аңғартады. Мҥмкін тҥбі бір тҥркі тілдес халықтар тҥгелденіп болғанда, келер 

ғасыр еншісіндегі ортақ тіл білімі тарихи фразеологимздерін салыстыра танытып, ҽр ҧлт 

мҽдениетіндегі орнын белгілер. 

Ҽр халықтың ҧлттық мҽдени ерекшеліктері оның ғасыр бойы жасаған тілінен кҿрінеді. Кейде сол 

ҧлттың тілінде ҧлттың ҽлдебір қасиеттерін ҿзгелерден оқшау етіп бағалайтын, анықтайтын тіркестер 

қалыптасады. Жалпы ҧлт тілдерінің ішінде концептуалдық тілдік қолданыстары кҿбірек немесе 

эмоционалдық тілдік қҧрылымдары басым тҥсіп жататын тілдер болады. Бҧл тҧрғыда ойды астарлап, 

тҧспалдап, адам жанын сипай отырып, мораль мен этиканы ҧқтыруда қазақ тіліндей мҽнерлі тіл кем 

де кем деп білеміз. 

Қазақ ҧлтының басқа ҧлттар сияқты мҽдени ҧғымның ортасында туып, ҿніп-ҿсуінің кҿптеген алғы 

шартты мен салалары бар. Мысалы, шешен сҿйлеу – тіл мен жақты сҥйену емес, мҧнда логикалық ой 

ҧжым, терең ақыл бар. Тілек-бата ҥлгілері – қара сҿзді қамшы қылу емес, рухани мҽдениет ҥлгілерін 

дҽріптеу. Мҧның барлығының арғы жағында ҧлт  тіршілігінің басқалардан ерекше ҿмір салты 

кҿрінеді. Бҧларды бейнелеп суреттеу, бар болмысын тілмен ҿрнектеп жеткізуде жыршылық, ҽншілік, 

ақындық, шешендік сияқты мҽдениеттің орны бҿлек. Атадан мал қалмайды, тал қалады, шебердің 

қолы ортақ, шешеннің сҿзі ортақ, атадан бҿз қалмайды, сҿз қалады деген ойларды зерделесек, онда 

тіл ҿз бойындағы ҽлеуметтік мҽдени сҿз парақтарын ғасырлар еншісіне бекер қалдырмайды. Ҽр бетті 

оқып аударған сайын, ҧрпақтар санасының саңылауында ҿз ҧлтының ҿзгелерден бҿлек бҿтен 

болмысы кҿз алдыңа келері белгілі.  

Қазақ менталдылығында найзаға тоқтамаған адам сҿзге тоқтайды; сҿз сүйектен ҿтер, таяқ 

еттен ҿтер;  тіл тас жарар, тас жармаса бас жарар деген халық тіл ҿнерін дертпен бағалаған. 

Бҧл деректерде «сҿз санағына алғанда» ҧлттың метафоралы ойлау жҥйесінің ҽсері сезіледі. Мысалы, 

қазақ ҧлтының шешендік ҿнерін бағалауда қалыптасқан мағыналық фразеологизмдер қатары осыны 

аңғартады. Ҽсіресе, тіл, сҿз қҧдіреті арқылы ҧлт мҽдениетіндегі мҧндай ерекше нҽтижеге ие болған 

шешеннің қасиеттері жан-жақты болмақ. «Шешендік» туралы ҧғым-тҥсініктің фразеологиялық 

парадигмаларының семантикалық ҿрісінде субъекті жҽне оның антропометрлік қасиеттері кҿрінеді. 

Тілдік тҧрақты суреттеу тҽсілдерінен мына бағыттар кҿрінеді. Субъект (шешендік ҿнер иесінің) ең 

алдымен сипатын бейнелейді. Содан соң іс-ҽрекетін бағалау тҧрса, адамға ҽсері де тыс қалмайды. 

Сипаты: 

Тілдің майын ағызу; топ жарған шешен; сҿзге жүйрік; айыр кҿмей, жез таңдай; сҿз баққан; 

топтар озған тілмар; ағып тұр; тілін безеу; қара сҿзді қамшы қылау; қара сҿзді қамшы қылу т.б.  

Бҧл келтірілген мысалдар арқылы айтушы мен тыңдаушы арасындағы «шешендік» ҧғымына 

қатысты субъективті кҿзқарас ҽрекет иесінің басқалардан бҿлек бітімін жасап шығарған. Бҧдан 

шешенді сипаттау мен бағалауда ішкі мағына тҧтастығы байқалады. 

Алайда сипаттау жағында метафоралы ауыспалы мағынада суреттеу болса, ал бағалауда қимыл 

ҽрекет пен образдылықтың ҧштасуы метафораланған. 

Тҥркітануда фразеологизм туралы алғашқы еңбектер қырқыншы жылдардан  кейін жарық кҿрді. 

Тҥркі фразеологиясы (башқҧрт, қазақ, қырғыз, татар т.б.) зерттеуде алғаш атсалысқан қазақ ғалымы 

І.Кеңесбаев. 

Бҧл саладағы ғылыми еңбектердің тіл-тілдегі фразеологизмдердің тҧлғалық, мағыналық 

жақтарының кҥрделілігіне қарай, зерттеу ҽдістерінің бағыт-бағдары ҽр алуан. Елуінші жылдардан 

кейін тҥркітануда фразеологимзнің тіл білімінде жеке пҽн ретінде қалыптасуы жолында кҿптеген 

мҽселелерді ғылыми тҧрғыдан қарастыруда ҥлкен ізденістер басталды. Бҧл ретте баспа бетінде 

жарияланған жалпы фразеологизм туралы еңбектерге шолу жасасақ, тҥркітануда айтарлықтай 

нҽтижелер бар екені байқалады. 

Алғашқы кезеңде ҽр ҧлттың ҿз тіліндегі тҧрақты сҿз тіркестерінің негізін айқындау, саралау 

бағыты бар екені белгілі. Тілші ғалымдардың ҽр жылдары жарық кҿркен зерттеулері осының айғағы. 

Қазақ фразеологиясының кҿш бастауынан кейін-ақ (І.Кеңесбаев), ҧйғыр тіліндегі тҧрақты сҿз 

тіркестері – Ч.Сайфуллин, ҽзербайжан фразеологиясы – А.Байрамов, ҿзбек фразеологиясының 

мҽселелері – Ш.Рахматуллаев, тҥрік тіліндегі идиомалар - А.Долганов, тҥрікмен тіліндегі идиомалар 
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– К.Бабаев, қырғыз тіліндегі идиомалар – Ж.Оспанов, қҧмық тіліндегі фразеологимздер жайында – 

К.Даибова, қарашай-балқар тіліндегі фразеологимздер – З.Жарашуева, башқҧрт тіліндегі 

фразеологизмдер – З.Ураксин, чуваш тіліндегі фразеологизмдер – М.Черновтардың т.б. 

зерттеулерімен жарық кҿрді. 

Фразеологиялық оралымдар тілдік бірлік ретінде лексика-семантикалық жағынан сан қырлы. Бҧл 

мҽслелерді теориялық жағынан дамыту толық шешімін тапты деу қиын. Керісінше жан-жақты 

тҥбегейлі зерттеу мен тҥрлі ой-пікірлердің ара салмағы тіл-тілдегі тҧрақты фразеологиялық 

тҧлғалардың ҽлі де болса, ғалымдар назарынан тыс қалған жақтары бар  екендігін кҿрсетеді. 

Фразеологиялық единицалар қҧрамын, оның семантикалық-тақырыптық аясын ғылыми тҧжырымдау 

С.Суратов,   Ҽ.Қайдар т.б. еңбектері негіз болды. 

Тҥркітанудағы фразеологизмдердің морфологиялық-грамматикалық ерекшеліктері туралы ҽр 

жылдары қорғалған диссертациялық еңбектерімен, қҧнды ізденістерімен байытқан ғаалымдар 

баршылық. 

Кейбір зерттеулер фразеологиялық тҧлғалардың ҽдеби тілдегі стильді қолдану жҥйесіне арналса, 

енді біразы жеке жазушылардың шығармашылығындағы фразеологизмдерді қарастырды. 

Басқа тілден ҧлт тіліне, керісінше, ҧлт тілінен басқа тілге фразеологимздерді аудару жҽне 

сҿздіктер жасау мҽселесінің кҿкейтесті сҧрақтары да зерттеу аясынан тыс қалған жоқ. 

Қазақ тіл білімінде І.Кеңесбаев фразеологизмдерді танып білудің басты ҥш белгісі: 1) қодану 

тиянақтылығы; 2) мағына тҧтастығы; 3) тіркес тиянақтылығын қолдап,  «осы ҥш критериді бір-

бірінен жырып алмай, тҧтасымен басты арқау еткенде ғана фразеологиялық единицаларының ерекше 

белгілерін тани аламыз» [1:35], - дейді. 

Тҥркі тілдерін тілдік (фонетикалық, морфологияық) тҧрғыдан топтастыру – классификациялау, 

сҿйтіп ҽрбір тілдің тҥркі тілдері қҧрамындағы орнын айқындау М.Қашқаридің «Тҥркі тілдер сҿздігі» 

еңбегінен басталады[2:57]. Демек, сан ғасырлық геосаяси жағдайлар келтірген кедергілерді 

есептемегенде, тҥркі тілдерін зерттеуге салыстырмалы ҽдісті қолданудың ҿзіне мың жылға жуық 

уақыт болды деуге болады. Махмуд Қашқаридің  айтуынша, «Сахара, қыр халықтарынан шыққан 

рулардың тілдері ҿз алдына жеке тіл. Олар тҥрікшені жақсы біледі. Қай, ябақу, татар, басмыл 

тайпаларының да ҿз тілдері бар. Олар тҥркі тілдерін бҧрыннан бері біледі. Қырғыз, қыпшақ, оғыз, 

тохси, яғмағ, чігіл, оғрақ, жарҧқ тайпалары тек тҥркі тілімен ғана сҿйлейді. Иҽмҽк пен башқҧрт 

тілдері  оларға жақын»[2:77]. Мҧндағы «жақын» – салыстырмалы зерделеуден туындаған концепт. 

Махмуд Қашқари еңбегінде мысал ретінде екі жҥз алпыс екі мақал–мҽтелдің біразы ішінара лексика–

семантикалық трансформациялануға ҧшырағанымен, қазіргі тҥркі тілдерінде, айталық, қазақ, 

башқҧрт тілдерінде мағынасын сақтаған. Мысалы, оның еңбгіндегі мына тҧрақты тіркестерге назар 

аударар болсақ, жинақта: 

Ікі қочқар башы бір ҽшҽчта бышмас[Iki koчkardin baшi bir aшaчta biшmas], қазақ тіілінде: екі 

қошқардың басы бір қазанға сыймас; башқҧрт тілінде: ике тҽке башы бер қазанға һыймау; татар 

тілінде: ике тҽкҽ башы бер казанга сыймас. 

Иетті қат иер [Jetti  kat jer], қазақ тілінде: жеті қат жер асты; башқҧрт тілінде: ете кат ер 

асты; татар тілінде: жиде кат жир асты. 

Қара мұң келмегенше қара иалға кешме[Kara mun kelmegenшe jalga keшme], қазақ тілінде: қара 

күн келмейінше, қара жылғаны кешпе; башқҧрт тілінде: бҧл тіркес бар, мағынасы да дҽл келеді: қара 

кҿн (ауыр, аслыкты вакыт). 

Ер кҿз иүмды [Er kҿz jymd], қазақ тілінде: кҿз жұмды; башқҧрт тілінде: күз йомоу; татар тілінде: 

күз йұмды; 

Ол бегке тыл тегҥрді; қазақ тілінде: ол бекке тіл тигізді; татар тілінде: тел тегирди; башқҧрт 

тілінде: тел тейзереү; 

Ол аны тепзеді: қазақ тілінде: ол оны кҿре алмады; 

Ол білегін сытғанды: қазақ тілінде: ол білегін сыбанды; 

Кіші аласы іштің, иылқы аласы таштын: қазақ тілінде: кісі аласы ішінде, жылқы аласы 

тысында; 

Аның ҽлкі ышқа ашты: қазақ тілінде: оның қолы іске асты; 

Арық ер ҿгленді: қазақ тілінде: арып-ашыққан ер адам есін жиды; 

Ол сҿзні аңар ебзеді: қазақ тілінде: ол оны сҿзбен сҿкті; башқҧрт тілінде кҿне есекерткіш 

мағынасында кездеседі. 

Мҧндай тілдік деректер қазіргі қазақ, башқҧрт тілдеріндегі фразеологизмдердің тарихи негізінің 

бір екенін білдіреді. Аталған тілдер де тҥркі тілінің «қыпшақ немесе солтҥстік батыс» [3:59] тобына 

жатады. Н.А.Баскаковтың жіктемесі бойынша да, олар «батыс ғҧн тілдері» бҧтағының «қыпшақ 
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тобының» [3:79] қҧрамына кіреді. Қыпшақ тобына жататын қазіргі тҥркі тілдерінің тілдің барлық 

ярустарынндағы типологиялық, генетикалық бірлігі, ҧқсастығы немесе параллельдігі, сҿз жоқ, 

олардың ҿзара тығыз байланыстағы тарихи ҥдерістерді басынан кешіргенін білдірсе керек. Мысалы, 

«Қыпшақ тілдерінің кҿне бҧлғар мемлекеті тҧрғындарының тілімен жанасуынан қыпшақ-бҧлғар 

негізді башқҧрт, татар тілдері қалыптасты»  [4:97]. Қыпшақ-ноғай тобындағы қазақ, қарақалпақ, 

ноғай тілдеріндегі айқын тілдік параллельдер жҿнінде де осыны айтуға болады. Десек те, оған қазақ, 

башқҧрт тілдеріндегі қолданылып жҥрген паралелль фразеологизмдерге жалпы семантика 

тҧрғысынан сипаттама бергенде анық байқауға болады. 

Қазақ, башқҧрт тілдеріндегі фразеологиялық параллельдер олардың сҿздік қҧрамында ҽдбен 

орныққан. Мҽселен, қазақ башқҧрт тілдерінегі фразеологиздік паралелльдер мыналар: кҿкке кҿтеру-

күккҽ күтҽреу; кҿктен түскендей-күктҽн тҿшкҽндҽй; лҽм-мим деместен-лҽм-мим ҿндҽшмеү; қанат 

астына алу – канат астына алыу; қанатын қырқу- қанатын қырқыу; құрбан болу, ету – корбан 

болыу, итеү; қысымға алу – кысымға алыу; қызу қанды- кызыу канлы; маңдайға жазған- маңғайға 

язған; мұрын тығу- морон тығыу; мойнына асылу- муйынына асылыу; ұзын сҿздің қысқасы- озон 

һүззең қысқаһы; үстінен тау кҿшкендей болды - ҿстҽн тау тҿшкендей булды; суынып кеткен- 

сукынып китһен; тіс қайыру- теш кайрау; алды-артына қарамай-алды-артты карамай; асты-үсті-

асты-ҿскҽ; оңды-солды қарамай-уңды-һулды карамай; бҿксесіне тас байлау- баксһына таш ташлау; 

болары болған бояуы сіңген – булыры булған буяуы үңған; тҿбесі кҿкке тию \\ жету – түбҽһе күкке 

тейеү; соқыр тиыын тұрмау – һукыр тин тормаү, т.б. сияқты фразеологизмдер - аталған ҧлт 

ҿкілдеріне ортақ тҧрақты сҿз оралымдар. 

Қазақ фразеологиясында осыған дейін айтылып, талданып жҥрген тҧрақты тіркестердің басым 

кҿпшілігі шын мҽнінде бабалар тілі қалдырған ҧлттық рухани мҧра екені белгілі. Алайда бҧған қарап, 

фразеологизмдік қор бір қалыпта қалып қойған деген ой тумау керек. Тілге жаңа тіркестер еніп, ол 

фрзеологизацияланып, тілдік қолданыста ҥнемі айтылып жҥреді. Тіл қҧдіреті арқылы ҧлттың 

қазынасы біздің дҽуірімізге жетті, танылды.  
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Қ.Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ ҒЫЛЫМИ ДИСКУРСЫНДАҒЫ  СӚЗ ТҦЛҒАСЫ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

 Садықова І.Қ. 

 №24 лингвистикалық мектеп-гимназияның 

 қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мұғалімі 

Ақтҿбе қаласы 

 

Қазақ тіл білімінің алғашқы кезеңінде қазақ тілі мамандарының  басты жҧмыстары жаппай сауат 

ашу, ересекте мен бастауыш мектептерге арналған оқулықтар жазу мақсатындағы  істермен 

шектелген болатын. Сондықтан олардың еңбектері ғылыми терең сипат алмай, оқыту бағытында ғана 

сҿз етілген еді. Осыған байланысты қазақ тілін зерттеу жҧмысын ғылыми дҽрежеге кҿтеру 

бағытындағы алғашқы ізденістер  қазақ тіл білімінің тҧңғыш профессоры Қҧдайберген Жҧбановтың 

ҥлесіне тиеді. Осыған байланысты қазақ тіл білімінің кейінгі кезеңдегі ғылыми жетістіктерінің 

бастауында қазақ тілінің тҧңғыш профессоры Қҧдайберген Жҧбановтың зерттеулері мен ғылыми 

дискурстары орын алатынын  батыл айтуға болады. Қ.Жҧбанов жалпы тіл білімі, тҥркология 

саласында терең білім алып, ҿзін дарынды тҥрколог ғалым ретінде таныта білді. Соның нҽтижесінде 

қазақ зиялыларымен қатар, И.И.Мещанинов, А.Н.Самойлович, В.В.Бартольд, С.Е.Малов, 

К.К.Юдахин, А.К.Боровков сынды ірі орыс оқымыстылары Қ.Жҧбановты білікті ғалым, лингвист 

ретінде танып, бағалады[1.238].Тҥркі тілдеріндегі тҥбірлердің қҧрылымына қатысты зерттеулер 

барысында  Қ.Жҧбановтың  ғылыми дискурсына соқпай ҿте алмаймыз. Тҥркі тілдеріндегі императив 

тҧлғалы етістіктердің ҿлі тҥбірлерін қарастыру барысында, екі буынды императив етістіктер, бҧйрық 

райдың басқа да тҥрлері сияқты, жҥйелі де дҽстҥрлі модельдер арқылы жасалған ҧзақ дҽуірдің жемісі 

екенін,  бҧл етістіктің қҧрамындағы сан алуан ҿлі тҥбірлер белгілі бір  заңдылықтар  бойынша пайда 

болып, ішкі-сыртқы факторларының ҽсерінен белгілі бір ҥлгіге тҥсіп, бір замандағы дербес тҥбірлер 

болса да мағынасы ҧмыт болғанын байқаймыз. Қ. Жҧбанов етіс тҧлғаларында ҿлі тҥбірге айналған  

етістіктердің деректерін келтіреді.. Ол «айт, қайт»  етістіктері  қҧрамындағы –т  ҿзгелік етістің 
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жҧрнағы, бҧрын    «Ол айды (ол сҿйледі)» тҥрінде келген, мҧндағы -ды  ҧ болған, яғни ҧ- болу деген 

сҿз  бҥгінде жойылған,  «қайт» тҥбірі де дҽл осындай, «қай»  ҿлі тҥбірі «кейін» деген мағынаны 

білдіргенін  баяндаған.  

Қ.Жҧбановтың қазақ тіл білімінің барлық салалары бойынша жазған еңбектері қатарында  

морфология саласындағы зерттеулері мен сҿз тҧлғалары жайында айтқан негізгі бастама ойлары  да 

ары қарай  дамып-жетіліп, кейінгі зерттеулерге тірек болды.   Қ.Жҧбанов ҿзінің «Қазақ тілі 

грамматикасы» атты оқулығында «грамматика нендей ғылым», «сҿз бҿлшектері», «сҿз», «сҿз бен ой»,   

«сҿйлем», «сҿйлем мҥшелері», «сҿз қиыны», «сҿз тҧлғасы», «ҿлі қосымша», «ҿлі тҥбір», «кіріккен 

тҥбір», «қыйулы сҿз», «қосар сҿз», «қосалқы сҿз»   «туынды негіз» деген терминді қолданып, оларға 

анықтама беріп, ғылыми талдау жасаған. 

Сҿздерді ҽр тҥрлі топтарға  бҿлу жҽне  олай бҿлуге негіз болатын    принциптерді     айқындауға 

профессор Қ. Жҧбанов ерекше мҽн берген. Профессор Қ. Жҧбанов  сҿздерді тапқа бҿлуде де  ең 

алдымен тілдегі сҿздерді тҥбір тап, шылау тап, одағай тап деп  ҥш топқа бҿледі. Ол сҿздерді тапқа 

бҿлу ҥшін  олардың  мағыналық жағына ғана кҿңіл аудару жеткіліксіз болатынын,  сондықтан сҿздің 

мағынасымен қатар  оның қҧрамына, сҿйлемдегі қызметіне де қарап, осы  ҥш тҥрлі   ҿлшеуді   қатар 

алып отыруға назар аудартқан екен. Осы ҥшеудің  сынына  сай келсе ғана оны бір  сҿз табына 

жатқызуға болатынын айтқан. Бҧл ҥшеудің бірі – мағына, екіншісі – морфология, ҥшіншісі – 

синтаксис екені баршаға аян. Бҧл бҥгінгі кҥні қазақ тіл білімінде орныққан сҿз таптастырудың ҥш 

принципінің атын атап, тҥсін тҥстеп кҿрсеткен алғашқы маман профессор Қ. Жҧбанов екендігін 

танытады. Қ. Жҧбановтың  ғылыми дискурсында сҿздерді тапқа бҿлуге шарт етіп алған ең маңызды 

белгісі  сҿздің семантикалық жағы  бҧл кҥнде талас туғызбайтын қағида екені анық.  

Сҿздің тҧлғасы бір немесе бірнеше морфемалы болып келуіне байланысты оның қҧрамындағы 

морфемалардың тҥр тҧрпаты да, қызметі де  ҽр тҥрлі болады. Сондықтан  сҿздің тҧлғасы немесе  

морфемалар туралы зерттеу морфология еншісіндегі  басты мҽселелер болып табылады.   Қазақ 

тіліндегі  морфология мҽселелері, оның ішінде сҿздердің қҧрылысына қатысты алғашқы ойлар 

шығыс зерттеушілері Н.И.Ильминский, П.М.Мелиоранский, М.Терентьев, В.В.Катаринскийдің   

қазақ тіліне арнап жазған ҽр тҥрлі грамматикалық еңбектерінде айтылған болатын.  

Қҧдайберген Жҧбановтың  ғылыми дискурсында морфология  саласындағы жазған еңбектеріне зер 

сала қарайтын болсақ, ол  қазіргі оқулықтарда айтылатын  жалаң жҽне туынды сҿздерді, дара жҽне 

кҥрделі сҿздерді,  яғни  синтетикалық, аналитикалық  сҿздерді  талдап, олардың ерекшеліктерін 

кҿрсеткен. Қ.Жҧбанов сҿз тҧлғасын ҥш тҥрге бҿліп, оларды тҥбір, қосымша, қосалқы сҿздер деп 

кҿрсеткен.  Ғалымның бҧл айтқаны қазір де  ҿзгеріссіз қағида кҥйінде қалып отыр. Қ.Жҧбанов  сҿздің 

тҥбірі мен қосымшасын ажырата кҿрсетіп, оның ҿзіндік табиғатына сипаттама беріп, қазақы 

айтылымдағы терминмен  атау  жолын кҿрсетеді. Қазіргі оқулықтардағы «сҿз формасы»,  «морфема»,  

«тҥбір морфема», «қосымша морфема»,«негізгі морфема», «қосымша морфема» деген терминдердің  

қазақша аталған бастауы Қ.Жҧбанов  еңбектеріне  барып тіреледі. Оның  қазіргі оқулықтардағы  «сҿз 

формасы»  деген ҧғымды  «сҿз тҧлғасы» деген терминмен атағанын байқауға болады. Дҽлірек 

айтқанда,  Қ.Жҧбанов қолданысындағы «сҿз тҧлғасы» сҿздің жалаң жҽне туынды, дара жҽне кҥрделі 

сҿздер болып келуін, яғни  сҿздердің  синтетикалық, аналитикалық сыртқы қҧрылымдарын атауға 

байланысты   аталғанын байқаймыз. 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында «сҿздің бір қалыпта тҧрмайтынын»,  «ҿзгеріп, тҥрленіп 

отыратынын» айта келіп, «Сҿздің   сыртқы кҿрінісін сҿздің  тҧлғасы дейміз»,- деп анықтама беріп, 

сҿз тҧлғасының тҥріне қарай оларды алтыға бҿліп кҿрсетеді: « 1.Тҥбір сҿз, 2.Қосымшалы сҿз, 

3.Кіріккен сҿз, 4.Қыйулы сҿз, 5.Қосар сҿз, 6.Қосалқы сҿз» [2.163]. 

 Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы тҥбір сӛз бен қосымшалы сӛздер.    Қ.Жҧбановтың 

ғылыми дискурсына назар аударсақ, ғалым  «Сҿздің  тҥп мағынасын беретін бҿлшегін тҥп бҿлшек, 

немесе қысқартып тҥбір дейміз»,-деген анықтама беріп,  «Айдын кҿл-де шағала, Айдын кҿл-ді 

жағала»,- деген ҿлең жолындағы «кҿл-де, кҿл-ді» сҿздерінің  тҥп бҿлшегі «кҿл» деп кҿрсеткен[2.164]. 

Қазақ тілінде тҥбір сҿз ҿз алдына  мағынасы, тҧлғалары анық морфемалар ретінде танылатын сҿздің 

тҥпкі мҥшесі екендігіне назар аударатын болсақ, Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсының 

маңыздылығын тҥсінеміз. «Сҿздің  тҥбірі оңаша тҧрмай, қосымша қосып алып тҧрса, қосымшалы сҿз 

дейміз»,-деген анықтама беріп,  жоғарыда мысалға берген  ҿлең жолындағы  сияқты жағдайдағы  

«кҿл-де, кҿл-ді, кҿл-шік» қосымшалы  сҿздері деп кҿрсеткен[2.164]. Тҥбір сҿздер  жаңадан жасалатын 

сҿздің  тҥпкі негізі болғандықтан мҧндай морфемаларды  тҥбір негіздердеп білеміз.Сондықтан  сҿзді 

қҧрамына қарай талдаған кезде «тҥбір», «негіз», «туынды негіз»  терминдеріне назар аударатын 

болсақ, осы мҽселелер Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында жан-жақты талданғанын білеміз. Туынды 

негіздер бір жҽне одан да артық жҧрнақтардан  жасалады. Оған біріккен сҿздер, қос сҿздер, 
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қысқарған сҿздер мен қҧранды сҿздер де кіреді.  Туынды негіздер деп тҥбір негіз тҧлғаларға ҽр тҥрлі 

сҿзжасам аффикстер қосып айту арқылы жасалған туынды сҿздерді айтамыз.  Қазақ тілінде туынды 

негіздер  қҧрылымына  қарай жалаң жҽне кҥрделі болып, жалаң туынды негіздерге жаңадан сҿз 

тудырушы сҿзжасам афикстер  арқылы жсалған туынды сҿздер жатса,  кҥрделі туынды негіздерге 

біріккен сҿздер, қос сҿздер,  қысқарған сҿздер жҽне қҧранды сҿздер жатады.   Қазіргі «туынды тҥбір» 

болып айтылып  жҥрген ҧғымды алғаш рет  Қ.Жҧбанов  «туынды негіз» деп  қолданған екен.   

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы кіріккен сӛздер. 
Қ.Жҧбанов ҿз оқулығында біріккен сҿздерді «кіріккен сҿздер» деп атаған екен. «... екі тҥбір, ҥш 

тҥбірден қҧралып тҧрып, бір тҥбір болып кеткен сҿздерді кіріккен тҥбірлер дейміз»,-деп,  «белбеу», 

кҥндіз»,  «айаз» деген сҿздерді талдайды[2.168].  «Кіріккен сҿздердің кҿнесі мен жаңасы» деп , оларға 

тҿмендегіше анықтама береді: «Ерте қҧралып, арасының жігін жоғалтып кеткен сҿздерді кіріккен 

сҿздердің кҿнесі дейміз. Жаңадан қҧралып, ҽлі жігін жоғалтпағандарын – жаңасы дейміз» деп  екіге 

бҿліп тҥсіндірген[2.169].   Кҿне тҥріне кішкене кіші+ғана,  келсап келі-сап сияқты фонетикалық 

ҿзгеріске тҥсіп барып қалыптасқан сҿздерді жатқызған да, жаңа тҥріне ҿзгеріске енбеген «қолғап», 

«кҥнбағыс», «айғабақ», «белбуар» сияқты сҿздерді жатқызған. Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында 

талданған бҧл мҽселелер ғалым  А.Ысқақовтың зерттеулерінде «біріккен сҿздер» деп аталып,  

біріккен  сҿз жҽне кіріккен сҿз  болып  екіге бҿлінеді[3].  Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы осы 

термин қазір барлық зерттеулер мен  оқулықтарда  қолданылатынын кҿріп жҥрміз. 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы қыйулы сӛздер. 
Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында «қыйулы сҿздер» деп «екі сҿзден қҧралып,  бір нҽрсенің   

атын кҿрсетіп, тҧратын», «ҽрқайсысы о баста екі сҿз болғанмен, бҥгінде бір сҿз болып кеткен» сҿздер 

айтылып, оны «жалғасушы кіріккен»,  «қиюлы кіріккен» деп екі тҥрде қолданылған[2.170].  

Жалғасушы кіріккен сҿздер «қолғап», «ашудас» сияқты  тҧтас кҥйінде жалғасып кіріккендер, ал   

қиюлы кіріккен сҿздерде   «ауатком» - аудандықҿ атқару комитеті,  «аухалтер»- аудандық халық 

тергеушісі деген бірнеше сҿздің қиылып кіріккендерді айтқан[2.170]. Алғаш рет қолданушы 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы осы терминдер мен топқа бҿлуі қазіргі оқулықтарда, ғылыми 

айналыста  ескеріліп келе жатқанын байқаймыз, мҧның ҿзі ғалым еңбектеріндегі ғылыми дискурс 

дҧрыс бағытта екенін танытады. 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы қосар сӛздер. 
Қ.Жҧбанов ҿз еңбегінде  «қосар сҿздер» деп қазіргі қос сҿздерді атаған екен. «Қосарынан  

айтылатын сҿздерді қосар сҿздер дейміз»,-деп «бала-шаға», «ҥлкен-кіші»,  «ҧзын-қысқа», «сатыр-

сатыр», «кҿзбе-кҿз», «шай-пай», «қап-қара»,  «сап-сары»  деген сҿздерді мысалға келтірген[2.171]. 

Ғалым  қосар сҿздерді  іштей «бес арыс»  топқа бҿлген екен: 

1). Теңдес қосар: а). Мҽндес қосар:(бала-шаға, қатын-қалаш, қыз-қырқын т.б); б). Қайшы мҽнді 

қосар(ҥлкен-кіші, аға-іні, ҧлы-қызы, т.б.); в). Кҿрші мҽнді қосар (тау-тҿбе, ҽке-шеше, аяқ-табақ, т.б); 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында «Екі тең сҿз бір қосақталса, теңдес қосар дейміз»,-деп 

тҥсіндірілген[2.172]. Қазіргі оқулықтарда бҧл аталған топ «қосарлама қос сҿздер» деп  ажыратылып 

жҥр.  

2). Сӛздес қосар: а).Ҥндес қосар(сатыр-сҧтыр, жарық-жҧрық, қаңғыр-кҥңгір, т.б); б).Ҿңдес 

қосар(ҧзын-ҧзын, жылы-жылы, бара-бара, т.б); 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында сҿздің бҧл  тҥрі «Екі тең сҿз бір қосақталмай, бір сҿздің ҿзі 

екі қайтара айтылса, сҿздес қосар дейміз»,-деп тҥсіндіріледі[1.172]. 

3). Матаулы қосар (қолма-қол, жҥзбе-жҥз, кҿзбе-кҿз, ауызба-ауыз т.б). 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында «Қосақталған сҿздердің ҿздері ғана бір-бірімен жалғасып 

тҧрмай, арасында матастырып тҧрған дҽнекер болса, матаулы қосар дейміз»,-деген анықтама берілген 

[1.174]. Қазіргі оқулықтарда бҧл аталған топ «қайталама  қос сҿздер» деп  ажыратылып жҥр. 

4). Тіркеулі қосар (жылқы-мылқы, шай-пай, нан-пан, астық-мастық, т.б) 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында бҧған «Ҿздігінен айтылмайтын бір сҿз екінші бір сҿздің 

артынан тіркеле қосақталса, тіркеулі қосар дейміз»,-деген анықтама берілген[2.174].  Қазіргі 

оқулықтарда бҧл аталған топ  та  «қайталама  қос сҿздер» деп  ажыратылып жҥр. 

5). Қосақты қосар.  «Сҿздің алдына бір буын қосылып айтылатыны да болады»,-деп, «қап-қара», 

«қып-қызыл», «ҧп-ҧзын», «кіп-кіші» деген  т.б сҿздерді мысалға келтірген[2.175].   Қазіргі 

оқулықтарда бҧл аталған топ  та  «қайталама  қос сҿздер» деп  ажыратылып жҥр.  Қазіргі 

оқулықтарда тек 1)қосарлама қос сҿздер, 2) қайталама қос сҿздер деп тек екі тҥрге  ғана 

ажыратылуынан  Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы осы терминдер мен топқа бҿлуі ҽлдеқайда 

ҧтымды деп есептейміз.  

 Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсындағы қосалқы сӛздер. 
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«Қайсыбір сҿздер тҥбірше, онша жҧмсала алмай, басқа бір тҥбір сҿз, ҥстеулі сҿз, жалғаулы 

сҿздердің біріне қосалқы болып ғана жҥре алады. Ондай сҿзхдерге кҿбінесе жаңадан ҥстеу де, жалғау 

да жалғанбайды. Осындай сҿздерді қосалқы сҿздер дейміз»,-деп, «шейін», «сайын», «менен», «да», 

«тым», «ҿте», «ең» деген т.б сҿздерді мысалға келтірген[2.176]. Қ.Жҧбановтың ғылыми 

дискурсындағы осы топтағы сҿздер қазіргі таңда шылаулар деп аталады[3]. «Бірінде сҿз тҥбірінің 

алдында тҧрады. Ондайларын дҽйек қосалқы дейміз»,-деп, «тым», «ҽрең», «бек», «қас», «ҿте» деген  

т.б сҿздерді мысалға келтірген[2.176]. Ал «Бірінде - тҥбір сҿз, ҥстеулі сҿз, жалғаулы сҿздерд  

соңынан келеді. Ондайын аяқ қосалқы дейміз»,-деп, «шейін», «сайын», «мен», «да», «ақ», «ғой» деген  

т.б сҿздерді мысалға келтірген[2.176]. «Бір сҿздің ҿз мағынасын ғана ҥстейтін  қосалқыларды, ҥстеуге 

ҧқсағандықтан, ҥстеуіш қосалқы дейміз»,-деген анықтама   берген[2.177].   Ал оның тағы бір тҥріне  

«Бір сҿзді бір сҿзбен, я бір сҿйлемді бір сҿйлеммен қиындастыру ҥшін тҧратын қосалқыларды, 

жалғауға ҧқсағандықтан, жалғауыш  қосалқы дейміз»,- деген анықтама   берген2.177].   

   Ғалым  А.Ибатов ҿз мақаласында бҧл жҿнінде: «Қ.Жҧбанов қосалқылар қосылып айтылған сҿз 

тҧлғасын бҥтіндей тіркесімен алып, «қосалқылы сҿз» деп атаған.  А.Ысқақовта мҧндай сҿз тҧлғалары 

«кҥрделі етістіктің» тобында сҿз етілген, ал Н.Оралбаевада «кҿмекшілі сҿз» деп аталған.Біздің 

ойымызша, Қ.Жҧбановтың атауын негізге алып,сҿздің мҧндай тҥрлерін «қосалқылы сҿзтҧлға» деп 

атау жҿн сияқты. Бҧлай деп атау, біріншіден, қосалқылы сҿзтҧлғаны «жалаң сҿзтҧлғадан» бҿліп алу 

ҥшін ҿте қажет»,- деген екен [4.135]. Шындығында да, қосалқылар жҿнінде алғашқы пікір 

Қ.Жҧбановтың ғылыми дискурсында айтылса, кейіннен осы ойды жалғастыра баяндаған ғалым 

Н.Оралбаева  болды, оның зерттеулерінен қосалқыларды «кҿмекшілі сҿз» деп талдағанын кҿреміз[5].   

Қорыта айтқанда,  Қ.Жҧбановтың  «Қазақ тілі грамматикасы» атты оқулығында айтылған  ғылыми 

дискурсы кейінгі еңбектерде  де  айтылып келуі, оның ғылыми қағидаларының ҿзектілігін танытады. 

Ғалымның терминдері сҽл ҿзгеріске тҥскенімен, оның ғылыми дискурсы А.Ысқақовтың, 

А.Ибатовтың, А.Қалыбаева мен Н.Оралбаеваның зерттеулерінде де  ғылыми жалғастығын тапқанын 

байқаймыз.  
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ҚҦДАЙБЕРГЕН ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

 Иманғазина А.Ҽ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік  

университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты 

 

Тіл білімінің қалыптасуы, бҥгінгі кемел шағына жетіп, биіктерге кҿтерілуі оның іргетасын қалап, 

іргелі ғылым деңгейіне жеткізе білген, ғылыми-теориялық негізін салып, кейінге із қалдыра білген 

ардақты есімдермен тығыз байланысты. Себебі жеке ғалымның мҧрасын зерттеу – ғылымның 

тарихын зерттеу. 

Осымен байланысты, кез келген ғалымның ғылыми мҧрасын зерттеудің ғылым тарихы ҥшін 

маңызы, мҽні ҿте зор екені белгілі. Себебі ғалым мҧрасын зерттеу тек жеке ғалымдарымыздың 

еңбектерін оқып-ҥйрену ҥшін ғана емес, ғылымның ҽр кезеңіндегі даму деңгейін анықтау ҥшін де 

қажет. 

Бҧл туралы тҥркітану ғылымының тарихын зерттеуші белгілі ғалым А.Н.Кононов ғылымның 

дамуы мен жеке ғалымның оған қатынасы туралы былай дейді: «Кез келген ғылымның тарихы оны 

жасаған адамдардың жетістіктері мен кемшіліктерінен, олардың ҿткен жолын ғана еске тҥсіріп 

қоймайды, сонымен бірге бағыт сілтейді, тіпті, кҿп жағдайда ҽрі қарайғы ізденістердің жолдары мен 

тҽсілдерін кҿрсетеді, сол сияқты зерттеушілерді алдыңғылардың жіберген қателіктерін қайталаудан 

сақтандырады» [1,8]. Бҧл тҽріздес зерттеулердің арнайы жҥргізілуі қазақ тіл білімінің де ірі, 

проблемалы мҽселелерімен қатар жекелеген, нақты мҽселелерінің шешімін табуына ҿз ҥлесін қосуда. 

Осымен байланысты қазақ тіл біліміндегі К.Хҧсайыновтың, Ж.Тектіғҧлованың, Г.Ҽмірованың, 
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А.С.Боранбаевтың, Э.Оразҽлиеваның, А.Омарованың, О.Жҧбаеваның, З.Кемелбекованың т.б. 

еңбектерін атап ҿтуге болады. 

Артына қалдырған мол мҧрасы арнайы зерттеуге лайық сондай кҿрнекті ғалымдардың бірі – тіл 

білімі саласындағы алғашқы қазақ профессоры (1932), тҥркітанушы, педагог Жҧбанов 

Қҧдайберген Қуанҧлы (1899-1938). 

Қ.Қ.Жҧбановтың тілтанымдық мҧрасын зерделеу қазақ тіл білімінің тарихи даму барысын 

анықтап, қазақ тіл білімі тарихын қалыптастыруға септігін тигізеді. 

Қазақ тіл білімінің шаңырағын кҿтерісіп, іргесін қалаған, ҿлшеулі ғҧмырында артына мол мҧра 

қалдырған ғалым, тіл білімі саласындағы алғашқы қазақ профессоры (1932), тҥркітанушы, педагог 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың лингвистикалық мҧрасы терең, қҧнды ҽрі ауқымды. 

Ғалым мҧрасымен толық таныса отырып, арнайы зерттеу барысында ҿз кезеңінде қазақ тіл 

білімінің ғалым араласпаған, ойлары мен тҧжырымдары арқылы ҿзіндік дара қолтаңбасын 

қалдырмаған саласы кемде-кем екенін Қ.Қ.Жҧбановтың ғылыми-шығармашылық тҧлғасының 

қалыптасу, даму барысына қысқаша шолудан кҿруге болады. 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов алғашқыда Оспан ишанның мешітінен дҽріс алып, араб тілін 

ҥйренеді. 1918 жылы Електегі екі кластық орыс-қазақ училищесін бітірген. Темір-Орқаш болысының 

ҽуелі хатшысы, кейін тҿрағасы болады. 1920 жылы Орынбор қаласындағы «Хусайния» медресесін 

бітіреді. Араб, парсы, орыс, латын, тҥрік, жапон, француз, ағылшын, неміс тілдерін меңгереді.  

1920 жылы «Ай» атты журнал ҧйымдастырып, оның бетінде М.Горькийдің «Сҧңқар туралы жыр», 

«Дауылпаз туралы жыр», «Хан мен ҧлы», т.б. шығармаларын қазақ тіліне аударып жариялаған. 

Ақындық, жазушылық ҿнерімен де танылып, ҿлең, пьеса, т.б. жазған. Мысалы, ―Мақпал – Сегіз‖ 

дастанының желісі бойынша Жҧбанов Тілепбергеновпен бірігіп жазған пьесасы Ақтҿбедегі кеңес-

партия мектебінің, педагог техникум оқушыларының қатысуымен сахнаға шығарылып, қала 

жҧртшылығына кҿрсетіледі. «Ай» деген ҿлеңі жоғарыда аталған журналдың беташары ретінде 

жарияланды. Кҿпшілік кҿкейіне тез қонатын сықақ, фельетондары сахнада, сауық кештерінде 

айтылып жҥрсе, кейбіреулері «Еңбекші Қазақта» жарияланған. 1925 жылы Жҧбановтың 

режиссерлігімен Ақтҿбе қаласында М.Ҽуезовтің «Еңлік–Кебек» пьесасы қойылады. 1920-22 

жылдары ауылда мҧғалім. 1922-24 жылдары Темір уездік оқу-ағарту бҿлімінде басшы. 1924-29 

жылдары Ақтҿбе губерниясы оқу-ағарту бҿлімінде басшы қызметтер атқарды, сонымен бір мезгілде 

Ақтҿбе педагогикалық техникумында сабақ берді. Қызметтен қолы бос уақытта ҿз бетімен білімін 

толықтырған. Тҥркі тілдес республикалардың жаңа ҽліпбиге кҿшуіне арналып, 1925 жылы Мҽскеуде 

ҿткізілген кеңеске қатысып, онда сҿз сҿйледі. Жаңа ҽліпбиді енгізу мҽселелерімен айналысқан 

Ҽзірбайжан ғалымы Ағамалы оғлымен жиі хат жазысып тҧрды. 1927 жылдан бастап Жҧбанов Санкт-

Петербургтегі орыс ғалымдарымен байланыс жасады. Тҥркі тілдерін зерттеуші академик 

А.Н. Самойлович, шығыстанушы В.В. Бартольд, тілші ғалым А.В. Щерба, т.б. еңбектерін алдырып 

оқыды. 1928 жылы Санкт-Петербургтегі Шығыс тілдері институтының (Шығыстану институты) 

толық курсын бітірді. 1929 жылы осы институттың академигі Самойлович басқаратын ―тҥркітану 

семинарийіне‖ оқуға тҥсті. 1930 жылы КСРО Ғылым Академиясының Тіл білімі институтының 

аспиранты болды. Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов, А.В. Богородицкий, т.б. белгілі тілші ғалымдардан 

дҽріс алды. 1932-37 жылдары ҚазПИ-де (қазіргі Алматы мемлекеттік университеті) профессор, қазақ 

тілі мен ҽдебиеті кафедрасының меңгерушісі болды.  

Қазақтың талай біртуар азаматтарының ғылым жолына тҥсіп, ғалым ретінде қалыптасуына 

профессор Қҧдайберген Жҧбановтың ҽсері мол болды.  

Абай атындағы Қазақтың педагогтік институтының профессоры Қ.Жҧбанов Ғ.Мҧсабаевтың 

ізденгіш, тіл ғылымына бейімділігі бар студент екендігін байқап, оның ҽрі қарай білім алуына 

кҿмектеседі. Ең соңғы курста оқып жҥрген Ғ.Мҧсабаевты оқуын бітірмей тҧрып, Халық ағарту 

комиссариатындағы бағдарлама-методика секторына нҧсқаушы-методист етіп жҧмысқа алғызады. 

Бҧл жҿнінде кейін Қазақстан Ғылым академиясының корреспондент-мҥшесі болған профессор 

Ғ.Мҧсабаев былай деп жазады: «Студент боп жҥрген кезімде, лекциядан босаған сҽттерде Ағарту 

комиссариатына баратынмын. Маған жетекшім Қ.Жҧбанов ҽр барған сайын топ-топ ғылыми кітап 

дайындап қойып: «оқып шық, таныс» дейтін. Оларды белгілі бір уақыт ішінде оқып шығуға тиіс 

болатынмын. Солармен ҽбден танысып болғаннан кейін, ҽлгі кісі не біліп, не қойғанымды тексеріп, 

менен бейне бір емтихан алып отырған адамша сҧрақтар қоятын, ҽрмен қарай ҿзі тҥсіндіріп, ҿзі 

айтып кететін. Соның арқасында мен Пешковскийдің, Обнорскийдің, Бодуэн де Куртэнэ, Радлов, 

Мелиоранский, Казембек еңбектерімен сол кезде-ақ таныс болдым» [2,30]. 

Ғалым мҧрасы ішіндегі тарихи семасиология проблемаларының сол кезеңде ҿзекті мҽселе ретінде 

кҿтерілуінің жалпы ғылыми негізі мен қажеттілігін белгілейтін алғашқы нышандарының іздерін 
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ғалым Қ.Қ.Жҧбановтың осы саладағы ізденістері мен ойларынан табамыз. Оларда айтылған жеке, 

нақты тілдік деректердің тарихына байланысты ойлары мен тҧжырымдарының арасында, біздің 

ойымызша, тарихи да, танымдық та сабақтастық бар.  

Қазақ тілінің тарихына, қалыптасу кезеңіне қатысты айтылған ҿміршең пікірлері қазіргі 

зерттеулерде кҿрініс табуда.  

Қазақ тілі семасиологиясының қалыптасуына ҥлес қосқан ғалымдардың бірі – Қ.Жҧбанов. Ол: 

«Семасиология – сҿздердің мағынасы жайындағы ілім. Семасиология мен лексика бір зат, бірақ ілім 

ол екеуін бір-бірінен айырып қарайды; лексика – сҿздің денесі болса, семасиология – мағынасы. 

Грамматика даяр нҽрсені қарамайды, ал лексика – даяр материал. Лексика етік, етікші сҿздерінің 

қалай жасалғанын қарамайды. Сондықтан ол грамматикаға да кірмейді, тек даяр материалды ғана 

қарайды», – дейді [2,80]. 

1930 жылы Алматыда ҿткен Қазақстанның бірінші Ҿлкетану съезінде жасаған «Мағынасыз 

сҿздердің мағынасы» деген баяндамасында мал шаруашылығына байланысты қолданылатын қазақ 

сҿздерін ҿзге тілдердің дерегімен салыстыра отырып, бҧл салада қолданылып жҥрген сҿздердің 

кҿпшілігінің қҧрамы кҥрделі екендігін, оларды қҧрайтын элементтердің ҽу баста дербес ҧғымды 

білдірген сҿздер болғандығын айқындап берді. Ҽсіресе автордың асыл тҧқымды еркек малдың атын 

білдіретін сҿздердің тҿркініне қатысты айтқан пікірлері кҿңіл аударарлық. 

«Мҽселен, қошқар мен айғыр. Ҽуелде бҧлар екі сҿзден тҧрған: қошқар –қош+қар, айғыр – 

ай+ғыр». 

Мҧндағы қош қой малына байланысты одағай сҿз ретінде қазір де айтылады. Ол қошақан деген 

сҿздің қҧрамында да бар. Қойдың қозысын білдіретін қозы дегендегі қоз да осы сҿздің варианты. Бҧл 

жердегі а редукцияға ҧшырап ы дыбысына айналған да, қатаң ш ҧяң з дауыссызымен алмасқан. Бҧл 

ыңғайдағы қош, қозы дегендерді тҥрікпен тіліндегі қой мағынасындағы қош сҿзімен салыстыруға 

болады», – дейді Қ.Жҧбанов. 

Ал айғыр сҿзінің бірінші бҿлігі ай дегенге келетін болсақ, мҧны Қ.Жҧбанов ат сҿзінің бір нҧсқасы 

деп біледі. Қазақтағы ат қыпшақ фонетикасының заңымен жасалған сҿз, ҿзге тҥркі тілдерде ай бҧдан 

басқашарақ фонетикалық ҥлгіде орныққан. Мҽселен, орхон, кҿне ҧйғыр, тува тілінде оның ад, аз 

деген де нҧсқалары бар, хакас тілінде ат. 

Осы екі сҿздің екеуінің соңғы бҿлігіндегі -қар(қошқар),-ғыр(айғыр) дегендерді ғалым бір 

элементтің ҽр тҥрлі фонетикалық нҧсқалары деп есептейді. Чуваш тілінде жуан айтылатын ар сҿзі 

(еркек) – қазақ тіліндегі ер сҿзімен бір сҿз. Сонымен, – дейді зерттеуші, – қазақша қошқар деген мен 

айғыр дегендегі соңғы элементті малдың еркегін білдіретін сҿз деп білсек, қошқарыңыз «еркек қой» 

болады да, айғырыңыз «еркек жылқы (ат)» болады [2,16]. 

Мағынаның тараюы мағынаның кеңею заңына қарама-қарсы келеді. «Мағынаның тараюы – адам 

ҧғымының жалпылықтан жалқылыққа қарай бейімделуінен болады. Мысалы, кҿне тҥркі тілінде тон, 

тары, қол деген атаулар тым кең мағынада қолданылған. Тон жалпы киім деген ҧғымды білдіріп, 

сырт киім, іш киім – бҽрі де осы сҿзбен қамтылатын болған. Тон тозар, кҿңіл тозбас ( мақал) [3,62]. 

Бҧл сҿз жалпы киім мағынасында «Кҥлтегіннің ескерткішінде» кездеседі. Мысалы: ічіре ашсыз – 

ташыра тонсыз іалбыз – іаблақ бұдұнта ҿзі (олуртым) – іші ассыз, сыртқы киімсіз жарлы жақпай 

елге ҿзім отырдым (патша болып отырдым). Осы кезде тон сҿзінің мағынасы тарайып, киімнің бір 

тҥрінің атауы ғана болып қалған» [4,48]. Проф. Ж.А.Манкеева ҿзінің еңбегінде тон сҿзінің сол сияқты 

киімінің жіктеу атауларына да негіз болатындығы жҿнінде қызықты деректер келтіреді: «іс ton«іш 

тон» (штан), kedim ton «бір киер қонақ киім»,  qulaq ton «қысқа жеңді киім», tul ton «жесір киетін 

қаралы киім» т.б. [5,28]. 

Мҧнда мағына семаларының кері жҥру процесі болады, яғни архисема екінші «қатарға» шығып, 

дифференциалды сема актуалданады. Сҿйтіп, бір мағыналы сҿздің орнына нақты қолданыста 

жҧмсалады. 

Сондай-ақ қазіргі, негізінен, ауызекі тілде тҧрмыста қолданылатын қатын сҿзін алайық.    

Проф. Қ.Жҧбанов ол туралы былай деп жазады: «Қатын деген сҿз ерте замандарда ханның 

ҽйелдеріне ғана арналған атау болып, кейін келе ханның  уҽзірлерінің ҽйелдерін де солай деп атаған, 

ақыр соңында байға тиген барлық ҽйелдерді қатын деп атап кеткен» [2,93]. Бҧл сҿздің этимологиясы 

туралы осы тектес, яғни ҽуелде жоғары лауазымдық атау (ханша) болған деген пікірлер басқа да 

еңбектерде кездеседі. Одан кейінгі кезеңде бҧл сҿздің қолданыс барысын барласақ, мысалы, 

Ж.Аймауытов, М.Ҽуезов, Б.Майлин шығармаларында ол қазіргі тіліміздегі «ҽйелі», «жҧбайы» деген 

мағынаға сҽйкес қолданылған. Ал қазіргі тілімізде бҧл ресми мағынасы тарылып, қарапайым тілдік 

қолданысқа (просторечие) айналған. Оның бойында экспрессивтік реңк байқалады. 
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Қазақ тіл білімінің қалыптасу тарихы мен даму барысын анықтау бағытында жеке ғалымдардың 

мҧрасын оқып-ҥйренуге соңғы кезеңдерде ерекше кҿңіл бҿлініп, Ғ.Мҧсабаевтың, С.Аманжолов, 

Н.Сауранбаев, Қ.Кемеңгерҧлы секілді кҿрнекті ғалымдарымыздың лингвистикалық мҧралары арнайы 

зерттеу объектісі ретінде қарастырылды. Ғалымның тіл білімінің дамуына қосқан ҥлесін зерделеу, 

тҥптеп келгенде, ғылымның тарихын зерделеу болып табылады. 

Сҿз семантикасы қазіргі кезеңде тек тілшілердің ғана емес, философтардың да, психологтардың 

да, семиотиктердің де ойларына арқау болып жҥрген кешенді категория. 

Сҿз мағынасы – тіл білімінің еншісіне тиетін категория, сол ҥшін де оны жан-жақты талдау тіл 

білімі ҥлесіне тиеді. Сҿз мағынасын зерттеудің қазақ тіл білімі аясында да осындай бірнеше бағытта 

талдау жасау арналары ашылуда. Мысалы, сҿздердің дыбысталуы мен мағына арасындағы байланыс, 

мағына мен ҧғым арасындағы байланыс, сҿз мағынасының қҧрылымы мен қҧрылымдық элементтері 

арасындағы байланыс, лексиканы белгілі бір заңдылықтар негізінде байланысқан жҥйе деп санап, сол 

жҥйе мҥшелерінің (сҿздердің) ҿзара қарым-қатынасын анықтау т.б. 

Қорыта айтқанда, проф. Қ.Жҧбановтың ғылыми мҧрасын зерттеу, оның қазақ тіл білімінің негізін 

салушы ретінде қазіргі тіл біліміндегі когнитивті лингвистика, этнолингвистика, социолингвистика, 

функционалды грамматика т.б. салаларында жҥйелі сипатта жалғасқан сабақтастығын кҿрсетеді.  
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2-секция. ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ:  

МІНДЕТТЕРІ МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 
 

FAIRY-TALE PROSE AND LEGEND PLOT 

 

Исабергенова Ж.Т.  

Тулебаева Н.Н. 

АРГУ им. К.Жубанова 

 

A fairy tale is a fictional story that may feature folkloric characters (such as fairies, goblins, elves, trolls, 

witches, giants, and talking animals) and enchantments, often involving a far-fetched sequence of events. 

The term is also used to describe something blessed with unusual happiness, as in "fairy tale ending" (a 

happy ending) or "fairy tale romance," though not all fairy tales end happily. Fairy tales are a genre in 

literature. They have their roots in the oral tradition. Fairy tales with very similar plots, characters, and 

motifs are found spread across many different cultures. Fairy tales also tend to take on the color of their 

location, through the choice of motifs, the style in which they are told, and the depiction of character and 

local color.[1] 

So, the first literary work in life of each person is the fairy tale. The fairy tale occupies one of the most 

powerful places in world fiction. 

The fairy tale is one of folklore genres, or literatures.Epic, mainly prosaic work of magic character, 

usually with the happy end. As a rule, fairy tales are designed for children. 

The fairy-tale prose in romance - epic arises the interest of many readers, also it gives an artistic and 

fantastic appears for them. Especially it develops educational habits of children.    

This epic work shows that Abay's grandmother was the magic tale-teller. Abay learnt folklore fairy-tales 

from his childhood and got useful advices and education for due to kazakh literature. Cognitive folk fairy-

tales were introduced to future great writer by his grandmother Zere: 

His nature too had undergone a great change. He could have ridden horse back now, but felt no 

inclination to do so. He avoided the boys of his own age and found other friends –the best of them, his 

grandmother, and next his mother. 

It was only that year that Abai fully realized what a wonderful story-teller his grandmother was. Her 

words charmed the ear and gripped the imagination. 

Unable to fall asleep for pain one day during his illness, Abai had begged his grandmother to tell him a 

story. Old Zereh had reflected for a moment and had then begun to speak –and they were not words that she 

had strung together, but an endless string of pearls.  

The ages are hidden from us in a haze, 

And who has their secrets divined? 

She began in a sing-song. The words fastened themselves in Abai‘s memory, and on the next occasion he 

had only to touch her knee and remind her: 

The ages are hidden from us in a haze, 

And who has their secrets divined? 

This came to be his way of pleading for new stories. 

Zereh knew many of them: Edil-Zhaik, Zhupar-Koriga, Kula-Mergen and other legends. Abai made her 

tell them to him from morning till evening, even during the journey. [2, 41] 

«Before changing his last stories to such romances Baimagambet was tale teller of stories such as 

«Thousand and one night" , and he understood that it was his beginning of reading. He told about only East 

and Kazakh fairy-tales, persian's composition "40 parrots", Rustem, Zhamshit, Sharken, three blind people, 

Seitbattal, and kazakh Zhaiyk and Zhupar reserves and Ertostik. There were Baimagambet's exclusive 

works». 

There were many stories among the fairy tales such as "Karashor Shapkan" and about the sorrows of 

kazakh girls Mamyr and Enlik which are told by his grandmother. The meaning and content of the work 

"Botakan owagy" importantly influenced for his future life.  Writer's artistic decision in this plot was so 

attractive. Writer not only put his attention to adults‘ interests in his wonderful, pleasant works, also he 

appreciates the fantasy of children.  

In the story which is written in one of the part of his first book  "Kaitkanda" the author magnificiently 

describes the actions of a listener and great teller, there wasn't exactly content plot, but the describing was so 

pleasant and with the thin literature tender. Here, it is exactly improved that hard learning on fairy tales and 

stories told by grandmother achieved high educational quality and the given experiences continued 
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succesfully. 

Legend an old story handed down from the past, which may or may not be true [3, 265]. 

Plot refers to the sequence of events inside a story which affect other events through the principle 

of cause and effect. The causal events of a plot can be thought of as a series of sentences linked by "and so." 

Plots can vary from simple structures such as in a traditional ballad to complex interwoven structures 

sometimes referred to as an imbroglio. The term plot can serve as a verb and refer to a character planning 

future actions in the story [4]. 

The next legend plot in romance-epic is the story at the Suindik's table about  the mountains around the 

Shyngys region and hills where Abay grew up. The plot's main hero was Abay. 

Shyngys's name is the historical-toponym name. The meaning of the name is explaining by the 

mountain's winter. The winter was really cold, that's why from kazakh language the name translated as 

"shyn-real", "kys- winter". But Abay improved that it was false information. There is only historical proof 

that the name Shyngys was in a history. Abay agreed with such opinion in the epic. Of course, each historical 

time has itsown differents, for example,people of that time could foretell something by the khan  highness, 

horde mountain,  guards' ceiling: 

Togzhan had come to the yurta to look after the guests. She told the servant to spread the cloth and serve 

the tea and herself took a place at her father‘s side.  

―Suyundik-aga,‖ Abai addressed his host, ―why is the lone mountain over there called Karaul?‖ 

―Who can say, my son,‖ replied Suyundik, adding: ―There was a time when the Tobikty and the Mamai 

were constantly at war. This name must have come down from olden times.‖ 

―You suppose that the name came from us, the Tobikty?‖ 

―From whom else? All places here received their names from the Tobikty.‖ 

―What about Chinghis? Was there ever a man called Chinghis among the Tobikty?‖ 

―No! You are right. How did that ridge come to be called Chinghis?‖ pondered Suyundik. 

Adilbek was annoyed to see that his father was at a loss and hastened to the rescue. 

―They say the name comes from the word ‗shinkis.‘ The winters have always been very cold here.‖ 

―Hardly,‖ objected Abai. ―Chinghis was the name of a famous khan.‖ 

―That‘s true. I‘ve heard of him –I can‘t quite remember what. Tell us about him, my son‖. 

The young man related all he knew of Chinghis khan and his conquests and ventured a few guesses of his 

own: 

―That is, probably, why the ridge is called Chinghis and its highest peak Khan. The other mountain which 

stands somewhat apart may have been the site of his camp.  That, perhaps, is why it is called the Horde. And 

it is possible that the name Karaul, too, springs from that time.‖[2, 110] 

According to historical materials Abays works never seemed as a simple writings, they had value 

meaning which was named - the truth. As a proof of it is the article  written by Abay " Several words about 

origin or birth of  kazakh people". Abay knew more information about Khan Shyngys and he has a positive 

point of view about him. 

The excerpt from the article:  

«Have kazakh people congratulated ever with birth Shyngys khan from mongols? But it was unknown , 

the place of birth, it was on Shyngys mountain, on the hill "khan" Shyngys was born and was risen on the 

white felt by Khan. That's why the mountain took a name "Shyngys", and here it is understandable why 

Shyngys khan took such name.  [5.168]. 

So many questions were troubling your mind when you read everything, one of them: What kind of 

literature helped Abay in writing such materials. Encyclopedia includes following materials: "... «... Here we 

imagine the person who knows Chinese very well, whose name was the legend name in Russia, who was 

East literator, the Chuvash's son N.Ya.Bichurin's - individual image, his name was well-known all over the 

world not for Russia, also remember the work which was written in 1851 contains three toms «Several 

informations about people who lived in the Central Asia in ancient time. If compare this work with the 

Abay's work, we will understand that Abay was introduced by his works. Of course Abay read chinese 

materisls by the translations of Bichurin , after, hisown opinions appeared about them as he was a writer too 

and he was a person who understsnd such talent and appreciate it" [6, 173]. Then Abay started reading 

another historical material about kazakh people in russian, persian, arabic, and chinese languages. According 

to the historical materials we found something about Shyngys Khan: «Temudzhin (1155-1227) –the 

mongol's khan, He built Great Mongol Empire, great military and great State personality. Shyngys khan met 

more unexperienced enemies, he used great methods in fighting and he always won, especially he didn't fair 

the main enemies in 1183-1204y.for the authority of government. In 1206 year he oficially announced as 

Great Khan and his name became to Shyngyskhan[6, 610]. Abay has the poem about Shyngys Khan "What 

https://en.wikipedia.org/wiki/Causality
https://en.wikipedia.org/wiki/Ballad
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do you do with useless slave...?", where he only wrote good words about him as he never see anything bad. It 

is impossible don't notice writer's genealogical, ethnographical abilities, exactly only they make his 

compositions' plot richer and wonder readers. 
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Т. ҒАРИПОВАНЫҢ «БӚЙРӘКӘЙ» РОМАНЫНДА  

ӚНДӘШ ҺҤҘҘӘРҘЕҢ ҠУЛЛАНЫЛЫШЫ 

 

Г.Р. Мҽмбҽтова., Вҽлиева Г.Д. 

 (Рҽсҽй, Башҡорт дҽүлҽт университеты) 

 

Телмҽрҙең кемгҽ йҽки нимҽгҽ тҿбҽлгҽнен белдерҽ торған һҥҙҙҽр ҿндҽш һҥҙҙҽр тип атала. Улар 

һҿйлҽм киҫҽктҽре булып килҽ алмай, тик һҿйлҽҥсенең тыңлаусыға йҽки йҽнһеҙ предметтарға, тҽбиғҽт 

кҥренештҽренҽ туранан-тура мҿрҽжҽғҽтен генҽ белдерҽлҽр. Шуны иҫбатлау ҿсҿн Т. Ғарипованың 

«Бҿйрҽкҽй» романына мҿрҽжҽғҽт итҽйек. Унда бик кҥп ҿндҽш һҥҙҙҽрҙе кҥрергҽ мҿмкин. 

Ҿндҽш һҥҙҙҽр һҿйлҽмдең башында, уртаһында, аҙағында килҽ. Улар яҙма телмҽрҙҽ тыныш 

билдҽлҽре менҽн айыралалар, ҽ һҿйлҽҥ телмҽрҙҽ айырым бер интонация менҽн ҽйтелҽ. Мҽҫҽлҽн: 

Ҽсҽй, ниңҽ һин бер ҙҽ атайым хаҡында һҿйлҽмҽйһең ул [29]? Һиңҽ, ҡыҙым, йҽлсеп ғүмер итергҽ яҡын 

кешеңҽ һинең тарафтан ҡылынған рҽнйеш ирек бирмҽҫ... [1:166]. Ниҙҽн ҡурҡтың, Гҿлбаныу[1:31]? 

Ҿндҽш һҥҙҙҽр һҿйлҽм составында ла, унан тыш та килергҽ мҿмкин. Ҿндҽш һҥҙ һҿйлҽмдҽн тыш 

килһҽ, ғҽҙҽттҽ, ул кҿслҿ интонация, юғары тон менҽн ҽйтелҽ һҽм ҿндҽҥ билдҽһе менҽн айырыла. 

Мҽҫҽлҽн: Гҿлбаныу! Ҡыҙым, туҡта ҽле, ҡыҙым [1:21]! 

Һҿйлҽм составында килгҽн ҿндҽш һҥҙ тҥбҽнерҽк интонация менҽн ҽйтелҽ, һҿйлҽм башында һҽм 

уртаһында килгҽн ҿндҽш һҥҙҙҽр ҿтҿр менҽн айырыла, ҽгҽр һҿйлҽм һуңында килһҽ, унан аҙаҡ ҿндҽҥ 

билдҽһе ҡуйыла. Мҽҫҽлҽн: Һаумы, Рауза апай [1:183]! Нимҽ, ҡыҙым, бҽү, бҽү... йоҡла, минең 

матурым [1:176]. 

Грамматик тҿҙҿлҿшҿ буйынса ҿндҽш һҥҙҙҽр йыйнаҡ та, тарҡау ҙа була. 

1. Ҿндҽш һҥҙҙҽр булып, ғҽҙҽттҽ, кеше исемдҽре килҽ: Ила, Барсынбикҽ, ила... [1:63]. Бына 

ул, Барсынбикҽ, тирҽ-яҡта үҙенҽ тиңдҽш-кҿндҽш белмҽгҽн башҡорттоң һомғол буйлы, муйылдай 

ҡара күҙле һылыуы, тҽгҽсен тотоп ҿлҽсҽһе ҡаршыһында баҫып тора [1:177]. Шырпыңды сый ҽле, 

Диңгеҙхан[1:65]! 

2. Кеше исемдҽренҽ ҽбей, инҽй, апай, еңгҽ, энем, ҡоҙа, килен, ҡайным, бабай һ.б. шундай 

туған-тыумасалыҡты йҽки мҿрҽжҽғҽтте белдергҽн һҥҙҙҽр ҡушып ҽйтеп менҽн: Мин оштом, 

Сҽһҽрбаныу апай [1:28]! Һыуһаҡ бабай! Бала эргҽһендҽ ултырып тормаҫһың микҽн [1:395]? Миңҽ 

бирҽсҽгең дүрт тҽңкҽ булды, Ғҽлҽүетдин ҡустым [1:185]. 

3. Кешелҽргҽ ҡарата ҽйтелҽ торған тҿрлҿ уртаҡлыҡ исемдҽр ҙҽ ҿндҽш һҥҙҙҽр булып килҽ: 

Һҿйлҽ, балам, ҽйт... Еңелерҽк булыр [1:26]. Эйе, ҡарындаш... Мин һуғыштан... йҽһҽннҽмдең үҙенҽн 

яңы саҡ... ҡайтып килҽм [1:174].  

4. Тҿрлҿ хайуандарҙың, ҡош-ҡорттарҙың, йҽнһеҙ предметтарҙың атамалары ла ҿндҽш һҥҙ 

булып килҽ ала, улар иркҽлҽҥ, кҿсҿрҽйтеҥ, кҽмһетеҥ һ. б. Тойғоларҙы белдерҽ. Мҽҫҽлҽн: Устары 

менҽн башын ҡыҫып тынып ҡалған ҽсҽһенҽ Ихсанбай мҿйлҽ яҡын килде: Ух, йыла-ан... [1:154]. 

Күгҽрсенем! Нигҽ... – ҡапыл Рҽшиҙҽ руссаға күсте, – я больше не могу [1:221]! 

Ҿндҽш һҥҙҙҽр алдында ҽйтергҽ телҽгҽн фекерҙең эмоциональ биҙҽгенҽ ярашлы ымлыҡтар ҙа килҽ 

ала. Был саҡта ҿндҽш һҥҙҙҽр йҽнле предметтарға ҡарата ҡулланылһа, ымлыҡ менҽ ҿндҽш һҥҙ 

араһында тыныш билдҽлҽре ҡуйыла. Мҽҫҽлҽн: Уй, ҡарындаш! Харап итҽ яҙҙың бит үҙеңде [1:668]! 

Эх, Ҽйүпкҽйем... Ҡатыңыдың ире ҡайтыуына ашарға ҽҙерлҽмҽй торған сағы бар ҽле [1:293]?! Эй, 

кешелҽр! Ярҙамға! Ярҙамға! [1:387]. 

Шулай итеп, Т. Ғарипованың «Бҿйрҽкҽй» романы ҿндҽш һҥҙҙҽргҽ бай. Яҙыусы ҿндҽш һҥҙҙҽр 

ярҙамында шҽхескҽ йҽки предметҡа тҿрлҿ мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ, ҽҙҽби текстың тасуирлығын арттыра, 

стилистик биҙҽк ҿҫтҽй. 

 

http://www.surfturk.com/mythology/fairytaleelements.html
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 Қ.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

 

2015 жылы ҧлтымыздың ардақты тҧлғасы, ҥлкен қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының кҿсемі, 

ҧлт кҿшбасшысы Ҽлихан Бҿкейханның туғанына 150 жылдығын ЮНЕСКО шешімімен ҽлем 

деңгейінде аталып ҿтілсе, биыл сол ҧлы қозғалыстың 100 жылдығы еліміз бойынша зор ілтипатпен 

еске алынуда. Осы мерейтойлар аясында Ҽ.Бҿкейхан бастаған алаш қайраткерлерінің халқымыздың 

тарихы мен мҽдениетіне сіңірген сан қырлы еңбегін қарастырған кезде оның абайтануға қосқан 

ҥлесін ерекше атау ҿзінен-ҿзі сҧранып тҧрады.  

Ҽ.Бҿкейханның бҧл саладағы тырнақалды еңбегі «Абай (Ибраһим Қҧнанбаев)» атты туындысы 

болатын. Бҧны Ҽлихан Абай қайтыс  болғаннан кейін ақынды халыққа кеңінен таныстыру 

мақсатында 1905 жылы Семейде шығатын «Семипалатинский листок» газетінде орыс тілінде 

ақынның  азалы ғҧмырнамасы (некролог) ретінде жарияланған болатын.  

Қарастырып отырған зерттеуімізде біз Ҽ.Бҿкейхан мақаласын негізге ала отырып, ҿткен ғасырдың 

20-30 жылдарындағы Абай мҧрасын  тҥсіндіру, насихаттау жҽне қорғау мақсатындағы оның 

дҥниетанымының негізі саналатын ақынның ҥш қайнарына қатысты тікелей алаш қозғалысына 

араласқан жҽне тікелей араласпаса да сол ҧлт-азаттық қозғалысқа ниеттес азаматардың ой-

толғаныстарындағы ҥндестікті сҿз етпекшіміз. Оған, біріншіден, биыл туғанына 150 жыл толып 

отырған Ҽлихан Бҿкейханның жҽне келесі жылғы Алаш қозғалысының жҥзжылдық мерейтойлары 

болатыны ескерілді. Алдымен осы салыстырмалы зерттеу шеңберіне кірістіріп, Абай 

шығармаларындағы айтылған мҽселеге  қатынасты ҥлес қосқан алаш азаматтары мен олардың 

еңбектерін атап ҿткен жҿн болар.  

Ҽлиханнан сегіз жылдан кейін Алаштың тағы бір кҿрнекті тҧлғасы Ахмет Байтҧрсынҧлының Абай 

мҧрасы бҧдан да кеңірек зерделенген «Қазақтың бас ақыны» атты еңбегі жарық кҿрді. Абай  ақынның 

ҥш қайнары бағытында сҿз болатын бҧл зерттеу де абайтанудағы бір белес болып саналады. 

Жҥсіпбек Аймауытовтың 1918 жылы шыға бастаған «Абай» журналында жарық кҿрген «Абайдың 

ҿнері һҽм қызметі», «Абайдан соңғы ақындар» жҽне шығарушы ретінде сол журнал мақсат-

міндеттерін тҥсіндіруге арналған «Журнал туралы» ҥш мақаласында Абайдың ҿмірі мен 

шығармашылығын насихаттаумен қоса біз кҿтеріп отырған мҽселеге орай ҧлы ақында «пҽлсапа қуаты 

барлығына» да дҽлелдер келтіреді. 

Алғашқылардың бірі болып ҧлы ақын дҥние салысымен Абай ҿмірі мен мҧрасының халқымыздың 

рухани орнын белгілеуге ҥлес қосқан Міржақып Дулатовтың шағын «Ибраһим ибн Қҧнанбаев» 

(1908) жҽне «Абай» (1914) атты екі мақаласы да кірістірілді. 

30 жылдардың басында Абайдың жеке басын, оның шығармашылығын сынаушылар кҿбейіп, 

абайтанудың басына қара бҧлт ҥйірілген кезде, ақын мҧрасын қорғап, аяқталмаған мақаласында 

Абайды қазақ ҽдебиетінің классигі деңгейіне кҿтерген, оны терең дҽлелдеген Қҧдайберген Жҧбанов 

болды. Ҿкініштісі – кҿлемді мақала ғалымның ҿз басын жалмаған қуғын-сҥргін кесірінен аяқталмай 

қалды.  

Бҧл мақалада қазақ арыстарының Абай туралы туындыларын саластыра қарастырып, зерттеулері 

арасындағы жақындықты, ой-пікір-тҧжырым сабақтастықтары туралы баяндамақшымыз. 

Ең алдымен ғҧлама еңбектеріндегі бір арнаға бағытталатын ортақ мҽселенің бастыларының бірі, 

ҧлы ақын нҽр алған қайнарларының алғашқысы – Абай поэзиясындағы тҿл ҽдебиеттің орны. Ақынды 

классик дҽрежесіне кҿтеретін қасиеті де осында.  

Ҽ.Бҿкейханның азанамасында «Ҿзінің білуге қҧштарлығы мен зерделігінің арқасында қазақтың 

ғҧламаларының халық аузындағы сҿздерін, мақалдарын, ертегілері мен нақылдарын меңгереді» [3, 
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111] деп жазады. Бірақ осы қысқа мҽліметте Абайды Абай еткен ақынның халқтың ауыз ҽдебиетінен 

нҽр алған қасиетін дҿп басып айтқан. 

«Қазақтың бас ақыны» атты еңбегінде А.Байтҧрсынҧлы  келтірген мына бір жолға кҿңіл аударып 

кҿрелік. «Абай ҿлеңдері  қазақтың басқа ақындарының ҿлеңдерінен ҥздік артықтығы ҽр нҽрсенің 

бергі жағын алмай, арғы асылынан қарап сҿйлегендіктен» [4, 219]. Соңғы «арғы асылынан қарап 

сҿйлегендіктен» деген тіркестегі арғы асылын, яғни сҿздің асылын ақын қайдан алады, ҽрине халық 

қазынасынан, ауыз ҽдебиетінен. Барлық тіл шҧрайы халықта. Ахаң мақаласында осыған мысал 

ретінде ақынның «Аттың сыны» ҿлеңін талдай отырып, Абай сҿздің дҽлдігіне,  қарапйымдылығына 

ерекше мҽн бергендігі сондай «кҿз алдыңа сол жақсы аттың ҿзі тҧрғандай, пішіні келіп елестейтінін» 

таңдана жазады. 

 Ж.Аймауытовтың «Абайдың ҿнері һҽм қызметі» деген еңбегінде қазақ тілінің хас шебері 

болғандығын мына сҿздермен жеткізген: «Кҿкірегіндегі асыл қазынаны барлық ырғағы, нҽзік 

сипатымен қазақтың ҧстармаған, ысылмаған жуан тілімен биязы ғып шығаруы ҽрі ақындығы, «қызыл 

тілді» шешендігі». Абайдың ақындық ҿнері, тар жолды бірбеткей еместігін, ҽр тараулы, сегіз қырлы 

екендігін былай санамалайды: «мінез тҥзететіндік (ахлақ), тереңнен толғайтындық (пҽлсапа), 

сыншылдық (критика), суретшілдік (художественность), жҥректің мҧң-зарын, сырын тапқыштық 

(лирика), ащы тілдік, ызалықпен кҥлетіндік (сатира), һҽм керемет переводшиктік» [6, 130].  

Абайдың халық ҽдебиетін терең біліп, поэзиясында орынды жҽне дҽл пайдаланатындығын, ҽсіресе 

Қ.Жҧбанов жеріне жеткізіп жазған жҽне бҧл ҿте маңызды мҽселеге мақаласының ҥшінші тарауын 

тҥгел арнаған. «Абай жҽне халық ҽдебиеті» атты бҿлімі бҥкіл материалдың алпыс пайызын қамтыған. 

Осы мақаланың бірінші «Еленбеген ерекшелік» деген бҿлімінде ғалым Абайды Еділ бойы, Кавказ 

жҽне бақа тҥркі классиктерімен салыстыра отырып, қазақ ақынының оқ бойы озықтығының сыры: 

Абай ҿлеңдерінің таза, тҿл қазақ тілімен жазылғандығында, ал олардың поэзисының араб-парсы 

сҿздерімен «ластанғандығы» деп қорытындылайды. Сҿзін дҽлелдеу ҥшін Татарстанның «Абаймен 

бастас» екі адамының реформаларын мысалға келтіреді. Ш.Маржани дінге қатысты жаңалықтарын 

ҧсынып, тарих жайындағы зерттеулерінен ҽрі аса алмаған: «татар тілін ислам ласынан арылтудың 

орнына, кітаптарын араб тілімен жазып», ҽрі кҿбінесе арабша сҿйлеген. Маржанидің бҧл кемшілігінің 

орнын толтыруға тырысқан Қ.Насыри татар ҽдеби тілін Қазан тҿңірегінің тіліне жақындатқысы 

келгенмен, оның да «таза татаршасы» Абай қазақшасындай таза бола алмай, араб-парсы сҿздерін кҿп 

кіргізген «шҧбар тіл болатын» [8, 15].   

Мақала авторы «Абай жҽне халық ҽдебиеті» атты бҿлімінде Абайдың қалай сҿз шыңдағанын ауыз 

ҽдебиетінің мол мҥмкіндігін қалай пайдаланғанын кҿрсету ҥшін ақынның сҿз шеберханасына 

ҥңілтеді. Алдымен ғалым бҧрынғы ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінің кемшілігін «алтын иек, сары ала қыз» 

табатын ҿлең аналарын сынайды. Оған қоса Абай «қазақтың ҿзге жҧрттан сҿзі ҧзын» екендігін, 

ҿйткені онда басы артық қосарлар жҥретінін байқады. Қ.Жҧбанов ондай артықтардың немесе 

қыстырма ҽңгіменің ҥш тҥрлі пайдасының барын да жасырмайды: біріншісі, ҽңгіменің ҧзын ырғасын 

ҧғуға кемшілік қылмайтын тҥрі; екіншісі, тыңдаушының зейінін аударып, миға машық (гимнастика) 

болады; ҥшіншісі, ҽңгіме образ жағынан дҧрыс қҧрылса, негізгі тақырыпты жанды тҥрде тҥсінуге 

себеп болады. Сондай пайдасы болатынын «Шора батыр» жырынан ҥзінді келтіре отырып 

дҽлелдейді. 

Фольклорлық туындыларда бҧл қолайлы ҽдіс. Бірақ жазба ҽдебиетте бҧл тҽсіл шығарманың 

мағынасына нҧқсан келтіретіндіктен оның орнына образдылық келеді. Абай осы айырмашылықты 

кҿріп қана қоймай артығынан тазартып, қажет жағдайда ескінің шҧбалаң қыстырмасын ҿз қалыбында 

қалдырмай икемді бейнеге келтіреді [8, 27].  

Қ.Жҧбанов ауыз ҽдебиетіне қатысты осы таруының соңында Абайдың ҿлең ҿнері жҿніндегі 

айтқанын біз ҿте шағындап берген ҧлы ақын жаңашылдығын «ҧлы сыншылық, барды қайта 

қҧрушылығын» дҽлелдейтіндей алты баптан тҧратын тҧжырымдармен аяқтайды. Осындай жинақтау 

автор мақаласының атауын «Абайдың қазақ ҽдебиетінің классигі екендігін» толық, жан-жақты, 

«таласпай кҿнуге болатындай етіп»  ашып тҧр. 

Алаш абайтанушы азаматтарының тағы бір кҿпшілігіне ортақ – бҧл Абайдың шығысқа, 

исламиятқа қатысы мҽселесі. Ҽ.Бҿкейхан мақаласында ақын ҿмірбаяны туралы мҽліметтер арасында 

оның «Семейдегі Ахмет Риза молданың медресесіне тҥскендігі» аталып ҿтіледі. Ел билігі мҽселесін 

қозғаған ҽңгімеден кейін шығыс мҽселесіне қайта оралып, «Ислам дінінің далаға орнығуының пайда-

зиянына орай жаңа заман талабымен... араб, парсы, тҥркі тілдерін кітап арқылы ҥйренеді» дей келіп, 

Абайдың ел арасындағы дҥмше молдалыққа теріс кҿзқарасы болғандығын, дін бҧзарлыққа қарсы 

сыны айтылады [3, 111].  

Бҧл мҽселе Ж.Аймауытовта ақынның шығысқа, дінге байланысты маңызды туындысы «Алла 
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деген сҿз жеңіл» ҿлеңінің терең ойлы пҽлсапасымен ҿріліп сҿз етілетін шеберлігін атап ҿтумен 

ерекшеленеді.  

Ал М.Дулатовта Абайдың шығармашылық тҧлғасын байыптағанда «тілі лҽзатты, араб, парсы 

тҥрік, қалмақ тілдерінен хабардар...» деп кҿрсетіледі.  

Абайдағы шығыс, дін мҽселесі А.Байтҧрсынҧлында  да қысқа қайырылып, тек бала кезінде «қырда 

мҧсылманша оқыған», «13 жасқа шығарда Семейде Ахмед Ризаның медресесінде оқыған» [4, 217] 

деген мҽліметтермен шектеледі. 

Есесіне Қ.Жҧбанов мақаласында бҧл кеңінен қамтылатын ҿзекті мҽселеге айналып, «Абай жҽне 

шағатай ҽдебиеті» деген тарауының басты ҽңгімесіне ҧласады. Тарауда а) алдымен жалпы шығыс 

ҽдебиеті мҽселесі соның ішінде ортаазиялық тҥркілердің тҿл ҽдебиеті болып есептелетін шағатай 

ҽдебиетіне жататын жас Абайдың еліктеуден туған ҥш ҿлеңі («Иҥзи – рҽушан, кҿзі – гҽуһар», «Фзули, 

Шҽмси, Сҽйхали», «Ҽлифби») талданады. Жҧбанов пікірінше бҧл туындылар ақынның «ҽлі шағатай 

ҿнеріне сын кҿзімен қарауға шамасы келмеген», «ақындық беті ашылмаған балаң кезі» ҿлеңдері 

ҥлгісі деп бағаланады. Алдыңғы екі ҿлеңінен «Ҽлифбиге» автордың кҿзқарасы бҿлектеу. Мҧны 

жазған кезде Абай шағатай дҽстҥрінен біртіндеп кетіп, «қазақтың ҿз ҥлгісіне қайта бейімделе 

бастаған кезі болу керек» деп тҥйеді.  

Осы тараудың ҽ) екінші бір қыры, ҽрі кҥрделі қыры – шағатай ҽдебиетіндегі мистицизм мҽселесі 

туралы. Мҧндай лирика негізінен жалындаған махаббаттан тҧрады, бірақ ынтықтықтың нысаны 

беймҽлім, жыныссыз ғашықтық. Ғалым «иран-шағатай лирикасынына тҽн «мені» – «нҽпсі» деп 

жобалайды. Сондықтан ҧлы ақын ғашықтықты қаншама ҿзегін ҿртей суреттесе де, ғашығының аяғын 

жалап, басын бҥкпейді. Шығыстық мистицизміндегі кҿнбістілікке, қҧлдық идеяға бармайды. Ең ҽрі 

барғанда «саған қҧрбан мал мен бас» дейді, бірақ «мендігін» сақтай, намысына дақ тҥсірмей ҿледі. 

Қорытындылай келе Қ.Жҧбановтың тҥйгені – біріндегі «меннен» қашу, біріндегі менді ардақтау Абай 

мен шағатайдың басын қоспайды» дей отырып, дегенмен сопышылдық Абай поэзиясына шалығын 

тигізгендігін мойындайды [5,18]. 

 Абайға қатысты мақалаларында алдындағы қарастырылған мҽселердей кең қамтылмағанмен ҥш 

алаш азаматының да айналып ҿте алмағаны ҧлы ақынның жеке басының ізденістері болсын, 

шығармаларындағы ой тереңдігі болсын, ҿзі ҿмір сҥрген қоғам дамуына, ҽлеуметтік ортаға кҿңілі 

толмаушылық, жалғыздық, тҥңілушілік сияқты ойшылдық толғаныстары.  

Тағы да Ҽлихан Бҿкейханның мақаласынан бастайық. Автор бҧл мҽселеге (ойшылдыққа, 

ізденіске) Абайды жақындатқан «дҥниеге кҿзімді ашуға ҥлкен себепкер» орыс достары болғанын 

баса айтады. Абайдың афоризмге айналған атақты «кҥншығысым кҥнбатыс,..  болды» деген сҿзінің 

бірінші жартысының тап осы кезге қатысты ғой деп ойлауға негіз бар. Ақын дҥниетаным кҿқжиегін 

кеңейту мақсатында Спенсердің «Тҽжірибелерін», Льюистің «Позитивті философиясын», Дрепердің 

«Европалық ақыл ойының дамуын», Н.Г.Чернышевскийдің «Современнигіндегі» қоғамдағы 

ҥдерістерді терең  талдауға негізделген саяси-ҽлеуметтік мақалаларын оқиды. Сонымен қатар орыс 

ҽдебиетінен Лемонтовтың шығармаларын сҥйіп оқып, оның «Ой», «Дҧға» жҽне т.б. ҿлеңдерін ден қоя 

аударады. Орыс ақынының бірінші аталған туындысындағы «Ой қозғарлық артқыға тҥк 

қалдырмас...» жолындағы Ресей қоғамындағы кертартпалыққа қарсы қыжылы Абайдың ҿз 

заманының, ҿз ортасының керенаулығына деген ҿкпе-назына ҧласады. 

А.Байтҧрсынҧлы мақаласында Абайдың терең ойшылдығы туралы оның ҿлеңдеріне байланысты 

айтылады. Алдымен Ахаң алғаш Абай ҿлеңдері жазылған дҽптер қолына тҥсіп, ақын ҿлеңін 

тҥсініңкіремей абдырап қалғанын жазады. Кейбір ҿлеңдерінің мағынасын біреу баяндап ҧқтырғанда 

ғана тҥсінетінін жасырмайды. Сондықтан Абай сҿздері адамның тҥсінуіне ауыр екені кҿпшілік 

мойындайды. Осы арада мақала авторы оның себептерінің бетін ашуға талаптанады. Біріншіден, 

Ахаң пікірінше, ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан болған кемшілік емес. Ақын «не жазса да 

тҥбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қармай жазады». Яғни, тҥсіне алмаушылық сыры, ақын 

жазғандарының мағынасының тереңдігінде. Бҧл екішіден. Ҥшінші себеп, терең мағыналы ҿлеңді, 

немесе қара сҿзді «оқушыларының тҥсінерлік дҽрежеге жете алмағандығынан болатын кемшіліктен» 

деген қорытындыға келеді. Бҧл айтылған дҧрыс тҧжырымға бас изеуден басқа шара жоқ.  

Осы жағдайды тҥсінген абайтанушылар ақынның туғанына 150 жыл толуы қарсаңында Абай 

ҿлеңдері мен қарасҿздерін халыққа жақындату мақсатымен бҧрынғы «Қазақстан коммунисі», 

кейіннен «Ақиқат» журналында жҽне т.б. баспа беттерінде ақын туындыларын терең талдауға кірісті. 

Бҧл жҧмысқа ҽсіресе белсене кіріскен Ғарифолла Есім мен Тҧрсын Жҧртбаев болды. Сол кезде 

«Ақиқат» журналынан бҧл екі зерттеушінің кейде кезектесіп, кейде қатар Абай ҿлеңдерін 

жҧртшылыққа ҧғынықты етіп талдаған терең талдауларын асыға кҥтетін. Кейіннен сол талдауларын 

Ғ.Есім «Хакім Абай» кітабына енгізіп бастырды. Т.Жҧртбай сол мақалалары негізінде «Кҥйерсің, 
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жҥрек,.. Сҥйерсің!» деген жинағын шығарды. Белгілі мҿлшерде  герменевтикалық тҽсіл деп аталатын 

терең талдауға Мҧзафар Ҽлімбаевтың да қатысқаны белгілі.  

Ҧлы ақынды қазақ ҽдебиетінің классигіне жатқызуды дҽлелдеуге тырысқан Қ.Жҧбанов, ҽрине, 

классиктік мағынаның қҧрамына Абайдың ойшылдығын енгізетіні ақиқат. Ҿмірінің соңғы оншақты 

жылында Ақтҿбе университетінде қызметте болып, ҽкесінің атындағы  зертхананы басқарған Есет 

Қҧдайбергенҧлы Жҧбановтың айтуынша бҧл аяқталмаған мақаланың келесі тарауы Абайдың 

ойшылдығы мен дҥнитанымына арналуға тиіс болған. Олай деуімізге негіз де жоқ емес, себебі оның 

осы кҿлемді мақаласында оның ойшылдығы тек бір-ақ жерде ғана айтылады. Бҧл мҽселе туралы 

ҥлкен ҽңгімені арнайы тарауға қалдырған сияқты. Бірақ соның ҿзінде ҥлкен ғалым сыналап болса да 

бҧл кҥрделі мҽселе жҿнінде сҿз қозғамай кете алмаған. Оның қысқа да болса ауыз толтырып айтқаны: 

«Абай – ойшыл ақын». Бҧл тҧжырым  алдындағы Ахаңның пікіріне жақын, бірақ Қ.Жҧбанов ақын 

ҿлеңінің тҥсінуге қиындығына акцент салмайды. Ҽңгіме негізінен ҿлеңдегі пікір тереңдігі мен ондағы 

сезімнің ойшылдығы, ҿлеңнің мазмҧны мен тҥрінің қабысуы туралы.  

Мақалада талдаудың бағыты етіп Ҽ.Бҿкейханның мақаласы болғанын тағы ескертеміз. Абай нҽр 

алған қайнарлардың ақын поэзиясындағы тҿл ҽдебиеттің орны мен Абайдың Шығысы мҽселесін ғана 

алынды жҽне туындылары сҿз болған алаш азаматтарының ҿткен ғасырдың 20-30 жылдарындағы 

еңбектеріндегі Абайдың ойшылдығы туралы пікірлері сҿз болды. Талдаулар мен ой-тҥйіндеулерімізді  

жеткізу барысында олардың кҿпшілікке белгілі туындыларындағы ҥндестік ҽңгімеміздің ҿзегі болды. 

Қарастырылған осы ҥш мҽселенің ҿзі абайтануда белгілі орны бар, туындыларын ҽр жылдары, ҽр 

жағдайда жазған ҧлт жанашырларының ҧлы Абайға деген ой-тҧжырымдарының жақындығын толық 

кҿрсетіп отыр деп қорытындылай аламыз. 
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Дала тақырыбы – қазақ поэзиясында ежелден-ақ жырланып келеді. Осынау кеңістікте емін-еркін 

кҿшіп-қонып, ғҧмыр кешкен кҿшпенділер ҧрпақтарының ҿздерінің туған даласы жайлы жырлауыда 

да табиғи қҧбылыс болатын. Арғы-бергі дала жырауларының творчествосын былай қойғанда, кешегі 

кеңес заманында ҿмір сҥрген дҥлдҧл ақынымыз Ілияс Жансҥгіровтың «Дала» поэмасы, дҽуір 

шындығын, жаңарулар сарынын, қоғамдағы ҧлы ҿзгерістерді толғаған туындылардың қорытындысы 

іспетті дҥние еді. Поэзияда қазақ халқының соңғы екі жҥз жыл мҿлшеріндегі хал-ахуалын қамтитын 

поэмадан ел санасынан мҽңгі ҿлмейтін із қалдырған аса ірі уақиғалар елестейді. Бҧлар жалаң 

эпикалық баяндау тҥрінде берілмей, лирикалық қаһарманның дҥниетанымы тҥсінігі сипатында 

кҿрсетіледі. Замана жайындағы ҥлкен тҧжырымдар лирикалық кейіпкер ойы мен сезімінен 

қорытылып шыққан шындық болып естіледі. Лирикалық қаһарманның оқиғалар ағымына араласуы, 

ҽрбір қҧбыдысқа баға беруі шығармаға жаңа сапа қосады. Шығармада суреттелетін оқиғалардың 

жҥздеген жылдарды қамтитыны, болып жатқан ҿзгерістердің ҽлемдҽк мҽнін кең ҽрі серпінді жырлау 

қажеттігі ақын алдына поэманың жаңа бір тҥрін тудыру міндетін қойды. «Даланың» бҧрын қазақ 

ҽдебиетінде кездеспеген тарихи-публицистикалық поэма болу себебі осыдан. Поэманың қазақ совет 

ҽдебиетіне қосқан жаңалықтарының бірі – тарихты жасаушы кҥш – халықты бас қаһарман етір 

кҿрсетуінде. Кемел ақынның ҿз даласы, ҿз мекені жайлы кең серпінді шалқар шабытты шалқыма 

дастаны қазақ топырағында орнап жатқан жаңа заман, жаңа қоғамға арналған салауат жырындай 
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естілді. Дала тақырыбы – содан бері қазақ поэзиясының арналы арқауы. Осыған қарамастан оқушы 

қауымға ылғи ҿзіндік бетімен кҿрініп жҥрген барынша дара сипатты Қадыр Мырзалиев кҿп 

жҥйріктің кҿшелі ізі сайрап жатқан бҧл тақырыпқа тағы да бҥкіл бір кітап арнады. Кітап «Дала 

дидары» деп аталды. Кітапта Ілияс дастанындағыдай даламыздың ҿткені мен бҥгінін, жетіқат тарихы 

мен қазіргі ҿрелі ҿмірін қабыстыра жырлау, Олжас жырларындағыдай ҿткен шежіреден кҿбіне 

кҿлеңке мен кҿз жасын, мҧң мен наланы ғана кҿріп қоймай, езгі кҿрсе де еңсесі тҥспеген ҿміршіл ҿр 

кҥрестің ҥнін тану бар. Ақын тарихи тақырыпқа бой ҧрғанмен сҿздарлыққа, архив қотарған ҽсіре 

білімдарлыққа ҧрынбайды. «Дала дидарындағы» тарих – тек тақырып қана емес, ҽрі кітаптың басты 

қаһарманы да. 

 Қ.Мырзалиев тарихты тек ҿткенмен шектемейді. Ол ҥшін бҥгінгі ҿмір, ҿз тілімен айтсақ, «кешегі 

істің жалғасы, ертеңгі істің басы» бҧл. Демек, тарихты біліп қана қоймау керек, орынды жерінде 

онымен дауласқан да жҿн. Сондықтан да «Дала дидарындағы» ҿлеңдер азаматтық қҧштарлыққа толы 

ҿжет ҿлеңдер. Олар бҥгінгі жетістіктерге қуану мен бірге, кешегі мешеулікке қайғырады да.  

«Дала дидары» ҿткеннің тек мҧңы мен қапасын кҿріп налымайды, не ҽлдеқашан ҧмытылып, 

кҿзден ғайып болған экзотикалық елестерді қайта тірілтіп, таңырқамайды, тамсанбайды. Сол сияқты 

ол ҿз халқының бойынан тек жаман қасиеттерді кҿріп еңсесі тҥсуден, не бір ҿңкей жақсы мен 

кереметті ғана кҿріп ҿзге жҧрттарға шекесінен қарап кеуде қағаудан аулақ. Қ.Мырзалиев қилы-қилы 

тағдыр кешкен ежелгі халықтың ҿмір жолындағы, кҥрескерлік тарихындағы драмалық сҽттерді терең 

суреткерлікпен ғана емес, шынайы перзенттік махаббатпен, адал азаматтық жҥрекпен жырлаған.  

Бабамыздың шоқ басқан табанымен, 

Бірдей екен жақсысы жаманымен; 

Бір жаманы – тынымсыз кҿше берген, 

Бір жақсысы – қимаған даланы кең. 

Бір жаманы – кешігіп ҽліппе ашқан, 

Бір жақсысы – кҥйлері кҿбік шашқан.  

Бір жаманы – қыздарын малға сатып, 

Бір жақсысы – сҥйгенін алып қашқан. 

Мҧнда даттау да жоқ, мақтау да жоқ, махаббат қана бар. Ҿз тарихыңның барлық ақиқатын жете 

білсең шын адал махаббат сол.  

Кітаптың «Шоқ жҧлдыз» бҿлімі жарқын болашақ жолындағы бабалар кҥресіне арналған. 

Ақынның «басқа тілден аударып басқа тілге», «ҿз жерінен пана таба алмай, шетке барып дана 

болған» ҽйгілі ғалым Фараби, «қыран болып аспанға кҿтеріліп, жҧлдыз болып аспанда қалып қойған» 

Шоқан, «Дала Данкосы» Ыбырай, халқының «қынаптан суырған ақ алмасы» Исатай, «кҥйін тыңдаған 

жасық жігіт найзаға қалай жармасқанын білмей қалатын» кҥй қҧдіреті Қҧрманғазы, «тҧп-тҧнық 

даусымен дала аспанын мҿлдіреткен» ҽнші Біржан туралы жырлары шағын болса да шоқтықты 

жырлады.  

Ақын ҿз халқы мен ҿз мекенінің осындай қатпар-қатпар сырлары бар халық тарихын қапысыз 

ақтарып барып: 

Аман қалған шабуылдан жҥздеген, 

Батыр халық екенбіз ғой біз деген; 

Аямаған жҧрттан нанын тҥзбенен, 

Жомарт халық екенбіз ғой біз деген; 

Айтысатын ақсақалмен, қызбенен, 

Ақын халық екенбіз ғой біз деген; 

Болашақтан бір де кҥдер ҥзбеген, 

Жарқын халық екенбіз ғой біз деген, - деп тҥйеді... 

Жҧбан Молдағалиевтің эпик ақындарымыздың ішінен дараланып кҿрінер айрықша қасиеті 

даламыздың ҧлы қасиеттерін танытар ірі тақырыптарға баруында. Бҧл пікірімізге орай мынандай 

фактіге назар аударғанды қалар едік. Қазақ поэзиясында тың туралы, тың игерушілер туралы 

қаншама ірілі-ҧсақты туындылар дҥниеге келгенмен, «Қыран дала» поэмасындағыдай 

қарымдылықпен, «Қыран дала» поэмасындағыдай ауқыммен қалам тербегендер некен-саяқ. 

Дастанды бір деммен оқып шыққанда бірден байқалатын нҽрсе – Жҧбан Молдағалиев байтақ 

еліміздің еңсесі биік, іргелі шаңырағы Қазақстанның – туған республикамыздың поэтикалық 

портретін жасауды ҽуелден-ақ саналы тҥрде қолға алып, сол жолда жан-жақты һҽм жҥйелі еңбек 

еткен. Дҽлел: осыдан біраз жыл бҧрын ақын халқымыздың кешеден бҥгінге келу сапарына экскурсия 

жасаса («Мен - қазақпын»), бҧл шығапмаларында оның бҥгіннен ертеңге – жарқын болашаққа бет 

тҥзеген жасампаз тҧлғасын бейнелеуге, ерлігі мен елдігінің, сарқылмас жігер, кҥш-қуатының терең 
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тамыр, тҥпқазығын айқын кҿрсетіп беруге тер тҿккен.  

Дастанда туған жердің кемелденген кҿркіне ғашық кҿзбен тамашалай қарап, жан-тҽнімен қуаныш 

сезіміне бҿленген перзент махаббаты, жарқын болашағын жасампаз еңбегімен сҽулеттендіре тҥсу 

жолында аянбай тер тҿккен азаматтар тҧлғасы да шынайылықпен, қаламы қарымды шебер ғана 

қиюластырар қисынмен бас қосқан.  

Туған жер, халқы мен даласы, ана тіліне деген шынайы сезім дҥниеден ҿткен аса талантты, бҥгінгі 

қазақ поэзиясының ірі қҧбылыстарының бірі – Жарасқан Ҽбдірашев поэзиясына да тҽн. Бҧл да туған 

даласына арнап тҧтас жинақ шығарған авторлардың бірі. Ақын жырларында лирикалық қаһарман 

қолына найза ҧстап жауға шаппай-ақ, тау-тасты кезіп, кен қопармай-ақ, Фараби тҽрізді ғылым, білім 

ҥшін атамекенін тастап кетпей-ақ қазақ қамын мҧң еткен еңселі тҧлғаға айналады.  

Туған дала,  

менсіз талай қамалдар 

алыныпты!... 

Сенің арың –  

маған ар. 

Кешір мені,  

кеш келіппін ҿмірге!  

Кеш туыппын! 

Кеш қалыппын! 

Не амал бар? 

Саған уақыт сҽл қиындық жолдаса –  

қаға беріс қалмаспын мен, 

енді аса!...   

Бірақ мені кешірме сен, 

ҿмірде 

ҿлең қылар ҿз ерлігім болмаса!... 

дегенде ақынға тҥсер тарихи-қоғамдық салмақ-сыбаға айқындала береді. Жасрасқанның ерлігі 

ҿлең, парасат пен сезім жауапкершілігін қатар ҧстаған, сан алуан жанарлық тҥрлеріне атой салып, 

қылышын қынаптан суыратын ҿршіл де арлы, тҿрт аяғын тең басқан ереуіл ҿлең. 

Ақын туған дала тысымен қатар тербелетін ҿрелі толғамдары ҧлттық сана ҧлағатын шешендік 

ҥрдіспен ширата бейнелейді: 

    Шығармайын дыбысыңды, 

    дымыңды,-  

    десе де кім, 

ҿшіре алмайды ҥніңді. 

Сені мылқау ету ҥшін ҽуілі 

Кесу керек мына менің тілімді! 

Ҿжет қазақ, ҽр қазақ ҿз тілінде сҿйлесін!... 

деп шымырқанатын қаламгер мына тҧста халықтық дҽстҥр, салттың ҿріс алуына шідер салған 

заман қыспағына назаланып сҿйлеген. Тҧтас ҧлт-қауымның атынан азаматтық сенім биігінен ҥн қату 

– поэтикалық дайындықтың молдығы ғана емес, ішкі жан қуаты мен дҥниетаным тереңдігіне айғақ 

қҧбылыс. Қара кҥштің дҥлейлігін кім білсін, нҽзік ҿнер, адал жҥрек ҽлемді апаттан қҧтқара алады.  
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В начале XIX в. общественно-политическая жизнь башкир, как и других народов России в целом, 

сопровождалась трудностями и лишениями. Они «привлекались к войнам с Францией 1805–1807 и  

Турцией 1806–1812. В декабре 1805 г. на подкрепление русской армии к западным границам направили 600 

калммыков, 1000 оренбургских казаков и 7000 башкир. Некоторые полки приняли участие в военных 

действиях на территории Пруссии и Польши» [4,с. 346]. Помимо этого царская Россия, желая удерживать 

свободолюбивый и воинственный народ в железных тисках (видимо, не забывались Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева и его соратников Салавата Юлаева, Юлая Азналина, Кинзи Арсланова 

и др., ряд восстаний), еще в 1798 г. в крае была введена кантонная система. В памяти народной вместе с 

песнями о тяжелой войсковой службе, о беконечных походах и войнах сохранились и такие, в которых 

проклинались и обличались войсковые и кантонные чиновники – взяточники и притеснители народа. Так, в 

песне-легенде «Тухват-кантон» повествуется о жестокостях начальника 4-го кантона в Троицком уезде 

Тухвате Утявове. От башкир было получено около 200 жалоб о его произволе и насилии, по причине 

которой власти были вынуждены лишить Утявова должности и звания, отдать под суд и сослать в Сибирь 

на вечное поселение [4, с. 364].   

Тестем Утявова был неменее деспотичный и жестокий Кулуй Кучуков – в 1800-1825 гг. кантонный 

начальник 5-го кантона Челябинского уезда. О его бесчеловечности и зверствах в частности говорится в 

песне «Кулуй-кантон»: 

…Кулуй-кантон и злобен, и жесток, 

Попробуй молвить – саблю он хватает.  

О, сколько посрубали вы голов, 

Кулуй-кантон и писарь Ермолаев. 

Кантонный будет новый, говорят. 

И новый нас замучит, каждый знает. 

Ну почему Россия каждый раз 

Одних злодеев на кантоны ставит? 

В этом смысле башкирская и казахская литературы были схожи, так как именно в этот период 

вступивший на путь индивидуального ворчества «поэт страмится осмыслить исторический процесс и по 

своему влияет на него…» [5, с. 307]. Если в казахской литературе в этот период идет отделение ее от 

фольклорного творческого сознания, то в башкирской словестности эти две формы художественной мысли 

сближаются. Другими словами, в раскрытии внутренних социальных противоречий в обществе, плачевного 

состояния простого люда «письменная литература … вплотную приблизилась к фольклору», выразившись 

в «жанрово-стилевом и языковом своеобразии» [6, с. 82]. В творчестве  башкирского поэта-сэсэна – певца-

импровизатора Менди Кутуша-Кыпсаки (1763-1849) тема кантонной системы и жизни народа в условиях 

бесправия и жестокого обращения со стороны этих начальников освещена с использованием поэтических 

особенностей традиционного жанра баит. Надо отметить, что этот поэт, как и многие другие поэты-

современники, владели мастерством слова певцов-импровизаторов: у башкир – сэсэны, у казахов – жирау 

или акыны. Сказанные ими баиты или тулгау распространялись среди народа, передаваясь из уст в уста, чем 

обогащали духовное наследие своих предков. Они, хоть и начинали вступать на путь индивидуального 

творчества, однако не могли в одночасье оторваться от традиционных жанров и манеры исполнения, чем 

сочетали в себе элементы фольклора и литературы. Они «являлись не только сочинителями поэтических 

произведений, но и носителями сокровищ устного творчкства, их певцами, сказителями, исполнителями» 

[5, с. 307-308]. В этом отношении и М.Кыпсаки не был исключением. 

Действительно, Кыпсаки создавал свои песни в жанре баита, «синтезирующего в себе черты 

устной и письменной поэзий, двуедин по форме бытования: как литературное произведение, он 

закрепляется и бытует в письменной форме; как явление устно-поэтического творчества, 

подвергается изменениям устно, передаваясь из поколения в поколение» [3, с. 6]. Предположительное 

время становления баита как жанра, по мнению Б.С. Баимова, можно отнести ко времени образования 

единого башкирского этноса в XV-XVI вв., периоду, когда создавались лучшие образцы устно-
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поэтического наследия башкир [3, с. 9]. В них изображаются важные события из жизни народа, 

судьбы отдельного человека, отражаются общечеловеческие и личные чувства и переживания, 

сопряженные трагическими и драматическими событиями. Баиты повествуют в последовательности о 

том, что в реальности пережил лирический герой, через какие испытания ему пришлось пройти, 

какие трудности легли на его плечи – события изображаются в динамике от начала до конца, в 

процессе развития. Так, в народе известны баиты о драматической женской судьбе, выпавшей на 

долю, к примеру, вдовы, матери, на руках которой остались дети («Баит матери», «Баит Гайши», 

«Баит проданной девушки» и т.д.).  

В песне-баите Кыпсаки «Абдулла-ахун» события разворачиваются вокруг Абдуллы-ахуна, в 

поэтической форме изображается о том, как он стал кантонным начальником: 

Лишь вчера он был ахуном, 

А сегодня кем он стал? 

В Оренбурге пообтерся 

И к чиновникам пристал. 

Снял чалму, забросил четки 

И картуз себе достал. 

Стал начальником кантонным – 

Горло драть на всех он стал. 

Абдулла-ахун начальству 

Все старался угодить. 

Бедных грабить научился, 

Скот с подворья уводить…[3, с. 78] 

Так обличаются грязные дела ахуна, который, став кантоном, начал притеснять своих 

единородцев, бесчеловечно, несправедливо обращаясь с ними. Когда, наконец, народ, не выдержав 

всех его издевательств, поднялся против него и захватил его владение дом-йорт, он, как известно из 

баита, заплакал от безысходности. 

…Запрягал себе в дорогу 

Только пару лошадей. 

Как аул взбунтовался – 

Плакал, умолял народ [3, с. 80]. 

Писатели разных времен в поисках выражения реалистических картин из жизни народа, при 

создании произведений назидательно-дидактического характера, обращались к известному издревле 

сказочному наследию своего народа. Идейно-эстетическое значение, художественно-тематическая 

направленность их зависела от нравственно-этических требований и эстетического вкуса эпохи. В 

этом отношении не меньший интерес представляет творчество современника М. Кыпсаки писателя 

Хибатуллы Салихова (1794-1867). В его знаменитой книге «Маджмаг аль-адаб» («Сборник 

благочестия») сказочный сюжет претерпел художественную трансформацию. Надо сказать, что 

сборник представляет собой свод религиозно-эстетических, нравственно-этических учений. Он не 

имеет единого сюжета, и наставления и назидания, для более убедительности, подкреплены 

примерами из жизни, высказываниями авторитетных личностей (Абугалисина (Ибн-Сина), Д.Руми, 

Газали и т.д.). В то же время «идейно-тематическое содержание (произведения. – Н.Х.) отвечало духу 

своего времени, духовным запросам прогрессивно настроенных современников» [6, с. 175]. Одним из 

способов доведения своих идей до народа для писателя служили понятные для него (народа) 

сказочные сюжеты, мотивы и образы.  

В народном сказочном творчестве, как известно, есть немало разновидностей внутрижанровых 

форм таких, как сказки о животных, волшебные сказки, богатырские, бытовые, новеллистические 

сказки. В последних повествуется о разных ситуациях, приключениях, испытаниях, выпавших на 

долю героя – батыра, девушки-падчерицы, есть также о разных хитрецах и ловкачах и т.д. Среди них 

существуют сказки о простоках-глупцах и набитых дураках, попавших в разные смешные, глупые 

ситуации, в которых они еще раз подтверждают свой природный изъян. В сказках подобного типа 

изображается беспочвенный мечтатель лежебока, дармоед («Два лентяя»), забывчивый и делающий 

все невпопад и одураченный неверной женой муж («Глупый Шумбай»), в одной ситуации выполняет 

совершенно иное, не подходящее к этой ситуации действия («Три брата – три глупца»), порученную 

работу всегда выполняет наоборот («Глупые братья») и мн. др. [2, с. 42].  

В случае с упомянутым сборником Х. Салихова «Маджмаг аль-адаб» мы наблюдаем 

интертекстуальную связь, а именно имплицитную реминисценцию на башкирскую сказку этого 

жанрового типа. Им является третья часть сказочного сюжета «Три брата – три глупца», 
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подпадающего под тип АТ 163А «Глупец ударяет дубинкой или камнем по мухе или слепню, севшим 

на лоб спящего». Данный мотив восходит к притчам древних восточных сборников «Панчатантра» и 

«Калила и Димна», басням персидского баснописца XV в. Пильпая, послужившая источником басни 

Лафонтена «Медведь и любитель садоводов». Басня Лафонтена была переложена на русский язык 

Сумароковым («Друг Невежа»), затем Крыловым («Пустынник и медведь») и Хвостовым («Медведь 

и огородный») [2, с. 430]. В сказке этого типа рассказывается о том, как в лесу братьев донимают 

слепни. Младший помчался домой и говорит отцу, мол, в лесу налетели огромные птицы, работать не 

дают, налетают и клюют, налетают и клюют. И просит отца дать ему сукмар (дубину).  

Вернувшись в лес, видит: на голову старшего брата сел слепень. Младший брат размахнулся и 

ударил сукмаром по слепню. Старший брат упал замертво от удара. Тут слепень сел возле уха 

среднего брата. Младший, не мешкая, «одарил» сукмаром и по этому слепню, в результате, свалился 

и средний брат [3, с. 28].  

Эта часть сказочного сюжета художественно трансформировалась в «Маджмаг аль-адаб»е с 

некоторыми изменениями: присутствует змея, вместо слепней – муха, вместо братьев – путники. Так 

же в литературном содержании изменилось идейно-эстетическое значение сказки, согласно 

творческого замысла автора. Один из путников лег отдохнуть, а другой стал охранять его сон. Вдруг 

появляется змея. Однако тот, который охранял покой другого, испугался змея и подумал, мол, если 

ужалит, убью, а нет – уползет, не трону. Змея не жалит никого и уползает восвояси. Вот на лоб 

спящего товарища села муха. Тут сидящий не оплошал: взял в руку увесистый камень (сожалея при 

этом об отсутствие дубины) и со всего размаха ударил им по мухе. Да так, что выбил глаз у спящего 

[2, с. 188]. Как и в сказке, глупый герой, желая избавиться от мух, выбивает глаз своего спутника, а 

муха ему показалась размером с орла. Схожесть сюжетов, выраженных в тексте произведений 

фольклора и литературы, имеют интертекстуальную связь. Первичный текст сказочного сюжета и 

литературный текст имеют «единое содержание, не обязательно выражаемое одинаково, но 

ощущаемое читателем как определенного идейного комплекса». В этом отношении автор 

произведения придерживается идейно-эстетических взглядов народа, используя их в своих 

творческих целях.  

Таким образом, в силу того, что каждой эпохе характерны свои эстетические вкусы и этические 

взгляды, в зависимости от этого и к фольклору менялось отношение. В творчестве башкирских 

писателей XIX в. (Менди Кутуша-Кыпсаки, Хибатулла Салихов, а также Шамсетдин Заки, Акмулла, 

Мухаметсалим Уметбаев и др.) фольклорные традиции нашли своеобразное применение. В период 

обострения социально-экономической, политической обстановки в крае фольклор представлял собой 

один из способов художественного выражения важных для своего времени прогрессивных, 

просветительских, дидактических идей. В произведениях  башкирской литературы этого периода на 

фольклорные традиции возлагалась важная идейно-художественная функция. С их помощью поэты 

выражали свое отношение к действительности, уличали отрицательные явления, происходящие в 

обществе, в крае. Так, в творчестве М. Кыпсаки, жившего и творившего в период, когда баит 

сформировался и укреплялся как жанр фольклора, его использование в авторском творчестве – 

явление закономерное. Некогда зародившись в народном творчестве, баит был подхвачен Манди 

Кутушем Кыпсаки и послужил хорошим средством доведения до народа всей правды суровой жизни. 

Данное произведение позже дошел до наших дней в виде песни. В сборнике поучительных 

произведений «Маджмаг аль-адаб» Х.Салихова сказочный мотив «Глупец ударяет дубинкой или 

камнем по мухе или слепню и т.д. наделен идейно-художественной функцией, раскрывающей 

важные нравственно-этические проблемы современности. Здесь наблюдается явная 

интертекстуальность, достигающаяся заимствованием, реминисценцией не повторением слово в 

слово текстов или использованием неких знаков, а наличием героев – братьев или путников, 

мешающих им мух или оводов, полного недоразумения не совсем счастливого финала действа. Далее 

сюжеты фольклорных и литературных произведений развиваются по-разному, кульминация, развязка 

наступает также иначе. Однако факт присутствия интертекстуальной связи бесспорно. 
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ШЕРНИЯЗ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

 

Шернияз Жарылғасҧлының атағы  ҥш жҥзге бірдей  мҽлім. Оның себебі Шернияздың ҿткір 

сҿзінің, уытты тілінің халық кҿкірегіндегі айтылмақ ойды дҿп басып жырлауында. Ҽр ҿлке 

Шерниязды ҿзінің ақыны тҧтып, оның айтқан сҿздерін жаттап айтып, ҿлеңдерін ауыздан – ауызға 

таратқан. Шернияздың атағының алысқа кетуі осыдан.    

Шернияз 15 жасар шамасынан - ақ кішкене ділмар шері атанады. Сол он бес шамасында Шернияз 

адайдың атақты ақыны домбырашы Абылмен кездеседі. Абыл кіші жҥз елін аралап жҥріп, кете еліне 

келеді. Осы кезден бастап Шернияз Абылды ҧстаз тҧтып, қасына ереді. 

Шернияз ел ісіне де белсене араласады.  Исатай Тайманов бастаған Кіші жҥз қазақтарының 

кҿтерілісіне қатысады.  Исатай қазаға ҧшырап, кҿтеріліске қатысқандар жазаға тартыла бастағаннан 

кейін, Шернияз Баймағамбет сҧлтанның қудалауына тҥседі. Бас сауғалап лажсыздан Баймағамбетке 

бағынышты болып, онымен татуласса да, Исатаймен  жолдас болған кезін аңсауын, қуғында жҥрген 

Махамбет ақынмен кездесуін қоймаса керек. 

Баймағамбет Шерниязды ҿз сынынан ҿткізеді. Шернияздың Баймағамбетке, оның ҥй - ішіне 

қарата айтылған  мақтау, даттау ҿлеңдерден тҧратын атақты арнаулары осы кезде туған. 

Шернияздың туған, ҿлген жылы туралы дҽл мҽлімет ҽртҥрлі. Кейбір деректерге қарағанда, 

Шернияз1817 жылы туып, 1881 жылы қайтыс болған.  Бҧдан басқа да деректер бар. Олардың 

ішіндегі ең маңыздысы, ҽрі нақтылысы Шернияздың туған жылын дҽл кҿрсететін дерек деп патшалы  

Ресейдің Айрықша  тапсырмалар жҿніндегі шенеунігі  Лазаревскийдің Орынбор шекара 

комиссиясының тҿрағасы В.М.Ладыженскийге жолдаған  рапортында кҿрсетілген  мҽліметті атау 

керек. Бҧл  рапорт (донесение) 1850 жылдың 26  маусымында жазылған  екен. Бҧл  жазба  қҧжатта  

Шернияз 42 жаста  деп кҿрсетілген. Осы  факт  бойынша  Шернияз 1808 жылы  туған болып  шығады.  

Сҿзіміз дҽлелді  болуы  ҥшін  ол  рапорт  мҽтінін  толықтай  келтіре кетейік.  

 Ярлыкашев  Ширнияз (Шернияз Жарылғасҧлы) –мулла, бий, 42 лет. Небольшего роста, 

плотен; с рябоватым лицом выражение  которого чрезвычайно изменчиво и  совершенно повинуется  

произволу; живыми умными глазами; маленькой  черной  бородою и усами. Сын известнейшего в 

алимулинском поколении  своей ученостью и влиянием муллы.  Айдарова  отделения, малаева  

потоотделения. Место  кочевания: летнее – по Уилу, Киилу, Большой и Малой Хобдам, Илеку и 

Чингирлау; зимнее – на Тайсугане, иногда на р.Уил. Имеет одну жену и четырех сыновей. Состояние: 

посредственное. Весьма умен, очень способен и хорошо грамотен (по -татарски); прекрасно говорит. 

Общее мнение признало в нем  первого в Западной части импровизатора: сложенные им  песни 

известны в орде и повторяются многими. Характера живого, извилистого, вкрадчивого, изменчивого, 

непостоянного; чрезвычайно честолюбив; искателен и, смотря по обстоятельствам, служит то тому, 

то другому; отлично усерден, ежели захочет служить, и усерден с весьма большой пользой для  того, 

кому он служит. Способностью убедительно говорить он приобрел замечательное  влияние на 

однородцев; в орде  его все знают и отличают. Предан. За преданность г.бывшим председателем 

Комиссии, с разрешения г. военного губернатора, награжден большим золотым перстнем с печатью в 

30 руб. серебром. Под судом и следствием не состоит, в  неблагонамеренных и неприличных 

поступках изобличаем не был, предосудительных страстей я за ним не замечал. [1.280] 

Тіл-ҽдебиет институтында Шернияздың 1925 жылы Москвада басылған Алыш ақынның 

варианты, Омарбек, Мҽшһҥр-Жҥсіп жинаған варианты [2]– жалпы ҥш тҥрлі вариант бар («Шернияз 

ақын» ҿлеңдері, «Шернияз», «Шернияздың Баймағамбетке айтқаны»). Бҧлардың аттары ҽр басқа 

болғанмен, желісі бір. Ҿлеңдер Шернияздың Баймағамбетке келіп кездесуінен басталады да, ҿзінің 

кім екенін таныстыру, Баймағамбеттің  бҧйрығы бойынша, оның қызын, ҽйелін, ҿзін мақтау, 

Исатайды мақтау,Медебаймен (бір вариантында Марабай делінеді) айтысып жеңуімен аяқталады.  

Алыш ақынның вариантында Шернияз ҿлеңдерінің аяғы Байғара болыстан зорлық кҿрген 

Шернияздың арыз айтуымен тынса,Мҽшһҥр-Жҥсіп варианты Шернияздың Баймағамбеттің қызының 

тойын бастауы, Баянасқа айтқан ҿлеңімен аяқталады. 
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Нҧржігітҧлының«Шернияз тарихы» жҽне Жҽмет жыраудың «Ақкете Шернияз ҿлеңі» атты 

қолжазбалары тағы бірнеше ҧсақ ҿлең бар. Ҽсіресе қҧнды материал деп Нҧржігітҧлының 

қолжазбасын айтуға болады. Мҧнда Шернияздың ҿмірімен байланысты оның ҽр жағдайда айтқан 

ҧтымды қысқа-қысқа бір ауыз, екі ауыз ҿлеңдері мен бҧрынғы баспа, жинақтарда 

болмаған«Шернияздың Қази би мен Ҽлен тҿреге айтқан сҿзі», «Терме», «Ҿмір туралы айтқаны» 

дейтін бірнеше жаңа ҿлеңі бар. Бҧл ҿлеңдері Шернияздың кҿзқарасын айқындау ҥшін бағалы 

материалдар деуге болады. 

Қазақтың оған шейінгі ауыз ҽдебиеті, тарихи ҽдебиет нҧсқаларын алсақ, табиғаттың ҽр алуан 

қҧбылыстарын бақылай келіп, оларды тану ҥшін жоғарғы айтылғандар тҽрізді, тҧжырымды сҧрақтар 

қойған шығарма не жоқ, не жоқтың қасы. Ҽйтсе де сол сҧрақтарды қоюдың ҿзі тек қана ақынның 

емес, халықтың ҿмір қҧбылыстарын білсек, танысақ деген арманын мегзейтін секілді. 

Шернияз ақын - оқыған, хат білген адам. Оны бір жағынан жоғарыда кҿрсетілген рапорттан  

байқасақ, екінші жағынан Шернияздың ҽкесі Жарылғас ел ішінде кҿзі қарақты адам,  молда деп 

аталынады. 

 Кейбір мҽліметтерде Шернияздың ҿзін де ҽйелдер «молда қайын аға» деп атаушы еді дейді. 

Бірақ, Шернияз ҿлеңдерінің қҧрылысы мен қолда бар материалға қарағанда, ол ҿлеңдерін жазып 

шығарған адам емес, ауызша, керегінде жанынан тез шығарып айтуға бейім ақын екендігі 

аңғарылады. Ҿйткені ҿлеңді тез шығаруы жағынан алсақ та, тілі жағынан алсақ та немесе 

айтыстарында қолданған ҽдіс жағынан қарасақ та, Шернияз ҿлеңдерінде суырыпсалмалық дҽстҥр 

берік сақталады. 

Суырыпсалмалықтың ҿзіне тҽн сан алуан ерекшеліктері бар. Соның бірі -жепелдеме сҿз тапқыш, 

ҽзір жауаптылық. Бҧл қасиет Шерниязда  анық байқалады.Баймағамбет шабамын деп, қылышын 

суырып алғанда айтқан «Хан қолында ҧстаған,қысқа қылыш» дейтін ҿлеңін импровизаторлықтың 

тамаша ҥлгісі десек,«Шернияз тарихы» атты қолжазбадан алынған тҿменгі ҿлеңі, тез айтуға 

машықтық, сҿз ҧсталығы жағынан жоғарғы ҿлеңнен де асып тҥсетін сықылды. 

Суырыпсалма ақындарға тҽн  ерекшеліктің бҽрі  де Шернияз ҿлеңдерінің сҿз, сҿйлем 

қҧрастыруындағы негізгі ҽдіс. Бҧл – суырыпсалмалық қасиет  халық ақындарының дағдылы салтын 

берік сақтағандығын айқындайтын жайттың бірі. Алайда  Шернияз халық ақындарының ҽдістерін  

берік сақтайды деп тҧрсақ та, оның ҿзіне тҽн, ҿзінің ақындық бетін кҿрсететін ерекшелігі де жоқ 

емес. Қай кезде болсын, тарихтан орын алған  ақындардың  бірінен екіншісінің айырмасы болмай 

қоймайды.  Осы тҧрғыдан қарағанда Шернияздың ҿз кезіндегі,  не ҿзінен бҧрынғы ақындардан 

айрықша бір ерекшелігі - оның ҿмір қҧбылысын шебер  суреттеуі,  поэтикалық тілінің аса 

қуаттылығы. 

 Қазақ ҽдебиетіне Шернияздың ҽкелген бір жаңалығы ертеден келе жатқан импровизация 

ҿнерін кемелдендіре, жетілдіре тҥсіп,оны ҿзіне қарсыласушылардың міндері мен кемістіктерін, оғаш 

мінездерін кҿрсетуге, ҽжуа етуге шебер пайдалануында демекпіз.Бҧған ҥлгі ретінде, Шернияздың 

Баймағамбет тҿремен кездескендегі айтқандарын атаса жеткілікті. Сонымен бірге Шернияз он бір 

буынды қара ҿлеңді де кең қолданады.  

 Шерниздың ҿлеңдері, кҿбінесе, ауызша тараған, шығармалары 1925 жылы Мҽскеуде, 

Ташкентте (Ілияс Жансҥгіров жариялауында) жарық кҿруінен бастап, ҽр кездерде шыққан орта 

мектептерге арналған хрестоматияларда, «XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ ақындарының 

шығармалары», «Айтыс» жинақтарында басылған. 

Шернияз ҿлеңдеріндегі сыншылдық қуаттың қайнары оның шындық пен ҽділдік жолындағы 

ҿршіл кҥрескерлік рухында жатыр. Ақынды Исатай мен Махамбет бастаған кескілескен бітіспес 

кҥрес аренасына алып келген де осы қасиеті еді. Бҧл кҥресте ақын ретінде оның жырларындағы 

ҿршілдік пен ҿткірлік қасиеттер ҧтқырлық танытты. Халықты кҥреске ҥндеп, Исатайға жалынды 

жырымен дем берген ақын соқтықпалы, астан-кестен тағдырдың сынағынан ҿтті. Кҥрес жеңіліске 

ҧшырап, амалсыздан Баймағамбеттің қасынан табылғанымен, ол осы ҿршілдігінен айныған жоқ. 

Жеңіліс оның жігерін жасыта алмады. Исатай бастаған кҥрескерлік қозғалысқа тілеулестігін 

бҽсеңдетпеді. Адамдық болмыс, тіршілік тілегі шегініс тапқанмен, ҿршіл рух қашан да ҥстем тҧрды. 

Кҿл қылып қҧйдым талай судай ағын, 

Сҿйлей кҿр ҿлмей тҧрып тіл мен жағым. 

Дҥниенің машақатын шектім талай, 

Алмасын тірлікте елдің бағын! – дегендей, Шернияз кҿтерілісшілер қуғынға ҧшырап, халықтың 

дағдырған талайы мен ҿз басының ҿкінішін айқын аңғартады.  

 Тіл ҿткірлігі  – терең сыншылдықтың қҧралы. Мҧны  «сатира –кҥштілер қаруы» деп 

Т.Қожекеев айтқандай  ақын ҿлеңдерінен айқын кҿреміз. Шындықты бетке ҧстап, дҧрыстық жолынан 
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тайсалмаған ақын қашан да тура сҿйлеп, бетке айтады. Шайырдың ҿтімді пікірі, ҽсіресе, оның 

Баймағамбетке айтқан сҿздерінен айқын кҿрінеді. 

«Ақынның шын сырын, шын кҿңілін Исатай туралы айтқан ҿлеңдерінен кҿруге болады, – дейді 

Қ.Жҧмалиев,  Исатай жҿнінде қолданған ҽр сҿз, ҽр образында ҥлкен махаббат, терең сҥйіспеншілік 

жатқаны аңғарылады». [3, 74] 

Шынында да, Исатай образы – ақын шығармаларындағы орталық идеялық тҧғыр, кҿркемдік-

идеялық тҧрғыдан идеалды образ деңгейіне кҿтерілген бейне. Ақын батыр бейнесін ерекше 

шабытпен, кҿркемдік қуатпен жырлайды. Оның адамдық қасиеттерін, батырлығын, ел қамқоры 

болған бауырмалдығын ҥлгі етеді. Елді Исатай секілді ҽділ де адал, халық ҥшін жанын аямайтын 

адамдар билеуін армандайды. Ақынның бҥкіл шығармашылығында желі тартып отыратын батырдың 

асыл тҧлғасы ҽр қырынан кҿрініп, ақын армандаған ел басшысының біршама жинақтық образы 

беріледі. 

От ауызды, орақ тілді шешен,   ділмар ақын Шернияз ҽрі би, ҽрі молда болған кісі. Соған 

қарағанда ақын басынан ҿткен оқиғалар мен ҿлең-жырларын ҿзі жазып таратуы да мҥмкін. Шынында 

да Қазан тҿңкерісіне дейін-ақ, Қазақстанның барлық ҿлкесіне даңқы жайылған Шернияз 

шығармаларын қазақтың кҿптеген ақындары жаттап алып, елге таратып жҥрген. 

Бҧл ретте Х.Сҥйіншҽлиев: ―Шернияз аты ҥш жҥзге мҽлім. Оны ҽр облыс ақындары сҥйсіне 

жырлайды. Кҿкшетауда – Алыш, Жетісуда – Сҥйінбай мен Омарбек, Балқашта – Шашубай кҥні 

кешеге дейін Шернияз ҿлеңдерін жырлап келген-ді. Бҧлардың ҽрқайсысы оның жырын ҿз 

естулерінше айтып жҥрген. Бірақ, олар Шернияз ҿлеңдерінің негізгі арнасын бҧзбай сақтап отырған‖ 

[4.29]– деп байыпты пікір білдірген. Бҧлардан басқа Баянауылдағы Мҽшһҥр Жҥсіп, Бесқаладағы 

Шҽйіп, Қазалыдағы Базар, Нҧртуған т.б. ақын-жыраулар да Шернияз толғауларын ҿзінше ҿрнектеп, 

елге ҿнеге ретінде ҧсынған. Ҽсіресе, Базар мен Сҥйінбай сынды жыр жҥйріктерінің ҿлеңдерінен 

Шернияз сарынын айқын аңғаруға болады. Сҥйінбайдың Тезек тҿреге арнаған толғауларындағы бір 

қатар мотивтер (кҽрі ат, кҽрі атан, Абылай, Айшуақ, Нҧралы хан т.б.) Шернияздың Баймағамбет 

сҧлтанға айтқан атақты толғауларын еске салатындай. Сондай-ақ, 1925 жылы Ташкентте жарық 

кҿрген ―Терме‖ жинағында Шернияз, Базар, Сҥйінбай ҿлеңдерінің қатар басылуы да бҧл ақындардың 

ХІХ ғасырдағы қазақ ҽдебиетінде елеулі орын алғанын байқатады. Шернияз бен Базардың 

шығармашылық стилінде ҿзара ҧқсас тҧстар жеткілікті. Екі ақынға ортақ басты қасиеттердің бірі – 

олар нені жырласа да жеріне жеткізіп, тауыса айтады, кімді сынаса да ҿлтіре мінеп, масқаралап 

шеней айтады. Ҽсіресе, екеуінің адамның жақсы-жаман образын ашудағы теңеу, салыстырулары мен 

қағытпа сҿздері қайталанбас айшықтылығымен қалың қазақтың есінде қалған. 

Ел аузындағыҽңгімегеқарағанда, кейбірби-

тҿрелерБазардыкҿргенжерде―Шерниязшаҿлеңайт‖депқолқалайдыекен. Сірҽ, 

тілімірдіңоғындайжыраудыңбіреудіҽжуалауғашеберлігінқызық кҿрсекерек. Шернияз туралы деректер  

20 - жылдардан бастап жиналып,зерттеле бастады.1925 жылы шыққан ақынның алғашқы жинағынан 

кейін,Ташкент қаласында «Ҽдебиет терме» жинағы  баспа бетін кҿрді. Бҧл жинақты  қҧрастырушы  

белгілі жазушы І.Жансҥгіров болатын.Ол   Омарбек ақыннан  Шернияз ҿлеңдерінің біразын  жазып 

алып, жинаққа енгізген. 

 1936 жылы жазушылар С.Мҧқанов  пен Қ.Бекхожин орта  мектептер ҥшін жазған  

хрестоматияларына Шернияз ҿлеңдерін  кіргізді. Ал С.Мҧқанов  ҿзінің 1942 жылы жазған  «Қазақтың 

XYIII-XIX ғасырлардағы ҽдебиеті  тарихының очерктер» кітабында  Шернияз туралы  мҽліметтер 

берсе,  республикалық газеттерде де ақын туралы мҽліметтер жарияланып жатты. Мҽселен ,1940 

жылы Ҽлішер Т. деген азаматтың «Шернияз-шешен» деген мақаласы  басылып шықты деген дерек 

бар. 

Кейін профессор Қ.Жҧмалиев  Шерниязды  орта мектепке жазған оқулықтары мен 1957 жылы 

шыққан мақалалар  жинағының I-томында сҿз етті.Онда ол ақынның ҿмірі мен творчествосына  

талдау жасап анықтаулар енгізіп,қҧнды пікірлер айтқан. Зерттеушінің Шернияз  туралы  мақалалары 

Қазақ  ССР  Ғылым академиясының  «Хабаршы» (1959ж.3-серия) мен М.Ҽуезов атындағы ҽдебиет 

пен ҿнер институты шығарған  «Қазақ ҽдебиетінің тарихы» (2т.1961ж.) кітаптарында да басылды. 

Х.Досмҧхамедҧлы  М.Ҽуезовтің бҧл  еңбегінен соң бір жылдан кейін жарық кҿрген «Год работы 

Казахского высшего педагогического института» атты жинаққа енген «Қазақ халық ҽдебиеті. 

Қысқаша очерк» деген ғылыми зерттеуінде ҿзі жіктеген поэзияның тҥрлерінің бірін «зар заман» деп 

атады. Ғалымның бҧл еңбегінде  М.Ҽуезовтің «Ҽдебиет тарихы» атты кітабының «Зар заман 

ақындары» тарауына ҿзек болған Асан Қайғы, Бҧқар, Досқожа, Шернияз, Базар, Мҧрат, Нысанбай, 

Кҥдері, Ығылман, Нарманбет сияқты ақын-жыраулардың есімдері аталады  [5, 95] .  
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Сҽбит Мҧқанов 1942 жылы жарық кҿрген «Қазақтың  XVIII-XIX ғасырдағы ҽдебиетінің 

тарихынан очерктер» атты кітабының бір тарауын «Зар заман» деп атады. Бҧл топтың жҧрт 

ҧғымында қалыптасқан ҿкілдері – Шортанбай Қанайҧлы мен Мҧрат Мҿңкеҧлының қатарына 

Шернияз Жарылғасҧлын қосты. Бірақ, бҧдан соң Шерниязды жаңағы шоғырға телу ҥрдісі 

қалыптаспағанын, тҥптеп келгенде ақын шығармашылығы зар замандық сарындардан аулақтау 

екендігін айта кеткенді жҿн санаймыз [6, 120-121]. 

Ал 1940 жылы Мҽскеуде жарық кҿрген «Песни степей» атты қазақ поэзиясының антологиясына 

(қҧрастырған Л.Соболев) ҽдеби мҧраларымыздың  бірқатар ҥлгілері енгізілді. Кітап тҿрт тарауға 

бҿлінген: хан сарайы маңындағы ақындар (Бҧқар, Нысанбай, Досқожа), кҿтеріліс дҽуірі поэзиясы 

(Ығылман, Махамбет, Шернияз), зар заман («эпоха скорби») ақындары (Шортанбай, Мҧрат), XIX 

ғасырдағы жазба ҽдебиеті (Ыбырай, Шҽңгерей, Абай, Жҥсіп, Нҧржан).  Мҧның бҽрінде ҿзара 

сабақтастық бар екені белгілі. Қ.Жҧмалиев те Шерниядың бҧрын жарық кҿрмеген ҿлеңдерін 

жариялап,ҿлеңдерінің варианты туралы  шолулар жасады.Ҽсіресе, ҽдебиет пен ҿнер иститутының 

қолжазба қорында қорғаусыз жатқан Нҧржігітҧлы  мен Жҽмет жыраудың варианттары туралы берген  

мҽліметтері ҿте қҧнды. «Жҧлдыз » журналында жарияланған «Ҽлім мен Қазы биге» ,«Терме» аты 

ақын толғаулары ҿзінің мҽнділігі мен Шернияз  туралы  тҥсінігімізді молайта тҥседі.Ақын туралы ел 

аузында жҥрген ҽңгімелерді  айтпағанда, сол жылдардағы баспасҿздерде алдыңғы қатарлы қазақ 

зиялылары кейінгі ҧрпаққа ҥлгі болар елдік рухани қазыналарға ерекше кҿңіл бҿлді. Қазақ ауыз 

ҽдебиетінің озық ҥлгілерінің,батырлық, ерлік дастандардың жарық кҿре бастаған кезі де осы 

тҧс.Шернияз ақын шығармашылығын алғаш зерттегендердің бірі Халел Досмҧхамедҧлы болды.Оның 

''Сҽуле'' (№3, 1924), ''Қызыл Қазақстан' (№5, 1924) журналдары  мен сол жылдары Ташкентте жарық 

кҿрген Қазақ батырлары, Исатай мен Махамбет туралы еңбектерінде ''Шернияз кім?''- деген сҧраққа 

жауап ізделіп,ақынның басқалардан басты ерекшеліктерінің бірі - шешендігі,суырып 

салмалығы,тапқырлығы кеңінен сҿз болады [7. 96]. Зерттеуші ҽрі қарай ҿз ойын жалғап, Шернияз-

Исатай батырдың,оның жолдасы Махамбеттің, Баймағамбат сҧлтанның замандасы. 

Ел  арасындағы  ҽңгімелерге қарағанда Шернияз жай ақын емес, тапқыр,сҿзге тарылмайтын, тез 

жауап  бергіш,мысқылдауға, ҽзілдеуге шебер, ылғи тақпақтап сҿйлеген, аузынан шыққан сҿздің бҽрі 

билік болған, сҿзге жҥйрік шешен. Сондықтан да ел арасында Шерниязды ақын демейді, шешен 

дейді.Шернияздың халық арасында сақталған ҽділдік, теңдік, ел мҧңын жырлаған ел аузында сҿзі 

кҿп, бірақ осы кҥнге дейін жиылған жоқ.Шернияз ҿз заманындығы Жиренше болған деп айтуға 

болады. 

Бҧдан кейінгі уақыттарда  фольклортанушы ғалымдарымыз ел ҽдебиетіне, айтыс, т.б қатысты 

жазылған еңбектерінде Шерниязға тоқталмай  ҿтпеген.І.Жансҥгіров, С.Мҧқанов,Қ.Бекқожиндер 

Шернияз ҿлеңдерін хрестоматияларға кіргізсе, Мҧхтар Ҽуезов ''Ҽдебиет тарихы ''(1926) еңбегінің  

''Айтыс'' деген бҿлімінде,Қажым  Жҧмалиев Махамбетке қатысты зерттеулерінде,Есмағамбет 

Ысмайлов Халық ақындарына қатысты зерттеулерінде Шернияздың  жоғарыда аталған ҿзіндік 

ерекшеліктеріне тоқталып ҿтеді . Шернияз  жҽне оның қалыптасқан ҽлеуметтік ортасы туралы 

деректерді  Х.Сҥйіншҽлиевтің  ''ХІХ ғасыр ҽдебиеті'' (5-ші кітап, Алматы, 1992), Ҽнес Сарайдың  

«Исатай мен Махамбет»(Алматы «Ҿлке», 1997), Ҽ.Кекілбайҧлының «Шандос» (Атырау, 2003) 

кітаптарынан, «Батыс ҿңірі халық ҽдебиеті» кҿп томдық жинақтарынан кездестіреміз. «Қазақ 

ҽдебиетінің тарихында»: «Шернияздың туған, ҿлген жылдары туралы да мҽлімет жоқ» [5, 258]  – 

деліне келе: «бірақ Исатай-Махамбет бастаған халық кҿтерілісіне бастан-аяқ қатысуы, кҿтеріліс 

басылғаннан кейін де бірнеше жылдар ҿмір сҥргені мҽлім» [5, 258] – деп жазылады. Бҧл арада 

зерттеуші-ғалымдар ҼҾИ-ның архивінен келтіреді. Махамбетпен ҥндес ақын Шернияздың ҽдеби 

мҧрасы толыққанды зерттеуді қажет етеді. Шернияз ақынның мол мҧрасы ҽлі де болса қолжазба 

қорында сақталуда. Ел ішінен Шернияздың жырларын жеткізушілердің бір ғана ҿлең нҧсқасын тҥрлі 

вариантта жырлаған тҧстары да бар.  

Белгілі  Алаш қайраткері Халел Досмҧхамедҧлы Исатайдың сҿзін дҧрыстап, ең ҽуелі сҿз 

шығарған – беріш Қуан жырау, екінші Исатай туралы кҿп сҿйлеген Исатайдың жолдасы - Махамбет 

жырау, Исатай туралы сҿзді кҿп айтқан адамның бірі – Кете Шернияз шешен екендігін айтқан еді. 

Исатайдың ғана емес, Махамбет есімінің де алғаш жыр жолдарында қҧрметпен аталуы Шернияз ақын 

атымен тығыз байланысты. 1989 жылы «Жазушы» баспасынан жарық кҿрген Махамбеттің «Ереуіл 

атқа ер салмай» атты  ҿлеңдер  жинағының 125-бетінде ақынның Шерниязға айтқан жҧмбағы 

берілген. Махамбет Шернияз шешенге қонақ болады. Аттандырып жатып, Шернияз Махамбетке бір 

ауыз сҿз айтады. Сонда  Махамбет те, Шернияз да жҧмбақ ҿлең айтады. Мҧнан соң екеуі жолыға 

алмапты. Шернияз: «Батырдың сҿзін шеше алмадым, дегенмен ҿзін айтамын», - деген екен.               

Сондағы Шернияздың сҿзі: 
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Кҿк ҥйрек кҿлде отырған   жергілікті, 

Ғалымдар шариғаттан жол біліпті. 

Жолдасы ер Исатай - ер Махамбет, 

Сҿз барма тыңдайтҧғын ескілікті? - деп қоштасарда қимас ағадан ескере жҥрер есті сҿз айтуды 

сҧрайды. Оған жауап ретінде ақын ағасы жҧмбақпен ой жасырады. «Тар жерде сҿйле дедің, бол ҽзір 

деп. Осыдан ҿзім қайтып келгенімше, Би Шернияз, жауабын қой ҽзірлеп», - деген жолдарымен 

аяқталатын 17 жолдық «Махамбеттің жҧмбағы» беріледі. Бҧл ҿлеңнің біз ҥшін қҧндылығы  

«Жолдасы ер Исатай - ер Махамбет» деген тіркесте  ең алғашқы рет    екі ағасына Шернияздың 

ерекше баға беріп, сипаттауы болса, жҽне бір маңызды бағалылығы «Шернияз шешен болсаң, бҧл 

сҿзімді желдей болжа», «Би Шернияз, жауабын бҧл сҿзімнің қой  ҽзірлеп,» - деген жолдарда 

«Шернияз шешен», «Би Шернияз» деген сҿздердің тҧңғыш рет ақын Махамбеттің аузынан 

шыққандығында. Шернияздың кіші жҥздің биі екендігі патша шенеунігі Лазаревскийдің рапортында 

айтылғандығын жоғарыда кҿрсеттік. Бҧдан Шернияздың тек қана ақын емес, сонымен бірге би 

болғандығын да кҿреміз. 
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Қазіргіні ҿткеніміз арқылы тҥсініп, саралауға болады. Тарихи роман жазушылар ҽдетте қысқа 

уақытқа сыймайтын, бір ҧрпақтың ғҧмырымен ҿлшенбейтін қайшылықты жағдайларды суреттейді. 

Бҧл ретте тҧтас дҽуірді қамтитын қайшылықтар – ҽртҥрлі соғыстар, ҽлеуметтік катаклизмдер, 

олардың бҧқара халық тағдырына тигізген ҽсері алғашқы орында тҧрады. Романшылар тҥйінді 

қайшылықтардың сахнасы ретінде кейіпкердің жеке тҧрмысын да кҿрсетеді. Олар ҽдеттегі қарапайым 

тҧрмыстың тасасында қарастыра отырып, адам ҿмірінің ҽмбебап бастауларын табуға ҧмтылады, бҧл 

жерде жазушы тҧрмысты суреттеуші ғана емес, соғыс жҽне бейбітшілік, ҿмір мен ҿлім, жеке 

тҧлғаның тарихтағы, халық тағдырында алатын орны туралы пайымдаушы философқа айналады. 

Ҥлкен жазушы ҿмірді сҥреңсіз тіршіліктің тізбегі деген бір жақты кҿзқараспен шектелмейді, оның 

суреткерлік қырағы кҿзқарасы осы тіршіліктің тереңінде қандай да бір ҥндестік, тҧрмыстың жоғары 

заңдарына бағыну болатынын анықтауға бағытталады.  

Кҿркем ҽдебиеттегі тарихи проза дҽстҥрін талдауда «тарихилық» ҧғымының мҽнін тҥсінген жҿн. 

Тарихилық ҧғымына «Ҽдебиеттану. Терминдер сҿздігінде»: «ҽдеби шығарманың тарихи-ҽлеуметтік 

ортамен, белгілі бір халықтың  мҽдени тарихымен, салт-дҽстҥрімен ҧлттық мінеіз ойлау мінез ойлау 

ерекшеліктерімен, аңсар, арманымен тамырлас қҧбылыс. Осынау «тарихилық» ҧғымы суреткер 

дниетанымы мен шартараптылығына, асқан білімділігіне, яки мынадай таным кезеңдеріне 1) ҿткенді 

(ретрогноз), 2) бҥгінгіні (презентогноз), 3) болашақты (прогноз) жетік, жан-жақты меңгергеніне 
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тікелей қатысты. Ҽдебиеттегі  тарихилық  жҽне  зерттеу  саласындағы методикалық ҽдіс ретіндегі 

тарихилық ҿмірдегі, ақиқат болмыстағы ҽр қҧбылысты тексеру мен бейнелеу, жалпы тарихи процесс 

бҿлшегі, яғни тарихи сабақтастық негізінде қарастырылуға тиіс. Сонымен тарихилық, белгілі бір 

заманның нақты тарихи жағдайларын, қайталанбас келбеті мен ҿзіндік қасиеттерін, мҽн-мағынасын, 

болмысын, ҧлттық тарихи шындығын идеялық танымдық тереңдігін кҿркемдік тҧрғыдан жырлап, 

тарихтың философиялық кҿркемдігін шебер жеткізу» [1, 319], - деп анықтама берілген. Яғни тарихи 

шығарма тереңінде тарихилық принциптері сақталуы тиіс. 

Тарихи романдар – халықтың ҿткен ҿмірі туралы тарихи деректерді кҿркем шындыққа 

айналдырып, тарихи тҧлғалардың кҿркем бейнесін жасаған жазушының шығармасы. Тарихты дерек 

тҥрінде бергенде шындыққа бойлай алмасаңыз, кҿркем шығармада тарихтың бар шындығы ҿз 

бояуымен ашылады.  

Демек тарихи роман ҿз бастауын ҽдебиет пен тарихтан алады. Тарих пен ҽдебиет егіз. Олар бірін-

бірі толықтырып, тарих сабағын кейінгі ҧрпаққа қатар жеткізіп отырады. Тарих деректерге сҥйенсе, 

ҽдебиет сол тарихи оқиғаларды суреттеп бейнелеп жеткізеді. Ҽдебиет қоғам айнасы, белгілі бір 

дҽуірдің кҿркем шындығы болғандықтан, оны қҧрайтын кҿркем шығармалардың ҽрқайсысының 

кҿтеретін жҥгі бар. Тарихсыз халық, ҧлт болмайтыны секілді, ҽдебиетсіз мҽдениет де болмайды. 

Ҽдебиетте кҿрініс беретін тарихилық мҽселесі – белгілі бір халықтың ер жету, есею жолдарын 

кҿрсетіп, ҽдебиетінде бейнеленген тарихи тҧлғалары – сол қауымның жалпы адамзаттық тарихын 

тереңірек тани тҥсуге кҿмектеседі. Яғни ҽдебиеттегі тарихилық мҽселесін шешуде сол кезеңдегі 

қоғамдық қҧбылыстар халықтың ауызша тарихы мен ақын-жыраулар мҧрасы, нақтылы материалдар, 

елдік деректер, этникалық ерекшеліктері басты орын алады. Тарихи романның авторы тарихи 

деректерге сҥйене отырып, ойдан шығарылған ҿмірді суреттейді, сҿйтіп қайта қҧруға жатпайтын 

ақтаңдақтарды толықтырып, кҿркемдейді де тарихи шындықты оқырманға жақын, ҧғынықты, ҽрі 

нанымды етеді. Осы жерде тарихи романның романтистік шығармалардан айырмашылығы кҿрінеді. 

Романтистік шығармалар қиялға берілу, ҿткен ҿмірден жоғалған елесті іздеу жҽне сағыну, ҿткенді 

бҥгінгі кҥнге қарағанда таза деп есептеуге қҧрылатын болса, тарихи романдарда ата-бабалардың, 

ҧлттың, елдің тҧрмысы мен салт-дҽстҥрлерін тірнектеп зерттеу мен оны шынайылықпен суреттеу 

қажеттілігі туындайды. Сол себепті тарихи роман жанрында ҿткен ҿмірдің шынайылығын суреттеу 

екі бағытта – романтистік жҽне реалистік бағыттарда жҥзеге асырылады. 

Олай болса, тарихи роман жанрының қалыптасуы романтизммен байланысты. «Тарихи романның 

ҽкесі» саналатын Вальтер Скоттың шығармашылығы мен романтизм – ажырамас ҧғымдар. ХҤІІІ 

ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың басында Еуропада орын алған ірі қозғалыстар, саяси оқиғалар мен 

қоғамдық ҿмірдің біртҧтастығы халық санасына ҽсер етті. Тарих ҽр адамның ҿміріне ҽсер ететін 

нақты кҥш секілді кҿрінді. Тарихи оқиғаларға барлығы да куҽ болғандықтан, қоғамдық санадағы 

осындай ҿзгерістер тарихи романның қалыптасуына негіз болды.  

Мҧндай пікірді тарихи роман жанрын зерттеуші Г.Лукачтың пікірінше тарихи романның 

Англияда қалыптасуының себебі (тарихи роман жанры ағылшын жазушысы Вальтер Скоттың 

«Уэверли» (1814), «Пуритандықтар» (1816), «Роб Рой» (1818),  «Айвенго» (1820), «Квентин Дорвард» 

(1823) романдарынан бастау алған деп есептеледі – М.Б.) 1688 жылғы революциядан кейін осы елде 

дамудың салыстырмалы тҧрақтылығына қол жеткізіліп, тарихты жаңадан қабылдап, тану объективті 

тарихи баяндау арқылы жҥзеге асырыла бастады. 

Ал қазақ тарихи романын зерттеуші белгілі ғалым Р.Бердібай «тарихи тақырыпты меңгеруге  

реализм ҽдісінің кең мҥмкіншілік бергенін» [2, 113] айтады. Реализм (лат. realis – заттылық, шындық) 

– ҽдебиет пен ҿнердегі кең қанат жайған, ҿмір қҧбылыстарын бар қалпында, нақтылық сипат-

белгілерін  сақтай отырып, жинақтап, тҧжырымдап, шыншылдықпен бейнелеуді мақсат ететін 

кҿркемдік ҽдіс. Реализм ҽдісі суреткерден ҿмір қҧбылыстарын, маңызды қоғамдық мҽселелерді, 

кҥнделікті тҧрмыстағы сан алуан жайларды   мейлінше кең қамтып, ҽлеуметтік ҿмірдің 

қайшылықтарын терең ашып кҿрсетуді, қарапайым  адамдардың бейнесін сипаттауға жете назар 

аударуды талап етеді. Егер романтизм ҽдісі кҿбінесе сирек кездесетін ерекше жағдайларға  кҿңіл 

аударса, реализм айналадағы нақтылы ҿмір қҧбылыстарын  толық кҿрсету қажеттігін мойындайды. 

Реалистік принцип жаңа дҽуір ҽдебиеті мен кҿркем ҿнерде жаңа сипатқа ие болып, ҽдебиеттің 

халықтық демократияшылдық принциптерімен жалғастық тапты. Реализм ҿмірде болатын, ҥнемі 

кездесетін нақтылы жай-жағдайларды, адамның іс-ҽрекеттерін бейнелеуді басты міндет санайды 

дегенде, ҽрине, мҧны оған алға ҧмтылушылық, алыс арманға, асқақ қиялға бой ҧрушылық мҥлде жат 

деп тҥсіну дҧрыс болмайды. Алайда реалистік ҽдістің негізі ҿзгешелігі ҿмірдегі типтік жағдайларды 

кеңінен қамтып, қай қҧбылыстың болсын даралық белгілерін де, жинақталған кҿптеген қҧбылыстарға 

ортақ сипаттарын да нанымды суреттеп,  нағыз типтік дҽрежедегі кҿркем образдар, бейне – тҧлғалар 
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жасау дейміз. Реалистік ҽдіс – орыс ҽдебиетінде  Пушкин творчествосы арқылы биік дҽрежеге 

кҿтерілді. Пушкиннің «Евгений Онегин», «Капитан қызы» романдары, кҿптеген лирикалық ҿлеңдері 

осы ҽдістің орыс ҽдебиетінде берік орын алуына мҥмкіндік туғызды. Реализм ҽдісі одан ҽрі 

И.А.Гончаров, И.С.Тургенев, Л.Толстой, А.П.Чехов шығармаларында кеңінен ҿріс алды. Қазақ 

ҽдебиетінде реализм ҽдісі Абай поэзиясында жоғары сатыға кҿтерілді. Абайға жалғас шыққан қазақ 

ҽдебиетінің ірі ҿкілдері Ш.Қҧдайбердиев, М.Дулатов т.б. реализм ҽдісін ҿркендетіп, дамыта тҥсті.  

Тарихи роман – ҿткен кҥндердің шынайы тарихи оқиғаларын кҿркем суреттеу.  Адамазаттың 

ҿҿткен ҿміріне деген саналы қызығушылығы тарихи романның тууына себепші болды. Сондықтан 

кҿптеген сҿз зергерлері тарихи тақырыпқа қалап тартып, ҿз халқының мҽдениетіндегі рухани 

қҧндылықтарды зерделеуге жҽне кҿрнекті қайраткерлерді сомдауға  ден қойды. Тарихты зерттеу 

жҽне оны кҿркем шығармада бейнелеу мҽселесі белгілі шетел жазушылары В.Скоттың, 

Л.Фейхтвангердің, сондай-ақ бҧрынғы кеңес ҽдебиеті ҿкілдері А.Чапыгиннің, О.Форштың, 

Д.Гулианың, М.Хуршиловтың, С.Айнидің, Айбектің, Г.Ибрагимовтың, Н.Рыбактың, Ст.Зорьянның, 

Б.Кербабаевтың, Е.Гамсахурдианың, Д.Демирчянның, А.Файзидің, Н.Лордкипанидзенің, А.Упиттің, 

ал қазақ ҽдебиетінде С.Сейфуллиннің жҽне т.б жазушылардың  туындыларында кҿрініс тапты, бҧлар 

ҿз ҽдебиеттеріндегі алғашқы тарихы романдардың авторлары деп саналады.   

Тарихи роман ҿз бойында ҽдебиет пен тарихты біріктере отырып, факті мен ойдан шығарылған 

оқиғадан, жоғары мен тҿменнен, шынайылық пен қиялдан тҧрады.  Дегенмен тарихи романда 

тарихқа қарағанда шындықтың ҥлесі кҿп, себебі жазушы ҿзінің кҿркем шығармасында тарихтағы 

ақтаңдақтардың орнын толтырады. Кейбір зерттеушілер тарихи романдарды ғылыми прозаға 

жатқызады, себебеі олардың аікірінше тарихи романшы тарихи фактілерді жан-жақты зерттеп, тарих 

саласында зерттеулер жҥргізеді.  

Бҧл ретте ғҧлама ғалым, кемеңгер жазушы М.Ҽуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясын 

жазғандағы тҽжірибесінен айтылған пікірінде жазушының тарихи тақырыпқа шығарма жазуы, ең 

алдымен, ғылымдық, зерттеушілік, ҧзақ еңбекті қажет ететінін айтады. 

Белгілі ҽдебиет зерттеушісі М.М.Бахтин ретінде тарих пен тарихи қайраткерлердің жеке ҿмірін 

біріктіруін тарихи романның ерекшелігі деп санайды: «Тарихи романның орталық жҽне жалғыз 

тақырыбы кҿпке дейін соғыс тақырыбы болды. Бҧл тарихи тақырып тарихи тҧлғалардың ҿмірі 

туралы сюжеттермен толықтырылады». 

Ал орыс ғалымы Е.И.Клименконың пікірінше романтизм дҽуіріндегі  фольклорға, ҿткен ҿмірдің 

экзотикасына жҽне орта ғасырларға деген қызығушылық, ҿткен ҿмірді ойдан шығарылғандай 

елестету, сҿзсіз жаңа жанрдың қалыптасуына алғышарт болды. Ал тарихи роман жанрының қайнар 

кҿздері ХҤІІІ ғасырдағы Еуропа ҽдебиетіндегі ҽлеуметтік романдар, эпостар, жылнамалар, тарихи 

жҽне мифологиялық сюжеттерге қҧрылған поэмалар, готикалық роман жҽне романтизмнің тарихи 

формалары болып табылады. 

Тарихи роман жанрының дҥниеге келгеніне екі жҥз жылдан астам уақыт ҿтті, алғашқы тарихи 

романдар ХҤІІ ғасырда жазылса да, кҿрнекті тарихи романдар ҿз бастауын ХІХ ғасырда романтизм 

дҽуіріндегі ағылшын ҽдебиетінің ҿкілі Вальтер Скоттың шығармаларынан алады. 

Ал қазақ ҽдебиетіндегі тарихи роман жанры ХХ ғасырдың басында қалыптасты. Тарихи романның 

бастауында С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу», С.Мҧқановтың «Ботагҿз» романдарымен қатар 

Б.Майлиннің, І.Жансҥгіровтың, Ж.Аймауытовтың, М.Дҽулетбаевтың шығармаларын атауға болады. 

Дегенмен ҽдебиеттегі қазақ романын зерттеуші Б.Шалабаевтың пікірінше тарихи романның кҿркем 

қорытылып, шын мҽніндегі ҿнер туындысы дҽрежесіне жетуі М.Ҽуезовтің «Абай жолы» эпопеясынан 

басталады. Осы жерде кҿңілге қаяу тҥсіретін бір жҽйт, зерттеуші А.Марченко ҧлы Ҽуезовтің «Абай 

жолы» эпопеясы мен кҿрнекті жазушы Ҽ.Нҧрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясын салыстырып, 

Ҽуезов Абайдың ҿмірін зерттеу арқылы ҧлттық кейіпкердің тҧрмысын суреттеген, ал Нҧрпейісов 

шынайылықты кҿркем талдау арқылы жеңіске жетіп отыр деп кҿрсетеді. Жҽне А.Марченко бҧл 

жеңісті тек таланттың жеңісі ғана емес, романның эпопеяны жеңгені дейді. Бҧл ретте келіспейтініміз, 

эпопеяның тарихи деректерді кҿркемдеуде шығармашылық мҥмкіндіктері мол, ал романның ҿз 

мҥмкіндіктері бар. Тарихи романдарды зерттеуші Т.Сыдықовтың пікіріне сҥйенсек: «М.Ҽуезовтің 

«Абай жолы» эпопеясы тарихи жанрдың ең басты мҽселесі – тарихи дҽуірдегі ҿмірдің типтік 

жақтарын дҽл қамтып, ҿткендегі адамдарды шыншылдықпен мҥсіндеп, дҽуірдің рухын 

кейіпкерлердің ақыл-ойы мен қызметін кҿрсетуде  тарихилық принцип, реализм мҧратынан 

айнымаған» [3, 153-154], - дейді.  

Яғни қазақ тарихи романдарын зерттеу проблемасына ҿзек еткен еңбектер ХХ ғасырдың 50-ші 

жылдарынан бастау алады. Бҧл кезеңдегі Қ.Жҧмалиев, М.Қаратаев, З.Ахметов, С.Қирабаев, 

З.Қабдолов,  Е.Лизунова, Л.Ҽуезова, Х.Ҽдібаев, М.Атымов, Ш.Елеукенов, Н.Ғабдуллин еңбектерінде 
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тарихи роман жанрының белгілі бір проблемалары қарастырылды.  

Жалпы тарихи роман ҿз бастауын ҽдебиет пен тарихтан алады. Тарихи романның авторы хақиқи 

тарих деректеріне сҥйене отырып, ойдан шығарылған ҿмірді суреттейді. Егер тарихшы ҿткен ҿмірді 

археологиялық қазбалар, жылнамалар мен деректер бойынша қайта қҧратын болса, тарихи романның 

авторы  қайта қҧруға жатпайтын ақтаңдақтарды толықтырып, кҿркемдейді. Сҿйтіп, тарихи 

шындықты оқырманға жақын, ҧғынықты, ҽрі нанымды етеді.  

Тарихи романдардың кейіпкері ең алдымен тарихтың ҿзі, ондағы тарихи оқиғалар. Тарихи 

романшы ҿз шығармасында ҿткенге ҥңіле отырып, оны оқырман ҥшін бҥгінге кҿшіреді. Тарихи 

романдардың ғажайыптығы сонда – бҧл жерде ҿткен ҿмір ҿзінің сырларын жоғалтпайды. Тарихи 

романшы ҿткен дҽуірдің бояуын беру ҥшін сҿз, киім, дҽстҥр ҥлгілерінің ерекшелігін сақтап жҽне бҧл 

ретте қазіргі оқырманға  тҥсінікті болуы ҥшін роман тілінің тым архаизмденуіне жол бермейді. 

Тарихи романдарда тарихи оқиғалар орнына келтіріліп, тарихшының міндеті орындалады жҽне 

адамдардың ойлары мен сезімдері қалпына келтірілуі арқылы роман жазу ерекшелігі сақталады. 

Роман жанрын терең зерттеген ғалым М.М.Бахтин тарих пен тарихи тҧлғалардың, қайраткерлердің 

жеке ҿмірінің бірігуін тарихи романның ерекшелігі ретінде санайды жҽне ҧзақ уақыт бойы таза 

тарихи сюжеттің орталық жҽне жалғыз тақырыбы соғыс болғанын айтады. Сондықтан да ғалымның 

пікірінше тарихи романшылар тарихи тҧлғалардың жеке ҿміріне тоқталмай, тарихи шындықты 

бейнелеуге кҥш салған. 

Біздің ойымызша, тарихи роман жанрындағы тарих пен ҽдебиеттің  ҿзара байланысына келетін 

болсақ, бҧл ҿзара сабақтастық пен жалғастық дҽстҥрінде жҥзеге асырылады. Яғни тарихи романды  

нақты қҧжаттармен, деректермен жҧмыс жасай отырып, оны сол кҥйінде жеткізіп, тарихи шындықты 

бҧрмаламау мақсатын жҽне роман техникасын, оның кҿркемдігіне қойылатын талаптарды 

ҧмытпайды. 

Мҧндай пікірді ҽзірбайжан ғалымы Я.И.Ахундов ҿзінің «Азербайджанский советский 

исторический роман» тақырыбындағы диссертациясында роман, соның ішінде тарихи роман 

мҽселесенің ҧдайы ҽдебиеттанудың кҥн тҽртібінен тҥспейтіндігін айта келіп: «Тарихи роман тарихы 

мен поэтикасы мҽселелерін жалпы роман проблемасынан бҿлек қарастыруға болмайды» [4, 3], - деп 

қорытынды жасайды. Демек елдің, халықтың тарихын кҿркемдеп жазу, санаға рухани мҧраларды 

сіңіру,  тарихи тҧлғалардың кҿркем бейнесін қалыптастыру, тарихымыздағы елеулі жеңістер мен 

жетістіктерді сипаттау, ақтаңдақтарды анықтау, ата-бабамыздың, абыз аталарымыз бен ҽзіз 

аналарымыздың ерлігін, ҿрлігін бейнелеу арқылы ҽдебиет тарихпен біте қайнасып, рухани сананың 

тҽрбиешісі болады. Қазіргі жаһандану ҥрдісінде ҧлттық қҧндылықтар мен халықтық белгілерін 

сақтай отырып, ҽлемдік сахнадан кҿріну мақсатында халқымыздың сан талайлы тағдырының айнасы 

тарих бедерлерін кҿркемдеп кҿрсету «ардың ісі  ҽдебиеттің» де алдында тҧрған басты міндеттердің 

бірегейі болып отыр.  

Кеңес дҽуіріндегі тарихи романдарға қандай да бір тарихи оқиғаның мҽнін айқындап, содан 

адамзатқа қажетті ҽлеуметтік-адамгершілік сабақ алуға тырысу тҽн болды. Бҧл кезеңде тақырыптық 

жҽне идеялық мазмҧнына қарап, тарихи романдарды нақты тарихи, тарихи-ғҧмырнамалық, ҽскери-

тарихи, тарихи-революциялық деп бҿлуге ден қойылды. Кейінгі орыс тарихи романын зерттеушісі 

М.Серебрянский бҧл жанрдың шешуші белгісі бірнеше кейіпкердің тарихи реалдылығына 

байланысты десе, 50-80-ші жылдардағы зерттеушілер Р.Д.Мессер, Г.А.Ленобль, В.Д.Оскоцкий, 

А.И.Пауткин, Л.М.Чмыхов, А.И.Филатовалар тарихи романның басқа да белгілерін кҿрсетеді, олар: 

деректілік, оқиғалардың автордан тарихи қашықтығы, оқиғалардың тарихилық дҽрежесі, 

уақыттардың (бейнеленген уақыт пен автор уақыты) сҽйкестігі, кҿркем қиял дҽрежесі, кейіпкер 

характері (ол кҿрнекті тҧлға ма, ҽлде кҿп байқалмайтын тҧлға ма), саналы тарихилық, дҽуір бояуы. 

Осы белгілердің сарасына сала отырып, орыс тарихи романының қазіргі заманғы жағдайын 

анықтауға тырысады.  

Ал қазақ ҽдебиетіндегі ҿткен тарихтың  бейтаныс беттерін бейнелеуге, ҧлттық мемлекеттіктің бас 

бастауында тҧрған кҿрнекті тҧлғалар ҿміріне деген қызығушылық ХХ ғасырдың екінші жартысында 

басталды. Бҧл жағдайлар ҽдебиетте тарихи танымды тереңдетуге ҧмтылған  эпикалық 

шығармалардың жазылуына тҥрткі болды. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында қазақ ҽдебиетіндегі тарихи романдар мазмҧн, форма жағынан 

жаңа сапаларға ие болды, бҧған қоғамдық-саяси жҽне тарихи-ҽдеби факторлар ҽсер етті. Сҿз 

бостандығы мен ой бостандығы, бҧрын тиым салынып келген тақырыптарға еркіндік берілуі 

жазушылардың белгілі тарихи фактілер мен тҧлғалар ҿміріне деген кҿзқарасты дҧрыс бейнелеуге 

мҥмкіндік берді. Ҿз кезегінде тарих сахнасында тҧмшаланып қалған бейнелерді жаңғыртуға, халық 

басынан ҿткен оқиғаларды шынайы бағалауға  мҥмкіндік берді. Қазіргі тарихи романдарда терең 
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психологизмді қолдану, ішкі монологтың қызметін кҥшейтуге ҧмтылу жҽне ҽртҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді 

кеңінен пайдалану ҥрдіске айналды. Осындай жаңашыл сипаттар арқылы жазушылар халық 

ҧлдарының бейнесін шынайы жасауға жҽне тарих суреттерін дҧрыс бейнелеуге қадам басты. Бҧл 

ретте ҧлттық характерлер шынайы ашылып, оқиғаны бейнелеуде ҧлттық дҽстҥр, рухани мҧралар 

кеңінен қолданылды.  

Автор ҿзінің тарихи романдарында бірнеше қызмет атқарады, ол – тарихшы, этнограф, 

архивтанушы, қҧжаттанушы, ҽдебиетші, публицист, ғалым-филолог. Бҧл қасиеттер жазушының 

тарихи романды кҿп қырлы етіп кеңейтуге жҽне оның мазмҧнын кҥрделендіруіне мҥмкіндік жасады, 

осыған байланысты тарихи романдардың тҥрлері де ҿзгерді. Кҿркем шығармадағы шындық пен 

реалистік мҽселелер жҿненде  ғалым К.Сыздықов: «Кҿркем шығарманың қай тҥріне болса да қойлар 

ең ҥлкен талап – оның ҿмірге, шындыққа қатынасы, яғни онда ҿмір материалдарының іріктеліп, 

сҧрыпталып алыну жолы» [5, 146], - деген пікір айтады. Кейіпкердің ішкі  ҽлеміне жиі ҥңілу, кҥрделі 

баяндаулар тарихи романдардың танымдық, зерделік белгілерін кҥшейтті. Сондықтан  туындының 

бойында ҽртҥрлі жанрлардың жинақталуы  тарихи романның мазмҧны жҽне тҥрі жағынан ерекше 

шығарма болуына септігін тигізді. 

  Тарихи роман жанрының ішіндегі орын алатын жанрлық қозғалыстар оның мазмҧнын 

байытып, формасын тҥрлендіріп, ҿткен мен бҥгінді сабақтастық байланыста жҽне мыңжылдықтар 

мен ғасырлар тоғысында ҿзгеріске тҥсіп жатқан ҽлеуметтік-тарихи жағдайлар шегінде суреттеуге 

мҥмкіндік береді. 
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Более шести веков насчитывает история славы классической персидско-таджикской литературы, 

которая дала миру шедевры эпической и лирической поэзии – «Шахнаме» Фирдоуси, замечательные 

циклы поэм Низами, Джами, Саади, Дехлеви, создала прекрасные образцы лирики. Однако эти 

великие поэтические творения долгое время были известны только восточному читателю. Активное 

проникновение восточной поэзии в Европу происходило в XVII-XVIII веках, культура и литература 

Востока вдохновляли творчество Гете, Байрона, Гюго и др.  

Обращение русских писателей к теме Востока сыграло важную роль в обогащении национальной 

литературы новыми мотивами, художественными приемами, жанровыми понятиями, своеобразной 

лексикой и антропонимическими моделями. К ориентальным мотивам и образам не раз обращались 

А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Фет, М. Кузмин, В. Иванов, В. Брюсов и другие русские поэты. Как 

отмечает исследователь, замечание А.Блока о том, что «у Лермонтова был свой Восток, у Полонского 

свой, а у Бунина свой», точно характеризует ситуацию рубежа ХIХ-ХХ веков. «У каждого 

русского поэта, действительно, был свой Восток, своеобразие которого обусловлено как тенденцией 

к общей мифологизации, теоретическими установками того или иного направления, так и собственно 

авторским его осмыслением, в котором важное место занимает творческое самоопределение поэта» 

[1, 3].  

Константин Бальмонт – поэт Серебряного века, принадлежавший к поколению старших 

символистов, пользовался небывалым успехом у читателей и собратьев по перу. Для лирического 

героя Бальмонта свойственно стремление ввысь, к солнцу, к идеальным представлениям, к «небу 

дальнему». Бальмонт предстает перед нами как поэт, выразивший неприязнь ко всему рассудочному, 

рациональному, воспевающий все неземное, надмирное, который в своем творчестве возвел культ 
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изменчивости чувств и настроений. Поиски новых поэтических форм, новых духовных открытий 

неслучайно приводят поэта к познанию религиозно-философских идей Востока.  

Бальмонт был очень образованным человеком, известна его деятельность переводчика-полиглота, 

не раз совершавшего путешествия по странам Европы и Азии. Этим, вероятно, объясняется его 

чувственный опыт в познании религий мира и философских идей Востока. Многие произведения 

поэта отразили идейно-художественное и религиозно-философское содержание многообразных 

духовных учений Востока: зороастрийской мифологии, китайской философской мысли, 

коранических мотивов и образов, многозначной символики суфийской поэзии. 

Одним из наиболее распространенных на мусульманском Востоке религиозно-философских 

течений является суфизм. Суфийская, мистическая окраска – наиболее яркая, заметная черта большей 

части классической фарсиязычной поэзии. Воздействие философской системы суфизма проявляется 

во всем образном строе классической лирической поэзии. Вершиной классической персидской 

лирики считают стихи Шамседдина Хафиза (1325-1389), имя которого давно стало нарицательным – 

хафизом на Востоке называют прирожденного поэта, певца любви и свободы. Хафиз воспевал 

любовь как величайшую ценность бытия, как силу, равную в своей неодолимости природным 

стихиям [2, 10]. Другим ярким представителем персидской лирики, воспевавшим любовь, был 

Хакани (1120-1199). 

Мотивы и образы суфийской поэзии можно обнаружить в лирике выдающегося поэта-символиста 

К. Бальмонта. Имена Хакани и Хафиза упоминаются в его стихотворении «Соловей», с ними поэт 

сравнивает своего лирического героя - соловья. Традиционные образы и мотивы (соловей, роза, 

цветы, птица) говорят о пристальном внимании поэта к образной символике восточной лирики: 

                 …Он снова пробует струну, 

                Чтоб взвихрить звуки в тишину,  

                Чтоб вспомнить, как любовь светла, 

                 Как греза в Персии цвела,   

                 Как бог и сердце вверх и вниз, 

                 Как пел Гакани и Гафиз. 

                 Так пели нежно, как поет, 

                 Певуче источая мед, 

                 Среди смарагдовых ветвей 

                 Подняв свой клювик соловей [3, 101]. 

Имена суфийских поэтов Хакани и Хафиза, включенные в шестую строку стихотворения, а также 

ключевое слово «соловей» явственно свидетельствует о достаточно глубоком интересе Бальмонта к 

мусульманскому мистицизму – суфизму. По тематике и содержанию стихотворение не является 

перепевом персидской лирики, так же, как и не является подражательной его образная система. Тем 

не менее, в нем можно обнаружить ряд интересных соответствий, доказывающих, что Бальмонта 

привлекала поэзия лучших представителей суфийской лирики. 

Суфийские термины имеют своим источником философскую доктрину суфизма. На языке 

исламского мистицизма соловей – это душа, тоскующая о вечной красоте. Соловей неустанно 

восхваляет розу, повествует о своем томлении, распевает стихи из Корана розы (то есть, ее 

лепестков), без единой жалобы переносит страдания от уколов ее шипов.  

Известный поэт-суфий Мухаммад Икбал истолковывал песнь соловья в контексте своей 

философии, как неосуществленного единения и желания. Только желание постичь Истину дает 

птице-душе способность петь, вдохновляя ее на создание прекрасных мелодий. Это «страстное 

желание – высшее состояние, которого может достичь душа, ибо оно выливается в творчество, тогда 

как достижение единения влечет за собой покой и самоуничтожение» [4, 240].    

Если провести параллель между бальмонтовским соловьем и аналогичным образом восточной 

поэзии, нельзя не заметить определенных различий. У классика персидской литературы Абу Нуваса 

читаем: 

                  Когда песню любви запоют соловьи, 

                  Выпей сам и подругу вином напои, 

                  Видишь, роза раскрылась в любовном томленьи? 

                  Утопи, о влюбленный, желанья свои! [2, 10] 

 

В персидской поэзии соловей представлен как душа мистика, стремящаяся к вечной красоте, к 

Богу, тогда как у Бальмонта он скорее ассоциируется с вдохновенным поэтом, певцом возвышенной 

любви. В стихотворении «Соловей» поэтом-символистом «была отринута сама реальность жизни с ее 
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повседневным течением, неизбежными буднями. В его поэзии с самого начала видна 

ультраромантическая неприязнь ко всей обыкновенности жизни, ее прозе» [5, 10]. 

Образы соловья, жаворонка, красногрудки возникают в стихотворениях Бальмонта «Соловей», 

«Рождение любви», «Решение феи», где главными героями выступают птицы. В стихотворении 

«Рождение любви» красногрудка, явившись посланницей свыше, зародила в сердцах людей чувство 

любви:  

                  И птичка полетела по кустам, 

                  Тогда впервые заалели розы, 

                  Гвоздики, маки, целый алый храм, 

                  И кровь любовью брызнула к сердцам [6, 47]. 

Здесь обращает на себя внимание ряд слов с символическим значением, отсылающих нас к 

суфийской терминологии: гвоздики, маки, алый храм. А. Шиммель утверждает, что для мистических 

поэтов персидско-таджикской литературы конца XII века каждый цветок в саду превращается в язык, 

славящий Господа: каждый лепесток и листок становится книгой, в которой можно прочитать 

Божественную мудрость – для этого достаточно вглядеться в них [4, 240]. Слова «любовь», «кровь», 

«сердце» ассоциируются с прекрасным чувством, которое испытывает человек, познавший 

дарованную Богом любовь.  

Возвращаясь к толкованию образов классической персидской поэзии, приведем еще одно 

пояснение к широко используемому в ней образу птицы. «Уравнение «птица-душа» известно всему 

свету: оно обнаруживается во множестве примитивных религий, а кое-где дожило и до наших дней. 

Так, в Турции до сих пор можно услышать выражение «джан кушу учту» [4, 239]. Персидская поэзия 

полна такими образами:     

                     Песни – искалеченные птицы – 

                    Опускаются к твоим ногам. 

                    Не подняться им, не распрямиться – 

                    Изломал им крылья ураган. 

                    Подними же их, они твои, 

                    Запертое сердце отвори.   [2, 447]  

В приведенном отрывке из стихов персидского поэта Абу Нуваса песня сравнивается с птицей-

душой, искалеченной жизнью в неистовом желании постичь Истину. В суфийской поэзии душа 

жаждет воссоединения с Истиной, стремится к Богу, мечтая соединиться с наивысшей красотой, 

которая и есть Бог.  

Образ птицы-красногрудки у Бальмонта тоже тесно связан с любовью, но любовь понимается 

иначе: 

                   Любить – живых учила красногрудка. 

                   Вся серая она была в раю, 

                   Сидела на утесе, на краю, 

                   А мир кругом был смех, и всклик, и шутка… 

В поэтических строках Бальмонта мы видим увлечение поэта внешней образностью суфийских 

символов, получающих несколько иное содержание. Краеугольным камнем лирики Бальмонта 

остается любовь, которая служит отправным пунктом в его личных поисках истины, и к ней же 

сходятся все поэтические дороги. Строка «любить – живых учила красногрудка» говорит о том, что 

поэт воспевал именно земную любовь, прекрасные человеческие чувства, воспринимаемые им как 

божья благодать, необходимые словно влага земле: 

                  И кровью брызнула любовь к сердцам. 

                  И молния, узор небесной грезы, 

                  Велела быть грозе и лить дождям [6, 47].  

Поэт неслучайно использовал мотив дождя. Известно, что «на Востоке дождь считался символом 

божественной деятельности, главным образом, божественного милосердия» [4, 55]. Очевидно, что 

Бальмонт, человек высокообразованный, прекрасно знал культуру и литературу Востока. Его 

обращение к философским трактатам восточных духовных учителей, персидской поэзии, 

использование суфийских терминов (птица, цветы, дождь) свидетельствуют о его глубоких 

познаниях в этой области. Вместе с тем, суфийские мотивы и образы в творчестве поэта-символиста 

служили не столько философской основой его искусства, сколько выполняли чисто эстетические 

задачи, покоряя читателей новизной и «восточной экзотикой».  
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Сказка — один из жанров фольклора и литературы, эпическое, преимущественно прозаическое 

произведение волшебного, героического или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие 

претензий на историчность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета. Сказка 

фольклорная — эпический жанр письменного и устного народного творчества: прозаический устный 

рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов. [1,256] 

Существует огромное количество сказок различных народов с многообразными сюжетами. Их 

изучение и классификация – весьма непростая задача для исследователей. При введении 

фольклорного материала в научный оборот и его систематизации существует подход, который имеет 

некоторые существенные и трудноустранимые недостатки, на многие из которых указал еще 

Владимир Яковлевич Пропп [2,16]. Это, во-первых, субъективизм, неизбежный при отнесении сказки 

к конкретному типу: нередко нет точного совпадения ни с одним типом – или, напротив, она 

соотносится сразу с несколькими. Во-вторых, часто сущностное содержательное сходство типов 

бывает затемнено отнесением сказки к различным разделам. Так, согласно В.Я. Проппу, не 

существенна замена персонажей, если она не значима с точки зрения функциональных, сущностных 

элементов композиции – например, замена медведя на черта. Однако именно такая замена вынуждает 

разносить сказки этого типа по разным разделам [3,148]. 

В данной статье предлагается опыт проведения сопоставительного анализа русских и английских 

народных сказок. В качестве материала исследования рассматриваются русская сказка ―Колобок‖ и 

английская сказка ―Gingerbread Man‖. Обе сказки, по нашему мнению, относятся к категории 

кумулятивных сказок.  

Колобок —  персонаж одноимѐнной русской  народной сказки, изображаемый в виде небольшого 

хлеба шарообразной формы жѐлтого цвета, который сбежал от испѐкших его бабушки и дедушки, 

встреченных им в пути разных зверей, но был съеден лисой. Имеет аналоги в сказках многих других 

народов: американский пряничный человечек, английский Джонни-пончик, существуют похожие 

славянские, скандинавские и немецкие сказки, сходный сюжет также встречается в узбекских, 

татарских и других сказках. Образу колобка близок английский пряничный человечек (с англ. 

Gingerbread Man, другой вариант -  имбирный)  

―Пряничный человечек‖ (или ―Пряничный мальчик‖) — сказка об ожившем прянике, 

распространѐнная в США. По сюжету она близка к русскому ―Колобку‖ и аналогичным 

произведениям других народов. 

Структуру обеих этих народных сказок – английской и русской - отличают небольшой объем 

текста, простота и незамысловатость сюжета, такие особенности композиции как наложение эпизода 

на эпизод, многократное повторение сходных эпизодов, кульминация, развязка. 

 Рассматривая сказки разных народов со сходными сюжетами, необходимо отметить, что 

первоначально сказки формируются в среде какого-нибудь народа, а  потом  могут перемещаться  в 

другие  страны, но  здесь на  них, вероятно, воздействуют уже существовавшие тут ранее 

фольклорные  традиции (зачины, мотивы), они ―приспосабливаются‖  к  местным  обычаям. 

Существует и типологическое сходство сказок, которые   возникают независимо друг от друга в 

разных странах в силу общности социальных условий, быта, психологии, единства законов 
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социально-исторического развития народов. Вместе с тем можно отметить, что русская сказка, при 

всей внешней схожести сюжета и героев с сюжетом и персонажами английской сказки, - более живая, 

яркая, образная, в ней больше постоянных эпитетов, звукоподражаний, песенок. Это связано с 

древней традицией рассказывания сказки под музыку и еѐ театрализации. 

Рассмотрим более подробно особенности построения рассматриваемых нами сказок. Для 

структуры сказок характерно наличие в них определѐнных начал, зачинов. Кроме обычного для всех 

типов сказок начала ―жил-был‖, ―жила-была‖, свойственного славянским сказкам, для русских сказок 

характерны и другие зачины типа: «В некотором царстве, в некотором государстве». Действие в 

волшебных сказках разных народов всегда происходит в неопределенное время и в неопределенном 

месте: давным-давно (Once upon a time), однажды (once), в прежние времена (in former times), как-то 

(one day), в неведомом царстве (in the Unknown Kingdom), в тридевятом государстве ( in the far-off 

state) и т.д.  Итак, сопоставим зачины русской и английской сказок: 

- Жили-были старик со старухой, и попросил старик испечь колобка. Обратим внимание, что в 

русской сказке инициатором создания героя стал представитель мужского рода, он же указал, как это 

должна сделать женщина при видимом отсутствии необходимых для этого средств. 

- Once upon a time a little old woman and a little old man lived in a cottage. One day the little old woman 

made a gingerbread man. (Давным-давно старушка и старичок жили в избушке. Как-то старушка 

испекла пряничного человечка). Заметим,  инициативу здесь проявила женщина. 

Кульминация обеих сказок имеет небольшие различия. Колобок в русской сказке поет, а Лиса 

подкрадывается к нему и просит  сесть  ей на  нос. Английскому человечку Лиса  помогает пересечь 

реку  и  предлагает  ему  переместиться  с ее  хвоста  на  нос, чтобы  не  размокнуть. 

Сходна и развязка двух сказок. В русской версии: ―Лиса его – ам!- и  съела‖. В английской: ―Когда  

он  добрался до  кончика  носа, лиса  подбросила  его  в  воздух  и  съела  по  кусочкам‖. 

В русских и английских сказках много повторов, это и повторения событий, действий героев, и 

слова, которые они произносят. Полностью состоит из повторов и английская сказка ―The 

Gingerbread Man‖. Вотнекоторыеизних: 

"Run! Run! as fast as you can, 

You can't catch me, I'm the Gingerbread Man!" 

And they couldn't catch him. 

Далее, The Gingerbread Man, так же, как и Колобок,  перечисляет всех персонажей по очереди, от 

кого ему удалось убежать: 

The little Gingerbread Boy laughed and said: 

"I have run away from a little old woman, 

And a little old man, 

A cow, 

A horse, 

A barn full of threshers, 

And I can run away from you, I can!" 

Сопоставление двух сказок отчетливо отражается в следующей таблице: 

 

Колобок Gingerbread Man 
Действующие герои 

Старик  со   Старухой 
Колобок 
Заяц 
Волк 
Медведь 
Лиса 

Старичок  со  Старушкой 
Пряничный  мальчик 
Поросѐнок 
Корова 
Лошадь 
Лиса 

                                                             Животные 

Дикие Домашние и дикие 

                                               Функции главных героев 

Колобок хочет  спастись, а животные  и  

люди  хотят  съесть его 
Человечек  хочет спастись, а  голодные  люди  

и  животные  его  хотят  съесть 
                                           Характеристики главных героев 
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Колобок  круглый, по  сусекам  поскребен, 

по  амбару  метен. Из  двух  горстей  муки,  

замешан на сметане, изжарен  на масле. 

Он  плоский  со  смородинками  вместо  глаз, с  

вишенками  вместо  пуговок. Похож на  

маленького  человечка. 
 

                                                          Действия героев 

Бежит только колобок Герои бегут за человечком 

                                               Реплики главных героев и антагонистов 

Лиса: Колобок, колобок, я  тебя  съем. 
Колобок: Я  колобок, колобок, По  амбару  

метѐн, По  сусекам  скребен, На  сметане  

мешен, В  печку  сажен, Я  от  дедушки  

ушел, я  от  бабушки  ушел: От  тебя, …, не  

хитро  уйти. 
 

Лиса: Стой! Стой! Я  хочу  тебя  съесть. 
Пряничный мальчик: Беги! Беги! Так  быстро  

как  сможешь  ты, не  поймаешь  меня, потому  

что  я  пряничный  человечек. 
 

  

В сказке нет ничего лишнего. Всѐ на своѐм необходимом, точно пригнанном месте. И поэтому 

сказка вечна. Выдающийся русский исследователь сказки В.Я. Пропп в своей книге ―Русская сказка‖ 

отмечал: ―Универсальность сказки, еѐ, так сказать, повсюдность, столь же поразительна, как и еѐ 

бессмертие‖. 

Сказку понимают решительно все. Она беспрепятственно переходит все языковые границы, от 

одного народа к другому, и сохраняется в живом виде тысячелетиями. Форма сказки, компактная, 

ѐмкая, и манера изложения сказки, неназидательная, с виду такая незатейливая, обычно освещѐнная 

мягкой улыбкой рассказчика, - позволяют передать не только наиболее характерные качества 

человека, но и выхватить самые глубинные, самые скрытые его черты и в общедоступной форме для 

любого слушателя или читателя показать, что хорошо, а что плохо. Справедливость, которой так не 

хватает в жизни, почти всегда торжествует в сказках. 

Сказки – одна из наиболее богатых и ярких форм народного творчества. Сказка – вечно ищущая 

правды и справедливости, любви и счастья душа народа, воплощѐнная в слове. 

Изучив русскую и английскую народные сказки и сопоставив их, мы пришли к выводу, что обе 

сказки повествуют о похождениях пряничного человечка или колобка. Мы выявили сходства в 

сюжете, композиции и функциях действующих лиц. Сходными чертами сказок ―Колобок‖ и 

―Пряничный человечек‖ является то, что в этих сказках одинаковый зачин, небольшой объем текста, 

для них характерны простота и элементарность сюжета. Обе эти сказки цепевидные, или 

кумулятивные, - то есть, сказки сюжетного типа, построенные на нагнетании повторяющихся 

эпизодов. И колобок, и пряничный человечек были испечены в печи. Кульминация сказок одинаковая 

– лиса хитростью просит приблизиться героя к ней. Развязка одинаковая - лиса съела их. Речь 

действующих лиц: обдуманная и несет поучительный смысл. Сопоставив русскую и английскую 

народные сказки, мы выявили, что в них очень много общего, так как народы мира живут на одной 

планете, развиваются по общим законам истории. Но сказки одновременно демонстрируют 

национальное своеобразие фольклора каждого народа. И животные – герои сказок – напоминают и 

своей речью, и поведением людей той страны, где бытуют эти сказки. Иначе и быть не может, так как 

сказка всегда была отражением народной жизни. 

Литература: 
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3. Пропп В.Я. Русская сказка. Л., Издательство Ленинградского университета, 1984. 

 

 

 

 

 

 

СВОЕОБРАЗИЕ АВТОРСКОГО СТИЛЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.ДОВЛАТОВА 

 

Сейткалиева Г.Х. 
 кандидат филологических наук, доцент 



183 

 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

                                                                                            Республика Казахстан, г. Актобе,  

gulnara.seitkali@mail.ru 

 

Картина литературы ХХ века будет неполной без включения в ее контекст художественно-

документальных произведений, представляющих не вымышленные ситуации, а реальные 

обстоятельства. Среди них видное место занимают мемуары – воспоминания о прошлом, 

преломлѐнном в творческом сознании писателя. Не умаляя достоинств собственно художественной 

прозы, стоит отметить особый эффект воздействия художественной документалистики. Подлинность 

изображаемого обеспечивает повышенный интерес читателя и более высокую степень 

эмоционального восприятия произведения. Совмещение реальности факта с богатством  

литературных возможностей его отражения – важнейшее достоинство художественно-

документальной прозы.  

О существовании документального начала в литературе было известно с незапамятных времен, но 

до определѐнного момента в его развитии не наблюдалось сколько-нибудь видимых перемен. Первые 

признаки чего-то нового обнаружились во второй половине XIX столетия. В условиях стремительных  

радикальных перемен ХХ столетия интенсивно развивается мемуаристика, постепенно утверждаясь в 

правах особого литературного жанра, Стремление  «остановить мгновенье», зафиксировав осевшее в 

памяти прошлое, передать представление о нем читателям разных поколений движет пером 

мемуаристов. К воспоминаниям обращаются крупнейшие писатели: М. Горький, И. Бунин, М. 

Цветаева, Б. Пастернак, А. Солженицын. В творческой биографии многих талантливых художников 

слова создание мемуарных книг оказалось главным делом жизни. Так случилось с И. Эренбургом 

(«Люди, годы, жизнь»), Н. Берберовой («Курсив мой»), И. Одоевцевой («На берегах Невы»), А. 

Цветаевой («Живое о живом»). 

Возникла новая литература, для которой в науке нет до сих пор устойчивого, всеми признанного 

имени: едва ли не каждый пытается дать свою трактовку и в частном порядке определить еѐ место в 

традиционном ряду — «документальная литература», «документально-художественная 

литература», «газетно-журнальная документалистика», «литература факта», «человеческий 

документ», «литература нон-фикшн/ non-fiction» и т.д. Большинство из них не имеет прочного 

статуса в науке. Бесспорно одно: эстетическую значимость этой литературы определяют 

организующие еѐ факты, документы, т. е. нечто по сути своей противоположное вымыслу[1,с.2]. 

Причин, вызвавших столь мощный всплеск в развитии документального начала в литературе, много: 

─огромная потребность в достоверном знании о мире, полностью удовлетворить которое  

невозможно за счѐт обычных средств информации; ─осознание ценности индивидуального начала в 

эпоху утверждения стандартов в культуре, в образе жизни; 

─внутрилитературные творческие искания, когда возможности классического реализма оказались 

недостаточными для создания представления о современном состоянии человека и мира. 

Документальная литературастремится к максимальной точности изображаемого, в известном 

смысле ей присуще фотографическое видение мира. Достоверно воспроизводятся не только 

основополагающие факты, но и частности, детали действительности. Приоритетное значение 

приобретает документ, воспринимающийся как адекватное отражение жизни. Документы могут 

содержать тексты, изображения, звуки и т.д.». Следовательно, документ не только письменное 

свидетельство о реалиях окружающего мира, документально любое материальное свидетельство 

(фотографии, картины, архитектурные сооружения, скульптуры и т.д.). Литературное описание всех 

материальных отражений реальности, а также наблюдений автора как очевидца или участника 

происшедшего органично включаются в документальную основу произведения [2]. 

Сергей Довлатов создаѐт новый литературный жанр. Автор не использует реальные документы. 

Он создаѐт их художественными методами, то есть документ приобретает эстетическое значение, 

служит одним из выразительных средств.  Документальная подоплѐка проявляется в форме 

воссозданных  с помощью авторского воображения сцен, эпизодов, событий. Реальность документа 

переплавляется в действительность искусства, когда факт служит основой изображения, но 

пересоздаѐтся по законам художественного творчества. Он расцвечивается, распространяется, 

дополняется, уточняется, т.е. претерпевает необходимую трансформацию, отражѐнный не 

информационно, а художественно.  

Текст документального произведения включает оригинальное авторское повествование и 

элементы «чужого слова»−интертекста (выдержки из документов, литературных произведений, 

писем, дневников и т.п.). Подобные материалы, соединѐнные с авторским рассказом, служат 
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подтверждением подлинности изображаемого. «Чужое слово» призвано усилить достоверность 

произведения. Цитаты в мемуарах выполняют разные функции−от сугубо информативной до 

эстетической, когда они становятся выразительным художественным средством. Цитата расширяет 

информационное поле произведения, вносит в него сведения, порой выходящие за пределы опыта 

автора [2]. Чужой словесный блок используется потому, что он осознаѐтся как единственно 

возможная в данном случае, устраивающая автора форма отражения реальности или мысли:  

 «Если верить Хемингуэю, бедность − незаменимая школа для писателя» («Куртка Фернана 

Леже»).  

«Мандельштам говорил, люди сохранят все, что им нужно» («Наши»). 

Таким образом, реальность, зафиксированная документом, и реальность, воспроизведѐнная и 

осмысленная писателем, создают целостную (в рамках отдельного произведения) картину мира. 

Художественная литература открыто тяготеет к вымыслу, посредством которого, отталкиваясь от 

реальности, создаѐт условный художественный мир. Используя богатый арсенал изобразительных 

приѐмов, она не только рассказывает о событиях, но воспроизводит их во всей зримой наглядности. 

Сильное нравственно-эстетическое воздействие художественной литературы во многом объясняется 

беллетризацией. Беллетризованные фрагменты, создающие эффект свершения событий в настоящем 

времени, на глазах читателя, часто становятся основой художественного текста, дополняются 

авторскими замечаниями, рассуждениями [3, с.30]. 

Рассуждения демонстрируют отношение писателя к изображаемому, на этой основе  раскрывается  

концепция характеров, событий, произведения в целом. Рассуждения − форма прямого обращения к 

читателю, до которого авторская мысль доводится публицистически: 

«Творческих профессий вообще надо избегать. Не можешь избежать, тогда другой вопрос. Тогда 

просто выхода нет. Значит не ты еѐ выбрал, а она тебя...»(гл.7 «Наши»). 

«...я не совсем понимаю, зачем редактор нужен вообще. Если писатель хороший, редактор вроде 

бы не требуется. Если плохой, то редактор его не спасет...» (гл.5 «Наши»). 

Комментарии−беглые замечания по поводу изображаемого или рассказываемого. Их 

назначение−кратко, не нарушая цельности основного текста, выразить мнение автора: 

«Мать не высыпалась. А работа у неѐ ответственная»(Да ещѐ при жизни Сталина) (гл.7. 

«Наши»). 

«С каждым годом она всѐ больше похожа на человека». (А ведь не о любом из друзей это 

скажешь) (гл.10. «Наши»). 

Беллетризованная основа включает в себя диалоги и монологи персонажей, авторские описания. В 

диалогах преломляются определѐнные ситуации, раскрываются характеры, особенности речевой 

манеры персонажей. Монологи раскрывают духовную сторону личности героя, проявляют меру его 

писательского таланта. Монолог как форма развѐрнутого  высказывания одного лица в мемуарах 

обнаруживает двоякую принадлежность: персонажам и самому автору. Функция монологических 

высказываний персонажей сходна  с ролью диалога: информационная и средство характеристики (в 

данном случае −самохарактеристики) человека. Весь мемуарный текст можно рассматривать как 

развѐрнутый монолог его создателя, ибо в отличие от художественного произведения мемуарист не 

столько показывает действительность, сколько рассказывает о ней. Монолог и диалог тесно связаны с 

сопутствующим текстом, продолжают его, логически завершают или предшествуют 

повествовательной части, во многом обусловливая характер авторского слова. 

Диалог и монолог в составе литературных мемуаров − одно из проявлений художественных 

возможностей жанра, средства, дополняющие и разнообразящие основу произведения − авторское 

повествование. 

Очевидно, что текстовый состав художественной литературы значительно богаче, чем 

документальный. Принципиальную разницу между двумя типами прозы чѐтко определила Л. 

Гинзбург: «Литература вымысла черпает свой материал из действительности, поглощая еѐ 

художественной структурой, фактическая достоверность изображаемого, в частности происхождение 

из личного опыта писателя, становится эстетически безразличной... Документальная же литература  

живѐт открытой соотнесѐнностью и борьбой этих двух начал» [4,с.246].  

Несмотря на очевидные различия, две разновидности словесного творчества – литература 

документальная и литература художественная – имеют общие точки соприкосновения, влияют друг 

на друга, что создало предпосылки для возникновения пограничной области – художественно-

документальной прозы. Она не просто промежуточная полоса между двумя суверенными способами 

отражения действительности, но полноправный по отношению к ним тип повествования. 

Художественно-документальная проза – это не механическое, формальное соединение документа и 
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художественных способов письма, а сложное, многообразное взаимодействие противоположных 

возможностей отражения жизненного процесса. Она вбирает в себя сильные стороны других видов 

повествования: реальность находит своѐ подтверждение в подлинности привлекаемых источников, 

при этом вступают в свои права  характерная для «вымышленной» литературы типизация, 

возводящая отдельное, частное до общего, симптоматичного, и художественная обработка  исходного 

материала, посредством которой  жизненная основа приобретает эстетическое отражение. В 

результате эффект воздействия художественно-документальной прозы чрезвычайно силен. 

Повышенный интерес вызывает реальная основа произведения, в то же время художественная 

интерпретация реальности способствует усилению его эстетического воздействия. 

Если можно с достаточной определѐнностью установить рамки художественной и документальной 

литературы, то художественно-документальная проза, обладая выраженной спецификой, не имеет 

таких чѐтких границ. В ряде случаев она примыкает к художественной и даже смешивается с ней, в 

иных – тяготеет к документальному повествованию. И дело не в количественном соотношении 

художественного и документального элементов, а в принятой писателем установке на предельную 

фактографическую достоверность (с сохранением приемов художественного письма) или в 

ориентации на художественную манеру повествования, подчиняющую себе документ. 

Примечательна оговорка Л. Гинзбург, которая, установив основополагающее различие между 

художественной и документальной литературой, считает нужным заметить: «Практически между 

документальной и художественной литературой не всегда есть чѐткие границы, речь здесь идѐт лишь 

о предельных тенденциях той и другой» [4,с.32]. 

Художественно-изобразительный уровень предполагает многообразие вариантов соотношения  

художественных приемов письма и документального текста. Авторское описание может быть 

продолжено цитированием документального источника или, наоборот, выдержка из документа  

предваряет авторское пояснение, цитата имеет художественное обрамление [2]. Документальный 

текст может быть рассредоточен в потоке авторской речи и не только цитироваться, но свободно 

пересказываться, что придаѐт произведению непосредственность живого повествования о событиях и 

героях. Так, в повести «Заповедник» Сергея Довлатова рассказ о Пушкине звучит в свободной манере 

изложения героя-рассказчика, в которой угадывается простой и естественный язык реального автора: 

«Рассказывал ей о маленьком гениальном человеке, в котором так лѐгко уживались Бог и дьявол. 

Который высоко парил, но стал жертвой обыкновенного земного чувства. Который создавал 

шедевры, а погиб героем второстепенной беллетристики. Дав Булгарину законный повод написать: 

«Великий был человек, а пропал, как заяц…» 

Этот стиль рассказа о Пушкине напоминает слог записных книжек Довлатова и наиболее ярко 

проявляется в лирическом отступлении о Пушкине в этой повести: 

«Больше всего меня интересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и 

выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней, высшей объективности. 

Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве». 

Сопряжение документального и художественного начал раскрывает новые возможности искусства 

слова, когда «необработанный», «живой» материал входит в соприкосновение с эстетикой 

литературного творчества, а жизненная достоверность переплетается с миром художественной 

условности. Всѐ это находит своѐ проявление в том положении, которое приобретает документ в 

литературе. Его содержание и текстуальное выражение смысла в составе произведения проявляются 

по-разному в зависимости от творческих намерений писателя и сводятся в основном к  следующим 

вариантам: 

– документальная основа явственно проступает в форме цитат, авторского пересказа 

первоисточника или прямых наблюдений писателя над объектом изображения; 

– документ растворяется в произведении, служит отправной точкой беллетризации (Вспомним 

известную фразу Ю.Тынянова: «Там, где кончается документ, я начинаю»); 

– документ вводится в произведение частично, включается в систему изобразительных средств, 

дополняется ими, становится источником аллюзий и реминисценций[5,с.231]. 

Автономное бытование художественно-документальной прозы как особой разновидности 

словесного творчества – устойчивая тенденция в литературе ХХ в., но истоки этого явления – в самой 

природе литературы, следовательно, оно имеет свои исторические корни. «Литература, в зависимости 

от исторических предпосылок, то замыкалась в особых, подчеркнуто эстетических формах, то 

сближалась с нелитературной словесностью» [6,с.90]. Это сближение «эстетических форм» с 

«нелитературной словесностью» существовало всегда и создавало условия для формирования особой 

разновидности словесного искусства. Так, образность разговорного языка, отразившаяся как 
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документальное явление в памятниках средневековой литературы, стала исходным фактором для 

формирования эстетического приѐма, качественно превосходящего документальную первооснову, 

т.е. бытовую речь. Описание исторических событий, реальных исторических деятелей, даже чудес, в 

которые, безусловно, верил автор, несло в себе то типизирующее начало (очевидное при 

сопоставлении литературных памятников), которое дало толчок для развития художественной 

литературы. Предпосылки эстетического изображения закладываются в недрах литературы, 

ориентирующейся на отражение фактов, что и предопределяет создание художественной прозы. 

Закрепление позиций художественного вымысла не устранило полностью документализм. 

«Литература то подчеркнуто замыкается в своих границах, то сближается с жизненными 

«человеческими документами» [7,с.58].  

 Автобиографичность - черта всех произведений Довлатова, который любил утверждать: «Всякое 

сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий 

художественный домысел─непредвиденным и случайным». В книгах он показывает себя и своих 

знакомых. Форму довлатовских текстов можно обозначить как «псевдодокументализм»: подробно 

воспроизводя реальные детали, писатель не стремится к полному соответствию 

действительности. Сам он говорил: «…я пишу псевдодокументальные истории, надеясь, что они 

время от времени вызывают ощущение реальности, что всѐ это так и было, хотя фактически на сто 

процентов этого не было…». К этому он добавлял: «Фактическая ошибка─часть моей поэтики». 

Своеобразие "довлатовского письма", уникальность стиля произведений Сергея Довлатова 

обусловлены, с нашей точки зрения, продуктивным совмещением двух разнонаправленных стилевых 

установок, лежащих в основе речевой организации его прозы. Во-первых, это принципы организации 

собственно повествования – повествовательной "авторской" речи. Во-вторых, – способы воплощения 

речи героев, в целом – поэтика изображенной в произведении речевой деятельности человека. 

Эффект, достигаемый при помощи конструкций с прямой речью, диалогических единств, 

псевдомонологической речи повествователя (представляющей нередко воображаемый диалог с 

другим персонажем, читателем или с самим собой) занимает важное место в иерархии средств и 

целей художественного творчества. 

Одним из "главных героев" довлатовской прозы оказывается "живое слово", причем – что очень 

важно отметить – нередко слово как таковое, как явление самоценное, рассчитанное на эстетическое 

восприятие и требующее лишь "созерцания" (точнее – вслушивания). Достаточно вспомнить диалог-

знакомство героев в "Заповеднике":  

"Я представился и еще раз объяснил, что мне нужен Сорокин. 

– А где он живет? – спросил Толик.– В деревне Сосново.– Так это Сосново и есть.– Я знаю. Как 

же мне его найти? – Тимоху, что ли, Сорокина?– Его зовут Михал Иваныч.– Тимоха помер год 

назад. Замерз поддавши...– Мне бы Сорокина разыскать.– Видно, мало поддал. А о бы выжил...– Мне 

бы Сорокина...– Не Мишку случайно?– Его зовут Михал Иванович.– Так это Мишка и есть. Долихи 

зять. Знаете Долиху, криво повязанную?– Я приезжий.– Не с Опочки?– Из Ленинграда.– А, я знаю, 

слышал...– Так как бы Михал Иваныча разыскать?– Мишку-то?– Вот именно.Толик... приоткрыл 

дверь и скомандовал:– Але! Раздолбай Иваныч! К тебе пришли"[8,163].  

Конкретные формы и способы "представления" слова, речевой деятельности человека 

чрезвычайно многообразны. Во-первых, слово, речь, язык являются важнейшим предметом 

рефлексии и самого автора, и героев довлатовской прозы, одной из основных тем рассуждений, 

оценок, пристального внимания. Художественное изображение, воссоздание повседневных речевых 

жанров необходимо автору как выражение авторской точки зрения, как способ выявления целостного 

содержания в литературном произведении. 
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Жер бетіндегі алып кеңістіктің  басым бҿлшегін  алып жатқан кеңестік империяда ХХ ғасырдың 

басынан бастап, небҽрі 70 шақты жылдың ішінде болып ҿткен оқиғалар бір ғана сол елді ғана емес, 

бҥкіл ҽлем жҧртшылығын қатты толғандырды. Кеңестік заманда 70 жыл тҿңірегінде болған небір 

оқиғалар адамның ҿз қолымен жасалған болатын. Революция, азамат соғысы, ауқатты адамдарды 

тҽркілеу, кҥштеп ҧжымдастыру, «халық жауларын» жою, ҧлы Отан соғысы, бҥлінген шаруашылықты 

қалпына келтіру, тың жҽне тыңайған жерлерді игеру - бҽрі де аз ғана уақыт ішінде бастан кешкен ірі 

оқиғалар болатын. Осынау оқиғалар кеңестік кеңістікте тоталитарлық жҥйе туғызған идеология 

арқасында жҥзеге асқан болатын. Осының барлығына кінҽлі-адамның ҿзі болатын. Дҽл 1960 

жылдардан бастап адамды жан-жақты зерттеу, оның аса кҥрделі де қиын жаратынды екендігіне 

айрықша кҿңіл бҿлу процестері біртіндеп жҥзеге аса бастады. Зерттеуші Л.М.Андреева ХХ ғасырдың 

60-жылдарынан бастап кеңестік ҽдебиетте ғана емес, ҽлем ҽдебиетінде де адамзат баласының жҥріп 

ҿткен жолына тың кҿзқараспен ҥңілу, адамзат баласы бастан кешкен оқиғаларға жаңаша таныммен 

келу мҽселелерінің жҥзеге аса бастағанын айта келіп, адам концепциясына бҥкіл дҥниежҥзілік 

деңгейде ерекше зер салу процесінің басым болып келе жатқанын айтады да, тҿмендегідей тҧжырым 

жасайды: «Однако современная эпоха-эпоха сложнейших альтернатив и разнонаправленных 

тенденций, острейших старых и новых противоречий.  Несомненный с 70-х годов поворот к реализму 

усложняется и затрудняется рядом обстоятельств» деп қорытынды жасайды [1;6]. 

Адамзат баласының тарихында қандай қоғам болса да, сол қоғамның дҥниеге келу, даму, 

кемелдену жайттарымен бірге тоқырау, дағдарысқа ҧшырайтыны, тарих бетінен жойылатыны, 

ҿшетіні тарихи қажеттіліктен туындағаны жасырын емес. Ҿткен ғасырдағы 50-жылдардың аяғы мен 

60-жылдардың басында кеңестік кеңістікте жҥзеге асқан сҽл «жылымық» сҽт, біріншіден, аса ҥлкен 

ауқымды, яғни дҥниежҥзілік деңгейде адам концепциясына баршаның назарын аударды, сол адам 

деген жаратындының кҥрделі екендігіне, жҧмбақ екендігіне тиісті дҽрежеде кҿңіл бҿліп, ғылыми 

зерттеулер жҥргізіле бастады, ҥшіншіден осынау жалпы адамзаттық ынтығушылық руханият 

саласында тҥрлі жанрдағы, тҥрлі мазмҧндағы, тҥрлі проблематиканы арқау еткен шығармалардың 

тууына алғышарттар жасады, ол заңды да, себебі, зерттеуші М.Бахтиннің сҿзімен айтсақ, «... каждая 

эпоха имеет свой ценностный центр в идеологическом кругозоре, к которому сходятся все пути и 

устремления идеологического творчества. Именно этот ценностный ценр стоновится основной темой 

или, точнее, основным комплексом тем литературы данной эпохи. А такие тематические доминанты 

связаны, как мы знаем, с определенным репертуаром жанров» [2;141]. Олай болса, ХХ  ғасырдың 60 

жылдарынан басталған ҽлемдік деңгейдегі аса ірі ҿзгерістер, ауқымды оқиға, қҧбылыстар, бҽрінен 

бҧрын, қаламгер санасында серпіліс пен сілкіністі туғызды. 

Ҿмір жайлы қаламгер толғанысы оның шығармаларына философиялық реңк дарытты. 

Философиялық ой-толғаммен қатар, ҽлеуметтік, адамгершілік, этикалық проблемалардың да ҽдеби 

процеске молынан енгені мҽлім. Уақыт пен кеңістік философиялық категориялар. Қазақ 

прозасындағы уақыт пен кеңістік мҽселелерін шешу жолында қазақ қаламгерлері ҽлем, дҥние, адам 

туралы ҿз кҿзқарасын шығармаларына арқау етті.  

Ғ. Қҧлахметтің «Ҥйірі жоқ кҿкжал» романында нарық заманында кҿптің ҥстінен кҥн кҿріп, 

қалталарын ақшаға толтырған алаяқтар мен жемқорлардың жымысқы ҽрекеттері суреттеледі. Мол 

ақшаны судай сапырып, халық атынан сҿз сҿйлеп жҥрген интеллигент бизнесмендердің арам істері 

мен лас іздерін бҥркеу ҥшін кҥнде ауыз жаласып жҥрген дос-жарандарының да кҿзін жоя салуға 

бейіл, аяусыздықтары нанымды оқиғалармен берілген. Романда бҥгінгі кҥннің нағыз шындығы 

кҿрсетілген. 

Бір ғажабы, бҧлар іштей ырылдасып, бірін-бірі кҥндеп, аңдып аяқтан шалып арпалысып жатса да, 

қарапайым халықтың алдына барғанда ауыз жаласып кетеді. Бір қораны кҥзеткен ҧялас иттер сияқты. 

Сырттан бҿтен біреу жақындаса болды, бҽрі бірдей шҽуілдей ҥріп жҧптарын жазбайды. Бірен-саран 

батылы жетіп, ықпаған кісі болса, бас салып оңдырмай талайды. Ҿздері осы бір қарғыбау таққан ит 
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тірліктеріне қарамай, бас-басына би болғысы келіп, кісімсінетіндерін қайтесің? Аруақ сыйлаған 

қазақтың осал жерін де біледі. Біле тҧрып, қҧлақ естіп кҿз кҿрмеген сҧмдық істерге барады. 

«Пҽленшеке» бҥгінгінің Абылайы, «тҥгеншеке» осы заманның Қабанбайы, тағы бір «...екең тҽуелсіз 

Қазақстанның Тҿле биі» десіп, бір-бірін марапаттай жҿнелгенде, «ей, алла, о, қасиетіңнен айналайын 

жарықтықтар, ҿздерің кешіре кҿріңдер» деп жағаңды ҧстайсың. Ҽр аймақтың ―Абылайлары» қалың 

елдің қамы емес, қара бастың қамын кҿбірек кҥйттеп, капиталист болсам деген арманның соңында 

жҥр. «Қабанбайлар» рэкетерлердің қолын бастап, «Тҿле билер» сақалы мен сҿзін сатып, газет-

журналдар мен радио, теледидардың босағасын сығалап сандалбай тірлік кешуде. Міне, бҧл арадан 

байқағанымыз- тҽуесіздік алғаннан кейінгі уақыт пен ҿз қара басының экономикасын жақсартпақ 

болған заман тҥлкілері ҿмір сҥрген кеңістік. 

Кҿркем уақыт пен кеңістік шығарманың жанрлық табиғатына орай суреттелгенін байқаймыз. 

Біріншіден, негізгі бір желілі сюжеттік уақыт пен кеңістікте характерлер айқындалып, нақтылана 

тҥседі; екіншіден, характер даралаудағы кеңістіктің ҽсері, адам характерінің сол кеңістікті тҥйсініп, 

сезінуіне байланысты ҿзгеруі философиялық тҧрғыдан шешімін тапқан; ҥшіншіден, автор мен 

кейіпкер уақыт - кеңістігі кҥрделі қарым-қатынасқа тҥскен, нҽтижесінде автор мен кейіпкер ойлары 

бір арнаға тоғысады. Шығарма сюжеті уақиғаны баяндау, ҽңгімелеуден гҿрі герой бойындағы 

азаматтық тартыстың динамикасына негізделе дамиды.  

Жоғарыда атап ҿткендей, романда шартты тҥрде екі тҥрлі уақыт-кеңістікті аңғарамыз: біріншісі - 

Балтакескеннің, екіншісі - Мақаттың уақыт-кеңістігі, ҽрқайсысы характерді даралауға жҽне автор 

идеясын айқындауға қызмет етеді. Кейіпкерлердің уақыт-кеңістігі реалды уақыт тҧрғысынан ҿзара 

қиылысып, бҥкіл шығарма бойында ҿзара байланыста беріледі. Романдағы кейіпкерлердің ҿткен 

ҿмірін бағамдап, жаңаша қҧндылықтардың мҽнін тҥсінуге тҥрткі болған Теңіздің тауып алған олжасы 

болатын, сонымен бірге Балтакескеннің сҥйгені Марияның да елеулі роль атқаратынын айта кеткен 

жҿн. Мҧндағы Мария бейнесі ҿткен мен қазіргінің жҽне келешектің қиылысу нҥктесі. Автор 

лирикалық шегініс арқылы Балтакескеннің  бҥкіл ҿмірін ҿзгерткен жиырма жыл бҧрынғы оқиғаны 

суреттейді. Бҧлайша суреттеуде автор Аня атты кейіпкерді пайдаланады. «Сол сҽттен бастап Аня 

Мария мен Халықовтың, кішкентай Айдардың алдында ҿзін кінҽлімін деп санайтын» [3;58] деп, 

ҿткен ҿміріне оралып, жаны қиналаған кейіпкерді кҿреміз. Бҧны жазушы объективтік жҽне 

онейрикалық уақыт-кеңістіктің алма-кезек ауысуы арқылы суреттейді. Аняның, Халықовтың ҿткен 

ҿмір елестері онейрикалық уақыт-кеңістікті қамтыса, қазіргі жағдайы, тырп ете алмаған кҥйі 

объективтік уақыт-кеңістіктің ҥлесінде.  

Ғ.Қҧлахметтің стильдік, кҿркемдік ізденістеріне оның ҿмірді жетік білуін, ҿзі бастан кешкен 

немесе ҿзі жетік білетін жайттарды, қҧбылыстарды кҿркем туындысының ҿзегіне айналдыруын ҿмір 

қҧбылыстарын оқырманына ҧсына отырып, ҽр қҧбылысқа, оның астарына ҿзі де, кейіпкері де 

философтарша ойлылықпен ҥңілуін, ҿмір қҧбылысын суреттегенде тың ой, жаңаша да соны пікірлер 

айтуға тырысатын жазушы дарынын, ішкі толғаныс пен жҥрек тебіренісін, сҽулелі сезім мен саналы 

парасаттылық ҧялаған жазушының ҿз «менін», сонымен бірге баяндау тҽсілі басым боп келетін бҥкіл 

шығармаларындағы ішкі-сыртқы гармониялық ҥйлесімділіктің тек қана қарапайымдылық деген 

ҧғыммен тыныс алатынын айтар едік.    

Автордың қаламгерлік даралығына оның шығармасында ҿмірдің ҽр қҧбылысын, оқиғасын 

бірқалыпты, асқынтпай беруі, қаһармандардың диалогы, монолог арқылы олардың жан ҽлемін 

жарқырата аша отырып, болмыс-бітіміне ҥңілуі, ҧлттық болмысқа тҽн алуан тҥрлі қасиет-сипаттарды 

індете зерттеуі жатады дегіміз келеді. Кешегіні бҥгінгімен, бҥгінгіні ертеңгімен тығыз байланыста 

алып, органикалық бірлікте қарауға ҧмтылады. Уақыт жағынан оқиға бір мезгілде ҿтсе де, кеңістік ҽр 

тҥрлі.  

Романның жанрлық белгілері ретінде уақыт пен кеңістікті ала отырып, нақты романды талдау 

барысында аталмыш категориялардың қазіргі роман жанрын айқындаудағы рҿлі ерекше екенін 

дҽлелдемек болдық. 
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Среди элементов, воплощающий татарский мир суеверии, который относится к уже 

укоренившемуся и богатому миру веровании Верования в «хозяина, оберегающего духа», и 

связанные с этим различные объяснения работе занимают особое место. 

Также как и в других тюркских обществах, в татарском фольклоре домовые, оберегающие дом и 

его жильцов, которым он приносил счастье и благоденствие, сыграл важную роль, сохранил свой 

образ до сегодняшнихдней и продолжил своесуществование, не потеряв своей значимости. 

В данной работе после того, как мы немного остановимся на понятии «дух» и его 

непосредственной деятельности, будут даны сведения о верованиях в «домового», и прослежено то, 

каким образом они получили свое отражение у татар и турков. Верованья турок в «домового» будут 

сравниваться с татарскими верованьями в плане значения, формы восприятия, функции. Потом мы 

немного остановимся на отличительных исхожих чертах 
12

. 

«Понятие «дух» со стороны некоторых ученых неправильно характеризуется как «творец» или 

«Бог». Но по значению это слово соответствует лишь понятиям «хозяин, оберегающий дух». Эти 

священные духи не имеют возможности восприниматься как «Божества» или быть связаны с Богом. 

Но они представляют добро и связаны с каким - то 

божеством, которое определяет добро, также как и  другие злые духи(плохие, которые приносят 

вред), которые связаны с другим божеством, представляющий зло. Но они в отличие от злых духов не 

причиняют вред человеку, а наоборот исполняют обязанности защитников и помощников.  

Существовало поверье, что домовые, которые живут в разнообразных местах 

(дом, лес, тайга, вода, и др.) защищают от несчастий, бед, что они являются 

помощниками и спутниками человека. Также существовало поверье в то, что плохие духи (джины, 

дивы и др.) приносили вред человеку, природе,животным и крову. По этой причине, неправильной 

является классификация домовых как сторонников и доброго и злого, то есть нельзя включать в 

понятие домовой плохих духов. 

Домовой, который характеризуется как «охранник или защитник дома» и который проводит 

большую часть своей жизни в доме, для людей воспринимается как «дым из печи», то есть 

продолжение жизни. Домовых называли   по-разному: «домовой тайги» или «домовой воды». В среде 

татар также давались имена домовым: «домовой скотного двора» или «домовой кладовой». Кроме 

того, необходимо отметить, что среди татар встречаются также земные и имущественные домовые. 

Согласно татарским суевериямдомовой - доброе, с длинными волосами существо, которое живет в 

домах, которое любит жить в погребе, из которого выходит лишь поздно ночью. Если он любит свой 

дом, то во время своей работы показывается в образе пожилой женщины. 

Домовой защищает дом от предстоящих несчастий и бед, знает о приближающейся в дом беде. 

Если в дом придет несчастье, он не будет спать ночами, если в доме будет пожар, то он будет гонять 

из одного места в другое, если пожар случится ночью, то он постарается разбудить тех, кто спит, 

создавая шум. Согласно поверьям татар, необходимо хорошо смотреть, угождать, и при каждом 

удобном случае делать приятное домовому. Это обеспечит вас тем, что он всегда будет добр по 

отношению к вам. Для того чтобы угодить «домовому» необходимо было давать ему «воскресную 

милостыню». Согласно суеверию, рассердить «домового» или же обидеть, или же сделать то, что ему 

не понравиться - это означает стать подверженным самым различным болезням и недугам. Это 

недовольство не только повлияет на домашних, но и может стать причиной гибели 

животных, находящихся в загоне. «Домовому» совсем не понравиться, если в подвал (погреб) будет 

сливаться грязная вода, и тот, человек, который сливал грязную воду или «мочился» буден награжден 

опухолью. Для того,что снова угодить и поправиться « домовому» необходимо сварить кашу.Если 

одни из жильцов, который очень долго жил в этом доме, собирается егопокидать, или же собирается 

переезжать, то ему необходимо попрощаться с «домовым» обязательно для того, чтобы ему угодить. 

Молодой человек, который покидает отцовский очаг, ночью должен спуститься в погреб с куском 

хлеба из дома, зажечь 3 свечи и попросить у «домового» спокойствия, счастья и благоденствия в 

                                                 
12Так как этот материал не помещается в рамки ознакомительного текста, то сейчас мы остановимся лишь 

на турецких соответствиях, что касается других тюркских обществ, то наши исследования переносятся в 

более объемные работы. 
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новом доме. Молодой человек, взяв горсть земли из подвала (погреба) потом рассеет ее в своем 

новом погребе(подвале). Молодой человек, идя из старого дома в новый, не должен встретить на 

своем пути ни одной живой души [1: 27]. У Кряшен встречается описание того, как происходит 

перенос старого «домового» в новый дом.  

Верования в существование «домового», конечно не в столь распространенной форме, но все же 

встречается у Турок. В Турции верят в существование определенных существ, которые не видимы 

для жильцов дома, но все же заявляют о себе очень настойчиво любыми способами. Эти существа не 

относятся к категории тех, которые причиняют вред, или пугают, их называют «хозяевами или же 

духами, пери» [1: 67].  

Для того чтобы понравиться «хозяину дома» необходимо было просто не сердить его и не 

объяснять его работу другим. «Хозяева дома» очень часто хотят, чтобы им подавали «шербет». Те, 

которые знают их предпочтения, оставляют в уголочке кухни небольшой кусочек шербета. 

Также существовало поверье в то, что домовые могли быть в облике змеи.Если в доме появлялась 

змея, то нельзя было ее убивать. 

Как видно из объяснений Шпилевского С.М. « домовой», у турков появлялся в 

облике змеи (чаще белой змеи) [3: 86].  Согласно поверью из района Карс, змея, которая выступает в 

роли хранителя домашнего очага и защитницы дома, всегда живет в определенном месте дома и 

никогда не вредит жильцам. Домашние, зная о существовании змеи, ее не трогают и не причиняют ей 

никакоговреда.Такжетакое же поверье о существовании змеи в образе «домового», который невидим 

для всех,встречается на территории деревни Обрук, которая относится к району Коньи и Каратаю. В 

этом районе, змея, которая вышла из самого дома, не убивалась. В случае если ее все же убивали, то 

это приносило несчастье этому дому и его жильцам. Так же верили в то, что в образе «домового» в 

доме жила черная змея, которая своим присутствием не подпускала других змей к дому. 

 В среде турок существовало такое поверье, что когда приходишь с улицы, необходимо было 

правой ногой сделать шаг, чтобы войти через порог, и сразу же сказать «здравствуйте». То, что он 

поздоровался, связано с поверьем, о том, что это предназначается «домовому». 

Согласно тем данным, которые были рассмотрены о суевериях,связанных с домовым, приходится 

сделать вывод о том, что турецкие верования не столь богаты и разнообразны как татарские. « 

Домовой» у турков проявляет себя в образе змеи», а у татар - в образе старой женщины. В свете 

изученных примеров также можно отметить общие черты верований в «домового». Здесь можно 

отметить влияние общих корней и системы тюркских древних верований.  Среди турецких ученых 

очень мало объяснений, связанных с «домовым», здесь, скорее всего, сказывается несильная личная 

заинтересованность в области этой темы. В этой области турецкие исследователи очень многое могут 

почерпнуть из уст татарских фольклористов. Исследования в Турции в этой сфере облегчит 

сравнения этого суеверия, и поможет более точно и лучше раскрыть схожие и отличительные черты 

этих верований.   
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В современный век глобализации происходят неизбежные процессы, связанные с крушением 

устоев сложившейся веками нравственности и морали, самобытных национальных традиций и 

зарождением и развитием некой глобальной культуры. Ответом на это в обществе, в поликультурном 

государстве в целом на интуитивном уровне проистекают процессы национальной идентификации, 

этнического самоопределения. С проникновением в культурную сферу чуждых, порой 

безнравственных ценностей, люди, народы отдельной этнической группы (татары, башкиры или 
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чуваши и др.) стремятся сохранить свою  национальную идентичность, свою веками хранящуюся 

этнокультуру, свои этнические нравственные устои. Это проявляется, как известно, в процессе само 

осознания, как неотъемлемой части той или иной этнической группы. Следствием этого является 

повышенное внимание к национальной идентичности, этническому самоопределению и 

самосознанию, стремление сохранить свое национальное устно-поэтическое творчество, культуру в 

целом, самобытную историю, этнографию.  

Одним из значимых инструментов сохранения своей национальной идентичности является мифо-

фольклорное наследие, как выразитель духовной картины мира народа. Сбор и сохранение 

фольклора, а также и введение его в научный оборот представляет собой один из важнейших 

факторов по сохранению национальной идентичности. В научно-исследовательском смысле значение 

полевых изысканий в изучении традиционных культур очень велико. Полевые материалы – это 

основа любого теоретического труда, это экспериментальная площадка, дающая ученому не только 

новый материал, но и новые идеи и импульсы. Поэтому для современного исследователя, как в 

России, так и за рубежом, полевая работа является важнейшей составляющей его профессиональной 

деятельности, а также значимой деятельностью в сфере этнического самосознания. 

Фольклористами ИИЯЛ УНЦ РАН за последнее десятилетие осуществлено более тридцати 

экспедиционных выездов с целью сбора башкирского фольклора и изучения его современного 

состояния, как в районы Республики Башкортостан, так и за ее пределы (Оренбургскую, Самарскую, 

Челябинскую, Курганскую, Саратовскую, Свердловскую области, Пермский край РФ), где компактно 

проживает башкирский народ. Это также позволяет башкирам, живущим в других регионах, 

идентифицировать себя как часть этого этноса.  

Фольклорные экспедиции проводились и ранее. В материалах академических экспедиций ХХ века 

были представлены все известные жанры башкирского фольклора. В репертуаре сказителей были 

уникальные сказания о почитаемых животных «Кара юрга» («Вороной иноходец»), «Акхак кола» 

(«Хромой саврасый»), «Конгур буга» («Бурый бык»), сказочно-романический сюжет «3аятуляк и 

Хыухылу», сказания, имеющие общие корни с эпическим наследием других тюркских народов: 

«Алпамыша и Баянхылу», «Кузыкурпяс и Маянхылy», «Бузъегет», «Тахир и 3ухра», «Юсуф и 

3улейха». Из прозаических жанров были записаны космогонические легенды: о созвездии Етеген 

(Большая Медведица), «Етеген – ковш великана (Алпа)» и т. д., зафиксированы лиро-эпические, 

лирические, лиро-драматические протяжные песни, плясовые мелодии, обрядовые напевы, байты и 

паремические жанры(загадки, пословицы, поговорки). Эти материалы, имеющие большую научно-

познавательную ценность, в значительной части введены в научный оборот. Материалы были 

опубликованы в томах «БНТ». Также нашли отражение в путевых заметках и публицистических 

статьях. 

К сбору материала фольклористы подходят комплексно: собирают не только словесный материал, 

но и информацию об истории, жизни и быте, обрядах и обычаях, народной медицине, ветеринарии и 

т.д. Собранные материалы всех экспедиций обработаны (расшифрованы, систематизированы) и 

хранятся в Научном архиве Уфимского научного центра РАН. Эти материалы включены в научные 

тома «Башкирское народное творчество». Бытование и богатство материала в современных условиях 

показывают опубликованные материалы экспедиций [1-13]. Сегодня материалы каждой 

академической экспедиции издаются отдельной книгой, и входят в научный оборот. Авторы 

полевики-исследователи: Ф.А. Надршина, Р.А. Султангареева, Г.Р. Хусаинова., Г.В. Юлдыбаева, 

Ф.Ф. Гайсина, А.М. Хакимьянова, Р.Р. Зинурова. Эти сборники имеют своеобразную структуру 

подачи материала по собирателям, которая позволит увидеть повторяемость, т.е традиционность и 

вариативность отдельных текстов. Также это дает возможность шире представить читателю репертуар 

разных жанров современного башкирского фольклора, методику работы собирателя и принесет 

пользу при изучении собирательской деятельности фольклориста. Фольклорные тексты даются без 

литературной обработки, сохраняются характерные признаки башкирского языка, диалекты, 

архаизмы. Сборники также снабжены научными статьями, фотографиями и словарем диалектных и 

малоупотребляемых слов, являющиеся одним из факторов сохранения национальной идентичности. 

Эти издания полезны не только  ученым гуманитарного профиля, но и всем интересующимся 

традиционной культурой башкирского народа. Они ценны как источник изучения уникального 

национального наследия.  

Сборники издавались при базовом бюджетном финансировании, так и при  поддержке РГНФ, 

Программы фундаментальных исследований РАН. Руководители грантов и программ 

Р.А. Султангареева, Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева. 

Также проделана определенная работа по изучению современного состояния башкирского 
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фольклора. О находках во время экспедиций, о бытовании того или иного жанра в исследуемом 

регионе написаны научные статьи, изданы книги. В 2012 году увидел сборник научно-популярных 

статей Г.Р. Хусаиновой и Г.В. Юлдыбаевой «Современное состояние башкирского фольклора», в 

который вошли статьи двух авторов, написанных на собранных ими материалах. Сборник посвящен 

100-летнему юбилею известного башкирского фольклориста, писателя, ученого-педагога А.Н. 

Киреева, под руководством которого в 60-е годы состоялись экспедиции с целью сбора башкирского 

фольклора за пределами Республики Башкортостан. Экспедиционные выезды, осуществленные 

современными фольклористами в 2004 - 2012 г.г., повторили его маршрут передвижения. 

Башкирскими фольклористами в 2003-2016 г.г. были охвачены северные и южные, юго-восточные 

районы Башкортостана. Надо сказать, в прошлом веке северные районы республики оставались вне 

внимания ученых-фольклористов, а в ХХI в. этот пробел был восполнен. В 2008 г. при поддержке 

молодежного гранта Республики Башкортостан увидел свет сборник «Современный фольклор башкир 

северного Башкортостана» (руководитель гранта Г.В. Юлдыбаева).  

Как показывают результаты экспедиций, значительно обеднел и сократился жанровый состав 

фольклора. Так, и в северных, и южных районах республики  сохранились суеверные приметы, 

поверья, запреты, народная медицина, топонимические, исторические предания и легенды, былички, 

продолжают активное бытование такие традиционные жанры как такмаки, песни, баиты,  мунажаты, 

обряды и обычаи. В южных районах башкирский традиционный фольклор сохраняется относительно 

устойчивее, нежели в северных. Эпическое, сказочное наследие, традиции исполнения протяжных 

песен, сенляу переживают свой закат. В памяти народа в основном остались лишь отдельные 

сведения. Если постоянно не рассказывать эпос или сказку, то утрачивается живое бытование 

исполнительства, прерывается преемственность. Это, видимо, объясняется обрусением молодого 

поколения, национальной смешанностью браков, приведшей к утрачиванию знаний родного языка, 

что чревато потере национальной идентичности, самоопределения себя как части башкирского 

этноса.  

Таким образом, материалы экспедиций являются ценным источником по изучению духовной 

культуры башкир, выявлению степени его этнической идентичности и самосознания. Фольклористам 

еще предстоит большая работа по дальнейшему углубленному изучению современного башкирского 

фольклора, осуществлению экспедиционных выездов для сбора материала и издания на их основе 

книг. Эти издания хранят богатую духовную культуру башкир, во многом хранят кладезь знаний и 

законов, представляющих этническое самосознание. Сегодня нам предстоит популяризировать 

духовные ценности народа путем их перевода не только на русский, но и другие языки мира, что даст 

возможность вывести на мировой уровень устно-поэтическое творчество башкирского народа, как 

важный фактор его национальной идентичности.  
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Русская ментальность сложилась в процессе синтеза нравов и характерных особенностей наций и 

народностей, проживающих на огромной территории России. Под национальным характером 

понимается «достаточно устойчивая, но подверженная изменениям целостная структура, 

сформированная в течение многовековой совместной жизни определенного этнического сообщества 

и выражающаяся как в цивилизационных предпочтениях, так и в культуре, в повседневном 

поведении человека. Детерминантами национального характера выступают религия, язык, история, 

политическое устройство, климатические условия жизни, психофизиологическая природа нации» [2, 

84] 

Ведущей идеей русской литературы ХIХ века стало осмысление самобытности русского 

национального характера. Сосредоточенность на внутреннем мире русского человека, его 

противоречивости – это отличительные черты русской словесности в пространстве мировой 

литературы. Крупнейшие открытия в области изучения русской ментальности сделаны классиками 

русской литературы. Задолго до теоретических изысканий  Н.А. Бердяева, И.О. Лосского, Г.П. 

Фетодова, Д.С. Лихачева писатели «открывают» русского человека на страницах своих 

произведений. Многогранность, парадоксальность, противоречивость черт русского характера 

раскрываются в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого, И. А. Гончарова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и мн.  др. 

 Писатели ХIХ века в своих произведениях «художественно исследовали» русскую душу, выявили 

основополагающие  черты национального характера, которые исторически повлияли на образ жизни 

и  мышления русского народа. 

Классики русской литературы интуитивно создавали образы героев, посредством которых 

раскрывались причины, сформировавшие то или иное свойства русского характера.   

Своими особенностями русский национальный характер обязан влиянию следующих факторов: 

1) Географический (территория, климат, месторасположение страны, пространство, 

геополитическое положение России); 

2) Социально-исторический (история создания русского государства, государственное 

устройство, формы власти); 

3) Религиозный. 

Конечно, подобная классификация носит условный характер, и русская ментальность сложилась в 

процессе взаимовлияния всех указанных факторов. Для иллюстрирования этой мысли можно 

обратиться к повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».  

Возможность возникновения бунта и сложности его подавления писатель связывает,  прежде 

всего, с особенностями русской ментальности. Он учитывает все три фактора, указанные в 

классификации. «Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении 

русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, 

бесформенность, устремленность в бесконечность, широта» [1, 2]. Огромная территория России, 

природная стихийность, склонность к анархии и бунтам позволяли беглым крестьянам (и не только, 

например, пушкинский Дубровский) безнаказанно скрыться, быть не найденными. Да и как их можно 

было отыскать, если: «Вокруг … простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и 

оврагами. все покрыто было снегом» [5, 239]. Климатические условия, внезапность смены погоды: 

«Ветер завыл; сделалась мятель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. все 

исчезло» [5, 240] также способствовали формированию в русском человеке мужества, сноровки, 

умение находить выход из любого положения. Примером может служить поведение Пугачева во 
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время метели в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» [5, 241] или работника Никиты из 

рассказа Л.Н. Толстого «Хозяин и работник», который не бездействует и пытается вывести на дорогу 

лошадь во время бури, застигнувшей их по вине хозяина: «Виктор Андреевич уже не приказывал 

ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита» [7, 209]. 

Русские совершенно не государственный народ, и чем больше деспотичная система пыталась 

оказывать влияние на простых людей, тем дальше они убегали, раздвигая границы России. 

Восстание, возглавленное Емельяном Пугачевым, привлекло на свою сторону людей разных 

религиозных конфессий  и культур, что также стало возможным, если учитывать изначальную 

терпимость русских людей к другим вероисповеданиям. 

Необъятность территории, необозримость пространства страны, непредсказуемость климата, 

противоречия между государством и народом, необычайная набожность сформировали в русском 

человеке совершенно разнополюсные черты характера: смирение, кротость и неповиновение, 

бунтарство; доброту и жестокость; отзывчивость и равнодушие; лень и удивительную 

работоспособность; щедрость и скупость. Порой полная противоположность черт создает 

удивительно целостный монолит, именующийся русским национальным характером. Причудливо 

сочетаясь в каждом отдельном человеке, эти качества  создают совершенную неповторимость 

русского народа, что и нашло отражение в национальной литературе. 

Один человек может сочетать в себе набор противоречий, проявляющихся в разных жизненных 

обстоятельствах. Ярким примером может служить образ кузнеца Архипа из повести «Дубровский» 

А.С. Пушкина, который, ни на минуту не сомневаясь, закрывает на ключ в горящей усадьбе 

чиновников, подкупленных Троекуровым, и, рискуя жизнью, снимает кошку с крыши, объятой 

огнем. Жестокость Архипа рождена безнаказанной несправедливостью, учиненной с его хозяевами, 

при этом для него вполне естественно милосердие к ни в чем неповинному животному.  

Зачастую русский человек смиренно принимает бедность, голод, разруху, но при этом он полон 

достоинства, скрытого бунтарства. В повести Л.Н. Толстого «Утро помещика» молодой барин 

заходит в жилище крестьянина Чурисенка, которое составляли «полусгнивший, подопрелый с углов 

сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелись одно 

разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем…» [7, 47]. Несмотря на то, что 

Нехлюдов желает помочь крестьянину, тот упорствует и не желает брать больше, чем считает 

нужным. При всем убожестве своего положения Чурис полон достоинства: «он сказал это так смело и 

спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину» [7, 52]. Подтверждают 

достоинство крестьянина и его слова, сказанные барину напоследок: «Только уж я у мира просить не 

стану» [7,  55]. 

Опыт художественных образов доказывает, что не всегда какая-либо черта русского народа носит 

социальный характер. Так в повести А.С. Пушкина мы видим, что простому народу свойственны не 

только смирение, но и неповиновение. Писатель рисует огромную массу взбунтовавшихся крестьян, 

отдельно показывает образы Пугачева, Хлопуши-«рваные ноздри», башкирца, которого пытают в 

крепости и т.д. На их фоне особо заметным видится смирение Савельича, преданного слуги, который 

не только не принимает крестьянский бунт, но и не понимает, как это возможно. Примером его 

смирения могут служить сцены, когда он не желает выдать деньги молодому Гриневу, проигравшему 

в карты, на что получает выговор от хозяина и унизительный приказ: «Подавай сюда деньги или я 

тебя взашей прогоню» [5, 238]. Обида вызывает у старого слуги слезы, но он все также предан 

барину. Для Савельича любой приказ его хозяев непререкаем, он даже и не думает возмутиться, 

когда его отчитывает в письме старший Гринев за то, что он не доложил о дуэли сына, а лишь 

смиренно соглашается с разносом: «А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то 

ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски. Верный холоп ваш Архип Савельев» [5, 263]. 

Непонимание и неприятие позиции мятежников – это следствие многовекового угнетения, которое 

Савельич получил в наследство от предков. Он остается рабски смиренен и предан своим хозяевам. 

Смирение, терпение, кротость – неотъемлемые черты русской женщины. В рассказе «Мужики» 

А.П. Чехов создает образ забитой, смирившейся со своим положение снохи Марьи. Она «трясется от 

страха» и терпит мужа, распускающего руки всякий раз как выпьет: «Подойдя к жене, он 

размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только 

присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь» [8, 243]. Никто из домашних даже не думают 

вступиться за сноху и дают ей один совет: «Терпи и все тут». «Доверчивое смирение с судьбой», так 

назвал это свойство А.И. Солженицын в своем труде «Россия в Обвале», по его мнению, это главная 

черта русского характера [6, 23]. Кроткой и терпеливой предстает перед нами образ еще одной снохи 

– Ольги. Ее смирение и терпимость идут от глубокой набожности, от идеи всепрощения: «она верила 
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в бога, в божью матерь, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете» [8, 256]. Она 

прощает Фекле, еще одной снохе, обиды и протягивает руку помощи, когда та, подвергшись 

хулиганской выходке парней, возвращается домой нагой. Она кротко терпит ругань из-за каждого 

съеденного куска хлеба и рукоприкладство старухи-свекрови: «схвативши Сашу за шею пальцами, 

…(старуха) стала ее сечь» [8, 250]. 

Особо обращает на себя внимание такая черта русских людей, как привязанность к дому, своей 

земле. В рассказе «Утро помещика», о котором говорилось выше, Нехлюдов предлагает семье Чуриса 

переселиться из покосившегося жилища в новые дома, которые он выстроил специально для 

крестьян, но за селом. В один голос, рыдая, семья крестьянина умоляет не переселять их из родного 

места, потому что «…и дед и батюшка наши здесь богу души отдали, и мне только бы век тут свой 

кончить…» [7, 54]. Русский человек не мыслим вне малой родины, его корни рано или поздно 

возвращают его домой, заставляют совершать, кажется, не вполне разумные поступки. 

К одним из ведущих качеств русского характера относится отсутствие чувства меры, стремление 

все сделать через край. Русские склонны к максимализму, всего должно быть много, этого требует 

широта русской души. М.Ф. Достоевский отмечает, что «Широк русский человек, надо бы его 

сузить» [3, 378]. 

Классическим примером русской чрезмерности является образ купца Ильи Федосеевича из 

рассказа Н.С. Лескова «Чертогон», устроившего пьяную оргию на всю Москву, во время которой 

превратился в «… страшного, дикого зверя, с его невероятною фантазией и ужасным размахом» [4, 

309]. Во время необузданного кутежа бьется дорогая посуда, щедро разбрасываются во все стороны 

сторублевки, рубятся экзотические деревья, выплескиваются похотливые желания гостей и хозяина. 

Человеческое обличие возвращается к Илье Федосеевичу лишь на следующий день. И так же как он 

веселился чрезмерно теперь он слезно замаливает свои грехи, отправившись «пасть перед Всепетой и 

о грехах поплакать» [4, 312]. 

Таким образом мы видим, что русская литература ХIХ века очень тонко и глубоко раскрыла 

сущность национального характера. Классики художественного слова интуитивно пришли к 

выводам, которые лишь в конце ХIХ – начале ХХ веков сформулируются в философских изысканиях 

великих мыслителей.  
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ПРОФЕССОР Е.Қ.ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЭПОСТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Жұмағалиева Р.Р.  

гуманитарлық ғылымдар магистрі, оқытушы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті  

 

Халық ертегілері, айтыс,  жыр-жоқтаулары, аңыз ҽңгімелері, мақал-мҽтел, жҧмбақ, жаңылтпаш 

тҽрізді кҿркем сҿз ҥлгілерінен жинақталған халық ауыз ҽдебиетін ғалым Е.Қ.Жҧбанов ҿз 

еңбектерінде «ауызекі сҿз ҿнері» немесе кейбір тҧстарда «ауызекі кҿркем сҿз ҥлгілері» деп келтіреді. 

Зерттеуші ХХ ғасырдың 60-70 жылдары ғылымда қолданысқа енген «Халық ауыз ҽдебиеті» деген 

терминнің ҿзіне қарсы ғылыми пікірлерін білдірген. Қазақта ауызекі тҥрде жеткен кҿркем сҿз 

ҥлгілерін Қ.Жҧбанов «Халық ҽдебиеті» деп атаған, С.Сейфуллин «Ескі ҽдебиет нҧсқалары» деп 

келтіреді, ал ҿзге фольклор зерттеушілерінде «Ел ҽдебиеті» деп берілетіндігін ҿз кҿзқарасына дҽлел 

етеді.  

Сондай-ақ ғалым зерттеулерінде ауызекі кҿркем сҿз ҥлгілерінің, соның ішінде тарихи аңыздар, 

шежіре сарындас желілі ҽңгімелер, ғажайып қиялдан туған ертегі ҥлгісіндегі мифтік сюжеттер тағы 

сол сияқты аралық мотивтерді сҿз ететін, ҿлеңі мен қарасҿзі аралас баяндаулар тек сырттай ғана 

жіктеліп, негізінен орыс фольклористикасының жҥйесімен таптастырылып келе жатқандығы, жалпы 
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халық ҽдебиетінің туындыларына деген кҿзқарастың ҿзі ҥнемі бір ізді, бір мақсатты болмағандығы 

қашанда назардан тыс қалмаған /1.60/. 

Халық туындыларының ҽдебиетке тҽн кҿркемдік қасиеттері, олардың тілінен келтірілетін азды-

кҿпті мысалдар байсалды лингвистикалық дерек мҽртебесінде танылып, лайығымен бағаланған да 

емес дей келе халық ҽдебиетінің жанрларына байланысты ҿзіндік ғылыми тҧжырымдарын 

топтастырады. Соның ішінде ғалымның эпосқа қатысты, жанр ретіндегі қалыптасу, даму сатыларын 

талдаудан туындайтын пікірлері бҥгінгі қазақ эпостану ғыдымындағы ҿзгеше соқпақ, тың пікірлер 

деп айтуға болады. Эпостық жырлар – қазақ халқының сҿз ҿнеріндегі ең бір кҥрделі сала. Ҽрине, ҿзге 

халықтар секілді қазақ эпосы да ҿзінің кҿркемдік-эстетикалық қуатымен, тарихи қисындылығымен 

ерекшеленеді. Эпос бір жылда, ширек ғасырда жасала салатын жанр емес, оның қалыптасуы тҧтас бір 

дҽуірді қамтиды жҽне эпосты табиғатын анықтауды бір ғана белгісі бар деп те айта алмаймыз. Орыс 

эпостанушысы В.Я.Пропп осыған қатысты ҿз ойын былай келтірген: «Эпос не определяется каким-

нибудь одним признаком, сразу устанавливающим его сущность. Он обладает целым рядом 

признаков, и только совокупность их дает правильное и полное представление о том, что такое эпос. 

Наиболее важным, решающим признаком эпоса является героический характер его содержания. Эпос 

показывает, кого народ считает героем и за какие заслуги. Определение, изучение характера, 

внутренного содержания героичности и составляет главную задачу науки по отношению к эпосу» 

/2.5/. Ал зерттеуші Е.Қ.Жҧбанов халық ҽдебиеті ҥлгілерін эпосқа дейінгі жанрлар жҽне эпос деп бҿлу 

тҧжырымын ҧсынады. Ҿйткені «... халық ҽдебиетінің жанрлары жетіліп, тҥр мен мазмҧн жағынан 

кемелденуіне байланысты тҧрмыс-салт жырларының шағын формалары стиль тҧрғысынан 

кҥрделеніп, кҿлемді жыр, толғау, ҿсиет, жоқтау типіндегі поэтикалық туындылар болып қалыптасты, 

олардың кейіпкерлері сомдалған образ кейпіне еніп, ҽлеуметтік салмағы жағынан жеке тарихи 

пенделер деңңгейінен кҿтеріліп, ел қамын жеген қоғам қайраткерлері есебінде халық санасында қайта 

тҥледі. Нҽтижесінде ертегінің тарихқа дейінгі батырлары бҧдан былайғы жерде ҽсірелі қиял-ғажайып 

пішінінен арылып, халықтың жоқшысы, қорғаны сипатындағы қоғамдалған, типтік мазмҧнға ие 

болды. Олар от басы, ошақ қасының «ерқаралары» болып қала бермей, отан қорғау, біртҧтас ел 

болып ҧрандасу, елдік, халықтық идеяларды армандау биігіне кҿтерілген сҽтте реалды эпос 

қаһармандарына жуықтап, образ тҧтастығы жағынан белгілі бір халықтың рухани мҧратының адам 

пішімді кескінделген жинақы кҿрінісі болып, сол халықпен етене жасасатын мҽңгілік бейнелерге 

айналды. .... Сҿйтіп, халықтың ауызекі сҿз ҿнері айдынды эпос мҧраларын осылайша, немесе осыған 

жақын шығармашылық жолдармен қайта туғызып берді» /3.61/ дейді. Ғалымның ҿзіндік тіл 

қолданысындағы «ерқаралар» тіркесі эпосқа қатысты біршама жайтты аңғартады. Ертегідегі ауыл-

аймақтың қамын жейтін батыр – ерқара, ал ол эпоста тҧтас бір мемлекеттің, іргелі елдің батырына 

айналған, ендігі «ерқара» емес, нағыз халық сҥйетін тҧлға. Ал осы орайда жоғарыда пікірін келтірген 

орыс фольклортанушысы В.Я.Пропптың пікір мҥлде басқа арнада ҿрбиді. Ол орыс тҧрмыс –салт 

жырлары мен эпосының арасында ешқандай байланыс жоқ екенін шегелеп кҿрсетеді: «... былинный 

стих – явление более широкого порядка, чем героический эпос. Героический эпос всегда состоит из 

песен былинного стихотворного размера, но обратное утверждение не всегда будет правильным: не 

всякая песня в форме былинного стиха может быть отнесена к эпосу. ... не отнесем мы к эпосу также 

и песни балладного характера, как бы хороши и интересны они ни были, и хотя бы такие песни 

помещались в сборниках былин и исполниялись былинным стихом. ... не можем мы отнести к эпосу 

также некоторые эпические песни, носящие шуточный характер» /2.8/. Міне, бҧдан шығатын тҥйін 

Е.Жҧбанов эпос тілі туралы ғылыми пікір саралағанда орыс эпостанушыларының кҿзқарастарын сол 

қалпында ала салудың ҥлкен қателіктерге ҧрындыратынын ескертуі ҿте орынды деп білеміз. 

Халық ҽдебиеті қорындағы аса бай мол саланың бірі – лиро-эпос жырлары. Қазақ фольклортану 

ғылымында бҧл саланы арнайы зерттеген ғалым Ысқақ Дҥйсенбаев ҿзінің «Қазақтың лиро-эпосы» 

атты ғылыми еңбегінде лиро-эпос жырларының қай мезгілде пайда болғанын кесіп айту қиын 

екендігін, ҿйткені олардың кезінде қағаз бетіне тҥспегенін жҽне басқа да жҿнді дерек сақталмағанын, 

тек ҧрпақтан ҧрпаққа ауызша айтумен жетіп отырғанын атап кҿрсетеді /4.9/.  Академик Ҽ.Марғҥлан 

қазақ ҽдебиетінде ғасырлар бойы жарқын тҥре жырланып келе жатқан «Қозы кҿрпеш -Баян сҧлу» 

жыры ең ескі аңыздардың бірі екендігіне, ол кҿне замандағы тҥркі-монғол тайпаларының арасында 

кҿп тараған бір ғажайып оқиғаның сюжеті болып табылатындығына тоқтала отырып, бҧл аңыздың ең 

ескі дҽуірдегі (б.э. ІІІ ғасыр бҧрын) бейнесі алтыннан қҧйылған ескерткіш ретінде сақталғандығын 

айтады \5.301\.  Ал Е.Қ.Жҧбанов лиро-эпос жырларына, соның ішінде «Қозы кҿрпеш -Баян сҧлу» 

жырына қатысты ҿз ойларын тҧжырымдағанда бҧл кҿркем туындыны эпос дҽстҥрінде жасалған аса 

ірі тілдік ескерткіш деп атай отыра, осы жауһар туындының иегерлері болып есептелетін бірнеше 

тҥркі жҧрттарын санамалайды, олар: алтайлықтар, ҧйғырлар, башқҧрттар, татарлар, қазақтар деп 
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кҿрсететеді. Сондай-ақ осы аталған халықтарға ортақ бҧл лиро-эпостың сюжеті ҽр халықта эпостың 

ҽр тҥрлі жанры болып қалыптасқан дегенге саятын пікірі ҿте маңызды ҽрі қызық. Мысалы, жырдың 

сюжеті алтайлықтарда батырлық эпос болып қалыптасса, башқҧрттар оны ертегі дейді екен, ал қазақ 

ҥшін бҧл лиро-эпос жыры болып табылатындығын кҿрсеткен /1.63/. 

Қазақша жиырмадан астам нҧсқасы бар ««Қозы кҿрпеш -Баян сҧлу» жырына байланысты айтқан 

ғалымның тағы бір тың пікірі аталған эпостық туынды мҽтініндегі кейбір ҿңірлік ерекшеліктеріне 

байланысты оны қазақ тілінің рулық-тайпалық тіл айрымдарының белгісі, диалектілердің іздері 

ретінде қарастырудың ешқандай негізі жоқ екендігін, басқаны былай қойғанда бҥгінгі тілімізде 

сақталған азын-аулақ диалектілік қҧбылыстар мен ҽр алуан жергілікті ерекшеліктерді салыыстыру 

керек болғанымен, эпос тҽрізді жалпы халықтық туындыларды белгілі бір ру-тайпаның ғана еншісі 

ретінде қарастырудың теріс қадам екендігін айрықша танытады /1.65/. 

Қазақ эпосының тілдік ерекшіліктерін ғылыми тҧрғыда тыңғылықты зерттеген ғалым 

Е.Қ.Жҧбанов сондай-ақ бҧл асыл қазынаның кҿршілес халықтардың ауызекі сҿз ҥлгілерімен етене 

байланысы бар екендігін назардан тыс қалдырмаған. Фольклор жанрлары арасында да ауыс-тҥйістер, 

ҿтпелі, аралық моменттер болып жататындығын кҿрсете келіп, оның себебі даму жолының ішкі 

заңдылығына, ҽр елдің ҿзіндік ерекшелігіне, салты мен дҽстҥріне сай болатындығына тоқталады. 

Мҽселен, қазақ ауыз ҽдебиетінде эпос дҽстҥрі ертерек тоқтағандығы, ал лирика жанры одан гҿрі 

дамыңқырып келген болса, кҿрші қырғыз елінде осының керісінше, эпос дҽстҥрі ҧсақ-ҧлан 

формаларды, жанрларды «жҧтып» ҽкетіп, ҿз дамуын ҥдете тҥскендігі туралы ойлары қазақ эпосының 

жанр ретіндегі даму эволюциясына қатысты тың пікірлер болып қала бермек. Қазақ пен қырғыз 

фольлорының байланыстылығы жҿніндегі ғалым пікірі одан ҽрі екі халыққа да ортақ «Ер Тҿстік» 

сҿюжетіне қатысты ҿрбиді. Ҽдетте ҽр елдің фольклор шығармасының арасында сюжет ҧқсастығы, 

идеялық мазмҧнның бірлігі дегендер бола беретіндігін айта отырып, зерттеуші бізде ертегі, қырғызда 

эпос болып келетін «Ер Тҿстіктің» арасындағы қатынас бҧдан ҿзгешерек екеніне кҿз жеткізе отырып, 

бҧндағы жақындық белгілі бір фольклор материалының даму кезеңіндегі тҥрлі сатыларды 

меңзейтіндіге апарып тірейді. Қазақ нҧсқасында қара сҿзбен баяндалатын ертегілік сюжет 

қырғыздарда жыр ҿлшемімен айтылған батырлық эпос. Алайда біздің халықтағы сол қара сҿзбен 

айтылатын текстің кейбір тҧстарында ҿлеңмен келетін жерлері қырғыз эпосына ҿте ҧқсас екендігін 

ғалым мына мысалдар арқылы кҿрсеткен: 

 

   Ағай – хан қызы Кенжеке-ай, джаным, 

   Астындағы Чалқҧйрық, джаным, 

   Ал ҿзуңе кут болсын джаным, 

   Астындағы Чаар ингин, джаным, 

   Ал ҿзуңе кут болсын джаным, 

   Кҿш тарқаның қара бҿз, джаным, 

   Ал ҿзуңе кут болсын джаным... 

Ғалым Е.Жҧбанов дҽл осы тармақтардың қазақ ертегісінде де қайталанатындығын келтіреді: 

   Сҥйген жарың – Ер Тҿстік, 

   Қҧтты болсын, Кенжекей, 

   Мінгенде атың – Шалқҧйрық, 

   Қҧтты да болсын, Кенжекей, 

   Артқанда тҥйең – Қҧба інген, 

   Қҧтты болсын Кенжекей, 

   Кигенде сауытың – Ақсырмал, 

   Қҧтты да болсын, Кенжекей... 

Бастапқыда қара сҿзбен айтылған сюжет уақыт ҿте келе эпостық дҽстҥрмен қайта жырланған. 

Қазақ фольклорында сол қара сҿзбен айтылған кҥйінде, яғни қиял-ғажайып ертегісі тҥрінде қалған, ал 

қырғыздарда эпос дҽстҥрінің ҿміршеңдігінің нҽтижесінде жырға айналған \1.13\ . Осы мҽселеге 

қатысты ғылыми пікірлер белгілі фольклортанушы ғалым Р.Бердібайда да бар. Оның айтуынша, 

қаһармандық эпостың кҿп ҥлгілері ертегілерден пайда болған екен. Осы топқа ғалым «Еділ, Жайық», 

«Дотан батыр», «Қҧламерген», «Қҧбығҧл», «Рауан батыр», «Мҽлік батыр», «Арық мерген», «Ҽділ 

Зайыт», «Ер Бегзат» сияқты жырларды енгізеді.  Сондай-ақ ертегілерде ежелгі дҥниетанымнан туған 

сарын молырақ болса, эпоста олардың ҿгеріске тҥскен, дамыған, бертінгі дҽуірдің тарихи танымдары 

араласқан тҥрлері басымырақ байқалатындығына ғалым ерекше мҽн береді. Ертегі кейіпкерінің 

мҧраты ҥйлену, отбасының мҥддесі деңгейімен шектелсе, эпос қаһарманы тайпалық, елдік істерге 

араласып,, халық қамын ойларлық биікке кҿтерілетендігіне кҿңіл бҿледі \6.79\. Бҧдан шығатын 
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қорытынды профессор Е.Жҧбанов эпос дҽстҥрінің кҿршілес халықтардағы даму заңдылығын 

қазақтың ауызекі сҿз ҿнеріндегі ҥлгілермен салыстыру негізінде қорытынды шығарса, ғалым 

Р.Бердібай бастауын ертегі жанрынан алатын архаикалық эпосқа терең талдау жасаған. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор З.-Ғ.Қ.Бисенғали «Қазақ эпосының кҿркемдігі 

туралы ойлар» атты ғылыми еңбегінде эпос поэтикасы тҽрізді аса кҥрделі мҽселенің шешімін табу 

ҥшін тілдік, лингвистикалық материалдарды сараптамай алға қойған мақсаттарға жете 

алмайтындығымызды кҿрсете отырып, ғалым Е.Қ.Жҧбановтың осындай ҿте қиын тақырыпқа қазақ 

фольклоры мен ҽдебиеттануында, тіл білімінде алғашқылардың бірі болып қалам тартқанын жҽне 

терең ғылыми-теориялық деңгейде пікір айтқанына жоғары баға береді.  Эпостық шығарма 

қҧрылымындағы прозамен берілетін кҿрініс, баяндау дамуының ҿрісін аңғартатын эволюциялық жол 

Е.Қ.Жҧбанов еңбектерінде жақсы айтылатындығын, оны ғалымның  ежелгі ҽдебиет тарихындағы 

прозада байқалатын қҧбылыстарға талдау жасау ҥстінде кҿрсететіндігін атап ҿтеді. Сондай-ақ 

прфессор З.-Ғ.Қ.Бисенғали аталған еңбегінде Е.Жҧбановтың эпоста кездесетін прозалық 

қыстырмалар туралы ойлары кҿп жағдайда М.Ҽуезов пікірлерімен сабақтасатындығына қатысты ҿз 

ғылыми тҧжырымдарын ҧсынады /7.2090/. 

Міне, рухани қҧнды қазынамыз саналатын эпостық жырлардың кҿркемдігін зерттеуде профессор 

Е.Қ.Жҧбанов ҿз ғылыми кҿзқарастары мен пікірлері арқылы қазақ эпостануына соны соқпақ, тың 

жаңалықтар ҽкелді. Оның еңбектері аталған ғылым саласынан ҿзінің орнын ҽлдеқашан алған, 

сондықтан болашақта орындалар жобалар мен жҧмыстарда ғалым идеялары қашан да басшылыққа 

алынатындығына еш шҥбҽ келтірмейміз. 
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Қазақ тіл білімінің дҥниеге келуі мен оның қалыптасуын ауызға алғанда бар ҿмірін, кҥш-жігерін 

отандық ғылымға сарп еткен жандардың бірі – 20-30 жылдарда қазақ филологиясы саласында 

табысты еңбек еткен профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов болатын. Қазақ лингвистикасының 

негізін салған, терең білімдарлық пен зор дарын иесі, ірі оқымысты ҽрі қоғам қайраткері Қ.Жҧбанов 

мҧрасы тҽуелсіздігімізді алған ширек ғасыр шегінде жан-жақты зерттеліп келеді. Бҥгінде 

Жҧбановтану ғылымы ҿз алдына бҿлек арна қҧрады. Энциклопедиялық білімі бар ғалымның 

ҽдебиеттану саласынлағы зерттеулері де оны ҽдебиетші ғалым ретінде тануға ҽбден мҥмкіндік береді. 

Қазақ халқының рухани қазынасындағы ҧлы Абай мҧрасы- ғасырлар бойы маңызын жоймайтын 

қҧндылық. ХХ ғасырдың басында туып, қалыптаса бастаған Абайтану ғылымының басында 

Қ.Қ.Жҧбановтың болуы да заңдылық. Абайдың ҿмірбаяны мен шығармашылығы туралы ҽдеби, 

ғылыми негізді кҿзқарастардың қалыптаса бастауы 1933 жылғы ақын шығармаларының толық 

жинағының жарық кҿруі мен 1934 жылы жарияланған І.Жансҥгіров пен Қ.Жҧбановтың ойлы 

мақалаларынан басталады. Ҽ.Бҿкейханов негізін қалаған Абайтану ғылымының қалыптасуында 

Ж.Аймауытов, М.Ҽуезов, М.Дулатов сияқты алаш қайраткерлерінің ізінше отызыншы жылдары 

Қ.Жҧбановтың «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» деген атақты мақаласы сол екі аралықта ҧлы 

ақынға жағылған қара кҥйенің аршылуында маңызы зор еді. Ҽуелгіде халыққа бостандық, мҽдениет, 

оқу-ағарту ҧранын ала келген большевиктер саясаты жиырмасыншы жылдардың орта тҧсынан 

бастап, Қазақстанда кілт ҿзгерді. Билік басындағы асыра сілтеушілер елді идеологиялық қыспаққа 
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ала бастағаны белгілі. Сондай қысым Алаш қайраткерлерінің де саяси қуғындалуына себеп болды. 

Ҽсіресе, солардың рухани кҿсемі болды деген желеумен Абай мҧрасы да идеологиялық жағынан 

қысымға тҥсіп, мансҧқтала бастады. Сол кезден бастау алған Абай мҧрасы тҿңірегіндегі қызу айтыс 

отызыншы жылдардың орта тҧсына дейін созылды. Осы жылдары Абай мҧрасына жабылған жала 

мен  оны мҥлдем іске алғысыз қылуға тырысқан солақай сында есеп болмады. Тіпті қазақтың 

алғашқы кҽсіби сыншысы Ғаббас Тоғжановтың ҿзі ақынның ақындық ерекшелігін санамалауда 

қисынды ойлар айтқанмен, оның ҧлтшылдығына келгенде сыңаржақ кетіп, ақыры оны ҧлттық ақын 

емес, бір ғана ҥстем таптың жаршысы ғып шығарады. 

Міне, осылай Абайдың басына қара бҧлт ҥйірілген кезеңдерде Қ.Қ.Жҧбановтың жоғарыда аталған 

мақаласы 1934 жылы «Ҽдебиет майданы» журналының 11-12 сандарында жарияланады. Бҧл 

мақаланы ғалым ҧлы ақынның қайтыс болғанына 30 жыл толуына байланысты ҿткізілген еске алу 

кешінде баяндама етіп оқиды. Мақаланың қҧндылығы –алғашқы ҽділ жҽне ғылыми толымды 

жазылған еңбек болғандығында. Белгілі ғалым, профессор  Мекемтас Мырзахметов: «Мен бір 

нҽрсеге ғана назар аударам. Бізде Абайтану ҿте кҥрделі мҽселе. Абадың ҿзі кҥрделі адам 

дҥниетанымы жағынан. Ең кҿп зерттелген Абай. Бірақ  онша маңдыта зерттей алмаған 

жағдайларымыз бар. Оның да себептері бар. 1934 жылдары Абай мҧрасы терістеле бастады. Абайды 

зерттеуді алып тастау керек деген пікірлер болды. Абайды еңбегіне қарап емес, тегіне қарап бағалай 

бастады. Қоғамның пікірі осылай теріс қарай бағыт алып бара жатқанда оны оңға бҧрып жҽне дҧрыс 

жолға салған екі адам болды. Бірі Мҧхтар Ҽуезов  та, екіншісі – Қҧдайберген Жҧбанов.  1934 жылы 

Абайға арналған «Ҽдебиет майданы» деген журнал шыға бастады. Онда Абайға қатысты 12-дей 

мақала шықты. Бірақ, оның барлығы тҧншығудан аса алмады. Сол тҧншығудан шығып кеткен екі 

адам болды. Оның бірі Жҧбановтың «Абай-қазақ ҽдебиетінің классигі»  мақаласы. Бҧл мақаланың 

бірінші ерекшелігі, онда ғалым Абай кім деген сҧраққа жауап берді. Онда екінші кҿтерілген мҽселе 

Абайдағы жан-тҽн ҿлімі мҽселесі»,-деп Жҧбановтың Абай мҧрасын зерттеу ісінде бетбҧрыс жасаған 

ғалымдардың бірі екендігін айтты [1]. 

Автордың мҧнда Абайдың тарихи орнын тҿмендетпек болған солақай сыншыларға нық дҽлелді 

толғамдарымен батыл тойтарыс беріп, оның кҿпшілік елемей келе жатқан бір ерекшелігін баса 

кҿрсетуі де еңбектің қҧндылығын арттыра тҥседі. Ғалым атаған ерекшелік – бірсыпыра кҿршілес, 

тағдырлас халықтардың Абаймен тҧстас, замандас ҿкілдерінің ішінде де ҧлы ақынның шоқтығы 

ҽлдеқайда биік, ойы озық, ҥздіктігі. «Қазақ ҽдебиетінің тарихындағы Абайдың ҧстайтын орнын 

босағаға қарай ысырмалаушылар, оған да місе тҧтпай, табалдырықтан шығарып тастаушылар, менің 

байқауымша, даусыз бір моментті ескермей жҥр; ол — ҿз тҧсында, жалғыз қазақ қана емес, басқа 

кҿршілес елдерден де Абайдың ҽдебиеттегі ҥздіктігі» дейді ғалым [2,33]. 

Қ.Жҧбановтың «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» атты мақаласында қазақ ҽдебиетіне Абай 

қосқан жаңалықтардың қаншалықты тарихи жҽне теориялық мҽні болғандығы кҿркем талдаулар 

негізінде дҽйектеледі. «Қ.Жҧбанов Орта Азия мен Тҥркияда, Қазан, Қырым татарлары мен 

Башқҧртстан, Ҽзербайжан ҽдебиетінің таңдаулы ҿкілдері – кҿрнекті қаламгерлерінің: Мақтҧмқҧли 

мен Зҽки Уҽлидің, Шайықзада Бабич пен Шаһабутдин Маржанидің жҽне Қ.Насири мен 

Ы.Гаспринскийдің, Ақмет Кемал мен Сабрибей-заде Налидтің, Мирза-Фатали Ахуновтың, Тоқай мен 

Нариманның шығармашылық бағыттарына шолу жасай келе, олардың ҿз ҧлттары мен елінің мақсат-

мҥддесін кҿрсететін ана тілінде шығарма жаза алмағандығын атап кҿрсетеді» [2,33]. Олардың бірі 

Шағатай ҽдебиеті шырмауынан қҧтылып, халық ҽдебиетіне жуықтағанмен ҿзге тіл араб, тҥрік, татар, 

т.б. ықпалынан шыға алмаса, екіншілері халқының рухани тірлігінде ҥстемдік қҧрған діни 

схоластиканы жамап-жасқау мен тіл тазарту жҿнінде ғана айтылған пікірлерден алыстаған жоқ. 

Демек, олардың «ҽдебиет маңдайын жаңа арнаға қарай бҧрған, жер жҥзі ҽдебиетінің кеуде жеріне 

жетпегенін» айтады. 

«Абайдың ақындығын, басқа қасиеттерін былай қойып, тек ҽдеби тілімізді жасаудағы еңбегінің 

ҿзін ғана алсақ та, ақымыз кететін тҥгі жоқ. Оның ҥстіне Абайдың ірі ақын болғанын, оның ҿлеңі 

болсын, қарасҿзі болсын, бҧрынғы халық ақындарынан да, шағатайшыл молда ақындардан да озып 

шығып, соны жол салғанын ескерсек, Абайдай бейнелі ақын сол кезде қазақта ағана емес, кҿрші 

елдерде де болып жарымағанын кҿру қиын емес» [2, 32-б]. Ақын шығармаларын ҿзіне дейінгі 

шағатай ҽдебиеті мен қазақтың ауыз ҽдебиеті мҧраларымен салыстыра отырып, ҽрі қарай оның 

осылардың арасынан дара жол тапқан жаңашылдығын нық дҽлелдейді. Осыдан-ақ Қ.Жҧбановтың ҿз 

заманындағы білімнің тереңіне бойлаған оқымыстылығын, ҿрелі ойы мен ғылыми терең танымы 

айқын байқалады. Абайдың ҿзімен тҧстас кҿршілес халықтар ҽдебиетінің ҿкілдерінен ҽлдеқайда 

озықтығын дҽлелдеу ҥшін де ғалымға тҧңғиық білім керек. Ал ғылыми еңбектен  ғалымның сол елдер 

ҽдебиетін терең біліп қана қоймай, олардың поэтикалық қҧндылығы мен ҽдеби ҽлемдегі маңызын 
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саралау ҥшін қажетті ғылыми танымның тереңдігі танылады. Шағатай ҽдебиеті мен халық 

ҽдебиетінің аса білгірі болғандығын да байқау қиын емес. Еңбектің бірінші «Еленбеген ерекшелік» 

бҿлімінде «Ҿзбекстан, Тҥрікменстан, Тҽжікстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан — қысқасы, — бҥтін 

Орта Азия XIX ғ. ҧзына бойында ескі Кҥншығыс ислам мҽдениетінің кірлі кҿрпесін қалың жамылып, 

батыс ауасынан ҽлі тыныс ала қойған жоқ еді» дей келіп, Қ.Жҧбанов Тҥркімен ақыны Мақтымқҧлы, 

Татарстанда Чиһабудтин Мҽржани, Қаюм Насири, ҽзербайжан ақыны Мырза-Фатали Ахундовтардың 

ҿз елдерінің таза ҽдеби тілін жасаудағы рҿлін анықтай келіп, олардың да, тҥптеп келгенде, 

татаршаның ықпалынан шыға алмағандығын айтады. Ҧлт тіліне, ҽдебиетіне сіңірген еңбегін, 

ақындық кҥшін алғанда, Абайдың бҧл ақындардың бҽрінен де озық екенін, ҿйткені ол кезде таза 

халық тілімен жазып тҧрып, ол жазғанын классикалық ҽдебиет ҥлгісімен шығарған ол елдерде адам 

болмағандығын баса кҿрсетеді. Абайдың бір қатар сыншылар ескермей жҥрген бір оқшаулығы деп 

ғалым осы ерекшелігін атайды. Ғалымның Абайдың ҧлт тілін жасаудағы  маңызын жеріне жеткізіп 

жазған  осы еңбегіндегі дҽлелдемелеріне қарап, оның тек шығыс ҽдебиеті ғана емес, батыс 

ҽдебиетінің аса зор білгірі болғанын танимыз. Батыс Еуропаның қоғамы мен ҽдебиетіндегі ренессанс 

дҽуірінің біртуар тҧлғалары Мартин Лютер, Франсуа де Малерб,  Леонардо да Винчи, Альбрехт 

Дюрерлердің аттарын атап қана қоймай, олар туралы кҿзі қарақты  оқырманға ҿз кезеңі ҥшін қандай 

маңызы болғандығы туралы меңзейді. Абайға олардай болу бҧйырмағанмен, «Абай — жағдайының 

жағдайсыздығы тудырған, басып тҧрған қараңғылық ішінен келер таңның шолпаны болып елестеп, 

тҧнып тҧрған тымырсықта келер дауылдың дауылпазы болып кҥңіренген адам. Бҧл — ҿз ортасының 

Дантесі сияқты. Бірақ, Данте — ескінің соңы, жаңаның алды еді. Орта дҽуір мен ояну дҽуірінің 

аралығындағы кҿпір еді. Ал, Абайдың алды жоққа жуық та, арты ғана бар; ол — соны дҽуірдің басы, 

жаңалық желісінің шет бҧршағы сияқты. Ҥйткені, оның тҿңірегі Эгей теңізі емес, Сарыарқаның шҿлі 

де, ҿткені классик Рим емес, ҥдере кҿшкен қайшылық ҿмір ғой. Абайдың осы алды жоққа жуықтығы, 

салған жолының сонылығы — еленбеген ерекшелігінің бірі» деген пікірі ҧлы ақын туралы айтып 

отырған соны пікірдің иесі ҧлы ғалым Қ.Жҧбановтың да ҽдебиеттану ғылымындағы маңызын 

байыптауға мҥмкіндік береді. Егер ҿмірі орта жолдан ҥзілмегенде Қ.Жҧбановтың ҽдебиеттанушылық 

қыры жарқырай тҥсер еді деген ой келеді. 

Профессор  Қ.Жҧбанов  Абайдың  ҿсу,  қалыптасу  жолын  жҥйелі саралап, ретімен баяндай, келе, 

 қазақ  ҿлеңдерін  артық-ауыс  дҥниелерден, елді жалықтыратын арзан ақиқаттан арылтқанын 

дҽлелдейді.  

13 жасында Науаи, Сағди, Фердоусиге елеңдеген Абайдың біртіндеп Батыс Европа ҽдебиетіне 

бойлағанын, одан соң жыраулар мен  ҿз заманындағы ақындық поэзия ҥлгілеріне бой ҧрып, орыс 

ҽдебиетінің ҧлы ақындарымен сырласа бастағанын, яғни шығармашылық эволюциясын кҿрсетеді. 

Міне , Жҧбанов таныған Абайдың ҿсу жолы. 

 Бҧл  –  Абайдың  «қазақтың  ҿзге жҧрттан  сҿзі  ҧзын»  екенін таныған тҧсы. Ҿзі де ақын жҥректі 

лингвист  ғалым  Абай ҿлеңдерінің астарлы ой арқалап, терең тебіреніске бҿлейтін сипатын ерекше 

зердемен танып, оның тіл қолданыстағы қабілет- қарымын талдайды. 

Ҥлкен ғылыми еңбекке бергісіз осы мақаласында Қ.Жҧбанов Абайдың образ жасаудағы 

шеберлігіне, ҿлеңге қойған талабы арқылы, жалпы кҿркемҿнерге қойған эстетикалық принциптеріне  

бойлап, оның поэзиясының поэтикалық қҧндылығын ҥшінші бҿлімінде жан-жақты талдайды. 

Ақынның кҿркемҿнер жҿніндегі айтқан сҿзі емес, істеген ісінде «ҧлы сыншылық, барды қайта 

қҧрушылық барына» таласпай кҿнуге болатынын айта келіп, алты ерекшелігін санамалап береді. 

«Міне, осының бҽрі де қҧрғақ сҿз емес, Абайдың істеген істері. Адамды істеген ісіне қарай сынайтын 

болсаң, бҧл істерді, бҧларды істеген адамды қалай бағалауымыз керек?» деген риторикалық сҧрау 

қояды. Мақала аяқталмай қалған. Баяндау тілі шҧрайлы, ғылыми пайымы тҧғырлы ғалымның осы 

еңбегінің маңызы ҿте жоғары. Дҽстҥрлі қазақ ҿлеңіне Абай қосқан жаңалықтарды оның ҿркениет 

асқарларына қарай ҧмтылған ізденістерінен ғана емес, ақынның дҥниетанымы мен «тҧла бойын алып 

кеткен ҿз ортасына деген наразылығынан» да іздеу керек, ҿйткені ақын «сол ортаны соя сынаған 

Адам. Абайдың ҽдебиеттегі сыншылдығының тҥп-тамыры осында жатыр» деген зерттеуші 

пікірлерінде қаншама тереңдік бар. 

Мақаланың  жазылу  тарихы  туралы жазушы-драматург   Шахмет  Қҧсайынов кезінде 

мынадай  естелік  айтқан:«Мен  ол  кезде  «Ҽдебиет майданы» журналының жауапты хатшысы 

болатынмын. 

1934  жылы  

Қҧдайберген  ағаға  Абайдың  қайтыс  болуының30  жылдығына  орай  мақала жазуға тапсырыс берді

к. Ҽне-міне дегенше уақыт ҿте берді, ал мақала  болса ҽлі жоқ. Кҥте-кҥте, тіпті журналдың соңғы 

екі санын  біріктіруге тура келді. 
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Содан соң редактор маған: «Бар да, мақаланы біткенінше алып кел»,  –деді. Мен  келгенде 

Қҧдекең  30  беттен  аса  парақты  жазып  тастапты.  Бірақ,  ҽзір  

бітіретін тҥрі кҿрінбейді, ҽлі сілтеп отыр. Мен жағдайдың тығыздығынайтып, қолжазбаның  біткен  ж

ерін  сҧрап  алдым  да,  соңына  «аяғы  бар»,  –  деп  белгі соғып, ағамыздың «анау-мынау», –

деп айтуына келтірмей, зытып отырдым. Абай  – қазақ  ҽдебиетінің  классигі»  деген 

атақты  мақалаосылай  жарық кҿрді». Бҧл еңбек Абай жайлы бҧрынғы-соңғы пайымдауларды 

тҧбегейлі қорыта келіп, оның қоғамдағы орны мен ҽдеби тілімізді жасаудағы атқарған 

рҿлін дҽл кҿрсетіп бергендігімен, тақырыбы етіп ҧсынған «Абай-классик» деген тезисін жан-жақты 

дҽлелдегенімен  қҧнды.  

Әдебиеттер: 
1. Жҧбанов он алты тіл білген. http://zhebe.com/ 

2. Жҧбанов Қ. Шығармалар мен естеліктер. – Алматы: Ҿнер, 1990ж. 

3. Бисенғали З. «Абай – келер дҽуірдің дауылпазы…» - «Ана тіл 
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Жаңа тҥскен келіннің бетін ашу салты тҥркі халықтарының бҽрінің дҽстҥрінде бар. Бірақ беташар 

ҿлеңдерінің тҧтас жҥйелі қҧрылымы қазақ пен қарақалпақта ғана бар. Бҧл туралы кезінде  Б.Уахатов: 

«Жаңа тҥскен келіннің бетін ашып, ҿлең айту дҽстҥрі қазақ пен қарақалпақтан басқа елдердің 

ешбірінде жоқ. Славян, орыс халықтарының айтпағанда, тҥркі тілдес шығыс халықтары: қырғыз, 

ҿзбек, тҽжік, тҥрікмен, татар т.б. жҧрттардың ҿзінде де ҥйлену салт ҿлеңінің бҧл тҥрі атымен 

аталмайды, орындалмайды. Бҧл жағынан алғанда беташар алдыңғы жар-жар, сыңсу ҿлеңдеріндей 

емес, тек қазақ пен қарақалпақ жҧртына ғана тҽн қҧбылыс. Алайда бҧл сыртқы формасы ғана. Ал, 

ішкі мазмҧнына, айтылар ой, ақыл-кеңесіне кҿз салсақ, мҧндай ҿсиет ҿлеңдер, ҽрине, басқа жанрда, 

қай елдің де болса фольклорынан табылары ақиқат [1, 78-б.] дейді.  

Бҧл пікірге Б.Уахатов тҥркі халықтарының ҥйлену жырларын жан-жақты зерттеу барысында келіп 

отыр. Алайда аталған автор беташар дҽстҥрінде орындалатын ҿлеңге, оның мақсат-міндетіне, 

мазмҧнына  ғана мҽн береді. Ал бет ашу ғҧрпының арғы тегіне, осы ғҧрыптың басқа да тҥркі 

халықтарында дҽстҥрінде бар екендігіне тоқталмайды. Сондықтанда біз аталған тақырып тҿңірегінде 

зерттеу жҥргізуді жҿн санадық. 

Беташар жырлары қазақта «беташар», «Айт келін», қарақалпақта «айтымал», «келиншекке ақыл 

нҽсият қосықлары», «бет ашарлар», «кҿримлик айттым», «толғау», «нҽсият айтымал» деп айтыла 

береді.  

Ал бет ашу ғҧрпы татарда «бҥркечҽк ачу» немесе «бит ачулар» («келин арбау»)[2, 22-б.] 

башқҧртта «бет асыу»[3, 92-б.; 4, 72-б.], алтайда «кожого ачар»[5, Б.194-195], тҥріктерде «дувак ашу» 

[6, 97-б.], ҧйғырлар «юз ачиш»[7, 518-б.],  ҿзбектер «юз очди» немесе «келин корер»[8, 37-б.]деп 

аталады. Тҽжіктер беташар мазмҧндас ҿсиет сҿздерін «соломнама», ҿзбектер «келин солом» деп 

айтады. [9, 17-б.].  Сібір татарлары келіншектің бетін ашуды «эцемлек ацу» (шымылдық ашу) деп 

атайды  [10, 140-б.]. 

Демек бҧл ғҧрып тҥркі халықтарының бҽріне ортақ. Бірақ орындалу реті ҽр тҥрлі. Мҽселен, 

Оңтҥстік Шығыс башқҧрттарда бҧл дҽстҥрдің орындалуы мҥлде басқаша. Мҧнда келін той ҥстінде 

(«келин бейеуе») келін биін орындауы тиіс. Биде келін бармақтарын шертуге («бармак сиртеу»), 

бҥйірлерін қозғалтуға («бойоргҽ таяныу»), иықтарын қозғалтуға («кулбаш ҥйнату») міндетті. Айнала 

қоршағандар келіннің қимыл-қозғалысына қарап: «Ҿнерлі екен» деп қуанады. Бҧл биде сақталатын 

тҽртіптердің бірі келіннің беті жабық болуы тиіс жҽне келін би арасында қҥйеудің туыстарына сҽлем 

салып отыруы тиіс. Би аяқталысымен келін кҥйеуінің туыстарына «тігілген кесте» орамал таратқан. 

Кесте алған ҽр адам: келінге бір сиыр (киленгҽ бер һыйыр), келінге қой берем (киленгҽ бер бҽрес!) 

деп сыйлықтарын атаған. Осыдан соң келіннің орнына келіннің енесі шығып, би билеп,  келінге қарап 

ҿсиет ҽн (песня-наставления) айтқан: 

http://zhebe.com/index.php/t-rik-d-niesi/item/2444-k-dajbergen-zh-banov-on-alty-til-belgen.html
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Кҥн итегең куптырзап 

Ауылсы булма, киленсҽк, 

Ауыз башың осталдап 

Ошаксы булма, киленсҽк! 

Кҽйнҽң менҽн ирешмҽ, 

Апһындарға бирешмҽ! 

Кабағандан каптырма! 

Тҿйлҿгҽндан типтермҽ! 

Минең кеҥек сҽсҽн бул! [3, 69-б.]. 

Бҧл биде келін ҿзінің ептілігін, саусақтарының шеберлігін қимыл-ҽрекет арқылы дҽлелдеуі қажет. 

Бірақ келіннің  бет ашу ғҧрпының мҧндай тҥрі барлық башқҧрттарда кездесе бермейді. Бірақ бет ашу 

тақпақтары, ҿсиет сҿздері айтылады. Мысалы, башқҧрттың «Бет асыу такмагының» ҥлгісі мынадай:   

Килен килде кҥрегез, 

Кҥрендегін бирегез; 

Улай, былай тимҽгез, 

Алдан ҽйтеп куйығыз [4, 72-б.].  

Ал ҧйғырларда бет ашу дҽстҥрінен ислам дінінің ықпалы ерекше кҿрінеді. Тойдың ертесіне қыз-

атанасын жігіт ҥйіне шақыртып келін сҽлемі ҧйымдастырылады. Оны «уз ачку» немесе «солом» деп 

атаған. Бет ашушы жігіт былай деп бастайды: 

− Худайим коллисун. 

− Келининғчи саламга кирди пҽйгҽмбиримиз йолида. 

− Пҽйгҽмбиримиз Муһҽммҽт Мустапа колласун. 

− Келинағчи саламга кирди чариялар йолида. 

− Бова-молиллари яр болғай. 

− Келинағчи саламга кирди муһтҽрҽлҽ ата-анилари йолида. 

− Ата-аналири һҽмрҽ болғай. 

−Келинағчи саламға кирди чоң ата-аналари йолида. 

− Чоң ата-аналири коллигҽй. 

− Келинағчи саламга кирди урук-туккан, коми-кериндашлири йолида. 

− Урук-туккан, ком-кериндашлири яр-йолҽк болғай. 

− Келинағчи саламга кирди каққан кҿзук туккҽн-тугул Һҽммиси йолида. 

− Келинилиң яхши болси, қаққан кҿзук туккҽн-тугул Һҽммиси келинимҽзгҽ нҽсеп болгай [10, 179-

б.].   

Тҥріктерде де келіннің беті тойдан соң ертеңіне ашылған. Оны «дувак гюню», немесе «дувак 

герме» деп атайды [6, 97-б.]. 

Карақалпақтарда да солай [11, 124-б.; 12, 162-б.; 13 ]. Моңғолдарда келін келген кҥннен ҥш кҥн 

ҿткен соң ашқан. «Хошиг тайлах» деп аталған. Бҧл дҽстҥр бойынша келіншектің бетіндегі 

шымылдығын жігіттің ҽкесі садақтың жебесімен ашқан. Содан келіншекке енесі тҥрлі сыйлықтар 

беріп, тілек айтқан [14, 112-б.].  

Енді байқап отырсақ, қай халықтың дҽстҥрінде болмасын келіннің басын бҥркеп ҽкелу міндетті 

шарттардың бірі саналған. Мҽселен, қарайым тҥріктер келіншектің бетіне «тувух» жапқан [15, 10-б.]. 

Бҧл қазақ тілінде «шымылдық», ҿзбектерде «кушаяна», тҥріктерде «дувак», татарда «бҥркенчҽк», 

Сібір халықтарында «кожого» деп аталған.  

Шымылдықтың атауына М.Х. Дулати мынадай анықтама береді: «Гушаки (шымылдық) – мата 

ҧстап ҥйдің бір бҧрышына шымылдық жасаған. Той кҥні жігіт пен қалыңдық осы шымылдыққа 

отырғызылған» [16, 566-б.]. 

Осы жайында Қ.Жҧмалиев: «Қазақтың ескі заманнан келе жатқан дҽстҥрінің бірі − жаңа тҥскен 

келіншектің бетін ешкімге кҿрсетпей желек жауып ҽкелу. Бҧған ерекше мҽн беріп, келіншектің бетін 

шаршы топта ақындар ҿлеңмен ашады» дейді [17, 35-б.].  

Бір қызығы тҥрікмен, азербайжандарда келіншек бет ашу ғҧрпынан соң да бетіне перде (яшмак) 

жауып жҥруге міндетті болған [11, 185-б.].  

Ертеректе жаңа тҥскен келіннің ҥлкендердің, ата-ененің кҿзіне балалы болғанға дейін беті ашық 

кҿрінуге тиым салғандығын дҽлелдейтін деректер бар. Келіншектің бетін бір-екі ай жауып 

жҥретіндігін қазақтарда да болғандығын Ы. Алтынсарин айтады [18, 182-б.].  

Бҥгінгі кҥнде келіншекке «жалаң бас, жалаң аяқ жҥрме» деп талап етудің ар жағында осы 

тиымның жатуы ҽбден мҥмкін. Мҧндағы келіннің бетіне жабылған шымылдық да,  желектің де 

қызметі бір.  
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Бҧның мҽнісі жайында кҿпшілік ғалымдардың пікірі бір арнадан шығады. 

Фольклортанушы ғалым К.Матыжан: «...ҽкесінің ҥйіндегі қыздың орыны киіз ҥйдің оң жақтағы 

қадірлі орында  болады. Келін боп тҥскен соң ол орын − ҥйдің сол жағына ауысады. Бҧл жерде де 

қызды шымылдық артына жасырудың немесе оның бетін желекпен жабудың ҥлкен ғҧрыптық мҽні 

бар. Біріншіден, ол қызды ҽдеттегі тірліктен бҿлектеудің нышанын білдіреді, яғни, ҧзатылатын қыз 

жаңа ҽлеуметтік мҽртебеге ие. Сондықтан оны бҥкіл тҧрпатымен бҿлектеп кҿрсету қажет. Екіншіден, 

бҧл дҥниеден бҿлектенген қыз − ҿте кірпияз, оны кҿз тию, тіл тию сияқты сыртқы ҽсерден қорғау 

лҽзім, ҥшіншіден, қыздың да сыртқы ортаға тигізер ҽсері болуы мҥмкін деген тҥсініктен туған рҽсім 

[19, 157-б.] деп тҥсіндірсе,  азербайжан ғалымы А.Бахул зҧлым кҥштерден қорғау мақсатында, тіл 

кҿзден сақтау ҥшін орындалады деп, ол жҿнінде мынадай ҿлеңнен ҥзінді келтіреді:  

Рассыпала красавица волосы по лицу своему, 

Вышла на простор красавица, 

Накройте ее лицо вуалью, 

Чтобы не сглазить красавицу [20, 210-б.].  

Орыс фольклортанушы ғалымы В.И. Еремина пікірі де осы аталған ғалымдар пікірімен 

ҧштасады[21, 125-б.].  

А.Тойшанҧлы келіншектің бетін бҥркеуді кҥн культімен байланыстырады [22, 102-б.].  Осы тектес 

пікірді А.К.Байбурин де айтады [23, 79-б].  

Халық ҧғымындағы кҥн нҧрынан бала туу мотивін еске алсақ, бҧл пікірлерді қолдауға болады. 

Кҥн - ҿсіп-ҿнудің, тіршіліктің символы. Сондай-ақ кҥн жасампаздық қасиетке ие.  Дегенмен де бҧл 

бір жақты пікір.  

Бҧл жерде келіннің бетіне ақ жабу ҿлікті жерлеу ғҧрпымен іштей сабақтас. Ежелгі таным бойынша 

ҧзатылған қыз туған тайпасы ҥшін ҿлген адам саналған. Мҽселен, ҿлген адам бетін ақ жауып, 

қоршаған ортадан бҿлектеп шымылдық қҧрған, ҧзатылатын қызға да ақ желек жауып, шымылдық 

астына жасырады. Сол сияқты жаңа тҥскен келіннің бетінен ақ желекті немесе  шымылдықты 

ашудың да астарында кҿне тҥсініктің елесі бар. Шымылдықты ашу ғҧрпында халықтың ежелгі 

танымы екі жақты сипатта кҿрінеді.  

Біріншіден, жаңа тҥскен келін дҥниеге келген сҽбимен теңдестіріле қаралған. Сондықтан ҥйлену 

тойында келіншекке жасалатын ырымдар мен кҽделер сҽбиге жасалатын ғҧрыптармен ҧқсас келеді. 

Мҽселен, дҥниеге келген сҽби «тҿменгі ҽлемнен» келеді, жаңа тҥскен келін де екінші еліне тҿменгі 

ҽлемге ҿту арқылы келеді. Сҽби дҥниеге келгенде атқарылатын ғҧрыптар мен келін тҥскенде 

атқарылатын ғҧрыптар іштей ҿзектес (екеуі де суға тҥсіріледі, баланың тҧсауы кесіледі, келіннің 

жолын кесу ғҧрпы бар; сҽбиге шашу шашылады, келінге де шашу шашылады; сҽбиге кҿрімдік 

сҧралады, келінге де кҿрімдік сҧралады). Тҧжырымдап айтсақ, ежелгі таным бойынша қыздың 

ҧзатылуы ҿлікті жҿнелту ғҧрыптарымен астарлас болса, келін тҥсіру ғҧрыптары сҽби дҥниеге келу 

ғҧрыптарымен ҿзектес[19].  

Бҧндай мҽселе жайында ҧйғыр ғалымы Л.А.Чвырь былай деп жазады: «Земная жизнь человека 

воспринималась архаическим сознанием как череде качественных превращений, переходов, каждый 

из них мыслился как метафорическое умирание, а затем символическое рождении, возрождение в 

новом статусе, качестве (например, девушка становится замужней женщиной и т.д.) [24, 49-б.].  

Демек, шымылдықты уақытша жабу  − ҿлім символы, ал оны ашу − тіршіліктің символы, яғни 

келіншекті жаңадан қараңғы тҥнектен жарық ҽлемге  ҿмірге ҽкелудің белгісі. Бҧл жерде 

шымылдықтың бҥркеліп, қайта ашылуы «ҿлу қайта тірілу» ғҧрпының символы.   

Беташардың мазмҧнында да  келіннің  қыз дҽурені аяқталып, жаңа ҿмірі басталғандығы жайлы 

ҧғым кҿрініс тапқан. Мысалы,    

Бетіңді келін ашқаным − 

Жаңа жҧртқа қосқаным. 

Жасы ҥлкенді сыйлап жҥр, 

Қҧрмет қылып жасқанып, 

Балалық кҥнің ҿтті енді, 

Аналық кҥнің жетті енді, 

Жаңа дҽурен есігі 

Алдыңнан енді ашылды [25, 48-б.].   

Міне, кҿне дҥниетаным бойынша жас келінді бір ҽлемнен екінші ҽлемге бет ашу рҽсімі арқылы 

ҿткізіп, қабылдаған.  

Қыз сыңсуында «шымылдық қҧрдым оң жақтан, шыбыным ҧшты сол жақтан», жар-жарлардағы 

«шымылдықты серпе сал, кҿрсін ҽкең, жар-жар; кҿздің жасын кҿл қылып тҿксін ҽкең» деген жолдар 
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шымылдықтың ғҧрыптың мазмҧнын аша тҥседі.  

Осы тҧста қазақтың қыз ҧзату тойында орындалатын ҿлі-тірі деген ғҧрпы еске тҥседі. Бҧл 

ғҧрыптың мҽн-мақсаты жҿнінде  этнограф ғалымдар  ҽр тҥрлі пікірлер айтады. Мҽселен, А.Жҥнісов 

былай деп жазады: «Ҿлтірі» деген сҿз қосылып жазылғанымен  мазмҧны − ҿлі, тірі дегенді білдіреді. 

Бҧл арадағы ҿлі мен тірінің мҽні: « алдыдағы қҧдалық баянды болуы ҥшін, екі жақ ҿлі мен тірінің 

алдында ант етеміз дегенді ҧғындырады. Кҥйеу жағы екі арадағы туыстықты тереңдете тҥсу 

мақсатында қҧдасының ауылына тҥрлі сыйсияпатымен арнаулы адамдар жібереді. «Ҿлтіріге 

ҽкелінген мал жоғарыдағы уҽдеге бола атап сойылады. Бҧны қыз ҥйі соймайды. Бҿгде біреу алып 

сояды. Ҿйткені екі жақтың анты ҥшін таңдамахшарда куҽ керек. «Ҿлтірі» тойы ҿтіп болған соң екі 

жақ бірін-бірі қҧда-қҧдағи дей беруге қақылы [26, 18-б.].  

 Ал Х. Арғынбаев ҿлі-тірі берілмесе, келін ауырулы болуы мҥмкін [27, 96-б.]деп жазады. Біздің 

ойымызша бҧл ғҧрыптың ең ҽуелгі мақсаты осы қалыңдықтың ҿліп-тірілуіне қатысты дҥниетанымнан 

туындаса керек,  соңғы ғалымның ҿлі-тірі берілмесе келін ауырулы болады деген пікірі бҧл ғҧрыптың 

тікелей келінге қатысты екендігін аңғартады. Десек те бҧл мҽселе алдағы уақытта ҽлі де егжей-

тегжейлі дҽлелдеуді қажет етеді.  

Екіншіден, ежелгі дҥниетаным бойынша ҽйел адам мен табиғат ана (жер ана) теңдестіріле қараған. 

Мҽселен, жер адамға ҿнім беруші, тіршіліктің бастауы, осы ҧғым ҽйел адамға да тҽн. Ҽйел − 

тіршіліктің бастауы, ҿсіп-ҿндіруші. Кҿне таным негізі қара жерді ҽйел ананың қҧрсағымен теңдестіре 

қараған, сондықтан да «жердің кіндігі бар» деп ойлаған.  

Жалпы кҿктемнің келуі, табиғат ананың тірілуі, тіршілік атаулының жандануы халық ҧғымында 

ҿсіп-ҿнудің, тіршіліктің  белгісі саналған. Сондықтанда кҿктемгі ғҧрыптар мен келіншектің жаңа 

ҿмірге аяқ басуының, сҽбидің дҥниеге келу ғҧрыптарының арасында ортақ сипаттар бар.   

 Ғҧрыптан байқанымыздай келіншектің басын ақ орамалмен бҥркеген. Бҧл жерде ақ тҥсті 

қолданудың астарында «қар» ҧғымы бар. Яғни, ежелгі тҥсінікте қыстың келуін табиғаттың ҿлуімен, 

тіршілік атаулының тоқтауымен, ал кҿктемнің келуін тіршіліктің тірілуімен теңестіре қараған. Енді 

салыстырып қарайық, қыстың кҥні қар басқан жер беті тіршілігін тоқтатады, бетіне ақ жамылған 

қалыңдық уақытша ҿлі адам саналады. Кҿктем келіп ақ еріген сҽтте жер беті гҥлденеді, ҿнім береді. 

Бетінен ақ орамалы ашылған келіншек қалыңдық келіншек дҽрежесіне ҿтеді. Ал келіншек келген 

ҽулетіне, шаңырағына ҧрпақ ҽкелуге міндетті. Сондықтанда келіншекке айтылатын бата-тілектің 

мазмҧны ҧрпақты болуды тілеуден тҧрады. «Тҧқымың жайылғыр», «Тҧқымың кҿбейсін» деген тілек 

сҿздердің, «Тҧқымың қҧрғыр», «Тҧқымың жойылсын» сияқты қарғыстың  арғы тегі осы 

дҥниетаныммен сабақтас.  Мысалы, татарларда «Кияу ябулар» ҽні алғашқы тҥнге жолдау ретінде 

орындалады: 

Кыз курмҽй − бил чичелмҽй; 

Кыз келҽте ишемҽй, 

Юкка коймак тишелмҽй. 

Алаша кибҽннҽн ҿрекмҽс, 

Кыз кияуден курыкмас, 

Икҽу булып ятыңгыз, 

Ҿчҽу булып басыгыз [28, 23-б.]. 

«Екеу болып жатыңыз, ҥшеу болып тҧрыңыз» деп магиялық астары бар тілек білдіреді. Мҧны 

тҥркі тектес халықтардың кҿпшілігінің бата-тілектерінен аңғару қиын емес[3, 212-б.; 28, 67-б.]. 

Міне, кҿріп отырғанымыздай бетінен ақ орамал ашылған келіншектің ҧрпақты болуы кҿзделеді. 

Башқҧрттарда бет ашу ғҧрпы «бел шешу» ғҧрпымен бірге атқарылады. Қазақта оң жақта отырып тура 

жолдан тайған қызды «беті ашылған қыз» деп айту бар. Мҧның ҿзі осы ғҧрыптың астарындағы 

ҧғымды аңғартады. Абайдың мына ҿлеңі халықтың осы ҧғымымен астарлас. Мысалы, 

Кҥн − кҥйеу, жер − қалыңдық сағынысты, 

Қҧмары екеуінің сондай кҥшті. 

 

Азалы ақ кҿрпесін сілке тастап, 

Жер кҥлімдер, ҿзіне шырай беріп. 

 

Кҥн кҥйеуін жер кҿксеп ала қыстай, 

Біреуіне біреуі қосылмастай. 

Кҿңілі кҥн лебіне тойғаннан соң, 

Жер толықсып тҥрленер тоты қҧстай [29, 76-б.].  
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Қорыта айтқанда, жаңа тҥскен келіннің басын бҥркеу,  ашу рҽсімдері барлық тҥркі халықтарына 

ортақ. Мҧндағы жекелеген ҿзгешеліктеріне қарамастан, мақсат біреу, яғни жаңа тҥскен келінді жаңа 

ортаға енгізу, ҥйлестіру. Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным бойынша ҿз елінде, ҿз тайпасында ҿлген адам 

ретінде ҧзатылған қыздың ҽлеуметттік жағдайын ҿзгертіп, жаңа адам қалпында қабылдау, жаңа 

адамды дҥниеге ҽкелу. Сондықтанда келін тҥсіру ғҧрыптарының бірсыпырасы сҽби дҥниеге келгенде 

атқарылатын ғҧрыптармен сабақтас. Ойымызды жинақтап айтсақ, осы аталған ғҧрыпқа қатысты 

барлық халыққа жалпы мҽселе ортақ дҥниетаным, ал ҿзгешеліктер ғҧрыптың атқарылу жолдарында. 

Ал қазақ пен қарақалпақ халқындағы бет ашар ҿлеңдерінің жайы тіптен басқа. Бҧл халықтарда 

айтылып жҥрген беташарлар ғҧрыптан мҥлде жырақтап, эстетикалық мақсатта орындалып жҥрген 

шығармалар.  
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Ежелгі кезеңнен бері адамзат баласы  санасына тҥсініксіз  тылсым дҥниелердің куҽсі болып келеді. 

Басқа кеңістік, жындар секілді жҧмбақ тіршілік иелері туралы ақпараттар барлық халықтың 

фольклорында кездеседі, сол халықтың наным-сенімдерінің қалыптасуына ықпал етеді. Ондай 

тіршілік иелері бірде адамға кҿмектесіп, тығырықтан шығуына септігін тигізсе, бірде ҿміріне қатер 

тҿндіреді, тура жолдан адастырып арбайды.  Ҽлемдік діндер бҧл мҽселені жоққа шығармай, қара 

кҥштерге қарсы тҧру амалдарын да кҿрсетеді. Осыған орай ХҤІІ ғасырда жын-перілер ҽлемі, олардың 

адамдармен байланысы туралы ілім - демонология пайда болды. Алғашқы демонологиялық 

мҽліметтер халық ауыз ҽдебиетінен кҿрініс тапса, бҥгінгі кҥні кейбір кҿркем шығармалардың 

сюжеттік желісін қҧрайды. Сондай туындылардың бірі – М.Мағауиннің «Қуыршақ» ҽңгімесі.  

Бҧл ҽңгіме ҿзіндік ерекше тіл ҿренгімен, еліктіргіш сҿз сиқырымен оқырманды баурап алады. 

Кҿпшілікке мҽлім «махаббат» концептісі  туындыда жаңа  ҧғымдармен толықтырылған, сондықтан да 

ғашықтық туралы тҥсінік басқа қырынан таныла бастайды. Мҽселен екі жанның бір біріне  деген 

ыстық ҽрі нҽзік сезімдерін махаббат десек, ҽңгімедегі махаббат мастығы қорқыныш, ҥреймен астасып 

жатыр. Жазушы ақиқат дҥниедегі кейбір жайттар мен адам санасына жҧмбақ ҽрі сырлы мифологияны 

ҥйлесімділікте баяндайды, шынайы болмыс пен сиқырды тҥйістіру арқылы  оқырманға 

ҧмытылмастай ҽсер қалдырады.  

Ҽңгіме автордың ескі танысы Қҧрман мен Қуыршақ қыздың арасындағы қарым-қатынас 

тҿңірегінде ҿрбиді. Бҧл екі кейіпкерді жазушы жанама суреттеуге кҿбірек жҥгінген, яғни 

образдардың ерекшеліктері диалогтар мен оқиға желісінде айқындала тҥседі. Мысалы Қуыршақ қыз 

«бойы ортадан тҿмен, ҿте нҽзік...ақ сұр...иҽ, бидай ҿңдіге бейім, сұрша қыз екен. Қуыршақтай» 

[1,137],  «...қатаң еді. Мінез ғана емес, ҽдеп иба жағын айтам. Сосын ...ҿте кірпияз. Тҽкаппар. Ҿз 

бойына ешкімді теңгермейтіні кҿрініп тұрды» [1,139] деп суреттелген. Бҧл тҧстағы аз сҿзбен кҿп 

мағына беру – М.Мағауинге тҽн ерекше шеберлік екендігі анық. Қыз бейнесін, тҥр-тҧрпатын 

алдымызға дайын қалпында ҧсынбағанында ҿзіндік мағына бар.  Автор қуыршақ қыздың сырт 

келбетінен гҿрі ішкі  дҥниесінің сыр-сиқырына назар аудартуды кҿздегендей болып кҿрінеді. Тіпті 

қыздың есімі бір рет те аталмайды. Бірақ бҧл кемшілік емес, керісінше жазушының 

дарындылығының дҽлелі десек те болады. Ҿйткені қыз есімін білсек, санамызда  ол  есіммен 

байланысты ассоциациялар туындауы мҥмкін, образды бір танысымызға ҧқсатуымыз ықтимал. Ал  

М.Мағауиннің Қуыршақ қызы ешкімге ҧқсамайды, ешкімге тең келмейтін дара, ерекше, сиқырлы, 

сырлы, тылсым бейне.  

Ҽрбір адамның ҿмірі кездесулер мен айырылысу, қауышу мен қоштасудан тҧрады. Кейде бір 

кҿрген адамды ҿміріміздің соңына дейін есімізден шығармай жадымызда сақтасақ, кейбір жандармен 

жылдап қатар жҥрсек те аз уақыт кҿзден кетсе ҧмыта бастаймыз. Мҧның барлығы сол адамдардың 

ҿмірімізде алатын орны мен жҥрегімізге тигізген ҽсеріне байланысты болатыны сҿзсіз. Кҿптеген 

ғалымдар ҽр нҽрсенің ҿзіндік биоҿрісі болады деген пікірді ҧстанады, демек адамның кҿзбен кҿріп 

қолмен ҧстауға келмейтін энергиялық бейнесі бар, біз оны тек сезіне аламыз. Сондықтан да кейбір 

адамның жан жылуы бойымызды қуаттандырып, кҿңілімізге шуақ сыйласа, кейбір жандармен бірер 

мезет сҧхбаттасқан соң діңкеміз қҧрып, ҽліміз сарқылады. Қуыршақтың да осындай ерекше қабілеті 

бар. Оның  жан қуаты қаншалықты мықты екендігін Қҧрманның қызбен танысқан, табысқан кездегі  

психологиялық жағдайлары арқылы аңғарамыз: 

«Кҿзіме тіке қарап, үнсіз тұрып қалды.  Жанарымыз түйіскенде ҿне бойым дір ете түсті, ҽлде 

сүйініш, ҽлде үрей. Жоқ, белгісіздік. Жас ҿміріме ҽлденедей бір ҿзгеріс енбегін айқын сезіндім... 

Ҽлдебір  қуатты ҿріс шарпуына түскендеймін». 

«Мен махаббатқа мас едім. Кҿз тоқтата қарап, есім кете сүйгеннен бері он минут ҿткен жоқ. 

Бірақ мен сұша қызды он жыл, ғұмыр бойы білетін сияқтымын. Ғұмыр бойы бірге тұрып, бірге 

жүріп, ғұмыр бойы дҽл осылай, жеңіл қауышып, қол ұстаса қызық кешіп келе жатқан сияқтымыз» 

[1,138]. 

Бастапқыда сезім селіне тҿтеп бере алмай, сол мҧхитқа ҿз еркімен бас сҧққан Қҧрман Қуыршақпен 

аз уақыт бірге болған соң  бойындағы кҥш-қуаттың сарқылғанын байқайды: «Мен кҿз алдым 

тұманданып, ақыл-естен айырылуға жақын халге түстім. Ҿртеніп барам.... Ал менің буынымнан ҽл 
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кеткен, жүрегім тарсылдап емес, ҿлімсіреп, ҽрең соғады... Буынымда ҽл жоқ. Буын-буыным емес, 

кҿкірегім, жүйке-жүрегім, бар денем» [1,140]. Мҧндай жағдай ҥш рет қайталанады. Бірде «күйдіре 

ҿбіп, тілімен бал құйып тұрып, бар нҽрімді сорып алғандай»,  «Мен тағы да, осымен үшінші рет 

бойымдағы бар қуатым сарқылғандай ҽрең шешініп, тҿсекке құлай кеттім. Шаршағаным сондай, 

бұл жолы да кҿз іліп ұйықтай алмадым» [1,145].  Автор қыздың бҧл ерекше қабілетінің атауын  

бірден  ашып айтпайды, оқырман оның пері яки сиқыршы секілді болмыс па, ҽлде ғашықтық отымен 

ҿртенген Қҧрманның басындағы психологиялық жайы, махаббатты осылайша тҥйсініп, қабылдауы 

ма деп екі ойлы болады. Ҽңгіме соңында жазушы ақ-қарасын ажыратып, Қуыршақтың жансорғыш 

екендігін баяндайды: «Энергетикалық вампир дегенді айтады,  –жансорғыш. Ҽрқилы жолмен басқа 

біреудің қуатын тартып алып отырады. Міне, бұл – менің байқауымша, ҿмірде аса жиі болмаса да, 

кҿп ұшырасатын жағдай. Ҽйел, еркекке ортақ зұлмат. Мҽселен, қарауындағы жұртты қуырып, 

ақырып, зекіріп, қорлап отыратын бастықтар болады. Немесе, от басында үнемі ұрыс-жанжал 

іздейтін, байын табанына салып, жаныштап, илеп отыратын ҽйелдер. Мұның бҽрі бірдей билікке 

құмарлық, бұзылған мінез кҿрінісі емес. Басқаның қуатын сауып алу, ҿзінің ҿмірлік азығын арттыру 

тҽсілдері. Ал менің жағдайым – осының бҿтен бір түрі. Солай айтуға болса... нҽзік ҽрі сезімтал 

тармағы. Бар қуатты махаббат ойынынан табу» [1,162]. Энергетикалық ҿрісті зерттеуші ғалым 

Владимир Киврин   ҿзінің  «Мир тонких энергий. Послание непроявленного мира» атты еңбегінің бір 

бҿлімін жансорғыштарға, басқаша айтқанда энергетикалық вампирлерге арнайды. Оның пікірінше 

«махаббат жансорғыштары» ерлер мен ҽйелдер арасында кездесіп жатады. Ондай адамдар ҿз 

қҧрбанын еліктіріп, ғашық етеді де,  ҿмірлік қуатын сорып алады, рухани жҽне тҽни тҧрғыдан бар 

кҥшін сарқып сіңіреді. Ал қҧрбаны болса жансорғыштан кете алмайды, ҥнемі сол адамның қасында 

болғысы келеді, бас тартуға қауқарсыз кҥйге тҥседі.  Махаббат вампирімен кездесуден кейін адамның 

басынан кешетін жай-кҥйін сипаттай келе ғалым одан  қҧтылу жолдарын да айтады:  жҥректі санаға 

бағындырып, сезімдерден бас тарту, жаңа нҽрселермен шҧғылдану немесе алыс сапарға кету [2].  

Басқа да ҽдебиеттерде жансорғыштардың белсенділігі айдың толуымен байланысты екендігі 

жазылған. Автордың жан-жақтылығы, туындыны жазуға кіріскендегі  дайындығының жоғары 

деңгейде екендігі осы тҧста айқын кҿрінеді. Ҿйткені ҽңгімедегі жансорғышымыз да ай фазаларына 

тҽуелді: «ҽдетте қыз – байсал, мен – дегбірсіз. Айдың аяғында ғана орнымыз алмасатынын 

білемін»[1,148]. 

Қҧрманға Қуыршақтан қҧтылу ҥшін алыс жерге оқуға кетуге тура келеді. Бірақ оқиға бҧнымен 

аяқталмайды. Оқырман назарына тағы бір ерекше деталь – қыз сыйлаған қуыршақ ҧсынылады.  

Дҥние жҥзі бойнша қуыршақ ең кең таралған ойыншық екені баршаға мҽлім, оның тарихы осыдан 40 

мың жыл бҧрын басталды. Бірақ қуыршақ жай ғана ойыншық емес, оны дуалауға, қарғыс жіберуге де 

пайдаланған. Мысалы Африкадан бастау алып, қазірде ғаламтор желісінде  кеңінен белгілі «вуду 

қуыршағы»  арналып жасалған адамға ҽртҥрлі зиянын тигізе алады-мыс. Сол себепті де ҽңгімедегі 

қуыршақ зҽңгі, ҽрі ҥлкендігі де вуду қуыршағымен бірдей. Бҧл қуыршақтың тылсымдығын арттыра 

тҥскендей. Жатақханада тҧрғанда қыздың «шеңгелінен» шыға алмаған Қҧрман ендігі кезекте осы 

қуыршақтың  қҧрбаны болады. Оқырман қуыршақты ҽңгіменің бір кейіпкері ретінде  қабылдайды. 

Ҿйткені қуыршақтың  тҥр-тҧрпаты егжей-тегжей сипатталған, тіпті ҿзінің кҿңіл-кҥйі мен мінезі бар 

секілді болып кҿрінеді. Мҽселен: «Зҽңгі қыз – біртүрлі қызық. Басы доп-домалақ. Тҿбесіне бұйра 

талшықтар жабыстырылған. Кҿзі аларған, қарасынан ағы кҿп. Аузы үлкен, дүрдиген ерні қып-

қызыл. Жалаңаш мойнында салбыраған шыны алқа, емшегі шошайған, үлкен, ҽрі ашық. Белінде 

бармақтай ғана қызыл белдемше бар. Аяқ, қолы – қара жіптік қыстырылып бұратылған қоңыр сым. 

Алақаны мен табаны тағы да шынашақ басындай қызыл бүрме. Яғни бүкіл қуыршақ қара мен 

қызылдан құралған» [1,152], – деп сырт кҿрінісі сипатталса, «Кҿзі ақиып, ерні қанданып, ыржия 

мазақ қылғандай» [1,153], – деп  бҧның жай ғана қуыршақ емес, тылсым дҥние екендігін меңзейді. 

Расымен де, ерекше екен. Ҿйткені ол бірнеше мҽрте Қҧрманның тҥсіне кіреді.  Тҥс ҥнемі 

қайталанады, ҥнемі қуыршақ қабырғадан тҥсіп, қолдары ҧзарып мойнынан  тарс қҧшақтап, аймайлай 

сҥйгелі жатады. 

Тҥс кҿру мотиві халық ауыз ҽдебиетінен бастау алып, қазіргі  прозада жиі қолданылатын 

кҿркемдік тҽсіл. Эпикалық шығармаларда тҥс болашақтан аян беретін, кейіпкерді сақтандыратын 

қызмет атқарса, бҥгінде  «Түс кҿрудің сюжеті – образды-символдық түрде кҿбіне түс кҿрушінің 

психологиялық мотивін, инстинкті тілегін, талабын, эмоциясын жҽне сезінуін, бүкіл сана 

астарындағы алуан түрлі психологиялық комплексті құрайды» [3]. Мҽселен Қҧрманның бойында 

қызбен танысқан сҽтте пайда болған бақытпен астасқан тҥйткіл, қуанышпен қатарласқан қорқыныш 

санасында таңбаланып қалады да, ақыл-ойын қараңғылаған  тҥсініксіз жайттар кейіпкерге «керегенің 

басынан секіріп тҥскен, шиыртпа сым қолдарымен мойнынан тарс қҧшақтаған»  зҽңгі қуыршақ 
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бейнесінде тҥсіне енеді. Бастапқыда Қҧрман тҥсінде зҽңгі қуыршақты кҿрсе, кейінгі тҥстерінде бҧл 

қуыршақ ҿзі сҥйген қызға айналады: «керегенің басынан босанып, тҿрдегі терме алашаға 

тырмысып, тҿмен түсіп келе жатқанын анық аңдадым. Бір ғажабы, ҿткен түндегідей қорыққам 

жоқ. Қуыршақ емес, кҽдімгі жансыз қуыршақ емес, Қуыршақ қыздың ҿзі екен деймін. Ыстық демін 

анық сезіндім. Келер сҽтте кеудеме қонды.  Қолдарымыз айқасып, аяқтарымыз матасып...ҿне 

бойымды шымырлатып, тұңғиыққа тартып ҽкетіп барады. Бұл жолғы түс қанша тҽтті болса да, 

жүрегімді үрей кеулей бастады» [1,154].  Осыдан соң Қҧрман тҥсінде қуыршақты емес қызды ғана 

кҿреді. Бейне бір қыз ҿз образымен байланыстырып «вуду қуыршағын»  жасап, Қҧрманның қолына 

ҿз тағдырын  тапсырғандай болып кҿрінеді. Ғасырлар бойы жалғасын тауып келе жатқан қара сиқыр 

туралы жазылған кейбір деректердегі  энвольттау тҽсілі осы ҽңгімеде кҿрініс тапқандай. Энвольттау 

дегеніміз – қуыршақ пен адамды ҿзара байланыстырып, тҽуелді ету, яғни қуыршаққа жасалған 

нҽрселер, адамның ҿмірінде қайталанады [4]. Мысалы Қҧрман қуыршақты шабадан тҥбіне тоғытқан 

соң тҥс кҿруін қояды, ал ауылына апарып, керегеге іліп қойғанда Қуыршақ қыз тҥсіне кіреді. Содан 

кейін қуыршақтың аяқ-қолын сыммен бірнеше рет айналдырып, шиыртпақтап байлап отқа тастайды. 

Сол кезде сыңсып жылаған дауыс естіледі, от ҧшанынан буалдыр бір сурет пайда болып, кенет 

ғайыпқа айналады. Бес жылдан соң кездескенде Қуыршақ қыз «Ал махаббат ҿртеніп кеткен. Менің 

аяқ-қолымды байлап, аямай отқа салдың емес пе?» [1,160], – деп айтады. Бейнелі мағынадағы, ҽдепкі 

сҿз болса, неліктен «махаббат тҧңғиығына батырып тастап кеттің, сезімдер орманында адастырдың», 

– демей, Қҧрманның қуыршаққа жасағанын айна-қатесіз баяндады?! 

Ҽңгімені оқу барысында осы секілді  сҧрақтар бірнеше мҽрте туындайды. Мҽселен, Қуыршақ 

қыздың «Сенің атың – Қҧрбан» деп айтуының астарында не жатыр? Қыз неліктен қараңғыда анық 

кҿреді? Қыздың «менің шайым – сенсің» деген сҿзінің мҽні неде? Бҧл сауалдар турасында ойланған 

оқырман  Қуыршақтың ерекше кҥшке ие адам екендігіне илана тҥседі. 

Махаббат пен қорқыныш арпалысы ҽңгіменің соңында ғана шешімін табады. Қҧрман бір газеттен 

Қуыршақ қыз туралы қаралы хабарды оқиды.  Бҧл дҥниеде қолы жетпеген Қуыршақ енді Қҧрманның 

тҥсіне қайта-қайта енеді. Танысқан кездерінде болған оқиғалар бірізділікпен тҥсінде қайталанады: 

алғашында би кешін, содан соң екеуі театрға барған шақтарын кҿрсе, соңғы тҥс сол театрдан шыққан 

соң шамдары кенет сҿніп қалған қараңғы кҿшеде Қуыршақтың қолынан ҧстап  қалың тҥнекте кетіп 

бара жатқан сҽттері болуға тиіс еді. Бҽлкім, осы тҥсті кҿрген де болар, ҿйткені Қҧрман тҥнгі ҧйқы 

ҥстінде жан тапсырады,  «тҿбеден түскен тылсым қараңғылықтан екінші қайтара ҿте алмайды» 

[1,167].  Қырық жыл бойы жҥрегінде жасырынған қорқыныш Қуыршақ кейіпінде келіп, жалмап 

тынады. Осы тҧста кҿзге тҥсетін жайт – қыздың  ҥш рет тҧрмысқа шығып, отызға толған шағында ҥш 

рет тҧл атануы. Мҧндай ҽйелдер  жамандық шақырып, бақытсыздық ҽкеледі деген сенім бҥгінгі 

қоғамда да кездеседі. Бҧл халықтың тылсым дҥниеге деген кҿзқарасының  айғағы іспетті. 

Фольклортанушы Ақеділ Тойшанҧлы Қуыршақтың тегін ерекше деталь деп бағалап, автордың 

Орманбетова  деген  фамилияны таңдағандығын тҥсіндіреді: «Қазақта «Орманбет би» деген ертек  

бар, онда бидің сҧлу тоқалы адамдарды хайуанатқа айналдырып, сиқыршылықпен айналысады... 

Демек, жазушы сана тҥкпіріндегі осы ертегілік-хикаялық сарынды да ҽңгімесіне астыртын 

қиуластырып отыр» [5]. Біз де бҧл пікірмен келісеміз ҿйткені М.Мағауин Қҧрманға «Орманбет би 

ҿлген күн, - Он сан ноғай бүлген күн» [1,164]  деген жолдарды айтқызу арқылы оқырман назарын 

Орманбет бидің тегін адам еместігіне аудартады. 

Осылайша халық ауыз ҽдебиетіндегі демонологияны қазіргі прозада қайта жандандырған 

М.Мағауин «Қуыршақ» ҽңгімесі арқылы оқырманды тылсым дҥниелерге қанық етеді. Қазақ 

мифологиясында кездесетін дию, жезтырнақ, албасты секілді жаратылыстардың кейбір қасиеттері 

ендігі кезекте қарапайым адамның ішінде жасырынған ерекше қабілеттер арқылы кҿрініс табады.  
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Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

Қазақстан Республикасы, Ақтҿбе қаласы,  

 

Ҽбубҽкір ҿлеңдерінің негізгі тақырыптары: заман жайы, қазақ халқының бҧрынғы, ақын 

тҧсындағы хал – жайы, халыққа, замандастарына, кейбір жеке адамдарға уағыз, кеңес, оқу, ғылым, 

ҿнер, дін, мінез, қылық, ҿз ахуалы болып келеді. Бҽрі де сол кездегі ақындар кҿп жырлаған азаматтық 

– ҽлеуметтік мҽселелер. Соларды Ҽбубҽкір де ҿзінше жырлайды. 

Бірақ Ҽбубҽкірдің ой – пікірі, бағыт, кҿзқарасы толқымалы, біріне бірі қарама - қарсы, шытырман 

қайшылықты. Ол ҿзі сҿз еткен тақырыптарының кейбірі, ең негізгісі туралы біресе олай, біресе бҧлай 

деп, біріне бірі қайшы екі тҥрлі ой тҥйеді. 

Мысалы, ҿз заманын, қазақ халқының ҿз тҧсындағы хал – жайын сҿз еткенде, Ҽбубҽкір оны біресе 

мақтайды. Ҽңгімені қазақ халқының Россияға қосылуынан бастап, ол ҿте орынды болды, қазақ 

халқы: 

                Бағынған бҧл патшаға ҽуел бастан, 

                                            Ҽділдік табылар деп артын ойлап. 

                                            Кіріпті Ҽбілқайыр заманында, 

                Кеңдік бар деп осының ғаламында. 

Ойлағандай болды: патша ҿкіметі қазақ халқына кеңдік берді: қазір қазақтың жерін, елін қазақтың 

ҿз биі, болыстары, тілмаштары билеп тҧр, патша ҿкіметі қазақ арасынан мектеп, медресе, школа 

ашты: қазақ балаларының оқып, білім алуына, ғылым, ҿнер ҥйренуіне жағдай жасады; патша ҽділ: ел 

ішіндегі жолсыздықты тыйды; патша ҿкіметі ҿнерін асырып, отарба, тҥрлі машина шығарды, қазақ 

соны пайдаланып, дҽулетті, мҽдениетті болып отыр дейді. 

Біресе Ҽбубҽкір осының бҽрін жоққа шығарады: қазір заман бҧзылды, бҧл заманның адамы, заңы, 

дҽстҥрі бҧзылды; қазақтың жері тарылды, дҽулеті сарқылды, - деп зарлайды: 

  Заманым ҿтті, ел азды, 

                                                Ел ішінде ер азды. 

        Айдын – айдын сулардың 

     Балығы кетіп, кҿл азды. 

        Ойпаң – ойпаң жерлердің 

                                                Оты кетіп, жер азды... 

                                                Еділ, Жайық екі су 

                                                Ел қонуға тар болды [20; 48-49]. 

Ҽбубҽкір Ресей империясының отарлау саясаты ықпалымен адам мен заманның аузын, озбырлық 

пен араздықтың кең етек алуын ҿзінің «Заманның опасыз халіне айтқан » ҿлеңінде ашына толғайды  

[21; 607]. 

Ҽбубҽкірдің патша ҿкіметінің отарлаушылық саясатын сезіне білмеуі мҥмкін емес еді. Патша 

озбырлығының айқын кҿрінісі – ҿз ҽкесі Боранқҧл мен оның туыстарының Жайық бойындағы бағзы 

қонысынан айрылып, Ақтҿбе маңына кҿшіп келуі еді. Тек бҧл ҿзінің ғана емес, бҥкіл қазақ елінің 

бірқатар ауылдарының ата қонысынан ажырап, жері тарылып, малы азайып, дҽулеті сарқылып, 

дҽуірінің дҽстҥр - заңы бҧзылып, адамының пиғылы ҿзгеруі Ҽбубҽкір дҽуірінде болды. 

Патша ҿкіметінің қазақ елінің қарын жаздырмай, барлық ҽлеуметтік ҿміріне, тҧрмыс - тіршілігіне, 

ҽдет - ғҧрпына кеулеп еніп бара жатқан зиянды жаңалықтарын ақын тап басып, дҽл кҿрсете алған: 

  ... Орысша білім білмесең, 

                                             Еш пайдаға аспай тҧр. 

                                             Мҧсылманша моллаңыз, 

     ... Қараның ҧлы хан болды, 

              Қҧлдан туған паң болды [23; 90]. 

Міне, бҧл жолдар ҿмірдің ҿзгеріп, ҽдет - дағдының бҧзылуын, заманның азуын аңғартады. 

Ақынды ҽділ, тура биліктің қҧны кетіп, ҽділет, шындық пен дін шариғат - имандылықтың аяқасты 

болуы, ішітарлық пен ҿсек - ҿтірік ҿршіп, ниет - пиғылдың азуы, елдің ҽкімді, жастың кҽріні 

сыйламауы қатты ойландырады. 

Патша ҿкіметі ықпалымен ҿзгерген дҽуірде ақылы шолақ ҽкімнің, «алхамды» шала білген дҥмше 

молданың пайда болуы, кҿрсеқызар қызылшылдардың жат ҽдет - дағдыға орынсыз еліктеуі ақынға 

жат кҿрінеді.                

Замана бел - белесіне тек сыртқы тҥрі ғана емес, кісілігі, парасаты ем тоғышар пенделер мал, 

дҽулет, ақша - қаражат кҥшімен не туыс - жекжаттық қолдау арқасында билікке ие болып, аспанға 

қарайтын, елдің ҽлеуметтік ҿміріне іріткі салатын кездері болады. Ҽбубҽкір осындай ҽділдік пен 
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шындықтың даусы шықпай, бҧра тарту кҿбейіп, бҧзықтық жол алған заман халіне ашу - ызамен 

шамырқана сҿйлейді. Ҿмір, заман, адам, мінез - қҧлық сырларын ағытып, ақтық, адалдық жолға 

ҥндеген ҿлең, толғауларын оқығанда Ҽбубҽкір айтпаған, жырлаған, толғаған мҽселе қалмағандай. 

Ҽбубҽкірдің аңсағаны қҧдайын есінен шығармаған ҽділет - ақтық пен иманды – инабаттылық, 

жасы ҥлкені мен ҽкімін тыңдаған, қулық – сҧмдық, озбырлық, арсыздық балаламаған тыныш та 

дарқан, бағзы қазақ ҿмірі. 

Осындай ҿмірді ақын «Қазағым» атты ҿлеңінде халқымыздың бҧрынғы бақыт, берекесі мен кең 

пейіл, ақ кҿңіл адалдығын, елдігі мен ерлігін тебірене жырлауы да сондықтан.                                 

Сонымен қатар, ақын бірқатар ҿлең, толғауларында оқу, ҿнерді, дін – шариғатты, ғылымды, 

азаматтық – кісілікті, жақсы мінез, жарастықты, ҽдет – ғҧрыпты насихаттады. Ҿмірдегі жақсыны – 

жаманды, ҽртҥрлі қҧбылысты, мінез – дағдыны салыстыра отырып, имандылық жолын уағыздайды. 

Ол орысша да, мҧсылманша да оқудың ешқайсысын жатсынбайды, керісінше, жас қауымның ҿнерлі, 

білімді, инабатты болуын қалайды. 

Ақынның Орскіде тҧратын Сары Ахмет (Ахметжан) баласы Нығметжанға, оның Ҽбубҽкірге 

жазған хаттары шығыс шайырлары ҥлгісінде. Ҽрине, екі хатты да Ҽбубҽкір ақын ҿлеңге айналдырып 

ҿзі жазған болуы керек. Бҧл хаттарда айтылатын мҽселе – Ҽбубҽкір шығармаларын бастыру, хат 

иелерінің бір – бірін қадір тҧтып сыйламайтындығы. Осы сыйластық нҽтижесінде ақынның «Ҽдебиет 

қазақия» атты шығармалар жинағы 1902, 1905 жылдары Қазан қаласында екі дҥркін жарияланған. 

                                        ...Жібердім бірталай сҿз нақыл етіп, 

            Алсаңыз кҿңіліңізге мақҧл етіп. 

             Баршасын бастырып шығаруға, 

                                    Қол қойдым ақырында уҽкіл етіп.[2; 204-205]. 

Ҽбубҽкірдің азаматтық – ҽлеуметтік тақырыпта жазылған бірқатар арнау ҿлеңдері де бар. Ақын 

арнаулары ҽрқилы адамдарға: билерге, саудагерге, насыбайшыға, дҿрекі, жалқау қызметкерге, 

инабатты һҽм инабатсыз адамдарға, ҧрыға, ҥйіне қондырмаған қызға, тҽкҽппар сҧлу келіншекке, 

надан сопыларға, сараң байларға, менмен ҽкімдерге арналады. Ҽрине, ақынның  кҿптеген уағыз, 

насихаттары барша халыққа бағышталғаны белгілі. Ҿсиет – ҥгіт, ҽзіл – оспақ, сын – сықақ, ҽшкерелеп 

тілдеу ретінде бҧл ҿлең - толғауларында ақын адам бойындағы жағымсыз қылықтарды кҿрсете 

отырып, кісілік - адамгершілік жолды нҧқсайды. Халықты ізгі ҽдет - ғҧрыпқа, имандылыққа 

тҽрбиелеуде бҧл ҿлеңдердің мҽні зор. Жҽне ел іші, дҥйім жҧртшылық мҧндай шығармаларды 

ықыласпен тыңдайды, ҿздері ҿмірде кҥн сайын кездесіп жҥрген ҧқсас жайларды сынап, ҽшкерелеуде 

ҿте қажетті рухани қҧрал етіп айтып отырады. 
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Кең байтақ еліміздің ҽрбір сай-саласының атауынан бастап, сол ҿңірдің тарихи тҧлғаларының 

ерлігі мен халқы ҥшін жасаған елеулі еңбегін зерделеп, тану бҥнігнгі кҥннің талабы болып отыр. Ол 

туралы Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында былай дейді: «Туған 

жердің ҽрбір сайы мен қырқасы, тауы мен ҿзені тарихтан сыр шертеді. Ҽрбір жер атауының тҿркіні 

туралы талай-талай аңыздар мен ҽңгімелер бар. Ҽрбір ҿлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая 

болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бҽрін жас ҧрпақ біліп ҿсуге 

тиіс» [1,6.]. Қазақ тарихында ел бастаған хан, қол бастаған батыр, сҿз бастаған би-шешендер тҧлғасы 

жҥз-жҥздеп кездеседі. Мҧның бір себебі қазақ халқының территориясымен байланысты болса, 
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екіншісі ҧлтымыздың рухани болмысының тҧтастығында, елдігінің бірлігінде жатыр. Халқымыздың 

қай заманғы тарихын алып қарасаңыз, ондағы тарихи тҧлғалардың  ел, жер, дін, ҧлт болашағы ҥшін 

атойлаған жан пидалығын аңғарасыз. 

Ҧлтымыздың жҽне ҧлт жандылығымыздың  даму тарихын сонау Тҥркі қағанатынан бермен қарай 

дҽуірлеп, кезең-кезеңімен бҿлшектеп қарасақ, қай ғасырдың болмасын ҿзіндік даралығын танимыз. 

Дҽл осындай, ҧлт болашағына жанашырлық пен кҥреске толы заман Жанқожа батыр ҿмір сҥрген 

ХУІІІ-ХІХ ғасырларда ерекше орын алады. Жанқожа батыр – тарихи тҧлға. Қазақ халқының 

тарихында батыр ХҤІІІ-ХІХ ғасырлардағы ҧлт-азаттық кҿтерілістердің ҧйымдастырушысы, ҽрі қол 

бастаған басшы ретінде есімі аталады. Алайда қазақ мҽдениеті ҥшін Жанқожа  тарихи тҧлға ғана 

емес, сонымен қатар ҽдеби образ тҥрінде сомдалған кҿркем бейне. Алмағайып заманға тап келсе де, 

халық игілігі ҥшін аянбай қызмет еткен ҧлт жанашыры. 

Тарихи заманның шындығы тарихи шығармаларда  кеңінен ҿріс алады. Осыған орай қазақ 

ҽдебиетіндегі тарихи романдардың ҿмір шындығы, яғни тарихи шындықты  суреттеуде жеткен биігі 

мен кҿркемдік ерекшелігі артып келеді. Ҽдебиеттің тарихи мҽні белгілі бір дҽуірдің заман 

шындығымен байланысты болғандықтан, батырлар бейнесі, оларға қатысты нақты дерек кҿздері 

қашан да ерекше орын алады. «Ҽдебиетте кҿрініс беретін тарихилық бейнесі – белгілі бір халықтың 

ер жету, есею жолдарын кҿрсетіп, ҽдебиетінде бейнеленген тарихи тҧлғалары – сол қауымның жалпы 

азаматтық тарихын тереңірек тани тҥсуге кҿмектеседі [2,9.]. 

Қазақ ҽдебиетінде қазақ батырларының тҧлғасы кеңінен жырланып, сомдалып келеді. Ел 

қорғағаны батырлардың кҿркем бейнелері ҽдебиетімізде ҽр тҥрлі жанрларда кездеседі. Олардың кҿбі 

тарихи жырлар мен батырлар жыры арқылы жасалады.  Бҧл жерде батырлар туралы кҿркем проза 

мен драмалық шығармаларды жоққа шығаруға болмайды. Дегенмен, біздің  бір аңғарғанымыз, 

ҽдебиетте бірнеше жанрда қатар сомдалған қазақ батырының бейнесі сирек. Ҧлы Отан соғысы  жҽне 

1916 жылғы ҧлт-азаттық кҿтерілістің басшылары мен батырларын есепке алмағанда, санаулы десек 

те болады. 

Еліміз тҽуелсіздің алғалы бері бҧл мҽселе дереу қолға алынып, тарихи мҧраларымыз тек деректі 

материал тҥрінде ғана емес, кҿркем шығармаға  арқау болатындай қҧндылыққа айналды. 

Қаламгерлер бҧрыннан ел аузында ғана айтылатын, тіпті аңыз ретінде ғана сақталып қалған 

ҽңгімелердің тарихи шындығын дҽлелдеп, оларды кҿркем туындының композициялық жҽне сюжеттік 

желілерінде кеңінен кҿрініс табуына зор еңбек етті.  

Біздің зерттеу нысанымыз, яғни Жанқожа батырдың тарихи тҧлғасы тарихшы ғалымдар 

М.Тынышбаев, Е.Бекмаханов, В.Ф.Шахметовтің еңбектерінде, сол сияқты орыс зерттеушілері 

И.В.Аничков, А.И.Макшеев жазбаларында кездеседі. Ал батырдың ҽдебиеттегі орнын жыр, роман 

жҽне драмалық шығармалар негізінде аңғарамыз. Жанқожа батырдың кҿркем бейнесі ҽдебиетімізде 

ҽр тҥрлі жанрдағы кҿркем туындыларға арқау болды. Бҧл ҽдебиетшілердің қазіргі таңдағы қол 

жеткізген жетістігі деп баса айтуымызға болады деп есептейміз. Себебі, бір ғана батыр тҧлғасының 

ҽр жанрда тҥрлі қырынан суреттелуі оның қаһармандық образын тануға ҽбден болатындығын 

аңғартады. Ҽрі мҧндай ізденіс терең мазмҧнды сипатқа ие болмақ. Сонымен, Жанқожа туралы 

ҽдебиетімізде бірнеше нҧсқадағы тарихи жырлар, роман жҽне драмалық туынды бар дедік. Бҧл жерде 

біз тарихи шолулар мен баспасҿз беттерінде материалдарды қоса есептесек, ҽрі ҽрбір еңбекке 

жекелей шолу жасасақ, бір ғана мақала кҿлемінен асып тҥсетініміз анық.  

Батырдың кҿркем бейнесін жасауда ҽр ақын, ҽр қаламгер ҿзінше тыңнан сонылық келбетті, 

қаһарлы, айбатты бейне жасауға ҧмтылған. Соның бірі жазушы Зейнолла Шҥкіровтің «Сыр бойы» 

атты тарихи романы. Қаламгер З.Шҥкіров тағдырдың сынына қарамастан, ҿзі бетінше білімін 

кҿтеріп, ақындықпен, жазушылықпен айналысқан. Қазіргі таңда автордың бірнеше жыр жинақтары, 

кҿркем прозасы мен романдары ҽдеби мҧра ретінде бағаланып отыр. Солардың ішіндегі ең 

маңыздысы «Сыр бойы» романы.  

Роман Сыр ҿзені бойын мекен еткен ел-жҧрттың тарихын суреттеуге арналғанымен, мҧнда 

халқымыздың патшалы Ресейдің отарлық езгісінен, ішкі алауыздықтан аса зор зардап шеккен ХҤІІІ 

ғасырдың аяғы мен ХІХ ғасырдың ширек заман тарихы баядалған. Кҿркем туындының тағы бір 

қҧндылығы, қаламгер қазақ халқының қадірлі азаматы – Жанқожа Нҧрмҧхамедҧлының қайталанбас 

тҧлғасын нанымды, ҽрі тарихи ақиқитқа бейімдей отырып жасайды. Шындыққа негізделгендіктен 

мҧндағы басты қаһарманның батырға тҽн барлық қасиеттері жан-жақты ашылып кҿрсетіледі. Ҽсіре 

қызыл ҥстеме бояулар кездеспейді. Болған тарихи оқиға нақ қалпында жеткізіледі. Ҿткен ғасырдың 

тарихи шындығын кҿркем суреттеп шығу - ҿте кҥрделі процесс. Бҧл жерде қаламгерге тҽн 

қасиеттермен қоса, терең таным мен табиғи сезімталдық қажет. Жанқожа сынды батыр тҧлғаны 

кҿркем бейне ретінде сомдай отырып, тарихи деректі ҿз қалпында оқырманға жеткізу жан-жақты 
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білім мен білікті қажет етеді. Осы тҧста бір тҧлғаның ҽдеби бейнесін жасауда барлық оқиғаны сол 

қаһарман тҿңірегінде жинақтап кҿрсетуде, жазушының жҥйрік қалам иесіне тҽн дарындылық қабілеті 

танылады. Автордың «Мені» – ҧлттық мҧраты анықталады. Оның ішкі жан сезімі, ақыл-парасаты, 

жҥрек ҥні танылады. 

Зейнолла Шҥкіровтің бҧл романды жазудағы басты мақсаты Жанқожа бейнесін кҿркемдік тҧрғыда 

жасау ғана емес, сонымен бірге туған жердің – Сыр ҿңірінің тарихын келешекке жеткізу болатын. Бар 

болғаны екі кластық білім алған жазушының  тарихи роман жазу ҥшін ҿздігінен қаншалықты еңбек 

еткенін айтпасақта, кҿкірегі ояу жандар мҧның салмағын тҥсінері  хақ. Тҿрт кітаптан тҧратын 

шығармада Жанқожаның алғашқы ерлігінен бастап, ҿз қандастарының қолынан қаза тапқанға дейінгі 

ерлігі, азаматтық бет-бейнесін жасалады. Тарихи роман болғандықтан мҧнда ҽр тҥрлі оқиғалар, 

тарихта есімі қалған тҧлғалар, жер-су, ру атаулары, елдің саяси-экономикалық, ҽлеуметтік ахуалы, 

шаруашылық-тҧрмыстық жағдайы кеңінен орын алады. Біздің назарымызды аударған бір жайт 

жазушы мҧнан басқа елдің рухани ҿмірін, жыршылық дҽстҥрін, діни ҧстанымын жҽне 

дҥниетанымдық болмысын сипаттауға мҽн беруі. Ҽсіресе, бҧл Жанқожаның дара тҧлға ретіндегі жеке 

адами қасиеттерін, ҿмірлік ҧстанымын суреттеуде кездеседі. Жаратылысынан ҧлт жандылық пен 

намысқойлық қанына біткен батыр бейнесі романда елге ақылшы, қысылғанға қамқоршы, дауға 

іліккенге ҽділ шешім айтатын дуалы ауызды шешен, ҿте діндар жан ретінде бейнеленеді. Қарапайым 

пендешілік пен кҥндестіктен ада, дҥниенің қызылды-жасылды ҽлемішіне иліге қоймайтын сабырлы, 

ҧстамды мінез иесі ретінде кейіптеледі. 

«Шульц шалдың кҿңілі жҥйрік адам екенін аңғарды. Сырға берік, сирек ашуланатын кісінің тҥрі. 

Халық қамын  бҽрінен де жоғары қоятын болар. Бір тайпа елдің қаршығадай шалға тізгін беріп 

отырғаны сондықтан. Оның азғантай аталық Қҧттықтан шығатынын еске тҥсірді… 

Шульц бҧл жолы да ырза болды. 

Есіктен тай-тай жҥк кіріп жатыр. Жанаралдың жіберген сыйлығы. Алтын кҿрсе періште жолдан 

таяды, алдында қып-қызыл дҥние жайып тастағанда, батырдың ҿңінде қандай ҿзгеріс байқалар екен? 

Шульц сынай қарап отыр. 

…Батырдың ҿңінде ешқандай белгі байқалмайды. Сары ала шекпенді иығына жауып жатқанда 

селт еткен жоқ. 

…Қазақтарға самауырдың, бетіндегі суретті кҿрсетті. Оның патша ағзамның дидары екенін 

есіткенде, билер ҿре тҧрып, бір-бір қарап шыққан. Отырған жерінде батыр ғана қозғалған жоқ»[3,207-

288.]. 

Орыс елшісіне, оның сый-сыйпатына батырдың ―ықыласы‖ арқылы қаламгер оның бойындағы 

ҧлтжандылық қасиетін суреттейді. Шығарманың ҿн бойында батырдың ҿзіне ғана тҽн дара 

қасиеттерді сипаттауда автор келесі бір кейіпкердің: елші, жыршы, би т.б. арқылы, олардың ойы 

арқылы жҥзеге асырады. Бҧл ҽдіс бірнеше жерде кездеседі. Яғни автор суреттеуден гҿрі, келесі бір 

кейіпкердің іс-ҽрекеті арқылы бас қаһарманның образын сомдайды. Қҧр мадақтап, мақтаудан гҿрі, 

ҽрекет ҥстіндегі бейнесінің адами қасиетін оқырманына танытуға тырысады.  

Жанқожа ҿз ҧлтынан басқа ҿзгенің «асылына» бас ҧрып таңырқауды білмейтін жан.Орыстың тым 

жоғары «мҽдениетіне» иліге қоймағаны содан. Небір кҿкірегі кҿк тіреп, керіліп келген 

«қонақтардың» ҿзін болмашы ісімен-ақ кҥлкі, келеке  етеді. «…Жанқожа қолындағы шайды қалай 

ҧрттау  жайын ойластырғандай, ақырын шайқап отыр. Бір кезде Жақайды шақырды. 

- Мынаны апарып итаяққа қҧйшы. 

Шайды иттің ішпейтінін бір қарақалпақтан есіткені бар еді… Суханқҧловпен қылжақтағысы келіп 

кетті.  

Булатовтың тҥсі бҧзылды. Ҿздері ҽкелген қымбат мҥлік шашылған жерінде жатыр. Батыр 

қайнатып ҽкелген шайды итіне қҧйдырды. Ҽлде у араластырып берді деп сенбей отыр ма? Ҽлде ҽдейі 

қорлағысы келгені ме? 

- Ойбай, Жҽке! Ҽлгі иттердің бірде-бірі шайға тҧмсығын тигізген жоқ. Бҿрібасарды да, Қҧмайды 

да шақырдым. Қҧданың қҧдіреті, иіскейді де жери береді… 

Булатов иттің шай ішпейтінін бірінші рет біліп тҧр. Есі шықты қазақтың иті де надан болғаны 

ғой… 

- Сен мақтап едің, қҧйған шайды ит те ішкен жоқ, - Жанқожа Суханқҧловқа аңқаусырай қарайды.  

- Ит ішпейтін тағам жіберген Жанарал мырзаның қорлағаны ма? 

Батырдың сҿзін қолма-қол аударып бергенде, орыс тҿрелерінің бетінен қан тепті» [3,209]. 

Ҽзіл тҥріндегі батырдың ҽрекетін бір ғана Шульц тҥсінгенімен, бҧл тҧста ҿзге орыс елшілерінің 

беті қайтып, тосылып қалғаны анық. Ҽйтседе, батырдың жабайы тҧрпатты дала шонжары емес 

екендігін кҿрсеткісі келген жазушы орыс-қазақ елшілерін бірдей абыржытқан оқиға тҥйінін келесідей 
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шешеді: «…Ҧят иманның қабы… солай тҥсінетін Жанқожа аққҧманды ҿзіне жақындатты. Бір кесе 

шай қҧйдырып алған, ішіп отыр. Шайдың қышқыл дҽмі таңдайына жақпай отырғанын да сездірген 

жоқ» [3,209]. Романдағы осы бір сюжеттен автордың басты қаһарман бейнесін сомдауда батырға 

кҿрегендік, ҧшқыр ой, намыс, ар-ҧждан, иман тҽн  екендігін аңғартады.  

Ҽуелде шайды ішпей, оны итке тҿгіп, орыс жанаралына сенімсіздік кҿрсетеді – батырдың: «Орыс 

саған боданмын. Ҽмірің халықтың тҧрмысын билегенімен, қаһарың санасына, болмысына, біз секілді 

ҧлтын сҥйген халық жанашыры тҧрғанда ҥстемдік қыла алмассың» дегенді білдіреді. 

Орысқа сезік келтіріп, кҥмҽн туғызғанымен, соңыра дҽмі ащы болса да шайды ішуі – батырдың: 

«Аузы тҥкті кҽпір болсаң да, сенің білімің, мҽдениетің озып тҧр. Бҧл менің халқыма нақ керегі» 

дегенді білдіреді. Дҽл осы тҧспал ой романда «Орыстың  діні басқа демесең, иіні жҧмсақ. Тҥбінде 

орыс тілін, оқуын ҥйренуің керек» деп Бекмырза сынды жастарға – болашаққа ҿсиет қылған тҧсымен 

тҧспа-тҧс. 

Жанқожа қазақтың ата дінінің, шариғат заңының, салт-дҽстҥрінің бҧрмаланып, ҽкім-қараның бас 

пайдасына қарай ыңғайланғанынан шошынады. Зекет, ҧшыр, пітір, садақаның қор жинау мақсатында 

пайдалана бастағанын, қазақтың салтындағы жетімді жарылқап, асырап, бағу сықылды адамшылығы 

қылмыс ретінде айыпталғанын, патшалы ҥкіметтің қиянаты тҥптің тҥбінде қазақтың ҿз мҽдениетінен 

жеріп, ада қылмаса не қылды деген қаупін шығарманың кез келген тҧсынан байқаймыз.  

Жалпы З.Шҥкіровтің «Сыр бойы» романы Жанқожа Нҧрмҧхамедҧлының  ҽдеби бейнесін жасауда, 

қазақ тарихи романының ілгері дамуына ҥлес қосып, септігін тигізген туынды. 
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В течение веков и тысячелетий формировалась духовная культура. В основе ее лежат знания об 

окружающем мире. Эти знания приобретают различные формы: миф, философия, религия, наука, 

искусство. 

Истоком духовности является и литература. Произведения художественной литературы являются 

сокровищницей высокой духовности и морали, а их творцы – великими мудрецами и носителями 

Истины. 

Вопросы духовной культуры получили особую интерпретацию и в произведениях Абая 

Кунанбаева. Религия была не только сферой интересов Абая как мыслителя, но и  темой многих его 

лирических произведений.  

Основной тенденцией творчества Абая  становится стремление к поиску истины и гармонии в 

любом проявлении жизни. Религиозные  суждения в творчестве Абая сопоставимы с идеями суфизма 

В последние годы очень много пишут о суфизме, изучают его необычное содержание. 

Следовательно, отсутствие единодушия в толковании данного феномена – явление, весьма, обычное. 

Однако, в данной статье мы  будем придерживаться традиционного определения суфизма. Это - 

«мистико-аскетическое течение в исламе. В отличие от абстрактных богословских рассуждений… 

суфийские учения изначально антропоцентричны: им присущ глубокий анализ мельчайших 

движений души человека, скрытых мотивов его поступков, внимание к личному переживанию 

религиозных истин» [3, с.225].   Суфизм отрицал мусульманскую обрядность и проповедовал 

аскетизм. Он вобрал в себя многие черты христианского монашества и буддизма. Суфизм или, как 

его еще называют мистицизм, представляет особое мировоззрение , которое допускает возможность 

непосредственного общения человека и Божества. Как отмечают исследователи,  суфийская доктрина 

утверждала, что « все живое в мире – лишь различные воплощения Бога. Рациональным, логическим 
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доказательством этому и другим тезисам  в суфизме не придавалось большого значения: их место 

заступали «свидетельства» чисто эмоционального мистического порядка. Стремясь привлечь к 

своему учению верующих вместе с тем  оградить его от непосвященных, суфии широко пользовались 

для изложения постулатов суфизма условными знаками и условным языком символов, но не 

жреческим кодом, а доступным каждому человеку «языком любви». Бога-Творца, например, 

именовали «Возлюбленной»,  «Другом», «Светочем», поклонение Богу - «любовью», «страстью» и т. 

д.  Суфии охотно использовали богатый запас поэтических образов, накопленный литературный 

опыт, создавали специальные терминологические словари, где объясняли «что есть что»,  и конечно, 

сами писали стихи [5, с.16]. Так, постигая духовные ценности и приобщаясь к культуре, человек 

способен полностью реализоваться в этом мире, познать его тайны.  Только тогда человек сможет 

обрести гармонию с окружающим миром, с самим собой и выйти на путь самосовершенствования, на 

путь Истины. 

 Подобные настроения в художественных произведениях Абая являют собой достаточно 

неординарный подход к сущности человеческого бытия. Абай был устремлен к высокой 

нравственности,  которая  в свою очередь, была основана на духовности. Вера в Бога носила у Абая 

достаточно сложный характер: «Абай верит в Бога – он видит в Аллахе первопричину и творца всего 

существующего, убежден в бесконечности мудрости и доброте божественного начала. Его вера – 

творческой личности – светла и гуманна, деятельно и нравственно цельна. Абай верит в сотворение 

Богом человека, в его высокое предназначение и способность постичь законы этого мира. Разум 

человека… может стать мерилом истины, а сам человек – обрести счастье в сочетании разума и 

труда»[1, с.4].          

Подтверждение этой мысли мы находим в «Словах назидания» Абая. Отношение человека к Богу 

вера человека в Бога представляет в «Книге слов» сплетение тем, истинно живых   полных смысла о 

духовности человека, его культуре, которая формируется в любви к Всевышнему.                                                           

Подобные мотивы характерны для всей книги. И определяющей является близкая суфизму идея 

истинной духовности. Данное явление есть результат влияния эстетики ислама на художественную 

литературу в целом. 

В частности, в «Слове двенадцатом» фиксируются следующие нормы«Ктонебрежен, не соблюдает 

себя в строгости, не умеет сострадать, того  нельзясчитать  верующим - без бережливости  и 

внимания   не удержать в душе иман   - веру... »[1, с.25].          

В «Слове четвертом»: «Человек, склонный к размышлениям, всегда вдумчив, собран, будь то в 

делах мирских или перед судом смерти. Собранность в делах и мыслях – основы    благополучия… 

Веруй в Бога,   надейся на свое умение и силы»[1, с.14].          

Подобные примеры позволяют понять,  насколько глубоко пропитаны произведения Абая 

нравственностью духовностью в обращениях к Творцу. В его произведениях в полной мере 

утверждается единство мира и человека, бога и человека. «Иман - есть вера незыблемая в единого и 

Всемогущего создателя, о бытии и существовании которого дано нам знать из послании через его 

пророка... Чтобы сохранить в себе Иман, необходимо иметь отважное сердце, твердую волю, 

уверенность в своих силах...»[1, с.261].             

Основная мысль приведенных  примеров заключается в том, человек должен обнаружить в себе 

такие качества, которые бы могли воплотить все «высокое», «разумное», «духовное» вего сущности. 

Бог для Абая - творец, который дает возможность существовать всему на земле: живому и 

неживому. Могущество его безгранично, Бог - Разум, разум непостижимый и Вера в него должна 

быть святой. Лишь тот человек, который умеет сострадать, умеет быть покорным, терпеливым, 

способен верить и не растерять «Иман», основанный на понимании «сущности Божественного духа, 

абсолютно чистого и возвышенного по сравнению со страстями простого смертного, каким является 

любой из людей»[4, с.335].             

Провозглашая Веру в Бога, Абай провозглашает его величие, недостижимость. Сущность 

истинной веры, по Абаю, является действительным познанием, целью существования разумного 

человека. Абай призывает людей к Вере, к высокой степени духовности. 

Бог создал человека по образу и подобию своему. Значит, Вера в Бога невозможна без Веры в 

человека, без высоких требований к нему: «Веруй в Бога, надейся на свое умение и силы» [1, с.14].             

Философия суфизма породила богатую литературу на арабском, персидском и тюркском языках. 

Разработанная суфиями символика зиждется на фольклоре. Однако с веками, постепенно, лирика и 

лиро-эпическое творчество все более пополнялось конкретной образностью, отрывалось от 

изображения любви божественной и становилось двуплановым в смысловом отношении. Иногда 

суфийская символика служит лишь маской для изображения, воспевания любви земной, красоты, 
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физических наслаждений. 

Однако, как утверждают исследователи, уже с 13 века нельзя понять восточную литературу без 

знания суфийских образов, символики, правил, канонов. Появляются поэты, которые создают новые 

формы и жанры, в чьих рамках заключается необыкновенное содержание, таящее в себе систему 

образов и мыслей, основанных на теории суфийского учения. Такими поэтами явились Джалал-ад-

дин Руми, Санаи, Саади, Рудаки, Ираки, Хафиз, Омар Хаям, Ансари, Низами и др. 

Таким образом, продолжая разговор о традициях духовности в творчестве Абая Кунанбаева, 

нельзя оставить без внимания тот факт, что Абай явился последователем традиций Востока и , как 

суфий, видел смысл жизни человека в служении Богу. Об этом свидетельствуют многие его 

лирические произведения. В частности, поэмы «Масгут»,  «Искандер» созданы в духе  восточной 

литературной традиции. В поэме «Масгут» Абай выказывает горькую мысль о том, что невежество 

пагубно действует на людей, губит все светлое и доброе. Любовь к Божеству есть любовь к природе, 

окружающему миру. 

Именно душевная любовь возвышает человека, она приобщает человека к духовному богатству, к 

духовной культуре. Так, современный исследователь Рашид Бейсенбаев в статье «Будущее, которое 

наступило», отмечает: «Наверное, любовь к живой природе и есть благоговение перед жизнью. 

Любовь рождает стремление к сохранению и умножению красоты и наполняет смыслом нашу жизнь. 

Только человек, душа которого постигла смысл своего существования,  способен нести 

ответственность за окружающий мир»[2, с.139].             

Возвеличивание Аллаха, воспевание любви как чувстваблагодарности и признательности ко 

Всевышнему и всему окружающему, ярко отражены в «Слове тридцать восьмом»: «Ребенка, 

имеющего стремление к знаниям, можно считать человеком, можно питать надежду на то, что он 

будет стремиться познать Бога, понять себя и окружающий мир, что он научится приобретать добро, 

не поступаясь честью, и будет избегать зла… Не добиться истины, если в душе нет любви к ней. 

Человеческие знания   добываются   любовью к истине,    жаждой открытия    для себя природы  и 

сути вещей…  Аллах - это путь истины,    а искренность и правдивость - враги зла» [1, с.61].             

Абай призывает к постижению Истины, и это невозможно сделать без любви. Любить, способен 

человек разумный, обладающий духовными ценностями. Бог создал мир с большой любовью и 

человек должен ответить ему тем же. Проявление добра, взаимопонимания, большой заботы ко 

всему, что окружает человека, свидетельствует о его преданной Вере, высоком Разуме, 

Справедливости и Милосердии. Наделенный этими качествами человек имеет стремление к знаниям 

и овладевает высокой Человечностью.  При этом человек возвышен нравственно и духовно. 

Таким образом, говоря о духовности, нужно сказать о глубоких корнях еѐ в казахской литературе. 

Душа человека способна воплотить в себе опыт многих поколений его предков, и духовность, как 

высшее мерило ценности, явилась этим «опытом». 

В данной статье была предпринята попытка рассмотрения духовной культуры в произведениях 

казахской литературы в контексте суфизма, истоки которого можно найти в поэзии Абая. 

Вопросы духовности занимали особое место в творчестве казахских поэтов, а темы 

нравственности и любви, Веры в Бога, в светлое начало, обретения человеком Истины, явились 

«вечными» незыблемыми и остаются актуальными во все времена. 
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Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ КӚРКЕМ ӘДЕБИЕТ ПЕН ПУБЛИЦИСТИКА САЛАСЫНДАҒЫ 

ІЗДЕНІСТЕРІ 

                   Жҽметова Ж.Ҽ. 

 қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мұғалімі.  

                                                                 Ақтҿбе облысы Байғанин ауданы  

                                                                  А.С.Пушкин атындағы орта мектеп 

  Қазақстан Республикасы 

 

Кез келген ғылым саласының бастауында ғасырлар бойы маңыздылығын жоймайтын, уақыт ҿткен 

сайын, іздене ҥңілген сайын келер ҧрпақ тың ой, терең пайымдау, жаңа білім табатын ғҧмырлық 
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еңбектер болатындығы белгілі. Мҧндай еңбектердің қатарына ХХ ғасыр басында-ақ қазақ тіл 

білімінің негізін қалауға айрықша ҥлес қосқан аса кҿрнекті тілші-ғалым, профессор Қҧдайберген 

Қуанҧлы Жҧбановтың зерттеулері жатқызылады. 

Қ.Жҧбановтың жазушылық қырының сҽтті бір кҿрінісін танытатын шығармасының бірі –

«Таңжарықтың қуанышы». Ғҧлама ғалымның 30-жылдары жазылған «Тҿңкеріс жҽне қазақтың ҧлт 

тілі», «Қазақ драма театрының алғашқы кҥрделі жеңісі», «Біз де ҧлт театрына маңдайладық»т.б. 

мақалалары қай уақытта да ҽдебиет жанашыры болғандығын танытады. Профессор Қ.Жҧбанов аз 

ғҧмырының қажырлы, қайратты жылдарын, кҥш-жігерін қазақ тіл білімінің ҿркендеуіне, зерттелуіне, 

ғылыми мҽселелердің шешілуіне арнады. Оны ҽдебиет пен ҿнер, жалпы қазақ болмысы жайлы 

зерттеулерінде ҿмірдің сан қыры туралы толғаныс бар.  

Белгілі ғалым Р.Сыздықова «Мыңнан біреу шығатын, ғылым тілімен «феномен» деп, қазақтың 

бейнелі тілімен «біртуар» деп аталатын адамдар болады. Қҧдайберген Жҧбанов - сондай адам болған. 

Ең алдымен, «біртуарлардың» бір белгісі – бір сырлы, сегіз қырлы болуы керек болса, осы қасиетті 

Қҧдайберген Жҧбановтан табамыз. Оның бойында ақындық, суретшілік, журналистік қабілеттер 

болғанын білеміз»,- дей келе, «ал ғалымның қаламгерлігіне келсек, оның да дҽлеледері аз емес. ... Ол 

тіпті проза мен драматургия бару талабын да танытады» -деген еді.[1,43] Шындығында да сҿз зергері 

Қ.Қ.Жҧбановтың ҽдебиет саласындағы ірі зерттеулерімен қоса, қаламгерлік қырын танытатын 

шығармалары да бар. Сондай туындыларының бірі – «Тҿрт қызық, мың бейнет, жарық ҿмір» 

памфлеті. Ҽдеби публицистикалық жанрдың бір кҿркем ҥлгісі болып табылатын памфлет – кҿп 

қырлы болып келеді. «Памфлет – қара сҿзбен де, ҿлең тҥрінде де кездесетін сатиралық шығарма. 

Памфлетте негізінен нақтылы бір қҧбылыстың, саяси топ жетекшілерінің типтік ерекшеліктерін дҽл 

тауып ҽшкерелейді. Памфлет кҿп қырлы жанр, онда сол заманның саяси –ҽлеуметтік тынысы 

полемикалық сарында, ҿткір сатира, сарказммен айқындала ашылып отырады». Қ.Жҧбановтың 

жоғарыда аты аталған шығармасында памфлет жанрының бір қырын танытатын тҧсы –қоғам тынысы 

байқалады. Шағын шығармада ҿз заманының ҽрі ҽлеуметтік, ҽрі саяси лебі басым жатыр. 

Қ.Жҧбановтың «Тҿрт қызық, мың бейнет, жарық ҿмір» атты памфлеті 1928 жылы 4 қазанда 

Ақтҿбе губерниялық «Кедей» газетінің № 31 санында жарияланған болатын. 

Тақырыбының ҿзі терең ойға батырып, «мен мҧндалап» тҧрған шағын шығармада ел ҿмірінің 

тҧтастығы, айнасы боларлық кҿрінісі ақиқатты шындық тҧрғыдан суреттелген. Жас қазақ 

мемлекетінің 1920-1930 жылдардағы саяси ҿміріне тҽн дҽуірлік ҿзгерістер тарих сахнасында жиі 

кҿрініс тапқаны белгілі. Автор саяси оқиғалы тарихи тақырыптардың біріне қалам тарта отырып, 

ҽңгіме желісін халық ҧғымына ҽбден сіңіскен, тҥсінікті, жаттандылықтан аулақ тілмен шебер 

қиюластырған. Бас кейіпкер Қҧрмантай бейнесінің қырықтың қырқасынан асқанша кҿрген арылмас 

азабы – ел кедейінің қай- қайсысына да тҽн еді. Автор сол замандағы бастарынан бейнеттері еш 

арылмаған ҽр жіңішкенің ішкі дҥниесінің бҥркеулі бет пердесін уытты сатираның нҽзік иірімдерімен 

ашады.  

Автор кедей Қҧрмантайдың қҧлдыққа бергісіз ҿмірінің ауыр тақсіретін шығарманың ҿне бойына 

ҿріп, сҽтті сыналаған. Қҧрмантай образының табиғаты жан –жақты, ҽрі толыққанды кескінмен 

ашылған. Ғҧмырын жоқтықпен ҿткізіп келе жатқан оның бар арманы санаулы- ақ. Жарық дҥниеде ҿзі 

дҽмін татқан тҿрт қызығын кҿз алдынан ҿткере, саусақпен санамалай отырып, рахат кҥйін кешіп, 

лҽззатқа бҿлену. Арман қҧстың ақ қанатына мініп, қалықтап ҧшып, қу бейнетті бір сҽттік қҧбылыста 

ҧмыту. Қайта қонақтар қиял –арман мҽңгілік таусылмайтын болсашы деп ҿмірдің жарық кҥніне 

ҧмтылу. «Тҿрт қызық, мың бейнет, жарық ҿмірдің» ішіне дендеп енген сайын осындай ой оқырманын 

да қоса тҧмшалап, Қҧрмантай характерін анық тани тҥскендей боламыз.  Ҿмірі қҧс жастық 

жастанбаған, мамық тҿсек тҿсенбеген, тойынып тамақ ішпеген, жалғыздықтан қу тізесін қҧшақтап 

ҿтіп келе жатқанбҧл дҥниеде бастан ҿткерген бар қызығы: «қарақожалақ тары кҿжені тоя ішіп алып, 

тоқпақтай тҥйіншектегі темекінің ірігіне мақарды молырақ қосып, оны алақанға салып сулап, қос 

бармақпен пашыр –пҧшыр басып уқалап, тіл астына салып жібергендегі мардымсыған кҥйі...». Одан 

соң «бҧл ҿмірде ҧйқыдан тҽтті де тҽттілік бар ма екен!» деп, арман ауылына жиі қонақтап, тҿртінші 

қызығын: «қызыл шоққа қып –қызыл болып қызған тасты саптыаяққа сауған ешкінің қою сҥтіне 

салып жіберіп», «қор –р -р» еткізгендегі мҧрнына бу аралас кірген кҿңірсі иісін, оны ішкендегі дҽмін 

сағына, «қандай еді?» деп аңсайды. Қҧрмантай алла берген ғҧмырдан аса кҿп нҽрсені керек етпейді. 

Ендігі тілері – қҧдай бесінші қызықты берсе деген арман: - Аһ, қатын болар ма еді!... –дейді ол. Оның  

«ендігі қызығы –қатын» еді. Мҧны ойлағанда Қҧрмантайдың  ыссы кҿжеден қызған денесі салқындап 

кеткендей болады, сҿте тҧрып тағы да қызып кеткендей болады. Сҽттің ішінде бір ысынып, бір 

суыған денесі тағы бір қызықты – «тҽн рахатын» аңсайды.  

Он ҥш жыл кҥткен осы бір кҥй оның жанын тыным таптырар емес. Бір аллаға ғана жарасар 



217 

 

жалғыздық азабынан оны қолын созып қҧтқара ҧлы қҧдірет – бай Жоламан деп біледі. Сол қҧдірет 

кҥні –тҥні лҽм дегізбей, қарсылық білдіртпестен, Қҧрмантайдың қара кҥшін қайыры жоқ тҥпсіз 

еңбектің тҧңғиық иіріміне тарта тҥседі. Жоқшылыққа тума туысымен маталған Қҧрмантайда 

Жоламанның рахымын кҥтуден басқа лажы жоқ. Кҿзін ашқаннан кҿргені бейнет, ҽбден жҥнжіп 

кеткен кедей қасқа тіршіліктің пенде басына салған соқпағынан басқа жолды білер емес. «Басқа 

салды, мен кҿндім» деген ғана халі бар.  

«Башпайлары тҥсіп, бҧлтиып қалған аяқтарының басын кҿруден қашады. Томар бастанып қалған 

башпайсыз аяғы жҥрегін шым еткізіп, ауыр қиналысқа батырады. Ешкімге керегі жоқ қайғылы 

ҿмірінің кҿрінісіндей болған қҧрғыр аяқтары Қҧрмантай кешіп жҥрген ҿмірсымақ кҥндердің 

кҥрсіністі кҥйінің нҽтижесіндей. «Тҿрт қызықты» тҧманды кҿңілмен кҿз алдынан ҿткізе, бесінші 

қызығын аңсағансҽттерінде осы тобан аяғы желдің ҿтін шым еткізіп тҽніне қарып басып тҧрған 

мҧздақ боранды тҥн есіне есіне тҥссе, бір сҧмдық қорлық кҿргендей мең –зең болған Қҧрмантайдың 

басы бір сҽтке шайдай ашылады».  

Қ.Жҧбанов қаламынан туған осы ҽңгімеден біз тек қана шҥбҽсіз шындық пен риясыз ақиқатты 

сезінеміз. Кейіпкер басындағы адам тҿзгісіз ауыр қорлыққа оқырманы қоса кҥйзеледі. Мҧнда 

қарапайым адамға ғана тҽн шынайылық бар. Тҿңкеріске дейінгі ел кедейінің кҿрген кҥйін сана-

сезімінің ояну дҽреже –деңгейін суреттеуде ешқандай асырып айтушылық жоқ.  

Ҽңгіменің осы тектес тақырыптық –мазмҧндық қҧрылымын қаламгер ҿмір кешкен сонау 

заманалар талап еткен.  

Қоғамдағыжақсарту,сауаттандыру т.б. мҽселелерді мақсат етіп қойған Қҧдайберген Қуанҧлы 

бҧлісін жалғастырудың тҽсілін іздеп, бҧл жолды публицистикадан табады.Публицист тарапынан 

ҿрілген ҧлттың қамын жеген, ел болашағынаалаңдаған терең ойлары дҽл бҥгінгі кезеңге арналғандай 

ҽсер қалдырады.Оның кҿптеген туындылары сол кезеңнің шындық шежіресі, ҿмірлік айнасыболып 

қана қойған жоқ, сонымен қатар, қалың кҿпшілікке жол сілтеген,ҧлттық сана-сезімді оятуға ҥлес 

қосып, болашаққа бағыт берген қоғамдық1920 жылдардың бас кезінде Ақтҿбе қаласында шығып 

тҧрған «Кедей»Публицистиканың табиғатын терең тҥсіне білетіндігін баспа бетіндежарық кҿрген 

шығармалары арқылы аңғартқан ғалымды нағыз публицистдеуге толық негіз бар. Қ.Жҧбанов 

публицистикасының ҿзіндік ерекшеліктеріретінде оның білгірлікпен жазылған ғылыми-кҿпшілік, 

танымдық таңдаусипатында екендігін, қазақ тілінің фонетикасы, грамматикасы, жалпы 

тілбілімініңкейбірмҽселелері,қазақжазуы,орфографиясыментерминологиясы,қазақтыңҧлттықҽдебитіл

ініңдамуыменТарихы пайымдалатындығын, ҿнертану мҽселесі де терең қамтылатындығын, кҿп 

Кезінде қоғамдық-ҽлеуметтік пікірдіқалыптастыруға зор ҥлес қосқан, ғасыр айрығында да ҿзектілігін 

сақтапЖҧбановтыңпублицистикасынаноныңҚ.Жҧбанов публицистикасының ҿзекті болатын себебі: 

ол ғылымибарыншажатық,кҿпшіліккеҧғынықтыпублицистикалық дҽстҥрдің негізін қалады. Оның 

қай туындысын да бей-жайҚҧдайберген Жҧбанов баспа бетін кҿрген тырнақалды 

туындысынҚ.Жҧбановтың жетекшілігімен шыққан «Ай» журналында негізіненмҽдени-ағарту 

тақырыбына жазылған материалдар жарияланды. Публицистіңінісі, қазақтың белгілі композиторы, 

ҿнертанушы Ахмет Жҧбановтыңайтуынақарағанда,В.Короленконың, М.Лермонтовтың туындылары 

қазақ тіліне аударылып,жҧртшылыққа ҧсынылған.«Тез» жҽне «Ай» қолжазба журналдарын шығарған 

қазақ шҽкірттерініңҿздерінің алдына қойған мақсаттарының ірілігі, арман-тілегінің асқақтығықайран 

қалдырады. Ҽсіресе, Қ.Жҧбановтың ҧйымдастыру ісіне айрықша ынтақойғанын айтпасқа болмайды. 

Демек, ҽлеумет ісіне осыншама жан-тҽніменберіліп, қиюын таба білу – оның бойындағы қайрат-

жігерді ғана емес, елҥшін соққан ҥлкен жҥректі, алғыр сананы кҿрсеткендей. Жҧртшылық ісі 

ҥшінбарын салып жҥрген адамдардың алдына қойған мақсатқа жетуден басқамҧңы, басқа арманы 

жоқтай тынымсыз қимылдайтыны тағы бар. Сондайжандардың ынта-жігерімен осындай игі дҥние-

мҥлік кейінгіге мҧра болыпқалған жҽне қала да бермек. Оған нақты дҽлел – қолжазба 

журналдар.Қолжазба журналы дҽстҥрін жаңғыртушылардың ҧстанған бағытыағартушы-демократтық 

кҿзқарас екенін атаған жҿн. Бҧл енді олардышығарушылардың ҽлеумет ісіне ҽбден берілгендігіне 

байланысты. Шамасы,олардың мақсаты қайтсек елді ҿнерлі елдің қатарына қосамыз, халыққа 

қалайқызмет кҿрсетеміз деген ҥлкен арман-тілектен туындаған болса керек. Ҽрине,Қ.Жҧбанов 

публицистикасының стильдік ерекшеліктерінің бірі –полимикалық ҥрдісті терең меңгергендігі. 

Полимика – тарихи ҥдерістіңмаңызды шарттарының бірі. Сондықтан да болар біз уақыт ҿткен 

сайынпікірталас мҽдениетін меңгеру ҿзекті мҽселеге айналып келеді. Ҧзақ сонарғасалып 

ақылгҿйсіну–

полимикалықҥрдіскежат.Ҧзақсҿйлемдероқырмандардыжалықтырадыжҽнедеойсанасынаҽсеретпейді.

Публицистикада бҧл бірден кҿзге шалынады, кері ҽсерін тигізеді. Демек,полимикалық ҥрдісті 

ҧстанатын публицист тҥсінікті ҽрі барынша нақты,ықшам ҽрі батыл жазып, істің мҽнісін жалпылама 
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сҿздерден арылуғатырысады. 

Қ.Жҧбанов та ҿзіндік пайымдауларымен ҽділ, білікті сарапшы ретінде кҿрінеді. Оның кҿзқарас 

ерекшелігі, бір қарағанда қарапайым кҿрінетін ой- тҧжырымдарының ҿзгешелігі байқалып тҧрады. 

Публицистің полимикалық ҥрдісті аса мҽдениеттілігімен, мҽселеге терең талдау жасаумен, 

ҿткірлігімен, нақтылығымен, кҿзқарас ҿзгешелігімен танылады. 
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Кейінгі толқын ҧлттың тарихын танып, анасының ақ сҥтімен бойына дарыған тілі мен сҿз ҿнерін 

меңгермесе, халқының азаттығы мен егемендігі жолында жанын қҧрбан еткен тҧлғаларды білмесе 

оның келешекке нық қадам баса алмайтындығы бесенеден белгілі. Ҧлттың ҧлт болып қалыптасуының 

басты шарты – туған халқының тарихын жете меңгеру. Жас буын тарихтан тағлым алмайынша, 

жарқын болашаққа бет алуы екі талай. Егемендігімізді алып, ҿз алдымызға дербес мемлекет болып 

қалыптасқанға дейінгі уақытта қазақ халқы ҿз ҧлтының тарихын танып, біле алмай, тарих беттеріне 

ҥңілуге де тыйым салынған еді. Ҧлттың ҧлт ретінде қалыптасуы жолында аянбай еңбек етіп, тер 

тҿккен аға буынның, ақын-жазушыларымыздың еңбектерін оқымақ тҥгіоі, аттарын атаудың ҿзі 

қылмыс болатын. Кеңес заманының -қылышынан қан тамып тҧрған кезде ҧлт зиялыларына «ҧлтшыл» 

деген айып тағылды, атылды, сотталды. Тҽуелсіздігімізді жариялап, бодандықтың тҧсауынан 

айырылғалы тарихта «ақтаңдақ» болып қалған тҧлғаларымызды кеңірек зерттеу, саяси-қуғын 

сҥргіннің, тоталитарлық жҥйенің қҧрбаны болған азаматтарды ақтау науқаны жҥргізіліп, ҧлт санасы 

қайта жаңғырды. «Ҧранға Алаш деген сҿзді алып», «қараңғы қазақ кҿгіне ҿрмелеп шығып кҥн 

болған» ҧлт зиялыларына қҧрмет еселенді. Алаш идеясы Мҧхтар Ҽуезов сынды тҧлғалардың 

арқасында ҿшпей, бҥгінге дейін жетіп отыр.  

Отандық ҽдебиеттану ғылымында абайтанудай абыройлы,мҽңгілік ҿшпес арналы ғылым 

саласының негізін қалаған М.О.Ҽуезовтің ҿмірі мен мерейлі мҧрасы ҽуезовтану атты ҿзіндік сара 

жолы бар іргелі ғылым саласына айналуы заңды қҧбылыс.  

Бірін-бірі толықтырып, бір-бірімен тығыз рухани байланыстағы аталған екі саланың қазақ 

руханиятының кҿкжиегін кҿңейтер, ҧлттық болмысымыздың байрағын биіктетіп, бағын баянды 

ететін қҧндылықтар.  

Халқымыздың мерейлі мақтанышы академик-жазушының мҧрасын зерделеуде отандық 

ҽдебиеттанушы ғалымдардың қосқан ҥлестері мол. Кең тынысты ҽуезовтану саласының қалыптасу 

жолын ғалым Тҧрсын Жҧртбай шартты тҥрде ҥш кезеңге бҿліп қарастырады: «Бірінші кезең, 1917-

1930 жылдар аралығын қамтыған. ... М.Ҽуезовтің ҿмірбаянының талқылы беттері. Ҽуезовтанудың 

екінші кезеңі шартты тҥрде 1930-1953 жылдар деп алынады. Негізгі тақырып – шығарма емес, 

жазушының ҿзі жҽне оның ҧстанған идеялық нысанасы тҿңірегінде болды. Ал ҥшінші кезеңі «Абай 

жолы» роман-эпопеясы толықтай аяқталып, мемлекеттік идеологиялық саясаттың «жылымық» кезеңі 

басталған тҧста жаңа арнаға тҥсті»[1,5-6]. 

Отызыншы жылдарға дейін жарияланған жазушы шығармасы туралы сыни пікірлердің дені оның 

«Еңлік-Кебек», «Бҽйбіше-тоқал», «Ел ағасы», «Қаракҿз» іспетті драмалық қойылымдарын талдауға 

арналған. Мҧнда пьесаның кҿркемдігінен гҿрі спектакльдің қойылымына, режиссерлік шешіміне, 

актерлардың ойынына, безендіру жҧмыстарына баса кҿңіл бҿлінген. Ал тікелей кҿркемдік талап 

тҧрғысынан келіп, ҽдебиет сыншысы ретінде пікір білдірген Ж.Аймауытовтың «Қорғансыздың кҥні», 
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Д.Ысқақовтың «Бҽйбіше-тоқал», «Қорғансыздар», С.Сҽдуақасовтың «Бҽйбіше-тоқал», «Қазақ 

ҽдебиеті туралы», «М.Ҽуезов» атты мақалаларында М.Ҽуезовтің шығармашылық жолы мен 

шығармаларының кҿркемдік астарлары, оның ҽлеуметтік негіздері, тақырыпты игерудегі шеберлігі, 

қаламгерлік тҧлғасы мен авторлық баяндау тҽсілдері, кҿркемдік компоненттері сыни талдаудың 

негізгі арқауына айналды. Жиырмасыншы жылдары ерекше ҽдеби пікір таласын тудырған «Қаракҿз» 

пьесасы жайындағы қазақ, орыс тілдерінде қатарласа жарияланған Ж.Орманбайҧлының, 

Ғ.Тоғжанҧлының, О.Шҽріпбайҧлының, А.Пильдің, Мҧстафаның мақалаларында шығарманың 

романтикалық рухы мен психологиялық желісіне қарсы пікір білдірілді. Сырым мен Қаракҿздің 

арасындағы аянышты сезім сенімсіз суреттелген, ондағы сал-серілердің іс-ҽрекеттері жасанды, оқиға 

ҿмір шындығынан алыс, Ҽуезов «буржуазиялық мҽдениеттің жетегінде кеткен», - деп бағаланып, 

«ҧлтшыл-буржуазиялық шығарма» ретінде сынға алынды. Сонымен қоса, «Еңлік-Кебек» пьесасы да 

ҿткір сынға ҧшыраған драмалық туынды. Не бары жиырма жасар жазушының қаламынан шыққан 

аталмыш шығарма қазақ ҽдебиетіндегі шоқтығы биік дҥние екендігіне ешкім кҥмҽн келтірмесі анық. 

Профессор Т.Жҧртбай: «Тарихи оқиғаны кҿркем саралау арқылы кҿркемдік шындықты шынайы 

жеткізу жҽне ондай дҽрежеге тҧңғыш шығармасы арқылы кҿтерілу – кез-келген таланттың 

маңдайына жазылмаған. «Еңлік-Кебек» арқылы М.Ҽуезов сол биікке кҿтерілді... Жиырма жасар 

Мҧхтардың (1917) трагедияны таңдауы да тегін емес. Сондай жолсыз жаза – «Еңлік-Кебек» «қайғылы 

хҽлі» оның сол кездегі жҥрек буырқанысын, санадағы ой сабылысын, кҿзқарасын жеткізуге толық 

мҥмкіндік берді», - деп автордың қаламгерлік қарымы мен шеберлік табиғаты жҿнінде шынайы 

бағасын беріп, жоғарыда айтылған пікірдің дҽйектілігіне дҽлел келтіреді [2, 145-155].  

М.Ҽуезовтің шығармашылығы туралы сыни пікірлер баспасҿз беттерінде 1934 жылдан бастап жиі 

айтыла бастады. Соның ішінде С.Сейфуллиннің, І.Жансҥгіровтың, Е,Ысмайыловтың мақалаларында 

сыни кҿркем талдауға кең орын беріліп, онда жазушының тарихи шындықты кҿркем шындық 

дҽрежесіне жеткізіп бейнелеу барысындағы ізденістеріне ерекше кҿңіл бҿлінеді. Алайда мҧның 

барлығы байсалды зерттеу тҧрғысынан емес, пікір айтылған шығарманың сол кезеңдегі идеялық 

талапқа жауап беруіне сҽйкестендіріліп жазылған мерзімді сипаттағы кҿзқарастар еді. 1939-1953 

жылдар аралығында М.Ҽуезовтің шығармашылығы жҿнінде қазақ тілінде – 91, орыс тілінде – 210 

мақала мен ҿмірбаяндық шолулар жарияланды. Олардың дені «Абай» романы мен «Абай» 

трагедиясының жҽне пьесаларының кҿркемдік ерекшелігіне арналды. Суреткер жазушының эпопеясы 

жайлы ҿзі тҧстас замандас, қаламдас, ҥзеңгілес ғалымдардың пікірлері жарияланып, одақ кҿлеміндегі 

мерзімді баспасҿз беттерінде кҿлемді мақалалар басылып шықты. Ал жазушының прозалық 

шығармалары, ҽсіресе, отызыншы жылға дейінгі жазылған туындылары тек бір жақты аталып ҿтіп, 

оларға «шығармашылық сҽтсіздік жҽне идеялық адасудың нҽтижесінде дҥниеге келген», - деп баға 

берілді. Жазушының қаламгерлік қалыптасуын қамтитын «Қараш-Қараш», «Қилы заман», 

«Кҿксерек», «Кҽнімшіл бойжеткен», «Қаракҿз», «Қаралы сҧлу» секілді шығармаларын ҽдебиет 

сыншылары ҥнемі назардан тыс қалдырып отырды. Сонымен қатар, 1946-1953 жылдардың 

аралығында «Ақын аға», «Абай» атты романдары да қатты сыналды. М.Балақаевтың «Кҿркем 

ҽдебиеттің тілі жайында», С.Нҧрышевтің «Абайдың шығармашылығын оқытудағы буржуазиялық-

ҧлтшыл бҧрмалаушылықты тҥп тамырымен қҧрту керек», С.Бҽйішевтің «Профессор М.Ҽуезов 

ҿткендегі қателерінің шырмауында» секілді мақалаларда кҿркем шығарманы талдаудан гҿрі авторың 

жеке басына қамшы ҥйіру, жала жабу, ҥкім айту пиғылы басым тҧрды. Саяси қысым мен 

идеологиялық жазалау саясатының кесірінен қаламгердің кейбір шығармаларының кҿркемдік шешімі 

мен авторлық концепциясын толықтай ҿзгертуге, ҥш кітаптан тҧратын романдар тізбегін тқрт кітап 

етіп қайтадан ҿзгертіп жазуға мойын ҧсындырды. Қазақстан Жазушылар одағында ҿткен «Абай» 

романы туралы қазақ зиялылар қауымының талқылау кешінде кеңестік қысым ҿзінің «шырқау 

шегіне» жетіп, саяси қудаланды. Нҽтижесі, Мҧхтар Ҽуезовтің Мҽскеуден саяси пана іздеуіне ҽкеліп 

соқты. Н.Тихонов, Л,Леонов, В.Кожевников, А.Фадеев, К.Симонов, А.Сурков сияқты орыс 

қаламгерлері «Абай» романы жҽне оның бҥкіл кеңес кеңістігіне қатысты ҽдебиет тарихынан алатын 

ерекше орны жҿнінде шынайы пікірлерін білдіріп, қаламгерді саяси қуғыннан арашалап қалады. Бҧл 

жазушының кҿркемдік ҽлемінің дҥниежҥзілік руханияттағы орнын анықтап берген шешуші де қилы 

кезең болды.   

Кҿрнекі ҽдебиеттанушы ғалым М.Базарбаев: «М.Ҽуезов мҧрасы – халық талынтының жарқын 

кҿрінісі, нағыз ҧлттық қазына... М.Ҽуезовтің жеке баса – тым ірі тҧлға, тҿтенше бейне. Оның мол 

қыры-сыры барған сайын ашыла тҥспек», - деп аталған ғылым саласының сан-салалы жҽне жинақтай 

зерттеуді қажет ететін кең, ауқымды, кҥҥрделі ғылым екеніне баса назар аударады [3, 140-144]. Сонау 

ХХ ғасырдың он жетінші жылдарында басталған бҧл ғылым саласына ҿз ҥлестерін қосқан аға буын 

ҿкілдерінің нҽтижелі бастамаларын жалғастырып, олардың айтпаған, айта алмаған ақиқатын ашып, 
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қазіргі таным тҧрғысынан қайта зерделеп, ҽуезовтануға ҿзіндік қарым-қабілетімен ат салысып келе 

жатқан ғалымдардың еңбегі ҧшан-теңіз. Бҥгін де «Рухани жаңғыру» аясында  жасалып жатқан 

ауқымды жҧмыстар арасында Мҧхтар Ҽуезов шығармашылығын жаңа қырынан алып қарау кейінгі 

ҧрпақ еншісі деп ойлаймыз.  

Мҧхтар Омарханҧлы Ҽуезовтің ҿмір жолына кҿз салып, шығармаларын оқыған сайын ҽрбір зерек 

ойлы азамат жазушының «соқтықпалы, соқпақсыз заманда» ҿмір сҥргенін, тағдардың тезі 

менталқысынан жиі ҿтуге тура келген алаңы мен азабы мол ғҧмырын, ҧлы жҥрегінің тынысы мен 

даналық кҿркем ойының астарын терең сезіне отырып Абайдың: 

                                    Ҿлді деуге сыя ма – ойлаңдаршы,  

                                    Ҿлмейтҧғын артына сҿз қалдырған, - деген ҿлең жолдарын есіне алары сҿзсіз. 

Мҧхтар Ҽуезов қазақ ҧлтының ҽлемдік парасат салтанаты мен кҿркем ойына ҥлес қосқан ҧлы тҧлғасы 

ретінде мҽңгі сақталады.  
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Ахмет Байтҧрсынов о баста қоғамдық, ҽлеуметтік ҿмірін ҿлең жазу, аударма ісімен бастаса да, ол 

кезде де, кейінгі кезде де негізгі қызметін ҧлтының азаттығы мен игілігіне жҧмсады. Бала кезде 

басталған ҽділетсіздік пен қиянатқа тҿзбеушілік ҿмірінің соңына дейін бір сҽт те кеміген емес, қайта 

ҥнемі ҧлғаю, ҿсу ҥстінде болды. Оның И.Крылов мысалдарын аудару, тҿл ҿлеңдерін жазу, оқу-ағарту 

ісіндегі нақты ҽрекеттері мен ғылыми ізденістері, «Қазақ» газетін ҧйымдастырып, шығарып тҧруы, 

«Алаш» партиясын қҧрып, Алашорда мемлекеті жолындағы жҧмыстары, кеңес ҿкіметі кезіндегі 

онымен ымыраға келіп, елі, ҧлты ҥшін пайдалы, игілікті істер атқаруы, кең ҽрі қарқынды жалғасқан 

ғылыми ізденістері - бҽрі де бір ғана мақсат, мҧратты кҿздеді, ол - ҧлт қамы мен азаттығы, тҽуелсіз 

мемлекет қҧру арманы мен ҽрекеті болатын. Бҥгінгі таңда еліміз тҽуелсіздікке қолы  жетіп, егемендік 

алған шағымызда осы игілікті істің басында тҧрған, ел, ҧлт азаттығы мен оның ҿзіндік халық ретінде 

сақталуында ҧлан-асыр еңбек еткен Ахмет Байтҧрсынов ең алдымен ойымызға оралады. Тірлікте, 

ҽсіресе адамға қатысты ҿмірді айтқанда еркіндіктің алар орны орасан зор. Алла Тағала адамды 

жаратқанда оған ақыл-ой, сана беріп, еркімен, ҿз таңдауымен ҽрекет етуіне мҥмкіндік берді. 

Жануарда мҧндай еркіндік пен таңдау деген қҧбылыс жоқ. Олар Жаратушының ҿз болмысына міндет 

етіп тапсырған тҽн қалауынан ҿзгені қаламайды да таңдамайды. Ал адам ҿз ҿмірінде хақ жолы -  

ақыл-ой,  сана, адамгершілік пен тҽн, нҽпсі, қиянат атты екі жолдың бірін саналы тҥрде ҿз еркімен 

таңдап алады. Еркіндік, азаттық, тҽуелсіздік атты қасиет, қҧбылыстардың  киелі, ардақты болатыны 

осындай тамырлы тҿркіндермен байланысты. Ҽл-Фараби Бақыт деген ҧлы ҧғымды ҽр нҽрсенің де ҿз 

қасиетіне сай, лайық болуымен байланыстыра танытады. Қазақ та ҿзінің еркіндігі мен бостандығын, 

ҿзіндік болмысын сақтап, ҽрі дамыта білуімен ғана бақытты болмақ. Ахмет Байтҧрсынов ҿз елін,  

ҧлтын қҧтты, бақытты, ҿркениетті ету жолында аянбай қызмет етті. Ол ҿмір бойы ҧлты ҥшін ақыл-ой, 

сҿзі, ҽрекетімен қатар еңбек ете жҥріп, кейде еркін есіп, кейде кейін кетіп, тіпті ымыраға да барып 

халқының қамын жасап келіп, тіпті Голощекиннің кезіндегі «Жаңа тҿңкеріс» туралы сыбыс шыға 

бастағанда да, Ахмет Байтҧрсынов елі ҥшін отқа тҥскен қашанғы ҽретімен мҧның жҿнсіз, негізсіз 

нҽрсе екенін дҽлелдеп шарқ  ҧрады. Тҿңкерістің қан тҿгіссіз болмайтынын болжаған Ахмет 

Байтҧрсынов ҧлтының қамын жеп, оны болдырмау ҽрекетін жҥйелі, дҽлелді, қиысынды ойларымен 

іске асырмақ болады: «Қазақстанда ешкім шын мағынасында жаңа тҿңкеріс жасамақшы емес. 

Тҿңкеріс деген нҽрсе екі тап тартысып, біреуі жеңіп, ҽкімшілікті қолға алғанда, жҧрттың 

шаруашылық негізін қайта қҧрғанда болады. Бҧндай тҿңкеріс біздің ойымызда жоқ, мҧны сҿз қылған 

адам жоқ. Ҽңгіме ауыл кедейінің пайдасын кҿздейтін шаралар туралы болған, кҥні бҥгін де солай, ол 

шаралар қырдың жалпы шаруашылығы ҿсуін тоқтатпай, социалистік жолына қарай бастап, елде 

кеңес ҿкіметіне кҥшті негіз орнатуды кҿздемек» [1.13]. Ақын айтқан бҧл ойлар «Қазақстан дҽуірінің 
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жаңа қҧрылымы» деген атаумен «Еңбекші қазақ» газетінде 1926 жылы 12-13 қазанда жарияланған. 

Қазақ елі, қазақ ҧлтының бірде бір рухани-мҽдени, ҽлеуметтік-саяси, экономикалық-тҧрмыстық іс-

шарасы А.Байтҧрсынов назарынан тыс қалмаған. Соңғы демі таусылғанша А.Байтҧрсынов ҧлтының 

қамын ойлаумен ҿткен.Жаңа кезең, тҽуелсіздік уақытында Ахмет Байтҧрсыновты тану анық, айқын 

ел игілігі болған оң бағытына тҥсті. Оның ҽр салалы кҿркем, кҿсемсҿз, ғылыми аударма туындылары 

1989 жылдан бері бірнеше рет жарық кҿрді. Ақын, ғалым Ахмет Байтҧрсынов ақталғаннан кейін ең 

алғаш жарық кҿрген жинақ Ҽ.Шҽріпов пен С.Дҽуітов қҧрастырып, Ш.Сҽтбаеваның кҿлемді алғысҿз 

мақаласымен 1989 жылы «Жазушы» баспасынан шықты[2]. Келесі жинақ ғалым Р.Нҧрғалиевтің 

қҧрастырып, алғыссҿз жазуымен 1991  жылы жарық кҿрді [3].  Алғашқы жинақта ақынның «Маса», 

«Қырық мысал»,  «Ҽдебиет танытқышы» қамтылса, кейінгі жинақта М.Ҽуезовтің «Ахаңның елу 

жылдық тойы» қҧттықтауы, ҽр жылдары жарияланған қырық ҥш публицистикалық мақаласы 

топтастырлыған. Ҽ.Ысмақова мен Г.Прҽлиевалардың ҽзірлеп дайындауымен А.Байтҧрсыновтың бес 

томдық шығармалар жинағы «Жібек жолы» баспа ҥйінен 2002 жылы жарық кҿрді [4]. Осы бес 

томдық «Алаш мҧрасы» сериясымен «Алаш» баспасынан 2003-2006 жылдары қайта басылым кҿрді 

[5]. Дҽл осы жылы «Атамҧра» баспасынан «Атамҧра кітапханасы» сериясымен ғалым, ақынның 

«Ҽдебиет танытқыш». Зерттеу мен ҿлендер жинағы Ҽ.Пірмановтың бас редакторлығымен жарыққа 

шықты [6]. 2013 жылы А.Байтҧрсынҧлы мҧражай ҥйінің директоры І.С.Имаханбеттің баспаға 

дайындап, қҧрастыруымен ақын, ғалымның алты томдық шығармалар жинағы жарық кҿрді [7]. Оның 

алғашқы томы А.Ысмақова, Г.Пірҽлі, С.Сҽкенов, И.Мҧстафаевалардың қҧрастырып, баспаға 

дайындауымен 2013 жылы «Ел шежіре» баспасынан шыққан.  Осы томдағы «Мемлекет жҽне қоғам 

қайраткері, ақын, қазақ тіл білімі мен ҽдебиеттануының реформаторы» атты алғысҿз ретіндегі 

мақаланы ҽдебиетші ғалым А.Ысмақова жазған [8]. Алғысҿз авторы А.Ысмақова Ахмет 

Байтҧрсыновты -  халқымыздың біртуар перзенті, ҧлт-азаттық қозғалыстың кҿсемі, «Алаш» партиясы 

мен Алашорда ҧлттық кеңесінің, Алашорда ҿкіметінің негізін қалаушы, мемлекет жҽне қоғам 

қайраткері, тҥркітанушы, қазақ тілі мен ҽдебиеттануының негізін қалаушы лингвист, ақын, мысалшы, 

«Қазақ» газетінің ҧйымдастырушысы ҽрі шығарушысы, бас сарапшы, сталиндік қуғын-сҥргіннің 

қҧрбаны деп бағалаған [8.3].АхметБайтҧрсыновпатша ҿкіметі кезеңіндегі ҧлт-азаттық қозғалыстың 

белді ҽрі басты мҥшесі, «Алаш» партиясы, Алашорда ҿкіметінің мҥшесі болуымен қатар, Кеңес 

ҿкіметі кезінде де жоғары қызметтер атқарған. Ол Қазақстан Халық Ағарту Комиссариаты 

жанындағы Ғылыми-ҽдеби комиссияның тҿрағасы, Халық Ағарту Комиссары, Бҥкіл Одақтық 

Орталық Атқару Комитеті мҥшесі, Қазақстан Халық Комиссариаты Академиялық орталығының 

жетекшісі, Алматы, Ташкент жоғары оқу орындарының профессоры болды. Ахмет Байтҧрсынҧлы 

ҧлт-азаттық қозғалысы кҥресінде қайтпас қайсар болғанымен,  жағдайға қарай ҽрекет етуді де жҿн 

кҿрген байсалды, ақылды, кҿреген адам болған. Ол қалайда ҧлтының азаттығы мен  ҿркендеуін 

бірінші, алдыңғы қатарға қойып, сол жолда ҽр тҥрлі ымырагерлік ақылды ой мен  ҽрекеттерге бара 

білген. Оның Ҽскери-революциялық кеңесінің  1919 жылғы 27 қазанда ҿткен мҽжілісінде сҿйлеген 

сҿзі осыны танытады. Ахмет Байтҧрсынҧлы отандастарына кеңес ҿкіметінің жалған емес, шын 

мҽнінде автономиялық ҿзін-ҿзі басқаруды беретінін, кеңес ҿкіметіне қарсы кҥресіп жҥрген 

алашордашыларға кеңес ҿкіметі жағына ҿткен жағдайда кешірім жариялануын, жергілікті жерлерде 

кеңес ҿкіметі халық сенімін қамтамасыз ететін мейлінше ақылға қонымды іс-ҽрекет жасауға жҽне сол 

арқылы ақтар жағында жҥрген, сондай-ақ кеңес ҿкіметіне сенбестікпен қарайтын адамдардың кеңес 

ҿкіметі жағына ҿтуіне жҽрдемдесуге шаралар жасалатын болсын деген ой-пікір, ҧсыныстарын 

айтқан[8.6]. Ҧстараның жҥзінде тҧрған қатерлі кезеңде хал-қадерінше аман, сау қалып, қантҿгіс, 

зорлық-зомбылықсыз, бейбіт ҿмір жасауды ойлады. Оның кейінгі барша ҿмірі  «кеңес ҿкіметі 

қҧрамында ҿзін-ҿзі басқаратын мемлекет қҧрамыз» деген оймен, сол жолдағы кҥрес, ҽрекетпен 

ҿтеді.Ахмет Байтҧрсыновтың азамат, қоғам, мемлекет қайраткері ретіндегі болмысы  академик 

М.Қозыбаевтың «XX  ғасырдың ҧлы реформаторы», «Ғасыр қасыретін арқалаған арыстан»,   жазушы 

Ҽбіш Кекілбаевтың «Ҧлт ҧстазы», «Ҧстаз ҧлағаты», тарихшы ғалым М.Қойгелдиевтің «Алаш 

қозғалысы», «Саяси элита жҽне ҧлт мҥддесі», «Ахаңдар аялаған азаттық рухы» атты танымдық, 

тағылымдық зерттеу еңбектерінде [9] толымды  танылған.А.Байтҧрсынов қазақ халқының ҽдеби, 

мҽдени, жалпы рухани ҽлемінде, саяси-ҽлеуметтік, қоғамдық ҿмірінде салыстыруға келместей сара 

орны бар алып тҧлға. Ол туралы жан-жақты білім мен терең таным қалыптастыру оңай шаруа емес. 

Арада талай жылдарды ҿткізіп ҿмірге келген бізден гҿрі оны ҿз замандастары шындыққа жақын 

жағдайда танып-білгені анық. Осы орайда ақын, ғалым, қоғам, мемлекет қайраткері А.Байтҧрсынов 

туралы танып-білу талабымызды кҿрнекті қаламгер, қоғам қайраткері С.Сейфуллиннің мақаласынан 

бастағанды жҿн кҿреміз. С. Сейфуллиннің «А.Байтҧрсынҧлы елуге толды» деген мақаласы 1923 

жылы 30 январь кҥні жазылып, 2 февральда «Еңбекші қазақ» газетінде жарияланған [10.180].   Бір 
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ерекшелігі, С.Сейфуллин М.Ҽуезов секілді ҿзін кіші сезініп, шҽкҽрт кҿріп, сҿйлемейтіндей кҿрінеді. 

Мҧны оқырман қауым екі қаламгердің А.Байтҧрсынов туралы мақалаларынан байқай алады. Қандай 

болғанда да, елуге толған ҧлт кҿсемін халқы, қалам иелері айрықша қҧрмет тҧтқаны анық. Сҿйтсе де 

С.Сейфуллин ҿз мақаласында саясат пен идеологияға беріле, бейімделе сҿйлейтіні кҿрінеді. Ол саясат 

пен идеология шеңберінен шықпаса да, ақын туралы ақиқатты айта алған: «Ахмет Байтҧрсынҧлы 

қарапайым кісі емес, оқыған кісі, оқығандардың арасынан ҿз заманында патшаның арам қҧлықты 

атарман-шабармандарының қорлығына, мазағына тҥскен халықтың намысын жыртып, дауысын 

шығарған кісі»  [10.180].   Мҧнда А.Байтҧрсынҧлының елім деп еңіреген ерен тҧлғасы, ҽлеуметшіл, 

ҧлтшыл болмысы кҿрініс тапқан. Елінің езгіде, қорлықта болғанын қаламаған азатшыл, еркіндікті 

аңсаған болмысын кҿреміз. С.Сейфуллиннің А.Байтҧрсынов туралы «...жарлы табын байлар табы 

жҧмысқа жегіп қойып, борсықша сора беретіндігін айтқан жоқ... Жарлы табының шоқпарын соққан 

жоқ» [10.180] деп, таптық кҿзқарас танытқанымен оның туған халқын бҿле-жармай, қамқор болып  

қҧлай сҥйгенін де байқатып ҿтеді: «Қазақ халқын байға, кедейге бҿлмей намысын бірдей жыртты, 

арын бірге жоқтады» [10.180]. С.Сейфуллин А.Байтҧрсынов туралы толғанып пікір білдіргенде, тҥпкі 

ойымен оны терең қҧрмет тҧтатынын танытады. А.Байтҧрсынов секілді С.Сейфуллиннің ҿзі де патша 

ҥкіметінің халқына қатысты қиянатын қолдамайды, қайта сынай, ҽшкерелей сҿйлейді: «Ол қырық 

мысалдың ҽр қайсысына сол патша заманының ҽділсіз тҧрмысынан алып, қазаққа патша ҥкіметінің 

істейтін жҽбірлігін айтып, ҿзінен мысалдар келтірді». А.Байтҧрсыновтың ҧлт-азатшыл хал-кҥйі мен 

болмысын С.Сейфуллин де осылайша мҽн бере, назар аудара атап ҿткен. Пікірі, пиғылы, ҧстанымы 

ҥшін жазалы болып, басына қауіп тҿнетін заманда С.Сейфуллин ҿзінің шынайы кҿзқарасын шебер 

танытқанын кҿреміз. Оның ой-пікірінен патша ҥкіметі ғана емес, коммунистер жайлы да шын ойы 

анық, айқын байқалмай, қайта ҿз ҧстанымы мен саясатқа бейімделген қалпының екі ортасынан 

шығып отыратынын байқаймыз. Анығы, коммунистер ҧстанымы жайындағы пікірінен 

шынайылықтан гҿрі астыртын кекесін кҿрінетіндей: «коммунистерше жалпы байлардың қҧлдығында 

жҥрген жарлылардың ғана арын, намысын жоқтамаса да, коммунистерше жалпы байларға оқ атып, 

жалпы жарлылардың таяғын соқпаса да, Ахметтің халыққа бҧл істеген қызметтері зор қызмет» 

[10.181].  Кеңесшіл, қызылшыл, большевикшіл С.Сейфуллиннің шын ойы мен ыстық ықыласы қалың 

қазақтың қамын жеген А.Байтҧрсыновқа арналатыны анық. С.Сейфуллин А.Байтҧрсыновтың Алаш 

партиясымен бір болған жағдайы мен коммунистер қатарына ҿтуін де ҧлт ҥшін жасалған орынды 

ҽрекетке санайды. Біз С.Сейфуллиннің А.Байтҧрсынов хақында «рухы майда һҽм қазақты ғана 

сҥйетін»  деген пікіріне тҥсіністік,кешіріммен қараймыз. Оның есесіне С.Сейфуллин коммунистерді 

мақтамен бауыздағандай болады: «...байлардың қолдарынан ҥкіметті қара кҥшпен жарлыға тартып 

алғызған, малын, жерін тартып алғызған коммунистер жер-дҥниедегі барша халықтарды бірдей 

сҥйетін коммунистер» [10.181]. Сҿз астарына ҥңіле қараған кісіге бір халық пен ҧлт ішіндегі 

«байлардан бҿліп жарлы табының ғана намыстарын жыртып, арын жоқтаған» мен «жер- дҥниедегі 

барша халықтарды бірдей сҥйетін» ҧғым мен мазмҧн бір-біріне анық кереғар келеді. С.Сейфуллин 

ҧғымындағы коммунистер осындай болғанда, А.Байтҧрсынов ҧлтын шын сҥйетін нағыз ҧлтшыл: 

«...байын, кедейін айырмай қазақты ғана сҥйетін адал жҥрек таза ҧлтшыл» [10.181, 182].  

С.Сейфуллин осылайша жаңбыр-жаңбырдың арасымен коммунистер саясатын қолдағандай кҿрініп 

отырып-ақ, А.Байтҧрсыновтың елшіл, ҧлтшыл, халықшыл тҧлғасын шебер де шынайы таныта алған. 

Ҿз заманының сҧрқылтайы болған Ҽйтиев секілділер С.Сейфуллин мақаласынан мін тауып, саяси 

астар іздегенін кҿреміз. Оның А.Байтҧрсынов туралы мақаласынан мін  тауып, «Степная правда» 

газетінде қарсы мақала жариялаған Ҽйтиевке С.Сейфуллин артынша-ақ жауап жазған. Заман 

Ҽйтиевтердің сҿзін сҿйлеп тҧрғанда ҧлт қамын жеген кісілердің хҽлі ауырлау болғаны рас. Сҿйтсе де 

С.Сейфуллин Ҽйтиевке жазған жауабында тартына, сақтана, амал іздей сҿйлесе де, А.Байтҧрсыновқа 

қатысты айтылатын ҧлтшыл, адал, таза болмысты жақтап шығады. С.Сейфуллин А.Байтҧрсынов, 

М.Жҧмабаев, М.Ҽуезовтерге қарағанда кеңесшіл, коммунисшіл, космополит  болғанан білеміз. Сҿйте 

тҧра С.Сейфуллин ҿзінің шынайы жҥрекжарды пікірін амалын тауып айта алған. С.Сейфуллин 

А.Байтҧрсыновты ҧлт қамын жеген алып тҧлға ретінде бағалағаны анық.   
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The President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in his Address to the Nation 

"Kazakhstan's Way - 2050: Common Goal, Common Interests, Common Future", January 17, 2014, 

emphasized: "The health of the nation is the basis of our future."This is directly linked to the increase in the 

psychological illnesses of today's people: the inability to meet the needs of personal and professional life, 

and the inability to become a socially-competent person in the changing world, non-adaptable behaviors and 

the lack of ability to communicate effectively with people in the environment. [1]. In this regard, the main 

concern of modern society is the development of personality's psychological health. 

The problem of psychological health is reflected in the works of S. Bratus, I.V. Dubrovina,  

G.S. Nikiforov, V.I. Slobodchikov, A.B. Kholmogorova, O.V. Khukhlaeva and others. [2]. In 

Kazakhstan, individual aspects of psychological health are discussed in the researches of S.M. Zhakipov, 

Zh.I.Namazbaeva, H.T.Sheriyazdanova, A.R.Ermentaeva, R.B.Karimova, A.T. Akazhanova, G.Nietbayeva. 

[2]. 

Psychological health of a person is based on biological, social, mental, spiritual development. The 

psychological science of the twentieth century was focused on the study of human mental disorders and 

personal crises, and mental and psychological health remained unclear.This was a limitation of health due to 

abnormalities and the absence of the patient and statistical norms.The science of prestigious psychoanalysis 

focused on human health in the context of mental illness, pathology, abnormalities, intolerance conflicts; 

although theoretical characteristics were effective in people with neurosis, nervous stress, and other 

abnormalities, the health problem did not change. Nevertheless, personal harmony and mental health 

problems have raised philosophical and medical principles.And it is known that human nature does not only 

consist of deviations and shocks.Only in the second half of the twentieth century,G.Olport, A. Maslow, K. 

Rogers, S. Grof and others pursued humanistic and transgender orientation in psychology. The study of the 

basics of the full development of human personality in the works of scientists has begun.This resulted in the 

formation of a new science course - health psychology, that explores the socio-cultural and psychological 

aspects of human health.The consideration of the mental health from the point of veiw of the person`s full 

development and richness was seen in works of western scientists such as A.Maslow, Sh.Buller, F.Frankl, 

that is, mental health is associated with self-actualization, finding the meaning of life and the realization of 

individual's capabilities and potential. [5]. Representative of Humanistic Psychology A.Maslow physically 

shaped the theory of personality activation through mental health research, focused on mental 

health.According to Maslow, none of the directions, that studied the behaviour paid enough attention, to the 

life and goals of a mental healthy person. Z.Freud criticized the ignorance of the positives of humanity based 

on mental disorders, pathology, over-reaching exclusion, unilateral psychoanalytic theory, unmanageable 

aspects of human nature.It is impossible to know mental illness, deviation without understanding of mental 

health. As a result of the study of mental illness, unilateral psychology is formed; for the development of 

universal psychology science, it is necessary to study people with mental health, self-actualization.Therefore, 

humanistic psychology suggests: "Self-development is the basis of human life, which can not be studied or 

determined by a person with a mental disorder."A. Maslow writes about two components of mental health: 

first, the desire of people to develop their potential as far as possible through self-actualization; the second 

component is to strive for human values.The problem of mental health is considered in terms of satisfaction 

of basic human needs.Satisfaction with all these needs is necessitated by self-actualization: the development 

of human beings, the full potential of talent and potential.Mentally healthy people of this level of needs 

hierarchy particularly duffer from each other. In the creative, talented people the dominant needs may 

change.This characteristic can be seen in the context of personality development in the works of prominent 

scientists (W. Frankl, Sh. Buller, etc.), who try to solve the problem of mental health. 

Z. Freud offers the biological basis of the theory of neurosis, which is the source of neurotic 

hypersensitivity, which is why the congenial passions and sexual energy are dissolved in the process of 
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personal development. [5]. The neurosis social and cultural theory proposed by K. Horney reflects the 

influence of pathogenic values and orientations of culture on the formation of neurotic personality today.Not 

the individual's personal emotions and anxieties, but the cultural conditions of the living environment cause 

neurosis.Negative psychological and socio-psychological factors lead to mental illness.At the student's point 

of view, there are two needs: satisfaction and security needs.The need for security in the development of 

personality is crucial.Here the child is completely dependent on his or her parents.The true love and kindness 

of the parent satisfy the individual's need for security, which results in the formation of a healthy person. On 

the contrary, if the need is not satisfied, the person's pathological development takes place. [3; 5, 256 p.]. 

According to А.Adler, the clarity of social interest is the assessment of the individual's mental health. Mental 

health requires communication with other people and willingness to contribute to the development of 

society.First, mother, father, then other family members, the relationships between mother and father affect 

the development of social interest in the child. In the case of a negative family the development of social 

interest in the child is slowed down. [5, 176 p.]. According to E.Erickson, the ego forms the basis of human 

behavior. It is an autonomous structure of the person, the main focus of which is social adaptation. The ego 

interacts with the real environment through perception, thought, attention, memory. Giving special attention 

to the adaptive functions of the ego, the person is increasing his competence while communicating with the 

environment during his/her development. Psycho-social crises in human development have positive and 

negative components. If the conflict is resolved successfully, ie, the ego gains positive experience in the 

preceding period, it will provide a person's mental health. [4, 217-220 p.]. G. Olport points out that mental 

health is a function of autonomous or mature individuals, and is motivated by conscious processes.Six 

qualities of a psychologically healthy person are: the original "me" circle is wide and actively involved in 

social relations; ability to communicate, close social relations; emotional independence and self-reliance; 

acceptance of the real situation, the level of experience and attitudes; self-knowledge and humor, a system of 

unified values, a life philosophy. Socrates also mentioned the need for self-awareness in order to live fully. 

[5, 288-290 p.]. According to D. Kelly the person`s normal functionality is determined by four 

characteristics.The first characteristic: psychologically healthy people value the effectiveness of their 

personal constructs on the basis of social practice. The second characteristic: in case of ineffectiveness can 

change the personality constructions.The third characteristic: it is open and ready for new levels of personal 

development, expansion of the constructions system. The fourth characteristic: well-developed role-playing 

repertoire, able to effectively perform various social roles, and understand people in the process of social 

dialogue. [5, 469 p.]. C. Rogersargues that a person's "me" is psychologically damaged if he is unable to 

protect himself from unpleasant feelings or anxiety.A person with a mental state of mental health strives to 

be honest with himself and his relationship with others, openly to feelings, to be protected from them, and to 

take responsibility for his actions. The term "full-fledged functionality" identifies those who are able to use 

their abilities and talents, who are capable of realizing their potential and trying to recognize themselves and 

their emotions.They have five personality traits: a clear understanding of their feelings; existential lifestyle; 

the ability to perceive the inner sentiment and the choice of choice; empirical freedom, independence; 

creativity, that is, they can be constructive and adaptive. [4, 176 p.]. In the dissertation work of G.Nietbayeva 

the psychological theoretical analysis of the person and the following definitions of psychological health are 

shown (Table - 1). 

Comparative analysis of theoretical approaches to the concept of "Psychological health". 

Approach, representatives The concept of psychological health 

Psychoanalyticapproach.  

Z.Freud 

 

A healthy person is a person who can combine his or her 

position with a sincere attitude. 

 

Analyticalpsychology 

G. Young 

A healthy person is a person who adapts to the content of 

his unconsciousness and is free from any archetype. 

Physicalpsychotherapy 

(V.Reich) 

Healthy normal conditions are characterized by strong free 

flow of energy. Neurotic and psychosomatic abnormalities of 

the health are due to the lack of biological energy. 

Humanisticpsychology 

А.Maslow 

A healthy person is a person who is receptive, open-

minded, non-expeditious, and independent of external 

influences. By constantly actively promoting self-realization, 

such a person lives with every moment of life. It is well 

adapted to vibrant and flexible situations. 

Gestalt-approach 

F. Perls 

Mental health is associated with the personality 

development, which is evident in the ability to feel the needs, 



226 

 

structure behavior, the ability to behave normally and to feel 

responsible for it. Mature and healthy person age, 

spontaneously and internally. 

Existential psychology 

V. Frankl 

L. Binswanger 

The basis of development is the acquisition of the essence 

of life, which is the process of personal development. 

Action approach 

A.N. Leontiev 

E.M. Ivanova 

S.L. Rubinstein 

The driving force of personality development is its "will to 

value". An attempt by man to seek out the essence of his life is 

seen by Franklas a conceivable motivational trend, which is 

inherent to all human beings and is the main driving force in 

the development of the individual. 

System approach 

P.K. Anokhin, 

I.V. Blauberg, 

B.F. Lomov, 

V.D. Shadrikov 

Mental health - a combination of life experience, ability to 

change, to overcome one of his own project failures. 

Personality approach 

B.G. Ananiev, 

K.A. Abulkhanova-Slavskaya 

Psychological health is a process of professional activity 

and self-development, and it shows it as a specially organized 

learning and development. 

 

L.I. Antsyferova, 

B.S. Bratus 

Psychological health is a set of interconnected and 

interdependent structural and service components aimed at 

achieving the intended purpose, representing unity. 

P.N. Ermakov, 

A.B. Orlov 

The dynamic character of the psychological health and its 

integrity, which reflects the acmeological and social abilities of 

a person and always leads to a whole new level of self-

regulation. 

V.A. Petrovsky, 

V.I. Slobodchikov 

Psychological health is a set of motivational-values and 

moral-voluntary qualities of a person, where the qualities of a 

person are not independent, they are gradually interconnected 

and integrated into a complex multilevel system. 

Axiological approach 

T.U. Mysina 

N.V. Basalaeva 

Value for Health. The psychological mechanism of the 

formation of the value of the individual as a person's health is 

to find and resolve contradictions between the false value and 

the particular behavior. 

 

Thus, psychological health is a feeling of comfort, a sense of well-being, activity, self-esteem. The basis 

of mental health is the normal mental development at each stage of ontogenesis.Psychological health is 

characterized by high level of personal development, understanding of himself/herself, others, understanding 

of the purpose and meaning of life, self-control, proper communication with himself/herself and others, 

conscious of responsibility for his/her life and destiny.Psychological health, as well as mental health, are 

observed in every age. If students are not helped with the development of psychological health since the time 

they come to study, there is a change in adaptive levels of students to lower levels of assimilative-

accommodativelevels.This is a fact that psychologists call an alarm. Psychological peculiarities of students at 

the creative level can be a student who is well adapted to the environment, has the strength to overcome 

stress situations, and has a creative attitude to action. 
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Text structure refers to how the information within a written text is organized. This strategy helps 

students and pupils understand that a text might present a main idea and details, a cause and then its effects, 

different views of a topic. Teaching students to recognize common text structures can help students and 

teachers monitor their comprehension.  

Teachers can use this strategy with the whole class, small groups, or individually. Students and pupils 

learn to identify and analyze text structures which helps students and pupils navigate the various structures 

presented within non-fiction and fiction text. As a follow up, having students and pupils write paragraphs 

that follow common text structures helps students and pupils recognize these text structures when they are 

reading.  

Structural peculiarities of texts are analyzed according to 5 strategies: they are description, cause and 

effect, comparison/contrast, order/sequence, problem-solution.  

We take some texts from school textbooks for analyzing the structural peculiarities of the texts. Our 

selected texts are narrative,situational and informational. These texts have their own peculiarities. Literary 

experts recognize four types of text: expository, narrative, argumentative and descriptive. Each has its own 

purpose, sub-type, structure and style. The purpose of narrative text is generally to entertain, inform or 

express ideas. Its sub-types include fables, memoirs and adventure stories. Narrative text most often has a 

five-part structure. Stylistically, narratives can be described in many ways, including comic, tragic, 

sentimental, reflective and ironic.  

The purpose of a narrative is usually to entertain through story-telling. Details, such as exotic settings, 

intricate plots and finely drawn characters can add to the appeal of the story. Narratives also communicate 

ideas about the meaning of life, families, morals and values and spirituality. Many famous narrative texts 

such as ―Uncle Tom's Cabin‖, ―The Grapes of Wrath‖ and ―1984‖have influenced social conventions. 

Informational texts are sometimes called informative. These types of texts describe the certain events and 

facts and give some information about the real situations and facts.  

While investigating we take such texts as situational, informational and narrative texts for analysis. For 

example, text is called ―Susan Sarandon:from cult status to Oscar winner‖(an article from a TV magazine, 

Upper Intermediate Matters,Students‘ Book, Longman Press). 

Our documentary at 9 p.m. on BBC1 on Sundaylooks at the life varied career of one of the screen‘s most 

talented actresses today. 

   Susan Sarandon has been acting since she was in her late twenties, when she studied drama at 

university. At the beginning, her career was slow to start. After university she did modeling jobs for two 

years, and then for the next few years she took several bad acting roles. Then, in 1975, she starred in The 

Rocky Horror Picture Show. The film was initially a box-office disaster but quickly gained cult status, and 

she has been well-known ever since. 

   Sarandon has been nominated many times for Oscars. In 1991, her performance in Thelma and Loise 

won her a nomination, and the following year she was also nominated for her role in Lorenzo‘s Oil. In 1995 

she finally won the Oscar for Best Actress for her powerful portrayal of a nun in Dead Man Walking. 

   In 1988, when working on Bull Durham, she met and fell in love with her costar Tim Robbins. They 

have been living together in New York since 1989. Now best known as a film actress, Sarandon has also 

worked on TV and in the theatre. In tonight‘s programme you will learn about the making of the film 

Stepmom and…[1; 19]. 

This text is narrative and is about film star (actress). In this text we can observe some terms concerning 

the theme film star, e.g.: Oscar winner, cult status, talented actresses, starred, the film, nomination, won, 

Best Actress, costar, role, a film actress. According to these lexical characteristics we can understand that 

this text is about a film actress. Structurally this text is emotional and optimistic. At the end the text is not 

finished full, because the author leaves it to the readers to finish the text understand. This tense mustnot be 

confused with past or present perfect because the sequence of tenses must be taken into consideration. As far 

as we see the author doesn‘t mix the tenses, he just uses past simple and present perfect because the facts 

happen in the past simultaneously with perfect forms. Morphologically derivative words and simple words 
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are used, only two compound words are used as well-known and box-office.According to 5 text structure 

strategies in this text we see 4 paragraphs, in these paragraphs connective words are used seldom. For 

example, connective words are when, at the beginning,since, now. It means that this text is written with 

simple structure.  

Besides the situational and informative texts we analyze the letter which is taken Workbook, Upper 

Intermediate Matters, Longman Press. This letter is given in the workbook as a form of exercises for putting 

the punctuation marks correctly, because the structure of the letter is written without any punctuation marks. 

But we give correct punctuation marks and make up an informal letter.    

92  South Street, 

Preston PR2 4XB 

2
nd

 March 1992 

Dear Julia, 

Thanks for your letter, which I have been meaning to replay to for ages. I have been very busy recently, 

but now my exams have finished and so I can finally write back to you. 

I was glad to hear that you‘re well and happy, and that you‘ve settled down in your new house. It sounds 

fantastic! 

One of the reasons I was writing, actually, is to ask you if Tim and I could come and stay sometime in the 

Easter holidays. We both have two weeks off, and so we thought we could drive down and see you all. Of 

course if this isn‘t convenient you must say so. You know me well enough for that, I hope! 

Did I tell you that I‘ve changed my job at last? I‘m now working at school in Lancaster, and I‘m much 

happier there that at the other one. I‘m still living here, though – it only takes 20 minutes to drive. 

Anyway, that‘s all for now. We‘re rushing out, as usual. Lots of love to all the family and a big hug to 

you. Hope to see you soon. 

Love, 

Sheila [1; 43]. 

The structure of the letter is narrative. The general tone of the letter is emotional. This letter consists of 5 

paragraphs. In this letter we can see some interrogative and affirmative sentences, because the letter is 

informed from the point of view of the narrator. In this letter especially we observe simple words and 

derivative words as recently, finally, actually and convenient. Besides the word convenient these three words 

mentioned above are to be functioned adverb. This letter is written with simple words, because it is informal 

style. That‘s why there is no compound word formed from two stems. In this letter some connective words 

are used in introduction, the main paragraphs describing reasons, problems and conclusion.  

The following text is a short text which is taken from Language Powerbook (Workbook), Pre-

Intermediate, LongmanPress. This text is situational. The general mood of this text is descriptive.  

At the moment John is working at the restaurant. Right now he‘s waiting at tables. John is interested in 

food. He often cooks at home, five or six times a week. He usually makes dinner for the family and he 

occasionally makes a big Sunday lunch. His mother always makes breakfast, every morning. John never 

makes breakfast but his sister Jo sometimes helps[29; 5]. 

In this text present simple and present continuous are used. But mostly present simple is used in the 

structure of the sentences. This text describes real facts. In this text time adverbials are used according to the 

tenses, e.g.: present continuous: now, at the moment, present simple: never, often, five or six times a week, 

usually, occasionally, always, every morning, sometimes. Morphologically in this text especially simple 

words are used, we can find only two derivative words asusually, occasionally and one compound word as 

sometimes. The structure of this text is very simple, because the level of the textbook is for pre-intermediate.   

The next text is ―Save Time and Energy‖. This short text is taken from Students‘ Book, Business 

Opportunities, Pre-Intermediate, LongmanPress. This text begins with questions giving advertisement 

because the structure of the text is informative.  

   Do you ever feel tired when your dog wants to go for a walk? Does your dog ever get bored? Is your 

dog getting fat? Here is the perfect solution to all your problems. The new K9 Dogwalker will change your 

life – and your dog‘s too. The K9 exercises your dog in your own home. You don‘t have to do anything. You 

can back and relax! 

  The amazing K9 is made in Italy by Cantek. It is made of good quality plastic and has an attractive, 

modern design too. The dogwalker has a reliable electric motor plus a small computer. You can use the 

computer to plan your dog‘s exercise. The dogwalker also weighs only ten kilos. It is easy and convenient to 

take with you when you go on holiday. 

The dogwalker isn‘t expensive either. It is a bargain at only £39.99! Contact: Cantek Products, Whitcliffe 

Cottage, Orleton, Nr Ashford, Kent [2; 54]. 
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Morphologically this text consists of simple words and 5 derivative words as solution, amazing, 

attractive, reliable and convenient, only one compound word as dogwalker. This text is for pre-intermediate 

level that‘s why it is written with simple words. Grammatically this text includes just present simple tenses 

and only one sentence is written in future simple ―will change‖. Here the author wants to advertize that 

―Dogwalker will change one‘s life‖, because this text is like an advertisement.  

The next text is named ―All change!‖This text is taken from Students‘ Book, Business Opportunities, 

Pre-Intermediate, Longman Press.The structure of the text is narrative. The general mood of the text is 

emotional and optimistic.   

Hair style and colour are very important for people who want to change the way they look. There are 

some young people who change their hair colour four or five times a year.  For example, Kate George from 

Sheffield went from hair that was long and blonde to bright red curly hair. Then she cut her hair very short 

and went to her natural dark brown colour. There are other women whose taste is even more adventurous. 

―Hair is something you can easily change – at the moment mine‘s green, blue and pink‖, says Sarah Talbot, 

from Leicester. 

   Traditionally, the hairdresser‘s is not a place where men feel comfortable – but this is beginning to 

change. There are now more and more men who dye their hair and change their hair style regularly. Mitch 

Jones, a student at London University, says: ―A lot of people I know change their hair when they feel like it. 

Now mine‘s very short, but in the future – who knows?‖ Martin Chagwell from Liverpool says: ―I like to be 

someone people look at. I wear clothes which match my hair. Why should the women have all the fun?‖ [2; 

102]. 

Structurally this text includes some expressions, pronouns (relative and interrogative), connective words, 

inner and uttered represented speech.  

Grammatically this text is written in present simple, but there are two sentences which describe the facts 

happened to Kate George and about her situation. In this text there are one quotation ―Hair is something you 

can easily change – at the moment mine‘s green, blue and pink‖. Connective words are the following: for 

example, then, traditionally, but. Author uses these connective words in order to connect the sentences and 

paragraphs. Relative and interrogative pronouns are that, whose, where, mine, who. The author uses some 

expressions and word combinations in order to make the text colourful and expressive e.g. to change the 

way, to from hair to bright red curly hair, to cut hair, very short, to go back to natural dark brown colour, to 

dye one‘s hair, to change the hair style regularly, to be someone people look at, to match one‘s hair.  

Morphologically the author uses the word-formation which is made of suffixes. They are important, 

natural, adventurous, easily, traditionally, comfortable, regularly. All these words are formed with adjective 

forming suffixes and adverb forming suffixes. There is one compound word which is formed from two noun 

stems e.g. hairdresser.  

Structurally the author uses question-in-the-narrative in order to make the readers think and find the 

answer themselves.  

This text consists of lexics on the theme hairstyle e.g. dyed, short, long, wavy, curly, shaved (head) 

blonde, straight, hair, style.  

Besides these texts mentioned above we take some short texts as a topic sentence key and give them 

analysis.  

e.g.: A book may tell all about whales or describe what the geography is like in a particular region.This 

type of text structure features a detailed description of something to give the reader a mental picture 

(description). 

e.g.: Weather patterns could be described that explain why a big snowstorm occurred.This structure 

presents the causal relationship between an specific event, idea, or concept and the events, ideas, or concept 

that follow (cause and effect). 

e.g.: A book about ancient Greece may explain how the Spartan women were different from the Athenian 

women. This type of text examines the similarities and differences between two or more people, events, 

concepts, ideas, etc. (comparison and contrast). 

e.g.: A book about the American revolution might list the events leading to the war. In another book, steps 

involved in harvesting blue crabs might be told. This text structure gives readers a chronological of events or 

a list of steps in a procedure (order and sequence). 

This text is taken from the textbook of 7th grade by T.T.Aiyapova, Almaty.The structure of this text simple 

and informative, because the author gives information about hitch-hiking and its advantages and 

disadvantages.This text is called ―Hitch-hiking – dangerous or safe?‖ 

Hitch-hiking is very popular with young people. Young people like to get free lifts from drivers of cars, 

lorries, etc. 
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   Hitch-hiking was once a cheap and friendly way to travel. It was also romantic, interesting and … free! 

   But now hitch-hiking is quite dangerous. We often hear or read that drivers attack or murder hitch-

hikers. There are also hitch-hikers who rob drivers. 

   Because of this some countries don‘t allow people to hitch-hike [3; 133]. 

Grammatically this text is written in present simple, because the author of the textbook uses the easiest of 

way of method of teaching reading comprehension.  

Morphologically this text consists of simple words, 4 derivative words as driver, friendly, romantic and 

interesting. The author describes hitch-hiking with the help of adjective forming suffixes and noun forming 

suffixes.  

But from the point of view of grammar structure we observe one sentence which is written in past tense, 

because the author wants to compare the time when it is used by people that time and nowadays. That‘s why 

from the point of view of grammar structure we can differentiate the advantages and disadvantages of hitch-

hiking.  

Structurally the author uses break-in-the-narrative which is a syntactical stylistic device. The author 

leaves it to the reader to add adjectives describing the hitch-hiking.  

This text is taken from the textbook of 7th grade by T.T.Aiyapova, Almaty for analysis. This text is 

informative. The author tells about sightseeing. The title of the text is ―Going to Britain‖. 

There are one hundred pence (100 p) in a pound. You can ―p‖ for ―pence‖, for example ―eighty p‖. 

Hotels are expensive in Britain ―a bed and breakfast‖ in someone‘s house is cheaper. You can also stay 

at youth hostels. 

There are, of course, double–decker buses and you can get a good view from the top. There are also 

coaches between some towns. They are cheaper than trains.There is also an underground (or tube) with 

more than 500 stations. It is not easy to use, so you should learn before you use it [3; 137]. 

Eating out: Restaurants are expensive and you cannot be sure the food is good. Pubs do good inexpensive 

food.Fast food shops, hamburger shops are cheap. 

From the point of view of grammar structure the author uses the constructions ―there is‖, ―there are‖ and 

modal verbs ―can‖ and ―should‖. The constructions ―there is‖, ―there are‖ help the pupils to use them in 

their speech in every day life in order to inform what they will have, modal verbs give opportunities to pupils 

to know what possibilities they have in order to get something.  

Morphologically in this text only simple words are used. ―Underground‖ sometimes can be derivative 

word with the prefix under-, but some authors consider this word as simple and stem word. Of course it 

depends on the classification of the word-formation which is made by different scholars. There is only one 

compound word ―double-decker‖, it is one of the sightseeing of London.     

This text is taken from the textbook of 7th grade by T.T.Aiyapova, Almaty for analysis. The title of the text 

is ―Going to Kazakhstan‖. This text is also informative as the text ―Going to Britain‖and emotional.The 

structure of the text is simple and gives some information about Kazakhstan and its interesting places.   

If you come to Kazakhstan to relax, for entertainment, at weekends and on holidays you have a rich 

choice of places to relax. 

   In summer people can sunbathe at Kapchagai reservoir or climb mountains; go to Issyk-Kul lake which 

is in Kirghizstan or skate on Medeu. Some people prefer playing tennis, swimming or strolling in gardens 

and parks; some like to relax at resorts located around Almaty. Winter season offers skiing at the Shimbulak 

ski baze and skating on the Medeuskating rink or hiking in the mountains. Various festivals are constantly 

held in the republic featuring modern pop stars, classical music artists and ballet dancers. Numerous 

theatres, concert halls and cinemas offer entertainment. At night city life doesn‘t tail away: many 

restaurants, casinos and discotheques are open [3; 138]. 

From the point of view of morphological structure in this text there are especially simple words, 4 

derivative words as entertainment, constantly, dancers, numerous, and two compound words as sunbathe, 

weekends.  

From the point of view of grammar structure this text is written in present simple, the author just gives 

some descriptions.  

From the point of view of syntactical structure the author uses some enumerations in order to give types 

of objects.  
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Түйін. Мақалада заманауи технологиялардың қазіргі кезеңде білім беру үдерісіндегі ұғымы жҽне 

рҿлі қарастырылады. Мақалада білім беру кеңестігіндегі  ақпараттық технологияларды пайдалану 

туралы түсінік беріледі. 

Кілттік сҿздер: оқыту технологиясы, білім беру үдерісі, білім беру парадигмасы, ақпараттық 

технологиялар. 

 

Currently education has become an important, system-forming resource of sociocultural modernization of 

the society, social and economic development of the state, the most important factor in the creation of an 

innovation system and the development of the country's human capital. 

The changing priorities of the society at present time is connected with the emergence of the concept of a 

postindustrial society, which is more interested in having its citizens be able to act independently, take 

decisions, adapt flexibly to changing living conditions. This led to a change in educational paradigms. In this 

regard, there was a need to rethink the content of educational disciplines and technologies of the educational 

process in the framework  of the system of values and priorities in educational policy. The content of 

education is enriched with new procedural skills, development of abilities, information management, creative 

solutions to problems. The tendency of the reorientation of the educational paradigm arose even before the 

Bologna agreements and is objective in nature - the nature of the challenge that social and economic changes 

give the education system[1].   

According to the new approaches, the modern society sets before the educational institutions the task of 

preparing graduates who are able to:  navigate the changing life situations, acquire independently the 

necessary knowledge, apply them in practice to solve various emerging problems, so that throughout life 

they can find in it own place[2]. 

At the present stage, the society has developed a new understanding of the main goal of education: the 

formation of readiness for self-development, ensuring the integration of the individual into national and 

world culture, mastering its past, present and future, entering into its creation and creation.  Pedagogical 

epochs,  says Bespalko V.P. differ not however, that study students (this depends on the socio-political 

regimes), and how they're learning, what pedagogical systems they use. In this sense, today a large number 

of scientists and teachers-practitioners as a tool for the reform of the education system see new learning 

technologies[3]. 

Nowadays, modern ways of organizing student learning activities, the teacher has to deal with the many 

difficulties that he has when using existing teaching technologies. First of all, the difficulty lies in the lack of 

clarity in understanding the educational outcomes, the results that are planned to be obtained using modern 

educational technologies. The use of modern educational technologies requires students to have developed 

academic skills: independent work in groups, reading scientific literature and writing a scientific text, 

preparing and presenting a presentation, making decisions in a small group and planning their own activities, 

etc. 

In the present society, the role of information technology is extremely important. Today they occupy a 

central place in the process of intellectualization of society, the development of its educational system and 

culture. Their wide use in the most diverse spheres of human activity dictates the expediency of the earliest 

acquaintance with them, beginning with the early stages of learning and cognition. The system of education 

and science are one of the objects of informatization of society. There are objective prerequisites for the 
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development of modern learning technologies, namely the distance education system[4]. 

The tremendous possibilities of the MATLAB system for calculating and visualizing of the physical 

processes obtained by the authors in recent years are presented [5-12]. 

In general, MATLAB is a unique collection of implementaions of modern numerical methods of 

computer mathematics, created over the past three decades. It uses the experience, rules and methods of 

mathematical calculations accumulated over thousands of years of mathematics development. This is 

combined with powerful means of graphic visualization and animation graphics. 

Calculations and visualizations of physical processes using MATLAB system were offered and solved by 

students studying in the specialties 5B011000, 5B060400- Physics and technical specialties in practical 

classes in physics for a number of years.  

Thus in regards to the effect of technology on the field of education, technology will continue to have an 

impact, in terms of both how we train our teachers and how those teachers Specifically, technology can 

remove physical barriers to learning, such as geographic proximity and financial costs, through technology 

that facilitates distance learning. In addition, the increasing prevalence of databases can be used for job 

performance assistance as well as changing the way we teach students, giving a new focus on skill based 

performance over knowledge retention. 

Modern technologies in education are seen as a means by which a new educational paradigm can be 

implemented. Tendencies in the development of educational technologies are directly related to the 

humanization of education that promotes self-actualization and self-realization of the individual. In modern 

conditions, the problem of actualization of the content and methods of instruction is sharply acute at the 

expense of active use in the educational process of the results and technologies of scientific search, 

increasing the effectiveness of independent creative work of students, developing cognitive activity, 

creativity, creating a success situation, organizing counterproductive efforts of the teacher and students. 

In conclusion, technology has already served an important role in education in multiple fields. 

Specifically, technology has been of great use to the educational field in terms of its focus on improving the 

effectiveness and efficiency of the educational experiences of both students and teachers. Continued use and 

development of technology can serve to further benefit the educational field and recommendations based on 

the development of existing trends in education should be pursued for great gains in educational 

achievement. 
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Бҥгінгі ақпараттандыру заманында білім мен ғылым саласындағы ҿзгерістер кҥн санап жылдам 

қарқынмен ҿсуде. Ҿскелеңҿмір талабына сай оқытудың ҧстанымдары да ҿзгеріске ҧшырауда. Сол 

себепті, бҥгінгі қоғам дамуының жаңашыл ҧстанымдары оқыту ҥдерісінен де кҥнделікті ҽлеуметтік-

саяси жҽне рухани-мҽдени ҿзгерістерге сай мейлінше бейімделуді талап етіп отыр. Мҧның ҿзі білім 

беру жҥйесінде де реформалар кеңінен жҥргізіліп, оны жаңғырту мҥмкіндіктерін қарастыруды алға 

қояды. 

Білім беру мекемелерінде оқыту ҥдерісін дҧрыс ҧйымдастыру ҥшін аталған жҥйені реттеп, басқару 

ҥшін негізге алатын ежелден қалыптасқан оқытудың ҧстанымдары бар. Бҧл оқыту ҧстанымдары – 

мҧғалім мен білім алушылардың жҧмысын реттеп отыру ҥшін қажет. Сондықтан ол барлық пҽндерді 

оқытқанда ескеріледі. Осы дҽстҥрлі ҧстанымдарға сҽйкес тиісті талаптарды орындаған ҧстаз ғана 

жақсы нҽтижеге қол жеткізе алады. 

 Оқыту ҧстанымдарының жҥйесін тҧңғыш ҧсынған ҧлы дидакт Я.А.Коменский болатын. Ол 

адамзат баласын табиғаттың бір бҿлшегі ретінде қарай отырып, ҿз еңбектерінде оқыту ҥдерісінің де 

табиғат пен адамға тҽуелді болатын заңдарға байланысты жҥзеге асатынын дҽлелдейді. Сондықтан 

оның пікірінше, оқытудың ең басты ҧстанымы – табиғатқа сай болу ҧстанымы. Осыған сҽйкес, 

оқытудың ҧстанымдары жайлы ҽр ғалым, ҽр ойшыл ҿзінің дербес пікірін білдіреді. Мҽселен, 

И.Г.Песталоцци логикалық ойлауды дамытатын маңызды қҧрал ретінде оқытудың кҿрнекілік 

ҧстанымын ерекше бағаласа, К.Д.Ушинский оқытудың халықтық сипатына баса назар аударып, 

оқытудың ҧстанымдарын психологиялық тҧрғыдан қарауды жҿн санаған. Қазақ халқының тҧңғыш 

ағартушысы Ы.Алтынсарин оқыту ережелері мен ҧстанымдарын қазақ мектептеріндегі білім беру 

жҥйесінің ерекшеліктеріне сай  

қолдану керектігін айтқан. Оқыту ҥдерісі ҥнемі ретімен жҥргізіледі, яғни ол ҽрқашан 

«білімсіздіктен – білімге», «білмегеннен – білгенге», «қарапайымнан –кҥрделіге» бағытталуы тиіс. 

Я.А.Коменский айтқандай; «Природа не делает скачков, а идет вперед постепенно.Так продвигается 

вперед и тот, кто строит дом. Он начинает не с крыши и не со стен, а с фундамента. А заложив 

фундамент, не покрывает его крышей, а воздвигает стены. Словом, как в природе все сцепляется одно 

с другим, так и в обучении нужно связывать все одно с другим именно так, а не иначе. . . » [1, 15 б.]. 

 Соңғы жылдары ғалымдар оқытудың ҽртҥрлі ҧстанымдарын ҧсынып келеді. Атап айтқанда, 

А.П.Пинкевич оқытудың ҿмір жҽне қоғамдық еңбекпен байланысы, жас ерекшелігі ҧстанымын 

сақтау, оқытудың белгілі бір жас кезеңіндегі оқушылардың даму деңгейіне сҽйкес болуы 

(оқушылардың кҥш - жігерін дамуға жҧмсау, жҧмыстың жҥйелілігі, шығармашылық – 

қызығушылықтың басты негізі), пҽн мазмҧнының ерекшеліктерін, ҽдістерін анықтау ҧстанымдарын 

ҧсынса, Н.Медынский ғылым негіздерін жҥйелі меңгеру, білімді саналы меңгеру, теорияның 
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тҽжірибемен байланысы, тҽрбие беретін оқыту, оқыту ҽдістерінің алуан тҥрі, жалпы жҽне 

политехникалық білім ҧстанымдарын баса атап кҿрсетеді. Оқыту ҧстанымдарын аталған 

педагогтардан басқа М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, И.П.Подласый, Т.Сабыров, т.б. зерттеді. Осыған 

сҽйкес қазіргі оқытуда саналылық, белсенділік, кҿрнекілік, жҥйелілік, бірізділік, беріктік, 

тҥсініктілік, ғылымилық, теория мен тҽжірибе бірлігі секілді дҽстҥрлі ҧстанымдар кеңінен 

қолданылады.   

 Ресей педагогтары оқытудың дҽстҥрлі ҧстанымдарын жалпылама тҥрде берілетін, жалпы 

ережелер мен талаптарға негізделген, баршаға белгілі ҽдіс- тҽсілдерге қҧрылған біртҧтас жҥйе 

ретінде қарастырады. Ҿз еңбектерінде олар мҧндай ҧстанымдар білім алушылардың жекелеген 

қабілеттерін ашпайды деп кҿрсетеді. Сондықтан олар заман талабына сай оқытудың даралық 

ҧстанымдарын қалыптастыруды ҧсынады. Яғни, бҥгінгі кҥні ҽлемдік білім беру жҥйесі де жеке 

тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған, сол себепті оқытудың жалпылама қасиеті бар дҽстҥрлі 

ҧстанымдарын негізге алудан гҿрі жеке тҧлғаға бағытталған даралық ҧстанымдарды қолдану абзал 

екендігін кҿрсетеді. Бҧл туралы Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев кезінде ҿзінің Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ҧлттық университетінде оқыған дҽрісінде былай деген болатын: «Жеке тҧлғаны 

функционалдық ҽзірлеу тҧжырымдамасынан жеке тҧлғаны дамыту тҧжырымдамасына кҿшу жҥріп  

жатыр. Жаңа тҧжырымдама білім берудің даралық сипатын кҿздейді, ол ҽрбір нақты адамның 

мҥмкіндіктерін жҽне оның ҿзін-ҿзі іске асыруы мен ҿзін-ҿзі дамытуға қабілеттілігін ескеруге 

мҥмкіндік береді» [2].  Осыған сҽйкес қазіргі білім беру жҥйесінің басты міндеті оқытудың даралық 

ҧстанымдарын қалыптастырып, ғылым мен тҽжірибе негізінде жеке тҧлғаны дамытуға, оның 

шығармашылық қабілеттерін шыңдауға, кҽсіби білігін ҧштауға, жан-жақты ақпараттандыруға 

негізделуі қажет.   

 Ҽлемдік тҽжірибе кҿрсеткендей, қазіргі кезде білімді дайын кҥйінде қабылдамай, қайта маман 

ретінде оны ҿзгертуге, тҥрлендіруге бет бҧру керек. Ҿйткені, ҿздігімен қҧрастырылған, жҥйеленген 

білім адам есінде ҧзақ сақталады. Қайталау мен жаттауға негізделген дҽстҥрлі білім есте сақтау 

дҽрежесіне ғана негізделеді, ал даралық ҧстанымға сҥйене қҧрастырылған білім білім 

ҥйренушілерден тҥсіну, қолдану, талдау, қҧрастыру, бағалау секілді қосымша қасиеттерді де талап 

етеді. Ҧзақ жылдар бойы интербелсенді ҽдістерді зерттеген, тҽжірибе жҥргізген, ҽр ЖОО білім 

жетілдіру курстарын ҿткізген ғалым А.Ҽлімов былай дейді: «Оқу/оқытуда, ҥйрену/ҥйретуде басты 

назар білім алушыға бағытталғандықтан, бҧл процестің мазмҧны жеке тҧлғаны дамыту ауқымында 

қҧралады. Ал тҧлғаның дамуы ҿз кезегінде оның белсенді ҽрекеттерімен тығыз байланысты, ҿйткені 

адам бірінші кезекте ҿз қолымен жасағанды елейді, ескереді, есте сақтайды. Сол себепті де бҥгінде 

білім игеруде интербелсенді ҽдістердің маңыздылығы дау туғызбайтын аксиома» [3]. Ғалымның сҿзін 

тҥйіндер болсақ, оқытудың даралық ҧстанымы білім алушы мен ҧстаз арасында ҥнемі тығыз қарым-

қатынас жасауға жетелейді. Мҧғалім оқу ҥдерісін ҧйымдастырушы, бағыт-бағдар беруші – нҧсқаушы 

рҿлін атқарса, білім алушы білімді ҿздігімен игеруші, ҿз қажеттіліктерін айқындаушы қызметін 

атқарады.  

Оқыту ҧстанымдары – оқу ҥдерісінің талаптары мен заңдылықтарын, жеке тҧлғаның дамуындағы 

бағыт-бағдарын айқындайтын дидактикалық ережелер жиынтығы. Оқытудың ҧстанымдарына оқу 

ҥдерісінің қҧрылымы мен оны басқарудың тетіктері кіреді.  Оқытушылар оны жҥзеге асыруда тҥрлі 

ҽдіс-тҽсілдерді, амалдарды қолданады. Ҧстанымдарды тиімді қолдану оқыту ҥдерісін дҧрыс 

ҧйымдастыруға, оның мақсат-міндетін айқындауға, оқытудың тиімді ҽдіс-тҽсілдері мен амалдарын  

дҧрыс қолдануға  ҽкеледі. Ол ҥйретуші мен білім алушының арасында тығыз қарым-қатынас 

орнауына септігін тигізеді. Профессор Т.Сабыров ҿз еңбегінде былай дейді: «Оқыту принциптері оқу 

процесінің барлық бҿліктеріне (мазмҧны, оқыту ҽдістері мен ҧйымдастыру формаларына, т.б.) 

қатысы бар, солардың бҽріне жалпы бағыт-бағдар белгілейтін негізгі талаптар екенін білу керек... 

Оқытудың кең тҥрде қолданатын негізгі принциптері мыналар: оқытудың ғылымилығы, жҥйелілігі 

мен бірізділігі, оқытудағы оқушылардың саналылығы мен белсенділігі, оқытудағы кҿрнекілік, 

білімнің берік болу принциптері. Бҧлардан басқа мына жаңа принциптерді қосқан жҿн деп ойлаймыз: 

мотивация принципі, проблемалық принцип, интеграциялау принципі. Осы принциптерді ҧсыну 

қазіргі қоғамда болып жатқан ҽлеуметтік, рухани ҿзгерістерге сондай-ақ халыққа білім беру саласы 

мен мектепті оқу-тҽрбие жҧмыстарындағы қайта қҧру процестеріне байланысты» [4]. Соңғы 

жылдардағы ҽдебиетті оқыту ҽдістемесінің теориясы туралы зерттеулерде тҥрлі тҧжырымдар беріліп 

жҥр. Зерттеушілер қазақ ҽдебиетін оқытуда мынадай жалпы ҧстанымдарды басшылыққа 

алатындығын атап кҿрсетеді: «ғылымилық ҧстаным; жҥйелілік жҽне жоспарлылық ҧстанымы; 

оқушылардың саналылық пен белсенділік ҧстанымы; қолжетімділік ҧстаным; пҽнаралық байланыс 

ҧстанымы; кҿрнекілік ҧстанымы; инновациялық ҧстанымы; оқытудың тҽрбиелік ҧстанымы. Бҧл 
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жалпы дидактикалық ҧстанымдар – тҽуелсіздік жылдарындағы қазақ ҽдебиетін мектепте, жоғары оқу 

орындарында, т.б. оқу орындарында оқыту ҥдерісінің басты қағидалары ретінде танылады» [5]. 

Мҧнда да дидактикада қалыптасқан негізгі дҽстҥрлі ҧстанымдар туралы айтылады. Тек заман 

талабына сай инновациялық ҧстаным қосылған. Зерттеушілер қазақ ҽдебиетін орта мектепте 

оқытудың жеке ҧстанымдарына мына ҧстанымдарды жатқызады: «Тҽуелсіздік жылдарындағы қазақ 

ҽдебиеті туындыларын Қазақстанның жаңғыруы, ата-бабалар аңсаған еркіндік пен бостандық, 

патриоттық идея бағытында оқыту ҧстанымы»; «Қазақ ҧлттық сҿз ҿнері мен оның дамуының, 

қарыштап қанат қағуының жаңа дҽуірі бағытындағы оқыту ҧстанымы»; «Тҽуелсіздік орнағаннан 

бергі кезең тарихы жҽне оны «Мҽңгілік Ел» идеясымен тығыз байланыстыра оқыту ҧстанымы»; 

«Қазақтың ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық адамгершілік-эстетикалық қҧндылықтар - бірлігінде 

оқыту ҧстанымы; нақты бір жазушының шығармашылығындағы дҽстҥр мен жаңашылдықты 

меңгерту бағытындағы оқыту ҧстанымы; пҽн ішіндегі проза, поэзия, драматургия, сын салаларының 

ҿзара тығыз байланыстылығын сақтай оқыту ҧстанымы; пҽн тарихы мен теориясына байланысты 

негізгі ҧғымдарды меңгерту бағытында оқыту ҧстанымы; жаңа оқыту технологияларын кең арнада 

қолдана отырып оқыту ҧстанымы» [6]. Бҧл ҧстанымдар негізінен ҽдебиеттің ҿзіндік ерекшелігі мен 

даралық сипатына қарай таратылған секілді.  
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 Қазіргі таңда тҧлғаның салауаттылығы бҥкіл ҿркениетті ҽлем ҥшін маңызды ҽлеуметтік- 

қоғамдық сипатқа ие болып  отыр. Тҧлға салауатты ҿмір мен денсаулық мҽдениетін игермей тҧрып, 

ҿзін білімді жҽне білікті тҧлға ретінде санай алмайды. Ҿйткені ҽрқайсымыздың денсаулығымыз бҧл 

тек жеке байлық қана емес, ол сондай-ақ болашақта ҿркениетті еліміздің ҿркендеп дамуы ҥшін бірден 

бір қажетті шарт болып табылады. Тҧлғаға қажетті негізгі шарттардың бірі - салауатты ҿмір салты. 

 Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» бағдарламасында «Қазақстан азаматтарының 

денсаулығы, білім жҽне ҽл – ауқаты» тармағында «Азаматтарымыздың ҿз ҿмірінің аяғына дейін сау 

болуы, оларды қоршаған ортаның таза болуы ҥшін азаматтарымыздың салауатты ҿмір салтына 

ҽзірлеу қажеттілігі», - атап кҿрсетілген [1]. Ежелгі грек философтарының бірі 

Сократ,адамныңтабиғиқаблеттеріне мҽн бере отырып, салауатты  ҿмір салтын сақтаудың жолы - 

адамның ҿзін-ҿзі  тануынан басталатынын айтады. Кімде-кім ҿзін танып білсе, ол ҿзіне ненің 

пайдалы екенін біледі жҽне ол ҿзінің қолынан ненің келетінін, ненің келмейтінін анық ҧғады. Яғни 

Сократ, адам ҿзіне ненің пайдалы, ненің зиян екенін саналы тҥрде ҧғына отырып, ҿз ҿмір салтын 

сақтау жҿнінде айтып отыр. Алайда денсаулықты кҥту адам ҿмірінің ерте кезеңінен бастау алуы 

керек, ал жас баланың ҿзін-ҿзі тану қаблеті деңгейіне бірден жетпейтіні белгілі. Сондықтан, ғҧлама 

ойшылдар баланы салауатты ҿмір салтын сақтау жас кезеңінен бастап арнайы тҽрбиелеу мҧраты мен 

бағдарламасы жҿнінде айта отырып, афиналық тҽрбие дҽстҥрін дамытады. Ол жан мен тҽннің бірлігін 

ескере отырып; дене ҥшін-гимнастиканы, жан ҥшін-ҽуенді, арнау қажет деп ҧйғарады. 

 Аристотель баланың салауатты ҿмір салтын сақтау жҽне тҽрбиелеу мҽселесін қарастырғанда, 

олардың жас ерекшелігіне сҽйкес белсенді дене қозғалысымен жҽне дҧрыс тамақтандыру  

мҽдениетімен байланыстырады. Ол сонымен қатар баланы оның жасына сҽйкес келетін тамақпен 
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тамақтандырып, тазалық ҽрекетін жҽне біртіндеп шынығуын қамтамасыз етудің қажеттігін айтады.  

Ҽбу Ҽли ибн-Сина салауатты  ҿмір салтын сақтаудың тҿмендегідей ҧстамдарды негіздеп жҽне 

бала жас кезінен бастап осы ҧстамдарды ҧстануды керек деп тҧжырымдаған: 

1. Табиғилығының  бір қалыптығын сақтау; 

2. Тиімді тамақтану; 

3. Денесін артық  заттардан тазартып отыру; 

4. Дене қҧрылысын тепе - теңдігін сақтау 

5. Мҧрын қуысы арқылы дҧрыс дем ала білу; 

6. Киімнің қолайлы  болуы; 

7. Рухани жҽне  физикалық қозғалыстың бірқалыптылығы. 

 Салауаттылық мҽселесіне ХХ ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап назар аударылуда. Қазір бҧл 

аталған мҽселемен психология, медицина педагогика, валеология, ҽлеуметтану философия жҽне т.б. 

ғылым салалары кеңінен айналысуда. «Салауаттылық» ҧғымын тҧңғыш рет ағылшын психологы 

И.И.Брехман ҧсынды. Оның пікірі бойынша «салауаттылық бҧл  мінез-қҧлық пен дағдыны ретке 

келтіріп тҥсіне білу» дегенді білдіреді [2].  

Салауаттану - тҧтасымен алғанда жеке тҧлғаның, қоғамның, табиғаттың денсаулығы туралы 

ғылым. Адам денсаулығы тҽн, дене, психологиялық, имандылық-адамгершілік жҽне ҽлеуметтік 

денсаулықтар қҧраушының ҿзара байланысы мен ҿзара ҥйлесімді ҽрекеттерінен қалыптасады. Кез-

келген ҿзара ҽсер ҽрекет етуші ретінде де, жауап беруші ретінде де анықталады. Ҽлеумет себепші 

болған аурулар санының ҿсуіне, адамның ҽлеуметгік биологиялык мҽні арасындағы қарама - 

қайшылықтардың  шиеленісуіне байланысты - салауаттанудың пайда болуы заңдылық. Салауатгану 

ғылымы аурудың алғашқы алдын алу ҽдіснамасын, денсаулықты сақтау жҽне ны-ғайту амалдары мен 

ҽдістерін зерттейтін салауатты ҿмір салтын қалыптастырудың ғылыми негізі болып 

табылады.Салауаттанудың рҿлі - адамның ішкі биологиялық табиғатымен, ҿзін қоршаған тірі жҿне 

ҿлі табиғатпен ҿзара ҽсері сапасын ҿзгерту, кикілжіңнің кҿзін жою болып табылады. Салауаттану 

ғылымы «қалай денсаулықты сақтаудың» ҧстанымдары мен тетіктерін зерттейді. Салауаттанудың 

негізгі мақсаты - ҽрбір жеке адамның жҽне тҧтастай қоғамның  денсаулығын қамтамасыз ету. 

Салауаттану нысаны, біріншіден  дені сау адам, екіншіден - оны қоршағандардың барлығы жҽне 

денсаулыққа ҽрекет етуші факторлар, ҥшіншіден - аурудъщ пайда болу себептері, организмнің дені 

сау кҥйге оралу тетігі, қорғануға бейімделу тетіктері, тҿртіншіден - сақтандыру жҽне сауықтыру 

шаралары болып табылады.    

Профессор Г. К. Зайцев «салауаттану - бҧл адамның денсаулығын салауатты ҿмір сҥру арқылы 

сақтап қалу». Салауаттану - салауатты ҿмір сҥруді қалыптастырудың ғылыми негізі», - деп 

тҧжырымдайды. 

А.Н.Леонтьев, салауатты ҿмір сҥру - ҿмірдегі ҿз орнын білу, ҿмір сҥруге ҧмтылыс жасау, алға 

қойған мақсатқа жету жолдарынан тҧратынын атап кҿрсетті. Ол ҿз зерттеулерінде салауатты ҿмір 

салтының категорияларын салауатты ҿмір сҥру қалпы; салауатты ҿмір сҥру мҽні; салауатты ҿмір сҥру 

деңгейі; салауатты ҿмір сҥру сапасы; салауатты ҿмір сҥру стилі; салауатты ҿмір сҥру дағдысы мен 

қҧрылымдарын жіктеп кҿрсетті [3].  

Адамның салауаттылық қасиеттері жайында Мағжан Жҧмабаев «ҽр адамның ҿзін-ҿзі сҥюі, яғни 

жақсылық тілеуі, туысқанын сҥюі, оларға жақсылық тілеуі, пайда келтіруі, зиян келтірмей, 

басқаларға да зиян жасамауы - ең басты міндеті», - деп пайымдайды [4]. 

И.Т.Левкина «салауатты ҿмір сҥру ҽркімнің ҿз мамандығы деңгейінде дҧрыс игеріп, ҿнімді еңбек 

етіп, тҧрмыс жағдайын тҥзете отырып, қоршаған ортаға қарым-қатынас жасай білуінде» екенін атап 

кҿрсете келіп, ол «адамның салауатты ҿмір сҥруі - адам мҽдениетінің бҿлігі, ҿмір сҥру қҧндылығына 

байланысты», - деп сипаттайды. Салауатты ҿмір салты – тҧлғаның мінез-қҧлығы, ҿнімді 

ҧйымдастырылған жҽне белсенді еңбегі, шынығу, қоршаған ортаның қолайсыз ҽсерлерінен ҿзін 

қорғау ҧстанымдарына деген бағыттылық, психикалық жҽне физикалық денсаулық сақтауға 

кҿмектесетін ҿмір салты.  

Салауаттылық мҽселесі Б.И.Чумаков, Н.М.Амосов, А.С.Иманғалиев, Қ.К.Сатпаева, А.Ақанов жҽне 

т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Психологиялық сҿздікте - салауаттылық адамның 

ішкі жан дҥниесінің дҧрыс қалыптасуы ретінде қарастырылса, философия ғылымында - 

салауаттылық адамның ҿмір сҥру дҥниетанымы ретінде тҥсіндірілсе, медицина ғылымында 

салауаттылық - денсаулықты, тҽн гигиенасын сақтау, валеология ғылымында салауаттылық - 

салауатты ҿмір салтты қалыптастыру, ҽлеуметтану ғылымында салауаттылық тҧрмысты жақсарту, 

тҽуелсіздікті қалыптастыру ретінде тҥсіндіріледі [5].  

Қазіргі заманауи ғылым мен ҽдістемеде салауатты ҿмір салты - бҧл адамның еңбек ҽрекетімен, 
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тҧрмысымен, материалдық жҽне рухани мҧқтаждықтарды қанағаттандыру тҥрімен, жеке тҧлға жҽне 

қоғамдык мінез-қҧлық ережелерімен сипатталатын тіршілік ҽрекетінің белгілі типі туралы 

тҥсініктерді кіріктіретін биоҽлеуметтік санат. Жеке тҧлғаның ҿмір салты алуан тҥрлі, бірақ негізінен 

ҥш нышанға негізделеді, олар: ҿмір сҥру деңгейі; ҿмір сҥру сапасы; ҿмір сҥрудің ҿзіндік жолы. 

Бҧлардың ҽрқайсысына жеке тоқталатын болсақ,  Ҿмір сүру деңгейі - бҧл адамның материалдық, 

рухани жҽне мҽдени мҧқтаждықтарын қанағаттандыру деңгейін кҿрсететін ҽлеуметтік-экономикалық 

санат. Ҿмір сүру сапасы - адам қажеттіліктерін  қанағаттандыратын жайлылық дҽрежесі. Бҥл кҿбінесе 

ҽлеуметтік санатқа жатады. Ҿмір сүрудің ҿзіндік жолы - адам тіршілігінің мінез-қҧлықтық 

ерекшеліктерін сипаттайтын ҽлеуметтік-психологиялық нышан. Бҧл - жеке тҧлғаның психологиясы 

жҽне психо-физиологиясы  икемделінетін белгілі қалып. Салауатты ҿмір сҥру салтының биологиялық  

принциптеріне:салауатты ҿмір сҥру салты адамдардың жас ерекшеліктеріне; салауатты ҿмір сҥру 

салты энергетикаға; салауатты ҿмір сҥру салты эстетикалық қызметке; салауатты ҿмір сҥру салты 

ритмикалық ҥрдістерге; салауатты ҿмір сҥру салты денсаулықты арттыруға байланысты болуы керек. 

Салауатты ҿмір сҥру салтының ҽлеуметтік принциптеріне:салауатты ҿмір сҥру салты жҽне 

эстетикалық қызметті; салауатты ҿмір сҥру салты рухани тҥрде жеткіліктілікті; салауатты ҿмір сҥру 

салтының еріктігін дамытуды; салауатты ҿмір сҥру салтында адамның ҥшінші жағдайда болмауын 

қамтамасыз ету [6]. 

Салауатты ҿмір салтын қалыптастырудың негізгі мақсаты- балалар мен жастарда жас 

ерекшеліктеріне, қҧндылық бағдарларына жҽне имандылық-еріктілігіне сҽйкес салауатты ҿмір 

салтының ҧғымдарын, дағдыларын жҽне (мотив) уҽждерін қалыптастыру. 

Салауатты ҿмір салтын қалыптастыру ҥшін ең басты ҥш мақсатты бҿліп кҿрсетуге болады:  

а) ғаламдық – ҿскелең ҧрпақтың дене жҽне психикалық денсаулығын қамтамасыз ету; 

ҽ) дидактикалық – денсаулық сақтау саласында балаларға жарақаттанудың алдын алуда мектеп 

оқушыларын қажет білімдермен қаруландыруға мҥмкіндік беретін білік, дағдылар мен ҽдеттерді 

меңгерту арқылы денсаулығын, еңбекке қабілетін жҽне ҧзақ ҿмір сҥруін сақтауына ықпал ету; 

б) ҽдістемелік – оқушыларды адам ҿмір сҥру процесінің физиологиялық негіздері, жеке бас 

гигиенасы ережелерін сақтау, соматикалық аурулардың, психикалық ауытқулардың, жыныстық 

жолмен берілетін инфекциялардың алдын алу білімдерімен, сол сияқты ағзаға психотроптық 

заттардың зиянды ҽрекеті туралы білімдермен қаруландыру. Бҧдан мынандай міндеттер туындайды: 

- салауатты ҿмір салтының ҽдістерін ҥйрету; 

- ҿз денсаулығына қоғамдық игілік, қоғамның  рухани қҧндылығы ретінде жауапкершілікпен 

қарауға тҽрбиелеу; 

- негізгі мҽдени-гигиеналық дағдыларға тҿселдіру; 

- осы заманғы ауру   тҥрлерімен жҽне оларды алдын алу шараларымен таныстыру.  

Салауатты ҿмір салтын қалыптастырудың негізгі бағытгарына: жеке жҽне қоғамдық гигиена; дене 

шынықтыру, гиподинамиямен кҥрес; организмді жаратылыс-табиғи факторлармен - су, ауа, кҥн 

жарығымен жҽне т.б. шыңдау; кҥн тҽртібін тиімді пайдалану; дҧрыс жҽне уақытылы (тиімді) 

тамақтану; жҧкпалы аурулардың алдын алу; тҽн ауруларынан сақтандыру; жарақаттанудан, уланудан, 

т.б. сақтандыру; зиянды ҽдеттерден (темекі тарту, алкоголь, есірткілік улы заттарды) сақтандыру; 

жыныс гигиенасы; психопрофилактика жҽне психогигиена; кикілжің жҽне денсаулық; экология жҽне 

денсаулық. 

Салауатты ҿмір салтын (СҾС) қалыптастырудың негізіне биологиялық, ҽлеуметтік ҧстанымдар 

орныққан. Биологиялық ҧстанымдарға: балалардың жас ерекшеліктерін ескеру, салауатты ҿмір 

салтының жҥйелілігі, ырғақтылығы, бірізділігі жҽне т.б. енеді. Ҽлеуметтік ҧстанымдарына: 

эстетикалығы, адамгершілігі, ерікті  тҽрбиелей білуі, ҿзін-ҿзі шектей білуі жҽне т.б. жатады.  

Жас ҧрпақтың салауатты ҿмір салтының негізгі аспектілері бойынша ақпарат алуға мҥмкіндік 

береді жҽне денсаулықты бала кезден сақтау мен нығайту ҥшін салауатты ҿмір салтын ҧстанып, кҿп 

қимылдау жҽне спортпен айналысудың маңызын, адамның ҿз денсаулығы ҥшін жауапкершілікте 

ынтымақтас болу қажеттігін кҿрсетеді.  
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 Ҽрбір дҽуірдің мҽдени-тҽрбиелік идеалы туралы ҿз тҥсінігі бар. Ҧзақ жылдар бойы мҧндай идеал 

ҽлдебір рационалды стандарт, мҽдениеттің прагматикалық ҿлшемі ретінде «білетін адам» немесе 

«білімді адам» болып қарастырылуда. Психологтардың бағалауынша лидер, ол проактивті, 

доминантты жеке тҧлға, оның ерекше қасиеттері келесілер болып табылады: байланысқа бейімділік,  

бастамашылдық, жасампаздық, мобильділік,толеранттық, ашықтық, прагматикалық, 

табандылық, ҿзіне сенімділік, іс-ҽрекеттерге бағдарлану, жетістіктер, шиеленіссіз жҽне т.б.. 

Лидерлік топтық феномен ретінде аталған сапаларға ғана емес, сондай-ақ басқа топ мҥшелерінде жоқ 

жеке бас сипаттамаларын да кҿрсететін адамға ілгерілеуіне мҥмкіндік береді, дҽлірек айтқанда келесі 

сипаттамалар: оқиғаларды алдын ала болжау,  ҿзгерістерді ұсыну, проблемалық жағдайды 

позитивтік жолмен  шешуге жауапкершілікті ҿзіне алу. 

 Лидердің қҧндылықты психологиялық сипаттамасы – командада жҧмыс істеу ықыласы, «ҿзі 

ойнау» ҥшін емес, мҽселені орындау ҥшін команда ҧйымдастыру болып табылады. Бҧл шартты 

орындау ҥшін лидер коммуникативтік дағдыларды жетік меңгеруі тиіс, яғни: 1) қызметкерлермен 

араласу: тікелей жҽне жетелеуші сҧрақтарды пайдалану, тақырыпты, тҥйіндемені тҧжырымдау, 

идеяларды жҽне басқа адамдардың кҿңіл-кҥйін тез ҧғыну; 2) команданың ҽрбір мҥшесін 

бағалайтынын жҽне оған сенетінін тҥсіндіре отырып, ынтымақтастық жағдайына топ мҥшелерін 

тартып, диалогты сауатты басқару; 4) ҧжымды тҧрақты дамуға бағдарлау, оның ҽрбір мҥшесінің ҿз 

мҥмкіндіктері мен кемшіліктерін анық жҽне нақты сезінуге мҥмкіндік бере отырып, ҧжымда 

позитивті, шығармашылық климат жасау, сонымен қатар жеке тҧлғалық ҿсудің келешегін кҿру; 3) 

сҿйлеуді ықпал ету қҧралы ретінде пайдалана отырып, ҽсер ету, сҿзді басқару; 4) басқалардан 

мҽселені шешудің баламалы нҧсқаларын қабылдап жҽне ҿздігінен ҧсына отырып, шешімдерді 

жоспарлау жҽне қабылдау кезінде тҧжырымдамалық икемділікті білдіру[1]. 

Сонымен, лидер ҿзінің қабілеттілігін жҽне қызметтің субъектісі болуға дайындығын дҽлелдеуі 

тиіс, ҧйымдастырудың жҽне пікірсайыс, «ой-талқыларды» ҿткізудің кҽсіби маңызды 

коммуникативтік дағдыларын, қолайлы ақпараттық орта қҧру ҽдістерін меңгеруі тиіс, идеяларды 

анық, қысқа, жеңіл жҽне қызықты етіп ҧсынуды кҿрсете алуы, қарым-қатынас орнату ҥшін жҽне 

тыңдаушылардың назарын ҧстау ҥшін тілдік мҥмкіндіктерді тиімді пайдалануы жҽне т.б. тиіс деп 

айтуға болады. 

Кҽсіпқой болудың тҽжірибелік қолдануға дайын тҥрлі ҽдістерін ҧсына отырып, ҿз қызметінің 

субъектісі ретінде психологиялық аспектілер коммуникативтік лидерліктің сапасының 

қалыптасуының «объективті ҽдістемесіне» айналады, себебі «бҧрын аса дарынды адамдардың ҥлесі: 

кҽсіпқойлықтың, кҽсіби қызмет шыңдарының сапалы аса жоғары деңгейіне жету ҥшін 

шығармышылыққа, ҿз ойын жҽне шеберліктерін қайта бағалауға  қабілеттіліктер» болған. 

 Э.Фроммның пікірінше, даму ҥрдісі адам неге ие екендігімен де, ол кім екендігімен жҽне БАР 

нҽрсесімен не істей алатынымен анықталатын болады. 

Лидерлік жеке тҧлғалық жаңа пайда болудың, психологиялық, рухани, адамгершілік, 

кҽсіпқойлықтың кҿрінісі ретінде кҽсіпқойдың жалпы мҽдениетінің дамуының біріктіргіш кҿрсеткіші 

ретінде кҿрініс табады.С.Л. Рубинштейннің кҥрделі жҥйелердегі жоғары жҽне тҿмен жатқан 
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заңдардың байланысы туралы ережесінде: жеке тҧлғаның жаңа – жоғары сапаға – субъект сапасына 

айналдыру, бҧл осы кҥнге дейін «стихиялық»дамыған жағдайлар мен процестердің ҿзгеруіне алып 

келеді; Б.Ф.Ломовтың психикалық қҧбылыстардың бірегейлігі мен типтілігі туралы тҥсінігі, 

келесілерді анықтау мҥмкіндігін болжайды:а) қалаулы сапа дамуының мақсатты бағытының 

ҿлшемдерін; б) оның қазіргі кҥйінің деңгейін; в) дамуға ат салысатын немесе кедергі келтіретін 

қҧралдарды жіктеу ҥшін негіздемелерді; тҧрақты жалпы нҧсқалықтармен ерекшелінетін 

акмеологиялық «заңдардың-ҥрдістердің» қатаң еместігі: Б.Г.Ананьевтің «қорлары», 

Л.С.Выготскийдің «жақын арадағы даму аймағы» жҽне т.б., бҧлар жеке тҧлғаға пайда болып жатқан 

ретінде қатынасын байланыстыратын жеке тҧлғаның, психиканың дамудың уақытша сипаттамаларын 

негіздейді. Психологялық-педагогикалық қызметті оңтайландыру іс-ҽрекеттердің, шешімдердің, жеке 

тҧлға амалдарының уақыттылығына, олардың жеке тҧлға қызметінің оқиғалары мен міндеттерінің 

сҽйкестігіне бағдарланған[2]. 

Студент белгілі бір жастағы адам ретінде жҽне еңбек нарығында қосымша артықшылықтар алу 

ҥшін кҽсіби білім мен дағдыларды меңгеруге талпынатын жеке тҧлға ретінде келесі тҥрде сипаттала 

алады: 1)  психологиялық жағынан: тҧлғаның бағыттылығы,  темпераменті, мінезі, қабілеттіліктері; 

2) ҽлеуметтік жағынан —белгілі бір ҽлеуметтік топқа, ҧлтқа жҽне т.б. тиістілігі; 3) тҧқым 

қуалаушылықпен жҽне туа біткен қабілеттіліктермен алдын ала белгіленген биологиялық жағынан — 

жҥйке қызметінің тҥрі, талдауыштардың қҧрылысы, шартсыз рефлекстер, тҥйсіктер,  физикалық кҥш, 

дене бітімі, жынысы, бет келбеті, терінің, кҿздің тҥсі, бойы жҽне т.б., кеш жастық шақтың 

психосоматикалық сипаттамасы (18-25 жас) студентке 1) қарапайым, біріктірілген жҽне сҿздік 

сигналдарға ракциясының жасырын кезеңінің ең аз шамаларымен; 2) талдауыштардың абсолютті 

жҽне айырымдық сезімталдығынның оптимумымен; 3) адами дамудың алдыңғы биологиялық, 

психологиялық жҽне ҽлеуметтік процестермен тҥсіндірілетін кҥрделі психомоторлы жҽне ҿзге де 

дағдылардың қҧрылуындағы ең кҿп ырғақтықпен ерекшеленетін белгілі бір жастағы адам ретінде 

жақындау[3]. 

Ҽлбетте: студент мҽртебесі жас тҧлғаның ҿз кҥштері мен қабілеттіктеріне сенімін нығайтады, 

тҧлғалық жақсы кҽсіби келешегіне ҥміт береді. 

Б.Г.Ананьевтің пайымдауынша, студенттік шақ адамның басты социогенді ҽлеуеттерін дамыту 

ҥшін сезімтал кезең болып табылады. ЖОО-да табысты оқу жалпы интеллектуалды дамудың 

айтарлықтай жоғары деңгейінде мҥмкін болады: қабылдауда, кҿріністерде, жадыда, логикалық жҽне 

абстрактылы ойлауда, зейінде, мағлҧматтылықта, ой-ҿрістің кеңдігінде[4]. 

Лидерлік сапаларды дамыту ҥшін оқыту қызметінде жоғары ынталандыру немесе жҧмысқа 

қабілеттілік, шыдамдылық, мҧқияттылық жҽне ҧқыптылық жеткіліксіз. Болашақ лидер, біздің 

ойымызша, ақыл-парасаттың ашық кҿрінген вербалды тҥріне ие болуы тиіс.Лидер ойлаудың жҽне 

ҽлемді қабылдаудың қарым-қатынас тҥрінің тҧлғасы ретінде танымдық қызығушылықтарының 

кеңдігімен, мағлҧматтылығымен сипатталады, сҿз басқару ҿнерін толық меңгерген, бай сҿздік 

қорына ие, жоғары сҿйлеу мҽдениетіне ие, жалпы жоғары дамыған абстрактылы жҽне логикалық 

ойлауға ие болуы керек. 

Бҧдан шығатын ой коммуникативтілік лидерлікті қалыптастыру ҥрдісінде студенттерге 

қойылатын психологиялық талаптар, жеке тҧлғаға қойылатын талаптарға сҽйкес келеді: 

1) субъектінің жоғары белесенділігімен, паритетті тілдесуге талпынумен; 2) бейтаныс адамдармен 

байланысқа оңай тҥсу икемділігімен; 3) адамдармен тҧрақты жақсы кҿңіл-кҥймен жҧмыс жасау; 

4) ізгі ниеттілікпен, ықыластылықпен; 5) байсалдылықпен, эмоцияны тежеу шеберлігімен; 

6) айналадағылардың жҽне ҿзінің мінез-қҧлқын талдау қабілеттілігімен, басқа адамдардың 

пиғылдарын тҥсіну, адамдардың ҿзара қарым-қатынастарын ҧғыну қабілеттілігі, олардың арасындағы 

тҥсініспеушіліктерді реттеу, олардың ҿзара ҽрекеттесуін ҧйымдастыру қабілеті; 7) сҿзбен, 

мимикамен, ыммен ықпал ету жҽне басқару қабілеті, тҥрлі адамдармен ортақ тіл табысу қабілеті; 

8) адамдарды сендіру, шабыттандыру қабілеті; 9) ҧқыпытылықпен, нақтылықпен, жинақылықпен; 

9) ҿзіндік сҥйкімділікпен; 10) адамдардың психологиясын білумен, тҿзімділікпен, эмпатиямен жҽне 

т.б. 

Болашақ коммуникативті лидердің ақыл-ой қабілеттілігінің қҧрылымындағы жетекші 

компоненттер - ол 1) кеңістіктік-мерзімдік (жағдаяттық) кҿріністердің жоғары деңгейі; 2) ықпалды-

тҽжірибелік ақыл-парасаттың танылуы сияқты тапқырлықтың шапшаңдығы; 3) жасампаздық; 

4) нҽтижеге негізделген, жеңіске жігерленген еңбек; 5) адамдармен тілдесудің дамыған шеберлігі 

ретінде тҧлғаның психологиялық сипаттамасы; 6) ҿзінің жҽне ҿзгенің сҿйлеу қызметін талдай алу 

қабілеті ретінде рефлексивтілік; 7) шешімдерді қабылдауға жҽне оның салдары ҥшін жеке 

жауапкершілікті алып жҥру. 
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Осы жетекші компоненттерді ескере отырып, студенттермен жҧмыс жасау ҥрдісінде оқыту 

қызметінің деңгейі мен ынталандыру қҧрылымын ғана емес (білімі, кҽсібі, дипломы), сондай-ақ 

энергетикалық, ақыл-ой, шығармышылық ҽлеуеті мен бірқатар ҿмірлік жағдайларды да ескеру қажет. 

Ҿзін жҽне ҿзгелерді тану мақсатында араласудың қажеттілігі, жағдаяттық жҽне болашаққа 

бағытталған жетістіктерге қажеттілік студенттердің оқуға деген терең жҽне тҧрақты 

қызығушылықтарының пайда болуына септігін тигізеді жҽне коммуникативтік лидерлік ҥлгідегі жеке 

тҧлғаның табысты қалыптасуының шарты болып табылады. Жоғары кҽсіби білім нақты кҽсіп 

бойынша белгілі бір білімдер мен дағдыларды меңгерумен байланысты. Кҽсіби білімнің жетістігін 

анықтайтын маңызды психологиялық кез қайсыбір кҽсіпті иеленуге жеке тҧлғалық   эмоционалды, 

ынталандырушы дайындық болып табылады. Ҿзінің болашақ мамандығына менеджментті таңдаған 

студент «адам-адам» жҥйесінде жҧмыс жасайтынын сезінеді. 

Лидерді сыншыл ақыл мен ой еркіндігінің міндетті сапасы ретінде қалыптасқан субъектілік, 

психикалық ҿзін ҿзі реттеудің саналы қажеттілік, ҿзінің жҽне ҿзгенің ҽрекеттерінің бақылаушы-

бағалаушы қызметін жҥзеге асыру қабілеттілігі. 

П.Я.Гальперин бойынша «тҽртіпті» немесе «жҥйелі» ойды тҽрбиелеу интериоризациялау бойынша 

(бір нҽрсені меңгеру) жҽне экстериоризациялау бойынша (ойды білдіру, объективтендіру) бойынша  

регламенттейді.  Экстериоризациялау процесінде ой тек бір ғана жеке тҧлғаның игілігі емес, сонымен 

қатар рефлексия мен сын ҥшін қолжетімді болады, бҧл енді жаңа ой, жаңа білім. Экстериоризация 

негізінде - ойлау диалогизмі тҧрған коммуникацияға ҧқсату болып табылады. Коммуникативті лидер 

тҧлғасы оның интеллектуалды ҽлеуетін дамытатын психикалық қасиеттермен анықталады, соның 

ішінде: білім алушылық, яғни психиканың бейімділігі, ырғақтылығы, ынталандыруы[5]. 

В.И.Слободчиковтың тҽжрибесіне сҽйкес, адам ҿзінің дамуында ҽлеуметтенудің бес негізгі  

сатысынан ҿтеді. Бір сатыдан екіншіге ҿту (бізді дербестендіру жҽне дараландыру сатылары 

қызықтырады) тҽуелділік қатынастарын бҧзу жҽне теңдік қатынастарын қҧру арқылы жҥзеге 

асырылады. ЖОО-ға тҥсумен жас тҧлғаның интеллектуалды жҽне жеке басының дамуы 

жеделдетіледі. Тілдесу қҧрамы ҽркелкілеу болып тереңдетіледі, оның мақсаттары 

дифференцияланады, қҧралдар жетілдіріледі. Тілдесудің вербалдануы мен  интеллектуалдануы іске 

асады, бір біріне тҽуелсіз тілдесу тҥрлері нақты ерекшеленеді жҽне дамиды: а) іс ҥшін (іскерлік) жҽне 

б) қанағаттану ҥшін (достық, жеке тҧлғалық)[6]. 

Коммуникативтілік лидерлігі қалыптасқан тҧлға рҿліне ҥміткер студенттердің қызметінде 

олардың мінез-қҧлқы, яғни топтар бойынша жіктеуге болатын адамның мінезі біршама танылады: 

а) интеллектуалды белгілер: жасампаздық, аңғарғыштық, парасаттылық, ақылдың орамдылығы; 

б) эмоционалдыбелгілер: сенімділік,  оптимизм, жайнақылық, ширақтық; в)жігерлібелгілері: 

мақсатқа талпынушылық, бастамашылдық, ҧстамдылық, табандылық, ерлік жҽне т.б.; 

г)адамгершілікбелгілері: борыштылық сезімі, абырой, шыншылдық, зейінділік, ҽділдік,  толеранттық, 

конгруэнттілік, эмпатиялық жҽне т.б. 

Студенттердің коммуникативтік лидерлігінің қалыптасуында елеулі ерекшеліктер олардың 

психосоматикалық айырмашылықтарымен туындайды, бҧл тек сезімдерді білдірумен немесе зейін 

аудару жылдамдығымен ғана емес, студенттердің сабақ кезіндегі мінез-қҧлық сипатына, ҽдеттеден 

тыс жағдайларда олардың реакциясына ҽсер ететін осындай психикалық ҥрдістерменбайланысты: 

а) зерттелетін материалға барынша шоғырлану қабілеттілігі, б) жҧмысқа қабілеттілік деңгейі, 

в) табыстылық, г) шешімдерді шапшаң қабылдауды жҽне оларға жеке жауапкершілікті алып жҥруді 

талап ететін жағдайларда қажетті ой операцияларының жылдамдығын қамтамасыз ететін жҥйке 

жҥйесінің қҧбылмалығы. Қҧбылмалық жҽне жҥйке жҥйесінің кҥші жҧмысты қабылдаулардың 

жиынтығында кҿрсетілетін қызмет стилін таңдауға ҽсер етеді: адекватты шешімді талап ететін кҽсіби 

маңызды мҽселелердің тереңдігін ойланылған, ҿлшенген, дҽлелді жҽне дҽйекті зерттеудің 

орнынаҽбігершілік, ақталмаған тҽуекел, мҽселені шешуге жҥйесіз ҽдіс жҽне басқалар. Ҽрбір 

студенттің жеке дара тілін табу – бҧл ҽлсіз студенттерге теңелу емес, алғыр студенттерге деген 

талаптарды арттыру. Тек осындай тҽсілде ҽрбір жеке тҧлғаның интеллектуалды жҽне жігерлі 

қабілеттіліктері толық іске асырылады, оның ҥйлесімді дамуы ҥшін перспективалар ашылады. 

Студенттік ортаның ҿзі тҧлғаға мықты тҽрбиелік ықпал жасайды. Адамдардың топтағы мінез-

қҧлқы ҿзінің ерекшелігіне ие: бір жағынан топтық нормалар мен қҧндылықтар есебінен топ 

мҥшелерінің бірегейленуі, мінез-қҧлықтардың ҧқсастығының артуы болады, ал екінші жағынан — 

топқа ҿзінің жігерлі, эмоционалды, инетеллектуалды, жеке тҧлғалық, коммуникативті, кооперативтік 

ҽсер ету мҥмкіндіктерінің артуы. Дҽл студенттік топта эмоционалды жҽне іскерлік тҧлғаралық 

қатынастардың қҧрылымдануының, қалыптасуының жҽне ҿзгеруінің серпінді ҥрдісі, топтық 

ҽлеуметтік рҿлдердің ҥлестірілуі жҽне лидерлерді ҧсыну жҥзеге асады. Коммуникативтілік 
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лидерліктің психологиялық аспектілермен қалыптасуы А.Маслоудың қажеттілік теориясына да 

негізделеді: адамда базалық қажеттіліктерден басқа метақажеттіліктер бар – базалықтан жоғары жеке 

тҧлғалық жетілудегі, рухани-адамгершіліктің ҿсуіндегі қарым-қатынас қажеттілігі, дҽл осы 

метақажеттіліктер, біздің пікірімізше, коммуникативтілік лидерліктің  қалыптастыруын туындатады. 

Анық етіп сҿйлеу қабілеті, коммуникативтік біліктілігі жоқ болған жағдайда коммуникативтілік 

лидерліктің болуы мҥмкін емес, сондықтан студенттің болашақ коммуникативтік лидерлігінің  

қалыптасуы коммуникациялық біліктілік бойынша жҧмыс жҥйесімен анықталады. Э.Бенвенистің 

адам екі рет пайда болғаны  туралы пікірі белгілі: біріншісінде - тілсіз, ал екіншісінде – тілмен. «Тіл 

белгілері адамның жан ҿмірінің қҧрылымын жҽне оның психикалық функцияларын сапасын 

дамытуға қабілеттілік жасайды  (қабылдау, жад, зейін, ойлау)»[7]. 

 Психологияда адамның жеке тҧлғалығы кҿптеген психологиялық, объективті жҽне субъективті, 

табиғи жҽне қоғамдық, ішкі жҽне сыртқы, стихиялық тҥрде немесе белгілі бір мақсаттарға сҽйкес 

ҽрекет етуші адамның еркіне жҽне санасына тҽуелсіз жҽне тҽуелді аспектілердің ықпал етуі 

нҽтижесінде қалыптасып дамиды. Сонымен бірге адамның ҿзі пассивті жаратылыс ретінде танылуы 

мҥмкін емес. Ол жасампаз, ҿзін ҿзі «жасаушы». Адам баласы биологиялық жаратылыс ретінде 

дҥниеге келуі жеткіліксіз, оған ҿзінің адам болу қҧқығын дҽлелдеуі керек. Жеке тҧлға болып 

туылады, тҧлға болып қалыптасады, даралықты қорғайды, ал лидерлікті топтағы зерделілікпен, 

жігерлікпен, ҿзіндік, коммуникативтік артықшылықпен жаулап алады деп санау негізделген. 

Коммуникативтік лидерліктің белгілі бір кҿріністегі психологиялық аспектілері жеке тҧлғада 

мынандай кҿрініс табады: 

трансценденттік ҿзіндік адамгершілік,  эстетикалық, этикалық, рухани байыту қажеттілігі тек 

ҿзі ҥшін ғана емес, ҿзгелер ҥшін де; 

эмпатиялық немесе жан ашу, есіркеу, тілдесетін серіктестің «тілін» тҥсіну қабілеті, мҽселені 

басқа адамның кҿзімен кҿре алу жҽне оның позициясын қабылдау жҽне ақтай алу; 

толеранттылықбасқа кҿзқарасқа деген шыдамдылық, бҿтен мҽдениетке «сіңу» ретінде; 

конгруэнттылық,немесе ҿзін-ҿзі тану тҽжірибесі, ҿзіңнің психикалық процестеріңді ҧғыну, 

ағылшын тілінен аударғанда ҿз-ҿзіңмен «кездесу жҽне келісімге келу» дегенді, ашық, шынайы, еркін, 

ҿз қателіктеріңнен қорықпай, ыңғайлы бетпердеге тығылмай  ҽрекет ету; 

сындарлылық (конструктивность), жанжалсыздықтық (неконфликтность),жағдайдың мҽнін 

ҧғыну қабілеттілігі жҽне талпынысы, бҥлдіруші энергияны жасаушыға бағыттай алу; 

бірлестіктік немесе жалпы қҧндылықтар мен мҽндердің негізінде ҽлеуметтің, ҧжымның бҿлігі 

ретінде ҿзіңді қабылдау, бір біріне деген ішкі бейімділік; 

рефлексивтілік,яғни ҿзін-ҿзі талдау, ҿзін-ҿзі бағалау, ҿзін-ҿзі бақылау тҽжірибесі, жағдайды 

парасаттылықпен жҽне ақылға салып қабылдай алу, ақпаратты нақты талдау, ҿз іс-ҽрекеттеріңнің 

нҽтижесін алдын-ала болжау, қателерді қабылдау жҽне тҥзетуге талпыну. 

Қорыта келгенде ҽр адамның бірегейлігі туралы тезис декларациясы арасындағы қазіргі 

келіспеушілік жҽне «барлығы сияқты болу» нҧсқамасы сияқты ҽлеуметтік қҧбылыстармен жеке 

тҧлғалықты шағын ҽлеуметтік бейімділікке, ал жеке тҧлғалық репертуардың байлығын ҽлеуемттік 

рҿлдердің ҽртҥрлілігіне ғана жинақтау, ЖОО-да оқу процесінде жеке тҧлғаны қазіргі заманғы 

психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің жаңа ҥрдістеріне назар аударуға мҽжбҥр етеді, бҧл 

коммуникативтік жҥйенің оқу ҥрдісінде ҧйымдастырудың айрықша нысаны ретінде ерекше орын 

алады. Оқу пҽнін оқыту ҥшін педагогикалық жағдайлар жасау, мҧнда мҧнда коммуникативтілік 

лидерліктің орны  ерекше назарда тҧр. Олай болмаған жағдайда, оқу процесінің объектісі ретінде, 

ҿзіндік даралығына қатыстылығынан тыс курстан курсқа инертті тҥрде ауысу кҥйінде жетектелуші 

рҿлімен келісіп, студенттік кездегі мерзімді «ҿтеп шығып», жоғары білім туралы дипломды алып, 

ЖОО тҥлегі маңызды тҧлғалық қҧндылықтарды, идеалдарды, мақсаттарды, мінез-қҧлық репертуарын 

қайта қарап жҽне жаңарта отырып, ҿзін-ҿзі «қайта реттеуге» мҽжбҥр бол 
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Тҥйіндеме  

    Мақалада қазақ тілін орыс тілді аудиторияларда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

жҥйесімен оқытудың мазмҧндық қыры ашылып кҿрсетілген. 

Резюме 
  В статье раскрывается содержательный аспект преподавания казахского языка в вузе  системой 

информационно-коммуникационной технологии. 

 

Қазіргі кезде оқыту  мазмҧнын педагог-ғалымдар жан-жақты жҽне тҥрлі бағыттарда қарастырады. 

Олардың дені оқыту мазмҧнын, біріншіден, білім алушылардың контингентін негізге ала отырып 

анықталатынын айтады, сонымен  қатар бҧл жерде оқыту мақсаты да ескерілуі қажет деп санайды. 

Қазіргі дидактикада оқыту мазмҧны білім беру мазмҧнынан туындайды деп қарастырылады. 

Оқыту мазмҧны білім алушы мен білім беруші ҥшін ҽр тҥрлі функция атқарады: білім алушы үшін 

оқыту мазмұны ақпараттық- коммуникативтік қызмет атқарса, білім беруші ҥшін ол ақпаратты 

таратушы, тексеруші, бақылап бағалаушы болып табылады, сондықтан да білім беруші ҥшін  

пҽндік-қҧралдық қызмет атқарылады, яғни оқыту мазмҧны білім алушыны тҽрбиелеу жҽне ақыл-ойын 

дамыту қҧралы болып табылады. Сондықтан да оқытушы оқыту мазмҧнын белгілей отырып, білім 

алушының алдыңғы білімін жҥйелеуге, кҿмек беріп, алдағы оқу мақсатының жҥйесін де жасайды.  

Жоғары оқу орындарындағы қазақ тілін ақпараттық технологиялар жҥйесімен оқыту мазмҧнын 

жетілдіру мҽселесі алғаш рет қозғалып отыр. Жалпы қазақ тілін оқыту мазмҧнын анықтау бҥгінгі 

кҥнгі қазақ тілін оқыту ҽдістемесінде ҿзінің толық жҽне жеке зерттеуін талап етіп отыр. Ҽдістеменің 

маңызды  болып табылатын мҽселесі қазақ тілін игерту ҥшін «Нені оқытып, неге оқыту керек?» деген 

сҧраққа жауап іздестіреді. Бҧл жерде біріншіден, ҽдістеменің ғылым ретіндегі статусы жҽне оның ҿзге 

ғылымдармен байланысы арқылы танылуы керек, - дейді ҽдіскерлер [1, 34 б.; 2, 45-51 б; 3, 23 б.; 4; 5; 

6]. 

Қазақ тіліне оқыту мазмҧнын  қазақ тіліндегі қалыптастырылатын нақты дағдылар мен біліктерді 

жҽне де тілдік қҧралдарды тілді тасымалдаушының сҿйлеу нормаларына сҽйкестендіре алатын 

қабілеті бар шынайы қарым-қатынастың моделі ретінде қарастыруға болады.  

Қазақ тілін оқыту мазмҧнын айқындау, біріншіден, лингвистика ғылымы негізінде қарастырылады. 

Лингвистика тілді адамдар қатынастарында қолданатын белгілі бір кодтар жҥйесі ретінде зерттеп, 

тілдік қҧралдардың сҿйлеуде қолданылуын, яғни тілдік нормаларды сипаттайды, индивидтің 

сҿйлеуіндегі тілдік қҧралдарды қолдануын реттейді. Лингвистика адамдардың сҿздер мен 

айтылымдарды сҿйлеу мен жазуда пайдалануын, яғни узусты зерттейді. Сондай-ақ  тілде 

қолданылатын стилистикалық қҧралдар мен тілдің дыбыстық, морфологиялқы, синтаксистік, 

лексикалық қырларын жҽне де ауызша жҽне жазбаша сҿйлеудің тілін зерттейтін ғылым. Ал ҽдістеме 

тілді оқытуға байланысты, лингвистикада жан-жақты зерттелетін барлық кодтарды оқыту 

проблемасымен айналысады. Ҽдістеме ҥшін ғылымдағы тіл мен сҿйлеудің ажыратылуы маңызды.  

Лингвистикада тіл деп ҽлеуметтік маңызды код пен адамдардың санасында қалыптасқан оның 

қолданылуының  ережелері танылады. Тіл қарым-қатынасқа қажет тілдік қҧралдар мен оларды 

қолдану ережелерінің жҥйесі. Сҿйлеу нақты қарым-қатынас актісіндегі тілдік жҥйенің жҥзеге 

асырылуы. Сондықтан да сҿйлеу ҧғымы ҥдеріс жҽне сол ҥдерістің ҿнімі сҿйлеу шығармасы ретінде 

қарастырылады. Сонымен қатар сҿйлеу бірлігі жҽне тіл бірлігі ажыратылады. Тілдік бірліктер 

фонемалар, морфемалар, сҿздер, фразеологиялық тіркестер, микро- жҽне макро- мҽтіндер, яғни тілдің 

формалды семантикалық белгісі бойынша ҧйымдастырылған элементтер. Ал сҿйлеу бірліктері 

ситуативті шартталған ҽртҥрлі ҧзындықтағы айтылымдар. Сҿйлеу бірліктерінде тіл элементтері 

семантикалық-коммуникативік белгілері бойынша ҧйымдастырылады. Сонда сҿйлеу бірліктері нақты 

бір қарым-қатынас жағдайына сҽйкестендіріледі [7, 34 б.]. 

Тілді оқытудың мазмҧны ҥнемі қозғалыста болатын жҽне ҿзгерістер енгізілетін оның пҽндік 

қырлары мен процессуалды қырлары кҿрініс табатын категория болып табылады. Оның бірінші қыры 

пҽнге оқыту ҥдерісіне кіргізілетін тҥрлі біліммен сҽйкестендірілсе, екінші қыры жазу жҽне ауызша 

коммуникацияны жҥзеге асыруға қажет дағдылар мен біліктерді қалыптастыруды кҿздейді.  Оқыту 
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мазмҧнын кҿптеген ҽдіскерлер оның жалпы педагогикалық тҧрғыдан тҥсіндірілуін айтады. Соның 

ішінде оның қҧрамына оқыту ҥдерісінде ҽлем туралы білім, қызмет атқару тҽжірибесі, 

шығармашылық қызмет тҽжірибесін, шынайы болмысқа деген эмоционалдық қатынасты қосады [8, 

41-63 б.].  

Сонымен оқыту мазмҧнына білік пен дағды қалыптастыру жҽне білімнен басқа білім алушының 

эмоционалды бағалау қатынасын да қосуға болады, яғни тілді ҥйренуші ҥшін сабақ барысында 

естіген, тыңдаған жҽне кҿргенінен басқа олардың санасында ҿзге мҽдениетті танудағы психикалық 

ҥдерістер де маңызды рҿл атқармақ  [9, 123-124 б.]. Н.Д.Гальскова мен Н.И.Гез шетел тілдерін 

оқытудың мазмҧнының компонентін мақсат, пҽндік аспект, процессуалды аспект деп алып, оның 

ҽрқайсының фунционалды қызметтерін сипаттап кҿрсеткен. Олардың ҽрқайсысының ҿзінің қҧрамдас 

бҿлшектері анықталған.  

Ҽдіскерлер шетел тілін оқыту мазмҧнын оқыту теориясындағы оқу мазмҧнының қҧрылымына сай, 

яғни білім, шығармашылық қызмет тҽжірибесі, қызметті іске асыру тҽжірибесі, шынайы болмысқа, ҿз 

қызметіне, ҿз ҿзіне эмоционалды қҧндылық қатынастар негізінде жасаған. Ал оқу пҽнінің мазмҧнын 

жетілдіру оқыту теориясында  олардың негізгі компоненттері оқу материалын ұтымды таңдау, оқу 

материалын орналастырудағы уақыт тиімділігі, оқу материалын жаңа ақпараттарды кҿпдеңгейлі 

ҿңдеу ҥшін оқу материалын ұтымды бҿлу, оқытудың бастапқы кезеңінде білім алушының ҿз бетінше 

табысты жҧмыс жасауына қажет білім, білік, дағдыларды қалыптастыру ҥшін аудиториялық 

сабақтарды кҿптеп шоғырландыру, жаңа жҽне игерілген ақпараттарды логикалық сабақтастығын 

қамтамасыз ету, жаңа материалды ҿткен материалды терең игеру ҥшін жҽне қайталау ҥшін белсенді 

қолдану, оқу уақытын ҥнемді, оңтайлы қолдану деп белгіленген. Қарым-қатынас саласын 

айқындаудың негізіне салынған ҽлеуметтік-коммуникативтік сҿйлеу ҥлгілері ретінде алынған орталық 

категория лингводидактикада болмыс немесе адамдардың «шынайы ҿмірінің ҥдерісі» деп 

анықталған. Бҧл сала объективті берілген шарттармен қоса, жеке индивидтердің жҽне толық бір 

ҧрпақтың қызметінің алғышарттарын да қамтиды.  Осыған сҥйене отырып, қарым-қатынастың тҿрт 

макросаласы ажыратылады жҽне де олар тілдік практикалық қолданысын айқындаушы бастапқы 

фактор болып табылады. Ол салалар белгілі бір сҿйлеу типтеріне сҽйкестендіріледі: 

14. адам қызметінің ҿндірістік (материалдық практикалық) саласы; 

15. тҧрмыстық қарым-қатынас саласы – ауызекі сҿйлеу (кҥнделікті)  

16. мҽдени қарым-қатынас саласы, оның негізіне кҿркемҿнер, ғылыми шығармашылық ҥдерістері 

жатады  – кҿркемҿнер жҽне ғылыми сҿйлеу; 

17. қоғамдық-саяси қызмет саласы (жеке адамның қоғамдағы жҽне тарихтағы орны) – кең 

мағынадағы публицистикалық сҿйлеу, оның ішіне тҥрлі бҧқаралық коммуникация қҧралдары да кіреді 

[10, 89-91 б.]. 

 Олардың негізінде қазіргі кезде қазақ тілін оқытуда мына салалар ажыратылған: 

1. Отбасылық сала. 

2. Ҽлеуметтік тҧрмыстық сала. 

3. Оқу кҽсіби сала. 

4. Кҽсіби мамандық саласы. 

5. Ҽлеуметтік мҽдени сала. 

6. Ойын сауық, ҽуестену саласы. 

7. Ресми қоғамдық саяси сала. 

8. Қазақстан бойынша елтанымдық сала [11, 15 б.]. 

Сонымен тілдің практикалық қолданысында оған сҽйкес сҿйлеу типтері ажыратылады жҽне де ол 

белгілі бір лингвосоциум аясында болады. Ҽрбір қарым-қатынас саласы сол қарым-қатынас ҿтетін 

жағдайлардан ажыратылмайды. Оларды нақты экстралингвистикалық контекст деп атайды. 

Экстралингвистикалық контекст немесе коммуникация контексі сҿйлеу актісінің «Неге?»жҽне 

«Қалай?»ҿтеді деген сҧрақтарына жауап береді. Бҧл контекст кім, қайда, жҽне қашан сҿйлеу 

айтылымдарын тудыртатынын жҽне қабылдайтынын айқындаушы қарым-қатынас ситуацияларының 

контексін қосады [12, 45-б.]. Қарым-қатынас жағдаятының  ішінде коммуникативтік актінің мағына 

мен мҽні, маңыздылығы ашылады, ал коммуникативтік ситуация сҿйлеу қарым-қатынасының 

ынталандырушысы болып табылады. Екінші жағынан, жағдаят коммуникацияның толыққанды жҽне 

толық қҧқылы қҧрамдас бҿлігі болып табылады. Сонымен қатар сҿйлеу коммуникациясының 

кҿптеген элементтері ҿздерінің вербалды айтылымдарына ие болмайды, олар жағдаяттарда беріліп, 

айтылымдардың пҽндік мазмҧнын кҿрсетіп тҧрады.  

Қарым-қатынас ресми жҽне бейресми жағдаяттарда, жеке жҽне топтық қатынастарда, тікелей жҽне 

жанама тҥрде ҿтіп тҧрады. Бірінші параметр бойынша ситуацияларды стандартты жҽне стандартты 
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емес немесе вариабельді деп ажыратады.  Кез келген жағдаят объективті болады жҽне де ол міндетті 

тҥрде адамның санасынан ҿтеді. Бҧл ҿз кезегінде қарым-қатынас жағдаяты, жағдайы мен сҿйлеу 

арасында адам санасы орналасады деп айтуға негіз бола алады.  Ал нақты сҿйлеу ҽрекеті сҿйлеу 

қызметінің қҧрамдас элементі ретінде жағдаймен емес, оның адам санасында қалыптасқан модельдері 

арқылы анықталады [13, 272 б., 21 б.]. Адамның миы нақ осы кезеңдегі нақты жағдаяттардың 

сҽулесін қалыптастырумен қатар, ҿткенді, яғни есінде сақталған ҿткен ситуациялардың сҽулесін де 

қалыптастырып, келер ситуацияларды да қҧруға бейім [14, 280 б.]. Осындай жағдайда адам тек қана 

жағдаяттарға реакция беріп қоймай, олармен кездескен жағдайда ықтимал болжалдарды қажет етеді, 

сондықтан да ол сол ситуацияға сҽйкес мінез-қҧлық таңдауы тиіс. Ана тілінде бҧл операциялар 

жылдам жҽне автоматты тҥрде жҥріп жатады, ҿйткені адамның ҽлеуметтенген ортасы ол ҥшін табиғи 

орта болып табылады жҽне де ол жерде стереотиптенген коммуникативтік бірліктер анықталып 

тҧрады. Адам кейбір ҽлеуметтік орталардың аясында қарым-қатынас типін модельдейді.   

Кҿптеген стереотиптенген, ҽлеуметтік шартталған қарым-қатынастың вербалды жҽне бейвербалды 

қҧралдары ішінен жағдаятқа сҽйкес жҽне типті болатын нҧсқаны ғана таңдайды. Біріншіден, тілді 

оқыту процесінде  ситуацияны оның барлық параметрлерімен модельдеу керек жҽне тілді 

ҥйренушілердің бойында сол ҿзге тілдік қҧралдарды қолданудың дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру керек.  

Ал, екіншіден, тілді ҥйренушілерді оқытылып жатқан тіліндегі  типтік жағдаяттардың ҽлеуметтік 

мҽдени ерекшеліктеріне баулып, олардың вербалды немесе бейвербалды қарым-қатынас 

қҧралдарының ерекшеліктерін ескере отырып қолдану дағдыларын қалыптастыру керек. Қарым-

қатынас саласы ақпараттық ерекшелікке ие. Сондықтан да олардың ҽрқайсысының аясында белгілі 

бір тақырыптарды ажыратуға болады. Олар ҿз кезегінде  ҽлеуметтік ҿзара қарым-қатынастың сҽйкес 

жағдаяттарында   талқылау немесе қабылдау пҽнін қҧрайтын тақырыптар жиынтығын қҧрайды. 

Сонымен бірге коммуникативтік жағдаяттар бір тақырыпты жҽне/немесе кҿптақырыпты болады. Бір 

тақырыптылар «Дҥкенде», «Кітапханада» т.с.с. болса, кҿптақырыптылар кҿрген кино бойынша 

талқылаулар, кітап туралы конференция т.с.с. Тақырып пҽндік сала ретінде болмыстың кең 

фрагменттері болуы мҥмкін. Ондай тақырыптар бҥгінгі кҥні кейбір мамандықтарға арналған қазақ 

тілінің типтік бағдарламаларында да берілген. Мысалы, «Танысу», «Жҧмыс кҥнім» т.с.с.  

Сондай-ақ тақырып бір ситуация аясында туындаған нақты мҽтін немесе айтылым ретінде де 

қарастырылады. Тақырып бҧл тҧрғыдан мҽтін туу немесе мҽтінді қабылдау ҥдерісінде жағдаяттармен 

шартталған пайымдау тҥрінде беріледі. Осы жерде тақырып, жағдаят, мҽтіннің шынайы қарым-

қатынас ҥшін ҿзара байланыстылығы кҿрінеді.Тілді оқыту мазмҧнының тақырыптық компоненті 

концентрлік ұстаным негізінде ҧйымдастырылады. Тілді оқытудың келесі  сатысында тақырып білім 

алушылардың жас ерекшеліктеріне ҿзекті болып табылатын кҥйде жаңа деңгейде қайталанып 

отырады. Мҽтіндер коммуникация актісінің негізгі буыны бола тҧрып, коммуникативтік, 

прагматикалық, когнитивті, эпистемиялық қызмет атқарады. Мҽтіннің коммуникативтік қызметі оның 

адам қарым-қатынасы мен серіктестердің қарым-қатынасы бойынша ҿзара ақпарат алмасудағы 

маңызды қҧрал болуы, ал прагматикалық қызметі қарым-қатынас жасаушылардың ҿзара қатынастары 

ҥдерісінде ҽлеуметтік психологиялық ҽсер ететіндігінде. Когнитивті қызмет тҧлғаның концептуалды 

жҥйесіндегі ҽлем туралы пайымдаулары мен ой қорытындыларын қалыптастыру мен айтудың қҧралы 

болуымен кҿрінеді.  Сондықтан да мҽтіндерде  ҽлем туралы жаңа білім беріледі.  

Мҽтіннің эпистемиялық қызметі оның нақты лингвоҽлеумет мҥшелерін қоршаған болмысты жҽне 

олардың ҿздерін кҿрсетуімен кҿрінеді. Бҧл жерде мҽтін белгілі бір қоғамдық-тарихи тҽжірибенің ҿмір 

сҥруі жҽне білімді сақтаушы форма ретінде кҿрінеді. Сонымен мҽтін  нақты бір тілдік деңгейдің 

мағыналық жҽне қҧрылымдық бірлікте ҧйымдастырылған, берілетін ақпараты бар сҿйлеу қызметінің 

ҿнімі болып табылады.  Ал мҽтіннің ақпараттық жҽне қҧрылымдық-мазмҧндық ерекшеліктері  тілдің 

белгілі бір сала аясындағы қарым-қатынас тақырыбымен анықталады. Шынайы коммуникация 

кҿптеген мҽтіндер типімен ерекшеленеді. Олар мына кестеде берілген (Кестелер 1-2). 

Тілді оқытудың ҽлеуметтік-мҽдени компоненті қазақ халқының мҽдениетімен тҧрмыс-салтымен, 

дҽстҥрлерімен, тарихымен таныстырады. Бҧл компонентті елтану, линвгоелтану білімдері қҧрайды. 

Біріншісіне энциклопедиялық жҽне фондық білімдер жатады, яғни оқылып жатқан тілдің 

тасымалдаушыларының кҥнделікті ҿмірі, тҧлға аралық қарым-қатынастары, қҧндылықтары, 

сенімдері туралы білім жатса, ал екіншісіне оқушылардың фондық коннотативті, эквивалентсіз 

лексиканы білуі жатады. Тілді ҥйренуші қаншалықты лингвоелтану жҽне елтану ақпараттарын игеріп, 

қолданса, соншалықты оның тҽжірибесінде ассоциативті ҽлемдік бейнесі кеңірек болады.  

 

Кесте 1 – Мҽтін типтері 
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Мҽтіндер Фильмдер   
Кҿркем 

 

кҥнделікті қарым-қатынасты реттеуші публицистикалық   

 Телефонмен сҿйлесу 

Этикеткалар 

Жеке хаттар 

Телеграммалар 

Қысқаша 

ҿмірбаяндар 

Факстер 

Жарнамалар 

Хабарлар 

Метеомҽліметтер 

Кестелер 

Кіру билеттері 

Энциклопедиядан алынған мақалалар 

Кестелер,графиктер,  

диаграммалар 

Плакаттар 

Гороскоптар 

Нҧсқаулықтар 

Хабарлар бағдаламалары. 

Іскери  

хаттар 

Ҿтініштер 

Қысқа репортаждар 

Қысқа мақалалар. 

Ғылыми кҿпшілік 

мақалалар 

Газеттік 

репортаждар 

Интервью 

Мультфильмдер 

Кҿркем фильмдер 

Деректі фильмдер 

 

Кесте 2 – Мҽтін типтерінің тақырыптар мен коммуникативтік міндеттерге сҽйкестігі 

Тақырып Мҽтін типі Коммуникативтік мақсат пен 

міндеттер 

Қысқы ауа райы 

 

 

 

 

 

 

Интернетпен танысайық! 

Метеомҽліметтер. 

 

 

 

 

 

 

Жарнама. 

Тҧратын мекенжайының ауа райы 

теледидар арқылы тыңдап айту. 

Интернеттен ауа райы туралы мҽлімет 

тауып, оны теледидардан алынған 

мҽліметтермен салыстырып айтып 

беру. 

Интернет желісін қосуға арналған 

жарнама дайындау. 

Интернет қызметі туралы мекеменің 

презентациясын жасау. 
 

Мҧндай оқыту компоненті тілді ҥйренушілердің ҿзге мҽдениет феноменін тҥсінуге ҥйретуді 

кҿздеуі тиіс. Осындай мақсат қоя отырып, оқытушы тілді ҥйренушілердің тек қана тілге мҽдени 

феномен ретінде қҧндылық қатынастарын емес, сонымен бірге ҿзінің қҧндылықтарын да қабылдауды 

ынталандырып, рефлексиялауға бағыттауы керек. Оқытудың тағы бір компоненті ол тілдік білімді 

қҧрушы қарым-қатынастың тілдік қҧралдары. Олар: оқытылып жатқан тілдің негізін жҥйе ретінде 

тану; тілдік бірліктердің ой тҥзілген айтылымдарға айналуына кҿмектесуші ережелер; мағыналары 

тҥрлі тілдерде ҽртҥрлі кҿрінетін ҧғымдар. Бҧл жерде бастысы тілді оқытуда коммуникативтік бағытты 

ҧстану, яғни тіл міндетті тҥрде тілді ҥйренуші студент ҥшін қарым-қатынас қҧралына айналуы керек, 

яғни тек қана тілдік қҧбылыстардың айтылу жоспарымен қатар, мазмҧндық жоспар да іске 

асырылады.  

Қазақ тілінің тілдік қҧралдарының ҿзіндік ерекшеліктері бар. Сондықтан да ол тілдік құралдар 

қажет жағдаяттар мен тақырыптар аясында таңдалып белсендірілгені дҧрыс. Аталмыш мҽселені  

тілді оқыту мазмҧнының процессуалды аспектісі қарастырады.  Қазіргі кезде  ересектерді оқытудағы 

қалыптастырылатын тілдік білім, дағды біліктің ҿлшемдері айқындалып берілген. 

Білім – тіл ҥйренушілердің қарым-қатынасқа тҥсуі ҥшін ойын, сезімін, кҿңіл-кҥйін фонетика, 

лексика жҽне грамматикадан берілетін тілдік жҥйені меңгеруі.  

Дағды – фонетикалық, лексикалық, грамматикалық матиериалдарды автоматты тҥрде орындау 

ҽрекеті. 

Фонетикалық дағды – дыбыстарды дҧрыс дыбыстау, оны қабылдау, қайталау, сҿздерде қолдану. 

Лексикалық дағды – сҿзді қабылдау, мағынасын тҥсіну, сҿзді сҿйлемде жҽне ҽр тҥрлі сҿз тіркесінде 
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қолдана білу. 

Грамматикалық дағды – грамматикалық тҧлғаларды сҿйлеуде дҧрыс қолдануды қамтамасыз ету. 

Грамматикалық дағдылар қҧрамы: морфологиялық, синтаксистік, орфографиялық. 

Тіл ҥйренушінің қарым-қатынасқа тҥсуі ҥшін ҿзінің ойын толық жеткізу мақсатында жҽне 

ҽңгімелесушінің сҿзіне жауап беруі ҥшін алынған білім мен қалыптасқан дағдысын дҧрыс 

қолдануына қажетті білік қалыптастырылуы керек [15, 15-16-б.]. Қазақ тілін ақпараттық 

технологиялар жҥйесімен оқыту мазмұны жоғарыда кҿрсетілген барлық жағдайларға сай таңдалуы 

тиіс. Тілдік білім (лексикалық жҽне грамматикалық материал) олардың  айтылымдарда қолданылуы 

(продуктивті) мен мҽтіндерде танылуына (рецептивті) қарай екі топқа бҿлінеді. Мысалы, тыңдалып 

жатқан мҽтіндегі ақпаратты тҥсіну ҥшін қажет тілдік материалдар кҿлемі жеке айтылымдар тҥзуге 

қарағанда, кҿбірек болады, яғни бҧл жерде тілдік білім толығымен рецептивті тҥрде, тек қана аз 

бҿлігі продуктивті тҥрде игеріледі. Қазақ тілін оқыту мазмҧнын таңдауда оқыту жағдайлары 

ескерілуі керек. Біздің жағдайымызда жоғары оқу орындарындағы кҥндізгі, сырттай, қашықтан оқыту 

тҥрлерін атауға болады. Сондай-ақ оқыту мазмҧнын таңдауда  қалыптастырылатын қызмет тҥрінің 

басымдылықтары ескерілуі тиіс. Осыған байланысты қалыптастырылатын сҽйкес сҿйлеу дағдылары 

мен біліктері де анықталады. Шетел тілдерін оқыту мазмҧнын таңдаудағы тҽжірибелер мен 

теориялық, ҽдістемелік ҽдебиеттерді талдай келе, біз қазақ тілін оқыту мазмҧнын таңдауда мына екі 

принциптің ҧстанылуы тиіс деп ойлаймыз. Олар: 

1) мазмұнның толық жҽне оның білімдерінің игеруге сай болуы. 

2) оқу пҽнінің мақсатына жетуді іске асыру  үшін мазмұнның қажеттілігі жҽне 

жеткіліктілігі;  

Бірінші ҧстаным бойынша оқудың мазмҧны қойылған мақсатты орындау ҥшін маңызды болып 

табылатын компоненттерді қамтуы тиіс, ал екіншісі –студенттердің таңдалған оқыту мазмҧнын игеру 

ҥшін шынайы мҥмкіншілктерін ескеруді кҿздейді.  

Сонымен осы тҧжырымдарға сай біз жоғары оқу орындарында қазақ тілін ақпараттық 

технологиялар жҥйесімен оқытудың мазмҧнын былай айқындадық (Кесте 3). 
 

Кесте 3 – Қазақ тілін ақпараттық технологиялар жҥйесімен оқыту мазмҧны: оқыту 

компоненттерінің ҿзара байланыстары жҽне оларды іске асыру жолдары 

 

Қарым-

қатынас 

міндеті 

Мҽтін жҽне 

оның 

сипаттамасы 

Сҿйлеу 

біліктері 
Компенса-

циялық 

біліктер 

Оқу бірліктері Оқытудың 

ақпараттық 

техноло-

гиялары  
Мекеменің 

іскери хатын 

дайындау 

Ашық 

сипаттағы 

мекеменің 

ҽкелетін 

тауарлар-дың 

кешіктірі-луінің 

себептерін 

тҥсіндіру 

Болған 

жағдайды, 

деректерді 

сипаттау білігі, 

ашық кең 

жоспардағы 

ақпараттар-дың 

дҽлелдемелері 

арқылы сҧрау/ 

хабарлау 

Анықтама-лық 

ҽдебиеттермен 

жҧмыс істей 

білу. 

Айтылымдарды 

хаттың тҥріне 

қарай, мазмҧны 

мен мақсатына 

қарай қайта қҧру 

 

Анықтама-лық 

жҽне қҧжаттық 

мҽліметтер 

берілетін 

ҽдебиеттермен 

жҧмыс істей білуі 

Айтылымдар-ды 

логикалық жҽне 

бірізділікпен қҧра 

білу. Кең 

мағынадағы 

айтылымдар-ды 

қҧра білу. 

Компью-тер. 

Іскери хаттар 

жазудың 

ҥлгілері 

берілген CD 

Интернет 

желісі 

 

Қазақ тілін оқытудың мазмҧнын таңдау реті кҿпсатылы ҥдеріс. Олардың компоненттерінің бір-

бірімен тығыз байланыста болатынына қарамастан, оларды таңдау барысында белгілі біртҽртіп пен 

жҥйе болуы керек. Оқытудың мазмҧнын таңдауда оның пҽндік қыры айқындалып алынады. Бҧл жерде 

белгілі бір қатынас саласы  жҽне жағдаяты аясында  тілдік материалдардың сипаты, жанрлық жҽне 

мҽтіндердің стилистикалық ерекшеліктері маңызды рҿл атқарады.   
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Среди лингвистических дисциплин, занимающихся изучением языка, особое место занимает 

этнолингвистика, рассматривающая связь языка и духовной культуры, языка и народного 

менталитета, языка и народного творчества …» [Толстой 1997: 306]. Обращение к языку через 

призму связи языка и культуры, языка и особенностей национального сознания  представлено и в 

ряде других лингвистических дисциплин, поскольку современная лингвистика отличается 

обращенностью к человеку, антропоцентричностью [Телия 1996]. Антропоцентричность 

современной лингвистики предполагает изучение языка как части культуры, знакомство с явлениями 

культуры в процессе языкового образования. Культурно-историческая направленность 

лингвистического образования обеспечивает восприятие языка как части культуры, принадлежащей 

социуму, а самое главное, обеспечивает представление о себе как части этого социума в силу 

языкового единства.  

Подобный подход, безусловно, меняет ключевые позиции в изучении языка и речи, когда 

объектом изучения являются не только и не столько языковые единицы и  языковые, речеведческие 

категории, сколько функционирование единиц системы языка. Актуализируется значимость изучения 

и прикладных разделов лингвистики, например, графики, орфографии, и разделов, которые 

традиционно рассматриваются как теория языка, например, морфологии. Культурно-историческая 

направленность лингвистического образования заключается, во-первых, в отражении в 

лингвистическом образовании не только синхронных, но и диахронных процессов, причем 

диахронные процессы соотносятся с историей народа. Таким образом у обучающихся формируется 

мотивация на изучение языка в контексте культуры, понимание процесса овладения языком как 

составляющей культуры собственно личности и условия ее развития.  

Реализация культурно-исторической составляющей в языковом образовании определяется 

содержанием ФГОС начального общего образования, в котором отмечается, что реализуемый 

стандарт направлен на духовно-нравственное обучающихся, становление их гражданской 

идентичности, а «портрет выпускника начальной школы» включает такие личностные 

характеристики, как «любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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владеющий основами умения учиться…» [ФГОС НОО]. Обращение к ФГОС НОО позволяет сделать 

вывод, что при этом у младшего школьника должны формироваться такие ценности, как Родина, 

семья, учение и познание, ценности личностного взаимодействия. 

Полагаем, что обозначенные позиции в содержании лингвистического образования необходимо 

актуализировать, как только ребенок обращается к языку в качестве объекта изучения, поэтому в 

реализации культурно-исторической направленности языкового образования особую роль играют 

буквари. Наша задача заключается в том, чтобы определить потенциал первых учебных книг в 

решении данной задачи.  

Прежде всего обратимся к учебнику «Азбука» (В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина). Обращение к этой первой учебной книге объясняем тем, что 

данный учебник в разных изданиях и разных вариантах более сорока лет (с 1971 года) используется в 

обучении грамоте.  

Контекст культуры задан с первых страниц азбуки, где вербализуется мотивация учения и 

приводится русская пословица: «Учится – всегда пригодится», а затем приводятся иллюстрации и 

вопросы к русским народным сказкам: «Гуси-лебеди», «По щучьему велению», обращающие 

внимание школьников на ценность труда как родовой категории по отношению к учению. Заметим, 

что пословицы о пользе учения представлены на протяжении всей книги: «Век живи – век учись», « 

Повторение – мать учения», «Азбука – к мудрости ступенька», «Чтение – вот лучшее учение»; 

многие из приведенных пословиц повторяются, что дает возможность педагогу и школьникам 

неоднократно обсудить вопрос о том, почему нужно учиться и какое отношение к учению/обучению 

представлено в русской культуре и отражено в букваре.  

Осознание младшим школьником системы ценностей, значимых для русского народа, 

обеспечивается, таким образом, последовательным обращением к текстам малых фольклорных 

жанров. При этом актуализируются такие ценности, как труд: «Кто любит трудиться, тому без дела 

не сидится» (прочитав пословицу, учащиеся вспоминают сказку «Теремок» и продолжают разговор о 

труде), «Дело учит, дело мучит, дело кормит», «Труд кормит, а лень портит», учение: «Не стыдно не 

знать, стыдно не учится», «Ученье – путь к уменью», «Корень учения горек, а плод сладок», семья: 

«Не нужен и клад, когда в семье лад», «При солнце тепло, пи матери – добро», Родина: «На чужой 

земле и весна не красна», «Всякому мила своя сторона», «Жить – родине служить», дружба: «Нет 

друга – ищи, а нашел – береги», «Дружба крепка не лестью, а правдой и честью», «Ты, гроза, грозись, 

а мы друг друга держись», «Где дружбой дорожат, там враги дрожат», «Старый друг лучше новых 

двух», мир: «Кто строит мир, пожнет счастье», «Мир строит, а война разрушает». 

Заметим, что больше всего в анализируемой азбуке пословиц о труде. При этом, как мы уже 

отмечали ранее, как труд рассматривается и учение/обучение. Не случайно поэтому, что части азбуки 

(данная учебная книга состоит из двух частей) начинаются со страниц, на которых приведены 

пословицы о труде и учении: в первой части ранее указанная пословица: «Учиться всегда 

пригодится», во второй части пословица: «Делу время, потехе час», в которой речь идет не только о 

ценности труда, но и об умении организовать свой труд, что также соотносится с «портретом 

выпускника начальной школы»: «…способный к организации собственной деятельности…» [ФГОС 

НОО] 

Определив связь обозначенных ценностей и пословицы как способа представления данных 

ценностей, отметим, что пословицы имеют собственную ценность в плане отражения мировидения 

носителей языка, как и произведения других жанров фольклора. В азбуке содержатся тексты и других 

малых жанров, например, загадки: «Без рук, без ног, а ворота открывает», шутки «Шапка и шубка, 

вот и весь Мишутка», скороговорки «Шила шапку, сшила тапку» и т.д., благодаря которым педагог 

помогает ребенку увидеть богатство языковых средств, точность, выразительность речи. 

Отражены в азбуке народные представления об окружающем мире, зафиксированные в 

пословицах и поговорках, например, о народном календаре «Сентябрь холоден, да сыт», о временах 

года «Ноябрь – ворота зимы», т.е. формируемое у школьника восприятие окружающего мира во 

многом опирается на восприятие, зафиксированное в раках данной культуры. 

Представив культурно-историческую направленность языкового образования в период обучения 

грамоте как опору на тексты, отражающие народную культуру и народные представления, 

подчеркнем также, что культурно-историческая направленность языкового образования 

обеспечивается последовательным обращением к русской литературе. Овладевая грамотой, школьник 

читает отрывки из произведений русской классической литературы: А. Пушкина, И. Бунина, 

С. Есенина, детской литературы: К. Чуковский, Б. Заходер, М. Пляцковский, А. Барто, Е. Благинина, 

– ставшей классикой. В конце азбуки приведена подборка произведений для самостоятельного 
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чтения, это произведения русских писателей для детей и о детях: М. Пришвина, А. Барто, 

С. Маршака, Л. Толстого, С. Михалкова и др.  

Культурно-историческая направленность первой учебной книги проявляется не только в наличии 

текстов, связанных с русской культурой, но и в представлении сведений о истории России, например, 

о Петербурге («Красуйся, град Петров!», «Москва – столица России»), представление артефактов 

российской культуры: Кремль, Красная площадь. 

Изучение языка в контексте культуры обеспечивается и наличием сведений об истории языка. 

Диахронический аспект в изучении языка в данной учебной книге последовательно соотнесен с ее 

основной задачей – обучением грамоте, поэтому в «Азбуке» сообщаются сведения по истории 

русской графики, приводятся ранее существовавшие названия букв и их начертания. Школьники 

знакомятся с историей создания славянской азбуки, с ранее существовавшими названиями букв и их 

изображением. Связь языка и культуры в данной части азбуки показана наиболее ярко: от рассказа об 

истории русской графики авторы-составители переходят к описанию содержанию букваря 

И.Федорова, обращая внимание школьников на содержащиеся в данном букваре тексты – это 

молитвы, в том числе азбучная молитва, поучения.  

«Азбука» авторов-составителей В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, 

М.В. Бойкиной не единственная учебная книга по обучению грамоте младших школьников. В 

Федеральном перечне учебников указаны и другие книги по обучению грамоте, в данной статье 

остановимся на книге «Букварь» Т.М. Андриановой, поскольку этот букварь достаточно широко 

используется в школьной практике, что подтверждается нашими наблюдениями. 

В «Букваре» Т.М. Андриановой культурно-исторический аспект языкового образования также 

связан с обращением к ценностям: дружба «Один за всех, а все за одного», «Старый друг лучше 

новых двух», Родина, труд «Рабочие руки не знают скуки», язык (русский язык), здоровье «Здоровье 

дороже богатства», язык как уникальное средство общения, учение. Заметим, что обращение к 

указанным ценностям не всегда предполагает чтение фольклорных текстов, прежде всего, пословиц, 

с беседой по их содержанию. В качества материала для бесед выступают фрагменты текстов 

произведений, описанные в букваре ситуации. Очевидно, ценность учения/обучения авторам-

составителям представляется особенно значимой, поэтому, как и в ранее проанализированной азбуке, 

ценностное отношение к учению актуализируется с помощью пословиц: «Азбука – к мудрости 

ступенька», «Ученику – удача, учителю – радость», «Испокон века книга растит человека», «Век 

живи, век учись». 

В букваре для чтения предлагаются произведения других малых фольклорных жанров: загадки: 

«Встала яркая дуга на крутые берега. Через речку мост готов, он окрашен в семь цветов», 

скороговорки: «На дворе трава, на траве дрова», «Кукушка кукушонку купила рубашонку», 

колыбельные песни: «Баю-бай, баю-бай, спи, Ванюша, засыпай..». Отражен народный календарь: 

«Летний день за зимнюю неделю», эпизодически представлена лексика с национально-культурной 

семантикой [о национально-культурной семантике лексики см. Чиликова И.А.]: «лапоть»: Не 

трудясь, и лаптя не сплетешь», с реалиями российской действительности: названия моделей самолета 

«АН», «ТУ». 

Фрагментарно включен материал, связанный с ознакомлением школьника с родной страной: 

Москва – столица России, города России (Тула, Самара, Ростов и др.), река Волга. 

Также в букваре представлен диахронический аспект в изучении языка. Как и в азбуке, диахрония 

связана с историей самого языка: «Как зарождалась речь», с историей возникновения письменной 

речи, с историей русской графики. Приводятся ранние названия первых букв русского алфавита и 

этимология слова «азбука», даются сведения из истории букварей. Реалии культуры рассматриваются 

одновременно с историей языка: «Узнай, как в старину называли на Руси отца и мать». В букваре 

имеют место фразеологизмы: надуть губы, унести ноги, найти общий язык и т.д., единицы, 

отражающие «…опыт языкового коллектива, который безусловно связан с его культурными 

традициями…» [Телия 1996 : 214]. 

Дети овладевают чтением, обращаясь к произведениям: А. Пушкина, Л. Толстого, В. Сутеева, 

Н. Носова, В. Бианки и т.д. В читальном зале в конце букваря приведены тексты В. Бианки, 

Н. Сладкова, Е. Чарушина и других писателей.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Культурно-исторический аспект 

языкового образования в первых учебных книгах реализуется благодаря обращению к ценностям 

народа и текстам, в которых фиксируются эти ценности. Эпизодически включается материал, 

связанный с реалиями культуры народа, с реалиями России. Показана связь истории народа и 

истории языка. Поэтому, сказав  б эпизодичности включения культурно-исторического материала, 
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мы должны подчеркнуть и другое: уже на этапе обучения грамоте у учащихся формируется 

представление, что система языка и языковые могут меняться с течением времени, эти изменения 

могут носить различный характер и касаться разных сторон языка. Поскольку на этапе овладения 

грамотой очень значимо, чтобы внимание детей было сосредоточено прежде всего на формальных 

признаках единиц языка, приводимые исторические сведения связаны прежде всего со способами 

передачи единиц языка на письме, с историей письма. Также связь языка и культуры народа 

школьники видят благодаря обращению к фольклорным произведениям и произведениям 

художественной литературы. Культурно-историческая направленность языкового образования 

косвенно отражена в особенностях оформления данных учебников. В учебниках много иллюстраций, 

которые выполнены в традициях прошлого столетия.  

Завершая разговор о возможности реализации культурно-исторической направленности в 

языковом образовании, мы хотели бы обратиться к высказыванию С.Д. Лихачева о богатстве 

русского языка. «Богатство русского языка определяется на … четырех уровнях: 1) на уровне самого 

запаса слов, который чрезвычайно богат благодаря тысячелетнему опыту, 2) на уровне богатства 

значений и нюансов значений, 3) на уровне отдельных концептов, 4) на уровне совокупностей 

концептов…» [Лихачев 1997:286]. Признавая, что концепт отражает  наши  представления, в том 

числе представления о ценностях, мы  можем сказать, что уже на этапе обучения грамоте учебные 

книги определяют некоторые пути усвоения богатства русского языка, которые в дальнейшем найдут 

отражение в методическом аппарате учебников по русскому языку. Именно культурно-исторический 

подход в языковом образовании обеспечит принятие, а не отторжение родной культуры, что, к 

сожалению, нередко наблюдается сегодня, и обеспечит становление личности ребенка в социуме, где 

есть интересные для него города, реки, люди и даже слова.  
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нацией, народом. Процесс формирования таких качеств индивида, которые обеспечивают его 

включение в определенную общественную целостность, и называется социализацией. В процессе 

социализации индивид осваивает знания, нормы, ценности, принятые в той или другой общности 

людей, но воспринимает, впитывает их не пассивно, а преломляя через свою индивидуальность, через 

свой жизненный опыт. Так он становится личностью, представляющей собой неповторимый 

ансамбль общественных отношений. 

Культурный рост личности не может произойти при редком, хаотическом общении с искусством. 

Только совокупность многих художественных влияний помогает формированию эстетической 

культуры человека. Человек овладевает миром культурных ценностей постоянно, на протяжении всей 

жизни, и этот процесс становится основой его личности. Трудно переоценить значение воздействия 

искусства на общее психическое развитие ребенка, на формирование его личности, выявление и 

правильное развитие его потенциальных духовных возможностей. /1/ 

Особую значимость в процессе социализации и индивидуализации развития ребѐнка отводится 

богатому и разнообразному миру искусства, который помогает человеку развить свои чувства и 

обогатить душу. Искусством можно любоваться, восхищаться, но его можно и создавать, т.е. 

рисовать, лепить, делать поделки и т.д.  

Искусство, в котором объективируется и в наибольшей степени концентрируется эстетическое 

отношение человека к миру, является незаменимым фактором социализации личности, связывая ее с 

обществом самыми сокровенными узами и воздействуя на самые сокровенные стороны 

человеческого поведения. При этом приобщение к многообразным эстетическим отношениям через 

освоение эстетических и художественных ценностей совершается без какого-либо ущемления 

суверенности самой личности, а напротив, через ее развитие и духовное обогащение, и что 

чрезвычайно важно, совершенно свободно. 

Изобразительное искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других областях 

человеческой деятельности, поэтому приоритетные цели художественного образования, лежат в 

области воспитания духовного мира человека, развития эмоционально - чувственной сферы, 

образного мышления и способности оценивать окружающий мир, согласно законам красоты. 

Изучение изобразительного искусства призвано осуществить одну из главных задач современного 

образования – воспитание всесторонне развитой личности, призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Знакомство с миром искусства даѐт учащимся 

возможность повысить свой уровень культуры, поэтому то и занятия искусством, как и любым 

другим делом, требуют максимальной концентрации воли, самодисциплины, умения организовать 

свое время и деятельность. 

   Эти аспекты, связанные с воспитательной ролью искусства, являются важными  практически во 

всех видах искусства, ведь искусство как зеркало отражает уровень развития общества, социально 

значимые проблемы, процессы, происходящие в социуме, нормы и образцы поведения, присущие 

конкретному обществу; 

Изобразительная деятельность является одним из главных видов деятельности детей в 

дошкольном возрасте. Так же, как и игра, этот вид деятельности позволяет ребенку «входить» в 

социальный мир в воображаемом плане. Содержание и мотив подобной деятельности всегда связаны 

с реализацией потребности ребенка делать то, что в реальной жизни ему недоступно. Эта 

деятельность, как правило, является результатом познания, которое осуществляется в ходе 

наблюдения, слушания, просмотра и др. Ребенок отражает в ней приобретенные впечатления и 

эмоциональные переживания. И хотя изобразительная деятельность в большей мере плод фантазии, 

воображения человека, она важна для социализирующейся личности — воображение снимает 

психологические барьеры, воздвигаемые реальностью. Пытаясь творить на бумаге, ребенок 

изображает основную идею предмета. Ребенок рисует не предмет, а свои представления о нем, 

основанные на детском реализме, то есть без учѐта внутренних связей между объектами. Внешний 

мир становится лишь предлогом для рисования, в котором он вновь и вновь создаѐт собственную 

модель окружающего мира. Таким образом, рисуя, ребенок познаѐт огромный мир, в том числе мир 

социальных отношений. 

В рисунках детей воссоздается целостность восприятия художественно- пространственной 

картины мира, проявляется их отношение к окружающим людям, отражается понимание характеров 

близких людей, членов семьи. По рисункам можно отследить формирование творческих замыслов 

маленьких художников и их стремление к несбыточным мечтам. И хотя в обыденном сознании 
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взрослых детский рисунок выглядит порой как наивный, технически слабо проработанный и не 

вполне понятный, - сегодня изобразительная деятельность, рассматриваемая как важное направление 

детского творчества, чрезвычайно актуально и ценно, так как является видом деятельности, в которой 

наиболее естественно и ярко проявляются креативные качества воспитанника. К сожалению, в 

настоящее время, в следствии увлечения цифровыми технологиями феномен детского рисунка 

недостаточно полно используется для нравственно-эстетического наполнения развивающей 

предметно- пространственной среды дошкольной образовательной организации или группы. 

Педагогические наблюдения показывают, что детский рисунок способен внести в образовательную 

среду не только особую позитивную атмосферу добра, оптимизма и радости жизни, но и отразить с 

помощью изобразительных средств отношение ребенка к происходящим событиям, окружающему 

миру.  

Абсолютно все дети способны. Они рисуют, сочиняют стихи, любят фантазировать. Рисование - 

не просто забава, а творческий труд, развивающий способность ребенка открывать и познавать 

окружающий мир. 

Рассматривая вопрос социализации детей посредством изобразительного искусства, можно 

сделать вывод, что формирование нравственности связывается со свободой его внутреннего мира, с 

неограниченной жаждой познания окружающего, понимания смысла жизни. 

Изобразительное творчество в системе дополнительного образования находит разнообразные 

формы выражения: это и индивидуальные, и коллективные работы, быстрые наброски и композиции, 

которые создаются за несколько занятий. 

На сегодняшний день легче всего привить приобщить и социализировать посредством 

изобразительного и других видов искусства ребенка в учреждениях дополнительного образования, 

так как именно эта система образования детей на фоне общих социальных условий выгодно 

отличается  от других подобных учреждений добровольностью и общедоступностью обучения .  

Социально значимые качества личности создаются и закрепляются там, где ценятся свобода 

творчества, любовь, терпение и взаимопонимание. /2/ 

Социальная значимость дополнительного образования заключается в его многогранном влиянии 

на развитие творческих сил личности в достижении ближних и дальних перспектив ее 

профессионального развития личности, содействие в выборе учащимися профиля обучения на основе 

своевременного выявления индивидуальных возможностей и потенций человека, формировании 

опыта творческой деятельности при включении в разнообразные новые виды интеллектуально 

насыщенного труда, варьировании и изменений сложившихся способов преобразования знаний. 

Дополнительное образование, по мнению И.П. Смирнова и Е.В.Ткаченко, - «… будучи менее 

инерционным, чем учебно-программное, урочное преподавание, может задавать тон ломке 

методических стереотипов, рождению новых подходов, технологий, привносить дух живого диалога, 

раскрепощенности, доверия, откровения». /3/ 

Становление дополнительного образования как системы имеет длительную предысторию и на 

всех этапах своего развития сопровождалось разработкой соотвествующих теоретических и 

прикладных вопросов и в отечественных , и в зарубежных научных исследованиях.  

«Энциклопедия внешкольного образования» Е.Н. Мендынского, впервые изданная в 1923 году, 

содержала глубокий анализ и научное обоснование имеющихся исследовании по проблеме 

внешкольной деятельности детей. Издание имело для своего времени определенную 

методолгическую значимость, поскольку  представляло собой попытку научного построения теории 

ныне школьного образования, развитие которой в последней трети ХХ века трансформировалось в 

сферу внешкольного, неформального, дополнительного образования. /4/ 

В середине 1930-х годов наибольшее распространение получили комплексные (или 

многопрофильные) и однопрофильные типы внешкольных объединений. Начинает развиваться 

клубное движение, охватывающее и взрослое и детское  население. Создаются специальные клубные 

учреждения, входят в традицию клубные дни в учебных заведениях и на предприятиях. Детские 

клубы представляли собой сообщество детей, организованные на основе самодеятельности, но 

находящиеся под педагогическим руководством./5 с.14/ 

Что касается дополнительного образования детей в Казахстане  на сегодня, то можно сказать что 

это - реально действующая подсистема образования, для которой не закончился процесс ее 

теоретического осмысления, социально - культурного самоопределения и нормативно - правового 

утверждения.  

Директор Республиканского учебно-методического центра Н.Д.Жамадилов, в своей работе 

указывает на то, что в 90-х годах произошло превращение внешкольных организаций в организации 
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дополнительного образования детей и юношества, а само дополнительное образование в наше время 

стало важным и неотъемлемым компонентом общего среднего образования /6, с 26/ 

Можно выделить несколько основных функций дополнительного образования: 

1) образовательная – получение ребенком новых знаний, умений и навыков, обучаясь по 

дополнительным образовательным программам; 

2) воспитательная - определение четких нравственных ориентиров, ненавязчивое приобщение к 

культуре; 

3)  функция социализации – приобретение ребенком основных навыков воспроизводства 

социальных связей, освоение социального опыта; 

4) интеграционная - создание психологического климата, позволяющего объединить взрослых и 

детей не только в рамках учреждения дополнительного образования, но и в повседневной жизни; 

5) функция самореализации – личностное саморазвитие, самоопределение ребенка в культурно и 

социально значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха; 

6)  креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов; 

7)  компенсационная - предоставление ребенку в избранных им сферах творческой деятельности 

определенных гарантий достижения успеха; 

8) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

9) профориентационная - содействие определению жизненных планов ребенка, 

предпрофессиональную ориентацию, формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности. 

 Перечисленные функций показывают, что дополнительное образование детей должно стать 

неотъемлемой частью любой образовательной системы. «Сегодня в Казахстане для обеспечения 

доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей предусмотрено 

увеличение числа детей, обучающихся по программам дополнительного образования с 21,6 до 30 %  

и создание условий по реализации творческих способностей, индивидуальных потребностей 

школьников». /7/ 

Изучение потенциальных возможностей учреждений дополнительного образования, а именно 

процессов происходящих в детских коллективах различной направленности, в том числе и 

изобразительной, а так же влияние их на успешность социализации личности представляет особую 

значимость, поскольку иллюстрируют не только общие тенденции в процессе становления личности 

под влиянием социальных институтов, но и позволяют наметить пути оптимизации процесса 

вхождения детей в мир взрослых. 

Умелые педагоги способны не только основать прочный фундамент эстетически развитой 

личности, но и посредством эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека, 

ведь именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие 

сущностных эстетических качеств будущей личности. Показатели социализированности – это 

обобщенные показатели соответствия человека социальным требованиям, предъявляемым к данному 

возрастному этапу. /8/ 

Изобразительное искусство помогает приобщить детей к мировому культурному наследию, 

особенностям организации разными народами мира окружающего природного пространства, а 

учреждения дополнительного образования,  где проходит весь процесс социализации, дает ощущение 

свободы, непринужденности и безграничности творческого развития с учѐтом индивидуальности 

каждого ребѐнка, формирование умения видеть, слышать, чувствовать, творить и сопереживать, 

осознанно относиться к искусству, быть развитой культурной личностью. 
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Аннотация.  Исходя из признания диалога основной формой общения людей и речевого 

поведения человека, обосновывается значимость развития диалогических умений детей младшего 

школьного возраста. Подчеркивается, что только в симбиозе с дополнительным образованием школе 

удастся сформировать полноценную коммуникативную личность. Система дополнительного 

образования детей представлена как особый вид образования в Российской Федерации, 

направленный на всестороннее развитие интеллектуальных, духовно-нравственных, физических и 

профессиональных потребностей ребенка. Описывается модель развития диалогических умений 

детей младшего школьного возраста, реализующаяся на базе Школы скорочтения и управления 

информацией, работающие по методике Л.Л. Васильевой. 

Abstract.Based on the recognition of dialogue as the main form of communication and verbal behavior 

of man, explains the importance of the development of the Dialogic abilities of children of primary school 

age. It is emphasized that only in symbiosis with additional education, the school will be able to create an 

efficient communicative personality. The system of additional education of children is represented as a 

special kind of education in the Russian Federation, aimed at the comprehensive development of intellectual, 

moral, physical and vocational needs of the child. Describes the model development of the Dialogic abilities 

of children of primary school age, realized on the basis of School of speed reading and information 

management, working melt according to the method of L. L. Vasilyeva. 

Аннотация:Танудынегізгеалаотырыпдиалогнегізгінысанықарым-қатынасадамдарменсҿйлеу-

адамныңмінез-қҧлқынанегізделеді, 

дамытудыңмаңыздылығыдиалогическихдағдыларынкішімектепжасындағыбалалардың. 

Атапкҿрсетілгендей, 

тексимбиозеқосымшабілімменмектептесҽтіқалыптастыруғатолыққандыкоммуникативтікжекебасынку

ҽландыратын. 

ҚосымшабілімберужҥйесібалалардыңҧсынылғанерекшетҥріретіндебілімберуРесейФедерациясыныңб

ағытталғанжан-жақтыдамыту, зияткерлік, рухани-адамгершілік, 

физикалықжҽнекҽсібиқажеттіліктерін. 

Сипатталадыдамумоделідиалогическихдағдыларынкішімектепжасындағыбалалардың, 

реализующаясяМектепбазасындажылдамоқужҽнеақпараттыбасқару, 

жҧмыстающиеҽдістемесібойыншал. Л. Васильева. 

 

Диалог – это основная форма общения людей. С точки зрения коммуникативной, умение вести 

диалог – необходимое условие успешной социализации и адаптации человека, особенно маленького 

человека, младшего школьника, который с приходом в школу попадает в незнакомую для него среду, 
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осваивает новую для себя социальную роль ученика и вынужден действовать согласно правилам, 

предписанным обществом для этой новой роли. 

 С точки зрения лингвистики, диалог рассматривается как акт социально-речевого 

взаимодействия, как «регулярный обмен высказываниями-репликами» [Винокур 1998: 119], как 

«цепь реплик» [Щерба 1957: 114]. Следовательно, в диалоге всегда участвуют как минимум два 

человека, и это касается любого языка, в частности, и русского, и казахского. Как замечал Л.В. 

Щерба: «В диалоге куются новые слова, формы и обороты». В диалоге, по меткому замечанию 

М.Бахтина, «рождаются идеи». Таким образом, диалог – это процесс взаимного общения, когда 

реплика сменяется ответной фразой и происходит постоянная смена ролей.  

Одна из главных задач речевого развития младшего школьника – овладение связной 

диалогической речью. Ее успешное решение зависит от разных условий: речевой среды, социального 

окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, познавательной 

активности ребенка и т.п. Ребенку нужно научиться в процессе диалога ставить вопрос и давать ответ 

на вопрос, реагировать на просьбу, приказ, извинение собеседника, информировать о своих 

действиях или желаниях и реагировать на подобное со стороны второго участника разговора. Все это 

наталкивает на мысль, что умение вести диалог – это умения речевого поведения. Соблюдения 

правил разговора содействуют успешной социализации человека. Безусловно, всѐ это необходимо 

принимать во внимание в процессе целенаправленного развития умений диалогической речи. 

Обращаясь к актуальности совершенствования диалогической речи младших школьников на 

научно-теоретическом уровне, следует отметить, что основу теоретических разработок составляют 

работы таких ученых, как М.Р. Львов, Т.А. Ладыженская, М.С. Соловейчик и др. Развитию 

коммуникативных умений посвящены труды К.Д. Ушинского, Н.М. Соколова, В.И. Чернышева. 

Вопрос о развитии диалогической речи учащихся младших классов в современной методической 

литературе разрешается в разных аспектах. В своих работах по развитию речи Т.А. Ладыженская, 

М.Р. Львов, Л.Д. Мали дают методические указания по работе над обогащением словаря учащихся. 

В.И. Капинос ставит и решает вопросы о культуре речевого развития.  

Одной из важных задач образования в Российской Федерации в настоящее время является 

формирование у школьников мотивации к овладению знаниями и способами действий с ними в 

соответствии с требованиями общеобразовательной школы и общества в целом. Нам кажется, что эта 

задача не ограничивается рамками какой-то одной страны. 

Сегодня во всем мире – и это общеизвестный факт! – образованным человеком является не тот, 

кто обладает специальными (предметными) знаниями, но тот, кто отличается разносторонним 

развитием, ориентируется в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе 

ценностей. Школа дает общее образование, но, к сожалению, школа не учит самому говорению. 

Учебное время отдается работе по усвоению учащимися информации, составляющей содержание 

дисциплин школьного цикла, а развитию диалогической речи уделяется недостаточно внимания в 

силу малого количества учебных часов, отводимых на предметы лингвистического цикла, в 

частности, риторики и развития речи.  

Компенсировать этот недостаток можно благодаря системе дополнительного образования, которая 

способствует многогранному развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней 

профориентации. 

Система дополнительного образования детей – особый вид образования в Российской Федерации, 

направленный на всестороннее развитие интеллектуальных, духовно-нравственных, физических и 

профессиональных потребностей ребенка. В учреждениях дополнительного образования занимаются 

дети в возрасте от 5 до 18 лет.  

Основная цель современной системы дополнительного образования детей – создание 

методических и технических возможностей для получения знаний, а также условий для творческого 

развития ребенка. Современная система дополнительного образования кроме традиционных форм 

включает в себя новые методы. Все более популярными становятся авторские программы развития и 

дополнительного образования, новейшие методики занятий. Структуры системы дополнительного 

образования формируют у детей самосознание, ощущение ценности личности, самостоятельность и 

уверенность в своих силах. Занимаясь дополнительным образованием, ребенок развивает интересы, 

удовлетворяет творческие потребности, усваивает знания в том объеме и темпе, которые позволяют 

его индивидуальные особенности [Винокур 2009: 228]. 

Обучение диалогической речи в системе дополнительного образования происходит на основе 

овладения учащимися наиболее типичными формами диалогического общения, для этого создаются 

специальные ситуации общения, в которых формируются умения участвовать в словесной 
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коммуникации.  

Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в 

ребенке потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической системы. 

Следовательно, педагогам очень важно знать и понимать проблемы друг друга – тех, кто связан с 

предметным обучением в школе, и тех, кто профессионально занимается дополнительным 

образованием детей. 

В связи с этим совместная задача педагогов заключается в том, чтобы развивать и закреплять у 

школьников  умение вызвать речевую реакцию собеседника, получая нужную информацию, 

реагировать на реплики, давать утвердительный или отрицательный ответ, задавать вопросы и 

отвечать на них, быть инициатором дискуссии, поддерживать и доводить ее до конца. Поэтому 

сегодня, как никогда, актуальным является взаимодействие общеобразовательной школы с системой 

дополнительного образования. Только в этом симбиозе работа по развитию диалогической речи 

учащихся начальной школы будет более эффективной, если ребенок дополнительно и 

систематически нарабатывает эти умения вне школы. В связи с этим совместная задача педагогов 

заключается в том, чтобы развивать и закреплять у школьников  умение вызвать речевую реакцию 

собеседника, получая нужную информацию, реагировать на реплики, давать утвердительный или 

отрицательный ответ, задавать вопросы и отвечать на них, быть инициатором дискуссии, 

поддерживать и доводить ее до конца. 

Активное введение разнообразных методик и форм по развитию речи в системе дополнительного 

образования способствует более эффективному развитию коммуникативных умений, развитию 

активного самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального мира ребѐнка, 

формированию позитивного отношения к учѐбе 

В современных условиях, когда объѐм необходимых человеку и обществу знаний быстро 

возрастает, встает задача быстро считывать информацию и распоряжаться ею. Мы расскажем об 

одном интересном опыте, позволяющем решить эту задачу – это Школа скорочтения и управления 

информацией Л.Л. Васильевой, которая существует с 1991 года. На сегодняшний день в России и за 

рубежом работают 130 центров по данной методике, которая  предлагает систему упражнений, 

позволяющих сделать процесс восприятия и усвоения информации для малышей, школьников, 

студентов, специалистов и руководителей более доступным. 

Специально разработанные упражнения развивают образное мышление, концентрацию, 

переключаемость и устойчивость внимания, улучшают зрительную память и скорость зрительного 

восприятия, гибкость, вариативность мышления, обеспечивают гармонизацию работы обоих 

полушарий. На этой базе развиваются различные коммуникативные умения ребенка, в том числе и 

диалогические. 

Школы скорочтения и управления информацией, работающие по методике Л.Л. Васильевой, 

предлагают несколько программ, ориентированных на конкретный возраст: «Вундеркинд» (с 5 до 10 

лет) готовит малышей к будущей школьной нагрузке; «Техника чтения и развития памяти» (с 10 до 

14 лет) обучает группировать, классифицировать, систематизировать информацию, четко мыслить, 

давать лаконичные и точные ответы на поставленные вопросы; «Скорочтение, развитие памяти и 

управление информацией» для взрослых и старшеклассников; «Антивозрастная 

программа»поддержит функции мозга в любом возрасте, остановит его старение, ухудшение 

мыслительных процессов.  

Ниже представлены примеры упражнений согласно разработанной нами модели формирования 

умений диалогической речи у детей младшего школьного возраста, апробированные автором 

настоящего исследования на занятиях в тренинговом центре по методикам Л.Л. Васильевой. Модель 

включает в себя 3 блока, каждый из которых содержит определенные модули. 

Блок 1.  «Работа с детьми».  

Модуль 1. «Формирование умения выстраивать содержание диалога: реплики соответствуют 

ситуации и типу диалога, соблюдается логичность в следовании реплик». 

Упражнение 1. Игра «Лабиринт». 

Сначала показываем образец диалога (на доске лабиринт такой же, как у каждого ребѐнка). После 

этого дети работают парами: ходят друг к другу в гости.  

В аналогичных играх важно учесть уровень развития детей, работающих в парах. Когда один 

ребѐнок намного сильнее, чем другой, более сильному становится скучно, он становится рассеянным. 

Однако когда уровни примерно одинаковые, дети будут взаимодействовать продуктивно.  

Упражнение 2. Домысливание диалога.  

Этот вид работы прост тем, что начало разговора уже дано. Нужно лишь его продолжить. На этом 
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приеме отрабатывается навык включения в речевую ситуацию, адаптации в беседе. Работа строится 

следующим образом. Дети делятся на пары. Каждой паре выдается лист с началом диалога, общим 

для всех. Дается время на обдумывание. Затем этюды проговариваются вслух и обсуждаются. Прием 

интересен тем, что варианты продолжения у всех разные и дети с нетерпением ждут, что же 

придумали другие. Примеры диалога: «Друзей должно быть много! Если с кем-то поссоришься, 

всегда есть с кем пообщаться! – Но ведь друзей не может быть много…» 

Модуль 2. «Формирование умения начать, закончить разговор, адекватно реагировать на 

вопросы и комментарии, поддерживать разговор». 

Упражнение 1. «Поговорим». Дети объединяются в пары, за 15 секунд необходимо придумать 

тему для обсуждения, и далее в течение трех минут выстраивается диалог. Во время беседы по 

сигналу учителя один из собеседников встанет и переходит к другому участнику (меняются 

участники пар) и начинает обсуждать заданную ранее тему другой группы. Если участники 

затрудняются в выборе темы для беседы, можно предложить следующие: «Мои планы на каникулы», 

«Интересный фильм», «Моя любимая игра», «Музыкальная группа». После окончания времени 

упражнения можно провести рефлексию – обсудить с детьми их впечатления от упражнения, что 

поможет ученикам самим обнаружить слабые моменты работы. 

Упражнение 2. Диалог по опорным точкам. Дети объединяются в пары. Для составления диалога 

произвольно берутся пять слов. Можно воспользоваться любой книгой, открыв ее на середине. Далее 

один из детей начинает диалог, другой продолжает заданную тему. Суть задания состоит в 

составлении и проговаривании связного диалога с использованием пяти выбранных слов 

(существительных, прилагательных, глаголов). На каждый рассказ затрачивается всего 2-3 минуты. 

Данное упражнение кроме развития умений диалогической речи активизирует воображение и 

способствует развитию логичности и гибкости ума. 

Модуль 3. «Формирование умения подбирать лексику, которая соответствует поставленной 

задаче, правильное использование лексики, отсутствие грубых лексических ошибок». 

Упражнение 1. Интервью. Педагог предлагает детям представить ситуацию, что им каким-то 

волшебным образом представилась возможность задать вопросы самым интересным людям планеты 

(политикам, учѐным, космонавтам, певцам и т.д.). 

– Кого и о чѐм ты захотел бы спросить? 

Разыгрывание таких ситуаций учит детей проявлять доброжелательный интерес к любому 

человеку, эффективно строить диалог. Напоминаем детям, что образованный и вежливый человек 

всегда легко найдет тему для разговора. Прилежное и разнообразное чтение даѐт возможность судить 

по-своему обо всѐм. Советуем ученикам использовать во время беседы правило речевого этикета: 

«Расспрашивать мало; говорить чуть больше; слушать ещѐ больше». 

Упражнение 2. Диалоги-сравнения. В диалогах-сравнениях взрослый из позиции организатора 

переходит в позицию соучастника, направляет от поверхностных признаков к более существенным. 

Лучше всего пары для сравнения брать из деятельности ребѐнка, обращая его внимание на то, во что 

или с помощью чего он играет, о чѐм расспрашивает, какие понятия употребляет.  

Например, пары для сравнения: дача – дом в городе, умный – глупый человек, игра – учеба, 

праздник – будни, ребѐнка ругают – хвалят, человек думает – действует, понимание – заучивание и 

т.д. Учитель начинает: «Я не знаю, что такое дача и чем она отличается от дома в городе».  

Модуль 4. «Формирование умения интонационно оформлять речь соответственно ситуации 

общения». 

Упражнение 1. Интонационное оформление диалога. Педагог рассказывает задание. 

«Послушайте, какая история произошла в сказочном весеннем лесу. Наконец-то выдался теплый 

весенний денек! В лесу от ясного солнышка светло, весело. Решила Синичка узнать, кто весну делает. 

Полетела она по лесу, повстречала Камень и Сосульку, расспросила. Каждый из них уверял, будто 

это он делает весну». 

Далее учитель предлагает придумать, какие разговоры получились у Синички с Камнем и 

Сосулькой. Что для Синички в разговоре самое важное? (Она хочет узнать, кто именно делает весну.) 

Каким голосом, с какой интонацией надо говорить за синичку? (За Синичку надо говорить 

нетерпеливо, заинтересованно.) Что является самым важным для Сосульки и Камня? (Они хотят 

убедить Синичку, будто это именно они весну делают.) Каким голосом, с какой интонацией надо за 

них говорить? (За них надо говорить уверенно, неторопливо, важно.) 

Модуль 5. «Формирование речевых этикетных умений при общении с окружающими». 

К данному модулю хорошо подходят упражнения из ранее рассмотренных модулей. Кроме этого, 

предлагаются и другие тренировочные задания типа речевые этюды.  
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Речевой этюд – особый вид работы, основанный на ролевой игре. Задача детей – составить 

короткий диалог на заданную тему. Причем важно, что заданная ситуация сначала решается в виде 

экспромта – без обсуждения, без подготовки, одной парой желающих. Затем после заслушивания 

этюд анализируется, разбираются возможные решения, и только после этого этюды на заданную тему 

составляются всеми участниками, присутствующими на занятиях. Кроме отрабатываемых этикетных 

умений при общении с окружающими подобная форма демократизирует отношения между детьми, 

учит не бояться критики, анализировать услышанную информацию. 

Упражнение 1. Разнообразное и уместное использование формул приветствия. Ситуации общения. 

Разнообразные формы приветствия и уместное их использование в разных ситуациях. Этюд 

«Встреча». 

Упражнение 2. Разнообразное и уместное использование формул прощания. Разнообразные 

формы прощания и уместное их использование в разных ситуациях. Этюд «Прощание». 

Упражнение 3. Правила эффективной просьбы. Правила обращения с просьбой. Этюд «Просьба». 

Упражнение 4. Правила разговора по телефону. Диалог по телефону. Этюд «Разговор по 

телефону». 

Упражнение 5. Решение конфликтных ситуаций. Умение управлять эмоциями. Этюд «Улаживание 

конфликта». 

Каждый участник диалога выступает в процессе речевого акта то в роли говорящего, то в роли 

слушающего. С психолингвистической точки зрения, в основе диалога лежит двустороннее 

отношение (стимул – реакция), допускающее различные комбинации.  

Проверка правильности решения предложенных детям диалогических задач происходит методом 

взаимопроверки, затем происходит обсуждение. 

Блок 2. «Среда». Создание соответствующей предметно-развивающей среды для успешного 

формирования диалогических умений у детей. 

Для развития умений диалогической речи, как и для всего образовательного процесса, необходимо 

создать предметно-развивающую среду, которая будет обеспечивать целостность педагогического 

процесса, качественный рост творческих способностей, эмоционального и физического благополучия 

младших школьников. Ребенок, приходя на занятия в различные учреждения системы 

дополнительного образования, хочет отвлечься от школьной атмосферы. И не нужно забывать о том, 

что дети младшего школьного возраста имеют игровую потребность. Необходимо учитывать 

возрастные, индивидуальные особенности и потребности детей младшего школьного возраста. 

Предметно-развивающая среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функцию. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Блок 3. «Работа с родителями». Сотрудничество учителя с родителями является залогом 

успешной воспитательной деятельности с учащимися, так как семья оказывает значительное влияние 

на развитие личности ребѐнка. 

Родители на практике должны видеть, каких результатов добиваются их дети, а также 

приобретают знания, необходимые для развития их способностей в семье. Сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса – одна из главных задач как общеобразовательной 

школы, так и системы дополнительного образования. Родители должны быть убеждены, что их 

участие в жизни школы важно не потому, что так хочет учитель, а потому, что это важно для 

развития их ребѐнка. Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс способствует 

улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного опыта родителей, 

повышению их родительско-педагогической компетентности. Очень важно, по мнению автора, 

давать обратную связь «педагог – родитель – педагог» после двух-трех занятий.  

В настоящее время общество сталкивается с тем, что современные дети вынужденно вовлечены в 

«молчаливый» процесс развития в связи с бурным ростом IT-технологий. Всѐ чаще дети используют 

современные гаджеты для «дружбы». Тем самым ребенок отвыкает говорить, еще и не научившись. 

Поэтому обязательно педагогом должна проводиться пропаганда знаний о важности и 

необходимости развития диалогической речи у детей. 

Особенно эффективным оказывается взаимодействие с родителями в том случае, когда учитель в 

начале разговора говорит о положительной динамике в развитии школьника. Это помогает 

заинтересовать родителей в дальнейших успехах своего ребенка, что способствует закреплению 

наработанных на занятиях умений по развитию диалогической речи в домашних условиях.  

Взаимодействие школы и семьи должно способствовать развитию современной школы, с одной 

стороны, а с другой – означать поворот общества к нуждам семьи. Только равноправное творческое 
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взаимодействие образовательного учреждения с семьями обучающихся является залогом 

полноценного развития ребенка. 

Вся работа с родителями должна строилась на основе учета речевой ситуации в семье и 

индивидуального подхода к разным типам семей. 

Таким образом, целый комплекс мероприятий, методов и приѐмов воспитательно-образовательной 

работы по развитию умений диалогической речи, объединенный нами в модель в силу подчинения 

мероприятий единым целям и задачам и реализации их на основе заявленных принципов и критериев, 

эффективно формирует и развивает диалогические умения младших школьников в системе 

дополнительного образования 
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Қазақтан шыққан тҧңғыш лингвист-профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов 1927 жылға дейін 

ауыл мҧғалімі, уездік, губерниялық, республикалық оқу-ағарту бҿлімдерінде ҽдіскер, педтехникум 

мҧғалімі болып еңбек ете жҥріп, оқыту-ағарту қозғалыстарының тікелей ҧйымдастырушысы, 

сауатсыздықты жою қозғалысының басшысы, елдегі мҽдени іс-шаралардың ҧйытқысы болды. 

Қ.Жҧбановтың сол жылдардағы сан-салалы еңбегі ҿзіне дейінгі қазақ зиялылары салып кеткен сара 

жолды жалғастырып, елге адал қызмет етуді басты мақсат етуден туған заман талабы жҽне қажеттіліқ 

болатын. Болашақ ғалымның Орынбордағы «Хҧсаиния» медресесін, Кҥйікқаладағы (Илецк) екі 

кластық орыс училищесін аяқтап, елге оралу уақыты 1917 жылғы қазан тҿңкерісінен кейінгі 

ҽлеуметтік-саяси ҿзгерістермен тҧспа-тҧс келді. Осы ретте Қ.Жҧбановтың танымал ғалым-профессор, 

қоғам қайраткері, ірі ағартушы-ҽдіскер, кҿсемсҿз шебері болып қалыптасуына 1918-1927 жылдардағы 

Ақтҿбе кезеңінің ролі ерекше екенін атап айтуға болады. Бҧл кезең оның ҧстаздық, ағартушылық, 

ҧйымдастырушылық қабілеттерін жан-жақты танытқан жылдар болды. Сол жылдары мерзімді 

баспасҿз беттерінде жарияланған Қ.Жҧбановтың «Сауатсыздықты жоятын нҧсқаушы мектеп», 

«Халық ағарту ағысындағы тҿңкеріс толқыны», «Мҧғалімдер, зер сал. Губатком, жҽрдем ет» (1925 

ж.), «Коммуна мектебі 7 жылдық болсын», «Мҧғалімдер курстары тарады» (1926 ж.), «Оқу 

жайындағы мҧңды осы бастан айту керек» (1926 ж.),  «Жаңа ҽліппені алу мҽселесі туралы», «Жаңа 

ҽліппе сабақтары», «Ойыл коммуне мектебі кімге тиіс?» (1925 ж.), «Еңбек мектебінің он жылдығы» 

(1927 ж.) сияқты мақалаларда қазақ ауылдарындағы мектептердің жағдайы, мҧғалімдердің ҽл-ауқаты 

жҽне оларға ғылыми-ҽдістемелік кҿмек керектігі, оқулықтың жетіспейтіні, кҿрнекі қҧралдардың 

тапшылығы баяндалып, білім беру мен тҽрбиелеудің ҿзекті мҽселелері сҿз болады. «Кедейдің» 1925 

жылғы 5-желтоқсандағы номерінде «Басшылық кҥшейтілмек» деген айдармен жарияланған 

«Мҧғалімдер, зер сал, губатком, жҽрдем ет» деген мақаласында Қ.Жҧбанов қазақ мектептері алдында 

тҧрған кҿкейкесті мҽселелерді кҿтеріп, толғамды ой-пікірлер білдіреді: «Қазақ ҧлт мектебі 5 жасар 

бала», - дей келе, автор осы жас баланы тҽрбиелеуші шешесі - қазақ мҧғалімі де сондай шорқақ 

екендігін жҽне оның себебін ашып кҿрсетеді: «...қазақ мҧғалімдерінің шорқақтығы да дҿрекілігінен, 
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кҽсібінің шалағайлығынан емес, білімі кемістігінен» [1,223].  Жаңадан ашылған қазақ мектептерінің 

жайын жақсы білетін Қ.Жҧбанов оларды жан-жақты дамыту ҥшін білікті басшылық жасау керек 

екенін атап кҿрсетеді: «... есептің тҿрт амалын шала білетін қазақ оқытушыларынан кҿпті кҥтуге де 

болмайды. Орыс оқытушыларына жоғарыдан басшылық Мҧнан ҽрі Қ.Жҧбанов қазақ мектептерін 

ҿркендетуге тҧсау болып отырған келесі жағдайларды атап кҿрсетеді: «Қазақ ҧлт мектебі жас бала, 

қазақ азаматының оқу бҿлімінде қызмет істері де жаңа нҽрсе, ҽрбір жаңалықтың жҥзеге асуына 

кедергілер, қызметкерлердің балаңдығы болмақшы. Екінші, бюджеттің жарлылығы болса, ҥшінші 

жағдай оқу бҿлімдерінде қызметкерлердің аздығы» [1,224]. Мақалада Қ.Жҧбанов келесі оқу жылынан 

бастап қазақ оқытушыларына бала оқытудың ҽртҥрлі ҽдіс-тҽсілдерін меңгерту мен жалпы 

басшылықты кҥшейту мақсатында «Жаңа мектеп» журналының шығарыла бастайтындығын, 

мектептерде мемлекеттік бағдарлама енгізілетіндігін хабарлайды. Сонымен қатар ғалым қазақ 

мектептеріндегі тҽрбие жҧмыстарын жақсартуға қатысты нҧсқауларды нақтылайды. Мҧнда ғалым, 

ҽсіресе, мектептің ҿзін-ҿзі басқаруын жандандыру, пионер ҧйымының жҧмысына басшылық жасау, 

мектептегі ҥйірме жҧмыстарын басқару (клуб, театр ҥйірмелері, т.б.) ҥлгілерін кҿрсету қажеттілігіне 

ерекше назар аударады. Аталмыш қҧжаттарды дайындаудың, басып шығарудың айтарлықтай 

қаржыны қажет ететінін ескеріп, Қ.Жҧбанов губерниялық қаржы бҿлімінің, жоспарлау комиссиясы 

мен губаткомның сметаны қайта қарап, 5000 сомдай қосымша қаржы бҿлуін сҧрайды: «...бҧл кҿп 

еріккеннің бірі емес, қазақ мектебінің кемістігі тудырып отырған сҧрау. Бҧған оң кҿзін салып, 

губатком қабылдауы керек» [1, 226]. Қ.Жҧбанов ҧсынған нҧсқау-ҥлгілер ҿз заманында ғана емес, 

қазір де ҧлт мектептеріндегі оқу-тҽрбие жҧмысын жандандыруға ҿз септігін тигізіп келеді. 

«Кедейдің» 1926 жылғы 29 шілдедегі номерінде жарияланған Қ.Жҧбановтың тағы бір мақаласы «Оқу 

жайындағы мҧңды осы бастан айту керек» деп аталады. Мақалада ағартушы губерниялық оқу бҿлімі 

мҧғалімдердің білім сапасына кҿңіл бҿлулері керектігін баса айтады жҽне оқушылар мен 

мҧғалімдердің қағаз-кітаптарына керекті қаржыны кҿбейту мҽселесін шешу қажеттігін ескертеді. 

Коммуна мектептерін жеті жылдыққа айналдыру, Ақтҿбеде жас ісмерлер мектебін ашу, мҧғалімдер 

даярлайтын бір жылдық курстар ашу жоспарланып отырғанын айта келе, мақала соңында автор 

оқырманды пікір білдіруге шақырады. Аталмыш мақалалар ағартушы-ҧстаздың ҧлт тағдырына 

байланысты ҿзекті мҽселелерді баспасҿз арқылы халық талқысына салып, қажет жағдайда тҥсіндірме 

жҧмыстарын жҥргізіп отырғанын кҿрсетеді. Ғалым қаламынан туған мақалалар проблема қою, есеп 

беру, зерттеу жҽне талдау мақсаттарын кҿздеумен бірге, ҧлт мектебінің ҿзекті мҽселелерін 

мемлекеттік тҧрғыда шешуге ден қойған қҧнды жарияланымдар ретінде ерекше аталуы тиіс.  

Қ.Жҧбанов 1926 жылы «Еңбекші қазақ» газетінің №14 санында «Аулақтан оқыту»атты мақаласын 

жариялайды. Бҧл мақаланың, ҽсіресе, қазіргі оқыту ісінің жаңаша саралануы тҧсында маңызы 

ерекше. Мҧнда ол қазақ жерінде білімді ҧлт кадрларын даярлау мҽселесінің ҽлі де шешімін таппай 

келе жатқандығы туралы мҽселе кҿтеріп, сауатты маман дайындаудың бірден-бір жолы аулақтан 

оқыту екенін тҥсіндіреді. Соңғы кездері жоғары жҽне орта арнаулы оқу орындарында ақпараттық 

технологияның дамуына байланысты заман талабына сай оқытудың бҧл тҥрі қашықтан оқыту 

(дистанционное обучение) деп аталып, ХХІ ғасырдың білікті мамандарын даярлауда жаңа қырынан 

таныла бастады. Қазір қашықтан (аулақтан) оқыту термині компьютермен тікелей қатысты 

қолданылса, термин ретінде компьютер пайда болғанға дейінгі мағынасын ғалым А.В.Хуторской 

былай тҥсіндіреді: «Данное понятие – одно из развивающихся понятий современной дидактики. 

Термин «дистанционное обучение» иногда употребляется для обозначения форм обучения, которые 

существовали задолго до появления компьютеров. Заочное, корреспондентское, домашнее обучение, 

экстернат – эти типы обучения претендуют на название  дистанционное», поскольку обозначают 

обучение на расстоянии, дистанции» [2, 444]. Анықтамадан кҿріп отырғанымыздай, бҧл ҧғымның 

бастапқы мағынасы оқытушы мен студент арасындағы қашықтан (аулақтан, сырттай) оқу 

ҽрекеттерінің ҥйлесімі ретінде қазіргі тҥсініктен аса алшақ кетпеген.  Олай болса, бҧл терминнің 

алғаш Қ.Жҧбанов мҧрасында кҿрініс табуын ғалымның ҿмірге қажетті білім беру тҥрлерін алдын-ала 

болжай білгенінен деуге толық негіз бар.  

Кейін Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының профессоры,  кафедра меңгерушісі 

қызметтерін атқарып жҥрген кезінде де, Қ.Жҧбанов қазақ тіл білімінің теориялық мҽселелерін 

зерттеумен айналумен бірге, қазақтың ҧлттық мектептерін қҧру, қалыптастыру, қазақ мҧғалімдерінің 

мҧң-мҧқтажы туралы мҽселелерді кҿтеруді бір сҽт тоқтатқан емес. Тіпті сол жылдары шығып  тҧрған 

беделді басылымдардың бірі «Ауыл мҧғалімі» журналының бас редакторы қызметін атқаруы да оның 

ағарту саласына қатысты проблемаларды шешуде баспасҿз мҧмкіндігін шебер пайдалана білгенін 

кҿрсетеді.   

1936 жылы Қ.Жҧбанов Республика Халық Ағарту Комиссариатының алқа мҥшесі ретінде 
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Қазақстанның екпінді мҧғалімдерінің І съезінде сҿз сҿйлеп, мҧғалімдердің білімін кҿтеру жҽне жалпы 

елімізде ғылыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізуді ҧйымдастыру сияқты сол кез ҥшін тың жҽне кҥні 

бҥгінге дейін қҧндылығын жоймаған сындарлы пікірлер айтады: «Мен оқу  сапасын арттыру жҽне 

Қазақстанда ғылыми-зерттеу жҧмысын ҧйымдастыру мҽселелеріне ғана тоқталмақпын. Бірақ мен бҧл 

майдан қызметкерлерінің ҿздеріне тҽуелді жағдайларға тоқталмақпын. Мектепке басшылықтың 

ҽдістері мен сипатын батыл жақсарту қажет. Басшылықты жанды байланысқа жҽне қағазбастылықпен  

басқаруға бҿлуге болады. Қандай да бір жалпы мҽселелер жҿнінде жазудың орнына мҧғалімдерге 

сабақты қалай қҧру, оқушыларға қажетті білімді қалай жеткізу, сауаттылық, сҿз мҽдениеті ҥшін қалай 

кҥресу қажеттілігі, сабақты қалай жандандыру керектігі жҿнінде, саяхатты қалай жҥргізуге 

байланысты, т.б. нақты нҧсқаулар берілуі керек [3,165]. Сондай-ақ ғалым мектеп мҧғалімдерінің 

біліктілігін арттыруға  ерекше кҿңіл бҿлу керек екендігін атап айтады: «Ең бастысы - мҧғалімнің 

даярлық деңгейіне байланысты. Сондықтан да оның біліктілігін арттыруға кҿңіл бҿлу керек. 

Мҧғалімдердің кҿпшілігінің білімі тҿмен,тіпті тҿмен білімнің ҿзі толық емес. Бҧл, жолдастар, факт. 

Бірақ фактіні келтіру жеткіліксіз, жағдайды ҿзгерту керек, оның барысында мҧғалімнің біліктілігін 

арттыру мҥмкін болатын жҧмыстың формалары мен ҽдістері туралы айту керек» [3,165]. Олай болса, 

Қ.Жҧбанов сол кездің ҿзінде-ақ қазақ мектептерін дамыту жолдары мен оларға нақты қандай кҿмек 

қажет екенін тап басып, дҽл айта білді.  

«Жанғазыға хат» атты мақаласында Қ.Жҧбанов ауыл мҧғалімінің сабақта қолданған ҽдістерін 

нақты сҧрап, анықтайды: «Неден бастап, нені ҥлгіге алып, нені іздеп, нешік жаттықтырып, немен 

аяқтадың?» деп,олардың тиімді-тиімсіздігіне мҽн береді, мҧғалімнің сабақ барысында кездестірген 

қиындықтарын анықтауға талпыныс жасайды [3,254]. Сол арқылы Қ.Жҧбанов оқыту ҥдерісінің 

негізгі тҥрі болып табылатын сабақтың оқушыларды оқыту мен тҽрбиелеудегі шешуші ролін атап 

кҿрсетеді. Бҧдан оқу мен тҽрбие ҥдерісінің біртҧтастығы кҿрінеді. Қай кезде болмасын, сабаққа 

қойылатын басты талаптардан салауатты, ҧлттық сана-сезімі жоғары, рухани ойлау дҽрежесі биік, 

мҽдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, білімді адамды тҽрбиелеу нысандарын айқын 

кҿруге болады.  

Міне, білім берудегі осындай талаптардың ҧлттық мектеп жағдайында ҿтетін сабақ барысында 

басшылыққа алыну қажеттігін Қ.Жҧбанов ерекше атап кҿрсетеді. Ол басшылыққа алған 

дидактикалық талаптар қазіргі ҧлттық  педагогиканың негізгі қағидаларымен сабақтасып жатқаны 

анық. Бҧл Қ.Жҧбановтың ҿз заманындағы қоғамдық-ҽлеуметтік жағдай қалыптастырған тҽрбие 

дҽстҥрін жетік білгендігін, бала тҽрбиелеуде оның маңыздылығын тҥсіне білгенін дҽлелдейді. Бҥгінгі 

дҥниежҥзінің ҿркениетті мемлекеттері сияқты, егемендік алып, қҧқықтық-демократиялық қоғам 

қҧруға бет алған Қазақстан жағдайында халықтық педагогика мен психология негіздерін басшылыққа 

ала отырып, ХХІ ғасырдың ҧлтжанды, терең білімді азаматтарын тҽрбиелеу мҽселесі ҿзінің 

ҿзектілігімен алдыңғы орынға шығып отыр. Осыған орай қазақ мектептерінің тарихы, ондағы 

оқытудың ҿзекті мҽселелері, оқу-тҽрбие ҥдерісінің жаңа сипатта дамуы жҽне оқу ҥдерісінде жаңа 

технологияларды пайдалану, жеке пҽндердің оқытылуы туралы проблемаларды шешуде ғалымдар 

халқымыздың бала оқыту мен тҽрбиелеуде Қ.Жҧбанов секілді ғҧламалардың еңбектеріне сҥйену 

қажеттігін ескертеді. 

«Ғалым ҧлт мектептерінің қай-қайсысында болса да, ана тілімен қатар сол халықтың рухы, 

тарихы, географиясы, экономикасы, ҽдет-ғҧрпы, тҧрмыс-салты, елдік дҽстҥрі жайында жҥйелі білім 

берілу керектігіне ерекше мҽн береді. Сабақ барысында меңгерілетін теориялық білім мен оны іс 

жҥзінде қолдана білу білігін қалыптастыру мақсатында берілетін жаттығу жҧмыстарын жҥзеге 

асыруда ғалым қазақ халқының еңбек қҧралдары, қоршаған орта қҧбылыстары, қолҿнер бҧйымдары 

сияқты ҿмірден алынған нақты мысалдармен тҥсіндіру ҽдісін шебер пайдаланды. Бҧл, ҽрине, 

оқушылардың танымдық шеңберін кеңейтуге жағдай жасайды. Сайып келгенде, бҧл мҽселелер оқу 

ҥдерісінде халықтық педагогика мен психологияға тҽн элементтерді енгізудің ҧлттық тҽлім-тҽрбие 

беруде маңыздылығын, қажеттілігін дҽлелдейді» [4, 47]. Ғалым қаламынан туған орта мектептің 6-

сыныбына арналған «Қазақ тілі» оқулығынан ҥзінді келтірейік: «Тігіліп  біткен киім, тоқылып 

шыққан ҿрмек, иіріліп болған жіп сияқты, сол кҥйінде адам керегіне жарарлық болып жасалған затты 

бҧйым дейміз. Бҧйым жасауға керекті затты материал дейміз» [3, 147].  

Қ.Жҧбанов еңбектерінің тағы бір ерекшелігі–теориялық ҧғымдарды тҥсіндіру мақсатында алған 

оқу материалдарының кҿпшілігінің қазақтың ҧлттық болмысына тҽн болып келетіндігі. Ғалым 

еңбектерінен мҧны дҽледейтін фактілерді кҿптеп кездестіруге болады: «Адамдар бҧрын табиғат 

сырының кҥштерін білмеген. Сондықтан олар табиғатқа адамша (жанды затша) тіл қатқан. Желді 

ысқырып шақырған, қҧйынды қуалаған, ауруды кҿшірген, тҥрлі жақсылық-жаманаттың иесі бар деп 
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тҥсініп, оларды бірде шомылдырып, бірде тамақ беріп ырза қылып отырған» [3,134]. «Сҿз деген не?» 

деген сҧраққа жауап бере отырып, ғалым адам баласының ҿзі таныған, ҿзі тҥсінген нҽрселердің 

бҽріне де белгілі бір ат бергенін атап кетеді де, зат-ҧғым-атау деген тізбекті былайша таратады: 

«Адам ҿзінің тіршілік тартысында кездесіп, пайдасын, я зиянын кҿрген нҽрселерді ғана елеген, 

соларды ғана білген. Шҿптердің ішінде мал жейтіндерін, отын болатын, бояу болатын, ем болатын, у 

болатындарын ғана білген, соларға ғана ат қойған»[3,150].  

Қ.Жҧбанов негізін қалаған ҧлттық педагогика заңдылықтарына сҥйенген халық даналығы, білім 

беру мен тҽрбиелеу дҽстҥрі бҥгінгі таңда жаңа қырынан ашылып, кейінгі ҧрпаққа ізденіс жолын 

нҧсқап келеді, оның ой-тҧжырымдары қазіргі жаһандану заманының ҿскелең талаптарына сай 

ҿміршең даналық екені дҽлелденуде. 
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Инклюзия является социальной концепцией современного государства, которая предполагает 

однозначность понимания цели – гуманизация общественных отношений и принятие права лиц с 

ВОЗ на качественное совместное образование. Инклюзия в высшем образовании – это ступень 

инклюзии в обществе, одна из гуманитарных идей его развития.  

Развитие инклюзивного высшего образования – это не создание новой системы высшего 

образования, а качественное и планомерное изменение системы высшего образования в целом. 

Процесса инклюзии студентов с ВОЗ в высших образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации 

права человека на получение доступного высшего образования. Инклюзивная практика реализует 

обеспечение равного доступа к получению высшего образования, и создания необходимых условий 

для достижения адаптации высшего образования всеми без исключения людьми, имеющими среднее 

образование, независимо от их индивидуальных особенностей,  родного языка, культуры, их 

психических и  физических возможностей. 

В МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск) активно разрабатывается стратегия развития 

инклюзивного образования не только в ВУЗе, но и в городе.  В МГТУ им. Г.И.Носова развернута 

большая работа по повышению квалификации специалистов, реализующих инклюзивную практику в 

городе на всех уровнях образовательного пространства. 

В целом же можно с уверенностью говорить об определенном накоплении опыта на самом 

высшем уровне образовательной системы - ВУЗ, «запуске» инклюзивного процесса практически на 

всех ступенях образовательной вертикали – от служб ранней помощи до высших учебных заведений, 

что дает нам право говорить о непрерывном инклюзивном образовании. 

Анализируя состояние инклюзивного образования в ВУЗе на настоящий момент, можно говорить 

о нем как об инновационном процессе.  

Практическое развитие инклюзивного образования в ВУЗе невозможно обеспечить без 

постоянного внедрения в инклюзивную практику методических разработок, программного 

обеспечения, методических руководств по организации и содержанию деятельности. 

Важное обстоятельство – это готовность высшей школы меняться. Для развития инклюзивной 

практики высшего образования нужны системные институциональные изменения, которые не 

происходят быстро. 

 Но самые сложные из них – это изменения в мышлении и сознании людей, начиная с психологии 

преподавателя,  самих обучающихся с ВОЗ, их сокурсников без ВОЗ. 

Внедрение инклюзивного образования в вузе сталкивается не только с проблемами социального 
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свойства, с трудностями организации «безбарьерной среды», но и с распространенными 

стереотипами и предрассудками, готовностью или отказом преподавателей, студентов и их родителей 

принять новые принципы образования, а также с недостатком систематических, комплексных 

психолого-педагогических знаний и технологий, специальных мониторинговых исследований, 

конкретной методики преподавания той или иной дисциплины для конкретных проблем ограничения. 

На этапе понимания и внедрения инклюзивного образования в ВУЗ серьѐзные прикладные 

исследования могут дать знания о процессах и результатах качественных изменений, повлиять на 

общие представления о возможности и эффективности процессов инклюзии в  образовании в ВУЗе. 

Сейчас инклюзивная образовательная практика в ВУЗе достаточно ограниченна, во многом 

экспериментальна, а методика преподавания дисциплин больше носит интуитивный характер. 

Важная характеристика начального этапа внедрения инклюзивного образования в ВУЗе – 

недостаточная профессиональная подготовка в этой области преподавателей высшей школы, 

способных реализовать инклюзивный подход. Они нуждаются в специализированной комплексной 

помощи и специальной подготовке со стороны специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной и педагогической психологии, в понимании и реализации подходов к индивидуализации 

обучения студентов с ВОЗ.  

Но самое важное, чему должны научиться преподаватели ВУЗа – это работать с разными 

студентами одновременно, и учитывать это многообразие в своей педагогической  и методической 

практике.  

Основной вопрос преподавателей-практиков «как?», пока не во всех случаях находит 

квалифицированный ответ. Иногда нужен педагогический, методический  поиск, эксперимент, 

интуиция и новаторская смелость. 

Так в отношении адаптации курса ―Английский язык‖ в формате инклюзивного обучения на 

неязыковых факультетах МГТУ им. Г.И. Носова в группах со студентами с ограничением зрения/ 

слепыми могут быть полезны следующие «ноу-хау»: 

1. Предварительная подготовка к занятиям требует технической адаптации материала: 

- перевод (набор) текстов в Word-формате, который «считывается» определенным ПО; 

- предварительная аудиозапись текстовых заданий в особом режиме, удобном для выполнения на 

слух; 

- анализ упражнений для урока, исключающих зрительно сопоставительные (например: найди 

ошибку в написании, орфографии), т.к. преподаватель не должен повторять несколько раз неверный 

вариант, а должен произносить только корректные фразы и предложения; 

- интерактивный режим работы с видео материалом допустим, но предполагается следующее: 

описать сцену происходящих событий на русском языке, фиксировать изменения сцены 

происходящих событий (например: здание, улица, магазин и т.д. с кратким описанием интерьера 

между фразами героев фильма). 

2. Оборудовать аудитории компьютерами со специальными  ПО,  синтезаторами речи и другими 

устройствами. 

Таким образом, на сегодняшний день основными направлениями ресурсного обеспечения 

развития инклюзивного образования в ВУЗе являются:  

1. Научное, педагогическое и методическое обеспечение деятельности преподавателей высшей 

школы;  

2. Психологическое сопровождение всех участников инклюзивных процессов: преподавателей, 

студентов, студентов с ВОЗ, родителей.  

3. Проектирование процесса взаимодействия различных подразделений ВУЗа обеспечивающих 

процесс обучения.  

4. Разработка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-

педагогического сопровождения процессов включения студента с ВОЗ в образовательную среду 

высшего образования; 

 5. Моделирование компонентов и содержательного наполнения инклюзивной образовательной 

среды. 

Литература: 
В статье использованы материалы личной «Педагогической копилки» автора и материалы курса повышения 

квалификации «Инклюзивное образование в ВУЗе» (09.10.17-26.10.2017 ИДПО «Горизонт», МГТУ 

им. Г.И. Носова ) 
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Работа высших учебных заведений направлена не только на обучение, но и на целенаправленное  

развитие  заложенного в каждом человеке творческого начала, воспитание у студентов чувства 

собственного достоинства с помощью эффективной организации самостоятельной работы, которая 

является важным видом учебной и научной деятельности студента.  

В русле деятельностного подхода самостоятельная работа представляет собой процесс, 

организуемый самим студентом в силу его внутренних познавательных мотивов в наиболее удобное, 

рациональное (с его точки зрения) время и контролируемый им самим на основе опосредованного 

системного управления ею со стороны преподавателя. Самостоятельная работа, по мнению 

И.А. Зимней, есть «всегда внутренне мотивированная деятельность, выполнение которой требует 

достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной 

ответственности и приносит удовлетворение как процесс самосовершенствования и 

самопознания»[1]. 

Для самого студента самостоятельная работа должна быть осознана как свободная по выбору, 

внутренне мотивированная деятельность, предполагающая осознание цели своей деятельности, 

принятие задачи, придание ей личностного смысла, подчинение выполнению этой задачи других 

интересов и форм своей занятости, самоорганизацию во времени и самоконтроля в выполнении. В 

предстоящей профессиональной деятельности специалист не может руководствоваться только 

внешними стимулами и мотивами. Для его профессионального становления важно уже в вузе 

формировать внутренние (ценностные) мотивы деятельности.  

Организация познавательной деятельности студентов в вузе должна содержать в себе 

необходимые предпосылки формирования ценностных мотиваций студентов, в частности, 

стремление к познанию, пополнение ценностного багажа. Самостоятельная работа, стимулирующая 

учебно-познавательную деятельность студентов, развивающая гибкость и нестандартность 

мышления, должна соответствовать следующим требованиям: 

- опираться на базовые знания, умения и навыки; 

- способствовать развитию познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

- быть направлена на овладение приемами мыслительной познавательной деятельности (анализом, 

синтезом, сравнением, сопоставлением, противопоставлением, обобщением); 

- развивать самостоятельность как качество личности. 

Мотивы и интересы в учении обусловливают развитие личностных качеств обучаемых: 

стремление преодолеть трудности, критически осмыслить ситуацию, мотивировать собственные 

действия, самостоятельно регулировать свое поведение. При этом на развитие познавательной 

самостоятельности как фактора развития личности студентов влияет не трудность задания, а 

осознание его как самостоятельного. 

В вузе учебным планом предусматривается выполнение самостоятельной работы студентами в 

большом объеме. Поэтому важным становится не просто организация самостоятельной работы, а 

организация такой работы, в процессе выполнения которой формируется познавательная 

самостоятельность и развивается личность студентов. 

В связи с этис основной целью организации самостоятельной работы является: 

-углубление и расширение теоретических знаний; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование самостоятельного мышления, способности к 

саморазвитию,самосовершенствованиюи самореализации; 

mailto:ivzh2012@mail.ru
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- развитие исследовательских умений.  

При планировании и организации самостоятельной работы студентов необходимо учитывать ряд 

этапов: 

- организационный этап - определяется цель и задачи задания: студенты должны представлять, в 

чем заключается задание и ожидаемый результат, что придает данному заданию осмысленный, 

целенаправленный характер; 

- мотивационный этап - обеспечивается новизной и оригинальностью предложенных заданий, 

пониманием студентами практического значения заданий, положительным настроем на успех, 

промежуточным консультированием и поддержкой, принятием мотивирующих факторов контроля 

знаний (накопительные оценки, рейтинг, поощрительные баллы или штрафные задания за 

невыполненные задания); 

- оценочный этап - по результатам выполненного проекта или задания приготовить отчет, 

письменное задание или презентацию, провести рефлексию, самооценку, взаимооценку. 

Содержательными элементами самостоятельной работы должны стать, безусловно, умение 

слушать, записывать лекции и критически оценивать лекции и выступления сокурсников, подготовка 

к рейтингам и экзаменам. Умение и навыки, опыт самостоятельной работы приобретаются в процессе 

изучения первоисточников, литературы, выполнения рефератов и т.д. 

В ходе развития творческих способностей студентов на основе самостоятельной работы, 

преподаватель должен умело сочетать репродуктивную, продуктивную и творческую деятельность 

студентов при разработке заданий для самостоятельной работы. 

При этом необходимо отойти от запоминания готовых знаний и направить познавательную 

деятельность на решение задач, требующих нестандартных решений, поиск и получение новых 

знаний, самостоятельную постановку проблемы и путей ее решения. Разработанные для 

самостоятельного выполнения задания должны заставить студента размышлять, самостоятельно 

добывать знания и применять их [2]. 

Следует также принимать во внимание динамичный характер компьютерной информационной 

среды, обусловленный такими принципами ее построения, как открытость и интегративность. 

Современный образовательный процесс характеризуется использованием новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, мультимедиа технологий и виртуальной реальности. ИКТ 

позволяет находить новые эффективные методы решения традиционных образовательных задач[3]. 

Внедрение наиболее эффективных технологий, позволяющих не только закрепить и углубить 

полученные знания, которые являются средством развития студентов, позволяет также: 

-  освоить методы самостоятельной работы, необходимые для развития критического 

мышления; 

- на основе полученных знаний и личного опыта научиться самостоятельно решать 

поставленные задачи и проблемы; 

- выработать потребности саморазвития и потребности в нѐм. 

Важной характеристикой современных технологий (метод проектов, обучение в сотрудничество, 

языковой портфель и др.) является создание дополнительной мотивации, обеспечивающей 

повышенную заинтересованность обучаемых в процессе обучения. Образовательные технологии 

имеют свои специфические черты, которые придают каждой методике особенности их использования 

в учебном процессе, они обуславливают те положительные и отрицательные качества, которые 

присущи каждой из них. Они все в значительной степени ориентированы на организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов с обязательной 

презентацией этих результатов.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков студентов, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. Для него характерны следующие приемы: 

определение источников информации; способов ее сбора и анализа, а также установление способа 

представления результатов (формы отчета). Устанавливаются процедура и критерии оценки 

результата и процесса разработки проекта, обязательное распределение заданий и обязанностей 

между членами команды. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка 

времени. С другой стороны метод проектов – это совместная деятельность преподавателя и студента, 
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направленная на поиск решения возникшей проблемы. Метод проектов всегда предполагает решение 

какой-то проблемы. 

Метод проектов позволяет удачно сочетать черты исследовательского, творческого, 

информационного проекта и одновременно ориентирован на междисциплинарные связи.   

Проекты подразделяются на научные, обучающие, сервисные, социальные, творческие, рекламно-

презентационные.  

Как правило, в университетах наиболее привычными являются научные проекты, одним из 

вариантов которых можно считать дипломные работы, а также некоторые виды активности в рамках 

учебных и производственных практик.  

Разработка дипломного проекта (работы) решает проблему взаимосвязи теории и практики, 

придает профессиональную направленность обучению и повышает его качество. Кроме того, защита 

проекта с обязательным предложением конкретных конструктивных рекомендаций учит студентов 

технологически грамотно, логично излагать свои мысли, убеждать в необходимости и правильности 

принятого решения [4]. 

Изучение теоретического материала проводится в форме самостоятельной работы на 

опережающей основе. Это означает, что студенты изучают тему программы, которая ранее могла 

быть не представлена на занятии, при помощи учебников, справочников, литературы, источников, 

образовательных Интернет-ресурсов.  

Важно отметить, что при планировании проектной деятельности следует учитывать следующие 

параметры: основные этапы осуществления проекта (целеполагание, поиск, формулирование 

проблемы, сбор и анализ информации, решение проблемы и экспертиза проекта); типы проектных 

задач (поисковые, дискурсивные, исследовательские и творческие); уровень проблемности 

проектных задач, а также формируемые в ходе решения проектных задач компетенции.  

Творческие проекты относятся к наивысшему уровню сложности, благодаря им обучающиеся 

получают возможность создавать ситуации реального общения, вести дискуссии и полемизировать по 

вопросам, которые представляют для них интерес, являются для них актуальными. Успешность 

процесса обучения неразрывно связана с формированием мотивации к получению знаний и 

формированию коммуникативных умений. 

Одним из главных принципов проектной работы является сочетание целей и способов 

деятельности, характерных для проблемного обучения, личностно-ориентированного подхода, 

направленных на развитие профессионально значимых компетенций, центральными из которых 

признаются коммуникативная и социокультурная компетенции. Особое внимание уделяется 

разработке тематики проектной деятельности с тем, чтобы ее участники понимали реально 

существующие связи темы проекта и будущей учебной и профессиональной деятельности. Важным 

фактором формирования необходимых компетенций является совместная творческаяпоисковая 

деятельность студентов и преподавателя в разных формах (совместно-взаимодействующей, 

совместно-индивидуальной и совместно-распределенной) и общение, направленное на выполнение 

профессионально ориентированного проектного задания. 

Таким образом, самостоятельная работа является значимым фактором формирования 

профессиональной культуры будущего специалиста и способствует развитию важных 

профессиональных умений и личностных качеств. Именно в процессе самостоятельной работы 

студента более всего проявляется его самостоятельность, мотивация, самоорганизованность, 

самоконтроль, целенаправленность.  Самостоятельность выступает интегральным качеством 

личности, проявляющимся в разных сферах человеческого общения, в частности, учебно-научной, 

обиходно-бытовой, эстетической, официальной, общественно-политической. 
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В свете современного подхода к образованию дошкольников и младших школьников 

востребовано конструирование целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающей действительности, направленные на развитие и воспитание 

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста посредством формирования знаний, 

умений и навыков. Содержание речевого и коммуникативного развития дошкольников и младших 

школьников в соответствии с современным социальным заказом находит свое отражение в 

образовательных областях «социально-коммуникативное развитие» и «речевое развитие» (ФГОС 

дошкольного образования) и содержательной линии «развитие речи» (ФГОС начального общего 

образования).  

Освоение основной образовательной программы начального общего образования реализуется 

через требование к метапредметным результатам обучения, включающим освоенные универсальные 

коммуникативные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми коммуникативными 

компетенциями [3]. 

Своевременное и полноценное формирование речи дошкольников и младших школьников – одно 

из основных условий нормального развития ребенка при обучении в школе, поэтому большое 

значение имеет развитие всех сторон речи. Становление диалога, полилога и монолога как форм 

общения требует формирование собственно речи (фонетико-фонематические и лексико-

грамматические компоненты), речевого этикета (соблюдение норм и правил ведения диалога, речь 

соответствует теме, умение завершать разговор и т.д.), адекватное использование невербальных 

средств общения (мимика, жесты) [5;9].  

Таким образом, развитие в соответствии с современным социальным заказом необходимо 

рассматривать с позиции развития речевых и коммуникативных умений дошкольников и младших 

школьников, на основе которых формируется коммуникативная деятельность путем обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием и создания оптимальных 

условий для речевого развития воспитанников и обучающихся. В свете обозначенной проблемы мы 

предлагаем проект «Разработка лингводидактического обеспечения реализации коммуникативно-

речевого подхода на основе преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

уровней образования». 

Изменения в социальной жизни России повлекли за собой развитие новых тенденций в 

образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста. Современное общество 

предъявляет новые требования к системе образования, в том числе к дошкольному и начальному 

образованию [3]. На данный момент существует множество образовательных программ с 

обновленным содержанием для ДОУ и начальной школы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ориентирует на результаты образования, одними из которых являютсякоммуникативные умения [8]. 

Коммуникативная деятельность предполагает, что педагогу следует в процессе развития речи как 
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дошкольников, так и младших школьников, не только обогащать словарь ребенка, формировать 

грамматический строй речи, воспитывать и совершенствовать звуковую культуру речи, но и 

совершенствовать те виды речевой деятельности, которые актуальны для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Проблема формирования коммуникативно-речевой компетентности является одной из наиболее 

актуальных, в том числе и на ступени дошкольного и начального образования [9; 10]. Современные 

задачи свидетельствуют о необходимости специальной целенаправленной подготовки педагогов ДОУ 

и начальной школы плане решения задач формирования коммуникативно-речевых умений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Анализ литературы показывает, что в отечественной 

научно-педагогической терминологии коммуникация, речевая коммуникация, коммуникативное 

поведение, коммуникативное обучение – понятия относительно новые, недостаточно устоявшиеся 

даже в их общесемантическом значении [8]. Несмотря на это обязательное решение задач 

коммуникативного развития личности ребенка в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и начальной школы определено на государственном уровне (в тексте ФГОС ДО и ФГОС 

НОО). 

Теоретическим фундаментом решения данных задач могут являться как общие исследования 

процесса формирования речевой культуры (Г.О. Винокур, Л.К. Граудина, Н.А. Ипполитова, 

З.И. Курцева, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, А.К. Михальская и др.), так и работы, посвященные 

вопросам общения педагога с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (А.Г. Арушанова, 

В.К. Котырло, М.И. Лисина, Т.А. Репина, Т.А. Цукерман и др.) [1]и семьями (Е.П. Арнаутова, 

Л.Ф. Островская, З.И. Теплова и др.), представления о закономерностях речевого развития 

дошкольников и младших школьников, выдвинутые в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, 

Ж.Пиаже, Ф.А. Сохина, Е.А. Флериной, Д.Б. Эльконина. Очевидный интерес представляют 

результаты, полученные зарубежными авторами (Дж. Берч, Ш. Дери, Дж. Каллаган, Р. Кантер, 

А. Кларк, Дж. Равен, Н. Хомский, Х.-Г. Хофман, Д. Шон,Эрпенбек). 

М.И. Лисина, Т.А. Ладыженская, Т.А. Репина и др. в своих исследованиях по развитию речи детей 

опираются на концепцию деятельности, разработанную А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, 

Д.Б. Элькониным. Язык – главный инструмент общения. Поэтому работа по развитию речи является 

основной в образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста [7]. Л.С. Выготский, 

выделяя речевую деятельность как функциональную деятельность, видел в ней богатейшие 

возможности, позволяющие развивать ребенка. 

В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, А.Г. Рузская утверждают, что большое значение имеют 

сформированные коммуникативные умения на этапе перехода ребенка в школу и в первом классе. 

Общительность, дружелюбие, уступчивость, сдержанность, внимательность, стремление помочь 

товарищу и другие необходимые для школьного обучения качества проявляются и формируются 

успешнее при постоянном общении группы детей в ходе разнообразных игр под умелым 

руководством старших [6]. 

На основе имеющихся исследований возможно создание технологической модели по реализации 

коммуникативно-речевого подхода с учетом особенностей структуры и фаз речевой деятельности по 

отношению к детям дошкольного и младшего школьного возраста.  

Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения и 

общеобразовательные школы, являются развитие связной речи детей. Развитие коммуникативно-

речевых умений у дошкольников и коммуникативных универсальных учебных действий у школьника 

является актуальной проблемой, решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так 

и для общества в целом. 

Сформированность навыков связной речи, является условием формирования межличностных 

отношений с окружающим социумом [7]. Это означает, что развитие коммуникативно-речевых 

умений с учетом возрастных особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

использование адекватных возрасту различных видов деятельности в совершенствовании и 

закреплении коммуникативно-речевых умений, обеспечение рефлексии за счет включения детей в 

выполнение заданий по овладению коммуникативно-речевыми умениями, последовательная и 

систематическая направленность педагогического воздействия с целью обучения социально 

приемлемым способам общения, подбор произведений, обогащенных разнообразными 

коммуникативными ситуациями с целью знакомства с содержанием и структурой коммуникативных 

умений. 

Проект предполагает определение лингводидактических особенностей развития коммуникативно-

речевых умений у детей дошкольного и младшего школьного возраста, разработку технологической 
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модели, составленную с учетом структурно-функциональной характеристики и с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и младших школьников, и методику их использования в ДОУ и 

начальной школе, подготовку материалов монографии по методике реализации коммуникативно-

речевого подхода в условиях дошкольного и начального образования. 

В рамках данного проекта разрабатывается и апробируется коммуникативно ориентированная 

технологическая модель развития речи; осуществляется разработка методических рекомендаций по 

реализации коммуникативно-речевого подхода в работе по развитию речи детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

В задачи проекта входит: 1) определение особенностей проявления коммуникативно-речевых 

умений у детей дошкольного и младшего школьного возраста; 2) разработка коммуникативно 

ориентированной технологической модели развития речи и ее внедрение в образовательный процесс 

ДОУ и начальной школы; 3) разработка методических рекомендаций по реализации 

коммуникативно-речевых умений у детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе 

образовательных программ ДОУ и начальной школы, публикация монографий и статей по теме 

исследования. 

Впервые предлагается методика реализации коммуникативно-речевого подхода на основе 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального уровней образования в 

работе педагога по развитию речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. Данная 

методика разработана на базе технологической модели с учетом особенностей структуры и фаз 

речевой деятельности по отношению к детям дошкольного и младшего школьного возраста и в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

В своей работе по разработке лингводидактического обеспечения реализации коммуникативно-

речевого подхода на основе преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

уровней образования мы руководствуемся основными методическими принципами развития речи: 

1) Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи Мы основывались на 

понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании средств языка для 

осуществления коммуникации. Этот принцип предполагает развитие речи как средства общения и 

познания, развития речи как средства общения в самом процессе общения. 

2) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Этот принцип 

основывается на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие 

которой тесно связано с познанием окружающего мира. 

3) Принцип развития языкового чутья. В процессе многократного восприятия речи и 

использования в собственном высказывании сходных форм у ребенка на подсознательном уровне 

формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка и речи. Дети начинают 

свободно пользоваться формами языка применительно к новому материалу. 

4) Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Элементарное осознание 

явлений языка проявляется в способности создавать новое высказывание. 

5) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. Фаза мотивации является обязательным 

компонентом в структуре речевой деятельности. 

Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 

реализации коммуникативно-речевого подхода обеспечивается по следующим направлениям [2]: 

- развитие любознательности у воспитанников дошкольного возраста к изучению языка и речи как 

основы развития познавательных способностей у обучающихся начальной школы; 

 - формирование у воспитанников и обучающихся интереса к родному языку как важнейшему 

средству речевого общения; 

 - развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками как одного из 

необходимых условий успешной учебной деятельности. 

Предполагаемая нами модель является структурно-функциональной по своим 

классификационным признакам. Она состоит из трех блоков, с каждым из которых связана 

реализация определенных функций. Функция педагогов заключается в обеспечении коммуникативно-

речевого подхода в связи с различными видами деятельности детей, прежде всего в совместной 

взросло-детской партнерской деятельности дошкольников и образовательного процесса младших 

школьников. Функция родителей – в обеспечении возможности общения ребенка, в обеспечении 

востребованности его основных коммуникативно-речевых умений в свободном повседневном 

общении. Функциональная характеристика III блока – работа с детьми – предполагает переход от 

представлений о речевых правилах к правильному речевому поведению. 
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Қ. Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті    

 

 Мектепте қазақ тілін оқыту барысында оқушының ауызша жҽне жазбаша тіліне кҿп кҿңіл 

бҿлінеді, ҿйткені мҧның ҿзі тіл оның тіл білімі салаларының фонетика, орфография, орфоэпия 

бҿлімдерін саналы меңгеруге байланысты. Бҧл тақырыптарды жақсы меңгерген бала жазба 

жҧмыстарында қате жібермей, сауатты жазатын болады. Мҧның бҽрі оқыту процесінде  

байланыстырып сҿйлеуге дағды бере отырып, ойын жҥйелі, дҧрыс айта білуге жаттықтырады.  

Қҧзырет – латын сҿзі – сҽйкес келемін, қол жеткіземін деген мағынаны берсе,қҧзыреттілік – жеке 

тҧлғалық ҽрекет пҽні мен соған сҽйкес қҧзырлықты меңгеруі. 

Сонымен бірге қҧзырет (компенция) – бір-бірімен байланысты тҧлғалық қасиеттер (білім, білік, 

дағды, ҽрекет тҽсілдері ) жиынтығы жҽне ҧзыретілік – ҽрекетке тҧлғалық қатысты қҧзыреттерді 

игеру, яғни қҧзырет – берілген талап, норма болса, қҧзыреттілік  - норма емес, оған ойлау мен 

дҥниетанымнан басталып, рефлексивтік – бағалауға дейінгі тҧлғалық қасиеттер жатады. 

Қазақ тілін оқытуда оқушылардың коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, тҧлғаның ҿзін-ҿзі дамыту 

қҧзыреттілік, этномҽдениеттанымдық қҧзыреттіліктерді қалыптастырудың маңызы зор. Сондықтан да 

12 жылдық білім берудің басты мақсаты ҿзінің  жҽне қоғамның  мҥддесінде ҿзін-ҿзі белсенді етуге 

дайын, ҿзгермелі даму ҥсіндегі ортада ҿмір сҥруге бейім, бҽсекеге қабілетті жҽне қҧзыретті, 

шығармашыл, білімді тҧлғаны дамыту жҽне қалыптастыру болып саналады. 

Мемлекеттік тілді оқыту барысында тҿмендегідей қҧзыреттілік қалыптастыруға болады:  

Қҧндылықты-бағдарлы  қҧзыреттілік – оқушының қоршаған ортаны бірдей қабылдайтын 

қабілеті, қоғам ҿмірінде ҿзінің рҿлін таба білу біліктілігін, азаматтылығы. Бҧл қҧзыреттілік ҿмірдегі 

тҥрлі жағдайларда шешім қабылдай білу білігін қамтамасыз етеді. 

Мәдениеттанымдық қҧзыреттілік  - жалпыадамзаттықмҽдениет жетістіктері негізіндегі іс-

ҽрекет тҽжірибесін жҽне қоғамдағы дҽстҥрлер мен жеке, отбасылық жҽне ҽлеуметтік ҿмірдің 

мҽдениет негіздерін, этномҽдениеттік қҧбылыстарды игеруге мҥмкіндік беретін ҧлттық 

ерекшеліктерін тани білу. 

Оқу-танымдық  - оқушының зерттеу ҽрекеті мен ҿзіндік оқу-танымдық процесін қамтамасыз 

ететін кешенді қҧзыреттілік. Бҧл қҧзыреттілік ҿзінің білімділік қызметін ҧйымдастыра білуді, тиімді 

жоспарлай білуді, ізденуші –зерттеушілік ҽрекет дағдыларын игеруге мҥмкіндік беретін ҿзінің  



272 

 

ҽрекетіне талдау жҽне қорытынды жасау тҽсілдерін қарастырады. 

Ақпараттық – технологиялық қҧзыреттілік. Қазақ тілін оқыту ҽдістемесі  пҽні бойынша 

материалдарды ақпараттық-технологиялық тҧрғыда  талдай  білу, білім мен ақпаратты технологиялар 

мен техникалық объектілердің  кҿмегімен  жҥзеге асыра білу жҽне интерпретациялау  білігі.  

Әлеуметтік-еңбек  қҧзыреттілігі – отбасылық, еңбек, экономикалық, саяси, қоғамдық  

қатынастар саласындағы белсенді азаматтық – қоғамдық тҽжірибе мен білімге ие болады. Бҧл 

қҧзырет ҽлеуметтік-қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасай білуді, шешім қабылдай білуді, тҥрлі 

ҿмірлік жағдайларда жеке басына жҽне қоғам мҥддесіне сҽйкес ықпал ете білуді қарастырады. Пҽн 

бойынша практикалық тҧрғыда талдау жасай білу.  

Тҧлғалық ӛзін-ӛзі дамыту қҧзыреттілігі. Қазақ тілін оқыту ҽдістемесі пҽні бойынша теориялық 

білімді игеріп, практикалық дағды алу. Қазақ тілін оқыту ҽдістемесі мҽселелері бойынша зерттеу 

жҥргізе білу. Бҧл  қҧзырет отбасылық, еңбек, экономикалық жҽне  саяси қоғамдық қатынастар 

саласындағы белсенді азаматтық-қоғамдық қызмет білімі мен тҽжірибесінің болуын білдіреді. 

Қҧзырет нақты ҽлеуметтік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білуді, тҥрлі ҿмірлік жағдайларда  

(ҿзінің мҥмкіндігін нақты перспективалық жоспарлаумен салыстыра білу жҽне қызмтін ҿзіндік қадір-

қасиет сезіммен ҧйымдастыра білу, ҿзінің ҿмірі мен ісіне жауапты қарау) жеке жҽне қоғам пайдасына 

сҽйкес шешім қабылдауды жҽне ықпал етуді қарастырады. 

Коммуникативті қҧзыреттілік – адамдармен ҿзара ҽрекет пен қарым-қатынас тҽсілдерін білуді, 

тҥрлі ҽлеуметтік топтарда жҧмыс істеу дағдыларын, қоғамдағы тҥрлі ҽлеуметтік рҿлдерді орындауды, 

ҿмірдегі нақты жағдайларда шешім қабылдау ҥшін байланысты тҥрлі объектілерін қолдана алу 

білігін, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынастар ретінде шетел тілінде қатынас 

дағдылары болуын қарастырады. 

Коммуникативтік қҧзыреттілік оқушылар тыңдалым, айтылым, оқылым, айтылым, жазылым, 

тілдесім бойынша ақпараттардың мазмҧнын, бҧқаралық ақпарат қҧралдарынан берілген  

жаңалықтарды, ҽңгімелесу, кез келген ортада ҿзінің пікірін еркін айтуға, ой тҥюге, мемлекеттік тілде 

іс қағаздарын жҥргізуге дағдылануға тиіс.  

Тілді оқытудағы негізгі ҽдіс-қатысым ҽдісі.Қатысым ҽдісі-тілдің қарым-қатынастық табиғатынан 

туындайтын жетекші ҽдіс. 

Дара тҧлғаға бағдарлап оқыту ҽдісі.Оқушының жеке психологиялық ерекшелігін есепке 

алып,қазақ тілінің қҧралдары арқылы тҧлғалық дамуына жол ашады. 

Қатысымдық ҽдістің пайдаланудың тиімді жолы – оның тіке байланысқа негізделіп, адаммен – 

адамның тікелей қарым-қатынасы арқылы тілді ҥйретуді жҥзеге асыруында. Тілді оқытуда ҥйренуші 

мен ҥйретушінің арасында бір-бірімен кҿзбе-кҿз кездесу, ауызба-ауыз тілдесу, яғни, тікелей қатынас 

болмаса, сҿйлесім ҽрекеті де іске аспайды. Тілді ҥйретуге байланысты қандай  бағыт-бағдарды таңдап 

алу керек, оған қатысты орындалатын жҧмыстармен тапсырмалар қандай, оны іске асыруда бҧл 

жҧмыс тҥрлерінің алатын орны мен қызметі қандай дегенді анықтап белгілемей, алға қойған мақсатқа 

жету мҥмкін емес. (ІІІ принцип) 

Ҽдіскер – ғалым Ф.Оразбаева басқа ҧлт ҿкілдеріне қазақ тілін оқыту барысында қолданылатын 

қатысымдық ҽдісті ҿзіндік принциптер арқылы ажыратады. Олар: 

1. Тіке байланыс 

2. Адамның жеке қабілетін ескеру 

3. Сҿйлесуге ҥйретуде жҥргізілетін жҧмыстардың тҥрлерін айқындау 

4. Сатылап даму 

5. Динамикалық ҿзгеру 

6. Ҿзектілік[1-35] 

Қазіргі кезеңде ҽдіскерлер, ғалым ҽдіскерлер оқыту ҽдістерінің жаңаша тҥрлерін сабақ ҥдерісінде 

қолданудың тҥрлері мен жолдарын айқындап кҿрсетуде, соның ішінде мемлекеттік тілді оқыту 

арқылы оқушының қҧзіреттілігін дамытуға тҿмендегі кҿрсетілген ҽдістер ҿз септігін тигізеді: 

 Интрактивтік оқыту әдісі. Бҧл ҽдіс оқыту ҥдерісінде барлық оқушылардың 

тҧрақты,белсенді,ҿзара қарым-қатынас арқылы ҽрекет етуін жҥзеге асырады жҽне шығармашылық 

жетістіктерге жетуге жетелейді. 

Оқыту әдістемесі - педагогиканың кҥрделі саласының бірі - дидактика тарауында қаралады. 

Дидактика /оқыту теориясы/ гректің didaktikos -  оқытамын деген сҿзінен шыққан. Дидактиканың 

негізгі проблемалары оку процесінің зандылықтарын, принциптерін жҽне оқытудың тиімді 

ҽдістемелерін кҿрсетеді.  

Кітаппен жҧмыс істеу әдісі: Мҧғалімнің тҥсіндіргенін кітаптан қарау - анықтама, тҥсініктер, 

жоспар, конспект, тезис, газет, журнал, сҿздікпен, т.б. жҧмыстар жасау арқылы оқушының ой-ҿрісі 
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дамиды, білімі кеңейеді, тҧлғалық қасиеттері дамиды. 

Кӛрнекілік әдіс – экскурсия, таблица, сурет, схема, карточка пайдалану  арқылы оқыту оқушының  

білімді теориялық жағынан ғана емес практикалық тҧрғыдан да меңгеруіне жол ашады. 

Техникалық қҧралмен жҧмыс істеу әдісінің бірі – демонстрациялық ҽдіс: экран бейнесі арқылы 

диафильм, кино, фрагмент, т.б, техникалық қҧралмен жҧмыс істеу ҽдісінің тағы бір тҥрі: кодоскоп, 

эпидоскоп, компьютермен жҧмыс, т.б. 

Жаттығу әдісі – ауызша, жазбаша жҽне суретпен жҧмыс, тақтамен жҧмыс, ҿз бетінше жҧмыс, 

қайталау, пысықтау кезінде ҧлттық ойын элеметтерін пайдалану арқылы  жаттығып алған білімін 

пысықтауға, есте сақтауға, қолдана білуге ҥйретеді. Баяндау әдісі. Қазақ тілінен оқушыларға белгілі 

тақырып бойынша берілетін білімді мҧғалімдердің тҥсіндірудегі ҽрекеті - ауызша баяндаудан 

басталады.    

Әңгіме әдісі – жаңа материалды тҥсіндіргенде жҥргізілетін ҽдіс немесе сҧрақ-жауап ҽдісін 

қолдану арқылы жаңа тақырыпты оқушылардың ҿздері жауап қайтару арқылы меңгереді жҽне 

ойларын ортаға салады. 

Ж.Нҧржанова: ―Оқу ҽдістері – тарихи категория. Ҿндіріс кҥштерінің деңгейі мен ҿндірістік 

қатынастар сипаты педагогикалық процестің мақсаттарына, мазмҧнына, қҧрал жабдықтарына ҿз 

ықпалын тигізеді. Олардың ауысуымен оқу ҽдістері де ҿзгеріске келеді.‖  - дейді [2-25]  

Ҧлы ғалым Ахмет Байтҧрсыновтың «Жақсы мҧғалім деген атқа тҥрлі ҽдістерді меңгеріп, соларды 

оқытуда қолда білу арқылы ғана жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше ҽдісті меңгеріп қана 

қоймай, табанда ҿзі қажет ҽдісті тауып, пайдалана білу керек» деген пікірін мемлекеттік тілді 

оқытуда ҥнемі басшылыққа алуға тиіспіз.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме модернизации методики обучения физике 

студентов высших учебных заведений в условиях кредитной технологии обучения. Особенности 

кредитной технологии заключаются в сокращении аудиторного времени и увеличении времени на 

самостоятельную работу студентов. Чтобы повысить эффективность обучения физике студентов 

технических специальностей требуется новый подход, основанный на применении современных 

научных достижений. Необходимо разработать  четкие методологические ориентиры для 

эффективного обучения физике в зависимости от направлений подготовки специалистов. В качестве 

такого ориентира предлагается системно-синергетический подход, поскольку он является методом 

анализа образовательных систем с позиций самоорганизации. Изменения параметров 

образовательной, воспитательной и информационной составляющих среды неизбежно приведут к 

качественным изменениям в самой системе. 

Ключевые слова: высшая школа, методика, обучение, физика, обучение физике, кредитная 

технология 

 

Ситуация на образовательном рынке сегодня принципиально изменилась, знания и квалификация 

признаны главным капиталом специалиста. Исчезают проблемы дисциплины и мотивации студентов 

к учению, во главу угла ставится самостоятельная работа. Но преподаватели вузов, ученые-

специалисты в конкретной предметной области, не имея специального педагогического образования, 

практически не владеют методикой обучения, не могут выстроить систему обучения своему 

предмету.  

Методика преподавания физики, одной из естественнонаучных дисциплин, не является 

mailto:gauhar_omashova@mail.ru


274 

 

исключением, актуальность использования научных достижений в обучении физике студентов 

высших учебных заведений не вызывает сомнения. Авторы статьи вот уже более 30 лет на 

методологическом уровне исследуют проблемы разработки и апробации методических систем 

обучения физике для различных областей образования (основное, профильное и вузовское), а также 

оценки их эффективности и модернизации.  

Опыт и специфика работы, выполнение научных и прикладных исследований, применение 

различных диагностических методик, тестов и процедур позволили в целом выявить проблемы 

методического плана в обучении физике студентов вузов, обучающихся по техническим 

специальностям. В частности, отсутствуют четкие методологические ориентиры и научно-

методические основы обучения физике в условиях кредитной технологии (в зависимости от 

направлений подготовки специалистов технического профиля). Представим основные результаты 

методологического анализа. 

Дисциплина «Физика» осваивается в условиях кредитной технологии обучения, и методическая 

система дисциплины находится в стадии разработки. Под методической системой понимается 

взаимосвязь цели и задач, подходов, результатов, содержания, принципов деятельности, методов и 

приемов, форм и средств обучения [4].  

По каждой определенной технической специальности на изучение физики отведено разное число 

кредитов – от одного до восьми, хотя профессиональные компетенции будущих специалистов 

технического профиля практически совпадают. В разы отличается число практических, 

лабораторных, лекционных занятий. Логично предположить, что методические системы по освоению 

дисциплины для той или иной технической специальности должны отличаться друг от друга, и 

преподавателю довольно сложно разработать каждую из них качественно и в срок.  

Речь здесь идет не о создании учебно-методических комплексов дисциплин или разработке 

методических указаний к конкретным видам занятий. На наш взгляд, первая серьезная проблема в 

преподавании физики, которая стоит на пути внедрения современных методов и технологий 

обучения, – это необходимость методологического обоснования, продуманного и взвешенного 

подхода, разработки, грамотного внедрения и коррекции методических систем обучения физике 

студентов вузов для каждой технической специальности. Созданию методической системы должна 

предшествовать предварительная разработка методологических основ [1,3]. Не каждый 

преподаватель способен это сделать, т.к. не каждый получил методологическую подготовку. 

Обучение физике, как педагогический процесс, есть открытая, нелинейная и динамическая 

система, испытывающая воздействие большого числа факторов. С одной стороны, методика 

преподавания основана на классических законах дидактики (линейность, позиция педагога как 

единственно верного источника информации, результаты обучения в виде знаний, умений и навыков, 

и т.д.), с другой – должна быть современной и следовать изменениям, происходящими в мире 

(формировать профессиональные и личностные компетенции, критичность, мобильность, гибкость, 

функциональную грамотность обучающихся и др.). Алгоритмы, стандарты, планы и контроль 

приводят систему в структурированное состояние, а любые педагогические эксперименты, в том 

числе активное и не всегда в деталях продуманное и педагогически оправданное внедрение новых 

методов и приемов обучения, приводят к неустойчивости. Поэтому для грамотной и успешной 

разработки методических систем обучения физике ни один преподаватель не может обойтись без 

использования достижений педагогической науки. Считаем, что к разработке методических систем 

обучения физике необходимо применить системно-синергетический подход, поскольку он является 

методом анализа систем с позиций самоорганизации [2]. 

Развитие методической системы сопровождается прохождением через особые состояния, 

называемыми бифуркационными, когда небольшие воздействия приводят к появлению новых 

уровней организации системы. По своему содержанию бифуркация есть отбор наиболее значимой 

информации, на основе которой будет происходить ее развитие и применение. Изменения параметров 

образовательной, воспитательной и информационной составляющих среды неизбежно приведут к 

качественным изменениям в самой системе. Поскольку наиболее эффективным воздействие на 

систему будет именно в точке бифуркации [2], необходимо создать бифуркацию  и добиться 

резонанса, не забывая при этом, что воздействие должно быть адекватным состоянию субъекта. 

Иначе говоря, у студента должна быть на то соответствующая готовность, а у преподавателя – 

методологическая грамотность. Соответственно, в методических системах должны присутствовать 

элементы, способствующие созданию бифуркационных состояний (например, метод проблемных 

ситуаций, решение нестандартных задач, озвучивание парадоксов, учебные диалоги, условия для 

успешной трансформации «студент-преподаватель» и др.).  
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Второе направление, которое также можно отнести к современным достижениям педагогической 

науки, есть компетентностный подход [6]. Если понимать компетенцию как совокупность 

взаимосвязанных качеств личности и способность осуществлять сложные действия, то 

компетентностный подход трактуется как метод анализа и совершенствования образовательных 

систем (в том числе и методических) в плане их соответствия цели и задачам формирования 

компетенций. Компетентностный подход позволил по-новому взглянуть на результаты образования, 

которые теперь уже отражаются не только в знаниях-умениях-навыках, но и как готовность/уровень 

готовности выпускника высшей школы осуществлять конкретную профессиональную деятельность 

[5]. Технический специалист, например, должен проектировать и решать сложные инженерные 

задачи, разрабатывать и диагностировать системы, компоненты или процессы на предмет 

соответствия заданным требованиям, а также культурным, социальным и экологическим аспектам. 

Несомненно, результаты применения компетентностного подхода к разработке методических систем 

обучения физике студентов вузов будут применяться и в дальнейших исследованиях. 

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Преподавателями кафедры «Физика для 

технических специальностей» Южно-Казахстанского государственного университета имени 

М. Ауэзова в 2015-2017 годах в совместной работе с преподавателями кафедр «Нефтегазовое дело», 

«Прикладная механика», «Промышленное и гражданское строительство» разработаны и 

апробированы методические системы обучения физике по направлениям подготовки технических 

специалистов (машиностроение, нефтегазовое дело, строительство). Успешно апробированы 

элементы методических систем, - от заданий входного, текущего и итогового контроля, форм и 

средств его проведения, до идей прикладного характера, связывающих физику с интересами 

конкретной технической отрасли, конкретной профессии. Созданы пакеты сопровождающих 

материалов, изготовлен раздаточный материал, подобраны проблемные ситуации и кейсы, 

составлены системы тематических и интегрированных задач, получены авторские права и внедрены в 

учебный процесс 11 электронных книг и виртуальных практических работ. Безусловно, получены 

хорошие результаты, но о прекращении работы по совершенствованию разработанных методических 

систем речь не идет. 

В настоящее время требуется активизация научной деятельности педагогов-исследователей по 

внедрению в процесс обучения физике студентов технических специальностей новых методов и 

технологий обучения. Актуальность заявленных задач в целом объясняется необходимостью 

модернизации системы образования, требованием совершенствования качества подготовки 

специалистов в соответствии с развитием Республики Казахстан и прогрессивным мировым опытом.  
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ФГОС ВО в качестве целевых ориентиров предполагает, что выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен быть готов к решению различных профессиональных задач, в том числе и в 

исследовательской деятельности: ставить перед собой и приходить к решению исследовательских 

задач в области науки и образования, использовать методы научного исследования. Определенные 

стандартом компетенции в области научно-исследовательской деятельности проявляются в процессе 

защиты ВКР: ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования [1]. В связи с чем 

возникла необходимость остановиться подробнее на процедуре защиты, так как присутствуя на 

защитах выпускных квалификационных работ из года в год, мы наблюдаем одни и те же недочеты, 

содержащиеся, как в самом выступлении обучающегося, так и в представленной им презентации. 

Активное применение современных информационных технологий, к сожалению, не всегда позволяет 

подготовить качественное выступление. 

В ходе наблюдения нами были выявлены наиболее распространенные ошибки, не являющиеся 

формальными, связанные с неумением студента отбирать и систематизировать материал: 

- несоблюдение регламента; 

- избыточное количество слайдов, что препятствует восприятию размещенной на них 

информации; 

- дублирование информации на слайдах и в устной форме речи, в этом случае, слушатель получает 

одну и ту же информацию через зрительные и слуховые каналы. 

При демонстрации слайдов, сопровождающих защитное слово обучающихся, наблюдаются и 

технические погрешности: 

- оформление слайда не соответствует коммуникативной ситуации: использование яркой цветовой 

гаммы, в качестве фона слайдов; размещение элементов украшения, картинок – отвлекает слушателей 

от восприятия информации, содержащейся на слайде; 

- наличие в тексте слайда орфографических, грамматических, пунктуационных, речевых ошибок, 

различного рода опечаток; 

- размещение слишком большого объема информации: не учитывается формат презентации, 

докладчик буквально воспроизводит куски текста из выпускной квалификационной работы. 

Но поскольку представление защитного слова на сегодняшний день предполагает наличие двух 

форм: звучащую речь и наглядное восприятие, а сочетание этих форм не всем удается освоить, мы 

предлагаем рекомендации по подготовке к защите ВКР. 

При распределении информации по слайдам, необходимо придерживаться той же логики, что и 

при подготовке выступления.  

Первый слайд является титульным, он аналогичен титулу ВКР. На нем размещается:   

- название ВУЗа, в котором обучается студент; 

- название выпускной квалификационной работы; 

- фамилия, имя и отчество выступающего; 

- фамилия и инициалы руководителя выпускной квалификационной работы. 

Во время демонстрации первого слайда докладчик приветствует аттестационную комиссию.  

На слайдах втором и третьем сформулированы объект, предмет и цель исследования. Докладчик 

в это время рассказывает об актуальности своего исследования. 

На четвертом слайде мы рекомендуем представить первую задачу исследования, которая 

предполагает анализ литературы по теме исследования. Обучающийся сопровождает этот слайд 

перечислением позиций авторитетных авторов, с работами которых он познакомился в ходе 

написания теоретических основ своего исследования; зачитываются основные выводы, сделанные 

студентом в рамках теоретической главы. 

Пятый слайд отражает формулировку второй задачи, решение которой предполагает определение 
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критериев для проведения диагностики. Докладчик перечисляет указанные в его работе критерии для 

проведения диагностики и определенные им уровни владения тем или иным навыком / умением.  

На шестом слайде размещают результаты диагностики, которые могут быть представлены в виде 

сводной таблицы с процентным соотношением, выстроенными диаграммами, графиками и пр.  

Седьмой слайд – формулировка третьей задачи, во время демонстрации его предполагается, что 

студент представляет разработанный им комплекс мероприятий, направленный на 

совершенствование / развитие / формирование тех или иных умений / навыков. 

Если работа носит опытно-поисковый характер, то появляется следующий слайд – восьмой, на 

котором приводятся результаты контрольной диагностики. Докладчик озвучивает данные, 

полученные после внедрения комплекса мероприятий. 

Следующий слайд – девятый содержит сопоставление результатов констатирующего и 

контрольного этапов диагностики. Студент комментирует информацию, представленную на слайде, 

делая вывод о том, что внедренный комплекс мероприятий оказался эффективным, и обозначенную 

цель исследования удалось достигнуть.  

При создании презентации и ее демонстрации рекомендуем учитывать следующие позиции: 

- тексты слайдов должны быть не менее 24 кегля шрифта; 

- заголовки на слайдах должны быть набраны не менее, чем 28 кеглем шрифта; 

- фотографии размещаются на отдельных слайдах. Причем, при использовании фото занятий или 

уроков, необходимо письменное разрешение родителей, дети которых попали в кадр; 

- все слайды должны быть оформлены в едином стиле и сочетать не более 3-х цветов; 

- информация на слайдах должна появляться целостно: всевозможные «выскакивания» и 

«выпрыгивания», поочередно появляющиеся на слайде, отвлекают от доклада; 

-  слайд не должен содержать куски текста, который дублируется докладчиком; 

- сложные таблицы, большие схемы плохо воспринимаются, для презентации их необходимо 

упростить, либо воздержаться от их демонстрации; 

- во время доклада не следует оборачиваться на слайды, тем более читать с них; 

- на слайдах допустимо размещать краткие тезисы, схемы, таблицы, диаграммы и пр. 

На примере одной из тем выпускной квалификационной работы предлагаем рассмотреть порядок 

подготовки, содержание доклада и сопутствующей ему презентации. Выбранная нами тема звучит: 

«Формирование грамматического строя речи детей среднего дошкольного возраста». 
 

Таблица 1. Содержание выступления во время защиты выпускной квалификационной работы 

№ слайда Содержание слайда Примерное содержание выступления 
Слайд 1. 1. По центру верхнего края слайда: ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический 

университет». 

2. По центру слайда без кавычек и точки в конце: 

Формирование грамматического строя речи детей 

среднего дошкольного возраста. 

3. В правом нижнем углу размещается 

информация об исполнителе и руководителе: 

Исполнитель: Иванова Ирина Ивановна, 

обучающийся группы БД-43 

Руководитель: Плаксина Е. Б.,  

канд. филол. наук, доцент 

Добрый день, уважаемые члены 

аттестационной комиссии! Вашему 

вниманию предлагается работа на тему 

«Формирование грамматического строя 

речи детей среднего дошкольного 

возраста». Актуальность нашего 

исследования заключается в… 

Слайд 2. На данном слайде текст выравнивается по 

ширине. На нем располагаются объект и предмет 

исследования: 

Объект исследования – процесс формирования 

грамматического строя речи детей среднего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования – комплекс игр, 

направленный на формирование грамматического 

строя речи детей среднего дошкольного возраста. 

Слайд меняется во время озвучивания 

методологической базы и перечисления 

методов исследования 

Слайд 3.  На данном слайде текст выравнивается по 

ширине. На нем пишется цель исследования: 

Цель исследования – теоретически обосновать и 

апробировать комплекс игр, направленный на 

формирование грамматического строя речи детей 

среднего дошкольного возраста.  

Исходя из поставленной цели 

исследования нами были сформулированы 

задачи… 
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Слайд 4. На данном слайде текст выравнивается по 

ширине. На нем представляется первая задача 

исследования: 

Задача 1. Проанализировать психолого-

педагогическую и методическую литературу по 

теме исследования. 

Остановимся на решении первой задачи. 

Для определения теоретических основ 

формирования грамматического строя речи 

детей среднего дошкольного возраста нами 

была проанализирована психолого-

педагогическая и методическая литература 

с целью выявления психологических 

особенностей и особенностей речевого 

развития детей среднего дошкольного 

возраста.  

Слайд 5. На данном слайде текст выравнивается по 

ширине. На нем обозначается следующая задача: 

Задача 2. Определить критерии для проведения 

диагностики с целью определения уровня 

сформированности грамматического строя речи 

детей среднего дошкольного возраста 

Представляем критерии, показатели и 

уровни сформированности 

грамматического строя речи 

Слайд 6. Информация на данном слайде может 

содержаться в виде таблицы или диаграммы, 

размещенные по центру листа. 

Содержит результаты констатирующей 

диагностики, представленные в виде таблицы или 

диаграммы  

Качественный анализ результатов 

констатирующей диагностики показывает, 

что … количество детей находится на 

оптимальном уровне сформированности 

грамматического строя речи, … количество 

детей находится на достаточном уровне 

сформированности грамматического строя 

речи, 

количество детей находится на 

критическом уровне сформированности 

грамматического строя речи. Поэтому 

необходимо разработать … 

Слайд 7.  На данном слайде текст выравнивается по 

ширине. На нем предлагается третья задача: 

Задача 3. Разработать комплекс игр, 

направленный на формирование грамматического 

строя речи детей среднего дошкольного возраста. 

Предлагаемый нами комплекс игр 

включает … 

Слайд 8. На слайде располагают результаты контрольной 

диагностики, проведенной после апробации 

комплекса игр. Информация должна быть 

представлена в аналогичном стиле оформления, 

что и на слайде 6. 

Качественный анализ результатов 

контрольной диагностики показывает, что 

… количество детей находится на 

оптимальном уровне сформированности 

грамматического строя речи, … количество 

детей находится на достаточном уровне 

сформированности грамматического строя 

речи, 

количество детей находится на 

критическом уровне сформированности 

грамматического строя речи.  

Слайд 9. На слайде приводится сравнительный анализ 

результатов констатирующей и контрольной 

диагностик, т.е. демонстрируется эффективность 

внедренного комплекса игр при сопоставлении 

данных. Информация должна быть представлена 

в том же стиле, что и на слайдах 6, 8. 

Сопоставление результатов 

констатирующей и контрольной 

диагностики позволяет сделать вывод о 

позитивной динамики в овладении детьми 

грамматическим строем речи, Количество 

детей на оптимальном уровне увеличилось 

…, количество детей на достаточном 

уровне увеличилось …, количество детей 

на достаточном уровне уменьшилось… 

Качественные изменения наблюдаются у 

детей, которые остались на том же уровне. 

Так, у детей, оставшихся на достаточном 

уровне… 

Слайд 10. Заключительный слайд, на котором размещается 

благодарность за внимание слушателей: 

Спасибо за внимание! 

Данный слайд носит не обязательный характер и 

может отсутствовать. 

 

Приведенный выше пример составления защитного слова, ориентирован на опытно-поисковую 
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работу. Если же исследование носит проектировочный характер, предполагающее только наличие 

входной диагностики и разработки комплекса мероприятий, в этом случае восьмой и девятый слайды 

будут отсутствовать. 

Полагаем, что предложенный алгоритм поможет студенту квалифицированно представить 

основные результаты ВКР, продемонстрировать уровень сформированности компетенций.  
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Аннотация 

В этой статье рассматривается эффективность применения ролевых игр в обучении иностранным 

языкам. 

                                                             Summary 
In this article says about effective using of role–playing games in teaching foreign languages. 

 

Шетел тілдерін оқытудың қазіргі ҽдістемесінің ҿзекті мҽселелерінің бірі – ҽр тҥрлі жастағы 

балаларды ойын кҿмегімен оқыту. Бҧл мҽселелердің ҿзектілігі тҧтастай бірқатар факторлардан 

туындап отырғандығын аңғарамыз.  

Ойын – эмоциялық жҽне ақыл-ой кҥшін талап ететін ерекше ҧйымдастырылған сабақ. Бір 

ойынның ҿзі ҽр тҥрлі орындалуы, ҽр тҥрлі нысанды қабылдауы мҥмкін, бірақ олардың бҽрінің 

негізінде импровизация тҧр. Ойын табиғатын, оның таңқаларлық мҥмкіндігін тҥсіну – бҧл бақытты 

балалық шақтың табиғатын тҥсіну, ҿзіңіз бағып отырған балаларды тҥсіну деген сҿз [1, 204-211 ]. 

Рҿлдік ойындар шағын топтарда 3-5 адамның қатысуымен жҥргізіледі. Қатысушылар кеспе 

қағаздар арқылы (тақтада, парақтарда жҽне т.б.) тапсырма алады, рҿлдерді бҿледі, жағдайды ойнайды 

жҽне барлық топқа ҧсынып, кҿрсетеді. Оқытушы балалардың мінез-қҧлқын ескере отырып, мҧғалім 

рҿлді ҿзі бҿледі. Оқу ретіндегі ойын тиімділігі мынадай бірқатар талаптарды сақтауға байланысты, 

олар: оқушылар ҽрекет ететін қиялдағы жағдайдың, жоспардың болуы жҽне балалардың ойын 

нҽтижесін, ойын ережесін міндеттті тҥрде тҥсінуі.  

Ойын - бҧл тек топтық кҿңіл кҿтеру емес, бҧл оқытудың барлық міндеттеріне қол жеткізудің 

негізгі тҽсілі, сондықтан ол қандай дағды жҽне икемділікті талап ететіндігін, баланың нені жасай 

біледі жҽне ойын барысында неге ҥйренгендігін білуі қажет [2, 56-58]. 

Рҿлдік ойын басқа тілде қарым-қатынас жасау, сҿйлесу саласының ауқымын кеңейтуге, білім 

алушылар пікір айтуда мазмҧнды жағына назар аударуға мҥмкіндік беретін тиісті дағдыларды 

дамыту жҽне машықтандыру жаттығуларындағы тіл материалдарын алдын ала меңгеруді болжайды. 

Сабақта жиі қолданылатын рҿлдік ойындарды  тҿмендегі кестеден кҿруге болады.  

 

1-кесте 

Рҿлдік ойын тҥрлері Рҿлдік ойын қасиеттері 
1.Бақыланатын Оқушылар қажетті сҿздерді алады 

2. Белгіленген деңгейде бақыланатын Оқушылар сюжеттің жалпы сипатын жҽне 

ҿз рҿлдерінің сипатын алады 

3.Еркін Оқушыларқарым-қатынасжағдайын алады 

4.Эпизодтық Жекелеген эпизод ойналады 
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Бақыланатын рҿлдік ойын ҽлдеқайда қарапайым тҥр болып табылады жҽне диалог немесе мҽтін 

негізінде қҧрылуы мҥмкін. Бірінші жағдайда оқушылар базалық диалогпен танысады, оны ҿңдейді. 

Содан кейін олар мҧғаліммен бірге диалог мазмҧнын талқылайды, сҿйлеу эпизоды нормаларын жҽне 

қажетті лексиканы ҿңдейді.  

Белгіленген шекте бақыланатын рҿлдік ойын ҽлдеқайда кҥрделі, онда қатысушылар сюжеттің 

жалпы сипатын жҽне ҿз рҿлдерінің сипаттамасын алады. Еркін рҿлдік ойынды жҥргізген кезде 

оқушылардың ҿздері қандай лексиканы пайдаланғаны дҧрыс, ҽрекет қалай дамуы тиіс екендігін 

шешуі тиіс, мҧғалім рҿлдік ойынның тақырыбын ғана атайды, содан кейін оқушылардың осы 

тақырыптың ҽртҥрлі қырларын қозғайтын ҽртҥрлі жағдайларды қҧрастыруды сҧрайды. Бҧл жерде 

шет тілін оқытудың басты мақсаты - оқытушыларға шетел тілінде қарым-қатынас жасауды базалық 

деңгейде игерту. Оқыту мазмҧнына қарапайым коммуникативтік біліктілікті, қажетті жағдайда 

ауызша жҽне жазбаша (сҿз, тыңдап тҥсіну, оқу, жазу) ҿзара мҽдени қарым-қатынас ҥдерісінде 

қолдана алу қабілеттілігі мен дайындығын қалыптастыруды қамтамсыз ететін тілдік, сҿздік, 

ҽлеуметтік-мҽдени білім, білік  дағдылар енеді. 

Қазіргі кездегі шет тілі сабақтарында қарым-қатынастың нақты жағдайын моделдеу ҥшін рҿлдік 

ойындарды пайдаланудың ҿзіне тиісті талаптары бар. Олар: 

- ойын оқу мотивациясына ынталандыруы, оқушылардың тапсырманы жақсы орындауға 

қызығушылығы мен ҧмтылысын тудыруы тиіс, оны қарым-қатынастың нақты жағдайына тең жағдай 

негізінде жҥргізу қажет; 

- рҿлдік ойынды мазмҧны тҧрғысынан да, нысаны жағынан да жақсы дайындау, дҽл 

ҧйымдастыру қажет. Білім алушылардың белгілі бір рҿлді жақсы орындау қажеттілігіне кҿздері жетуі 

қажет, сонда ғана олардың сҿздері табиғи жҽне шынайы болады; 

- рҿлдік ойынды бҥкіл топ қабылдауы тиіс; 

- ол міндетті тҥрде жағымды шығармашылық ортада жҥргізіледі, оқушыларда  

қанағаттану, қуаныш сезімін тудырады. Рҿлдік ойында білім алушылар ҿздерін неғҧрлым еркін 

сезінсе, олар соғҧрлым қарым-қатынасқа қызығушылық білдіретін болады. Уақыт ҿте келе онда ҿз 

кҥштеріне деген сенімділік сезімі, яғни ҽртҥрлі рҿлдерді ойнай аламын деген сенім пайда болады; 

- ойын білім алушылар белсенді сҿздік қарым-қатынасқа мҥмкіндігінше кҿп тиімділікпен 

ҿңделетін сҿздік материалды пайдалана алуы ҥшін ҧйымдастырыла алады;   

- оқытушы міндетті тҥрде рҿлдік ойынға, оның тиімділігіне сенеді. Тек осындай жағдайларда ол 

жақсы нҽтижелерге қол жеткізуі мҥмкін; 

- оқытушының білім алушылармен байланыс орната білуі ҥлкен мҽнділікке ие [3, 11-13]. 

         Мҧғалім позициясынан рҿлдік ойын оқу процесін ҧйымдастыру нысаны ретінде кҿрінеді, 

оның мақсаты оқушыларда сҿздік дағдылар мен икемділіктерді қалыптастыруға жҽне дамытуға 

негізделеді. Рҿлдік ойынды қолдану барысында мҧғалім келесі ҧстанымдарды ҧстанады: Рҿлдік 

ойындарды қолданудағы мҧғалімнің рҿлі қандай деген сҧраққа, тҿмендегі сызбадан қарап жауап ала 

аламыз, мысалы. 

2-кесте 

Рҿлдік ойын қолданудағы мҧғалім рҿлі 

 
Басқарушы Қатысушы Бақылаушы 

 

Сценарий жазушы, режиссер Оқушылармен бірге 

орындайды 

Ойынбарысынкадағалап 

отырады 

 

Кҿріп отырғанымыздай бҧл сызбада сабақ барысында мҧғалім кҿптеген ситуациялық рҿлдерді 

ойнауға тура келеді. Олар бірыңғай ҽлеуметтік қатынастарға берілмейді, педагогикалық қарым-

қатынас жағдайында анықталады жҽне сабақты ҧйымдастыру нысанына байланысты анықталады, 

мысалы, бақылаушы рҿлі, қарым-қатынас бойынша ҽріптес рҿлі, қатысушы немесе ҽрекетті 

ҧйымдастырушы рҿлі болып бҿлінеді. Рҿлдік ойын адамды ҽлдейқайда икемділікке, яғни тілдік 

мінез-қҧлыққа шеберлікке қол жеткізе отырып, ол алынған дағдылар мен икемділіктерді жаңа 

жағдайларда оңай қолдана алуғ кҿмектеседі.  

Мҧғалімнің міндеті нақты материалдағы қажет ситуациялар иллюстрацияларды, ситуациялар 

мҽселелерді таңдау, дидактикалық материалды дайындау:ҽрқайсысы ҥшін карточка тапсырмалар, 

рҿлдерді бҿлу, оқушылар ҿз кҿзқарасын  айтуы тиіс міндеттер қою, болжамды жауаптар, сҿздер 



281 

 

ойластыру, ойын ҿткізу уақытында оқушыларға қызығушылық білдіру жҽне назар аудару [4, 13-14]. 

Жоғарыда айтылғандар келесі қорытындыларды жасауға мҥмкіндік береді: 

- ойын ҽрбір сабаққа белгілі бір тҥрде ендірілуі тиіс; 

- сабақтарда ойынды пайдалану – оқу процесі тиімділінің, қарым-қатынас жағдайын қҧрудың 

міндетті қҧралы; 

- шетел тілі бойынша сабақтарда ойын жҥргізу  оқытудың тҽрбиелік мақсаттарын  жҥзеге асыруға 

мҥмкіндік береді; 

- ойын тиімділігі оны дҧрыс ҧйымдастыруға байланысты оқыту процесінде ойынды ҽзірлеу жҽне 

ендіру шетел тілін оқытудың ҽртҥрлі сатыларында ауызша сҿйлеуге ҥйретудің негізгі міндеттерін 

ҽлдеқайда ҥлкен жетістікпен шешуге ықпал етеді. 

Ойындар келесі ҽдістемелік міндеттердің орындалуына ықпал етеді: 

- сҿз қарым-қатынасына балалардың психологиялық дайындығын қҧру қайталау ретінде жҥргізілуі 

мҥмкін; 

- бір ойын сабақтың ҽртҥрлі сатыларда пайдалануы мҥмкін; 

- ойынның тартымдылығы мен тиімділігінің ҿзінде шегін сақтай білу қажет, ҽйтпесе олар 

оқушыларды шаршатып жібереді жҽне эмоцияға ҽсер ету қабілетін жояды [4, 23-24]. 

Оқушылардың ҽрқайсысының жҧмысқа қатысу деңгейі ашық тҥрде анықталады, ортақ міндеттерді 

шешу кезінде қатысушылардың ҿзара байланысы сезіледі. Рҿлдік ойын процесінде қисынды 

ойлау,қойылған сҧрақтарға жауап іздеу қабілеттілігі, сҿйлеу, сҿз этикасы, бір-бірімен қарым-қатынас 

жасай білу қабілеті дамиды. Сондықтан шет тілі сабығында рҿлдік ойынды пайдалану оқу ҥдерісінің 

тиімділігін кҿтереді.  

Оқушылардың тілге деген қызығушылығын оқытудың барлық сатыларында сақтауға кҿмектеседі. 

Рҿлдік ойындарда міндетті тҥрде білімгерлердің ҿзара ҽлеуметтік рҿлдік қатынастары қалыптасады. 

Рҿлдік ойын сҿйлеу мҽдениетін дамытуға да ҿз септігін тигізетіні сҿзсіз. Ол болашақ маманның ҿзін-

ҿзі ҧстай білу қабілетін, мамандыққа қатысты терминдерді қолдана білу деңгейлерін дамытады. 

Сонымен қатар, рҿлдік ойындар дҧрыс сауатты сҿйлеу, тыңдап тҥсіну деңгейлерін жоғарылататын, 

қатысымдыққа жетелейтін қҧралдың бірі десек те болады. 
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В связи с введением новых образовательных стандартов, на сегодняшний день актуализируются 

проблемы формирования читательской компетентности младших школьников, проявляющейся в том, 

что ребенок осознает себя как грамотного читателя, способного использовать читательскую 

деятельность для самообразования и развития. Читательской компетентности невозможно научить, 

но ее можно сформировать в процессе деятельности, в ходе решения проблем, творческих задач.  

В структуре читательской компетентности принято выделять следующие компоненты:  владение 

техникой чтения и приемами понимания произведения, умение ориентироваться в круге чтения, 

сформированность духовной потребности в чтении [1, c.135]. Можно также отметить, что процесс 

формирования компетентного читателя немыслим без исследовательской и интерпретационной 

деятельности обучающегося. Нужно предоставить ученику возможность приобрести опыт в разных 

видах деятельности, связанных со словесным искусством. Интерпретационная и исследовательская 

деятельность на уроках литературного чтения необходима для того, чтобы ученик глубже осмыслил 

текст художественного произведения, почувствовал потребность перечитать его, дал свою трактовку 

художественных образов.  

Читательскую компетентность можно развивать на разном литературном материале, в том числе и 

при изучении детских юмористических произведений. На уроках в младшей школе целесообразно 

формировать целостный взгляд на мир, прививать младшим школьникам навык чтения, развивать 

умения думать и решать нестандартные задачи. Юмористические стихотворения и рассказы, 

представленные в учебниках по литературному чтению, обладают нравственным и духовным 

потенциалом, что является приоритетной задачей предмета «Литературное чтение».  

В современной педагогике существует несколько подходов к приобщению ребенка к чтению 

(Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, В.А. Болотов, М.П. Воюшина, Т.Г. Галактионова, О.В. Джежелей, 

H.H. Светловская и др.), в том числе разрабатываются методики обучения младших школьников 

чтению на материале юмористических произведений (И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева, А.П. 

Бабушкина, Е. Зубарева, И.Г. Минералова). Однако недостаточно  методических материалов по 

данной теме, а разделы, посвященные детским писателям-юмористам, не дают представления о том, 

как и для чего нужно изучать юмористическую литературу.  

Проанализировав современные программы «Школа 2100» и «Школа России» по литературному 

чтению, мы пришли к выводу, что все выделенные виды юмористических произведений 

представлены в них, но в разном соотношении. Особое внимание уделяется комическому эпосу или 

юмористическим произведениям в стихах. Авторы-составители учебников отдают предпочтение 

произведениям Б. Заходера, К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто. Остальные виды юмористических 

произведений рассматриваются не так подробно, хотя авторами выбраны самые известные 

произведения юмористического характера. Это лучшие рассказы Н. Носова («Метро», «Телефон», 

«Затейники» и др.), В. Драгунского («Где это видано, где это слыхано», «Заколдованная буква», «Не 

пиф, не паф» и др.), В.В. Голявкина («В шкафу», «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка 

учится», «Про веселую книжку»), а также произведения М.М. Зощенко и др. Помещены 

скороговорки, веселые стихи (А. Шибаева, Г. Сапгира, Д. Хармса, Ю. Тувима). 

Но в начальной школе зачастую формально изучают произведения разных видов комического: 

школьники читают соответствующие тексты, но не размышляют о природе комического, не 

осваивают создания комического текста, не выясняют особенности авторской позиции в комическом 

произведении. Та же теоретическая информация, которая предлагается ученикам, оторвана от логики 

анализа, не участвует в закономерном процессе постижения произведения. Таким образом, 

фундаментальный для восприятия природы комического этап проходит вхолостую, ученик 

накапливает лишь определенный читательский багаж.  

На наш взгляд, необходимо планировать серию уроков (в том числе и внеклассных), целью 

которых может стать формирование представлений о комических произведениях, о способах 

создания комического в литературе и фольклоре. Читательская компетентность в этом случае как 

ожидаемый результат обучения будет представлять собой следующую совокупность универсальных 

учебных действий: 

1. Предметные: 

 осознанно определять способы создания комического в тексте; 

 осознанно и выразительно читать юмористические произведения; 

 использовать способы создания комического в собственных творческих работах. 

2. Метапредметные:  

Регулятивные: 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания; 
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 позитивно оценивать свои читательские и творческие возможности; 

 анализировать собственную читательскую активность и планировать ее; 

Познавательные: 

 владеть техникой чтения, умением понимать прочитанное и прослушанное произведение; 

 владеть элементарными приемами анализа и интерпретации юмористических  текстов; 

 определять приемы создания комического в юмористических произведениях разных жанров и 

обосновывать свое мнение; 

Коммуникативные: 

 вести учебный диалог, соблюдая правила речевого этикета, высказывать свою точку зрения, 

выслушивать и уважать мнение собеседника;  

 продуктивно взаимодействовать в паре и группе со сверстниками при  выполнении учебного 

задания; 

3. Личностные: 

 эмоционально отзываться на прочитанное; 

 проявлять интерес к юмористическим произведениям и их героям;  

 проявлять интерес к созданию собственных юмористических произведений. 

Работа по формированию представлений о комическом у младшего школьника в урочной 

деятельности может быть направлена на выяснения ряда вопросов:  

 кто является объектом осмеяния; 

 почему герой является объектом осмеяния; 

 типичен ли такой герой; 

 каков авторский идеал; 

 какие приемы использует автор в  тексте, чтобы посмеяться над героем (комические ситуации 

или комические языковые средства: взрослые выражения в речи детей, комические сравнения, 

комические эпитеты). 

Работа с юмористическим произведением может быть организована при помощи литературных 

игр. Литературные игры позволяют решить несколько проблем одновременно. Они интересны и 

полезны младшим школьникам, помогают формировать квалифицированного читателя и приобщать 

школьников к литературе как особому виду искусства. Игра не является категорией смешного, но она 

входит в область комического – ведь дети смеются от самого сознания, что это всѐ «понарошку». 

Радость игры есть радость понимания (понимания «условности» игры). Игра помогает ребенку 

установить твердые связи, существующие в действительности. Как только эти связи 

устанавливаются, у ребенка возникает естественная потребность подвергнуть все сомнению, 

перепутать эти связи и поиграть ими. 

Изучение комического требует системы работы, реализующей творческие задачи. Для учащихся 

начальной школы приоритетное значение будут иметь задания, связанные со словесным творчеством: 

переводы, приемы устного словесного рисования, другие формы словесного творчества.  

Среди продуктивных упражнений при подготовке к созданию юмористических текстов 

целесообразнее всего подбирать такие стихотворения,  где надо дописать слова – рифмы, чтобы 

окончательно уяснить их роль: 

1. Упражнения, формирующие умение создавать элементы текста в соответствии с особенностями 

произведения. 

 «Прощальная игра» 

А вот прощальная игра… 

Нам книгу закрывать пора; 

Мы все надеемся, что с ней 

Ты стал немножечко умней, 

Узнал ты много слов смешных 

И много всяких всячин, 

И, если ты запомнил их, 

Не зря твой день потрачен. 

И нам с тобой пришел черед  

Сыграть в игру «наоборот». 

Скажу я слово Высоко, 

А ты ответишь:…. 
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Скажу я слово  Потолок, 

А ты ответишь: …. 

Скажу я слово: Потерял, 

И скажешь ты: ... 

Скажу тебе я слово Трус, 

Ответишь ты: …. 

Теперь начало я скажу, - 

Ну, отвечай …..! 

(Д. Чиарди) 

Произведения, написанные в жанре загадки, признаны выработать у детей смекалку и 

смышленость: 

«Кто кем становится» 

...Бык, могучий великан, 

В детстве был... (телѐнком) 

Толстый увалень Баран-  

тоненьким ... (ягненком). 

Этот важный кот Пушок – 

Маленьким ... (котенком). 

А отважный Петушок –  

Кро-о-хотным ... (цыпленком). 

А из маленьких гусят 

Вырастают  ... (утки) –  

Специально для ребят, 

Тех, кто любит шутки. 

(А. Шибаев) 

Поэт сохраняет характерные признаки животного – для узнаваемости. Однако ведущую роль в 

разгадывании загадки играет рифма, а финальная шутка-уловка посмешит обманувшего читателя. 

2) Чтение по ролям диалога. Данный прием особенно привлекает младших школьников. 

Школьники отдают предпочтение сюжетно-ролевым играм (драматизациям, инсценировкам), играм-

фантазиям. Современным поэтам присущи условность, театральность, их стихи нередко 

представляют собой сценки, разыгранные в лицах, и диалогах: 

«Разговор с пчелой» 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла?!» 

Пчела в ответ: 

«А ты как мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь он мне был уж-жасно нужен: 

Я берегла его на ужин!» 

(М. Бородицкая) 

3. Проведение «минуток смеха» – это игры с детьми в «смешные» слова, разучивание 

перевертышей, скороговорок, загадок. Например, скороговорка Д. Хармса «Иван Топорышкин» – 

благодатная почва для игры смыслами. 

На уроках литературного чтения, осваивая литературные способы создания комического, которые 

используют разные авторы в юмористических стихах и в прозаических произведениях, учащиеся с 

увлечением создают свои юмористические тексты. При этом осознанно используют литературные 

приемы в своем творчестве. Более того, в таких ситуациях детей увлекает творчество, и они 

подсознательно целиком отдаются сложению рифм. Многие рифмы, удачно сложенные, забавляют, 

вызывают смех, и это ребенка вызывает у ребенка  желание творить. Тексты рождаются самые 

необыкновенные: в них много нелепостей, несуразностей. Придуманные истории интересно 

рассказывать в компании внимательных слушателей, тем более что детям свойственно привносить в 

свою деятельность элемент соревнования. 

Такая работа может  проводиться на уроках литературного чтения и на занятиях литературного 

кружка, так как развивает литературное чутьѐ настоящего читателя, формирует навыки 

монологической и диалогической речи, побуждает учащихся к дальнейшей исследовательской 

деятельности. 

В 3-4 классах целесообразнее  усложнять материал такими заданиями, где учащиеся должны 
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самостоятельно найти тему, без посторонней помощи собрать необходимый материал, продумать 

композицию рассказа и его речевое оформление. Эта работа требует от учащихся умения 

вглядываться в жизнь, овладения техникой построения рассказа, достаточно развитого творческого 

воображения и чувства юмора. В самом деле, для решения этой задачи необходимо знание 

особенностей детского творчества, надо знать, на какую тему предпочтут сочинять дети, какое 

настроение будет преобладать в их рассказе, насколько длинным он будет, смогут ли они сложить 

сюжет, как будет протекать сам процесс сочинения, каковы будут грамматические особенности 

текста. 

Читая детскую юмористическую классику, дети погружаются в стихию юмора, эмоционально 

откликаются на смешные эпизоды, учатся определять на слух, чем именно рассмешил их автор, 

выяснять в ходе беседы по тексту, какие средства помогли автору юмористически изобразить ту или 

иную ситуацию, того или иного персонажа. Таким образом, возможный путь развития детского 

юмора – развитие познавательной активности и инициативы детей в процессе решения 

нестандартных интеллектуальных задач. 

Литература: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.– М.: Просвещение, 2011. – 

400 с. 
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Қазақстан Республикасы білім беру реформаларының басты мақсаттарының бірі - білім беру 

жҥйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Дамудың негізі білім мен ғылымға негізделеді. Бҥгінгі 

таңда елімізде білім беру мазмҧны жаңа бағытқа бет бҧрды. Елбасы Н.Назарбаев ҿз сҿзінде: «Біз қазір 

«білім-ғылым-инновация» атты ҥштік ҥстемдік қҧратын постиндустриялық ҽлемге қарай бағыт алып 

барамыз», - деген болатын. Ендеше, еліміздің ҽлемдік ҥрдістерге енуі білім беру жҥйесінің жаңа 

сапалық деңгейге ҿту қажеттілігін арттыруда екені сҿзсіз. 

Ғылым мен техниканың даму деңгейіне сҽйкес білімі терең, іскер жҽне ойлауға қабілетті, ҽлемдік 

стандарттар негізінде жҧмыс істей алатын қҧзырлы тҧлғаны қалыптастыру инновациялық оқыту 

нҽтижелері мен тҧлғаның ҿз бетінше ҽрекет етуі арқылы білімді меңгеруіне байланысты жҥзеге 

асады. 

Білім берудің негізгі мақсаты – білім  мазмҧнының жаңаруымен қатар, оқытудың ҽдіс-тҽсілдері 

мен ҽртҥрлі қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2050 стратегиялық 

бағдарламасы білім берудің ҧлттық моделінің қалыптасуымен жҽне Қазақстанның білім беру жҥйесін 

ҽлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. 

 Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

жобасында білім берудің мазмҧнын жаңартып, жаңа технологияларды енгізу, білім алушының 

белсенділігін туғызу, берілген білім кҥтілген нҽтижеге келу мҽселесі ҿткір қойылған. Бҧл еңбек 

нарығына араласып, жан-жақты қҧзіреттілігімен еліміздің ҿркендеуіне нақты ҥлесін қосудаа жоғары 

мектеп тҥлектері қазақ, орыс жҽне ағылшын тілдерін меңгерулері тиіс [1]. 

Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық ҥрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды 

факторларының бірі – білім  мазмҧнын жаңарту деп қарастырылған. Білім алушылардың нҽтижеге 

бағытталған білімі жҽне оқу нҽтижелерін кҿрсетуі «Жаңартылған білім мазмҧны негізінде білім алу» 

деген ҧғымға ҽкеледі. Олай болса, жаңартылған білім мазмҧны дегеніміз – білім  алушылардың оқу 

нҽтижелерін жетілдіруі болып табылады.  

ЖОО жҥйесінде де жаңартылған білім мазмҧны кҿптілді білім беруді жҥзеге асыру, академиялық 

ҧтқырлық пен білім беру бағдарламалары траекторияларының жаңа бағыттылығы, оқыту 

мазмҧнындағы бірізділік, оқыту ҥдерісіндегі инновациялар, интеграция жҽне кҥтілетін нҽтижеге қол 

жеткізумен дҽлелденіп отыр. Осы аталған маңызды қажеттіліктердің орындалуында ЖОО-да 

жаңартылған білім мазмҧнын жҥзеге асырудың басты мазмҧны белгіленген. Олар: 

1. Пҽндік оқу материалдарының ҿсу кҥрделілігі, мазмҧны. 
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2. Білім алушылардың инновациялық тҽсілдерді тҥсінуін жҽне қолдана білуін қамтамасыз ету; 

3. Критериалды бағалау жҥйесін тҥсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету; 

4. Оқытушыларда жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру ҥшін қажетті дағдыларды 

қалыптастыру.  

Жаңартылған білім бағдарламасының мазмҧндық ерекшеліктері берілетін білімді тақырыптар 

жҽне курстар бойынша кҥрделендіру барысында нақтыланып, білім саласы пҽндері арасында, сондай-

ақ пҽнаралық байланыстарды жҥзеге асыру барысында модульдерде «ортақ тақырыптардың» 

болуына негізделеді.  

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «Біздің болашағымыз жауапты да 

жігерлі, білім ҿрісі биік, денсаулықтары мықты ҧрпақ ҿкілдері болады. Жас ҧрпақ бабаларының игі 

дҽстҥрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика жағдайында жҧмыс істеуге даяр. 

Олар қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгереді, бейбіт, жылдам ҿркендеу ҥстіндегі кҥллі ҽлемге 

ҽйгілі, ҽрі сыйлы, ҿз елінің патриоттары болады», - дегендей, болашақ интеллектуалды жас 

мамандардың болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын кҥш тек білімде ғана [2]. Қай 

елдің болмасын ҿсіп ҿркендеуі, ҿркениетті дҥниеде ҿзіндік орын алуы, оның ҧлттық білім жҥйесінің 

деңгейіне, даму бағытына байланысты. Ҧлттық білім беруде білім сапасын жақсарту ҥшін оқыту 

нҽтижесі тыңдаушылардың сындарлы ойлау, ҿзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын 

игертуі тиіс.  Ҧлттық қҧндылықтарды сақтай отырып, болашақ ҧрпаққа сапалы білім мен саналы 

тҽрбие беру ісінде жаңашыл ииновациялық ҥрдісті жҥзеге асыру ісі білім беру ісінің барлық 

саласында толықтай кешенді тҥрде жҥзеге асырылуда. 

Инновациялық ҥрдіс – білім беру ҥдерісінде тҧрақты жаңа элементтер кіргізетін, жҥйенің бірінші 

жағдайдан екінші жағдайға кҿшуіне алып баратын жаңалық, жаңадан ендірілетін ҽрекеті болып 

саналады. Білім беру ҧйымдары жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану жҽне таратуға байланысты 

қызмет атқарады. Инновация ҿзінен-ҿзі пайда болмайды. «Инновация» (ағылшын тілінен 

«innovation») «жаңаша серпінділік», «жаңашылдықты енгізу» деген мағынаны білдіреді. Бҥгінгі кҥні 

білім берудің сапалы ҿзгерістерін қажет ететінін ғалымдар ғана емес, сонымен бірге практиктер де 

мойындап отыр. Инновациялық технологиялар қазіргі оқу орындардың басты сипаты болғандықтан 

ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мҽліметтер ағыны кҥшейген заманда ақыл-ой 

мҥмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты 

міндетіне айналып отыр. Инновация ғылыми зерттеулердің шығармашылық нҽтижесімен келмек. 

Сондықтан білім алушылардың қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздық, 

шығармашылыққа тҽрбиелеуді жҥзеге асыратын жаңартылған инновациялық технологияны меңгерту 

ісі орындалуы қажет.  Олай болса, білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылған міндеттердің 

бірі – оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жетілдіру, жаңарту, тҥрлендіру жҽне қазіргі заманғы 

инновациялық технологияларды меңгеру. Аталған тиімді жҧмыстардың нҽтижесі жаңартылған білім 

беру бағдарламасын жҥзеге асыруға мҥмкіндік берсе, жаңартылған білім мазмҧны озық 

технологиялардың мазмҧнын білуге жетелейді. Жаңартылған білім мазмҧнындағы дағдыны 

қалыптастыруға кіріктірілген білім беру бағдарламасы оқу пҽндерінің игерілу жайының ҿзгеше 

екендігін кҿрсетеді.  

 Жаңартылған білім мазмҧнына кҿшу білім сапасын нақтылау мен нҽтижеге қол жеткізу ҥшін 

бағалау жҥйесін де ҿзгертіп отыр. Білім алушылардың ҥлгерімі қалыптастырушы бағалау жҽне 

жиынтық бағалау тҽсілімен бағаланады. Бҧл бағалау тҥрлері білім алушының жан-жақты ізденуіне 

мҥмкіндік беріп қана қоймай, ынталандырып, қызығушылығын арттырады. Критериялдық бағалау 

жҥйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы білім алушының ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу 

ҥдерісінің ажырамас бҿлігіне айналады жҽне тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ҿткізіледі. Қалыптастырушы 

бағалау ҥздіксіз жҥргізіліп, білім алушылар мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз 

етеді, бағалаудан бҧрын   оқу ҥдерісін тҥзетуге мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу 

бағдарламасының бҿлімдерін (ортақ тақырыптарын жҽне белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, 

орта білім деңгейі) аяқтаған білім алушының ҥлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл жҽне баға 

қою арқылы ҿткізіледі. Қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық бағалау барлық пҽндер бойынша 

қолданылады. Жалпы білім беретін мекемелерге енгізілген жаңартылған білім мазмҧнына сай білім 

беретін, білім алушының оқу ҽрекеті нҽтижелігін критериалды бағалау жҥйесі арқылы 

қорытындылап, нҽтижесін нақтылау жҧмыстарын игерген болашақ маман даярлауда ЖОО-ның 

алдына да ҥлкен міндеттер мен жауапкершілік артылып отыр. Мектеп бағдарламасына кіріктірілген 

пҽндерді енгізу білім алушының жалпы дамуына жҽне оқу материалдарын сабақта тереңірек зерттеп, 
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ҽлем туралы тҧтас ҧғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Осы айтылған білім, іскерлік, 

дағдының қажетінше қалыптасуы ҥшін білім берудегі инновациялық ҥрдіс мен интеграцияны 

толығымен жҥзеге асыруға бейім маман даярлауда ЖОО қызметкерлері де кҿптілді білім беру 

режиміне енгізілген мамандықтардың оқу бағдарламаларын дайындау, білім беру траекторияларын 

кеңейту жҧмыстар жҥзеге асырылуда. Мҧның нҽтижесі, ҿз білімінің нҽтижесінде білім алушының 

бойында сын тҧғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік, АКТ 

дағдылары, топта жҽне жеке жҧмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған міндеттер мен кҥрделі 

мҽселелерді шеше білу дағдыларын қалыптастыратын мектеп тҥлектерін дайындайтын мамандардың 

артуына ықпал етеді.   

Елбасы «Қазақстан — 2050» стратегиялық Жолдауында: «Жастарды қазақстандық патриотизм мен 

шығармашылық жағынан дамыған жеке тҧлға ретінде тҽрбиелеу аса қажет. Олар қазақ, орыс жҽне 

ағылшын тілдерін бірдей жақсы меңгеретін болады. Олар осы арқылы жҽне ҿзінің бейбіт ҽрі 

қарқынды дамыған, бҥкіл ҽлемге танымал елінің патриоты болады» деген болатын [2]. Ал ҽлемдік 

дамудың талабына сай бҽсекеге қабілетті ҧлт боламыз десек, оның қатаң талаптарына да кҥш 

салуымыз қажет. 

Қазіргі білім беру жҥйесінде полилингвизмнің қалыптасуы интеграция мен жаһандану 

жағдайында дамып, халықаралық талаптарға сай білім берудің ҿзектілігіне айналуда. Кҿптілді білім 

беру отандық білім беруде, соның ішінде педагог мамандардың біліктілігін арттыруда негізгі 

бағыттар бойынша жҥйелі іске асырылуда. 

Тілдік қарым-қатынас мҽселесі де кҿптілді тҧлға қалыптастыру бағытында атқарылатын 

жҧмыстарға арқау бола отырып, тіл саясатының дамуына негіз болады. Тілді екінші жҽне шет тілі 

ретінде оқытудың бірыңғай тҧжырымдамасын орындауды қҧзіреттілік   жолымен қарастыру қажет 

[4]. 

Елімізде ҥздіксіз жҥргізілетін маңызды іс – тіл саясатын жҥзеге асыру, тілді меңгеруге деген 

қызығушылықты ынталандыру, жан-жақты дамыған, бҽсекеге қабілетті тҧлға тҽрбиелеу, ҥш тілді – 

қазақ, орыс жҽне ағылшын тілдерін – жетік меңгерген қабілетті жастарды анықтау жҽне қолдау. 

Қазақстан Республикасының Президенті – ҧлт кҿшбасшысы Н.Ҽ. Назарбаев Қазақстан халқына 

арнаған «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында «Қазақстан ҽлемде жоғары білімді, халқы ҥш тілді де: қазақ тілін – мемлекеттік тіл 

ретінде, орыс тілін – ҧлтаралық қатынас тілі ретінде жҽне ағылшын тілін — жаһандық экономикаға 

нҽтижелі ҿтудің кҿмекші тілі ретінде еркін меңгерген ел болып танылуы керек» атап кҿрсетті [2]. 

Кҿптілді тҧлғаны қалыптастыру кҿпҧлтты еліміздің бірлігінің шарты ғана емес, сонымен қатар 

ҿркениет кҿшінде бҽсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың алғышарты десек, кҿптілді ортада 

ҧстаздық етіп жҥрген педагогтердің біліктілігін арттыру, тҥптеп келгенде Мҽңгілік ел 

стратегиясының іс жҥзіне асуындағы іргелі факторларының бірі екені сҿзсіз. Мамандардың бірнеше 

тілді меңгеруі ҽлемдік бҽсекеге қабілеттіліктің артуына мҥмкіндік береді.  

Ғылым, білім саласындағы заманауи ҿзгерістер Қазақстанға батыл тҥрде дҥниежҥзілік білім 

кеңістігіне ену талабын қойып отыр. Ол ҥшін отандық жоғары оқу орындары ҽлемдік ең озық білім 

беру технологиясы мен жҥйесін басшылыққа алып, оқытудың сапасын кҿтеруді басты мақсат етіп 

қоюы керек. Уақыт отандық білім беру жҥйесінің ҽлемдік білім ҥдерісіне интеграциялануын талап 

етеді. Сондықтан, дҥние жҥзіндегі жоғары білім жҥйесінің даму тҽжірибесін зерттей отырып, ҧлттық 

білім беру жҥйесін халықаралық сапа стандарттарының талаптарына сҽйкестендіру бҥгінгі кҥннің 

кҥрделі мҽселесі болып отыр. 

Кҿптілді білім беру — индивидті тілдік білім, білік жҽне дағдыларға, тілдік жҽне сҿйлеу іс-

ҽрекетіне жинақталған адамзаттың ҽлеуметтік мҽнді тҽжірибесінің бір фрагменті саналатын бірнеше 

тілді бір уақытта меңгеруі негізінде кҿптілді тҧлға етіп қалыптастырудың мақсатты бағытталған, 

ҧйымдастырылған, нормаланған ҥштағанды оқыту, тҽрбиелеу, дамыту ҥдерісі [3]. Кҿптілді білім 

беруді ендірудің басты мақсаты университеттің оқу ҥдерісіне ҥш тілде оқытудың  инновациялық 

технологияларын  енгізе отырып, бҽсекеге қабілетті кҽсіби мамандар даярлауға бағытталған кҿптілді 

білім беру стратегиясын жҥзеге асыру.  Еліміздің ҽлемнің дамыған отыз мемлекеті қатарынан орын 

алуы ҥшін бҽсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған жас ҧрпақты қалыптастыру мҽселесі алға шығып 

отыр. Ҿйткені, тек бҽсекеге қабілетті азаматтар ғана Отанымыздың тҧрақты дамуына, бҽсекеге 

қабілеттілігіне ҿз ҥлесін қоса алады. 

Біз, білім беру саласының ҿзекті мҽселелерін қайта қарастыруды талап ететін, адам қызметінің 

барлық салалары жаһандану ҥдерісіне кешіп жатқан дҽуірде ҿмір сҥріп отырмыз. Сондықтан, бҥгінгі 

таңда ақпараттық жҽне коммуникативтік қҧзыреттілікпен қатар кҿпмҽдениеттілік те жаһандық білім 

беру қауымдастығының тануынша білім беру саласының негізгі қҧзыреттілігі жҽне жаһандық білім 
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кеңістігін қалыптастырудағы басты бағыттардың бірі болып саналады. Олай болса, кҿпмҽдени жҽне 

кҿптілді білім беру мҽселесінің ҿзектілігі бҥкіл ҽлемнің экономикалық, мҽдени жҽне саяси 

салаларының интеграциясына бет алуы бҥгінгі жаңартылған білім мазмҧнына кҿшу жағдайында 

ЖОО алдына да болашақ маман даярлау мҽселелерінде  жаңа талаптар жҥктейтіні сҿзсіз. 
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Период начального обучения в школе заключает в себе огромные возможности для развития 

интеллектуальных и творческих  умений младших школьников. Задача современной школы – создать 

такую обстановку, в которой возможно максимальное развитие личности, способной к 

самостоятельной творческой деятельности. Передовой опыт учителей начальной школы на 

современном этапе характеризуются поисками грамотной организации совместной учебной 

деятельности учащихся, которая создавала бы наиболее благоприятные условия для включения 

каждого школьника в активную работу на уроке, в активный процесс мыследеятельности с первых 

минут занятия. Выбор формы изучения нового материала на уроке зависит от  многих факторов: 

особенностей и уровня подготовки детей, особенностей предмета, особенностей темы, возможностей 

и технического оснащения кабинета, мастерства учителя. Следует помнить, что даже в самых 

«безнадежных», «неинтересных» случаях можно найти прием, который позволит не просто ввести 

учащихся в новую тему, но и организовать их самостоятельную деятельность по изучению нового 

материала. 

Задача учителя – научить детей общаться со сверстниками, работать вместе, сообща. Эффективно 

вводить элементы коллективной работы следует с первых дней учебы детей в школе. Формирование 

навыков коллективного труда требует систематической и целенаправленной организации учебной 

работы на коллективных началах. При этом очень важно, чтобы коллективная деятельность с самого 

начала приносила учащимся эмоциональное удовлетворение от самого факта участия в общей работе 

на уроке. Необходимо подготовить учащихся к самостоятельной деятельности в нестандартных 

условиях, а для этого необходимо сформировать у учащихся обобщенные интеллектуальные умения: 

анализ сложившейся ситуации и выводы относительно этой ситуации; видение разных функций 

одного и того же объекта; устанавливание связи данного объекта с другими; 

выделение в них существенных признаков. 

Постановка и решение познавательных задач проблемного характера приобретает особое значение 

на начальном этапе формирования умения коллективного труда. Содержащееся в них «неизвестное 

новое» в силу возникающей познавательной потребности выступает перед классом как общая 

познавательная задача, решение которой становится доступным благодаря объединению 

индивидуальных усилий учащихся в процессе совместной работы.  

Простейшим приемом коллективных учебных занятий на уроках русского языка могут служить 

взаимные диктанты учащихся, когда каждый по очереди работает с разными партнерами и выполняет 

функции то обучающего (диктующего и проверяющего), то обучаемого. Количество слов во 

взаимных диктантах необходимо постепенно наращивать, но при этом они не должны быть 
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большими. Чтобы проводить указанную работу, нужно предварительно подготовить достаточное 

количество текстов, предложений. Получается много карточек со словами, предложениями, текстами 

на одни и те же правила. Карточка дается каждому ученику, но тексты на них разные. Совместная 

работа в парах заканчивается. Потом  вводим пары сменного состава. Ребята находят себе новых 

партнеров для продолжения работы и расходятся. Перед уходом к новому товарищу производится 

обмен карточками. Новенький диктует тот текст, который диктующий сам перед этим писал. Таким 

образом, над диктантом каждый ученик работает дважды: первый раз пишет сам, затем под 

контролем товарища делает разбор допущенных ошибок, второй раз ученик диктует этот текст, 

требует разбора ошибок. Внешне класс представляет собой улей: все разговаривают, перемещаются. 

Если у учеников возникают разногласия по поводу написания орфограммы в слове, они могут 

обратиться к учителю или воспользоваться конвертом с выполненным заданием, подойдя к столу-

помощнику. 

При коллективных учебных занятиях учащиеся работают в парах сменного состава, и притом у 

всех или почти у всех темы разные, а сотрудничество и взаимопомощь являются всеобщими и 

постоянными.  

Ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. Типовая учебная программа по предмету 

«Русский язык» для 1-4  классов уровня начального образования (с нерусским языком 

обучения)одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе определяет 

«организацию активной деятельности обучащегося по самостоятельному «добыванию» знаний. 

Такой подход способствует не только приобретению предметных знаний, социальных и 

коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему осознавать 

собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная 

познавательная деятельность обучащегося приобретает устойчивый характер в условиях 

сотворчества и поддержки учителя как партнера, консультанта»[1,с.2].Поэтому рекомендуется 

использование интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают 

предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская 

авторитарности во взаимоотношениях. Использование диалоговых и рефлексивных технологий 

сочетается с организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Рассмотрим несколько  интерактивных приемов,  используемых при коллективной работе по 

русскому языку в начальной школе с казахским языком обучения. 

Приѐм  «Ассоциативный ряд». К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик 

слова-ассоциации. Вместе с учащимися напишите на доске ассоциации на тему «Дружба» в 1-м 

классе, после чего они записывают ключевые слова в тетрадь. На последующих уроках продолжается 

работа с этими словами. При изучении темы «Описание времени года» в 3-м классе прослушайте 

фрагменты музыкального произведения Вивальди «Времена года». Потом предложите учащимся 

записать на мини-досках любые слова (ассоциации) о временах года.  Учитель записывает все слова, 

дополняет их список. 

Выход будет следующим: если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать 

задание составить определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со 

словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд. Оставить запись на доске, 

объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть. 

Приѐм  «Удивляй!» направлен на активизацию мыслительной деятельности и привлечение 

интереса к теме урока. Формирует: умение анализировать; умение выделять и формулировать 

противоречие. Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо известные факты 

становятся загадкой. Во 2-м классе при изучении темы «Явления природы» предложите учащимся 

отгадать загадки, чтобы сформулировать тему урока: 

1. После ливня и грозы 

Мост невиданной красы. 

Не потрогать, не забраться – 

Можно только любоваться. (Радуга) 

2.Летит птица орел, 

Несет в зубах огонь, 

Огненные стрелы пускает, 

Никто ее не поймает. (Гроза, молния) 
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3. Шел долговяз, 

В сыру землю увяз. (Дождь) 

4. Гуляет на воле 

В лесу, в чистом поле 

Крутит, воет, бурчит, 

На весь мир ворчит, 

По селам, городам летает, 

Знать никого не желает. (Метель) 

Предложите учащимся ответить на вопросы: 

– О чем мы с вами будем говорить на уроке? (О радуге, метели, дожде…) 

– Как назвать все это одним словом? (Явления природы) 

При изучении темы «Времена года» в 3-м классе покажите учащимся 4 иллюстрации, 

изображающие времена года,  загадайте  загадки и попросите определить тему урока.  

Приѐм  «Цепочка признаков» направлен на актуализацию знаний учащихся о признаках тех 

объектов, которые включаются в работу. Формирует: умение описывать объект через имена и 

значения признаков;  умение составлять внутренний план действий.При изучении раздела «Моя 

семья» во 2-м классе учащиеся сидят по кругу, в центре – набор   карточек  со словами. По очереди 

учащийся выбирает карточку и читает ее вслух, например, «дедушка». Второй подбирает слово-

описание, например, старый; третий - добрый,  четвертый - любимый, до тех пор, пока находится кто-

то, способный продолжить цепочку. В 3-м классе при изучении темы «Моя классная комната» 

предложите учащимся по очереди подобрать к словам-отгадкам  слова-признаки и слова-действия. 

Например: Школа (какая?) большая, новая, светлая, красивая. Идти в школу, выходить из школы, 

ехать в школу. 

Приѐм «Жокей и лошадь». Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают 

карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами. Каждый «жокей» должен найти свою 

«лошадь». При изучении темы «Декоративно-прикладное искусство» в 3-м классе разделите класс на 

2 группы и раздайте карточки с вопросами и ответами:1.Женский жакет из бархата яркого цвета 

(Камзол). 2. Узор, расположенный в определенном порядке для украшения чего-либо (Орнамент).3. 

Шерстяной материал, используемый для утепления юрты (Кошма).4. Изделия из глины, 

закрепленные обжигом, гончарное искусство (Керамика).5. Круглая маленькая шапочка, украшенная 

орнаментом (Такия).6. Узорчатое изделие из шерстяной ткани, выполненное из нитей разного цвета. 

Бывает ворсовые и безворсовые. (Ковер) 

Приѐм «До-После» может быть использован на 1 этапе урока как прием, актуализирующий знания 

учащихся, на этапе рефлексии. Формирует: умение прогнозировать события; умение соотносить 

известные и неизвестные факты; умение выражать свои мысли; умение сравнивать и делать вывод. В 

таблице из двух столбцов заполняется часть  «До», в которой учащийся записывает свои 

предположения о теме урока, может записать гипотезу. При изучении темы «Вода» в 3-м классе в 

начале урока дайте учащимся послушать аудиозапись. Спросите, какие звуки слышат дети, кто 

узнает, что это. Загадайте загадку, спросите, о чѐм в ней идет речь: 

С горы сбегая без труда, 

Она гремит, как гром. 

В морозный день она тверда – 

Рубить хоть топором! 

Нагрей ее – и к небесам она взлетит тогда. 

Теперь ты мне ответишь сам: зовут ее (вода). 

Учащиеся самостоятельно определяют тему урока. 

 Часть «После» заполняется в конце урока, когда изучен новый материал,  прочитан текст и т.д. 

Далее ученик сравнивает содержание «До» и  «После» и делает вывод.  

Прием «Вопросительные слова» направлен на формирование умения задавать вопросы, может 

быть использован для актуализации знаний учащихся по пройденной или новой теме урока. 

Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов. Необходимо составить как можно больше 

вопросов, используя вопросительные слова и термины из двух столбцов таблицы. Вопросительные 

слова: Как? Что? Где? Почему? Какой? Откуда? При изучении темы «Астана: прошлое и настоящее» 

в 3-м классе организуйте работу по «Ленте времени»: Что означает «прошлое», «будущее», 

«настоящее»? Кто вы сейчас в настоящее время? (Ученики) Какими вы были раньше? (Маленькими) 

Когда это было? (В прошлом) Какими вы будете потом? (Взрослыми) Когда это будет? (В будущем) 

Приѐм «Толстый и тонкий вопрос» используется для организации взаимоопроса.  Тонкий вопрос 



291 

 

предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. 

Формируемые коммуникативные навыки:умение оформлять свои мысли в устной 

форме;выслушивание других, попытки принимать иную точку зрения, умение быть готовым 

корректировать свою точку зрения.Например, при изучении темы «Знакомство с живой природой» в 

3-м классе после просмотра мультфильма «Уроки живой природы - Знакомство» (Уроки тетушки 

Совы) учитель может предложить учащимся  сформулировать по три «тонких» и три «толстых» 

вопроса». Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.  

При изучении темы «Путь лидера» в 3-м классе предложите учащимся прочитать текст «Детские 

годы Н.Назарбаева», подготовить по 3 толстых и 3 тонких вопроса: Когда родился Н.Назарбаев? Кто 

назвал его Нурсултаном? 

Что означает его имя? Как воспитывали его родители? Как учился Нурсултан? Какие качества 

помогли ему стать лидером? 

Приѐм «Послушать – сговориться – обсудить» способствует активному усвоению знаний, 

вовлекает в предметную работу учеников с любыми уровнями подготовки. На уроке русского языка 

при изучении темы  «Времена года» ученикам предлагается подумать и написать 3 слова, 

относящихся к четырем временам года. Затем показать соседу по парте, из 6 слов отбираются 3 и 

предлагаются классу через 1,5 минуты. Работа с этим упражнением занимает около шести-семи 

минут. За это время каждое из слов тематической группы повторяется вслух несколько раз. После 

того, как учитель напишет на доске все слова, предложенные парами, начинается отбор трѐх слов 

среди них. При этом с каждым словом в ходе дискуссии составляется предложение («Мороз – это 

температура ниже нуля, она может быть не только зимой, но и летом в холодильнике»). Таким 

образом, за несколько минут проделана работа, на которую при обычных подходах не хватит урока. 

Приѐм  «Диаграмма Венна» доска (лист) делится на три части. В первой колонке детям 

предлагается записать общее между 2 понятиями, а в двух других – отличительные особенности 

каждого. При изучении темы «Собираемся на отдых» во 2-м классе предложите учащимся составить 

Венн- диаграмму со словами «Отдых на море» и «Отдых в горах». Учащиеся определяют общее 

(отпуск, развлечения, встречи, знакомства) и отличное (море – вода, пароход, плавание, купальник, 

горы – высота, костюм, кроссовки). При изучении темы «Кино - Театр» в 3-м классе предложите 

учащимся сравнить два понятия и отразить их в диаграмме. Отличительные признаки записываются в 

каждой из диаграмм, а сходные – в месте их пересечения. 

Приѐм «Морфологический ящик» используется для создания информационной копилки и 

последующего построения определений при изучении лингвистических понятий. Модель служит для 

сбора и анализа информации по заданным признакам, выявление существенных и несущественных 

признаков изучаемого явления. Копилка универсальна, может быть использована на различных 

предметах. На уроке русского языка – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор 

лексических значений многозначных слов; составление синонимических и антонимических рядов; 

копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, содержащих определенную орфограмму; 

копилка родственных слов. При изучении раздела «Мой родной край» во 2-м классе проведите  

конкурс «Составь название животного». Игроки получают лист бумаги, на котором написано:  

БРУСКА  

 ОБКАСА  

 ВЮРДЛЕЮ  

 МВДЕЬЕД  

Переставляя буквы в слове, написать название животного. 

Приѐм  «Ромашка» Блума. «Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 

определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков - шесть вопросов. Пример. Простые 

вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести 

определенную информацию:  «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?». В 3-м классе по теме «Сбор идей для 

написания прогноза погоды» для повторения лексики на тему «Одежда» учащиеся по очереди 

описывают  одежду, соответствующую погоде и задают вопросы, например: Я надеваю  шляпу, 

пальто и шарф. Какая  погода? Отгадавший обосновывает свой ответ, используя выражения:  («я 

думаю…», «я считаю…») и продолжает игру. Уточняющие  вопросы обычно начинаются со слов: 

«То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …? », «Я могу ошибаться, но, по-моему, 

ты сказал о …?». Целью этих вопросов является предоставление учащемуся возможностей для 

обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения 

информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. Интерпретационные 

(объясняющие) вопросы начинаются со слова «Почему?» и направлены на установление причинно-
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следственных связей. Творческие вопросы  содержат частицу «бы», элементы условности, 

предположения, прогноза: «Что изменилось бы ...», «Что будет, если ...?», «Как вы думаете, как будет 

развиваться сюжет в рассказе после...?». Оценочные вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов. При изучении темы «Правда и ложь» в 3-м классе 

предложите учащимся прочитать рассказ А.П.Гайдара «Совесть»и  ответить на следующие вопросы: 

«Кто из героев рассказа вам понравился и почему?» «Хороший ли поступок совершила Нина?» «Кто 

из героев рассказа лжет?» «Как вы относитесь к поступку главного героя?» Практические вопросы 

направлены на установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как можно применить ...?»,  

«Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?» 

Таким образом, для повышения мотивации при работе с младшими школьниками важно  

учитывать   возрастные особенности, создавать ситуацию успеха, создать атмосферу сотрудничества 

при групповой форме работы, в которой ребенок чувствовал бы себя комфортно, давать посильные 

задания, дать возможность взаимообучаться, дать возможность оценить себя и своих сверстников. И 

когда этот труд будет для него посильным, у него появится интерес и стремление учиться лучше и 

проявлять лидерские качества.  

Наблюдения за уроками, результаты ответов  учеников на уроке, взаимодействия учеников друг с 

другом убеждают  в том, что интерактивные методы обучения способствуют  развитию 

коммуникативных навыков, мотивируют стать активным участником учебного процесса. Учащиеся 

обретают уверенность в своих силах, учатся с удовольствием, ощущая радость познания. 

Список использованных источников: 
1. Типовая учебная программа по предмету «Русский язык» для 1-4  классов уровня начального 

образования (с нерусским языком обучения).-Астана,2017 
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На современном этапе преподавание русского языка рассматривает коммуникативно-

ориентированную организацию обучения, которая опирается не только на лингвистические, а 

преимущественно на функционально-психологические основы с доминированием личностно-

деятельностных ориентаций обучающихся. 

Преподавание русского языка сопровождается уточнением коммуникативных целей обучения, 

установлением требуемого уровня владения коммуникативной и языковой компетенциями. 

Сравнительно новые понятия, развитые в теории речевых актов и в прагмалингвистике, явились 

своеобразной реакцией на проблему соотношения языковых знаний и речевых (коммуникативных) 

умений в процессе обучения и владения языком. 

В коммуникативно-ориентированном обучении русскому языку, основанном на коммуникативной 

и профессиональной компетенции, оправданы интерес к изучению реальных коммуникативных целей 

и стратегий как первопричине речевой деятельности, с учетом учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на занятиях русского языка с их профессиональной деятельностью, в сфере 

профессионального общения как основного мотива.  

Изучение языка на современном этапе теснее увязывается с социальным заказом общества, в этом 

аспекте актуальна позиция исследователя А. Зиновьевой: «Лингвистическая компетенция… 

становится в условиях рыночной экономики неотъемлемой частью общепрофессиональной 

подготовки менеджеров организаций любой формы собственности, а также экономистов, 

финансистов, управленцев всех уровней» [1, с. 113]. 

При всем развитии технических средств речь остается главным инструментом общения. В этой 

связи речевое общение и коммуникация – это уникальный, специфический вид деятельности, 
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мотивирующий профессиональное становление будущего специалиста. В перспективе мы 

определяем коммуникативную компетентность как элемент профессиональной квалификации.  

Формирование коммуникативно-речевых умений будущих специалистовосуществляется 

эффективно, если методическая система основана на следующих принципах:  

– коммуникативной направленности– обеспечивает уровень коммуникативной достаточности, 

т.е. возможности участия в реальной коммуникации. Вся система работы преподавателя подчинена 

созданию у обучающихся мотивированной потребности в речевой деятельности; 

– вариативности – предполагает выделение в содержании коммуникативной подготовки общей 

части, обеспечивающей формирование базовых и единичных частей, позволяющих сформировать 

специфические коммуникативно-речевые умения будущих специалистов;  

– системности и целостности– расположение учебного речевого материала в системе всей 

профессиональной подготовки в такой последовательности, которая будет способна обеспечить 

одновременное формирование учащимися профессионально значимых правовых и коммуникативно-

речевых умений на протяжении всего периода их обучения; 

– моделирования коммуникативной ситуации– ситуация и коммуникативно-речевые умения 

тесно связаны между собой: коммуникативно-речевые умения развиваются через ситуации и 

неотделимы от них; они необходимы в определенных ситуациях, поэтому исходным моментом 

обучения должны быть ситуации. 

– коммуникативной деятельности– коммуникативная задача говорящего – завладеть 

вниманием слушающего, добиться приема своего сообщения, получить на него реакцию, учитывать 

при производстве высказываний ситуацию общения, личность слушающего; 

– соответствия социальным потребностям общества – обусловлен сущностью философских 

категорий: познаваемость мира, объективность, единство теории и практики, гуманизм, демократизм. 

Весь процесс формирования коммуникативно-речевых умений будущих специалистов должен 

осуществлятьсяпоэтапнои быть направленным на достижение нижеизложенных целей. 

Диагностика: с позиции обучающихся – необходимо предлагать принимать участие в дискуссиях, 

простых ролевых играх для того, чтобы они получили возможность оценить собственный уровень 

владения базовыми профессиональными коммуникативно-речевыми знаниями и умениями. 

С позиции преподавателя – оценить степень развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся и спрогнозировать дальнейшие занятия.  

Демонстрация типичных ошибок – намеренно в ходе ролевой (деловой) игры допускаются одна–

две типичные ошибки. Участники должны распознавать их и комментировать «непрофессиональные» 

коммуникативно-речевые действия выступающего, предлагая пути исправления ошибок.  

Тренинг отдельного коммуникативно-речевого умения– определить, какое конкретное умение 

следует формировать у обучающихся на том или ином занятии. 

Тренинг наблюдения и комментирования – вырабатываются умения конструктивной критики, 

сотрудничества.  

Методической основой развития коммуникативно-речевых умений является наличие системы 

соответствующих учебных упражнений с обновленной функциональной нагрузкой при работе с 

письменным и устным текстами в позициях адресата (при выполнении аналитических упражнений) и 

автора (при выполнении творческих работ). Выполняя эти функционально обновленные упражнения, 

обучающийся попадает в учебную ситуацию, имитирующую ситуацию будущей профессии, в рамках 

которой обучаемый проходит все этапы коммуникативно-направленной речевой деятельности в обеих 

коммуникативных позициях.  

Речедеятельностный алгоритм при выполнении упражнений в позиции адресата включает 

комплекс заданий: 

– проанализировать ситуацию общения, обусловившую появление данного высказывания 

(текста); 

– определить, чем вызвана потребность автора в данном высказывании; 

– определить, какие духовные ценности «выкладывает» автор в высказывании; 

– сформулировать концепцию, которой руководствуется автор; 

– охарактеризовать адресата речи; 

– определить ключевое понятие и назвать его существенные признаки, отражающие концепцию 

и позицию автора; 

– сформулировать задачу и сверхзадачу высказывания; 

– сформулировать тезис высказывания; 

– проанализировать структуру суждения, его составные части, определить вид суждения; 
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– охарактеризовать структуру доказательства (виды аргументов и способы их демонстрации в 

высказывании); 

– определить тип композиции высказывания; 

– дать анализ «украшений» речи, охарактеризовать речевые средства образности и 

выразительности, использованные автором; 

– выполнить аспектное редактирование авторского текста (с учетом той или иной риторической 

операции). 

Принципиально важными организационными формами обучения являются, как подтверждает 

практика, коммуникативно-речевой практикум и видеотренинг. 

Коммуникативно-речевой практикум включает в себя коммуникативные и дидактические игры, 

способствующие развитию индивидуальных речевых навыков, рефлексию результативности 

коммуникативной деятельности и экспертную работу, совершенствующую умения отслеживать 

достоинства и недостатки чужой и собственной речи. В структуру игр органично включен аспект 

использования невербальных средств общения, совершенствования собственной коммуникативной 

культуры. 

Видеотренинг дополняет теоретические знания и осуществляется на основе видеосъемки с 

последующим разбором всех выступлений. Как правило, видеотренинг включает несколько этапов: 

«Самопрезентация» – «Включенное наблюдение» – «Публичное выступление». При этом происходит 

углубленная работа над индивидуальными особенностями монологической речи. Именно в ходе 

видеотренингов большинство обучающихся убедились в необходимости и эффективности 

выполнения коммуникативно-речевых упражнений, часть которых представлена нами далее в данном 

подразделе. Отметим также, что при подведении итогов видеотренинга демонстрируется 

выступление одного и того же выступающего на первом и последнем этапах, что оказывает большое 

эмоциональное впечатление и стимулирует мотивацию к дальнейшему совершенствованию в 

коммуникативно-речевом плане.  

Единство и взаимосвязь содержания деятельности, структуры позиций и совокупности 

взаимодействий определили конкретную специфическую форму и тип организации учебного 

сотрудничества, в основе которого – принцип коллективного взаимодействия. 

В основе современных методов обучения видам речемыслительной деятельности лежат такие 

категории общения, как ситуация, роль, позиция, общность, вид и сфера коммуникации, 

рассматриваемые в современной науке как модели речевой коммуникации. 

Важнейшим из перечисленных методов обучения является коммуникативная (речевая) ситуация, 

т.к. высказывание ситуативно – оно соотносится с конкретной ситуацией, известной говорящим, в 

связи с чем говорящие проявляют «творческий потенциал», заменяя прямые обозначения на 

косвенные, ясные только в конкретном речевом акте. 

Коммуникативная ситуация – как метод обучения говорению – состоит из четырех факторов:  

– обстоятельств действительности (обстановка), в которых осуществляется коммуникация 

(включая наличие посторонних лиц);  

– отношений между коммуникантами (субъективно – личность собеседника); 

– речевого побуждения;  

– реализации самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к речи [2, с. 43].  

Каждый из указанных факторов рассматриваемого метода обучения говорению оказывает на речь 

собеседников определенное влияние (выбор темы и направление ее развития, отбор языковых 

средств, эмоциональная окраска речи, ее развернутость и т.д.). 

Главными критериями в отборе ситуаций в содержании обучения выступают: 

– нестандартность, предполагающая возможность реализации обучающимися творческих 

возможностей; 

– проблемность, т.е. наличие какого-либо конфликта, который обучающимся необходимо 

разрешить. 

Задача коммуникации (устной и письменной) в профессиональных ситуациях заключается в 

следующем: добиться того, чтобы в сознании реципиента возникла та информация, которую выражал 

инициатор общения.  

Так как предметом обсуждения становятся различные жизненные ситуации, будущий специалист, 

осуществляя социальное регулирование этой ситуацией, использует свой жизненный опыт, знания из 

различных областей (психология, психоаналитика, этика и др.), чему способствуют эрудированность, 

общий культурный кругозор, уровень сформированности коммуникативно-речевых умений. Таким 

образом, целью моделируемых ситуаций становится формирование таких коммуникативно-речевых 
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умений, которые нужны для «общения в реальных ситуациях». 

Овладевая основными функциями речи – коммуникативной, апеллятивной и экспрессивной, 

будущие специалисты приобретают умения воздействия на аудиторию, создания устных и 

письменных текстов, содержащих необходимую информацию, соответствующую целям и установкам 

учебной, профессионально-деловой, социокультурной коммуникации. 

Систематизация и аналитическое осмысление методов формирования профессиональной 

коммуникативной компетентности обучаемых, а также практика обучения показывают, что наиболее 

эффективны активные и интерактивные методы, основанные на обучении профессиональным 

речевым умениям через действие, когда воспроизводятся ситуации, взаимоотношения, задачи, 

характерные для повседневной работы юриста.  

В практике активного коммуникативного обучения будущих специалистов О.М. Косяновой 

выделена следующая классификация форм и методов активного обучения [3, с. 40]: 

– неимитационные формы занятий, включают методы – проблемная лекция, лекция вдвоем, 

практикум, групповая дискуссия, «мозговая атака»; 

– имитационные формы занятий, которые, в свою очередь, подразделяются на неигровые – 

анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных проблем, «мозговой штурм», и игровые – 

игровое проектирование, деловая игра, ролевая игра, тренинги отдельных профессионально 

необходимых коммуникативно-речевых умений. 

Овладение профессионально значимыми коммуникативно-речевыми умениями должно 

происходить  

– путем ознакомления обучающихся с ними;  

– путем выполнения упражнений и тренинговых заданий, т.е. отработку соответствующих 

коммуникативно-речевых умений на различных максимально приближенных к профессиональной 

практике учебных коммуникативных ситуациях; 

– путем использования уже освоенных коммуникативно-речевых умений при решении новых 

учебно-профессиональных задач. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что путь формирования коммуникативно-речевых 

умений у обучающихся следующий: ознакомление с приемом – усвоение содержания приема – 

самостоятельное его применение – перенос на новые ситуации.  

Таким образом, профессиональная подготовка обучающихся должна осуществляться на 

коммуникативной основе, так как это обеспечит успешность реализации знаний в практической 

деятельности будущего специалиста и значительно облегчит профессиональную адаптацию молодого 

специалиста.  
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Современные исследования показывают, что распространение многоязычия в мире — законо-

мерный процесс, обусловленный коренными изменениями в экономике, политике, культуре и образо-

вании [1]. Согласно концепции ЮНЕСКО понятие «многоязычное образование» предполагает 

использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: родного, регионального или 

национального и международного языка. Применение этих языков является «важным фактором 

инклюзивности и качества образования» [2]. 

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещѐ в 2004 г. В октябре 
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2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент вновь отметил, что знание, как ми-

нимум, трех языков важно для будущего наших детей.А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана 

«Новый Казахстан в новом мире» Н. Назарбаев предложил начать поэтапную реализацию культур-

ного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахско-

го как государственного, русского как языка межнационального общения и английского как языка 

успешной интеграции в глобальную экономику [3]: «Казахстан должен восприниматься во всем мире 

как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками» [4]. 

Именно с этого момента и начинается отсчѐт новой языковой политики Казахстана. Полиязычное 

образование было закреплено следующими законодательными актами: Конституция Республики 

Казахстан, Закон Республики Казахстан «О языках», Закон «Об образовании», Государственная про-

грамма функционирования языков в Республике Казахстан на 2001-2010 гг., Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан [5-10] и другими, которые и составили его правовую 

основу. Перечисленными выше документами определены роль и место полиязычного обучения, 

принципы создания современной эффективной системы управления полиязычным образованием. 

Сегодня уже можно говорить о завершении работы по институциональному обеспечению реали-

зации Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., 

базовыми компетенциями которой являются трѐхъязычие, евразийская поликультурность, коммуни-

кативность и технократичность [6]. Госпрограмма развития языков осуществляется в три этапа.На 

первом этапе (2011-2013 гг.), проведен комплекс мер, направленных на усовершенствование нор-

мативно-правовой и методологической базы дальнейшего функционирования и развития языков. В 

рамках второго этапа (2014-2016 гг.) планируется реализация комплекса практических мер по вне-

дрению новых технологий и методов в области изучения и применения государственного языка, а 

также сохранения языкового многообразия. На третьем этапе (2017-2020 гг.) будет осуществлено 

закрепление результата через системный мониторинг степени востребованности государственного 

языка во всех сферах общественной жизни, качества его надлежащего применения и уровня владения 

при дальнейшем сохранении позиций других языков. По итогам реализации программы доля взрос-

лого населения, владеющего государственным языком, составит к 2014 г. 20%, к 2017 г. — составит 

80%, к 2020 г. — 95%. Доля казахстанцев, владеющих русским языком, к 2020 г. составит не менее 

90%. Доля населения республики, владеющего английским языком: 2014 г. — равна 10%, 2017 г. — 

15%, 2020 г. — 20%. Доля населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и анг-

лийским), к 2014 г. 10%, к 2017 г. — 12%, к 2020 г. — до 15%. 

Данная Концепция, рассматривая полиязычное образование как действенный инструмент подго-

товки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого 

мира, ориентирует на углубленное изучение государственного казахского языка в гармоничном взаи-

модействии с обучением русскому и английскому. Особое внимание уделено профессионально ори-

ентированному обучению языкам с целью подготовки специалистов, свободно владеющих тремя 

языками, что соответствует Закону о языках Республики Казахстан [7] и, несомненно, повысит кон-

курентоспособность специалистов. 

Стандартизация обучения языкам требует новых концептуальных подходов к полиязычному об-

разованию, которые определяются сегодня совокупностью следующих методологических принципов: 

- принцип непрерывности понимается как связь, согласованность и перспективность всех ком-

понентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм) между уровнями полиязычного 

образования (по вертикали); 

- принцип преемственности является фактором, обеспечивающим целостность всех компонентов 

системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм) на каждом уровне полиязычного 

образования (по горизонтали); 

- принцип «двойного вхождения знаний» обеспечивает параллельное овладение языками через 

изучение языковых дисциплин и через язык обучения неязыковых дисциплин; 

- принцип функциональной активности языков, контактирующих в этнокультурном образова-

тельном пространстве, который означает создание условий для активного использования различных 

языков в соответствии с потребностями и интересами общества в институциональной сфере, и с 

интересами и потребностями личности и отдельных социальных групп во внеинституциональной и 

неформальной сферах; 

- принцип сбалансированности языков [8].  

Следует отметить, что введение полиязычного обучения вызвало ряд проблем. Необходимость 

знания нескольких языков в современном мире и востребованность обществом поликультурной лич-

ности очевидны и сами по себе являются мотивацией в обучении. Однако профессиональная ориен-
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тация студентов предполагает их трехъязычную подготовку по базовым предметам будущей спе-

циальности.Следовательно, в системе высшего образования необходимо организовать учебный 

процесс таким образом, чтобы студенты имели достаточный уровень полиязычной компетенции для 

последующего непрерывного повышения речевой и коммуникативной компетенции на трех языках. 

Это требует пересмотра рабочих учебных планов и включения в программу авторских элективных 

дисциплин,  разработанных с учетом полиязычного образования.  

Это связано, прежде всего, с ведением дисциплин на английском языке. Например, в системе 

высшего образования по подготовке бакалавров по специальности «Учет и аудит» предусмотрено 

рабочими учебными планами две дисциплины по изучению английского языка. К ним относятся 

следующие дисциплины: английский язык и профессионально-ориентированный английский язык. К 

сожалению,   предложенная типовая программа по профессионально-ориентированному английскому 

языку не дает возможности раскрыть все специфические вопросы бухгалтерского учета и аудита. И в 

дальнейшем, для изучения специальных дисциплин на английском языке, студентам не достаточно 

имеющихся языковых знаний. В связи с этим возникает необходимость разработки авторских курсов, 

учитывающих все потребности студентов в получении знаний и навыков специальной терминологии 

бухгалтерского учета и аудита на английском языке. 

Для нивелирования данных проблем можно рекомендовать ввести в список элективных 

дисциплин такой предмет как «Формирование учетного тезауруса», в рамках которого рассмотреть 

учетную терминологию, применяемую в последующих специальных дисциплинах, часть которых 

можно также преподавать на английском языке. Данная дисциплина станет промежуточным звеном и 

решит проблему недостаточности языковых знаний. Безусловно, для свободного владения 

английским языком входящий уровень знаний студента должен быть не менее уровня В2. Но, к 

сожалению, школьная программа не дает ученикам возможности овладеть языком на таком уровне, 

что в последующем становится проблемой высшего учебного заведения, так как при поступлении в 

вуз уровень владения английским языком абитуриента не контролируется. Это также вызывает 

необходимость построения рабочего учебного плана в части элективных дисциплин с ориентацией на 

повышение языкового уровня студентов. В условиях полиязычия элективные дисциплины не должны 

повторяться из года в год, а должны разрабатываться новые авторские дисциплины, позволяющие 

усовершенствовать знания студентов и помочь приобрести профессиональные навыки не только на 

родном и свободно практикуемом языке, но и на одном из мировых языков. Рабочий учебный план 

должен строиться таким образом, чтобы дисциплины, преподаваемые на трех языках, по каждому 

языку строились по принципу от простого к сложному, давая возможность студенту аккумулировать 

достаточное количество знаний по основной терминологии и ключевым моментам для получения 

профессиональных знаний на уровне высшей школы. 

Одной из проблем внедрения авторских элективных дисциплин на английском языке в части 

базового компонента является недостаточное владение преподавателями специальных дисциплин 

английского языка. Данная проблема решается в Казахстане путем финансирования программ, 

выдающих гранты и стипендии преподавателям вузов для повышения квалификации, в том числе и 

языковой; проводятся семинары в Казахстане, разработанные для профессорско-преподавательского 

состава вузов. Многие преподаватели, получившие языковые знания в системе повышения 

квалификации стали преподавать некоторые дисциплины на английском языке, но в основном, это 

дисциплины преподававшиеся ранее на русском языке, то есть меняется язык преподавания, но не 

меняется содержание преподаваемой дисциплины. В условиях полиязычия следует постоянно 

пересматривать тематику и предлагать новые дисциплины, ранее не практикуемые, но в настоящее 

время являющиеся необходимыми для непрерывного получения знаний студентами в сфере высшего 

и послевузовского образования. 

В заключении хочется отметить, что именно полиязычие может послужить укреплению 

конкурентоспособности Казахстана. Индустриально-инновационное развитие республики основано 

на подготовке высококвалифицированных кадров. Значительная роль в формировании специалиста 

новой формации принадлежит полиязычному образованию, которое рассматривается сегодня как 

важный резерв социально-экономических преобразований в стране, основной инструмент успешной 

жизнедеятельности человека в поликультурном и мультилингвальном сообществе, фактор 

культурного и интеллектуального развития, воспитания личности, обладающей креативным 

мышлением и в этой связи необходимо постоянно пересматривать рабочие учебные планы в вузах и 

вести разработку новых авторских элективных дисциплин, особенно, преподаваемых на английском 

языке. 
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Исследователь в области проблемного обучения И.Я. Лернер утверждал, что «проблемное 

обучение не может и не должно стать ни единственной, ни преобладающей системой обучения... 

Проблемное обучение строится в зависимости от того, насколько это допускает учебный материал».  

С точки зрения классической дидактики, проблемное обучение – это обучение, при котором 

преподаватель, создавая проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по решению 

учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности 

с усвоением готовых выводов науки (А,М. Матюшин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 

Т.В. Кудрявцев и др.). 

М.Н. Скаткин предлагал различать три вида проблемного обучения: 

1. Проблемное изложение знаний. При таком изложении преподаватель не только сообщает 

обучающемуся те или иные положения, но, «рассуждая вслух», ставит проблему и показывает 

процесс ее решения. Такое объяснение преподавателя,  являясь более доказательным, побуждает 

студентов  мыслить, вести познавательный поиск. 

2. Привлечение учащихся к поиску на отдельных этапах изложения знаний. Преподаватель  

выдвигает перед студентами  проблему, сам излагает учебный материал, но в ходе изложения ставит 

перед учащимися вопросы, которые требуют от них включиться в процесс поиска и самостоятельно 

решать ту или иную познавательную задачу. 

3. Исследовательский метод обучения. Студенты, осознав поставленную проблему, сами намечают 

план поиска, строят предположение,  обдумывают способ ее проверки, проводят наблюдения, опыты, 

фиксируют факты, доказывают, делают выводы. Такой метод возможен, когда ученики достигли 

такого уровня умственного развития,  что они в состоянии осуществлять самостоятельно все этапы 

поисковой деятельности – от начала до конца в их логической последовательности. 

Как бы то ни было, но главным понятием  проблемного обучения остается учебная проблема. Это 

понятие предлагается понимать, как диалектическое противоречие между уже имеющимися  

знаниями, умениями и навыками и новыми фактами, явлениями, для понимания и объяснения 

которых прежних знаний недостаточно. 

Для проблемного обучения необходимы следующие действия: выявление проблемы, 

формулирование, поиск решения, решение. 

Современная дидактика предлагает несколько видов классификаций проблемных уроков. 

На занятиях  по русскому языку возможно применения метода с проблемным изложением, 

http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-iew
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эвристической беседы, структурированной дискуссии (групповая работа).  Выбор типа занятия может 

зависеть от подготовленности аудитории ее умения работать в группах, способности к 

исследовательской деятельности и, наконец, от готовности к открытому взаимодействию с 

преподавателем и друг с другом. 

К таким видам занятий можно отнести урок-дискуссию,  проблемную лекцию, урок-исследование 

и др.  

Так, к примеру,   урок-дискуссия. Такие занятия проводятся, если проблема имеет для студентов 

большое морально-этическое значение и вызывает в них живой интерес. На занятиях по дисциплине 

«Русский язык» для всех специальностей университета одновременно раскрывается лексическая  

тема и грамматическая. Так, студенты охотно дискутируют по теме «Закон. Права и их защита», 

приводят собственные доводы по той или иной обсуждаемой  проблеме, доказывают правоту и 

поводят итоги.    

 Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в любых условиях. Практика 

показывает, что процесс проблемного обучения порождает различные уровни как интеллектуальных 

затруднений учащихся, так и их познавательной активности и самостоятельности при усвоении 

новых знаний, чем при применении прежних знаний в новой ситуации. 

Виды проблемного обучения различают  по соответствующим видам творчества. На этом 

основании можно выделить три вида проблемного обучения: научное творчество, при котором 

осуществляется теоретическое исследование;  практическое творчество – поиск практического 

решения задач; художественное творчество, при котором происходит художественное отображение 

действительности на основе творческого воображения. 

Все виды проблемного обучения характеризуются наличием репродуктивной, продуктивной и 

творческой деятельности учащегося, наличие поиска и решения проблемы. Они могут 

осуществляться при различных формах организации педагогического процесса. Однако первый вид 

чаще всего встречается на занятии, где наблюдается индивидуальное, групповое и фронтальное 

решение проблем. Второй – на лабораторных, практических занятиях. Третий вид – на занятии и на 

внеурочных занятиях. 

Очевидно, что  каждый из перечисленных видов проблемного обучения может протекать с  

различной степенью познавательной активности учащегося.  

Каждый вид отвечает одному из важнейших условий проблемного обучения – наличие 

определенного уровня познавательной самостоятельности студента. 

Проблемное обучение строится на основе принципа проблемности, реализуемого через различные 

типы учебных проблем и через сочетание репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности 

ученика. 

Обучение не может считаться развивающим, если не используются закономерности проблемного 

обучения. 

Однако, надо понимать,  проблемный тип обучения не решает всех образовательных и 

воспитательных задач, поэтому он не может заменить собой всей системы обучения, включающей 

разные типы, способы, организации учебно-воспитательного процесса. Но и система обучения не 

может быть подлинно развивающей без проблемного обучения. При этом следует учитывать, что 

уровень проблемности и степень познавательной самостоятельности будут различаться в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, от степени их обученности 

методам проблемного обучения и т.д. 

Однако возникновение проблемных ситуаций и поисковой деятельности студентов возможно не в 

любой ситуации. Оно, как правило, возможно в таких видах учебно-познавательной деятельности 

учащихся, как: решение готовых нетиповых заданий; составление заданий и их выполнение; 

логический анализ текста; ученическое исследование; сочинение и др. 

Поэтому создание преподавателем цепи проблемных ситуаций в различных видах творческой 

учебной деятельности студентов и управление их мыслительной (поисковой) деятельностью по 

усвоению новых знаний путем самостоятельного (или коллективного) решения учебных проблем 

составляет сущность проблемного обучения. 

Таким образом, структура проблемного урока, в отличие от структуры непроблемного, имеет 

элементы логики познавательного процесса (логики продуктивной мыслительной деятельности), а не 

только внешней логики процесса обучения. Структура проблемного урока, представляющая собой 

сочетание внешних и внутренних элементов процесса обучения, создает возможности управления 

самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студента. 
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Система профессионального образования интерпретирует различные формы обучения студентов и 

имеет диалектический характер.  Поэтому развитие современного концепта образования   возможно  

как через разрешение противоречий, так и через совершенствование сложившейся образовательной 

парадигмы. В качестве главного противоречия образовательного процесса выступает противоречие 

между социальным требованием к профессиональной образованности будущего учителя-словесника 

и его уровнем методической компетентности.  Соответственно, основания для развития 

профессионального образования направлены на новые концепции подготовки специалистов для 

образовательной сферы, при этом  методы обучения являются  важным компонентом  

совершенствования профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. 

Преподавателю теперь недостаточно быть просто компетентным в области своей дисциплины, давая 

теоретические знания в аудитории. Необходимо несколько иначе подходить к современному 

учебному процессу.  

Учебный предмет в режиме интерактивации современного преподавания должен проектироваться 

не просто как  определенная система плюс деятельность по ее усвоению, а как предмет деятельности 

студента. Соответственно,  усвоение знаний будет осуществляться в контексте этой деятельности, где 

знания будут выполнять функции ориентировочной основы деятельности, средства ее регуляции,  а 

активизация форм организации учебной работы студентов – активизации функций форм воссоздания 

усваиваемого содержания. Таким образом, учебный предмет в  интерактивном обучении становится 

динамическим, множественным, соответствующим логике перехода от учения к  профессиональной 

деятельности. Основное отличие интерактивных    заданий в процессе обучения в том, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового [1].   

Одним из современных направлений развития  обучения является интерактивное обучение. 

"Понятие "интеракция" (от англ. Interaction – взаимодействие) возникло впервые в социологии и 

социальной психологии. Для теории символического интеракционизма (основоположник – 

американский философ Дж. Мид) характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности личности, 

созидание человеком своего "Я" в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми» » [2,  

с.7].  

 Соответственно, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие   обучающихся  не только с  преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности  учащихся  в процессе  обучения. Место  преподавателя  в интерактивных  

занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей  обучения. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/01/21/ispolzovanie-problemnogo-obucheniya-na-urokakh-russkogo
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/01/21/ispolzovanie-problemnogo-obucheniya-na-urokakh-russkogo
mailto:nailyarafkhat@mail.ru
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Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 

того, что они знают и думают. Особенность интерактивных методов –это высокий уровень взаимно 

направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. 

Интерактивная деятельность на занятиях фокусируется на пяти основных элементах: позитивная 

взаимозависимость,  личная  ответственность,  содействующее  взаимодействие, навыки совместной 

работы и работа в группах. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в 

интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога 

уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их 

инициативы. 

Интерактивные методы обучения, строящиеся на межличностных взаимоотношениях, 

удовлетворяют парадигму современного образования, направленную на «развитие личности». Вместе 

с тем, интерактивные методы не только формируют активность восприятия и личностную значимость 

в обучении, но и развивают их. Отличием интерактивных методов обучения от методов 

традиционного обучения являются использование жизненного опыта, раскрытие личностных и 

профессиональных способностей через анализ и систематизацию информации. 

Посредством интерактивных методов студенты осваивают следующие знания, квалификацию, 

навыки и умения: 

– развитие критического мышления, рефлексивных способностей; 

– анализ и оценка своих идей и действий по выполнению заданий; 

– самостоятельное понимание, всесторонний анализ и умение отбирать информацию; 

– самостоятельное формирование нового знания в методике преподавания; 

– участие в дискуссиях, отстаивание своего мнения в различных педагогических ситуациях; 

– принятие решений и решение сложных  методических  вопросов. 

Поэтому в процессе интерактивного обучения студенты должны быть готовы к следующим 

действиям: совместная работа; активность с позиции восприятия, коммуникативности и 

социальности[3]. 

  В интерактивном режиме на занятиях со студентами используются компьютерные обучающие 

программы,  с помощью интерактивных средств и устройств обеспечивают непрерывное диалоговое 

взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют обучающимся управлять ходом обучения, 

регулировать скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и т.п.Современные 

компьютерные телекоммуникации позволяют участникам вступать в «живой» (интерактивный) 

диалог (письменный или устный) с реальным партнером, а также делают возможным активный обмен 

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени.   

Соответственно, задачи преподавателя в режиме  интерактивного обучения: 

1) направление и помощь процессу обмена информацией; 

2) поддержка активности участников; 

3) соединение теоретического осмысления  и практики преподавания; 

4)  сотрудничество в обучении и взаимообмен; 

5) поощрение творчества и самостоятельности участников 

Таким образом,  интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При этом 

"погруженное" не означает "замещенное". Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и 

основное содержание образовательного процесса. Оно видоизменяет формы с транслирующих на 

диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и 

взаимодействии.  

  Задача преподавателя - выделения системного инварианта (ядра) науки, тех «опор», которые 

составляют ее основные структурные блоки/ с помощью схематизации, таблиц и др. форм/. Их 

должен усвоить каждый студент независимо от его будущей профессиональной подготовки. Но затем 

необходимо «развернуть» выделенное ядро в контексте профессиональной деятельности. Сохраняя 

качество фундаментальности, можно сделать лекционный курс, семинарские занятия, а также 

различные виды презентаций и самопрезентаций обучающихся  подлинной основой профес-

сионализма.  

Успешность   лекции  сегодня обеспечивается  совместными усилиями преподавателя и 

обучаемых. По высказыванию Мухиной Т.Г., «именно лекция должна дать студенту творческий 

заряд, путеводную нить, чтобы не дать ему захлебнуться в потоке информации, помочь обрести 

ориентиры, жизненные ценности и смыслы, отобрать наиболее полезное и необходимое»[4, с.22]. 

Добавим, лекция – это эффективная форма систематического живого контакта преподавателя со 
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студентами. 

Современные средства информации и массовых коммуникаций не могут заменить лекцию, но она 

должна стать еще более гибкой, дифференцированной, учитывающей и особенности изучаемой 

научной дисциплины, и специфику аудитории, и психологические закономерности познания, 

переработки услышанного, его воздействия на формирование оценок, отношений, взглядов, чувств и 

убеждений человека, и возможности новых информационных технологий. 

Современная лекция выполняет следующие функции: 

 информационную; 

 мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 

значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); 

 организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 

организации самостоятельной работы); 

 профессионально-воспитывающую; 

 методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, анализа, 

интерпретации, прогноза); 

 оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). 

Активно применяются различные виды  интерактивных лекций: лекция-диалог, лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция и др.  По сравнению с традиционной для вузов 

лекцией, лекция, построенная по такой методике, имеет важное преимущество – интерактивность. 

Интерактивность дает возможность студентам активно участвовать в обучении: задавать вопросы, 

получать более подробные и доступные  уточнения по неясным для них разделам или фрагментам 

излагаемого преподавателем учебного материала.  

Важно подчеркнуть, что  меняется сама модель лекционного курса в   обучении, она является 

наиболее всеобъемлющей, включающей переход от  информативности к проблемности, а затем к 

новым «активным» методикам их конструирования. На занятиях со студентами по  дисциплине 

«Инновационные технологии в подготовке студентов-словесников» по теме «Методика 

использования оценивания в процессе планирования обучения», мы использовали лекцию-дискуссию 

как свободный обмен мнениями в промежутках между логически оформленными разделами 

сообщения учебного материала, а именно: рассмотрели сущность процесса оценивания для обучения 

и методики его использования на практике,  представили принципы формирования    оценочной 

деятельности, а также основные  направления  методики оценивания  с обучающимися.   

 Такая форма лекционного занятия активизировала  познавательную деятельность аудитории,  

давала возможность  дискутировать, реализовывать в процессе  познавательной деятельности 

коммуникативные умения,  использовать  эту деятельность  для изменения   ошибочных мнений 

некоторых обучающихся, а также  важным являлось  использование    интенсивной  рефлексии. При 

использовании стратегии «Согласен - не согласен»  применялся блиц-опрос, посредством которого 

студенты активизировали свою внимательность, быстро отвечали на вопросы, закрепляли  изученные 

термины, формировали методические навыки. 

Следует отметить, что активизация учебной деятельности студентов  в высшей школе применима 

на  семинарах: семинаре-дискуссии, семинаре-ролевой игре,  семинаре-взаимообучении, кейс-

семинаре и др. 

Кейс-семинар по курсу: «Интерактивные методы преподавания литературы» проводился со 

студентами  на основе использования кейс-метода (технологии анализа конкретных ситуаций).  Суть 

его заключалась в том, что обучающимся предлагали осмыслить реальную  практическую ситуацию.   

При этом зачастую сама проблема не имела однозначных решений, что позволяла преподавателю 

варьировать ход занятия. 

По технологии применения   case-study относится к методу решения сложных проблем, 

предполагающих использование творческого потенциала, ориентацию на инновацию. Главный 

акцент при использовании метода конкретной ситуации ставится не столько на развитие навыков 

решения проблемы, сколько на развитие аналитического мышления, которое необходимо для 

выявления проблемы, ее формулировки, принятия решения. 

Анализ конкретных ситуаций  как один из наиболее эффективных методов  организации 

познавательной деятельности  студентов на  семинарских занятиях по темам: «Технология 

развивающего обучения на уроках литературы»,  «Игровые технологии» и др. развивал способность к 

анализированию задач в различных видах( ситуации-иллюстрации, ситуации –упражнения, ситуации 

– оценки, ситуации-проблемы). Если  ситуация-иллюстрация   была ориентирована на формирование 

профессионального языка и умения идентифицировать проблему в кейс-ситуацию, общим объемом 
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не более одной страницы, то ситуация-оценка проводила критический анализ решений с 

мотивировкой заключения по поводу происшедших событий. 

В сотрудничестве с преподавателем студенты открывали для себя «новые» знания, постигали 

теоретические особенности своей профессии и формировали умения, которые  усваивались  ими не 

абстрактно, а в контексте профессии, налагаясь на канву профессионального труда.      

Преподаватель выполняет при этом координирующую функцию, а именно:  

1) предлагает важную информацию для групповых заданий, разнообразный дидактический 

материал, 

2)  следит за тайм-менеджментом при  выполнении заданий,  

3)  избегает длительной дискуссии, 

4)  организовывает рефлексивную деятельность («Дерево решений» и др.), 

5) совместно со студентами определяет четкие критерии для формативного оценивания, 

6) намечает планы дальнейших перспектив. 

При использовании таких форм проводился критический анализ принятых решений, ролевое 

разыгрывание конкретных ситуаций  на занятии, парное,  групповое и коллективное обсуждение 

вариантов решения одной и той же ситуации, что существенно углубило опыт обучаемых и 

способствовало правильному использованию имеющейся в их распоряжении информации. 

Формированию профессиональных компетенций  студентов способствует и  методика 

самопрезентации.  Сущность  методики самопрезентации состоит в том, чтобы с помощью 

специальных средств учебных CD-ROM по литературе донести до сознания слушающего важную и 

необходимую информацию, аргументировано изложить свою позицию, мнение, точку зрения.  

Использование  самопрезентации определяется необходимостью подготовки будущего 

специалиста к публичным выступлениям и написанию текста .   В связи с этим внедрение ее в 

практику высшего образования должно помочь студентам в следующем: 

1) изучить общие и специфические принципы построения презентации; 

2) освоить алгоритм подготовки материалов для выступления; 

3) ориентироваться в средствах и способах эффективного изложения информации; 

4) выявить преимущества, нюансы и сложности публичного сообщения; 

5) анализировать качество подготовленных для презентации материалов. 

  По широте сообщения презентации могут быть общими и дискретными. «Общие отличаются 

разносторонностью и многообразием сведений, поскольку направлены на формирование целостного 

представления о предмете обсуждения. Дискретные презентации освещают только часть вопроса, 

которая направлена на достижение поставленной студентом конкретной цели»[5, с.4]. 

Наиболее частые ситуации, в которых требуется самопрезентация, это устные и письменные 

знакомства-представления. Их подготовка требует определенного навыка, позволяющего в условиях 

ограниченного времени сфокусировать информацию, добиться наилучшего порядка расположения 

основных мыслей и подбора аргументов для взаимопонимания с аудиторией. Презентация включает в 

себя две важные стороны: содержание и процесс реализации. В совокупности они определяют 

результат –качество достижения поставленной цели. Каждая из них в отдельности представляет 

собой технологию подготовки и осуществления публичного выступления на практике. Студенты в 

различных видах презентаций представляли творческие задания  при выполнении работы,  

составляли конспекты уроков с использованием стратегий и методов критического мышления,   а 

также развивали  необходимые речевые  умения и навыки в аргументированности своих ответов. 

Таким образом, система профессионального образования интерпретирует различные формы 

обучения студентов, что  позволяют усилить роль личности преподавателя в учебном процессе, 

предоставив ему поле для творчества в интерактивном обучении.   В условиях совместной 

деятельности каждый студент-словесник приобретает навыки социального взаимодействия, 

ценностные ориентации и установки, присущие специалисту для развития профессионального 

творческого мышления. При этом академические умения (когнитивные, информационные, 

развивающие) представляют собой результат теоретической подготовки будущего педагога-

словесника в сферах предметной, психологической и общепедагогической подготовки, а 

практические навыки  развивают внутреннюю мотивацию к использованию интерактивных форм 

обучения. 
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В современном мире, в условиях интенсивной интеграции культурных сообществ и 

информатизации всей сферы жизнедеятельности общества значительно трансформируется и 

классическая модель образования, которая при сохранении своих базовых основ начинает 

генерировать и осваивать новые идеи. Одно из таких идей проявляется в устойчивой тенденции 

формирования полиязычной личности.  

Полиязычная личность – это активный носитель нескольких языков, представляющий собой: 

личность речевую– комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду осуществлять 

речевую деятельность одновременно на нескольких языках; личность коммуникативную – 

совокупность способностей к вербальному поведению и использованию нескольких языков как 

средства общения с представителями разных лингвосоциумов; личность словарную, или 

этносемантическую, – симбиоз мировоззренческих установок, ценностных направленностей, 

поведенческого опыта, интегрированно отраженных в лексической системе нескольких языков.  

Приобщение к иноязычной культуре, постижения ее самобытности, осмысление ее культурного 

вклада в общий фонд духовных ценностей становится сегодня краеугольным камнем духовно-

нравственного воспитания. 

Позитивность педагогических инноваций и успешность их внедрения в повседневную практику во 

многом предопределяются не только особенностями социокультурного, экономического, 

политического обустройства современного общества, но и наследием исторического прошлого, а 

также интеграцией теоретических разработок из различных областей научных знаний[1].  

Приоритетность государственного языка — основа полилингвального образования в Казахстане. 

Она закрепляет приоритетность казахского языка как основы полилингвального образования, и 

возникает из необходимости гармоничного взаимодействия родного языка, который определяет 

национальную принадлежность людей и других языков, в данном случае русского и иностранного 

/английского/ языков. Как гласит восточная мудрость: «Знание родного языка — ключ к сердцу 

народа». В процессе коренной модернизации системы образования ведущее место принадлежит 

и иностранным языкам. Наряду с родным языком они призваны обеспечить формирование 

гармоничного овладения трехъязычием. 

Все народы и культуры мира сейчас стали намного ближе друг другу и желают полноценного 

общения. И такую роль в Казахстане играет русский язык. Русский язык как один из ключевых 

факторов формирования позитивного восприятия Казахстана в мировом сообществе продолжает 

быть средством межнационального общения между народами нашей Республики, инструментом 

диалога в международных организациях [2].  

Знание сразу трех языков дает возможность получать систематические сведения о мире, ибо 

в языке заложено видение мира, его осмысление и оценка, то есть отношение к нему. 

Развивая речь, мы развиваем личность с лингвистическим сознанием. Студенты в повседневной 

учебной деятельности, реализуя свои знания на занятиях казахского, русского и английского языков, 

работают над текстами разных жанров: резюме, реклама, эссе, аннотация к тексту и мини-проекты. 

Владение триязычием позволяет будущим учителям глубже изучать всемирную историю, казахскую 

и зарубежную литературу, знакомиться с культурными ценностями других народов. А изучение 

отдельных дисциплин математики, физики, химии, биологии и информатики позволит войти в 

мировое пространство точных наук и реализовать внешнюю академическую мобильность студентов.  

Формирование полиязыковой коммуникативной компетенции - это обучение на основе общения. 

Жизнь – это общение. А. Сент-Экзюпери говорил, что «самая большая на Земле роскошь – это 

роскошь человеческого общения».Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевает 

богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что – то новое в его речевое развитие. Наиболее 
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важные ступени в овладении речью приходятся на детский возраст. Речь человека является 

своеобразным зеркалом культуры и образованности. По речи можно сразу определить уровень 

мышления говорящего, а также его уровень развития. Развивая речь ребѐнка, мы развиваем и его 

интеллект. Только через развитие речи возможно становление и совершенствование мышления, 

воображения. Речь помогает ребѐнку не только общаться, но и познавать мир. Для ребѐнка грамотная 

речь – залог успешного обучения и развития. Свободное владение речью способствует полноценному 

общению, созданию коммуникативного комфорта человека в обществе [3]. 

Итак, организационной основой полиязычного образования, направленной на овладение новыми 

когнитивно-коммуникативными комплексами (язык обучения в рамках предметов изучения), 

выступают принципы и способы учебной деятельности. В таком случае оно относится к 

интегрированному типу содержания образования, в которой равноправно представлены и 

деятельностная, и системно-мыследеятельностная, и др. парадигмы педагогической деятельности. 

Поскольку межкультурность предполагает взаимодействие нескольких культур, то закономерно 

обращение к понятию поликультурной личности. Анализируя данное понятия пришли к выводу, что 

оно в отечественной педагогической науке зародилось и сформировалось в контексте 

этнокультурного образования, которое коррелирует с этнопедагогическими концепциями. Здесь 

ключевые позиции занимают категории субъекта этноса и субъекта этнокультуры [4]. 

Если сущность поликультурной личности предполагает многокультурность, то определения 

языковой личности не отражают взаимодействия нескольких (кроме родного и иностранного) языков. 

Это означает, что в контексте полиязычного образования зарождается необходимость введения новой 

категории, которая отражала бы новый тип личности, параллельно овладевающей несколькими 

языками. Это – формирование полияычной личности. Выбор средств осуществления полиязычного 

образования должен быть основан на научно-дидактических концепциях. В этом смысле наиболее 

значимыми представляются разработки в области лингводидактики, дидактики иностранного языка, 

методики обучения конкретному языку (частной методики), мультилингводидактики. Следует 

отметить важнейшие требования, предъявляемые к речевым упражнениям, проводимым на курсах 

обучения языков: последовательность, систематичность, доступность, перспективность, взаимосвязь 

разнообразных упражнений, умение подчинять их единой цели. Важно предусмотреть определѐнную, 

конкретную цель каждогоречевогоупражнения. 

Ведущую роль в усвоении языков играет, прежде всего, языковая среда. Признавая, что в 

современном мире практически отсутствует монокультурная, а, следовательно, монолингвальная 

среда, нельзя не признать и то, что для одних языков она является естественнной, для других ее 

необходимо целенаправленно создавать. В последнем случае принято говорить об образовательной 

(языковой) среде. Независимо от того осваивается ли язык в родной (естественной) или 

искусственной (целенаправленно организованной образовательной) среде, он всегда является 

этническим, поэтому есть полное основание говорить об этнолингвистических особенностях 

процесса передачи и усвоения языка, т.е. об этнической специфике лингводидактики. Эта специфика 

характеризует образовательную среду как этнокультурную. Естественная среда и специально 

организованная, то есть искусственная образовательная среда в своей совокупности создают 

образовательное пространство. Тогда целесообразно говорить об этнокультурном образовательном 

пространстве. В связи с этим актуализируется проблема выделения этнолингводидактики как отрасли 

лингводидактики, изучающей теорию параллельного овладения несколькими языками в 

этнокультурном образовательномпространстве [4]. 

Итак, формирование у студентов, будущих специалистов образования полиязыковой личности  – 

необходимость озодаченная велением нынешнего времени, времени повсеместной информатизации 

общества в условиях мировой глоболизации. Смысл обновления образовательных процессов на 

основе полиязычного образовательного подхода позволяет определить некоторые приоритетные 

направления в формировании полиязычной, поликультурной личности. 
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«Егер балалар бірдеңені тҥсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кіналауға тиісті емес, оларға 

тҥсіндіре алмай отырған ҿзін кіналауға тиісті», – деп педагог жазушы Ы.Алтынсарин айтқандай, 

бҥгінгі таңда мҧғалімдердің шығармашылық ізденіспен жҧмыс жҥргізуіне тура келеді. Себебі қазақ 

тілінің ҿзекті мҽселелері оның шын мҽнінде мемлекеттік тіл мҽртебесін иеленуімен шектелмейді. Ең 

алдымен, қазіргі қазақ тілінің ахуалының ҿзі, оның дамуы мен баюына байланысты проблемалар 

ғалымдардың, мамандардың, оқытушылардың айрықша кҿңіл бҿлуін қажет ететін мҽселелер.  

Сондықтан бҥгінгі егемен еліміздің тіл мамандарына қойылып отырған талабы айқын екендігі 

кҥмансыз. Осы тҧрғыдан келгенде қазіргі оқыту ҥрдісінде жаңа интерактивті ҽдістерді пайдаланудың 

ҿзекті екендігін танытады. Бҧл ретте интерактив терминнің мағынасын ашу кҿзделді.  

Интерактив ағылшын сҿзі «interact» ҿзара, «act» - іс-ҽрекет ету дегенді білдіреді. Интерактивті 

ҽңгімелесу компьютермен, адаммен диалогта ҿзара ҽрекеттесе білу деген ҧғымға сайып келеді. 

Интерактивті оқыту дегеніміздің ҿзі, біздіңше, белсенділікпен жҧмыс жҥргізу, іс-ҽрекетті жҥзеге 

асыру деген тҥсінікті білдіреді. Бҧл жерде В.П.Беспальконың оқу ҥдерісін тҧлғаның жеке тҽжірибесі 

жҽне танымдық кҥшінің қалыптастырылуындағы қызмет жҽне басқару деп танылу пікірін 

қолдамақпыз. Ҿйткені интерактивті ҽдістің мҽні білім беруші мен білім алушының арасындағы оқу 

ҥдерісі кезіндегі ҥзіліссіз байланыстар мен нҽтижеге бірдей жету болып табылады. Осыған 

байланысты дидактикалық басқару ҿзін-ҿзі басқаруға ауысады. Қазіргі білім беруде оқыту ҽдістерінің 

негізінен субъект-субъектілік қатынасқа негізделіп жасалып, оқыту ҥдерісінің ҿзі білім алушыны 

белгілі бір қызметке ҥйрету, дағдыландыру сияқты оқу ҽрекеттерін игертуге бағытталып отыр [1]. 

Сондықтан интерактивті ҽдістер жҥйесінің негізі оқытудағы субъект-субъектілік қатынас қҧрып, 

мақсатқа бірге жету болмақ.  

Ал интерактивтіліктің негізгі сипаттамасына келетін болсақ, интерактивті оқытудың негізі - 

танымдық қызметті ҧйымдастыру формасы болып табылады. Себебі интерактивті ҽдістің негізгі 

мақсаты - оқыту ҥдерісіндегі оқытушы мен оқушының оқу мақсатына ҿзара ҽрекеттесе отырып 

жетудегі тҽсілдердің жиынтығы. Интерактивті ҽдістің мҽні оқу ҥрдісінде қолданылатын ҽдістер 

жҥйесі білім алушының танымдық қызметке тартылып, оқу материалын тҥсініп, ҿздерінің білген 

тҥйсінгендерін рефлексиялау болады.  

Интерактивті оқыту білім алушылар тарапынан топішілік жҽне топаралық белсенділікті жҽне де 

қызметтің бағыттылығын талап етеді.  

Осыған байланысты интерактивті оқытудың тҿмендегідей айрықша белгілерін атап кҿрсетуге 

болады: 

 белсенділік (физикалық, ҽлеуметтік, танымдық); 

 ынталылық (қызметтің бағыттылығы); 

 тҽжірибемен ҿзара ҽрекеттесу; 

 мҽселелерді шешу; 

 команда жасау дағдыларының қалыптасуы. 

Интерактивті оқыту жеке оқушылармен жҧмыс, жҧппен жҧмыс, топпен жҧмыс тҥрінде 

ҧйымдастырылады. Осылайша интерактивті ҽдіс оқушыларға мҽселені бірігіп шешуді ҥйретеді. 

Бірігіп жҧмыс істеу ҽрі жеңіл, ҽрі қызық, ҽрі тиімді. Интерактивті ҽдіс барысында олар мҽселені 

бірігіп шешіп қана қоймай, бірлесуге, ҧйымдаса отыруға бейімделе отырып, оқып ҥйренуге 

тырысады. Бҧл оқытудың тҽрбиемен бірлікте жҥруіне алғышартты қалыптастырады. Десек те, жaн-

жaқты iзденiстiң нҽтижесiнде бiлiм беру сaлaсындa интерaктивтi оқыту ҽдiстерi арқылы нҽтижеге қол 

жеткіземіз. Яғни, интерaктивтi оқыту дегенiмiз – оқытушы мен тҧлға немесе тҧлға мен тҧлға 

aрaсындaғы бiрлесе ҽрекет ету бaрысындa iске aсaтын – сҧхбaттaсу aрқылы оқыту.  Бiрaқ қaзiргi 

педaгогикaдa «интерaктивтi оқыту» ҧғымын бiр ғaлымдaр оқу процесiнiң тҥрi ретiнде, ендi бiреулерi 

оқу-тaнымдық қызметiн ҧйымдaстырудың психология-педогогикaлық жҥйесi ретiнде, ҥшiншi 

бiреулерi оқыту технологиясы ретiнде қaрaстырaды [2].  Aлaйдa, интерaктивтi оқыту ҧғымының 
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бiрлесе ҽрекет ету екендiгiн кҿптеген ғaлымдaр мойындaйды. Интерaктивтi ҽдiстердi қолдaну 

aдaмдaрдың шындықты бiрлесе iздеу бaрысындa пaйдa болғaн пiкiртaлaстaрының интеллектуaлды 

белсендiлiгiн aрттыруғa қaтты ҽсер етедi.  

Инновaциялық технология оқу мен ҥйренудiң негiзiн ойлaу мен рефлексияғa негiзделген 

интербелсендi ҽдiстер қҧрaйды [3]. Атап айтсақ, «Тҥймедақ», «Пазл», «Зигзаг», «Тоғысқан 

пікірталас», «Пирaмидa қҧру», «Сҧрaқ-жaуaп-тaлдaу», «Семантикалық карта», «10 минуттық эссе», 

«Шахмат», «Синквейн», «Дҿңгелек ҥстел», «Мозаика», «Тақырыптық теннис», «Қос жазба 

кҥнделігі», «Графикалық органайзер»,  «Домино» жҽне т.б. Ендігі кезекте осы интербелсенді 

ҽдістерге қысқаша тоқтала отырып, оның  тиімділігін танытайық.  

«Тҥймедақ» ҽдісі. Бҧл Блум таксономиясына негізделеді. Себебі тҥймедақтың жапырақтарында 

білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау сынды жҧмыс тҥрлері беріледі [4,5]. Жҧмыс топпен 

жҥргізіледі. Топ мҥшелері тҥймедақ жапырақтарын рет саны бойынша ала отырып, берілген уақытқа 

сай тапсырманы орындайды. Тапсырма жазылған гҥл жапырағын ҥстелдің шетіне біртіндеп 

жинақтап, тҥймедақ гҥлін қҧрастырады. Гҥл толығымен қҧрастырылғаннан кейін жҧмысты бағалау 

критерийі ҧсынылады. Ол гҥлдің ортаңғы бҿлігіне жазылады. Мысалы, 

«ТҮЙМЕДАҚ» ӘДІСІ

білу

қолдану 

түсіну

талдау 

жинақтау

бағалау

Мәтінмен жұмыс

• Мәтінді оқу, бір-біріне сұрақтар қоя отырып, 
мәтіннің мазмұнын түсіну;

• Мәтіннен тірек немесе термин сөздерді тауып, 
мағынасын ашу;

• Тірек немесе термин сөздерді қолдана отырып, 
сұрақтар құрастыру;

• Мәтіннің негізгі ойын анықтау, талдау;

• Қажетті мәліметтерді жинақтау;

• Мәтін тақырыбы бойынша ой картасын жасау;

 
Жaттығудың мaқсaты: алған теориялық материалды еске тҥсіру. 

Жaттығудың тиiмдiлiгi: тапсырманы қызыға отырып орындаған білім алушылардың есінде 

жақсы сақталады. 

Жaттығудың нҽтижесi: білім алушылар іс-ҽрекет жасауды ҥйренеді. 

 «Пазл» ҽдісі. Бҧл модульдік оқытуға негізделеді. Жҧмыс топпен орындалады. 1-4 дейін санау 

арқылы топқа бҿлінеді. Ҽр топ ҿзіне тҥс таңдайды. Таңдаған тҥстері бойынша тапсырмаларды 

орындайды: жасыл тҥс – танымдық лингвистика, кҿк тҥс – этнолингвистика, қызыл тҥс – 

психолингвистика, ал сары тҥс – паралингвистикаға қатысты суреттерді жинақтап, постер қҧрады. 

Ҽр топ ҿздерінің постерін қорғай отырып, ҿзара байланысын анықтайды. Қҧрылған пазлға орта ортақ 

атау беріп, қорытынды шығарылады. 

«ПАЗЛ» ӘДІСІ

Танымдық 

лингвистика

Этно

лингвистика

Психо

лингвистика

Пара

лингвистика

 
Жaттығудың мaқсaты: тапсырманы орындауда белгілі бір ҧстанымды басшылыққа ала отырып, 

берілген суреттерді тақырыпқа қатысты жҥйелеу. 

Жaттығудың тиiмдiлiгi: білім алушылар бірлесе отырып берілген тапсырманы орындайды, ҿткен 

тақырыпты пысықтайды. 

Жaттығудың нҽтижесi: бірлесе жҧмыс істеуге, ҿз қателерін ҿздері дҧрыстауға, 1 минут ішінде 

қорғау жасауға дағдыланады. 

«Зигзаг» ҽдісі. Бҧл сын тҧрғысынан ойлауға ҥйрету технологиясына негізделеді. Оны орындау 

ҥшін білім алушы шағын зерттеу жҥргізуі керек. Жҧмыс жеке орындалады. Жағдаятты шешу ҥшін 
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рҿлдік ойын ҧйымдастырылады. Мҽселен, оқытушы, ғалым, басшы, ана, ҽке, дос, маман т.б рҿлдер 

ҧсынылады. Білім алушы берілген тапсырманы орындау ҥшін оқытушы, ғалым, басшы, ана, ҽке, дос, 

маманмен жаттығуды талқылап, жинаған ақпараттарын ҿзінің қағазына тҥсіріп отыруы керек. Ең 

соңында олардың пікірлерін сараптап, қорытындылайды. Ҿз шешімін кҿпшілік талқысына салады. 

Критерий бойынша білім алушы жҧмысы бағаланады. 

«ЗИГЗАГ» ӘДІСІ

 адам дамуының оқытумен еш 
байланысы жоқ 

 оқыту мен дамыту тең 
дәрежеде қарастырылады

 оқыту мен даму арасында 
бірін-бірі толықтыратын теңдік бар

 
Жaттығудың мaқсaты: білім алушының мҽселені табу, мҽселені анықтау, мҽселені шешу 

жолдарын  байқау. 

Жaттығудың тиiмдiлiгi: берілген мҽселені шешуде жан-жақты ҽрекет жасауды ҥйренеді, 

дивергентті ойлауы қалыптасады. 

Жaттығудың нҽтижесi: кҿп пікірді тыңдап, талдап, саралап, ҿзі шешім қабылдауға дағдыланады. 

«Тоғысқан пікірталас» ҽдісі. Бҧл дебат технологиясына негізделеді. Бҧл ҽдіс арқылы ой бҿлістіру 

ҧсынылады. Осылайша, берілген тапсырманы кҥрделендіріп, білім алушы белсенді тҥрде ой бҿлісуге 

шақырылады. Бҧл жҧптық жҧмыс.  

-   маман мен маман емес арасында жиі тілдік конфликт болады. 

+  коммуникатор-маман мен коммуникант-маман еместің когнитивтік санасымен, яғни оның 

тілдік, тілдік емес білім қорымен санасып, сҿйлеген сҿзін маман емес коммуниканттың санасына 

қарай бейімделуі қажет. 

«ТОҒЫСҚАН ПІКІРТАЛАС» ӘДІСІ 

Коммуникация кезінде тілдік конфликт 
көбіне “маман” – “маман еместің” арасында 

жиірек кездеседі.

+ -

 
Жaттығудың мaқсaты: білім алушылардың aлғaн бiлiмдерiн бекiту. 

Жaттығудың тиiмдiлiгi: білім алушылар бірлесе отырып ҿтілген тақырыпты пысықтайды, ҿзара 

пікір алмасуға ҥйренеді. 

Жaттығудың нҽтижесi: кҿпшілік алдында сҿз сҿйлеуге, ой бҿлісуге дағдыланады. 

«Пирaмидa қҧру» ҽдісі. Бҧл деңгейлеп оқыту технологиясына негізделеді. Жеңілден қиынға, яғни 

қарапайымнан кҥрделіге қарай ҧстанымы бойынша орындалады. Ол ҥшін білім алушыларға қағаз, 

степлер, қайшы беріледі. Осы ҥш зат арқылы пирамида жасау керек. Пирамида тҿрт бҿліктен тҧрады. 

Ҽр бҿлікті қҧру ҥшін тҿрт деңгейдегі тапсырма орындалып отырады.    

1. Ғаламторды немесе қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігін пайдаланып,  

когнилингвистика, этнолингвистика, психолингвистика,  паралингвистика терминдеріне берілген 
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тҥсініктемені жазады. 

2. Берілген терминдерді пайдаланып, тҿрт сҧрақ қҧрастырады. 

3. Осы тҿрт саланы зерттеушілер мен олардың негізгі еңбектерін табады. 

4. Ҽр сала бойынша ҿз ойларымен бҿліседі. 

Жaттығудың мaқсaты: білім алушылардың aлғaн бiлiмдерiн бекiту. 

Жaттығудың тиiмдiлiгi: білім алушылардың териялық тҥсінігі кеңейеді. 

Жaттығудың нҽтижесi: іс-ҽрекетті жасай отырып, тапсырманы орындауға машықтанады.  

 «Сҧрaқ-жaуaп-тaлдaу» ҽдісі. Бҧл диалогтық оқытуда қолданылады. Мҧндa оқытушы aлдымен 

білім алушыларға тaқырып бойыншa ҿз сҧрaқтaрын қояды: сҧрaқтaр білім алушылардың 

қызығушылығын тудыру ҥшiн проблемaлы немесе дaулы болуы керек. Aз уaқыт тaлқылaудaн кейiн 

білім алушылар берiлген сҧрaқтaрғa ҿз жaуaптaрын келтiредi. Осыдaн кейiн оқытушы білім 

алушылардың жaуaптaрын тaлдaп, туындaғaн қиын мҽселелердiң шешiмiн ҧсынып, қaтелердi тҥзету 

жолдaрынa тоқтaлaды. 

Тaпсырмaның мaқсaты: білім алушылардың ҿз еркiмен бiлiм aлуынa мҥмкiндiк беру. 

Тaпсырмaның тиiмдiлiгi: білім алушылардың ҿзiне деген сенiмi aрттырылaды.  

Тaпсырмaның нҽтижесi: білім алушылар ҿздiгiнен бiлiм aлуғa дaғдылaнaды.  

 «Тақырыптық теннис» ҽдісі. Бҧл ҽдіс білім алушылардың қызығушылығын арттырып, 

қарапайым тапсырманы белсенді формада ҿткізуге ықпал етеді. Білім алушылар жаттығудың 

мақсатында кҿрсетілгендей, термин сҿздерді  қатыстырып, берілген сҧрақтарға жауап беруге 

тырысады. Бір-біріне теннис добын лақтырғандай, сҧрақтар жҿнелткенде олар жылдам ойлануға 

бейімделеді ҽрі бҧл ҽдіс оқулықтан тыс сауалдар қҧрастыруда да ыңғайлы. 

«ТАҚЫРЫПТЫҚ 

ТЕННИС» ӘДІСІ

Сұрақтар:

1."Этностаным" мен "тіл танымның" тоғысу нәтижесінде қандай ғылым

пайда болды?

2.Этнолингвистиканың перспективті ғылым ретінде қалыптасқаны жайлы

қандай еңбекте сөз етіледі?

3."Этнолингвистиканың негіздері" атты еңбектің авторы кім?

4. М.М.Копыленко өзінің еңбегінде жалпы лингвистикамен қатар қай

халықтың этнолингвистикасына зерттеу жұмыстарын жүргізді?

5.Қазақ этнолингвистикасының негізін салушы кім?

6.Ә.Қайдар қай этнолингвистика жайлы мынадай пікір қалдырған:

"Ғылыми негізі қалыптаса бастаған, жан-жақты ізденіс нәтижесінде

өзіндік ерекшелігі мен үрдісі айқындалып келе жатқан, дербес те

перспективті ғылым саласы"?

7. Қазақ этнолингвистикасының дамуына, яғни жалпы этнолингвистика

саласының пайда болуына септігін тигізген салаларды ата.

 
Жaттығудың мaқсaты: білім алушылардың aлғaн бiлiмдерiн бекiту. 

Жaттығудың тиiмдiлiгi: сҧрақ қоюға, жылдам жауап беруге, дҽрісханадағы барлық білім 

алушыларды қатыстыруға ықпал етеді.  

Жaттығудың нҽтижесi: ешбір білім алушы қалыс қалмай, ҿзіне қойылған сауалға жауап беріп, 

басқаларға да сҧрақ қоюға дaғдылaнaды.  

 «Қос жазба кҥнделігі» ҽдісі. Бҧл мҽтінмен жҧмыс жасауда қолданылады. Кҿлемі ҥлкен мҽтінмен 

жан-жақты жҧмыс жасау ҥшін ҿте тиімді.   

Жaттығудың мaқсaты: білім алушылардың aлғaн бiлiмдерiн бекiту. 

Жaттығудың тиiмдiлiгi: тапсырма жазбаша орындалатындықтан, ҽрбір білім алушының 

тақырыпты қалай тҥсінгенін анықтауға, жеке бағалауға мҥмкіндік береді.  

Жaттығудың нҽтижесi: мҽтіннің мазмҧнын жан-жақты аша алады. 

 Міне, жоғарыда келтірілген жаттығу ҥлгілері білім алушылардың пҽнге деген 

қызығушылықтарын арттырып қана қоймай, сабақ барысындағы белсенділікті ҧйымдастыруға 

қолайлы ықпал етеді. Тҽжірибемізден байқағанымыз – интербелсенді ҽдістерге негізделген 

жаттығуларды оқу ҥдерісінде қолданудың тиімді жақтары кҿп. 
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Обучение иностранному языку детей  шести-семи лет сейчас стало  предметом заинтересованного 

разговора педагогов, филологов и родителей. Общество не удовлетворено уровнем языковой 

подготовки учеников средней школы и один из путей смещения данного уровня − сдвиг точки 

отсчета начала процесса обучения иностранному языку на дошкольное образование или 1 класс 

средней школы, которые традиционно считаются наиболее благоприятными периодами для 

овладения вторым языком.Психологические особенности младших школьников дают им 

преимущества при изучении иностранного языка. Дети 7-10 лет усваивают ИЯ быстрее и  

подсознательно.Объем внимания и время сосредоточенности очень коротко, но с возрастом они 

увеличиваются. У младших школьников хорошо развита долговременная память (то, что выучено, 

помнится очень долго). Самым лучшим способом для дальнейшего обучения для учащихся младших 

школьников является чувство успеха. Пути усвоения информации у детей разные: визуальные, 

аудиальные, кинестетические. Чтобы эффективно спланировать процесс обучения детей младшего 

школьного возраста, учителю необходимо знать периоды когнитивного, эмоционального, 

физического, социального и языкового развития ребенка. Познавательное развитие связано с общим 

интеллектуальным развитием ребенка. Понятия, усвоенные в родном языке, могут быть перенесены 

на иностранный язык и усвоены быстрее тех, с которыми ребенок не был знаком в родном языке, а 

узнал их на уроках иностранного языка. Кроме того, из-за индивидуальных особенностей детей в 

познавательном развитии учить весь класс одинаково нецелесообразно, лучше поделить их на 

подгруппы, а затем осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. Аффективная или 

эмоциональная сторона обучения так же важна, как когнитивная. В аффективную сферу входят 

навыки общения и межличностного взаимодействия, целеустремленность и способность идти на 

риск. Известно, что дети, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализовать своих 

способностей и даже становятся неуспевающими. Важно также помнить, что дети обладают разными 

темпераментами: некоторые агрессивны, другие застенчивы, третьи слишком тревожны, болезненно 

переживают свои неудачи и боятся сделать ошибку. Учет всех этих различий поможет учителю 

подобрать каждому ребенку более подходящее задание или роль. Чрезвычайная чувствительность 

младших школьников к окружающей среде, обостренное восприятие своих достижений и неудач, 

наличие динамической связи между эмоциональным настроем и школьной успеваемостью говорят о 

том, что аффективное развитие должно стать предметом пристального внимания при обучении 

учащихся 1-4 классов. Необходимо учитывать и особенности физического развития детей 7-10 лет. 

Развитие мускулатуры влияет на умение ребенка сконцентрировать взгляд на странице, строчке или 

слове, что необходимо для умения читать. Оно также влияет на умение держать карандаш или ручку, 

ножницы, кисточку. Чтобы ученики могли достичь тонкой моторной координации, а также 

координации между визуальным восприятием и механическим движением, их руки нуждаются в 

постоянной тренировке. Маленькие дети не могут подолгу сидеть спокойно из-за недостатка 

контроля над двигательными мышцами. Поэтому желательно во время урока давать им такие 

задание, которые позволяли бы детям двигаться по классу (игры, песни с движениями, танцы).  

Младший школьник не перестает играть, начав посещать школу. Он с удовольствием играет на 

перемене, на уроках, во дворе, дома. В игре младшего школьника почти нет взрослых (если только 

они не играют роль учеников). У младших школьников на первый план выступают правила игры. Их 

сюжетно-ролевые игры мало похожи на сюжетно-ролевые игры дошкольников. К младшему 

школьному возрасту ребенок уже должен владеть всеми основными видами игровой деятельности: 

режиссерская игра, игра по правилам. Игра при этом качественно меняется: на первый план выходят 

правила, которые младшие школьники стараются использовать в любой игре. Они трансформируют 

свои дошкольные игры в новые сюжеты с новыми деталями и условиями, которые в дошкольном 

возрасте их не интересовали (игра в школу теперь включает в себя содержание урока, а не отметки 

взаимодействие учителя с учеником как у дошкольников). Если у дошкольника в любой игре задается 

воображаемая ситуация, то она сопровождается внешними атрибутами – специальной одеждой, ее 

отдельными элементами, наличие особых предметов или игрушек. У младших школьников при 
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реализации игр нет надобности в атрибутах и специальной одежде или в специфическом 

пространстве. Предполагается, что правила создают присутствие любой воображаемой ситуации. 

Формула развития игры при этом: воображаемая ситуация / правило – правило / воображаемая 

ситуация.  

Прежде всего, учителям необходимо всегда учитывать при планировании урока уровень 

языкового развития ребенка в родном языке, тогда обучение второму языку будет идти более 

успешно. Считается, что пока ребенок не созрел, чтобы сделать шаг вперед в языковом развитии, 

бесполезно пытаться учить его делать этот шаг. 

Познавательное развитие связано с общим интеллектуальным развитием ребенка. Понятия, 

усвоенные в родном языке, могут быть перенесены на иностранный язык и усвоены быстрее тех, с 

которыми ребенок не был знаком в родном языке, а узнал их на уроках иностранного языка. Кроме 

того, из-за индивидуальных особенностей детей в познавательном развитии учить весь класс 

одинаково нецелесообразно, лучше поделить их на малые группы, и уже в группах осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Аффективная или эмоциональная сторона обучения так же важна, как когнитивная. В 

аффективную сферу входит Концепция, навыки общения и межличностного взаимодействия, 

целеустремленность и способность идти на риск. Известно, что дети, имеющие низкую самооценку, 

часто не могут реализовать своих способностей и даже становятся неуспевающими (Fine 1977).Важно 

также помнить, что дети обладают разными темпераментами: некоторые агрессивны, другие 

застенчивы, третьи слишком тревожны, болезненно переживают свои неудачи и боятся сделать 

ошибку. Учет всех этих различий поможет учителю подобрать каждому ребенку более подходящее 

задание или роль. Чрезвычайная чувствительность младших школьников к окружающей среде, 

обостренное восприятие своих достижений и неудач, наличие динамической связи между 

эмоциональным настроем и школьной успеваемостью говорят о том, что аффективное развитие 

должно стать предметом пристального внимания при обучении учащихся 1-4 классов.Необходимо 

учитывать и особенности физического развития детей 7-10 лет. Развитие мускулатуры влияет на 

умение ребенка сконцентрировать взгляд на странице, строчке или слове, что необходимо для умения 

читать. Оно также влияет на умение держать карандаш или ручку, ножницы, кисточку. Чтобы 

ученики могли достичь тонкой моторной координации, а также координации между визуальным 

восприятием и механическим движением, их руки нуждаются в постоянной тренировке, Маленькие 

дети не могут подолгу сидеть спокойно из-за недостатка контроля над двигательными мышцами. 

Поэтому желательно во время урока давать им такие задание, которые позволяли бы детям двигаться 

по классу (игры, песни с движениями, танцы). 

Необходимо учитывать и особенности физического развития детей 7-10 лет. Развитие 

мускулатуры влияет на умение ребенка сконцентрировать взгляд на странице, строчке или слове, что 

необходимо для умения читать. Оно также влияет на умение держать карандаш или ручку, ножницы, 

кисточку. Чтобы ученики могли достичь тонкой моторной координации, а также координации между 

визуальным восприятием и механическим движением, их руки нуждаются в постоянной тренировке, 

Маленькие дети не могут подолгу сидеть спокойно из-за недостатка контроля над двигательными 

мышцами. Поэтому желательно во время урока давать им такие задание, которые позволяли бы детям 

двигаться по классу (игры, песни с движениями, танцы). 

Подводя итог вышесказанному, можно определить следующие основные потребности учащихся 1-

4 классов: 

- потребность в движении; 

- потребность в общении; 

- потребность ощущать безопасность; 

- потребность в похвале за каждый пусть маленький успешный шаг; 

- потребность в прикосновении, рисовании, конструировании, мимике; 

- потребность чувствовать себя личностью, и чтобы учитель относился к ним как к личностям. 

 Из этого следует, что основой отношений учитель- ученик, родитель – учитель должно 

стать доверие. 
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«Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы приортитетінің бірі ҧлттық білім моделін 

қалыптастыру тенденциясымен жҽне Қазақстан білім беру жҥйесін  бҥкіл ҽлемдік білім кеңістігіне 

кіріктіруіне сипатталатын білім беру саласы болып табылады. Кҽзір бҥкіл ҽлемде  индустриялық 

қоғамнан интерактивті қатынас жасауға оны жҥзеге асыратын техникалық мҥмкіндіктерді дамытып 

отыра алатын информациялық қоғамға,  яғни, негізгі рҿлді  информацияны алу, ҿңдеу, сақтау, 

тасымалдау, тарату жҽне пайдалану істерді атқаратын жаңа қоғамға кҿшу процесі жҥріп жатыр. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Білім беру жҥйесінің негізгі міндеттерінің 

бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» — деп кҿрсетілген [1].Бҧл міндеттерді жҥзеге асыру барысында 

білім ордаларында жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың негізгі мақсатын айқындап 

алуда, яғни «берілген ҥлгі бойынша ҿнім алу», оқытудың тиімділігін, сапасын кҿтеру. 

Қазіргі кезде тіл ҥйрету саласында жаңа ақпараттық жҽне қатысымдық технологияларды қолдану 

қажеттігі бҥкіл ҽлемнің білім беру жҥйесінде ҿзекті мҽселелердің бірі. Осыны ескере отырып, 

ЮНЕСКО-ның 1998 жылғы «Оқытушылар мен оқыту ісі шапшаң ҿзгермелі ҽлемде» атты 

баяндамасында жҽне ЮНЕСКО-ның 2005 жылғы «Ақпараттық жҽне коммуникациялық 

технологиялар оқытушыларды даярлау ісінде» тақырыбындағы баяндамасында дҽстҥрлі білім беру 

ҥрдісіне ақпараттық жҽне қатысымдық технологияларды енгізудің мақсаттары мен оның салдары 

талданған [2,20].  

Инновациялық ҽдістермен оқытудың ақпараттық технологияларын қолдану арқылы  студенттің 

ойлау қабілетін арттырып, ақпарттық технологиялар негізінде ізденушілігін дамытып, қҧзыреттілігін 

қалыптастыру.  

Ақпаратты технологияларды пайдалану арқылы сабақтарды жаңаша ҧйымдастыру, оқытушының 

рҿлі мен қызметінің артуына жағдай жасау, теориялық, ғылыми – педагогикалық жҽне 

психологиялық зерттеулегре сҥйене отырып, студенттердің қҧзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық 

технологиялар мен инновациялық оқыту ҽдістері арқылы студенттерді ізгілікке, елжандылыққа, 

саналыққа, адамгершілікке, имандылыққа, еңбексҥйгіштікке тҽрбиелеу. Инновациялық ҽдістерді 

студенттің білім деңгейіне жҽне жас ерекшелігіне қарай оқу ҥрдісінде пайдалану негізгі міндет болып 

табылады.  

 «Ҧстазы жақсының- ҧстамы жақсы» -  деген бҥгінгі тҽуелсіз  мемлекетіміздің ертеңі біз тҽрбиелеп 

отырған жас ҧрпақтың  меңгерген біліміне, алған тҽжірибесіне байланысты. Студенттердің танымдық 

кҿзқарасын байыту ақыл-ой қабілетін жетілдіру, ҿзіндік ойлау жҽне ҿмірлік ҧстанымын 

қалыптастыру оқытушының шеберлігіне, шығармашылық қабілетіне байланысты.  

Теориялық білімді игерту мен жаңғырту  жҽне жаңа жағдайға іс жҥзінде лайықтап қолдануға 

ҥйреткенде ғана студенттердің алған білімі мен  біліктілігі шынайы да нақтылы қалыптасады. 

Осындай жолмен қалыптасқан білім мен біліктіліктің  танымдық маңызы да зор болады.  

Қҧзырлықты қалыптастыру шартын қҧру ҥшін педагогикалық мҽселелерді шешумен байланысты, 

реттік іс-ҽрекет жҥйесі ретінде, оқытушының қызметін ҧйғаратын педагогикалық технологияларға 

ҿту қажет. Сондықтан, ақпараттық коммуникативті технологияны қолдану бҥгінгі кҥннің талабы.  

Оқу ҥрдісіндегі жаңашылдықтар мен жаңашыл технологиялардың да маңызы ҿте жоғары, 

ақпараттық технология дҧрыс тандап алынған технологиямен бірлесе жҧмыс істесе, тҽрбиеде жҽне 

білім беруде қажетті сапа денгейін қалыптастырады.  

Сондықтан, ақпараттық технологияны қолдану жҽне ашық бағалау жҥйесін қолдану оқытушыға 

студенттердің  пҽнге деген қызығушылығын жоғарлатуының тиімді жолдары: 
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- студенттермен материалды игеру ҥрдісін психологиялық тҥрде женілдетеді. 

- пҽнге деген танымдылық қызығушылығын тудырады. 

- студенттердің кҿзқарасын кенейтеді. 

- сабақ ҥстінде кҿрнекілікті қолдану мҥмкіндігі ҿседі. 

- пҽнді оқуға жҽне ҥлгерімді жоғарлату қызығушылығы туады. 

- теориялық материалды толық игеру болады. 

- ақпаратты табу, оны компьютерлік технология арқылы ҿндеу. 

- ҿз кҿзқарасын нақты жҽне қысқаша қалыптастыру дағдысы. 

- сабақ ҥстінде студенттің де оқытушының да еңбек ҿнімінің жоғарлауы болады. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай:   

1. Олар студенттерге тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт  аралығында  айтылуға тиіс 

мҽліметтер кҿлемін ҧлғайтады.  

2. Білімге бір-бірінен ҥлкен ара қашықтықта  орналасқан ҽр тҥрлі оқу орнында отырып қол 

жеткізуге болады.  

3. Оқыту жҥйесінің  кҿп деңгейлі  жетілдірілуі олардың  бҥгінгі кҥні республикамызда білім беру 

жҥйесінің тҥбегейлі  ҿзгеріске ҧшырауы анықталғаны баршамызға аян. Оның негізгі факторы 

жаһандану ҥрдісіндегі білім беру саласында жаңа моделдердің дҥниеге келуі, білім беру ҥрдісінің 

ақпараттандырылуы болып табылады. Прогрессивті концепциялардың пайда болуы, білім беру 

ҥрдісінде алға кеткен мемлекеттердің тҽжірибесімен танысу жҽне соның нҽтижесінде  ҧлттық білім 

беру моделін қҧрастыру бҥгінгі кҥні ҿте ҿзекті мҽселе болып табылады, ҿйткені нарықтық 

экономикаға негізделген мемлекетіміздің келешегіне мамандар қажеттігінен туындайды. Ақпараттық 

жҽне педагогикалық технологиялар негізінде оқытушының рҿлін тҥбегейлі ҿзгертуге мҥмкіндік туды, 

оқытушы тек қана білімді алып жҥруші ғана емес, сонымен қатар студенттің ҿзіндік шығармашылық 

жҧмысының жетекшісі жҽне бағыт берушісі болып анықталды.  Осыған орай, сабақ беру ҥрдісінде 

қазіргі кҥннің, яғни инновациялық ҽдістерді оқытудың интерактивті оқыту моделі болып табылады.  

Выготскийдің теориясы бойынша, адамның ҥйреніп жҥрген тілін дамыту ҥшін оны сол ҽлеуметтік 

ортаға орналастыру керек [3,115]. Ал медиақҧралдар тіл ҥйренушіні сол ҽлеуметтік жҽне ҽдеби тілдік 

ортамен тиімді қамтамасыз ете алады деп есептейміз. 

Сабақтың белгілі бір тақырыбын бастау барысында студенттерге проблемалық сҧрақ немесе 

проблемалық тапсырма беріледі. Проблеманы шешу барысында  студенттің біліміне қойылатын 

талаптар мен оны тҥсінуі арасындағы қарама-қайшылықты болдыртпауға тырысу қажет. Оның ҥстіне 

негізгі кҿтерілген мҽселелерді шешу студенттердің ҿздеріне жҥктеледі. Сабақта ақпараттық 

технология кҿмегімен оқыту оң нҽтижелер береді. Жалпы ақпараттық технологияны сабақ 

барыстарында  қолдану, студенттердің қызығушылығының артатыннын байқатады. Жеке тҧлғаның 

ақпараттық технология негіздерімен сауаттылығын арттыру арқылы шет тілі пҽнінен алған білімі не 

ҥшін керек?  

1. пҽнге қызығушылығы артады, қҧлшыныс, жігерін оятады; 

2. шығармашылық қабілеттері артады; 

3. ҿз кҥш-жігеріне сенімділік, ширақтық пайда болады;  

4. жылдам ойлауға машықтанады, білім сапасы артады; 

5. студенттер ҿз бетімен жҧмыс істеуге дағдыланады; 

 Күтілетін нҽтиже: 

- жеке тҧлға қалыптасып ақпараттық мҽдениеті дамиды; 

-кең ауқымды ақпараттар мен пайдалы мҽліметтер алады, ҿзінің жеке болашағына бағыт – бағдар 

жасайды, сауаттылығы артады; 

-жаңалықты меңгереді, жаңа шешімдер табуға дағдыланады;  

-дҥниетанымы кеңейіп, ҿз бетімен білім алуға жҽне ойлауға ҥйренеді; 

 - студенттің  қабілеті дамып, ҿз бейімділігін таниды;  

- оқытушы мен студент  арасындағы байланыс ынтымақтастығы артады. Бҥгінгі таңдағы білім 

беру жҥйесіндегі ақпараттық технология негіздері Абай айтқандай, жас баланың - «дара тҧлғаның» ҽр 

нҽрсені білсем, ҥйренсем деген ой – сезім, тілек, мҥдделерді ҿсіру, қанағаттандыру, ҿрістету ҥшін 

қажет технология. Бҧл ақпараттық технология - жан-жақты білім, тҽрбие беретін, ҿміртанытқыш 

қызмет атқаратын қҧрал. Ҧлт болашағы, ҿркениетті елдер қатарына жету ҥшін білім алу, жас 

тҧлғаның ғылымды игеруге, адамгершілікке, ҿнерлі болуға тҽрбиелейді.  

Оқу процесінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты – студенттерге  білім 

беру процесінде кҿмектесу. Сабақтың тиімділігін студенттердің танымдық қызуғушылығын арттыру 

ҥшін тақырып материалдарын оқып ҥйренуде, олардың ҽртҥрлі ізденушілік бағыттағы 
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тапсырмаларды орындауларынан байқауға болады.. Оқытудың осындай жаңа ҽдіс-тҽсілдерін 

пайдалануда оқытушы да, студент те табысқа жетіп, білімін шыңдай тҥседі. Бҥгінгі жоғарғы  білім 

беру ісіне қойылар талаптар қай кездегіден де кҥрделі маңызды.  

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi: 

– ақпараттық жҽне телекоммуникациялық техникалық қҧралдармен қамтамасыз ету; 

–  оқу-тҽрбие ҥдерісіне жаңа ақпараттық технологияны енгiзудi қамтамасыз ету бойынша ғылыми-

iзденушiлiк жҽне оқу-ҽдiстемелiк жҧмыстарын жҥргiзу; 

– пҽндер бойынша жасақталатын жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттарының жҽне оқу-ҽдiстемелiк 

кешендерiнiң мазмҧнын ақпараттық технологияны пайдалану мҥмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм 

берудi басқаруда ақпараттық жҥйенi қҧру; 

– бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерi ҥшiн бағдарламалық-техникалық қҧралдарды қам-

тамасыз ету жҽне мультимедиялық бағдарламаларды, электрондық оқулықтарды жасақтау; 

– педагог кадрларды жаңа ақпараттық технологияны ҿз қызметтерiне еркiн пайдалана бiлуге 

дайындау жҽне жҥйелi тҥрде бiлiктiлiктерiн кҿтеру. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагог мамандардың біліктілігін кҿтеру  бҥгінгі кҥннің 

негізгі міндеттерінің бірі.  

– жаңа  ақпараттық технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын кҿтеру; 

– жаңа ақпараттық жҽне телекоммуникациялық технологияларды енгiзу арқылы бiлiм беру мазмҧнын 

жаңарту; 

– жаңа  ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша студенттерді мамандыққа баулу 

механизмiн қҧру; 

– бiздiң елiмiздегi  жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел ену; 

– мультимедиялық электрондық оқулықтарды пайдалану. 

– отандық бiлiм беру жҥйелерiн бiртҧтас ҽлемдiк ақпараттық бiлiмдiк кеңiстiкке ену арқылы 

сабақтастыру жҽне т.б. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы жаңа ҽдіс тҽсілдердің пайда болуына кҿмектеседі жҽне 

сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады.Бҧл технологияның ҿзектілігі қоғамның ақпараттандыру 

жылдамдығының артуымен сипатталады. Шет тілі сабағында жаңа  технологияны пайдалану білім 

мазмҧнын жаңартумен, ақпараттық ортаны  қалыптастыруымен, сондай-ақ  сапалы білім беру 

мҥмкіндігінің жоғары болуымен ерекшеленеді. Қазіргі оқыту ҥрдісіне жаңа ақпараттық 

технологиялар кеңінен енуде. Сабақты тартымды ҿткізіп, студенттердің қызығушылығын арттыру 

ҥшін ҽр сабағымызды тҥрлендіріп отыру шарт. 

Қорыта келгенде, инновациялық ҽдістер мен оқытудың ақпараттық технологияларын пайдалану – 

барлық мҽселелердің  шешімі деп қарастыруға болмайды, ҿйткені бҧл –білімдік негізді шешетін 

қҧрал, сондықтан да студенттердің ҿзіне тҽн ерекшелігін ескеріп, ҽрбір кезеңін мҧқият саралаудан 

ҿткізіп барып тҽжірибеде қолдану керек.  
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Бҥгінгі ҧрпақ - ертеңгі болашақ екенін ескерер болсақ, бҽсекеге қабілетті, жаңа уақыттың ҿктем 

талабына ҥн қоса алатын азамат тҽрбиелеу – бҥгінгі кҥннің ең маңызды басымдылығы. Ҧрпақ 

тҽрбиесіне қҧндылықтық бағытта жаңаша кҿзқараспен қарау, озық мҽдениет ҥлгісіне ҥйлесімділік 
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қосу, белсенділікті дамыту, тҧлға еркіндігін жан-жақты қалыптастыру – басты мҽселе болып отыр. 

Себебі, тҧлғаның даму ҿзегі – рухани – адамгершілік қҧндылық, ал  субъектісі адамның ҽрекеті мен 

қалыптарының рухани жҽне адамгершілік қасиеті болып табылады. Сондықтан, рухани-адамгершілік 

қҧндылық тҧлғаның ҿмірдегі ҿз орнын табуға, қоршаған ортадағы мҽдени тҧтастықты 

қалыптастыратын жиынтық. 

Демек, бҧл жиынтықтың рухани-адамгершілік маңызы – адамның ҥйлесімді дамуы, оның ізгілікке 

бағытталуы, психологиялық жан-кҥйінің болуымен сипатталады. Ал қҧндылықтар сезім мен ақылдың 

ҧштасуын жҽне сол арқылы іс-ҽрекетті белгілейді. 

Соңғы жылдары қоғамда болып жатқан жағдайлар тҽрбиеге ҿз ҽсерін тигізуде. Мҽселен, ҽлемдік 

мҽдениеттің кірігуінде жақсы жағынан гҿрі, жағымсыз жағының артуы, санаға ҽр тҥрлі ақпарат 

қҧралдары, теледидар, баспасҿздегі жарнамалармен дҽріптелуі, қатыгездік, ҿзімшілдікті ҿнегелерін 

кҿрсету табыс кҿзіне айналуы, тҽрбие жҧмысы ҽдістерінің біржақтылығы, ҽлеуметтік жағдайлардың 

нашарлануы жҽне т.б. Міне, осындай қоғам талабынан туындаған жағымсыз ҽдеттерді кҿріп отырған 

ҧрпаққа, дҽстҥрлі ҽдеп жҥйесіндегі қҧндылықтарды сақтай отырып, ҽлемдік ынтымақтастықтың жаңа 

ҥлгісіне кҿшудегі міндеттер біз кҿтеріп отырған мҽселенің қоғам талабына туындаған  ҿзектілігін 

дҽлелдейді.  

Біздің зерттеу обьектіміз орта арнаулы оқу орындары білім алушылары болғандықтан орта 

арнаулы білім беру жҥйесінің негізгі педагогикалық жҽне психологиялық заңдылықтарына орай, 

осында оқитын жасҿспірімдердің психологиялық қалыптасу ерекшеліктеріне тоқтала кетуге болады. 

Сонымен орта арнаулы колледжінің білім алушыларының  психологиялық  ерекшеліктері    дегеніміз 

– оқушылардың ҿзара біріге, бірлесе (синергизм) іс-ҽрекет етуі арқылы белгілі бір кҽсіпті меңгеру 

барысында кҽсіби-біліктілік дағдыны санасына қалыптастыру кҿрсеткіштері. 

Педагогикалық жҽне психология. // Қ. Тілі тҥсіндірме сҿздігі: жасҿспірім 14 жҽне 16 жас 

аралығындағы жеткіншек. Жасҿспірім кезеңінде адамда жан қуатының сапалық жаңа қҧрылымдары 

(жыныс мҥшелерінің жетілуі, сана сезімінің артуы, айналасымен қарым-қатынасының жаңа мазмҧнға 

ие бола бастауы т.с.с.) қалыптасады. Бҧл кезде жасҿспірім дербестікке ҧмтылып, ҽсерге берілгісі 

келеді. Жасҿспірім кезінде дҧрыс тҽрбиеленсе бала теріс қылықтарға (темекі тарту, ішімдік ішу, ҥйге 

тҧрмау жҽне т.б.) салынуы мҥмкін. Сондықтан жасҿспірім кезеңінде олардың психологиялық 

ерекшеліктерімен санасып, қоғамдық пайдалы жҧмысқа (оқу, спорт, еңбек) қатыстырып отыру 

керек[1]. 

Жасҿспірім кезең – бҧл  адам ҿмірінің жеткіншек жастан жасҿспірімдік кезеңге (14-16 жас) ҿту 

аралығы. Сондықтан бҧл кезеңде жасҿспірімнің психологиясында екі ерекшелікке бҿлінеді. Ерте 

жастық шақ кезеңі 15-18 жҽне ҥлкею немесе есею кезеңі 18-25 жас. 

Бҧл жастағы оқушыларға ғалымдар ҽр тҥрлі кҿзқарас туғызады. Мҽселен, И.Ю.Кулагин мектептегі 

ересектер жасы (ерте есею) 16-17, ал жастық шақ 17-23 жасқа дейін десе, В.С.Мухина жасҿспірімдік 

шақ, яғни ересекке ҿту жас 15-16-дан 21-25 жас аралығын жеткіншектік жас даму жағдайында ақыл 

тоқтатып ҿмір жолын таңдауын, алған мақсатына ҧмтылатын шақ.  

Міне, осы уақытта қоғам талабынан туындаған факторлардан жеке тҧлға болып қалыптасуға 

мҥмкіндік қажет. Ол ҿзінің алған білімін толық меңгере отырып, қажеттілігіне орай жауапкершілікті 

сезініп орындайды. Зерттеуші В.И.Бодчикова – бҧл жас олардың жеке даралану кезеңі-дейді. Бҧл 

жастағы жасҿспірім бойында - ҿзіндік рефлексия, ҿзінің жеке ерекшелігін тану, ҿмірге деген жеке 

кҿзқарас жоспар қҧру, ҿзіне деген қажеттілікті сезіну, ересектікке ҧмтылу сияқты ҿмірлік қҧндылығы 

айқындалады.  

Ҿйткені, ел болашағы жеткіншектерге рухани-адамгершілік қҧндылықтар негізіндегі тҽрбиеде 

еңбек пен ҽдепті, ар мен намысты, отаншылдық пен парасаттылықты, жауапкершілік пен 

батылдықты, мейірбандықты, қайырымдылықты ерекше басымдылықпен дамыту маңызды болмақ. 

Білім алушылар рухани-адамгершілік қҧндылықтар негізінде тҽрбиелеу мҽселелері кҿптеген 

ғылыми зерттеулерге арқау болған. Жаңа ҥшінші мыңжылдықта алдынғы қатарлы ҿркениетті 

елдермен қатар Қазақстан ғылым мен білімді ҽлемдік ақпараттық, білім жҽне ғылым кеңістігіне 

халықаралық талаптар мен стандартқа жҽне ҧлттық ерекшелікке сай ҥйлесімді жетілдірудің 

жолдарын қарастыруда. 

Осы кезде ҧлттық мҽдениеттің тарихы кеңейіп, қайта жаңғырып ҿркендеуі, халықтардың 

(ҧлтттардың) ҿз рухани мҧраларын,  дҽстҥрлерін қастерлеуі ҽлемдік жаһандану ҥрдісіне енудегі 

ҿзіндік дербестігінің айғағы.  

Бҧл міндеттерді шешуде адамзаттың рухани байлығы болып саналатын білім мен ілім 

мҽдениетінің жаңа парадигмасына сай білім – ғылым – мҽдениет – менталитет – дҥниетанымнама – 

сезім – ҿзіндік сана – кҿзқарас – мҧрат арасындағы байланыстарды қарастыра отырып, рухани – 
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адамгершілік қҧндылықтар мен мінез-қҧлық дағдыға қалыптастыру жолдары кҿзделеді. 

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында «білім беру жҥйесінің басты міндеті 

– ҧлттық жҽне жалпыадамзаттық қазыналар, ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыру мен дамыту ҥшін қажетті жағдайлар жасалуы қажет» деп кҿрсетті[2]. 

Тарихи дамуға кҿз жіберсек, адам тҽрбиелеуде адамгершілікке мҽн беріп мҧны ҧрпаққа, халық 

шығармашылығы арқылы жалғастырып отырған. Мҽселен, халқымыздың мақал-мҽтелдері жай ғана 

айтылған ҧйқас сҿздер емес, олардың тҽрбиесінің негізгі ҧстанымы-адамгершілік мҽні болған. Бҧған: 

«Атаның баласы болма, адамның баласы бол», «Заманына қарай адамы», «Ҽдептілік ар-ҧят 

адамдықтың белгісі» т.б. кісілік қасиеттерді, парасаттылықты арқау еткен мысалдар дҽлел бола 

алады.  

Жалпы қҧндылық проблемасының басты ҿзегі- Адам. Адам ҥшін ең басты қҧндылық - ҿмір, оның 

мҽнін сезіне білу, ҿмірдің мҽнін ҿз бойынан іздеп, ҿмірді рухани толықтыру. Адам ҿмірінің мҽні - 

маңызды іс-ҽрекет пен мақсат, мҧрат, кҥш-қайрат жҽне ҿмір сҥру жолдарымен бағаланады.Адам 

мақсатын адамгершілік қасиеттер арқылы орындап, рухани қасиеттері арқылы жҥзеге асырады. 

Олай болса қҧндылық-адамдық қасиеттің ҿлшемі, талпынысы, ҿзге адамдарға жанашырлығы, 

қоғамдағы орны, ҿмір сҥру тҽсілі, ізденісі жҽне рухани жетілуі - адамгешілік қасиеті. 

Жасҿспірімдердің айналасындағы адамдармен қарқынды тҥрде қарым-қатынасқа тҥсуі олардың 

адамгершілік мінез-қҧлықтарын шыңдайды. 

Ҿзін жақсы адам ретінде тҽрбиелеу ең алдымен ҿзін тҽрбиелей білу керек. Ҿзін-ҿзі тани білу 

ҿзіндік сананың қалыптасуынан туады.  

Ҿзіндік сана дегеніміз – ең алдымен тҧлғаның ҿзінің рухани жҽне дене кҥшін, ҽрекеттері мен ой-

сезімдерін тануы. Ол тҧлғаның ҿзін қоғам мҥшесі ретінде, қоршаған ортамен, адамдармен қарым-

қатынасын тануы.  

Жеке адамның адамгершілік санасының дҽрежесі оның мінез-қҧлқы мен іс-ҽрекетін анықтайды. 

Сананың қалыптасуы – ол баланың мектепке бармастан бҧрын, қоғам туралы алғашқы ҧғымдарының 

қалыптасуына, жақын адамдардың ҿзара қатынастарынан басталады.  

Адамгершілік сенім – адамгершілік сананы, адамгершілік талаптарды білу, тҥсіну жҽне болуды 

қамтиды.Сенім адамның білімінің негізінде туындайды. Ол ҿзінің сенімін қандай да бір жағдай 

болмасын оны қорғауға жҽне ҿз сенімінен таймауға, қарым-қатынас жасауға тырысады. 

Адамның мінез-қҧлқының кемелдігі халықтың да кемелдігі болып табылады. Адамның мінез-

қҧлқын кемелдендіретін іс-ҽрекеттерге ҧқсайды.  

Олай болса жақсы мінез-қҧлық жақсы ҽрекеттердің ҽуелі бет алды жасалынып, кейін дағдыға 

айналуынан тҧрады. Дағды – динамикалық стереотип негізінде қалыптасса, білім сигнал жҥйесі 

арқылы меңгеріледі[3].  

Дағдылаудағы мақсат – бір ҽрекетті аз уақыт немесе ҧзақ уақыт бойы кҿп рет қайталау. Осы 

орайда колледж білім алушыларының жас жҽне психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып адам 

жҽне қоғам байланысын қалыптастыруда, ҿз қылығының қоғаммен сҽйкес болуы қажеттілігін 

сезінуде, адамгершілік білімді адамгершілік нанымға ауыстыруда, тҧрақты адамгершілік сезімдер 

мен сапалар орнықтыруда, адамның басқалармен қарым-қатынасындағы жоғары мҽдениеттілік пен 

адамгершілік ҽдеттерді бекітуде адамгершілік қҧндылықтардың қажеттілігінің маңызы зор. Мҧндай 

қажеттіліктер кҿптеген ҿзгерістерге бетбҧрыс жасайды. Осыған байланысты білім алушыларға 

тҿмендегі проблемалардың қажеттілігін тҥсіндіру басты шарт: 

- адамға ең қымбат – ҿмір; 

- балалар – ҿмір жалғасы; 

- тҽртіптілікпен байланысқан еркіндік; 

- отансҥйгіштік, ар-ҧят, намыс, борыш; 

- сҥйіспеншілік, мейірбандық, кішіпейілділік жҽне т.б.  

Жасҿспірім жас -  дҥниетанымды қалыптастырудың шешуші этапы. Сапагова Е.Е. «бҧл жастағы 

дҥниетаным білім мен ҽрекеттің жҥйесі емес, алғашқы сезім, тҥйсіктерінің пайда болуы» - дейді.  

Сондықтан, жеткіншектерде бҧл жаста ҿзіндік ҿмірлік қҧндылық дҥниетаным қалыптасады. 

Мҧндай ҽрекетке ҿзінің қызығуы ҿзінен-ҿзі емес, ҿзінің ҿзгеге деген қарым-қатынасынан туындайды. 

Оның дҥниетанымының ізденіс жеке тҧлға ретінде қоғамда ҿзін-ҿзі кішкене болса да бір бҿлігі 

ретінде тануға жетелейді (Ҽлеуметтік топ, ҧлт ҿкілі, т.б.),  сондықтан ол ҿзінің болашағын қоғамның 

мҥшесі болуына итермелейді. 

Жасҿспірімнің ҿзіне деген баға беруі – бҧл жеке тҧлғаның жҽне кҽсіби шеберліктегі мінез-қҧлық. 

Кҽсіпті таңдау, оған деген кҿзқарасты ҽртҥрлі даму бағытынан қарастыру, оған деген 

қызығушылықтың артуы – бҧл ойға алған мақсатына жетуге ҧмтылу деген сҿз. Мҧнда басы, іс-
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ҽрекеті – кҽсіби-білім. Оқушының бойында мамандығына деген қҧштарлық сезім «Мотив» пайда 

болады. Негізгі танымдық іс-ҽрекеті – мамандықты игеру. Жасҿспірімдердің ең маңызды 

психологиялық ерекшелігі – ол ҿзін ересек сезінуі. Бҧл сезім  жасҿспірімнің талап ету дҽрежесінің ҽлі 

жетпеген болашақтағы оның жағдайынан басым болуынан айқын кҿрінеді.  

Жасҿспірім ҿзінің қарқынды дамып келе жатқан ересек саналу қажеттілігін дербестік аясын 

кеңейту арқылы қол жеткізуге тырысады. Алайда, бҧл сатыда бала толықтай дербес бола алмайды. 

Ҿсіп қалған дербестік сезімі мен жас ҿспірімнің психологиялық мҥмкіндіктері арасында пайда 

болатын қайшылықтар оның ҽрі қарай психикалық дамуына алып келеді[4]. 

Жасҿспірімнің ҿзін-ҿзі қҧрметтей білуі мен танып білуінің қалыптасуының бірнеше жолы бар. 

Оның бірі - ҿзінің ересек адам тҧлғасы сипаты мен кейпіне сҽйкес тҧлғалық дамуы, ҿйткені 

жасҿспірімнің ойынша ересек адам дербес тҧлға болып табылады.  

Сондықтан, жасҿспірім баланың ҧмтылысы – ол ҿзінің бала емес екенін, ересектермен тең екенін 

ҥлкендерге кҿрсету.  

Бҧл міндеттерді шешуде оқушылардың білім мен тҽрбиесі, іс-ҽрекеттегі шеберлігі мен рухани 

адамгершілік қҧндылықтары жас кезінен бастап ҿзіндік жҧмыс істеу біліктері қалыптастырылып 

кеңейту ҿзіндік мҽселе болып табылады. Осы орайда ҧлы ғҧлама Ҽл Фарабидің «Адамға ең бірінші 

білім емес, тҽрбие берілуі керек, тҽрбиесіз білім адамзаттың қас жауы» деген ҧлағатты сҿзі, білім мен 

тҽрбие егіз, екеуі қатар жҥру екендігін кҿрсетеді. 

Ҿйткені, интеллектік дамуға ғана емес, сонымен қатар адамгершілік пен рухани-дамудың 

ҥйлесімділігін қалыптастыру қажеттігі туындайды. 

Оқушы кезеңнен адамның жан дҥниесін, сана-сезімін, мінез-қҧлық пен сенімге тҽрбиелейтін 

осындай қҧндылықтарға ерекше назар аудару бҥгінгі таңның сҧранымы. Берілетін тҽрбие 

жҧмысының барлық шеберлігі адамның қандай болуы керектігін біліп, адамды ҿзінің кҿздеген 

мҧратына жетуге рухтандыра білуде. 

Орыстың ҧлы жазушысы Л.Н.Толстой «Ерікті дамытудың ережелері» деген шағын шығармасында 

кҥн сайынғы режимдік мҽселелермен қатар (ҧйқыдан ерте ояну, бір мезгілде тамақтану, дем алу, 

қызмет істеу т.б.) адамгершілік принциптеріде (ретсіз, қошеметке жоламау, кҿптің кҿзіне орынсыз 

тҥспеу, мағынасыз іске ҥйір болмау, дҥниеқоңыздыққа салынбау) тізбектеп кҿрсеткен - [5]. 

Оның ҿзін-ҿзі қалайша тҽрбиелегенді осылардан айқын байқалады.  

Ҧлы жазушы ҽр уақытта да бір нҽрсеге назар аудара білу, шама келгенше іспен айналысу, бір істің 

ҥстіне тек сол жҿнінде ғана ойлап, отыруға ерекше мҽн берген, осы тҧрғыдан орыс педагогы 

К.Д.Ушинскийдің (1824-1870) ҿзін тҽрбиелеу мақсатында жасаған іс-жоспарына да кҿңіл аударалық. 

Онда тҿмендегідей тҥйіндер бар [6]. 

1.Ерекше сабырлық, ең болмағанда сырттай сабырлы болу. 

2.Сҿз бен істе ҽділ болу. 

3.Қимыл қозғалыстың ақылға қонымдылығы. 

4.Тоқтамға тез келе алу. 

5.Ҿзің жҿнінде орынсыз бір сҿз де айтпау. 

6.Уақытты мақсатсыз ҿткізбеу, кездейсоқ іске ҧрынбау, тек кҿңілге алған ісіңмен айналысу. 

7.Қажетті, не ҧнамды нҽрсеге ғана бой ҧсыну, кҿрсеқызарлыққа салынбау. 

8.Ҽр кез ҿзің істеген іске мҧқият есеп беріп отыру. 

9.Еш уақытта да ҿткендегі, не қазіргі, не алда болған ісіңмен мақтанбау. 

Жоғарыда келтірілген мысалдың бҽрі орта арнаулы білім беру жҥйесіндегі білім алушыларының 

ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу процесінде оны ҽр уақытта іс-ҽрекетке итермелейтін ішкі тҥрткілер. Сонымен 

«Адамгершілік тҽрбиесі тҽлім-тҽрбиенің ықпалды ҽсері мен моральдық сананы қалыптастырудың, 

этикалық білімділікті, адамгершілік сезімді дамытудың сара жолы. Ол жанҧя, білім ҧйымдары, ҧстаз, 

еңбек, қоғам, жеке ықпал арқылы іске асырылады». 

Адамгершілік тҽрбие ҽдістері: кҿзін жеткізу, иландыру; жеке бастың ҥлгісі; кеңес беру; тілек, бата 

береді; қолдаушы пікір; ҧнамды баға беру; адамның жетістігін қоғамдық мойындау; кҿркем ҽдебиет 

бейнелері туралы ҽңгіме ҿткізу, пікір сайысқа қатысу.  

Олай болса, орта арнаулы оқу орындарындағы тҽрбиенің басты міндеттері тҧлғаны жан жақты 

ҥйлесімді тҽрбие жҥйесін қалыптастыру арқылы болашақ маманға ҿз кҽсібін ҥнемі дамытып отырып, 

ҽлеуметтік ҿмірге бейімделіп, адами қалыптасу жағдай туғызу арқылы берік негіздегі 

мҽдениеттілікке жеткізу болып табылады.  
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Ақтҿбе қаласы 

 

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың  Қазақстан халқына  «Нҧрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 

Жолдауында: «Біз ҥшін болашағымызға  бағдар ететін, ҧлтты ҧйыстырып, ҧлы мақсаттарға 

жетелейтін идея – ол «Мҽңгілік Ел» қазақ елінің ҧлттық идеясы. Мен «Мҽңгілік Ел»  ҧғымын 

ҧлтымыздың ҧлы бағдары «Қазақстан -2050» Стратегиясының тҥп қазығы етіп алдым. Ҿткен 

тарихымызға  тағзым да, бҥгінгі  бақытымызға мақтаныш та, гҥлденген  келешекке сенім де Мҽңгілік 

Ел деген қҧдіретті ҧғымға сыйып тҧр. Отанды сҥю бабалардан мирас болған ҧлы мҧраны қадірлеу, 

оны кҿздің қарашығындай сақтау, ҿз ҥлесіңді қосып, дамыту жҽне кейінгі ҧрпаққа аманат етіп, 

табыстау деген сҿз. Осыдан 13  ғасыр бҧрын Тоныкҿк абыз «Тҥркі жҧртының мҧраты – Мҽңгілік Ел» 

деп ҿсиет қалдырған. Жалпы ҧлттық идеяны ҿміршең ететін – Елдің бірлігі».  [1]  

Президентіміз ҧсынған «Мҽңгілік Ел» дегеніміз бірінші жерімізді сақтау. Екінші, жаһандану  

дҽуірінде ҽлемдік ықпалдасу ҥрдісіне кіріп, ҿсуіміз керек, ҿркендеуіміз керек, ҿзімізді танытуымыз 

керек. «Мҽңгілік Ел»  дегеніміз жерге, жер асты, жер ҥсті байлыққа ие болуды ойлауымыз керек. Осы 

байлықтарымызды адал еңбекпен, еңбекқорлықпен игеріп, еліміздің игілігіне жаратуымыз керек.  

Ҥшіншіден, біздің рухымыз мықты, асқақ болуға тиіс. Жастар ҿзінің ҧлттық тарихын, салт-

дҽстҥрін, мҽдениетін терең білуі керек.  «Мҽңгілік Ел» - Рухы биік тҧлға, бірлігі жарасқан халық, 

қуатты мемлекет қалыптастыру деген сҿз. 

Қазіргі біліктілікке негізделген экономика жағдайында жҧмыс берушілердің жас мамандарға 

қоятын талаптарының ҿзгеруінен, мамандарға қойылатын  талаптардың жоғарылауынан еңбек 

нарығында  бҽсекеге қабілетті, білімді, шығармашылық тҥрде креативті ойлай алатын,  алған білімін 

кез келген салада қҧзыреттілікпен қолдана алуға қабілетті, елге болашақта ие болатын, оның 

мҽңгілігін қамтамасыз ететін, жан-жақты дамыған, адамгершілігі мол, рухани дҥниесі бай, рухы биік 

мамандардың ҽлеуетін даярлау уақыт талабы болып  табылады.  

Ҧлттық рух негізі – тіл. Тіл - адамның кҥнделікті ҿмірде қолданатын басты қаруының бірі. 

Елбасымыз Н. Ҽ.Назарбаевтың  «Ҧлттық тілмен ҧлттық сана қалыптасады. Ана тілін армансыз бойға 

сіңіріңіздер, ҿйткені бабаларымыздың ғҧмыр тҽжірибесі, дҥниетанымы, мінез-қҧлқы, ҿзіндік болмыс-

бітімі осы тілді қаттаулы жатыр» деуі ана тіліміздің  ҧлттық болмысымыздың  басты тірегі  екендігін 

кҿрсетеді. [2]  

Халқымыз аталы сҿзді, сҿз қҧдыретін мен шешендік ҿнерді аса қадір тҧтқан. Қазақтың теңдігі мен 

азаттығын, татулығы мен ел бірлігін сақтауда дау-жанжалдарды, жауларының ҿзін бір ауыз ҽділ де 

ҿткір сҿзбен тоқтатқан билердің, шешендер мен ділмарлардың тағылымды да ҿнегелі сҿздері мен 

толғаулары кҥні бҥгінге дейін ҿшпей, жалғастығын тауып келе жатқандығы  шешендік ҿнердің, 

ҧлттық рухымыздың биігі екендігін кҿрсетеді.  

Еліміздің тарихында кешегі дала ҿркениетінің тҧрмыс-тіршілігінен туындаған, халқымыздың 

рухани-моралдық жҥйесіне, салт-дҽстҥрі мен ҽдет ғҧрпына сҥйенген билер сотының, билер кеңесінің  

ҧлттық сот жҥйесінде  айрықша орны бар.  

«Бҧрынғы билер білімді, алғыр, шешен, ең бастысы, барынша ҽділ болған жҽне барлық дау ашық,  

жариялы тҥрде шешілген. Билер соты - ҿзге халықтарда кездесе бермейтін керемет дҥние» - деп [3, 3] 

 Қазақ билері басшылықты адамгершілікке қҧрған, елдің мҧң-мҧқтажына, халықтың жҥрегіне 

жағатын  іс-ҽрекеттерге аса мҽн берген. Дала ҿркениетінде билік айту  мҽдениеті жоғары болған. 

Шешендік сҿздер - кешегі кҿшпелі қоғамның тҧрмыс-тіршілігін, ел тағдыры мен ел тарихын аша 

тҥсетін деректер, бабалардан мирас болған ҧлы мҧра. Халқымыз жҿн сҿзге қҧлақ асып, мҽнін тҥсіне, 

қастерлей білген. Сондықтан бір ауыз ҽділ де ҿткір сҿзбен тоқтатқан билердің, шешендер мен 

ділмарлардың айтқан билік кесім-шешімдері, шешендік ақыл-нақылдары,  ҿсиет-қағидалары мен 
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ҿнегелі  сҿздері кҥні бҥгінге дейін ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізіліп, ҿздерінің шешендігімен, ҽділ 

сҿйлейтін қасиетімен ел есінде сақталған. 

Ғалым заңгер Мақсҧт Нҽрікбаев «Би» тҥсінігіне берілген анықтамалардың бірінде: «Би-шешен» – 

сара сҿздің саңлағы. Бірде астарлап, бірде мысқылдап, сҥйектен ҿткізіп, мақтамен бауыздап, қажет 

жерінде қара тасты қақ айырып тҥсерлік семсерден бетер от ауызды, орақ тілді ҧшқыр сҿз зергері» - 

деп тҧжырымдама жасайды. [4, 147]  

Атақты қазақ билері мен  шешендерінің қазылық етудегі шеберлігі жҽне мҽнерлі де астарлы 

шешен сҿйлеуі,  ҧлттық асыл мҧрасы – ана тілдің  қадір-қасиетін жете тҥсінуден, осы қҧдіретті тілге 

сҥйенуден, ана тілін қҧрметтей білуден туындаған.  

Осы тҧрғыда Еліміздің басшысы Н. Назарбаев ана тіліміздің қҧдіреті мен қасиетін:  «Дауға салса, 

алмастай қиған, сезімге салса, қырандай қалқыған, ойға салса, қорғасындай балқыған, ҿмірдің кез 

келген орайында ҽрі қару, ҽрі қалқан болған,  ҽрі жас отты да ойнақы Ана тілінен артық қазақ ҥшін 

бҧл дҥниеде қымбат не бар екен?! Ғасырлар бойы қазақтың ҧлт ретіндегі мҽдени тҧтастығының ең 

негізгі ҧйытқысы болған – оның ғажайып тілі.  Кезінде қазақ тірі болу ҥшін  бірікті, енді ірі болу 

ҥшін бірігуі керек» - деп атап кҿрсетті.[2]  

Ана тіліміз дҥниежҥзіндегі ең ҽдемі тілдердің қатарынан  саналады. Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының президенті, академик Ҿмірзақ Айтбайҧлының пікірі бойынша: «Мемлекеттік тіл, яғни 

қазақ тілі – ҽлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолдану ҿрісі жағынан жетпісінші, ал тіл 

байлығы мен кҿркемдігі, оралымдылығы жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол 

дҥние жҥзіндегі ауызша жҽне жазбаша тіл мҽдениеті қалыптасқан алты жҥз тілдің жҽне мемлекеттік 

мҽртебеге ие екі жҥз тілдің қатарында тҧр». [5, 17]  

Жаһандану жағдайында оқу орындарында болашақ заңгерлерді даярлауда шешендік сҿздің мҽнін 

ҧғындыру, ана тілінде  шешен сҿйлеу мҽдениетіне баулу -  ҿзекті мҽселе. Болашақ заңгерлердің 

қазақша  ойлап, қазақша дҧрыс сҿйлеп, қазақша  сауатты жазуы,  билік айту  мҽдениеті жоғары болуы  

қазіргі кезеңде  аса қажеттілік болып табылады.  

Ана тіліміздің тазалығына кҿңіл бҿлу - ҿте маңызды мҽселе болып табылады. Қоғам қайраткері, 

философ  Р. Эмерсонның «Адамның бҧзылуы оның тілінің шҧбарлануынан басталады» - деген 

тағылымды сҿзі бар.  [6, 40]  

Оқу орындары қҧқықтық білім беру пайымдауда тҽуелсіз, оқу орынын бітіргеннен кейін дербес 

заңдық  іс-тҽжірибені жҥзеге асыра алатын білікті мамандар даярлауға бағытталуы қажет.  Адам мен 

азаматтың қҧқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мҥдделерін қорғауға 

бағдарланған, Отанға шынайы берілген, оның ҿткені мен бҥгінгісі ҥшін мақтаныш сезімі мол, кҽсіби 

мҽдениеті жоғары, ҧтқыр ойлы, шешен тілді   жҽне олардың ертеңгі бейімдік қызметіне қажетті 

кҽсіби қҧқықтық мҧраларды игеруі уақыт талабы болып табылады. 

Болашақ заңгерлерді кҽсіби даярлауда ана тіліміздің байлығын, кҿркемдігін игеруде, ана тілдің 

қолданылу аясын кеңейтуде заң факультетінің студенттері ҥшін «Риторика» пҽнін арнайы пҽн ретінде 

тереңдете оқытудың, жастардың  кҿркем шығарма оқуға бағдарлаудың  маңызы ерекше болып 

табылады.  

Ҽр мемлекеттің қоғам дамуының дҽрежесін айқындайтын арнайы критерийлері бар. Ал, 

мемлекеттің мҽдениеті кітаптан басталады. Атақты  жазушы Ғабит Мҥсіреповтің «Кітап дегеніміз – 

алдыңғы ҧрпақтың келер ҧрпаққа қалдырған рухани ҿсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да 

тыйылар едік» - деген  сҿзі қанша жыл ҿтсе де ҿз қҧндылығын еш жойған жоқ. [7]  

Елге болашақта ие болатын, оның мҽңгілігін қамтамасыз ететін, рухы биік, ҧтқыр ойлы, шешен 

тілді  патриот заңгер кадрлардың ҽлеуетін даярлауда асыл мҧраларымыздың бірі болып табылатын  

шешендік ҿнер – ҧлт тҽуелсіздігінің сақталуының, ана тілімізді дамытудың, ана тіліміздің мҽдениетін 

арттырудың жҽне оның қолданыс ауқымын кеңейтудің бірден-бір кҿзі болып табылады. 
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Болашақ маман мемлекеттік тілді жетік меңгерген, кҽсіби біліктілігі жетілген, жан-жақты дамыған 

жеке тҧлға болып тҽрбиеленуі – қазақ тілі пҽнінің негізгі мақсаты ретінде жҥргізілуі қажет. Осы 

жағынан алғанда мемлекеттік тілді оқытуда студенттің сҿйлеу қабілетін арттыратын, танымдық 

кҿзқарасын қалыптастыратын, ҿз ойын еркін ҽрі тҥсінікті, жҥйелі тҥрде жеткізуге кҿмектесетін тілдік 

материалдардың байланысын сабақта дҧрыс ҧйымдастыру тілді сапалы да тиімді ҥйретуге ҽкеледі. 

Тілдік материалдардың байланысын  сабақта жоғары деңгейде  ҧйымдастыру – тіл ҥйренушінің 

кҽсіби салада мемлекеттік тілді еркін пайдалануына негіз болады.  Осы орайда студенттердің кҽсіби 

танымын кеңейтіп, жан-жақты білім беруде мамандыққа бағытталған жаттығулардың алатын орны 

ҥлкен. 

Қ. Жақсылықова қазақ тілін оқытудың сапасын арттыру ҽдістемесінің лингвистикалық негізін 

анықтауда алдымен мынадай екі мҽселеге кҿңіл бҿлген жҿн дейді:  

«1. Қазақ тілінің жҥйесіне, қазақ тіл білімінің негізгі заңдылықтарына сҥйену;  

2. Қазақ жҽне орыс тілдері жҥйесін  салыстыра талдау мҽліметін ескеру» [1.33]. 

Бҧл жерде яғни қазақ тілінің негізгі  заңдылықтарын  ҥйретуде  жаттығу  орындалады. Айта 

кететін  жайт: 

Профессор Н. Оралбаева  мен К. Жақсылықовалардың  оқулықтарында  тілдік жаттығулар мен 

сҿйлеу жаттығулары деп топтастырылуын кҿптеген зерттеушілер қҧптайды.  

Ж. Ноғайбаеваның «Дыбыс ҥндестігі арқылы орыс бҿлім студенттерін қазақша  сҿйлеуге  ҥйрету 

ҽдістемесі» атты диссертациялық  жҧмысында  «Дыбыс ҥндестігін сҿйлеуде  дҧрыс қолдану 

дағдысын қалыптастыратын жаттығулар жҥйесі» атты тақырып берілген. Осы бҿлімде зерттеуші  

ҽдіскерлердің еңбектеріндегі  (В.П. Успенский, Н.И. Гез, И.В. Рахманов, И.А. Грузинская, В.С. 

Цетлин, А. Кҥзембаева, Б. Мешінбаевалардың) жаттығу жҧмыстарын  жҥйелеп талдаған. Олардың 

ҽрқайсысының жаттығулар топтастыруда  ерекшеліктері  де барлығы айтылады.  

Зерттеуші ҿз тақырыбы бойынша  ғылыми деректерге, тҽжірибелі  оқытушылар пікірлеріне  

сҥйене отырып, тілді ҥйрету жаттығуларына  қойылатын  талаптарды  былайша анықтайды:  

1. Жаттығуларда сҿйлеу мақсатының кҿзделуі;  

2. Жаттығуда сҿйлеу тҥрлерінің толық қамтылуы;  

3. Жаттығуларды  орындатудағы қиындықтың ерекшеліктері;  

4. Жаттығуда дыбыс ҥндесітігінің  заңдылығын қайталау толық қамтылуы, онымен  байланысты 

болуы; 

5. Жаттығу мазмҧнының қазақ халқының  мҽдениеті, ҿнері дҽстҥрімен байланысты  болуы; 

6. Жаттығулардың  мазмҧны дҧрыс, қызықты, тҥсінікті болуы; 

7. Жаттығулардың мазмҧны тіл ҥйренушілердің  ҿміріне, мамандығына байланысты болуы 

кҿзделеді [2. 59-60]. 

Қазақ тілі материалдарына  дағдыландыруда  тіл материалдарының ҿзіне тҽн белгілерін қамтитын 

дағды  тҥрлері жҥзеге асырылады.  Бҧндай жҧмыс процесінде  оқушыларда толық тҥсінік 

қалыптасады. 

Ҽ. Исабаев  тіл ҥйренушілердің дағдысын қалыптастыруда  жҧмыстың  мынадай тҥрлері  

орындалады дейді:  

1) мҧғалімнің  дайындаған карточкалары іске асырылады;  

2) оқулықтағы  жаттығулардың шарттары  орындалады;  

3) схемалар мен кестелер  жасалады;  

4) ауызша  мысалдар  келтіріледі;  

5) ауызша  сҿйлемдер  қҧрастырылады;  

6) мҽтінге  лайықты  шағын шығармалар жазылады;  

7) картина мен сурет  бойынша  сҿйлемдер қҧрастырылады;  

8) орфографиялық сҿздіктер бойынша жҧмыс  жҥргізіледі;  
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9) жергілікті  материалдар пайдаланылады. 

Зерттеуші жаттығу жҧмыстарын орындау барысында  мына тҿмендегідей  дағдылар жетіледі 

дейді:  

1) алған білі еске тҥсіріледі;  

2) теориядан алған білімі бекітіледі;  

3) кҿру  қабілеті нығаяды;  

4) есте сақтау қабілеті артады;  

5) байымдау  қабілеті  артады;  

7) сенімділік қабілеті  кҥшейеді;  

8) байқау  қабілеті дамиды [3.32]. 

Яғни, білім беру ҥдерісінде  жаттығу  орындату арқылы  студенттердің қазақ тілінің теориялық 

материалдарын  психикалық  функциялары негізінде меңгеруіне, оны студенттердің ойында  

қалыптастыруды жҽне практикалық  жағынан шебер қолдана алуына  мҥмкіндік туғызады. 

А. Кҥзембаева  жаттығулар  жалпы  мынадай талаптарға сай жҥргізілуі  тиіс дейді: 

1. Жаттығуларды  орындайтындай  білім болу керек;  

2. Жаттығуды не ҥшін  орындайтынына  кҿзін жеткізу арқылы сапалы орындату; 

3. Жаттығу  оқушылардың қызығуын, ынтасын арттыруға тиіс; 

4. Жаттығулар кездейсоқ болмай, белгілі бір жҥйемен орындалып отыруы шарт;  

5. Таяуда ҿтілген  материалдарға  ғана  негізделмей, бҧрын ҿтілген кейбір материалдарды да 

қамтуы қажет;  

6. Бір жаттығу ҧзақ уақытқа созылмауға тиіс;  

7. Шығармашылық жаттығулар кҿбірек болуы шарт;  

8. Ҽр жаттығу оқушы  еңбегінің нҽтижесін кҿрсететіндей болу керек;  

9. Жаттығулар оқушы ойына ҽсер етуі жағынан аналитикалық- синтетикалық болғаны жҿн;  

10. Жаттығу жҧмысының барысында білімі бекіп, ҿз бетімен жҧмыс жасау дағдылары 

қалыптасады.    

Қ. Қадашева ҿзінің «Қазақ тілін оқыту ҽдістемесі» атты кітабында (еңбегінде) «Қазақ тілін екінші  

тіл ретінде  оқыту (ЕТО)» деген тарауында  жаңаша жаңғыртып оқытудың  ҽдістемелік  тҥрлерін, 

ҧстанымдарын  жетілдіруге, тҽсілдерін барынша  ҿзгертуге  тырысады, оның мақсаты мен мағынасы 

арасындағы  сҽйкессіздікті  жоюды басшылыққа  алады. Сондай-ақ лингвистикалық  ҧстаным туралы  

былайша  тҥйін жасайды: «Лингвистикалық  ҧстанымдар: мҽдениет пен тілді  байланыстырып оқыту. 

Тілді оқытқанда сол ҥйренетін тілді тҧтынушы халықтың  мҽдениетін, тарихын, ҽдебиетін, дҽстҥр-

салтын жҽне тілін байланыстыра ҥйрету табысты болады» [4. 42]. 

Ал енді «ЖОО-дағы қарым-қатынасқа  тҥсу ҧстанымы» деген тақырыпта  жаңаша жаңғыртып 

оқыту ҥйренушінің дербес белсенділігін  арттыруға негізделсе, ондай белсенділік, жаңаша жаңғырту 

жаттығуларымен орындалады дей келе, мҧндай жаттығулар ҥйренушінің дербес белсенділігіне  

бағытталып, ҥнемі есінде  сақталуы  жҽне активтендірілуге  арналуы, сонымен қатар жетілдірілген 

тҥрде берілуі қажет,- дейді. Жаттығуларды  орындау кезінде  нақты талдау  тҽртібі мен жолы, оны 

орныдау  жылдамдығы ескерілетінін, сонымен бірге  сҿйлеудің  жалпы мазмҧны мен тілдік  

байлығын да назар аудару керектігін қадап айтады. 

Ғалым - ҽдіскер мҧндай жаттығуларды орындау ҥшін ҥйренушілерге ҿз бетімен іздеу ҿрнектері 

арқылы жҧмыс істеуге дайындық жҧмыстары ҧсынылуы керек деген. Оған мынадай тапсырма 

тҥрлерін кҿрсетеді (нҧсқайды): - кҿзбен байқау арқылы қабылданған лингвистикалық мазмҧнын ҿз 

сҿзімен айтуға  арналған жаттығулар; - жадында қалған модельдер арқылы лингвистикалық  

мазмҧнын айтуға  арналған  жаттығулар; - жадында суреттеу арқылы айтуға  арналған жаттығулар 

[4.84]. 

Ғалым аталған  еңбегінде  жаттығуларды былайша топтаған:  

1. Жаттығу-бақылау;  

2. Кешенді жаттығу;  

3. Ҿнімді-рецептивті жаттығулар 

Сонымен қатар, жаттығуларды материалдың сипатына, орындалу  тҥріне қарай да сипаттайды  

[4.22-23]. 

Мемлекеттік тілді  мемлекеттік  қызметшілерге  (ересектерге, тіл ҥйренуші жеке тҧлғаларға) 

жеделдете деңгейлік оқыту  стандартына  (2007 ж.) жазылым ҽрекеті барысында орындалатын  

жҧмыс тҥрлерінің бірі ретінде  арнаулы  коммуникативтік жаттығулар  мен тапсырмалар жҥйесі 

берілген [5.23]. 

Бҧдан шығатын қорытынды: кез-келген зерттеуші кҽсіби салада тіл ҥйретуде жаттығу  
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жҧмыстарынсыз ҿз жҧмысын  ілгері жҥргізе алмайды. Бҧл жҿнінде Қарлығаш Сарбасованың сҿзін 

келтіре  кетелік: «Тақырып тҥсіндірілгеннен кейін, жаттығу жҧмыстары орындалады.  Дҧрыс 

ҧйымдастырылған бҧл жҧмыстың нҽтижесі  біріншіден, оқушының  не тіл ҥйренушінің білімін 

нақтылайды, ҽрі  нығайтады. Екіншіден,  ҿздігінен жҧмыс істеуге  жаттықтырады, ой қабілетін  

арттырады. Ҥшіншіден, қажетті кезінде алған білімін тҽжіриебеде қолдана білу  дағдыларын  

қалыптастырады. Сонымен, сабақтағы жаттығу  жҧмыстарының басты мақсаты - білімнің  берік те, 

тиянақты болукын қамтамасыз ету» [6. 19]. 

Кҽсіби салада тіл ҥйретуде жаттығудың ерекше  маңызды  орны алатындығы  ғалым Н. 

Қҧрманованың  мына пікірмен қорытындылауды жҿн кҿрдік: «Қазіргі кезде де, бҧрын да қазақ тілін 

оқытуда  кҿп ретте жаттығулар орындату басты орын алып жҥр. Бір жағынан  қарағанда,  бҧл ҿте 

маңызды, ҿйткені қажетті білік - дағдыларды қалыптастыруда жаттығудың алатын орнын алмастыра 

алмаймыз». Демек, тіл ҥйретуде, меңгертуде жаттығу жҧмыстарының орны ерекше екенін бҽріміз 

білеміз, тҥсінеміз.Тілдің лингвистикалық аспектілері туралы сҿз еткенде тіл салаларын меңгерту 

мҽселелері туралы айтылмай тҧрмайды. Сондықтан жаттығулардың мынадай тҥрлері де орындалады:  

Жаттығу жҧмыстарының бір тҥрі фонетикалық жаттығулар. Ҿзге ҧлт балалары қазақ тіліне тҽн 

дыбыстарды айтуда қиналады, осы сияқты кемшіліктерді жою мақсатында, қазақ тіліне тҽн 

дыбыстардың артикуляциясы, олардың қолданысы, орны, емлесі жҿнінде мҽліметтер беріледі, 

жаттығу жҧмыстары орындалады. Грамматикалық жаттығулардың ішінде морфологиялық 

жаттығулар ерекше маңызды орын алады. Ҿйткені ана тіліміздің морфологиялық қҧрылысын саналы 

тҥрде меңгертуге бірден-бір ыңғайлы жол-морфологиялық жаттығулар сҿз тҧлғасы мен сҿз таптарын 

талдауға байланысты жҥргізіледі. Оларды жеке-жеке кҿрсетсек, шамамен мына талаптар деуге 

болады. 

Сҿз тҧлғасына байланысты:  

1.ҽуелі негізгі тҥбірлерді, одан ҽрі туынды тҥбірлерді, соңында тҥбірлес сҿздерді талдайтындай 

жағдай жасау;  

2.белгілі бір сҿздің ішінен негізгі тҥбірді тапқызу ҥшін сол негізгі тҥбірлерден жасалатын туынды 

сҿздермен салыстыру жҧмысын жҥргізу;  

3.туынды сҿздер мен негізгі тҥбірді ажырату барысында мағына жағына назар аударту талаптарын 

ескеру. 

Сҿз таптарына байланысты:  

1. ҽр сҿз табының ҿзіне тҽн ерекшелігін таныту; 

2. жалғау тҥрлерін меңгерту, ҽрі олардың белгілі бір сҿз табына телініп жалғанатынын саналы 

тҥрде ҧғындыру;  

3. жалғауларды ауызша жҽне жазбаша қолдана білу талаптары. 

Жалпы алғанда, морфологиялық жаттығуларды, оның ішінде сҿз таптары бjйынша жҥргізілетін 

жаттығулар мынадай жҧмыс тҥрлерін қамтиды: 

1) Мҽтіннен керекті сҿздерді тапқызу; 

2) Керекті сҿздерді қосып, ҿздерінше сҿйлемдер немесе ҽңгіме қҧрастырту; 

3) Сҿздің мағынасын тҥсіндіртіп, сҿйлемдегі қызыметін кҿрсету; 

4) Сҿздердің лексикалық немесе грамматикалық мағыналарының қалай не арқылы ҿзгергенін 

айтқызу; 

5) Мағына мен тҧлға жағынан қандай ҧқсастықтары мен айырмашылықтары барын салыстыру 

арқылы анықтау; 

6) Ҧқсас сҿздерді топтау; 

7) Байқаған қҧбылыстары жҿнінде қорытынды шығарту т.с.с. жҧмыс тҥрлері. 

Грамматикалық жаттығулардың бір тҥрі - синтаксистік жаттығулар. Оған сҿйлем мҥшелері, 

сҿйлем тҥрлері, сҿз тіркесі, сҿздердің байланысу жолдары мен тҽсілдерін таптыру сияқты жҧмыс 

тҥрлері жҽне оған қоса пунктуацияға қатысты жаттығу тҥрлерін жатқызуға болады.  

Қазақ тілін мамандыққа байланыстыра оқытуда  жаттығу жҧмысының  маңызы ерекше. Жаттығу 

ҥнемі тҧрақты жҥргізілетін болса, алған білім де тиянақты, сапалы болмақ жҽне мемлекеттік тілдің 

қолданыс аясын кеңейтері сҿзсіз. Яғни жаттығу нҽтижесінде  студенттер алған  тілдік (теориялық) 

білімдерін практикада  дҧрыс қолдана алуға  дағдыланады. Сҿйтіп, мамандыққа байланысты 

мазмҧнды жаттығулар орындау арқылы  студенттердің  алған білімдері , берік ҽрі нақты болады. 

Сонымен бірге ҿз бетімен жҧмыс істеуге  ҥйренеді, ойлау қабілетін ҧштайды, дамыта алады. Себебі 

студенттер мамандыққа байланыстыра берілген жаттығуларды  орындау кезінде ҥнемі  талдау - 

жинақтау жҧмысын жасай  алады. Демек, жаттығу  кешенді, жҥйелі жҧмыс дағдысын 

қалыптастырады. 
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Қазақ тілін оқытуда алға қойған басты міндеттердің бірі – студенттердің жалпы сҿйлеу 

мҽдениетін, сҿздік қорын, ауызша жҽне жазбаша байланыстырып сҿйлеу дағдыларын дамыту болып 

табылатыны белгілі. Сҿздік қорын дамытуда студент танысқан, естіген, білген сҿздерінің мағынасын 

қаншалықты дҧрыс тҥсінгендігін, игергендігін,  айтылуы басқа, мағынасы жақын тағы қандай сҿздер 

сҿздік қорында бар, оны қандай дҽрежеде қолдана  біледі, осы жаңа сҿздің қарама-қарсы мағыналы 

сҿзі бар  келесі сҿздерді тиянақтап, қажет болған жағдайда  қайталап отырған жҿн. Тіліміздің сҿз 

байлығы халқымыздың тҧрмысы, мҽдениеті мен ҽлеуметтік-экономикалық жағдайына байланысты 

кҿбейіп,  қолданылатын ҿрісі кеңейіп келеді. Осыған байланысты тек тіліміздің ішкі табиғатына сай 

сҿздермен қатар,  басқа тілден енген сҿздер қатарының ҿсуі де сҿз қолдану мҽдениетін жетілдіруді, 

тілдегі сҿздердің мағынасын анықтап, қолданылатын лексикалық қорын дамытуды қажет етеді.  

ХХІ ғасыр оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияны пайдалануды талап етеді. Жаңа 

педагогикалық технология студенттердің сабақ барысында лексикасын дамытуға тікелей ҽсер етеді. 

Лексикасы меңгертудің негізгі  мақсаттарының бірі –студенттердің алған білімдері бойынша ҿз 

бетінше ізденуге бейімдеу, берілген тапсырмаларды орындап,  жауабын табу.«Тіл – адамзаттың бір-

бірімен пікірлесуін, тҥсінісуін, сҿйлесуін қамтамасыз ете келіп, тілде қарым-қатынасты іс жҥзіне 

асырады. Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сҿйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-

қатынас жасауы; қоғамдық, ҧлттық тіл арқылы ҧғынысу, тҥсінісу, яғни адамзаттың тіл арқылы 

қатынасқа тҥсуі тілдік қатынас дегенді білдіреді» [4]. Қазіргі қазақ тілінің сҿздік қоры қазақ 

халқының тарихымен қатар дамып қалыптасқан. Сондықтанда сҿздердің пайда болуы ҽр тҥрлі 

себепке жҽне тарихқа байланысты. Тіл-тілдің ҿзіне тҽн тҿл лексикасы жҽне грамматикалық тҧрмысы 

болады. Бірақ онымен шектеліп қалатын тіл жоқ. Адам ҿзге халықтармен эконимикалық, саяси  

байланыста болады. Ал бҧл қатынас тілге ҽсерін тигізіп отыратыны белгілі. Соның ішінде тез 

қабылданатын, тез ҿзгеріске тҥсетін лексика болады. Қазақ халқы да ҽр дҽуірде ҽр тҥрлі халықтармен 

байланыста болып, сҿздік қҧрамын байытып отырған. Тілдің сҿздік қҧрамындағы басты нҽрсе барлық 

сҿздің ҧйытқысы болып табылатын тҥбір сҿздер- негізгі сҿздік қор. Демек, тілдің негізгі қоры талай 

ғасырды басынан кешіргендіктен, олар байырғы кҿне сҿздер деп аталады. Тілдегі сҿздердің бҽрі 

қосылып, тілдің сҿздік қҧрамы дегенді жасайды. Тілдің сҿздік қҧрамы ҥнемі дамуда, ҿзгерісте 

болады. Тіл қоғам тарихымен, қоғам ҿндірісімен тікелей байланысты, ҽрі талай ғасырдың жемісі 

болғандықтан, сҿздік қҧрамы біркелкі болуы мҥмкін емес. Сҿздік қҧрамда байырғы тҿл сҿздермен 

қатар басқа тілден кірген сҿздер болуы заңдылық. Тілдің даму барысында жаңа сҿздер пайда 

болуымен қатар, оны қайсы біреулері кҥнделікті ҿмірдің қажетіне қарай қосымша жаңа мағынаға, 

кейбіреулері бҧрынғы кҿп мағынасы бір мағынамен шектеліп келеді. 

Қазіргі кезде интерактивті оқыту ҽдісінің бір ерекшелігі –білімді меңгеруге емес, сонымен қатар 
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тіл ҥйренушінің  танымдық мҥмкіндіктерін кеңейту, ойлау, іздену, қабылдау қабілеттерін арнайы 

жасалған оқу жҽне танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, іскерлік, рольдік ойындар,  ситуациялық 

тапсырмалар, диспут арқылы танымдық жҽне шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға, 

сҿздік қорын толықтыруға бағыттау екені маңызды.  Жеке дамып отырған ғылыми-техникалық 

прогресс қоғам ҿмірінің барлық салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне 

айналды. Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту ҥрдісінде жаңа 

технологиялық ҽдістер мен қондырғыларды қолдануды қажет етеді.  

Қазақ тілі лексикасын меңгертудің ерекшелігі –  ҽрбір лексикалық категорияны тҥсіндіру арқылы 

лексикалық мағына мен грамматикалық мағынаны қатар қойып салыстыру болып табылады. Басқаша 

айтқанда – лексикалық мағынаны ашуға кҿмектесумен бірге, студенттердің грамматикалық 

ҧғымдарды дҧрыс ажыратып, сҿздердің қолданылу аясын терең тҥсінуге мҥмкіндік жасайды. Тіл 

дамыту жҧмысының негізгі тҥрлерінің бірі – сҿздік жҧмысы.  Жаңа сҿзді ҥйрету сабақ сайын  

жоспарланып отырады. Ол сабақтың мазмҧнына кіреді. Қазақ тілі – тілінің сапасы мен мағыналық 

маңызы жағынан ҥлкен дҽрежеде дамыған тілдердің қатарында екені сҿзсіз анық мҽселе. Ал қазақ 

тілін орыс тілді аудиторияда меңгерту барысында, біздің ойымызша, ҽсіресе, сҿздің мағынасына 

ҥлкен мҽн беру керек. Осымен байланысты, біз кҿп жылдар бойында жинақтаған тҽжірбиемізде  

ҧстанған тиімді ҽдістеріміздің ерекшеліктерін қарастырамыз.  Негізінде, қазақ тілін меңгертудің 

ҿзіндік оңтайлы тҧстары да, қиыншылықтары да бірдей деуге болады. Ҿйткені, оңтайлы тҧсы 

дегеніміз – қазақ тілді сҿйлеу ортасының табиғи тҥрде болуы. Ал қиын тҧсы дегеніміз – орыс тілі мен 

қазақ тілінің екі тҥрлі тіл жҥесіне жататындықтарында. Студенттің тілін дамыту, сҿздік қорын 

байыту – кҥрделі процесс.   Сабақ барысында сҿздік жҧмысын  дҧрыс ҧйымдастыру аса маңызды, 

ҿйткені сҿздіктерді пайдалануға ҥйрету, жаттықтыру тіл ҥйренушінің сҿздік қорын байытуға 

кҿмектеседі. Қазіргі уакытта біздің тілімізде жаңа сҿздер мен терминдер ҿте кҿп пайда болуда. Осы 

орайда белгілі ғалым Б.Ҽбілқасымов былай дейді: «Қоғамның экономикалық, ҽлеуметтік 

жағдайындағы ҿзгерістер ең алдымен тілдің лексикасынан кҿрінетіні мҽлім...» [2,57]. Бҧл процесс 

нарықтық экономиканың, ғылымның, халықаралық қатынастың одан ҽрі дамуымен байланысты 

екендігі анық. 

Ҽдіскер А.Айғабылов лексиканы оқутыдың маңызын былайша тҧжырымдайды: «Тіліміздегі 

сҿздің қай-қайсысы да ҿзімізді қоршаған объективті шындықтың тіліміздегі нақтылы сҽулесі болып 

есептеледі. Егер бір зат туралы ойлайтын болсақ, оның сҿз тҥрінде белгілер жиынтығы еске тҥседі. 

Сондықтан да  осы заттар туралы ҧғымның сҽулеленуі, атауы болып келеді. Қандай ҧғым болсын сҿз 

немесе сҿз тіркесі арқылы беріледі. Сҿз - қоғамдық қҧбылыс. Ол қашан да қоғамдасқан, бірлесіп 

еңбек ететін, тіршілік-тынысы бір-бірінен ҥздіксіз қатынаста болатын адамдардың қажетін ҿтей 

жҥріп, бір халыққа тҥгел тҥсінікті, ортақ кҥйде ғана ҿмір сҥреді» [1,4].  

Сҿйлеу барысында лексикалық қор  маңызды орын алатынын ойласақ,  лексиканы оқытудың 

ерекшеліктерін лингводидактикалық тҧрғыдан терең тани тҥсу қажет екенін тҥсінеміз. Студенттердің 

қазақша сҿйлеу мҽдениеті дҧрыс қалыптастырылуында, сҿйлеу тілінің дҧрыс дамуында, қазақ тілінің 

ойлау жҥйесіне беретін игі ҽсерін бағалай білуде, қазақ тілінің лексикасын дҧрыс меңгертудің алатын 

орны зор. Қазақ тілін  оқыту ҽдістемесі туралы  ғалым Ф. Оразбаева: «Жалпы қазақ тілінде сҿйлеп, 

жазуды ҥйрету – қоғамда қазақ тілінің мҽртебесін жоғары дҽрежеге кҿтерудің алғы шарты. 

Сондықтан қазақ тілі қатынас қҧралы ретінде мектепте жҥйелі білім беру қарқылы ғана оқушыларды  

дҧрыс сҿйлеуге, адамдармен ҽдепті тҥрде қарым-қатынас жасай білуге тҽрбиелейді», - дейді [4,6]. 

Студенттердің лексикасын байыту деген сҿздердің тек санын кҿбейте беру емес, оның сапалық 

ҿзгерісін, ҧғымдар кҿлемін кеңейту, мағыналарын нақтылау, таныс сҿздердің жаңа мағыналарын 

игерту. Б.Қҧлмағамбетованың пайымдауынша: «Сҿз байлығының аздығы, оқушылардың ҿз ойын 

ауызша, ҽрі жазбаша, дҽл, жҥйелі, ықшамды етіп жеткізуіне қиындық келтіреді. Сондықтан сабақта 

сҿздік жҧмысын дҧрыс ҧйымдастырудың мҽні зор. Біріншіден, ол оқушының сҿз байлығын 

молайтып, кеңейітсе, екіншіден, ҥйренген сҿздерін қатесіз, сауатты жазуға бейімдейді, ҥшіншіден, 

сҿзді ҥйрену арқылы бала тіл нормасымен сҿйлеп ҥйренеді»[3]. 

  Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытатын қай сабақта болсын, міндетті турде, лексикалық 

ҧғымдары басым орын алады. Сҿздің тура, ауыспалы, контекстік мағыналары, омоним, синоним, 

антоним, кҿп мағыналығы т.б. туралы ҧғымдар қалыптастыру барысында сҿздік қорын молайтып, тек 

сонан соң ғана меңгерілген сҿздерді синтаксистік қҧрылымдарға енгізудің тҥрлі жолдарын меңгерту 

мҥмкін болады. Бір сҿздің бірнеше мағына бере алатындығы, омонимдігі  т.б.  қасиеттерін  таныту  

арқылы аз  сҿздің  кҿп қызметін танытуға болады. Соның нҽтижесіде бірнеше сҿздің қолданылу аясы 

анықталып, тҥрлі ситуациялардағы сҿздің реңкі ашыла тҥседі. 

  Сҿз – тілдің ерекше бірлігі. Адамның айналасын қоршаған барлық қҧбылыс, нҽрсе, белгі, сан, іс-
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ҽрекеттердің т.б. атауы ретінде қызмет ететін «сҿз» сонымен қатар, тҥрлі функцияларды да атқарады. 

Сҿзде бір шоқ мағыналар жинақталып тҧрады. Ол мағыналар сҿздің тҥрліше тіркеске, тҥрліше 

контекске тҥсуімен байланысты «жарыққа шығып «отырады. Сҿйлемде сҿздің лексикалық мағынасы 

тура да, ауыспалы да, синтаксистік қызметіне байланысты да болып келуі мҥмкін.  Қазақ тілінің 

лексикасын меңгертуде, тҽжірибемізде алдымен, «Лексика» туралы білімдік минимум беру 

қалыптасып келеді. Бҧл ретте орыс тіліндегі сҿздердің мағыналары туралы салыстырулар жасалып, 

соның негізінде лингвистикалық білім беріледі. Қазақ тілі пҽнінің басты мақсаты – студентті қазақша 

сҿйлеуге, ҿз ойын басқа біреуге  тҥсіндіре алатын дҽрежеге жеткізу. Осы бағытта істелетін кҥрделі 

жҧмыстардың бір саласы – сҿздік арқылы  ауызекі  сҿйлеу тілін дамыту. Тіл дамыту жҧмыстарын  

дҧрыс ҧйымдастыру - студенттердің ойлау қабілеті мен сауаттылығын арттыратыны сҿзсіз.  

Негізінде, қазақ тілінің лексикасын меңгертуде жаттығулар кҿп орын алады. Оның ҿзіндік 

себептері де бар, практикалық курстың мақсаты – жаттығулар мен студенттердің ҿз бетімен жҧмыс 

істеуіне кҿп уақыт пен мҥмкіндіктер жасау. Соның барсында ғана қазақ тілінде сҿйлеу шеберлігін 

қалыптастыруға болады. Сҿз мағынасы туралы  білім бергенде,  лексикалық ҧғымдарды былайша 

жіктеуге болады: 1. студент сҿздің тҧтас мағынасын қҧрайтын ішкі мағыналардың парадигмасын 

білуі керек, жаттығулар орындау негізінде соған кҿз жеткізіп, сҿйлеуі барысында сол бір сҿздің тҧтас 

мағынасының бҿліктерін жағдайына қарай қолдана білуі керек; 2. студент сҿздің тҥрлі синтаксистік 

қҧрылымда (сҿз тіркесінде, сҿйлемде, контексте) келуімен байлансты «тҥрлене алатынын» 

жаттығулар орындау арқылы меңгеруі керек; 3.қазақтың тҿл сҿздері мен кірме сҿздерінің 

ерекшеліктерін тануы ушін, «ата», «апа», «ҽке», «ана», «бала», «жер», «су», «дала», «бар», «кел», 

«ал», «жаз», «отыр», т.б. сияқты сҿздер мен мектеп, ҽдебиет, қалам, партия, қҧрылтай, баһадҧр т.б. 

сияқты сҿздерге салыстырулар жасап, қазақ тілінің ҿзіндік ерекшеліктері туралы білім беру. 

Нҽтижесінді  алғашқы екі топта студенттер мынадай ҧғымдарды меңгереді: сҿз, сҿз мағынасы, тура 

мағына, ауыспалы мағына, кҿп мағыналық, омоним, синоним, антоним, эмоцияналды-экспрекссивті 

сҿздер, сҿздік қор, сҿздік қҧрам, кірме сҿздер, неологизмдер, диалектілер, кҽсіби сҿздер, терминдер 

т.б. 

Қазақ тілі лексикасын меңгерту барысында студенттің тілін ҧстарту, ойлауын жетілдіруде 

оқытушы мҽтін, тапсырма, жаттығуларда кездесетін  таныс емес бірде-бір сҿз тҥсіндірусіз 

қалдырмауы керек. Ондай сҿздер ҽдетте ғылым мен техника салаларындағы нақты қҧбылыстарды, 

заттарды, фактілерді атайтын, дерексіз ҧғымдарды білдіретін сҿздер, оның ішінде қоғамдық-саяси 

лексика болуы мҥмкін, басқа тілден ауысқан сҿздер, қолданылудан шығып қалған сҿздер, тарихи 

сҿздер, архаизм, историзмдер,  кҿркем шығармаларда кездесетін диалектизмдер мен қарапайым 

сҿздер жиі кездесітіні мҽлім. Сҿздің мағыналарын бірнеше жолдар арқылы  анықтауға болады. 

Мысалы, заттың ҿзін немесе суретін кҿрсету, кҿрнекілік ҽдісі, ҧғымдарды мҥшелеп, олардың 

белгілерін санамалап айту,  сҿзді контекске енгізу, сҿзді синонимдермен ауыстыру, антонимдік 

жҧбын  келтіру, салыстыру, салғастыру, ҧқсас белгілерін таптыру, мағына жақындығын айқындау, 

сҿзді қҧрамына қарай талдау, энциклопедиялық немесе тҥсіндірмелі сҿздіктерден қолдану, сҿз 

тіркесі, сҿйлемдер қҧрастыру, сҧрақ беру жҽне т.б. Жаңа сҿздің, терминнің  мағынасын айқындау 

жҽне оны меңгерту мақсатында сҿздік диктанттың алатын орны ерекше. Кҿптеген орфограманы 

қамтитын жекелеген сҿздерді жазу ҧсынылады. Атап айтатын болсақ, қос сҿз, біріккен, қысқарған 

сҿздердің емлесін игерту, қосымша жҽне шылау екенін айыру, кҿптеген сҿздердің жазылуы 

орфографиялық сҿздіктен анықтау. Тілдің негізі- сҿздік қор. Ҥнемі ҿсудің нҽтижесінде тілдің сҿздік 

қҧрамы молая береді, ҿйткені ескіріп шығып қалатын сҿздің саны кҿп болады. Солай бола тҧрса да 

тілдің сҿздік қоры бҥкіл мағынасымен сақталады жҽне тілідің сҿздің қҧрамының негізі ретінде 

қолданылады. Тілдік сҿздік қҧраммен тілдегі сҿздің бҽрі де жатады. Ендеше сҿздік қҧрамға сҿздік қор 

да жатады. Тілідң сҿздік қҧрамындағы басты нҽрсе негізгі сҿздік қор, яғни негізгі сҿздік қор сҿздік 

қҧрамынан тыс қаралмайды. Сҿздік қҧраммен негізгі сҿздік қордың арасында айырмашылық бар, 

сҿздік қҧрам негізенен ҿзгергіш келіп, ҿзінің қҧрамына жаңа сҿздерді қабылдағыш болды, сҿз 

ішіндегі ескірген, кҿнерген сҿздерді шығарып тастап отырады. 

Қазақ тілі сабағында  студенттерге қойылатын талап - байланыстырып сҿйлеу.Осы тҧрғыдан 

алғанда ең басты мақсат-тҧрмыстық, ҽлеуметтік тақырыбындағы мҽтіндер негізінде тіл 

ҥйренушілердің сҿйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік дағдыларын 

қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін дамыту. Ал байланыстырып сҿйлеу дегеніміз–

студенттердің  бҧрын қабылдаған  алуан тҥрлі сҿйлеу шеберлігі мен дағдыларының, соның ішінде  

орфографиялық жҽне пунктуациялық  жағынан дҧрыс, интонация жағынан ҽсерлі, тартымды  

(ауызекі сҿйлегенде)  тҧрғыда іскерліктер мен дағдылардың  жинақталған  тҥрде қолданылған айту 

формасы. Сҿйлеудің бейнелі, кҿрікті, сезімге ҽсерлі жҽне логикалық байланыстырып айту мен жазуға 
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бірдей қатысты.Біздің тҽжірибемізде тіл дамту мынадай бағыттарда жҥзеге асады.  Студенттердің  

сҿздік қорын байыту. Ҽдетте бҧл процесс  сҿздік жҧмысы арқылы жҥзеге асырылады. Оқытушы 

сабақ барысында ҽр тҥрлі жаттығулар, мазмҧндама, шағын шығармалар, эссе жазумен, берілген 

тақырып бойынша алдын ала дайындалған, аса кҥрделі емес баяндама жазумен байланысты 

қамтамасызетіледі. Содан кейін казақ ҽдеби тілінің нормаларын игеру, ол дегеніміз дҧрыс айту, сҿз 

формаларының жасалуы, сҿз тіркестері мен сҿйлемдерді қҧрастыру, сҿз таптары мен синтаксистік 

қҧрылыстардың стилистикалық мҥмкіндіктерімен таныстыру, лексикалық синонимдермен, жалғау, 

жҧрнақтардың синонимдігімен таныстыру. Ҽрі қарай ауызекі сҿйлеу жҽне жазу тҥрінде ойды 

байланыстыра мазмҧндау іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Практикалық сабақтарында жаңа тақырыпты ҿту барысында   студенттерді сҿздікпен жҧмыс істей 

білуге ҥйрету керек. Сҿздердің шығу тарихын, сҿз мағыналарын сҿздіктерді қолдана отырып игерту  

студенттердің  сабаққа деген қызығушылығын дамытады. Мҽтін ішінен тҥсініксіз сҿздерді табу, 

олардың   мағынасын сҿздіктен іздеу студенттердің белсенділігін  арттырады. Тілді игертуде  

практикалық сабақ барысында, немесе ҥй тапсырмасын орындау кезінде сҿздікпен жҧмыс жасауға  

ерекше мҽн берілуі тиіс.  Қазақ тілі сабақтарында  сҿзді аудару,  мағынасын,  жазылу нормасын  

анықтау  мақсатында  анықтамалық сҿздіктер, тҥсіндірме сҿздіктер, шетел тілдері сҿздерінің сҿздігі, 

жеке ақын-жазушылар тілдерінің сҿздігі, ҽр тҥрлі ғылыми терминдерінің сҿздігі, ҽдеби тіл сҿздігі, 

омоним, синоним, антоним сҿздіктері, орфографиялық сҿздік, тҥрлі энциклопедия  сҿздіктерімен 

жҧмыс жасау мҥмкіндігінше қарастырылады. Сҿздік жҧмысы  мынадай формада ҿткізіледі:  жаңа 

сҿздермен танысу, сҿздіктен мағынасын анықтау, жаңа сҿзге синоним келтіру, антонимін табу, сҿз 

тіркесі мен сҿйлемдер қҧрастыру, алдын-ала сҿздерді аудиокассетаға жазып, айтылуын пысықтау, 

сҿздік диктант,  сҿздік таблицалар қҧрастыру. Тіл – адамдардың бір – бірімен қарым – қатынас 

жасауының қҧралы болса, адамдар тіл арқылы қарым – қатынас жасау ҥшін алдымен сҿзді, сонан соң 

сҿздерді қалай қолдануды білуі шарт. Міне, сондықтан да тілді ҥйретуде оқушының сҿздік қорын 

байыту мен сҿздердің қалай қолданатынын ҥйрететін грамматиканы оқыту қатар жҥріп отырады. 

Байланыстырып сҿйлеу тіл ҥйренушінің  сҿзі мен фразеологиялық  тіркестері байлығына  

негізделмесе, алуан тҥрлі синтаксистік қҧрылыстарды  пайдалану  дағдыларына, қҧрылысы ҽр тҥрлі  

сҿз  тіркестері мен  сҿйлемдердің, лексикалық қабаттар мен сҿз тудырушылық элементтердің, яғни 

жҧрнақтардыңмағына тҥрлілігін, стилистикалық ерекшеліктерін ажырату іскерлігіне негізделмесе, 

онда ол мағыналы да, мазмҧнды да, ҽсерлі де бола алмайды. Сҿздікпен жҧмыс  жасай білу - 

студенттің ҿз бетінше білім алуына толык мҥмкіндік береді, ҿзіне қажетті сҿздің мағынасын  

анықтап, дағдыларын қалыптастырады. Тіл сабақтарында сҿздікпен жҧмыс жасау - бір сҿздің немесе 

терминнің  мағынасын тҥсіну ғана емес, сонымен қатар сол ҧғымның  орфоэпиялық, орфографиялық 

нормасын да айқындап, ҿз бетінше сҿйлемде  пайдалану дағдыларын да  пысықтау. Сҿздікті 

пайдалана отырып, қажетті ақпарат ала білу - студенттің сҿздік қорын дамытудағы ең басты қҧрал 

десек те болады. Ҿйткені студент сҿздің мағынасын біліп қана қоймай, жаңа сҿзді сҿйлемде  

байланыстырып сҿйлеуі қалыптасады, сҿздік қорының толығуына  ҽсер етеді, орфоэпиялық нормаға 

сай дҧрыс айту дағдылары бекітіледі,олардың  қолдану ерекшеліктері де айқындалады. Жаңа сҿзбен 

сҿз тіркесі, сҿйлем қҧрастыру арқылы  оның стильдік жағына да назар аударады. Сҿздікпен жҧмыс 

тіл ҥйренушінің   ойлау қабілетін, тілін дамытуға кҿп септігін тигізетіні бізге мҽлім.  

Ҽрине, біздің мақсатымыз – қазақ тілінің лексикасы туралы лингвистикалық білімді меңгерту 

емес. Бірақ, ғылыми негізге, яғни лингвистикаға сҥйенген білім ғана дидактиканың жалпы 

принциптерінің бастысы – оқытуды ғылымилылық принципін ҧстана алады. Ал ғылыми негіз 

қаланбаған жерде, тек қана сҿзді белгілі бір синтаксистік қҧрылымдар мен клишелер арқылы 

жаттатудың тек ҿзі – тиімді бола алмайды деп санаймыз. 

Лексикалық ҧғымдар берумен қатар, студенттерге лексикографиялық білім дағдылар да 

қалыптастыру кҿзделеді. Ҿйткені, аударма сҿздікпен, мамандыққа байланысты сҿздікпен жҧмыс 

істеу – студенттің лексикографиялық дағдыларды меңгеруіне жол салады. 

ццццОқушылардың сҿйлеу тілін дамыту барысында ҽрбір оқушының табиғи ҿзінің сҿйлеу тілін 

дамытуға ҥлкен кҿңіл бҿлу керек; Сҿйлеу тілін дамытудағы жаттығулар ҥнемі кҿркем ҽдебиетпен 

тығыз байланыста болу керек. Ҽдеби мҽтін оқушылардың сҿйлеу тілін дамытудағы ең маңызды 

ҽдебиет, сҿйлеу тілін дамытудағы жҽне тағы да қосымша ҽдебиеттер, газет – журналдар, іс-қҧжаттар 

жҽне т.б. 

Сонымен, жаңа лексикамен жҧмыс жасау ҥшін студент берілген тапсырманы орындауға дайын 

болу керек, ҿз бетінше сҿздік қорын жетілдіріуге  жан-жақты  ҽрекет жасауы тиіс, ҿзіндік жеке даму 

деңгейін кҿтеруге талпыныс етуі қажет. Осының барлығы болған жағдайда ғана жҧмыстың нҽтижесі 

болатыны сҿзсіз. Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыруда олардың қабілеттерін жан-
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жақты дамыту, танымдық ҽрекеттерін ҧштауға ықпал ету, ізденісіне бағыттау білім деңгейін 

жетілдіруде лексикалық қордың маңызы зор. 

      Оқыту барысында қазақ тілі лексикасын меңгертуде белсенділік таныту- адамның ҿз бетінше 

ҽрекет етуге дайын болуға ҧмтылысынан, алған қойылған мақсаттарға жету ҥшін тиімді жолдарды 

таңдай білуден кҿрініс табатын жеке тҧлғаның сипаты ретінде айқындалады. Студенттердің 

танымдық белсенділігін дамытуда шығармашылық жҧмыстар мен тапсырмалар ҥлкен  ҽсерін 

тигізетіндіктен, бҧл мҽселе оқытудың алғашқы кҥнінен-ақ оқытушының басты назарында  болуы 

тиіс, себебі танымдық белсенділік артуы  ҥшін оқытушы мен студенттің шығармашылық  ізденістері  

ҿзара ҧштасуы тиіс.     
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Выбор сферы профессиональной деятельности является очень важным для человека. Правильно 

сделанный выбор - основа жизненного успеха и самореализации как личности и как профессионала. 

Важность правильного выбора профессии обусловлена рядом психологических причин. По существу 

каждый человек нуждается в оценке и признании окружающих, ищет одобрения, любви и 

независимости. Одним из способов достижения этого является выбор такой профессии, которая 

выделяла бы его в глазах окружающих и приносила бы ему эмоциональное удовлетворение. Помочь 

подростку найти себя, самореализоваться – это одна из важнейших задач школы. 

Основная задача профориентации – подготовить учащихся к сознательному профессиональному 

самоопределению. Одним из важнейших условий, помогающих достичь этой цели, является 

раскрытие тех психологических и психических особенностей личности школьника, которые 

существенны для его будущей профессиональной деятельности. Именно здесь и определяется 

важность профессиональных консультаций. 

Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного периода времени, поэтому 

так важно начать проводить работу, направленную на профессиональное самоопределение, уже в 

подростковом возрасте. 

Профессиональная ориентация – это оказание человеку помощи в профессиональном 

самоопределении, т. е. в выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, 

склонностям и способностям человека, учитывая его потребности и возможности и запросы рынка 

труда. 

Один из способов решения данной проблемы является реализация проекта по профильному 

обучению старшеклассников. Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счѐт изменения в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создать условия для обучении старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса, при этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником индивидуального образовательного пути. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

·  обеспечить углублѐнное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

·  создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

mailto:kudasova1973@mail.ru


328 

 

программ; 

·  способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

·  расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием. Более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Образовательный профиль составляется в зависимости от потребностей заказчика 

образовательной услуги: естественно математический, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический. Программа предусматривает организацию элективных курсов по проектированию, 

учебной практике, исследовательской деятельности. 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье,  школе элементарных 

представлений о трудовых обязанностях. Труд остается необходимым и важным средством развития 

психики и нравственных представлений личности. Трудовая деятельность должна стать для 

школьников естественной физической и интеллектуальной потребностью. Трудовое воспитание 

тесно связано с политехнической подготовкой учащихся. Политехническое образование обеспечивает 

знание основ современной техники, технологии и организации производства; вооружает учащихся 

общетрудовыми знаниями и навыками; развивает творческое отно-шение к труду; способствует 

правильному выбору профессии. Таким образом, политехническое образование является базой 

трудового воспитания. 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового воспитания 

учащихся: формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов тру-довой деятельности; развитие познавательного интереса к 

знаниям, стремления (применять знания на практике, развитие потребности в творческом труде; 

воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга) ответственности, целеустремленности и 

предприимчивости, деловитости и честности; вооружение учащихся разнообразными трудовыми 

умениями навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Содержание трудового воспитания определяется названным задачами, а также рядом 

хозяйственно-экономических факторами, производственными условиями района, области, 

возможностям школы, ее материальной базой, преподавательскими кадрами традициями школы и т.д.                                 

Содержательную основу трудового воспитания школьников составляют следующие виды труда.                        

Учебный труд школьника включает в себя труд умственный и физический. 

Умственный труд является наиболее напряженные требует больших волевых усилий, терпения, 

усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду имеет 

большое значение для всех видов трудовой деятельности. Школьными программами 

предусмотрен физический труд на уроках трудового обучения в учебных мастерских и на 

пришкольных участках. В процессе физического труда создаются условия для проявления детьми 

нравственных качеств, коллективизма, взаимопомощи, уважения людям и результатам их 

деятельности. 

Общественно полезный труд организуется в интересах членов всего коллектива и каждого ребенка 

в отдельности. Он включает себя труд по самообслуживанию в школе и дома (уборка класса 

школьной территории, бытовой труд дома, уход за насаждениями и др.), летнюю работу на полях во 

время школьных каникул, работу в школьных строительных отрядах, школьных лесничествах 

тимуровскую работу. 

Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, соблюдения следующих 

педагогических условий.     

1. Подчинение труда детей учебно-воспитательным задачам, которое достигается в процессе 

взаимопроникновения целей учебного, общественно полезного и производительного труда. 

2. Сочетание общественной значимости труда с личными интересами школьника. 

3. Доступность и посильность трудовой деятельности. 

4. Добросовестность и обязательность трудовой деятельности учащихся. 

5. Сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности. 

Эффективное трудовое воспитание — фундамент творческой активности и нравственного 

становления личности учащихся. 

Профессиональная ориентация — это обоснованная система со-циально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических, производственно-технических мер, направленных 

на оказание помощи учащимся и молодежи в профессиональном самоопределении. Правильно 
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выбранная профессия соответствует интересу и склонностям человека, находится в полной гармонии 

с признанием. В таком случае профессия приносит радость и удовлетворение. Социальная 

значимость и удовлетворенность профессией повышаются, если она отвечает современным 

потребность общества, престижна, носит творческий характер, высоко оценивается материально. О 

будущем стоит задуматься. Разрабатывая план профессионального будущего, следует учесть 

профессиональные интересы и предпочтения, способности к тому или иному виду деятельности 

выпускника, востребованность выбранной профессии на рынке труда. Только когда всѐ это будет 

принято во внимание, можно рассчитывать на успех. Задача школы – используя опыт и новые 

технологии, помочь выпускнику в самоопределении, в выборе жизненного пути. 
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Қазіргі таңда  білім жҥйесін реформалаудың басты мақсаты – білімді игеруде кҥтілетін 

нҽтижелерге қол жеткізу. Мҧнда басты назар мҧғалімнен жеке тҧлғаға ауысады. Бҧл мезетте тҧлға 

ҿзінің ҿмірлік проблемаларын тиімді жҽне рухани тҧрғыдан шеше білетіндей ҿмір сҥре алуды 

ҥйренуге міндеттеледі. Жеке тҧлға бҧрын білімді қабылдаушы, жинақтаушы, ҿзіне сіңіруші рҿлдерін 

атқарса, ал жаңа талап бойынша ҿздігімен білім алушы, ҥйрене білуші ретінде танылады. Сондықтан 

жеке тҧлғаны осы рҿлдерді атқаруға лайықтау ҥшін оның жаңа бейнесін заман талабына сай 

дайындауымыз қажет.  

Осы мақсатта «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық шеберлік орталығы 

Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп, деңгейлі бағдарламасын,  яғни жеті 

модуль бойынша жаңа бағдарлама жасап шығарды. Бҧл Бағдарлама  болашақ мҧғалімдердің қосымша 

білім мен дағдылар кҿлемін алудағы білімдік қажеттіліктерін қанағаттандыру, мҧғалімдерге 

қарқынды ҿзгеріп жатқан ҿмір жағдайында ҥздіксіз кҽсіби дамуға дайын болуға кҿмектесуді мақсат 

еткен [1,4]. Аталған бағдарлама бойынша біз ҥшінші деңгей бағдарламасы бойынша жеті 

модульментанысып, қазірде жоғары оқу орнында кеңінен қолданудамыз. Соның кейбір модульдеріне 

тоқталып, ой бҿліспекпіз. 

Бағдарламада топтық жҧмысты қолдану студенттерді келісімге қол жеткізуге, топта бірлесе 

отырып жҧмыс істеуге, ҿзгенің ойын қҧрметтеуге ҥйретеніндігі айтылған. 

Топтық жҧмыс жҥргізудің негізгі мақсаты – топтық жҧмыс арқылы ынтымақтаса жҧмыс істеу 

ережесін қҧру, мҽселелерді бірлесіп шешуге, идеялармен алмасуға жҽне қорғауға ҥйрету. Топтық 

жҧмыс, біріншіден, студенттерге бірігіп жҧмыс істеу мҥмкіндігін тудырады. Екіншіден, 

ҧйымшылдыққа тҽрбиелейді. Ҥшіншіден, бірін-бірі оқытуға, бірінен-бірі ҥйренуге жағдай жасайды. 

Бҧл ҽдіс сонымен қатар топ болып ынтымақтастықпен бірігіп жҧмыс жасауға, ойын еркін ортаға 

салуға, бірінен-бірі ҥйренуге септігін тигізді. 

Топтағы бірлескен жҧмысты жҥргізуде ең алдымен топтық жҧмыс істеу ҥшін не қажеттігі, топтық 

жҧмыстың мҽні, мақсаттары (ҽлеуметтік, танымдық жҽне эмоционалдық), себептеріне (топ құру, 

тапсырманы орындау, жеке қажеттіліктер) кҿңіл бҿлуіміз керек [2,14]. 

Сабақта топтық жҧмыстарды ҧйымдастырудағы қуантарлық жайт, студенттердің ҿзі пікірлерін 

айтып, жауап беруге қҧлшыныс білдіруі. Оның дҽлелі: 

 топта жҧмыс істеу ережесін студенттердің тҥсінуі (топта жҧмыс істеу ережесі: бірінің пікірін 

тыңдау, бірін-бірі сыйлау, берілген тапсырманы нақты орындау, бірігіп, белсенді жҧмыс жасау, 

ҧсыныс енгізу, ҧсыныстарды, идеяларды топта талқылау жҽне қорғауға ҥйрету, бҽсекелестілікке 

қабілетті болу); 

 ҥстемдік танытпай топтағы жҧмысқа белсенді қатысу ҥшін ҿзіне-ҿзі сенімді болуы; 

 постерді талапқа сай уақытында орындауы (постер дайындау ҥшін тапсырма нақтылығы, 
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тақырыпты терең меңгеруі); 

 рефлексия (артқа қарау, ойлану, есеп беру) . 

Осыдан мынадай қорытынды шығаруға болады: топтық жҧмыс барысында топтық қарым – 

қатынас ережелері (кезекпен сҿйлеу; белсенді тыңдау; сҧрақ қою жҽне сҧрақ бар ма екенін сҧрау; 

ҧсыныс енгізу жҽне басқаларда ҧсыныс бар ма екенін сҧрау; ҿз ойларын жҽне пікірлерін ортаға салу 

жҽне басқалардың идеялары мен пікірлерін білу; ҧсыныстарды, идеяларды жҽне пікірлерді ҧжыммен 

талқылау; кҿмектесу жҽне кҿмек сҧрау; тҥсініктеме беру жҽне тҥсініктеме беруді ҿтіну; идеяларға 

тҥсініктеме беру жҽне оны бағалау; топтық шешім қабылдау жҽне бір тоқтамға келу; талқылаудың 

қорытындысын шығару;  дҽйекті айғақтар келтіру) сақталуы керек. 

Жаңа білім алу ҥрдісі оқытушы мен оқушыны шығармашылықпен жҧмыс жасауға итермелейді, 

себебі оқушы білімді ҿздігінен іздену арқылы алу керек болса, оқытушы оқушының білім алуына 

себептер, жағдайлар тудыру керек. Сондықтан оқытушы оқушыларға ҿз бетінше орындау қҧқығын 

беретін, топта демократиялық атмосфераны қалыптастыратын тҽсілмен оқыту ҥдерісін кҿңіл бҿле 

ҧйымдастыруы қажет. Осыған сҽйкес  «Оқыту мен оқудағы жаңа тҽсілдер» модулін жҥзеге асыруда 

«диалогтік оқытудың» маңызы зор. Біздің байқағанымыз, студенттер диалог ҽдісін қолдана отырып, 

талқылау, білімді бірлесіп қҧру, тҥсіну мен дағдыларды қалыптастыру арқылы тақырып мақсатын 

орындай  алады. Ҽрбір сабақта студенттерге сҧрақтар қою арқылы, тақырып бойынша ҿз ойларын 

айтуға мҥмкіндік берілуі керек жҽне ҿзара талқылау арқылы тҥрлі ойлардың болатындығын, оның ҿзі 

бір-бірін дҧрыс тҥсінуіне негіз болатынын ҧғынуымыз керек. Студенттер сҧхбаттасу арқылы ҿз 

ойларын дҽлелдеуге тырысады. Демек, диалогтік тҽсіл студенттердің ашылуына, ойын жеткізуіне, 

сҿздік қорының молаюына кҿмектеседі. Студенттерге сабақтың тақырыбы мен жоспары 

хабарланғаннан кейін, студенттермен сабақтың мақсаты мен табыс критерийлерін бірлесе 

айқындағанның ҽкелер пайдасы мол. Бір байқағанымыз, бҧрын сабақтың мақсатын тақырыпқа сай 

ҿзіміз белгілеп, табыс критерийлері тек ҿзімізге ғана аян болса, енді мақсат қҧру мен табыс 

критерийлерін анықтауды студенттерге ҥйретер болсақ, олардың ҿздері қызығушылықпен орындай 

алатыныны анық. Диалогтік оқыту кезінде Мерсер мен Литлтонның пайымдауынша оқушының пҽнге 

деген қызығушылығы артады, оның білім деңгейінің ҿсуіне ҽсер етеді, берілген тақырыпты тереңірек 

тҥсінуге, тақырыпты ашуға мҥмкіндік береді [3,48]. Бірлесіп ойлау  диалог қҧру арқылы іске асады, 

дегенмен оны бірлескен зерттеу барысында да анықтауға болады. Зерттеушілік ҽңгіме барысында ортақ 

проблема бойынша бірлескен тҥсінік қалыптасады; идеялармен пікір алмасып, бір-бірінің идеяларын 

талқылайды, баға береді. Диалогтік оқытуда  сҧрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, 

себебі сҧрақ дҧрыс қойылған жағдайда оқытудың тиімді қҧралына айналады.  

Оқуды дамытудағы сҧрақтардың маңызын қарастыратын болсақ, сҧрақ қою арқылы мҧғалім: 

• студенттерді тақырып бойынша жҽне сындарлы сҿйлеуге ынталандырады; 

• шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды; 

• сын тҧрғысынан ойлауына ықпал етеді; 

• оқытуды қиындатып, кедергі келтіретін қиындықтар мен тҥсінбестіктерді анықтайды. 

Л.С.Выготскийдің ҧсынған оқу моделінің қҧндылығы диалог жҥргізу мҥмкіндігі болған жағдайда, 

оқудың жеңіл болатындығы, студент диалог қҧру нҽтижесінде білім алатындығын ҿз тҽжірибемізде 

сезіндік. Мысалы, «Кірпіш қалау» стратегиясында студенттер стикердің бір жағына  тақырып 

бойынша сҧрақ жазады, ал екінші жағына сол сҧрақтың жауабын жазып, кірпіш қабырғаларын 

қҧрастырады. Сҧрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі сҧрақ дҧрыс қойылған 

жағдайда сабақ берудің тиімді қҧралына айналады жҽне де оқушылардың білім алуына қолдау 

кҿрсетіп, оны жақсарта жҽне кеңейте алады.  Студенттер ҿздеріне мҽліметтерді тҥртіп алғанымен 

ойларын жеткізуге асықты, сабақта ҿздерінің теориялық білімін іс жҥзінде іске асыра білді жҽне 

топта бҿлісті. Берілген тапсырма сҽтті аяқталды. 

«Ойлан, Бірік, Бҿліс» стратегиясы студенттердің белсенділігін арттырып, бір-бірімен диалогқа 

тҥсіп, еркін қарым-қатынас жасауға себепші болды. Студенттертақырып бойынша ойына келген 

идеяларды барынша кҿп жазады (Ойлан). Одан кейін олар ҿз идеяларын ҽріптестерімен біріктіреді 

(Бірік) жҽне соңында мен бҥкіл топ ҿз идеяларын талқылады (Бҿліс).  

Диалогтық оқытуда кейде тақырып мазмҧнына сҽйкес постер қҧрастыру тапсырылады. Постер 

жасау жаңа тақырыпты игеру мен тҥсіну ҥшін тиімді. Ол ҥшін алдын-ала студенттерге мынадай 

постерді бағалау критерийлері берілді: 

 Тақырып мазмҧнының ашылуы; 

 Постердің эстетикалық талапқа сай болуы; 

 Постердің ерекшелігі. 

        Постерді қҧрастыру барысында студенттер шапшаң жҧмыс жасап, тез шешім қабылдауға 
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дағдыланады, сҿйлеу мҽдениетін қалыптастырады, сыни ойлауға дағдыланады. Бірақ бҧл ҿзгерістерге 

кейбір студенттер бірден ҥйренісе қойған жоқ, ҿз ойларын толық айтып жеткізе алмайтын студенттер 

ҥшін қиыншылық туғызды. Олар бірте–бірте сабаққа қызыға белсенді қатысып, топтық жҧмыста 

ашыла тҥсті. Кҥннен-кҥнге серіктестік жҧмыстарында нақтылық, дҽлдік пайда бола бастады. Ойлары 

да, ҿз шешімдерін қорғай алатындай тереңдей тҥсті. Бір-бірімен жҧмыс барысында пікір алмасып, ой 

бҿлісіп, ортақ шешім қабылдап ҥйренді, топтың атынан сҿйлеу оларды жауапкершілікке жетеледі. 

Маңызды мҽселелерді шешуде бір-бірімен пікірлесе отырып, ортақ тҧжырым жасайды, ҿз ойын 

тҥсіндіре, олардың пікірін ҧға, тҥсіне білуге дағдыланады. Бҧл кҿріністі бҧрынғы ҿткізілген 

сабақтармен жҽне курс барысында ҧйымдастырылған сабақтарды салыстыра отырып аңғардық. 

Студенттердің ҿзбетінше ізденісімен жеке пайымдаулар жасап, ҿз пікірін, ҿз ойын айтуға 

бағытталған тапсырмалар ҧсынылып, оларға топтарда бірлесе жҧмыс жасауға, ортақ пікір шығаруға 

жан-жақты мҥмкіндіктер берілді. Ең бастысы сабақ ҥдерісінде студенттерге ой тастап, оларды 

тақырыпты талдауға, дҽлелдеуге, жауаптарын салыстыруға, зерттеулерін негіздеуге жетелеу керек 

екеніне кҿз жеткіздік. 

Диалогтық оқытуды жақсарту жолдары: 

 Диалогтық ҽңгімені тҥрлендіріп отыру, 

 Ҽңгімені сабақта тиімді қолдану; 

 Жоғарғы деңгейлі сҧрақтар  дайындау, 

 Критерийлік бағалауды қолдану. 

Диалогтік оқытудың тиімділігі: 

 студенттердің   бір- бірін тыңдай білуі; 

 сыни ойлауға кҿмектеседі, пікір алмасады; 

 бір- бірін оқытады. 

      Жоғарыда айтылғандарды ескере келе, оқу ҥрдісінде жаңаша ізденіс, жаңаша кҿзқарас 

жалғасын тапса, ел ертеңі келешек ҧрпақтың  болашағы жарқын болып, жетістікке жететініне 

сенімдіміз. 
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10 кҿлемінде санау дағдысын пысықтау ҥшін ҽртҥрлі жаттығуларды қолданады, мысалы 

«Соншаны кҿрсет». Балалар мҧғалім қанша айтса сонша заттың суреті салынған карточканы табады. 

(«саптыаяқта қанша ойыншықтар салынса, сонша ойыншықтарды табындар», «Бізде қандай 6(7, 8, 9, 

10) ойыншықтар бар екенің кім бірінші табады?»). Соңғы 2 тапсырманы орындау ҥшін мҧғалім 

ертерек ойыншықтар тобын дайындап қою қажет.    

10 кҿлемінде заттарды санау. Заттарды санау жаттығулары кҥрделенуді жалғастырады. 

2 топтығы ҽртҥрлі заттарды бірден қатар санау тапсырмасы беріледі. («6 доптарды жҽне 7 кубиктерді 

сана) немесе бірдей заттары бар 2 топ беріледі, бірақ тҥстері ҿзгеше немесе пішіні немесе ҿлшесдері 

ҽртҥрлі болатын ( 7 ҥлкен, 8 кішкене кубиктерді) санау. 2 топқа бҿлінген заттарды ғана санайтын 

тапсырма ғана емес, сонымен қатар оларды белегелі бір жерге орналастыру да беріледі, мысалы, 

қағаздың парағының кҿрсетілген бҿлігіне: жоғарғы, тҿменгі, оң, сол, ортасына орналастыру. 

Кейінірек тҽрбиешінің тапсырмасымен балалар заттарды қағаз бойының жоғарғы немесе тҿменгі, оң 

немесе жол жағына, жоғары жақтағы оң, тҿменгі жақтағы сол бҧрыштарға орналастырады. Осындай 

тапсырмаларды бермес бҧрын тҽрбиеші балаларды қағаз парақтың сҽйкес бҿліктерін табуға арнайы 

жаттықтырады. Балаларды тапсырманы назар салып тыңдауға, есіне сақтап қалуға, нақты орындап 
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жҽне оны қалай жасағандығы жайлы айтып беруге ҥйретеді. Басында оларға толық жҽне нақты жауап 

беру қиынға соғады. Педагог жетекші сҧрақтар беріп оларға кҿмектеседі [1]. Мысалы, «Қанша 

шаршы жҽне сен оны қайда қойдың?  Қанша ҥшбҧрыш жҽне сен оны қайда қойдың? Ал енді не 

жасағаныңның бҽрін айтып бер!» Тапсырманы орындағаны жайлы бҿліктенген жауабы толық ҽңгіме 

болып шығады. Егер бала тапсырманы орындауға қиналса, онда тҽрбиеші оған кҿмектесе отырып, 

жауапты бастайды «6 шаршы мен оны қойдым ...», ал бала аяқтайды. Балалардың сҿйлеуінде 

заттардың санының арасындағы байланыстар, олардың сапалық белгілері жҽне кеңістіктік орналасуы 

міндетті тҥрде баяндалуы тиіс. Сол бір сол бірдей заттардың арасындағы сандық қатыстың ҿзгеруі, 

сонымен қатар орнының ҿзгеруі заттардың жиындарының сапалық жҽне кеңістіктік қасиеттерден 

санды дерексіздендіруді қамтамасыз етеді. Балаларды тапсырманы қашан орындап болғанша 

қайталауды ҥйрете бастайды, сҿз жоспарлау функциясының дамуын қамтамасыз етеді. Ҽртҥрлі 

талдағыштың қатысуымен санау. Санау қызметін дамыту санауда ҥшін ҽртҥрлі талдағыштардың 

белсенді қатысуымен жаттығулардың маңызды мҽні бар: дыбыстарды санау, қозғалып, заттарды 

сипап санау [2].    

1-2 сабақтан кейін кезекті санды тҥсіндіргеннен кейін балаларға, берілген санға дейін дауыстап, 

қозғалып жҽне т.б. байланысты санауға тапсырма ҧсынылады. Санау кҿлемі ҽрдайым біртіндеп 10-ға 

дейін ҿседі.  

Сипалап санау. Ересектер тобында заттарды сипап санауда бірқатар кҥрделендіреді. Мысалы, орта 

топтағы сияқты, балалар карточкіге тігілген    тҥймелерді санайды, бірақ оларды арттарына ҧстап 

тҧрады. Карточкіге 6-10 тҥймелерді 2 қатарға тігіп қояды. Кішкентай ҿлшемді тҥймелерді тігеді. 

Балаларға кҿздерін жҧмып, сипалап санауға, қолдан – тастарды қолға беріп санауға  тапсырма 

береді.Осындай формалы балалардың барлығын да жҧмыс жасауын қамтамасыз ететін жаттығуларды 

жасаған тиімді. Балалардың барлығы бір уақытта «Кеттік, кеттік, кеттік...» ойынында сипап санауды 

жаттығады [3].  

Дыбыстарды санау. Ересектер тобында дыбыстарды санау заттарды санау мен есептеуге 

байланыстырады. Тапсырма сипатын біртіндеп кҥрделендіреді. Мысалы, басында балаларға 

дыбыстарды санауды, содан кейін сонша ойыншықтарды санауды, кейінірек біруақытта дыбыстарды 

санап жҽне ойыншықтарды алып қойып отыру ҧсынылады, ал санап болғаннан кейін қанша дыбыс 

естігендерін жҽне қанша ойыншық қойғандарын айтулары қажет. Дыбысты санауды жиі қозғалыспен 

орындаумен байланыстырады. («Қанша дыбыс естісен, сонша рет секір»). Алты жасар балаға кҿзін 

жҧмып тҧрып дауыстап санауды ҧсынуға болады. Орта топтағыдай дыбыстарды ҽртҥрлі  аспаптарда 

шығарады, мысалы барабанда, столды таяқшамен соғып т.б [4].  

ІІІ кварталда сандардың бірліктерімен таныстырады. Мынадай жаттығу жасау пайдалы: педагог 

ҽртҥрлі аспаптан 3 (4, 5) дыбыс шығарады да сҧрайды: «Қандай аспапта жҽне қанша дыбыс шықты, 

табындар». Бала санап береді «Сіз 1 рет таяқты таяққа ҧрдыңыз, 1рет – барабаннан, 1рет- 

металлофоннан». «Барлығы қанша дыбысты естідің?»- деп сҧрайды педагог. «Мен барлығы 3 дыбыс 

естідім»,- деп жауап береді бала.  

Санау жҽне қозғалыста шығару. Балалар педагогтың немесе басқа баланың жасаған қозғалысын 

есептейді. Ҥлгі бойынша да жҽне аталған сан бойынша да қозғалыстың саның есептейді. 

(«Карточкідегі саптыаяқтардың суреті қанша болса, сонша рет отырындар», «Мҧнша рет 

еікейіндер»). Балалар жҧмысқа белсенді қатысу ҥшін, тапсырмаға ойынды қосады: «Мен Асқарға 

қанша рет доп лақтыруын бҧйырдым, табындар». (Асқар допты лақтырады, ал қалған балалар оның 

қозғалысын санайды [5].         

Мҧғалім жаттығуларды бірден кҿп балалар қамтылатындай етіп ҧйымдастырады. Мысалы, 

балалар 2 қатарға сапқа тҧрады. Бірінші саптағы балалар ҽлі кҿрсетілген қозғалыстың саның 

орындағанша, қарсы тҧрған екінші саптағы балалар оларды тексереді. Ересек тобында тапсырмаларға 

аса қиын қозғалыстарды қосады: допты лақтыру, секіргіш жіппен рет секіру. Балалар ҥшін ең қиын 

тапсырма аталмыш бағытта белгілі бір қадам жасап аттау. Мысалы, балаға: «5 қадам алға жҥріп, оңға 

бҧрылып, тағы 3 қадам жаса...» деп айтылады. Балалар қозғалып баражатып, бір уақытта қадамдарын 

санауға жҽне кеңістікті бағдарлауға жаттығады. Тҥрлі талдағыштармен қабылданатын жиындар 

арасында сандық қатыс қҧру, санау қызметін жалпылауға жағдай жасайды. Балалардың сҿздерінде 

кҿзбен қабылдайтын немесе сипап кҿретін қозғалыстардың санының, дыбыстардың, заттардың 

арасында байланыс айтылуы маңызды. («5 рет секірді, себебі карточкіде 5 дҿңгелектің суреті», «Мен 

допты 6 рет лақтырдым, себебі 6 дыбыс естідім» т.б.) [20].  

Сипалап санау, дыбыстар мен қозғалысты санау сандарды санау айырмашылығымен байланысты. 

Балалар тапсырманы орындайды: «Дыбысты естігеннен 1 рет артық отыр», «Дыбысты естігеніңнен 1 

дҿңгелек артық (кем) салынған карточкені тап», «Еркіннің карточкесінде неше тҥйме бар, егер ол 1 
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рет артық секірсе» [6].             

Заттардың санының олардың ҿлшеміне, орналасу ауданына жҽне пішініне тҽуелсіздігін кҿрсету.  

Мектепалды дайындық тобында ҽртҥрлі ҿлшемнен немесе тҥрліше орналасқан заттардан қҧрылған 

жиындар салыстырылады, бҧл жерде де орта топта қолданған ҽдістер қолданылады. Балалар 10-ға 

дейінгі сандардың барлығымен танысырғанда, оларға қанша? деген сҧраққа жауап бергенде санау қай 

бағытта жҥргізілу маңызды емес екені кҿрсетіледі. Олар бҧған ҿздері де кҿздерін жеткізеді, бір сол 

бір заттарды ҽртҥрлі бағытта қайта санап шығады: сол жақтан оңға қарай, оңнан солға қарай; 

жоғарыдан тҿмен қарай жҽне тҿменнен жоғары қарай. Кейінірек балаларға заттарды тек қатар болып 

орналасқан кезде ғана емес, тҥрлі ҽдістермен санауға болатыны жайлы тҥсінік беріледі. Олар ҽртҥрлі 

фигура пішінінде  орналасқан ойыншықтарды (заттарды) санайды (дҿңгелек бойынша, жҧппен, 

белгісіз топпен), лото карточкесінде салынған заттарды, сандар фигуралары салынған саптыаяқтарды 

санайды. Балаларға сол бір сол затты санаудың ҽртҥрлі ҽдістерін кҿрсетеді жҽне заттарды санаудың 

тез, дҧрыс неғҧрлым ыңғайлы (ҧтымды) жолдарын табуды ҥйретеді. Бір заттарды тҥрлі ҽдістермен 

қайта санау (3-4 ҽдіс) балаларды заттарды кезкелгенінен бастап жҽне кезкелген бағытта санауға 

болатынына кҿз жеткізеді, бірақ бір зат саналмай қалып қоймау керек жҽне бір зат екі рет саналып 

кетпеу керек. Заттарды санауда орналасу пішінің ҽдейі қиындатады.   

Егер бала қателессе, онда қандай қателік жібергені анықталады (затты жіберіп алғандығы, бір зат 

екі рет саналғандығы). Тҽрбиеші заттарды санап жатқанда ҽдейі қате жіберуге болады. Балалар 

тҽрбиешінің ҽрекетіне қарап отырып, оның қателігі неде екенің кҿрсетіп береді. Затты есіне жақсы 

сақтап қалу қажеттігі туралы қорытынды жасайды, себебі бір затты санамай тастап кетпеу ҥшін 

немесе бір затты екі рет санамау ҥшін санау қай заттан басталғанын есте сақтау қажет [7].  

Тапсырмаларды тҥрлендіріп, заттардың орналасу формаларын ҿзгертіп, педагог сҽйкес ҧғым мен 

амал ҽдістерін пысықтайды.   

Сандық жиындарда теңдікті орнату. Мектепалды дайындық тобында тең санды жиындарды қҧру 

мен іріктеу жаттығуларға ҥлкен кҿңіл бҿледі. Олар балаларға бірдей сандық элементтері бар 

жиындар туралы тҥсінік береді, бір ғана жалғыз натурал сан сҽйкес екенің, ал бір ғана сол натурал 

санға тҥрлі-тҥрлі заттардың сандық жиыны сҽйкес келеді. Тапсырмалардың тҥрлі нҧсқаларын 

пайдаланады. Мысалы, балаларға 3 тҥрлі ойыншықтарды санауды (геометриялық фигуралардың 

модельдерін т.б.) ҧсынады. Аталған сан бойынша 3 жолаққа немесе 3 қатарға ойыншықтарды тең етіп 

кҿрінетіндей қылып қою қажет, яғни бір ойыншықтың астына екіншісін қою қажет.         

Бірінші сабақта барлық балаларға бір санды айтады, кейін ҽр ҥстелде отырған немесе ҽр қатарда 

отырған балаларға ҽртҥрлі сандарды айтуға болады. Ақырында, ҽр балаға жеке тапсырма беруге 

болады. 3 тҥрлі заттарды жайып қоюға кҿп уақыт кетеді, 8-ге дейінгі сандарды айту орынды.  

Балалар ҿздерінде ойыншықтардың ҽртҥрінен қаншадан бар, сосын қорытынды жасауды айтуды 

ҥйрену қажет. Олар жауаптарында жеке мен жалпыны кҿрсету білігін бірден игере алмайды. 

Алдымен оларда ҽр тҥрлі заттардың қаншадан бар екенің айтуды ҧсынады. «Менде жоғарғы жолақта 

4 қуыршақтар, ортанғысында 4 шыршалар, соңғысында 4 санырауқҧлақтар»,- деп санайды бала. 

«Дҧрыс, бірдей ойыншықтар сенде 4»,- деп педагог қорытады. Бала қорытындыны қайталайды. 

Біртіндеп балалар ҿздігінен ҽр топта қанша ойыншықтардан тҧратының сипаттап қорытындылап 

беруді ҥйренеді. Олар жауаптардың тҥрлі формулировкаларын пайдаланғаны маңызды, мысалы, 

«Жоғарғы жолақта 7 шаршылар, ортыңғысында -7 ҥшбҧрыштар, тҿменгісінде- 7 дҿңгелектер, барлық 

фигуралар теңдей – 7-ден» немесе «Барлық фигуралар 7-ден тҧрады: 7 шаршылар, 7 ҥшбҧрыштыр 

жҽне 7 дҿңгелектер». Баланың ойы жекеден жалпыға жҥру қажет, сонымен қатар жалпыдан жекеге. 

Нақтылауды жҽне жалпылауды талап ететін сҧрақтарды ҿзгерткен пайдалы: «Седерде заттардың 

қанша тобы (қатары) бар? Ҽр тҥрлі заттардан қаншадан? Барлық топтардың заттарының сандары 

туралы не айтуға болады?» т.б [8].    

Мҧғалім тапсырмалардың сипатын, материалын ҿзгертеді. Балалар, мысалы, заттардың саны 

кҿрсетілген суретті таңдайды. Тапсырманы орындауда «Қандай заттар бізде 4-ден, 5-ден, 6-дан ..., 

ата» (10-ға дейінгі барлық сандарды атайды). Балалар қоршаған ортадан тең сандық жиындарды 

табады. 
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Использование компьютерных технологий обучения в наше время имеет огромное значение, 

благодаря новым возможностям. XXI век – век информатизации, несомненно, вносит свои 

коррективы в традиционное преподавание иностранных языков. И наша задача - научиться правильно 

и эффективно использовать современные информационные технологии в образовательном процессе в 

рамках вуза. Компьютер может выполнять многие функции и не зря, поэтому, его часто сравнивают с 

искусственным интеллектом.  

Внедрение современной компьютерной техники и средств передачи информации в различные 

сферы человеческой деятельности привело к появлению принципиально новых способов 

осуществления этой деятельности. Эти способы, основанные на широком использовании уникальных 

возможностей компьютерной техники по обработке, хранению и предоставлению информации, 

объединены в понятие новые информационные технологии (НИТ).  

Широкие перспективы для НИТ открываются и в педагогической области. Использование НИТ в 

учебно-педагогическом процессе представляет, по мнению специалистов, качественно новый этап в 

теории и практике педагогики. Стремление прогрессивных педагогов удовлетворить возрастающие 

потребности в образовании путем использования возможностей НИТ вызывает к жизни и новые 

формы обучения. 

В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в вузе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы 

преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам 

является формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому 

овладению иностранным языком.  

Задача преподавателя состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность 

учащегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные методики такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика с использованием новых информационных технологий и 

Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей студентов, их 

уровня обученности, склонностей и т.д. Можно выделить два основных способа интеграции НИТ в 

процесс обучения иностранному языку в высшем образовании. Во-первых, НИТ могут стать основой 

занятия, определять весь процесс обучения (например, система управления курсами Moodle). Во-

вторых, НИТ могут функционировать как вспомогательные ресурсы, помогающие обеспечить 

интерактивность занятий, провести тестирования и организовать самостоятельную работу студентов 

(например, телемосты и звонки по скайпу, интернет-технология Kahoot). 

Рассмотрим использование системы управления курсами Moodle. 

Система управления курсами Moodle может использоваться как для дистанционного обучения, так 

и на аудиторных занятиях. Особенно полезно использовать данную систему совместно с так 

называемой методикой перевернутого обучения (flipped classroom). Дж. Бергманн, один из ее 

создателей, пишет, что преподаватель «переворачивает» процесс обучения: объяснение материала 

происходит вне класса, дома, а то, что принято называть домашним заданием, выполняется на 

занятии [5]. Эта методика может применяться при преподавании любых дисциплин в вузе. Так, при 
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обучении английскому языку могут создаваться видеоуроки, посвященные объяснению 

грамматического материала, длительностью не более 15 минут. Студенты смотрят эти видеоуроки 

дома, а на самом занятии происходит отработка материала, разъясняются трудные моменты. 

Подготовка видеоуроков требует вложения энергии и времени от преподавателя, что, однако, 

позволяет высвободить до 15 минут на занятии [3, с. 206]. Преподаватель, заходя в аудиторию, уже 

знает, что будет работать со студентами, знакомыми с теорией. Система управления курсами Moodle 

позволяет преподавателю проследить за количеством студентов, просмотревших видеоурок. Каждый 

видеоурок также может сопровождаться небольшими тестами, результаты которых автоматически 

направляются преподавателю. Материал за весь учебный год усваивается намного быстрее, 

продвинутые студенты могут создавать самостоятельные проекты, а усваивающие материал 

медленнее получают больше внимания от преподавателя. «Перевернутая модель возлагает большую 

ответственность за обучение на плечи студентов, давая им стимул для эксперимента и эффективно 

мотивируя к получению знаний» [2, с. 29]. 

Однако даже при работе по традиционной методике, когда весь теоретический материал 

объясняется на занятии, система Moodle значительно помогает студентам. Во-первых, преподаватель 

загружает все материалы курса: презентации, которые использовались на занятии, рабочую 

программу, отсканированные отрывки из книг, аудиофайлы, видеофайлы, ссылки на интернет-

источники и т.д. – на страницу дисциплины. 

Во-вторых, все тесты и контрольные работы, выполненные на странице курса, автоматически 

отправляются преподавателю на проверку, а проверенные работы с оценками отсылаются обратно 

студенту. Данная система обеспечивает надежную связь между преподавателем и студентом в 

режиме онлайн. 

Использование НИТ при организации телемостов и звонков по скайпу. 

Как было упомянуто выше, НИТ могут использоваться как вспомогательный ресурс при 

преподавании английского языка. ИКТ позволяют организовывать телемосты со студентами из 

других университетов мира, а с помощью скайпа студенты из разных стран могут контактировать в 

удобное для себя время.  

Использование интернет-технологии Kahoot. 

Сайт Kahoot подходит для проведения викторин во время аудиторной работы 

(https://getkahoot.com/ – для создания викторин преподавателями; https://kahoot.it/#/ – для студентов, 

которые принимают участие в викторине). У преподавателя должен быть в распоряжении главный 

компьютер с выходом в Интернет, который выдает задания и ведет счет игры, проектор и экран, на 

котором проецируются вопросы и ответы. Студенты могут играть индивидуально или объединяться в 

команды. У каждого студента или каждой команды должен быть телефон или компьютер с выходом в 

Интернет. Преподаватель выдает код игры, студенты вводят его и начинают участвовать в викторине. 

Наибольшее количество баллов получает тот игрок или та команда, который или которая отвечает не 

только правильно, но и быстро. Преподаватель может составить собственную викторину по вопросам 

грамматики или культурологическим темам. Кроме того, в свободном доступе имеется огромное 

количество викторин, составленных другими преподавателями. Можно использовать эти викторины 

или адаптировать их в соответствии с уровнем знаний студентов. Как подчеркивают А. А. и С. В. 

Буренковы, успешное использование ИКТ достигается за счет следующих факторов: «оптимальный 

выбор материалов и средств обучения для аудиторной работы, методически грамотная организация 

самостоятельной работы студентов с использованием новейших средств обучения, эффективное 

сочетание аудиторной и внеаудиторной работы (а не замена одной формы другой!)» [1, c. 173]. 

Таким образом, ИКТ являются неотъемлемой частью процесса обучения, часто определяют его 

эффективность. Необходимость использования НИТ определяется тем фактом, что они помогают 

сформировать устойчивую положительную мотивацию к изучению английского языка, развивают у 

студентов способность к самоорганизации и самообразованию. Тем не менее наличие разнообразных 

возможностей использования НИТ затрудняет выбор наиболее оптимальных средств, подходящих 

для конкретной группы студентов и определенного направления подготовки. Важно обеспечить 

студента теми инструментами, которые помогут ему в дальнейшем самостоятельно изучать и 

использовать иностранный язык. 
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Бҥгінгі таңда экономикалық білімсіз сапалы да тҧрақты білім алу мҥмкін емес. Экономика қоғам 

ҿміріне ықпал ететін басты ғылымдардың бірі. Оқушылардың экономикалық білімдері мектеп 

табалдырығынан басталса, еліміздің сауатты азаматтары мен жауапты мамандары мол болып, жаңа 

дамып келе жатқан еліміздің экономикасы ҥшін тиімді болар еді. Бҽсекеге қабілетті, дамыған елдер 

қатарына ену мҥмкіндігі жақындай тҥсер еді. 

Ҽлемдік жаһандану шеңберінде Қазақстан ҥшін бір уақытта ҥш талапты бірдей сақтау басты бағыт 

болып табылады. Ҽлемдік экономикаға бірігу, халықаралық аренада бҽсекелестікті сақтау жҽне ел 

ішінде осы ҥрдістердің маңызды жҽне елеулі ҿзгерістерге ҽкелуін қамтамасыз ету. 

Тҽуелсіздік алғалы бері еліміздің кҿптеген тҥбегейлі экономикалық, саяси-ҽлеуметтік 

реформалары жҥргізіліп, білім беру саласы да қамтылуда. Қазақстан Республикасы ҿз егемендігін 

алған кезеңнен бастап нарықтық экономиканы бастан ҿткеріп отыр. Нарық экономикасының басты 

қозғаушы кҥші – тауар ҿндірушілердің тауарлар мен қызметті тҧтынушылар ҥшін кҥресі ретінде 

кҿрінеді. Оқушылар нарық заңдылықтарын ерте бастан зерттеп, зерделеп ҥйрене отырып ҿмір 

сҥрудің ҽлеуметтік тҽжірибесін қалыптастырады. Оқыту бағдарламасымен қатар колледжде 

оқушылар оқу жҽне еңбек қызметтері кезінде қалыптасатын тҧлға аралық қарым-қатынастардың 

бағдарламасын меңгереді. Оқушылардың кҽсіби бағыттағы мҽселелерді қамтитын, ересек ҿмірге ену 

дайындығын дағдыландыруда, адам белсенділігінің негізгі кҿзі мен тҧлғаның қажеттіліктерінің 

дамуы ҥлкен маңызға ие болады. 

Нарықтық қатынастардың ҿріс алуы жеке меншіктің ҽр тҥрінің, кҽсіпкерліктің пайда болуына 

байланысты болып жатқан Қазақстандағы ҽлеуметтік –экономикалық реформалар білім беру 

жҥйесіне, колледжде оқыту процесіне қойылатын талаптарды орындай отырып, оқушыларды ҿздерін 

қоршаған ҽлем, табиғи жҽне адамдар дҥниесі ретінде, олардың қажеттілігін қағаттандыру тҽсілдерін 

таныстырады. Экономиканы ҥйрене отырып, оқушы адамның ҥш тҥрлі рольді ойнайтынын тҥсінеді: 

жеке тҧлға, қызметкер, тҧтынушы. Осы  рольдердің ҽрқайсысын табысты орындау ҥшін мақсатты 

дҧрыс қойып, қажетті шешімдерді қабылдай білуге жҽне экономикалық дҥниетанымды 

қалыптастыруға мҥмкіндік алады. 

Қазақстандық қоғамның дамуындағы экономикалық – ҽлеуметтік, саяси ҿзгерістер колледж 

алдына жаңа міндеттер жҥктеуде. Колледжде жеке тҧлғаны рухани қалыптастыру ҥшін белгілі бір 

білім, іскерлік пен дағдыларды ҥйрететін экономикалық білім беру қажет етіледі. Оқушылардың 

белсенділігін оятатын экономика пҽнінің ҿзекті мҽселерін сҿз ету маңызды қҧндылық болып 

табылады. 

Жалпы бҽсекелестік қатынастар туралы айтылса, онда бҽсекелестік қатынастар мен экономикалық 

субьекті арасындағы қатынастар кез келген экономикалық жҥйеге тҽн. Олар ресурстардың 

шектеулілігінің болмай қоймайтын салдарлары болып табылады. Ресурстар шектеулі болғандықтан, 

шаруашылық жҥргізуші субьектілер оларға ие болу ҥшін кҥресуге мҽжбҥр болады. Оқушылар 

экономикалық білім ала отырып, ресурстардың шектеулілігін ескереді, ҧқыптылық пен ҥнемшілдікке, 
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ысырап етпеуге дағдыланады. 

Кез келген ҿркениетті елдің рухани бостандығының нышаны білімнің биік байрағы екендігі рас. 

Тҽуелсіздік тҧғырына табан тіреген сҽттен бастап еліміз еңсесін тіктеп, ҽлемдік ҿркениет кҿшіне жеке 

қосылды. Қазақ елдігінің кҿсегесін кҿркейтудің кілті, парасат пайымы биік, саналы жас ҧрпақ 

тҽрбелеу деп білетін Елбасымыздың кҿреген саясатының арқасында біздің ел ҿз азаматтарының 

келешегі, ҿзінің болашағы ҥшін барын жасауда. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы ҽлеуметтік экономикалық жағдай макро жҽне 

микро экономикалық кҿрсеткіштерінің жақсаруымен, индустриалдық- инновациялық даму 

стратегиясын іске асыру шегінде сапалы жаңа кезеңге ҿтуімен, ҽлеуметтік мҧқтаждықтарға, 

кҽсіпкерлікті дамытуға арналған мемлекеттік шығыстардың ҿсуімен, халықтың тҧрмыс деңгейінің 

артуымен, ҽлеуметтік экономикалық қоғамдастыққа одан ҽрі біріктіруімен сипатталады. 

Экономика саласында экономикалық ақпаратты автоматтындырып ҿңдеу технологиялары даму 

ҥстінде. Қоғамды ақпараттандыру - кез келген ақпарат кҿзіне қол жеткізуді қамтамасыз ететін ҿзара 

байланысты саяси, ҽлеуметтік-экономикалық ғылыми факторлардың жиынтығы. Ақпараттандыру 

қызметтің барлық саласында ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалануды, ғаламдандыруды 

білдіреді. 

Бҧл кҥндері телекоммуникация адамдардың пікір алмасу қҧралына айналды. Ҽлемдік ғаламтор-

интернет пайда болды. Кҥн сайын жаңа технологиямен жабдықталған сапалы ҿнімдер мен тҥрлі 

жағымды жаңалықтардың болуы қуантады. 

Қазіргі заман талаптарының ҿзгермелі ҽрі ҧшқырлығы соншалықты, кез келген қызметті сапалы 

ҽрі толық қанды атқару ҥшін бір кездері алған білім-білігің аздық ете бастайды. Ҽсіресе қоғам 

дамуының қазіргідей кҥрделі де ҿтпелі дҽуірінде бҧл мҽселе кҥн тҽртібінен тҥсер емес. Сондықтан 

бҽсекеге қабілетін арттыру ҥшін кейбір жастар шетелге барып білім алуды жҿн санайды. Ҿз 

мемлекетіміз де жапондық жҽне басқа да дамыған ҿркениетті елдердің білім экономикасының 

сапалылығына мҽн беріп, білімді ҧрпақ тҽрбиелеуді басты назарда ҧстап отыр. 

«Білім беру технологиясы» - ҧғымын  мҧғалімдер мен студенттердің білім берудің жоспарланған 

мақсаттарына бағытталып, арнайы ҧйымдастырылған ҿзара қарым - қатынас процесі технологиясы 

ретінде қолданамыз. Білім берудін технологиясына — оқытудың техникалық қҧралдары, білім беруде 

қолданылатын ақпараттық технологиялар, қашықтан оқыту да жатады. 

Сонымен, педагогикалық технологияны — оқыту ҥрдісін тҥгелдей қолдану жҽне бағалау, сол 

сияқты, білімді адамдар мен техника ресурстарын ескеру арқылы білімді игеру жҽне осы жолда 

тиімді тҥріне жету ҥшін оларды жоспарлаудың жҥйелі ҽдісі ретінде қарастыруға болады. 

Білім берудің технологиясы педагогикалық пҽн ретінде дидактикадан кейінгі орынды алады. 

Оқытудын технологиясын —  қолданбалы дидактика десе де болады. Бір сҿзбен айтқанда, оқытудың 

технологиясы - оқыту іс - ҽрекетінің ҽдіс - тҽсілдері мен қҧралдарын ҧйымдастыру жҽне қолдану 

теориясы. 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан - 

жақты маман болу мҥмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру тҧлғаның интеллектуалдық, кҽсіптік, 

адамгершілік, рухани, азаматтық жҽне де басқа кҿптеген адами келбетінің қалыптасуына игі ҽсерін 

тигізеді, ҿзін - ҿзі дамытып, оқу - тҽрбие процесін тиімді ҧйымдастыруына кҿмектеседі. Қазіргі 

педагогика жаңалықтарын пҽн ерекшелігіне қарай қолдана білу - оқыту мақсатына жетудің бірден - 

бір жолы. Осы жолда педагогикалық технология оқыту мақсатына жетудің тиімді, нақты жолдарын 

кҿрсетеді. Оқытудың жаңа технологиясы іс - ҽрекеттің жоспарланған нҽтижесіне жетудің шартты 

тҽсілі ретінде қарастырылатын жаңа ҽдістердің жиынтығынан тҧрады. Оның дҽстҥрлі оқыту 

технологиясынан ерекшелігі мынада: 

- білім алушы тҧлғаның интеллектуалды дамуы аз уақыт ішінде қабылдау дҽрежесінің жоғары 

мҿлшеріне жетуіне бағытталғандығы; 

-  білім алушы мен мҧғалімнің белсенділігінің сҽйкес болуы; 

- мҧғалім мен білім алушының ҿзара қарым - қатынасында жауапкершіліктің міндеттілігі. 

Оқытудың дамыту функциясы білім алушы тҧлғасын жетілдіруге бағытталған арнайы 

дайындалған кейбір оқыту технологиясында, ҽдістемелік жҥйелері мен ҽдістерде жҥзеге асырылады. 

Оларға бҥгінгі ҿркендеп келе жатқан жаңа сипаттағы жаңа технологияларды жатқызуға болады. 

Олар: «Дамыта оқыту технологиясы», «Модульдік оқыту технологиясы», «Сын тҧрғысынан ойлауды 

дамыту технологиясы» т.б. жатады. 

Қорыта айтқанда, инновациялық технологиялардың қай тҥрін алсақ та,  олардың тиімділігі тек 

қана мҧғалімнің шеберлігімен жҽне осы шеберлікті шыңдай тҥскендігімен ғана шын кҥшіне ие бола 

алады. Сондықтан білім алушылардың ынтасын арттыруға арналған ҽдістемелік қҧралдардың жҥйесі 
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мен амалдары ҽр мҧғалімнен оларды терең игеруін, іске асыруын жҽне оған сай болатын іскерлікті 

талап етеді. 
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Тҥйіндеме 

Бҧл мақалада Еуразия гуманитарлық институтында ашылған «Асыл жҥрек» инклюзивті білім беру 

клубының жҥргізілген жҧмыстары мен инклюзивті білім беру бағдарламасы бойынша оқитын 

студенттерге психологиялық-педагогикалық қолдау кҿрсету барысында зерттеу жҧмыстары 

жҥргізіліп,студенттердің стресстік,агрессиялық кҥйі мен ҥрейлену деңгейі,ҿзін-ҿзі бағалау 

кҿрсеткіштері анықталды. 

Резюме 

В этой статье рассматривается работа инклюзивного образовательного клуба «Асыл жҥрек», 

который открылся в Евразийском гуманитарном институте. В ходе исследований по инклюзивным 

образовательным программам была оказана психологическая и педагогическая поддержка, был 

определен уровень стресса, агрессии и самооценки студентов. 

Resume 
This article deals with the work of the inclusive educational club «Asyl Zhurek», which opened in the 

Eurasian Humanitarian Institute. During studies on inclusive educational programs, psychological and 

pedagogical support was provided and the level of stress, aggression and self-esteem of students was 

determined. 

Қазіргі таңда инклюзивті білім беру ҽлемдік деңгейдегі ҿзекті мҽселелердің бірі. Бҧл мҽселе 

Қазақстанда да назардан тыс қалған жоқ. Жыл сайын мҥмкіндігі шектеулі балалардың саны артып 

жатқандықтан, бҧл мҽселе ерекше кҿңіл аударуды талап етеді. Білім беру жҥйесі мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың білім алуына кезекті мҥмкіндіктерді жоғары дҽрежеде дамытуы тиіс, яғни 

балабақшаларда, жалпыға білім беретін орта мектептерде, кҽсіби лицейлерде жҽне жоғары оқу 

орындарында. 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі заңында даму мҥмкіндігі шектелген барлық 

балалар психологиялық-медицина-педагогикалық кеңестің қортындысына сҽйкес арнайы тҥзету 

мекемелерінде жҽне мемлекеттік білім жалпы беретін мектептерде тегін оқуға қҧқылы деп шешілген 

[1]. 

Инклюзивті білім беру – сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында мҥмкіндігі 

шектеулі балаларды дамуындағы ерекшеліктері мен кедергілеріне қарамай білім беру жҽне ҽлеуметке 

бейімдеу ҥдерісі. 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру практикасын енгізуде, оның қҧқықтық жҽне 

нормативтік базасын дамытуда профессор Р.А. Сҥлейменов  ҥлесін қосты. Бҧл идеяның дамуына, 

инклюзивті білім беру жағдайында жҧмыс істеуге оқытушыларды даярлау мҽселелерiн қарастырған 

профессор З. А. Мовкебаев зерттеу ҥлесін қосты. Мҥмкіндігі шектеулі балаларды жалпыға бірдей 

білім беретін мектепте білім алуын ғылыми-ҽдістемелік аспектінің ҧйымдастырушылық-

педагогикалық шарттарына қосып жарыққа шығарған,алғашқы зерттеуші  А.А. Байтҧрсынов. [2]. 

Бҥгінгі таңда ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалар саны  144 783 баланы қҧрайды, оның 

ішінде 96 555 мектеп жасында жҽне 48228 мектепке дейінгі жаста. 

Қазақстан Республикасында білім беруді жҽне ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы аясында     2019 жылға қарай: 

- мектепке дейінгі ҧйымдардың 30 %;   мектептердің  70% инклюзивті білім беру ҥшін жағдай 

жасау; 
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- психологиялық-педагогикалық тҥзеу жҽне психологиялық-

педагогикалықконсультацияларкабинеттері  желісін кеңейту. 

2016-2017 оқу жылында 10% (4910 б/б-дан  495 б/б) балабақша  инклюзивті білім беруді енгізді, 

онда 6130 детейбала, 44,7%  немесе 3289 мектеп инклюзивті білім беру ҥшін жағдай жасады 

(40 мыңнан астам бала). 

Педагогтар мен ата-аналарға ғылыми-ҽдістемелік, ҧйымдық-консультативтік кҿмек кҿрсету ҥшін 

7 инклюзивтік білім беру жҿніндегі  ресурстық орталығы қҧрылды (Ақтҿбе – 1, Ақмола -1, Қарағанды 

– 1, БҚО – 2, Қызылорда – 1, ҚАЗ ҦПУ- 1). Сонымен қатар, Астана қаласындағы Еуразия 

гуманитарлық институтында 2015-2016 жылғы оқу жылында ашылған «Асыл жҥрек» инклюзивті 

білім беру клубын осы қатарларға қосуға болады.  

Қазіргі таңда «Асыл жҥрек» клубында 25 волонтер-студенттер бар. Олар ҿз жҧмыстарын 

қарқынды тҥрде жҥргізіп келеді. Еуразия гуманитарлық институтында инклюзивті білім беру 

бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге педагогикалық-психологиялық қолдауларын кҿрсетуде. 

Сол студенттер оқитын топтармен де профилактика ретінде психологиялық тренингтер ҿткізіледі. 

Қазақстан Республикасында 42 арнайы балабақша жҽне 435 арнайы топтар  жҧмыс істейді, оларда 

13 мыңнан астам мектепке дейінгі жастағы балалар білім мен тҽрбие алуда, 97 арнайы мектеп жҽне 

жалпы білім беру мектептері жанындағы  2605 арнайы  сынып жҧмыс істейді, оларда 25 мыңға жуық 

оқушы  білі алады.   

Қазіргі уақытта ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға 13 оңалту орталығы, 

149 психологиялық-педагогикалық  тҥзеу кабинеттері, 58 психологиялық-медицииналық-

педагогикалық консультацияларды, педагогикалық -коррециялау қолдауды  кҿрсетуде [3]. 

Астанада инклюзивті білім беру №65 мектеп-гимназиясында (сынып саны - 11, сыныптағы оқушы 

саны – 6-8), №68 мектепте (4 коррекциялық сынып,сыныптағы оқушы саны – 6-8) жҽне №16 орта 

мектепте жҥзеге асырылуда. 

Инклюзивті білім беру бойынша оқитын мҥмкіншілігі шектеулі студенттерді диагностикалау. 

Зерттеудің мақсаты: инклюзивті білім беру бойынша оқитын мҥмкіншілігі шектеулі студенттерге 

психологиялық-педагогикалық қолдау кҿрсетудің тиімділігін айқындау. 

Зерттеу жҧмысының  мақсатына, міндеттеріне байланысты жҽне  негізгі болжамын тексеру ҥшін 

Еуразия гуманитарлық институтында инклюзивті білім беру бағдарламасы бойынша оқитын 

мҥмкіндігі шектеулі студенттер зерттелушілер тобына алынды. Инклюзивті білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын мҥмкіндігі шектеулі студенттердің стресстік, агрессиялық,ҥрейлену кҥйлері мен 

ҿзіндік бағалауларын анықтау негізінде, сонымен қатар ол студенттерге педагогикалық-

психологиялық қолдау  кҿрсету ҥшін, зерттеуге 8 студент  жҽне сол студенттер оқитын топтар 

қатысты. 

Осы мақсатқа байланысты келесі ҽдістемелер таңдалды:  

1.Стрессті анықтау тесті; 

2.А.Басс жҽне А.Даркидің агрессияны анықтау ҽдістемесі; 

3.Ч.Д. Спилбергер жҽне Ю.Л. Ханинаның ҥрейленуді анықтау ҽдістемесі; 

4.Г.Н.Казанцеваның ҿзін-ҿзі бағалау ҽдістемесі. 

1. Мҥмкіншілігі шектеулі студенттердің стресстік жағдайын анықтау мақсатынды стрессті  тестті 

жҥргізіп нҽтижесін шығардық. Мҥмкіншілігі шектеулі студенттердің стресстік жағдайын анықтауға 

жҥргізілген тесттің нҽтижесінде қауіпті стресс жағдайында жҥрген студент жоқ, дегенімен ҽр қашан 

стрессте жҥретін студенттер 25 %-ды қҧраса,50 %-ды ҥздіксіз стрессте жҥретін студенттер саны алып 

жатыр, қалған 25 % студенттерде мҥлдем стресстік жағдай жоқ. 

2. А.Басс жҽне А.Дарки агрессияны анықтау ҽдістемесі қолдана отырып, тҿмендегідей 

қорытындыларға келдік.Бҧл ҽдістеменің кҿмегімен агрессияның орын алуын жҽне оның тҥрін, кҿрініс 

беру формасын диагностикаладық. Жазылған кҿрсеткіштерге сай агрессияның жоғарылығы 30% 

студентте байқалса, 35% студенттерде агрессияның нормада екенін кҿрсетіп тҧр,ал 35% студентте 

агрессия жоқ. 

3. Ч.Д. Спилбергер жҽне Ю.Л. Ханиннің ҽдістемесі арқылы мҥмкіншілігі шектеулі студенттердің 

ҥрейлену деңгейін анықтадық.Ч.Д. Спилбергер жҽне Ю.Л. Ханина ҽдістемесінің нҽтижесі бойынша 

мҥмкіншілігі шектеулі студенттердің 50 %,яғни студенттердің жартысында жоғары деңгейдегі 

ҥрейлену байқалады. Орташа ҥрейлену деңгейіндегі студенттердің саны 25 % қҧраса, тҿмен 

деңгейдегі ҥрейленудің нҽтижесі сҽйкесінше 25 % қҧрап отыр. 

4. Ҿзін-ҿзі бағалауға арналған Г.Н.Казанцеваның ҽдістемесі.Зерттеу нҽтижелерінің қорытындысы 

бойынша студенттердің 75 % ҿзіндік бағалауы жоғары дҽрежеде екенін кҿрсетсе, қалған 25 % 

студенттерде ҿзіндік бағалау тҿмен екенін кҿрсетіп тҧр. 
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Сонымен қатар тізімдегі студенттер оқитын топтармен сҧхбат алынды. Соның нҽтижесінде 

студенттердің кҿзқарастары оңтайлы, жағымды екені анықталды. 

Жоғарыда жҥргізілген (стрестік кҥйін анықтау, Басса-Даркидің ҥрейленуді анықтайтын тесті жҽне 

Спилбергер-Ханиннің агрессиясын, Г.Н. Казанцеваның ҿз-ҿзін бағалауды анықтайтын) тесттерінің 

нҽтижесіне сҥйене отырып, Еуразия гуманитарлық институтында инклюзивті білім беру 

бағдарламасы бойынша оқитын мҥмкіншілігі шектеулі студенттерге педагогикалық-психологиялық 

қолдау кҿрсету тренингтері жҥргізіледі. 

Осы педагогикалық-психологиялық қолдау кҿрсету мақсатында сынақтан ҿткізілген 

бағдарламаның нҽтижелері негізінде ҧсыныстар жасалынды:  

Мҥмкіндігі шектеулі баламен жҧмыс бастауда ескеретін ҧсыныстар:  

1. Тҥзету жҧмыстарын ерте жастан бастаса, тҥзету жҧмысы тиімді болады.  

2. Студент ҿзін тыныш, ыңғайлы сезінуі керек.  

3. Баланың жетістігін мадақтау керек, дҧрыс істемеген жағдайда жазаламай, ҧрыспай ақырын 

тҥсіндіру керек.  

4. Қойылатын талаптар жҥйелі жҽне топтың мҥшелеріне бірдей болу керек.  

5.Баланың айтқан сҿздерін, іс-ҽрекеттерін байланыстыру. 

6.Мҥмкіншілігі шектеулі балалардың ҽлеуметтенуіне қолайлы жағдай жасау (ҿз қатарларымен 

оңтайлы қарым-қатынас жасауына қолдау кҿрсету). 

Әдебиеттер: 
1. Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 

ограниченными возможностями» от 11 июля 2002 года №343. 

2. «Открытая школа» № 7 (118) сентябрь 2012 г., Р.А. Сулейменова  «Методологические подходы к 

развитию инклюзивного образования в РК»,электронный ресурс 

3. «Қазақстандағы инклюзивті білім берудің дамуы», www.primeminister.kz, электронды ресурс 
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Обучение иностранным языкам в условиях неязыкового вуза имеет свои особенности. 

Предусматривается  увеличение объема и роли самостоятельной работы студентов, широкое 

применение активных методов обучения и многое другое. Это обусловливает насущную 

необходимость разработки и применения инновационных образовательных технологий и личностно-

ориентированного подхода в обучении.  

В этой связи использование различных методов активизации познавательной деятельности 

студентов в изучении иностранных языков является весьма актуальным. Существенный вклад в 

развитие и разработку активных методов обучения внесли Л.С. Выготский, А.М. Смолкин, 

М.М. Бирштейн, А.А. Вербицкий, В.Ф. Комаров, А.Л. Лившиц и др. Характерная черта  современных 

активных методов обучения - их интерактивная направленность, высокая степень мотивации и 

творчества[1]. Они решают три основные задачи (учебно-познавательную, коммуникативно-

развивающую, социально-ориентированную) и позволяют: стимулировать мыслительные процессы 

обучающихся студентов;  

• эмоционально положительно воспринимать процесс обучения;  

• улучшать результаты процесса обучения;  

• формировать общекультурные компетенции;  

• формировать интеллектуальную личность, способную самостоятельно приобретать знания и 

использовать их на практике, а также ориентироваться в ситуациях, складывающихся в современном 

межкультурном пространстве.   

Целью данного доклада является краткий обзор активных методов обучения, а также более 

детальное рассмотрение применения отдельных методов активного обучения (АМО) в практике 

обучения иностранному языку. 

В основе активных методов лежит диалог, как между преподавателем и студентами, так и между 

http://www.primeminister.kz/
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самими студентами. В процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать 

проблемы коллективно, развивается речь студентов. Активные методы обучения направлены на 

привлечение студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают личностный 

интерес к решению каких-либо познавательных задач, возможность применения студентами 

полученных знаний [2].  Для таких учебных занятий является важным, чтобы в усвоении знаний, 

умений, навыков участвовали все психические процессы, такие как речь, память, воображение и т.д. 

Рассмотрим три основных этапа развития познавательного интереса к иностранному языку, 

иноязычной языковой и социокультурной среде в процессе обучения.  

Первый этап, этап первичного овладения знаниями, характеризуется практической новизной 

изучаемого материала и началом формирования умений и навыков. Познавательный интерес на этом 

этапе зависит во многом от возможностей преподавателя методически правильно и творчески 

представить изучаемый материал, эмоционально стимулировать познавательные стремления 

обучаемого и его желание познакомиться с новой новой социокультурной средой. 

Второй этап характеризуется появлением устойчивого интереса к изучаемому предмету в целом 

или его отдельных компонентов (при условии предварительной сформированности мотивов и 

потребностей). Здесь особенно необходимыми становятся активные методы обучения.  

       На третьем этапе познавательный интерес к иностранному языку становится неотъемлемой 

частью ценностных ориентиров личности, входит в систему ее жизненных планов и целей. 

На всех трех этапах наиболее эффективным средством оптимизации познавательной деятельности 

студентов является активизация методов обучения [3].  

А.М. Смолкин различает имитационные и неимитационные активные методы обучения. Один из  

имитационных методов в образовании - кейс-стади - берѐт своѐ начало в двадцатых годах прошлого 

века. В современной педагогике он может быть назван методом анализа конкретных ситуаций. Суть 

метода довольно проста: для организации обучения используются описания конкретных ситуаций (от 

английского «case» - случай). Case Study – это специфический метод обучения, применяемый для 

решения образовательных задач. Кейс – это описание ситуации, которая имела место в той или иной 

практике и содержит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего рода 

инструмент, посредством которого в учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, 

практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение. Кейсы 

обычно подготовлены в письменной форме и составлены, исходя из опыта реальных людей.  

Благодаря высокой концентрации ролей в кейсах, данная технология близка к игровым методам и 

проблемному обучению.  

Кейс - явление сложное; он должен содержать максимально реальную картину и конкретные 

факты, а также иметь стабильный набор характеристик. Каждый кейс должен включать в себя 

следующие аспекты: проблемный, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, 

временной, пространственный. Задача студентов – осмыслить предложенную жизненную ситуацию, 

описание которой отражает не только практическую проблему, но и актуализирует ранее усвоенный 

комплекс знаний, чѐтко сформулировать и квалифицировать проблему и выработать определѐнный 

алгоритм деятельности, который ведѐт к решению проблемы. Существует широкий круг 

образовательных задач и возможностей кейсового метода: приобретение новых знаний и развитие 

общих представлений; развитие у обучающихся самостоятельного критического и стратегического 

мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано 

высказать свою; приобретение навыков анализа сложных и неструктурированных проблем; развитие 

здравого смысла, чувства ответственности за принятое решение, умения общаться; приобретение 

навыков разработки действий и их осуществления; возможность работать в команде; 

возможность находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Для того чтобы будущие выпускники могли чувствовать себя уверенно в реальной жизненной 

ситуации, они и на занятиях должны быть поставлены в такие условия, при которых с помощью 

иностранного языка они могли бы решить нужные для себя проблемы. 

Применение кейс-метода на занятиях по английскому языку в профессиональной среде (деловой 

английский, английский для менеджеров, английский для экономистов, английский для специалистов 

в области рекламы, для специалистов по связям с общественностью) преследует две 

взаимодополняющие цели, а именно: дальнейшее совершенствование коммуникативной компетенции 

(лингвистической и социокультурной) и формирование профессиональных качеств обучаемых. 

Знакомство с кейсом (чтение профессионально направленного текста, в котором сформулирована 

задача по специальности, в оригинале или с небольшими сокращениями и незначительной 

адаптацией, и последующий перевод), самостоятельный поиск решения (внутренняя монологическая 
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речь на английском языке), процесс анализа ситуации во время занятия (монологическая и 

диалогическая речь, подготовленная и спонтанная, также на английском языке) – всѐ это примеры 

коммуникативных задач.  

Аудиторное общение, связанное с работой над кейсом, которому присущи спор, дискуссия, 

аргументация, описание, сравнение, убеждение и другие речевые акты, тренирует навык выработки 

правильной стратегии речевого поведения, соблюдения норм и правил англоязычного общения. 

Комментарии студентов по содержанию кейса оцениваются преподавателем по следующим навыкам: 

аналитический, управленческий, навык принятия решения, навык межличностного общения, 

творческий подход, навык устного и письменного общения на английском языке (лексико-

грамматический аспект). Поэтому метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного 

материала и особые способы его использования в учебной практике английского языка.  

Иноязычная речевая деятельность осуществляется в следующей последовательности: обсуждение 

полученной информации, содержащейся в кейсе, выделение наиболее важной информации; обмен 

мнениями и составление плана работы над проблемой; работа над проблемой (дискуссия); выработка 

решения проблемы; дискуссия для принятия окончательного решения; подготовка доклада; 

аргументированный краткий доклад.  

Case Study на английском языке рекомендуется применять на старших курсах, т.к. студентам 

необходим определѐнный запас знаний по специальности, достаточно высокий общий уровень 

владения английским языком и сформированные навыки делового общения. Кроме того, будучи 

сложным и эффективным методом обучения, кейс-метод не является универсальным и применяется 

особенно успешно только в сочетании с другими методами обучения иностранным языкам, т.к. сам 

по себе не закладывает обязательного нормативного знания языка.  

Итак, кейсовый метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. Если в течение 

учебного года такой метод применяется неоднократно, то у студентов вырабатывается устойчивый 

навык решения практических задач.  

Использование кейс-метода требует от преподавателя иностранного языка особого 

педагогического мастерства, высокой квалификации, готовности затратить серьѐзные временные 

ресурсы на подготовку к работе в данном режиме, включая возможные необходимые консультации с 

коллегами – преподавателями специальных дисциплин. Основная роль преподавателя на занятии 

состоит в направлении беседы или дискуссии, в побуждении студентов отказаться от поверхностного 

мышления, вовлечении всех студентов группы в процесс анализа кейса.  

Практика показывает, что студенты положительно реагируют на Case Study. Преподаватели, 

использующие кейс-метод в своей деятельности, говорят о достижении определенных результатов: 

1) контроль устной и письменной речи показал, что у обучающихся увеличился словарный запас; 

2) повысилась мотивация обучающихся к изучению английского языка; 

3) все больше обучающихся понимают практическую значимость умения общаться на английском 

языке. 

Вероятно, в ближайшем будущем кейсовые технологии станут одними из основных в 

преподавании не только менеджмента, экономики, социологии, политологии, маркетинга, но и 

английского языка (делового и профессионального).  

В заключение следует отметить, что применение кейсов должно быть методически, 

информационно, организационно и педагогически обоснованным и обеспеченным. Бесспорно, 

функциональное поле кейсов открывает широкие возможности для использования и дополняет 

традиционные классические методы обучения английскому языку. Использование кейсов в 

преподавании английского языка – это ещѐ один шаг к интеграции российской системы образования 

в мировое образовательное пространство. 

Литература: 
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В cовременных условиях нынешнего состояния Казахстана стоит острая задача в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, способных анализировать и выделять необходимую 

информацию в условиях непрерывного роста информации и глобальной информатизации общества, 

исследовать проблему, а также находить эффективные творческие решения, готовых 

приспосабливаться к изменчивости и находить выход в нетипичных ситуациях. В полной мере это 

относится и к педагогам, которые должны дать данному поколению достойное образование и 

воспитание. Для педагога очень важно научить студентов поиску новых путей решения проблем и 

задач в нестандартных условиях. Одним из основных путей такого образования и развития студентов 

является исследовательская деятельность. Профессор, академик РАО, В.И. Загвязинский, отмечает, 

что исследовательский элемент был, есть и, как мы полагаем, еще в большей степени будет 

важнейшим элементом практической педагогической деятельности [2]. Согласно Государственному 

стандарту высшего профессионального образования будущие специалисты должны быть готовы 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности, а это в 

свою очередь предполагает активную научно-исследовательскую деятельность студентов. 

Согласно стандарту научно-исследовательская деятельность направлена на получение и 

применение новых знаний. Она включает: фундаментальные научные исследования, в частности, это 

экспериментальная или теоретическая деятельность, которая направлена на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 

окружающей среды; прикладные научные исследования, применяющие новые знания для достижения 

практических целей и решения конкретных задач; поисковые научные исследования, благодаря 

которым приобретаются новые знания в целях их последующего практического применения 

(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные 

научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ [1]. 

Для формирования же научно-исследовательских умений и навыков у студентов необходимо для 

начала разобраться с понятиями «исследовательское умение», к определению которого существует 

несколько интерпретаций и «исследовательский навык». Например, И.А. Зимняя рассматривают 

исследовательские умения в качестве результата и меры исследовательской деятельности, т.е. как 

способность к проведению самостоятельных наблюдений, экспериментов, приобретаемую в процессе 

решения различного рода исследовательских задач. Другие авторы, такие как, М.Н. Поволяева, Н.В. 

Сычкова, П.Ю. Романов, и др. рассматривают исследовательские умения как способность к 

действиям, необходимым для выполнения исследовательской деятельности. Таким образом «умение» 

представляет собой использование имеющихся знаний для выполнения действий и приемов, 

связанных с основной целью исследовательской деятельности. 

Под навыком же понимают деятельность, сформированную путем повторения и доведения до 

автоматизма. Формирование навыка – это процесс, который достигается путем выполнения 

упражнений (целенаправленных, специально организованных повторяющихся действий) [2]. Таким 

образом, исследовательский навык – это инстинктоподобный компонент умения исследовать, 

доведенный уже до автоматизма. 

Формирование исследовательских умений и навыков у будущих педагогов физиков происходит 

поэтапно. 

На подготовительно-мотивационном этапе педагогом выявляется уровень сформированности 

исследовательских умений и мотивации к исследовательской деятельности у студентов на лекциях, 

семинарах, анкетировании, тестированиях, беседе с преподавателями. Преподаватель ставит перед 

студентами исследовательскую задачу по разделам физики, например, на практических занятиях 

предлагаются задания по подбору учебно-методической литературы по теме, анализ отрывка текста 

из литературы, составление собственного плана ответа и др. В результате этого студенты 
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приобретают очень важный и необходимый навык исследования – умение работать с 

первоисточниками, отбирать лишь необходимую учебно-методическую работу, самостоятельно 

находить информацию и анализировать ее, систематизировать, обобщать и т.д. У будущих педагогов 

формируются информационные и операционно-гностические умения анализировать факты и 

физические процессы, явления, делать выводы и др. 

На операционно-деятельностном этапе продолжают формироваться операционно-гностические 

умения уже более обширно, в виде способности находить и формулировать проблему и противоречия 

в педагогических явлениях, ставить цели и задачи, находить причинно-следственные связи 

физических явлений и процессов, формулировать предмет и объект исследования. На данном этапе 

будущими педагогами приобретается навык конструктивно-проектировочных умений, что включает 

планирование хода  научно-исследовательской работы, осуществление отбора теоретических методов 

исследования в соответствии с поставленной целью и исследовательскими задачами). Студентам 

предлагаются задания по разработке целей, задач и составлению плана предстоящего исследования, 

задания по выдвижению гипотез и оценке истинности выдвинутой гипотезы, защита своих доводов и 

выводов, практические и вычислительные задачи. 

На экспериментально-праксиологическом этапе продолжается формирование умений и навыков 

операционно-деятельностного этапа и происходит формирование следующих умений будущих 

педагогов: использование знаний физической теории в своей практической деятельности; 

применение основных и специальных методов физического анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; критическое оценивание ситуации с разных сторон; свободное 

владение компьютерными технологиями; использование методов разработки физико-математических 

и оптимизационных моделей; умение прогнозировать физические показатели и процессы; умение 

управлять предприятием, персоналом; принятие профессиональных эффективных решений с учетом 

физических, экологических последствий, требований этики и права. 

На презентационно-заключительном этапе формируется умение представлять и защищать свою 

научно-исследовательскую работу, доказывать свою точку зрения на проблему исследования, на 

эффективность сделанных выводов по работе, а также развитие ораторских способностей, выявление 

творческих подходов к представлению исследовательской работы. На данном этапе научно-

исследовательской деятельности происходит так же формирование рефлексивных умений у будущих 

педагогов путем осознания действий, выполненных работ на каждом этапе, определение ошибок и 

выявление причин, ставших помехой для достижения поставленной цели, анализ и соответствие 

полученных результатов в процессе формирования исследовательских умений с запланированным 

результатом. 

Соответствие циклограмме этапов научно-исследовательской деятельности позволит 

сформировать необходимые исследовательские умения и навыки студенту. 

На каждом этапе должно быть взаимодействие преподавателя со студентом и студента с 

преподавателем. Педагог на протяжении всей исследовательской деятельности студента должен 

мотивировать его, направлять и находить новые личностно-ориентированные подходы к раскрытию 

всех потенциалов студента, к формированию и развитию научно-исследовательских умений и 

навыков, которые помогут стать ему высококвалифицированным специалистом в своей области. 
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Кез келген мемлекеттің ҿркендеуі онда ҿмір сҥретін халықтың білім деңгейі мен денсаулығымен 

бағаланады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050:Бір мақсат, бір 
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мҥдде, бір болашақ» атты жолдауында «Мҥмкіндігі шектеулі азаматтарымызға кҿбірек кҿңіл бҿлу 

керек. Олар ҥшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес ондай адамдарға 

қамқорлық кҿрсетуге тиіс - бҧл ҿзіміздің жҽне қоғам алдындағы біздің парызымыз»  деген болатын 

[1,№11(28235)].  

Мҥмкіндігі шектеулі балалар қай кезде де философиялық ойға негіз болып келеді. Сондықтан да 

философтар, егер баланың қҧлағы есітпесе, кҿзі кҿрмесе, дҧрыс сҿйлемесе оның дҥниені, ҿзін 

қоршаған ортаны танып білуі қалай ҿтеді деген мҽселемен шҧғылданды. Аристотель мҥмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған екі трактат жазды. Кардано, Гельвеций, Дидро жҽне басқалар мҥмкіндігі 

шектеулі балалар туралы арнайы кітаптар жазды. 

Балалардың қоғамдық орнын (жағдайын) белгілейтін барлық заң ережелерінде, Рим правосында, 

Юстициан кодексінде мҥмкіндігі шектеулі  балалар жҿнінде айтылып, олардың қоғамдық жағдайы 

белгіленді. Киев Русінің негізгі (мемлекеттік қағидалар жинағы) кітаптарында, Москва мемлекетінің 

«Жҥз тарауында» («Стоглавасында») мҥмкіндігі шектеулі балалардың қоғамдағы орны ерекше 

бҧйрықтармен  шектелді. 

XVIII ғасырдан бастап, Ж.Эскирол, Э.Сеген, Ф.Гальтон, А.Бине, Э.Крепелин, Дж Кеттел сияқты 

психиатрлар, ақыл ойдың айқын бҧзылуын зерттеуге кірісті. Ғалымдардың алға қойған негізгі 

мҽселесі, интеллектуалды кемістіктің жан ауруларымен, психикалық науқастармен байланысын 

анықтау, бҧл бҧзылулардың тереңдігін ажырату болды [5,13б.].  

А.И.Радищев ҿзінің атақты трактатында мҥмкіндігі шектеулі балалар дамуының  заңдылықтарын 

анықтады. Неміс философтары Кант жҽне Бауэр мҥмкіндігі шектеулі балалардың даму ерекшеліктері 

жҿнінде жазды. 

XIX ғасырдың ортасында, кҿптеген Еуропа елдерінде жалпыға міндетті білім беру ісі еңгізілгенде 

интеллектуалды жетіспеушілік мҽселесінің мектеп бағдарламасын меңгеруге кедергі жасауы, 

дҽрігерлердің, педагогтардың, кейін психологтардың назарын ҿзіне аударды. Жан ауруы жоқ, бірақ 

бағдарламаны меңгере алмайтын балаларды топтап оқытатын кҿмекші мектептердің, сыныптардың 

ашыла бастауы, осы кезеңдерге сҽйкес келеді. 

Ресейлік ғылымда интеллектуалдық жетіспеушіліктің тҥрлі кҿріністерін зерттеу кейінгі кезде ХХ 

ғасырдың бас кезінде басталып ХХ ғасырдың 20 жылдары Л.С.Выготскийдің кҥшімен негізделген 

дефектологияның зерттеу пҽніне арналды. 

Жалпыға ортақ мектептерде білімді игеруде артта қалатын балалар бар екендігіне тҧңғыш рет 

ғҧламалардың назарын аударған К.Д. Ушинский болды. К.Д.Ушинский ҿз еңбектерінде мектеп 

оқушыларының арасында, жҥйкелік психикалық ерекшеліктердің салдарынан оқуда ҥлгермейтін 

балалардың кездесетіндігі туралы ескертеді. Педагогтар мен психологтар мҧндай ҥлгермеушіліктің 

себебін анықтауға ҥлкен мҽн берді. Кҿп жағдайда, бҧл ақыл ойдың кемістігімен тҥсіндіріледі, балалар 

кҿмекші мектептерге жіберіледі. Ресейде кҿмекші мектептер 1908-1910 жылдары ашыла бастады. 

Педагогтар мен психологтар осы артта қалушылықтың талдауына кҿп кҿңіл бҿлген. Жиі жағдайда 

білімді игерудегі артта қалушылықты ақыл ой жетіспеушілігімен тҥсіндіретін жҽне осы жағдайға 

байланысты Ресейде кҿмекші мектептер ашыла басталды. 

ХІХ ғ ортасында дҽрігерлер ақыл-ойы тежеу балаларды психиатриялық емхананың басқа 

пациенттерінен бҿле бастады. Оларды тҽрбиелеу жҽне оқыту барысында олардың психикалық іс 

ҽрекетінің ерекшеліктері жҿнінде білімдер мен мағлҧматтар жинақталды. 1915 — 1916 жылдары 

Ресейде Г.Я. Трошиннің «Тҽрбиелеудің антропологиялық негіздері. Дамуы қалыпты жҽне дамуы 

тежеу балалардың салыстырмалы психологиясы» атты тҧңғыш фундаменталды еңбегі шықты. Автор 

бҧл еңбекте шетелдердің жҽне ресейлік зерттеушілерден алынған материалдарды қорытындылады. 

Олардың негізінде ақыл - ойының дамуы тежеу балалардың танымдық процесстері мен жеке 

тҧлғалық ерекшелігі жҿнінде бірқатар қызық тҧжырымдамалар білдіртті. Соның ішінде дамуы 

тежелген балалардың дамуы, дамуы дҧрыс жҽне дамуы бҧрыс балаларды дамытудың 

заңдылықтарының ортақтығы жҿнінде сияқты тҧжырымдамалар. 

1929 жылы Мҽскеуде балалар ҥйлердің жҽне арнайы мектептердің ғылыми тҽжірибелік институты 

ашылды, мҧнда кҿптеген жас ғалымдар кҥштері жҧмылдырылды. Олардың арасында Л.С. Выготский 

Ресейде жалпы жҽне арнайы психологиясының дамуына зор ҥлесін қосты. Ол маңызды теориялық 

ережелерді қҧрастырды: 

- Адамзат психикасының қҧрылысы жҥйе тҥрде, оның бір буынының бҧзылуы барлық жҥйенің 

қызмет етуін ҿзгертеді; 

- Баланың дамуының актуалды жҽне жақын арадағы зоналары жҿнінде 

- Дамуы дҧрыс жҽне аномалиялық балалардың дамуын шарттайтын факторлардың ҧқсастығы 

жҿнінде; 
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- Мҥмкіндігі шектеулі баланың дамуындағы алғашқы жҽне екінші қатарлы ауытқуы жҿнінде; 

- Психикалық дамуы кешеуілдеген балалармен коррекциялық педагогикалық жҧмысының 

негізгі бағыттары жҿнінде; 

- Баланың жоғары психикалық қызметтерінің дамуының факторы ретінде ҧжым жҿнінде; 

- Ақыл - ой жетіспеушілігі кезінде интеллект жҽне аффекттің арақатынасының ҿзгеруі жҿнінде; 

- Психикалық дамуы кешеуілдеген балаға ертеден коррекциялық педагогикалық ықпал етудің 

маңызы жҿнінде болды [6,170б.].  

  ҚР «Білім туралы» Заңындағы 6 бапқа сҽйкес: «білім беру саласындағы жергілікті ҿкілді 

атқарушы органдардың қҧзыреті – мҥмкіншілігі шектеулі тҧлғаларды оңалтуды жҽне ҽлеуметтік 

бейімдеуді қамтамасыз ету»  туралы айтылады [7]. Мҥмкіндігі шектеулі баланы қоғамға енгізудің 

қиындығы, бір жағынан бала дамуындағы дене жҽне психологиялық ауытқулары болса, екінші 

жағынан ҽлеуметтік жҥйенің дҧрыс қалыптаспағандығы, мҥмкіндігі шектеулі баланың қалыпты ҿмір 

сҥруіне кедергі келтіреді. 

Мҥмкіндігі шектеулі балалардың  қоғамға ҽкелетін қасіреті зор: баланың ҿзіне, ата-анасына, 

достарына, мектепке,  туған туыстарына, демографиялық ҿсімге, отбасының азаюына, отбасын 

қҧрған жағдайда ата-ана міндетін толықтай атқара алмауы тағы басқа. 

Мҥгедек бала тҽрбиелеп отырған отбасы - бҧл ерекше мҽртебеге ие отбасы. Олардың 

ерекшеліктері мен проблемалары, сол отбасы мҥшелерінің жеке ерекшеліктерімен, олардың ҿзара 

қарым - қатынастарымен ғана анықталмайды, бҧл отбасында кемтар баланың қиындықтары басым 

болады, кҿп жағдайда, мҥгедек баланың анасына, жҧмыс істеуден бас тартуға тура келеді. Кішкентай 

мҥгедек балалар оқшау ҿмір сҥрмейді, отбасы, бала ҥшін анағҧрлым жайлы, ҽрі жақын ҽлеуметтік 

орта. Бірақ, отбасында кемтар баланың болуы тҽрізді жағдай отбасының кейбір мҥмкіндіктерін 

шектейді. Мысалы, отбасы мҥшелеріне мол табыс табу мҥмкіндігінен, ҽлеуметтік белсенділіктен 

немесе алыс, қымбат жерлерде демалу тҽрізді мҥмкіндіктерден, бас тартуға тура келеді. 

Даму мҥмкіндігі шектеулі бала тҽрбиелеп отырған отбасылардың, ҽдетте дҽрігерлік жҽне 

ҽлеуметтік қызметтерге қажеттіліктері, олардың ҽлеуметтік жағдайына сай бола бермейді. 

Осыған байланысты, ҽлеуметтік ҧйымдардың, мекемелердің қызметкерлері, мҧндай отбасыларына 

ҽлеуметтік реабилитациялық кҿмек кҿрсетеді. Даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды ҽлеуметтік 

реабилитациялау технологиясы, барлық шараларға ата-аналардың қатысуын міндеттейді. Сҿйтіп, 

балалар мен ата-аналарды қатар оқып ҥйретеді, ата-аналар ҥйде баламен жҧмыс істеуге, оны 

ҽлеуметтік ортада, тҽуелсіз ҿмір сҥруге баулуға ҥйренеді. 

Отбасы - баланың тығыз араласатын, ең жақын ҽлеуметтік ортасы. Отбасында кемтар баланың 

дҥниеге келуі, ҽрине ата - анаға ҿте ауыр соққы болып тиеді. Егер отбасында дені сау баланың 

дҥниеге келуі, адамзат баласына жаңа бір қуаныш, мақтаныш, рахат сезім ҽкелетін болса, кеміс 

баланың тууы керісінше, отбасындағы зҧлмат тҽрізді бағаланады. Осы жағдай негізінде, ата аналар 

арасындағы қарым қатынастар бҧзылады, кейбір жағдайда ата-аналар ажырасады немесе баладан 

мҥлдем бас тартады. Кеміс баланың дҥниеге келуі, барлық ата-анаға бірдей ҽсер етпейді, бірақ басым 

кҿпшілігін кҥшті психологиялық кҥйзеліске стресс ҧшыратады, сҿйтіп психиканың бҧзылуына ҽкеп 

соқтырады. Ата-аналардың кҿпшілігі, кҥнделікті тіршілікті жалғастыру қажеттілігін сезінеді, 

біртіндеп кҥш жинайды, сҿйтіп, кеміс баланы тҽрбиелеуге кіріседі. 

Кеміс баласы бар отбасында, толып жатқан проблемалар туындайды: дамудағы кемістіктің қандай 

кҿріністе болатыны туралы мағлҧматтың болмауы, баланың болашақтағы дамуы туралы болжай 

алмау, ҿздері қамқорлық жасай алмайтын уақытта, баланың тағдыры ҥшін алаңдау; ата - аналардың 

психологиялық дезадаптациясы; «Мҧндай баланың дҥниеге келуіне кім кінҽлі?» деген сҧраққа, жауап 

табуға тырысу; кеміс баланы тҽрбиелеуден бас тарту мен баланы мемлекеттік мекемеге орналастыру 

туралы шешім қабылдаудағы сергелдең тағы басқа, сонымен қатар, кеміс баланың тууымен қатар, 

материалдық жҽне ҽлеуметтік проблемалар пайда болады, отбасы мен қоғам арасындағы қарым - 

қатынас қиындайды. Егер мемлекет тарапынан кҿрсетілетін  ҽлеуметтік кҿмек жҽне моральды 

психологиялық қолдау жеткіліксіз болса, мҧндай жағдаяттар асқына тҥсуі мҥмкін. Сондықтан, кеміс 

баланы ҥй жағдайында тҽрбиелеу туралы, ата-аналарды сауаттандыру жҧмыстары жҥргізіледі, 

арнайы ҽдебиеттермен қамтамасыз етеді. 

Дамуында қандайда бір ауытқуы бар баласы бар ата - аналардың мінез қҧлқының бірнеше тҥрін 

ажыратады: 

- Ата-ананың баланы, оның кемістігімен бірге қабылдауы баланың кемістігін қабылдайды, 

адекватты бағалайды жҽне балаға шынайы адалдық кҿрсетеді, оның кемістігіне деген жағымсыз 

кҿзқарас, ҿзін, баланы кінҽлау сезімі болмайды. 

- Теріске шығару, мойындамау реакциясы - баланың кемістігі мен мҥмкіндіктерінің шектелуі 
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теріске шығарылады, сондықтан, баласының қабілетінің жоғары болуын талап етеді. 

- Шектен тыс қорғау реакциясы - бҧл тым, кҥшті қамқорлық жасау, балаға аяныш сезімімен қарау 

жҽне шектен тыс жақсы кҿру. Баланың орындайтын істерін ҿзі орындайды, нҽтижесінде, бала 

ҿздігімен ҽрекуттенуге дҽрменсіз, ҿмір бойы инфантильдік деңгейде қалып қояды. 

- Баладан жасырын бас тарту, шеттету - мҧнда кемістік масқара, ҧят болып саналады. Ата-аналар, 

ҿздерінің жиреніш, жеккҿрініш сезімдерін, шектен тыс қамқорлықпен бҥркемелейді. 

- Баладан ашық бас тарту, шеттеу - мҧндай ата - аналар ҿздерінің жауығу, жеккҿру сезімдерін 

жасырмайды. Ата-аналар ҿздерінің бақытсыздығына, қоғамды, дҽрігерлерді, мҧғалімдерді кінҽлайды, 

балаға, оның кемістігіне адекватты емес кҿзқараспен қарайды. 

Шектен тыс қамқорлық (протекция) пен бас тарту, жасырын немесе ашық шеттету мҧның 

барлығы, ата-ананың теріс реакциялары, бҧлар баланың дамуын тежейді немесе дамуға кедергі 

жасайды. Мҧндай отбасыларына психологиялық қолдау қажет, сондықтан, мҧнда ҽлеуметтік 

қызметкерлер, арнайы мамандар ҥлкен рҿл атқарады. Балаға ҽлеуметтік реабилитация жасауды, оның 

ҿзінен емес, ата-анасынан бастаған дҧрыс, нақты айтқанда, олардың даму мҥмкіндігі шектеулі баланы 

тҽрбиелеуге деген психологиялық даярлығын қалыптастырудан бастаған жҿн [8,34б.]. 

Есте болар жҽйт, ауытқулы дамудың себебін қарастыруда, кез келген біржақты кҿзқарас пен 

себептерді анықтауға, тиісті дамыту тҥзету мақсатындағы, психологиялық педагогикалық жҥйелерді 

ҧйымдастыруға кедергі жасайды. 

Жас ҧрпақты тҽрбиелеуде, оның бойындағы туа біткен табиғи мҥмкіндіктерін дамыту, бағалау, 

сенім, ҥлгі кҿрсету, талап ету арқылы жауапкершілігін жетілдіруге, ынтымақтастық педагогикасын 

пайдалану арқылы жеке тҧлғаны қалыптастыруға болады.Баланың дамуы бҧзылған кезде оның 

қоғамда ҽлеуметтену процесі жҽне ҽрі қарай бейімделуі қиындайды. Қамқорлаумен қатар емдеу 

туралы ол қоршаған ортада «Ҿз орнын  таба ала ма, қанағаттанып толықтай ҿмір сҥре ала ма?» деген 

сҧрақ туады. Ол ҥшін не істеу қажет? Бҧл ҥшін мҥмкіндігі шектеулі балаларды ҽлеуметтік оңалту 

жҽне бҽрінен бҧрын оларды белсенді ҽрекет пен қоршаған ортаны тану ҥшін мҥмкіндік беретін 

шынайы ҽрекеттерге тарту қажет. 

Мҥмкіндіктері шектеулі тҧлғаларды қоғамға қосудың екі жолы бар екенін атап ҿтуге болады: 

1) Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды қоғамға қосуды жҽне қоғамның мҥгедек балаларды ҿздеріне 

қабылдауға деген дайындығын қарастырады. Бҧл жағдай елімізде енді қолға алынып жатыр. 

2) Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды қоршаған ортаға бейімделуін қарастырады. Бҧл кезде 

мҥмкіндігі шектеулі тҧлға қоғамға қосылудың объектісіне айналады, яғни олардың ҽлеуметке  

ҥйлесімді тҥрде ену мҥмкіндіктерін шектейді. 

Жас ҧрпаққа ҥздіксіз білім мен тҽрбие  беруді жетілдіру - қоғам алдындағы ҿзекті мҽселелердің 

біріне айналып отыр. Ҿйткені қоғам дамыған сайын, ҽлеуметтік  сҧраныста кҥрделенеді. ЮНЕСКО 

білім беру мазмҧны бойынша білім мен тҽрбиені ҽлеуметтендірудің келесі  тҥрлерін белгілеуге 

болады: 

-тҧлғаны ҿз бетінше білім алуға ҥйрету; 

-тҧлғаны ҿз бетінше ҿмір сҥре білуге ҥйрету; 

-тҧлғаны ҿзгелермен бірлесе ҿмір сҥруге, еңбек етуге ҥйрету; 

-тҧлғаны ҿзін-ҿзі дамытуға, ҿз бетімен жҧмыс істеуге ҥйрету [9,409б.].  

Қоғамдағы  ҽлеуметтік  сҧраныстағы тҧлғаның қалыптасуы  екі тҥрлі мағынаны білдіреді. Оның 

біріншісі, қоғамда адамдардың ҿзара қарым-қатынасы, ҿмір сҥруге бейімделуі, ҿзін-ҿзі дамытуы, 

ҿзін-ҿзі реттеу, ал екіншісі – қоғамда адамдардың ҿзіндік дамуы, ҽлеуметтік-тҧрмыстық жағдайды 

жақсарту жҽне ҧлттық, ҽлемдік мҽдени қҧндылықтарды меңгеру. Адам қоғам иесі бола отырып ҿзін-

ҿзі тҽрбиелейді, ал қоғамды ҽлеуметтендіру – қоғам иесі адамды жан-жақты қалыптастыру, яғни  

қоғам талабына сай ҽлеуметтенуі. 

Ҽлеуметтік ортаға енгізу - ҽлеуметтік қатынастың жалпы жҥйесіне жҽне баланың ҿз жағдайына 

қарай білім алу ортасына мҥмкіндігі шектеулі балалардың ҽлеуметтік бейімделуін қалыптастыру. 

Бейімделу – бҧл жеке тҧлғаның ҽлеуметтік қҧрылымдарға енуі. 

Мҥмкіндігі шектеулі балаларды ҽлеуметтік ортаға енгізудің негізгі бір факторы - ортаны 

мҥмкіндігі шектеулі баланы қабылдауға дайындау [10,23б.]. 

Ҽлеуметтендіру бҧл процесс белгіленген ҽлеуметтік жағдайларды жеке тҧлғаны қалыптастыру, 

ҽлеуметтік тҽжірибелерді меңгеру процесі, бҧл кезде адам сол ортада, топта қабылдаған мінез-қҧлық 

ережесіне қалыптасып кетеді. 

Мҥмкіндігі шектеулі жҽне интелектуалдық жетіспеушілігі басым, ата-анадан қамқорсыз, ҽрі жетім 

балаларды да қамқорлыққа алып олардың да білім мен тҽрбие алуына егеменді еліміз жан-жақты 

жағдай жасап келеді. 
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Ақыл - ойы кем балаларға арналған кҿмекші мектеп интернаттар балалардың оқу - тҽрбиесіне 

кҿңіл аударып қана қоймай, олардың денсаулығын да басты назарда ҧстайды. Ақыл-ойы, даму 

деңгейі тҿмен балалардың жеке тҧлға болып қалыптасуы ҥшін оқыту мен тҽрбиелеу жолында ҿз 

мамандарына орынды ақыл кеңестер берумен бірге, оларға қатаң талап та қоя біледі. 

Балалардың ҿзін - ҿзі басқару мҥмкіндігі аз болғанына қарамастан, еңбекке баулу сабағында 

педагогтардың басты міндеті оларды мектеп ауласын кҿгалдандыру, гҥл алаңдарында жҧмыс атқару 

балалардың табиғатқа деген танымын кеңейтеді. 

Мҧғалімдер мен тҽрбиешілер оқушыларды жҧмыс атқарып шығармашылық жҧмыстарға жетелей, 

олардың табиғатының қандай кҽсіпті меңгеруге жақын екенідігіне аса кҿңіл бҿледі. 

Даму деңгейлерінің тҿмен, мҥмкіндіктері шектеулі болуына қарамастан, балалардың ҿмір сҥруге 

деген ынта-ықыласын оятып, оларды демеп жіберуге ҽрдайым қол ҧшын береді. Кҿмекші мектепте 

балаларға ҽлеуметтік психологиялық кҿмек дер кезінде қажет болып отырады. Мҧндай кҿмек 

ҧйымдастыруда мектептің ҽлеуметтік педагогы мен психологтің жҧмыстары дҧрыс жолға қойылғаны 

бар тҽрбиенің жемісі. 

Мҥмкіндігі шектеулі жандарды ҽлеуметтік ортаға бейімдеу, кіріктіру барысында ҽр тҥрлі кездесу 

кештер, ҥйірмелер, фестивальдар, спорттық жарыстар, байқаулар, сайыстар, саяхаттар, сапарлар, 

концерттер ҿткізуге болады. Олар ҽлеуметтік кіріктірудің тиімді тҥрлері болып саналады. Қызықты 

жҽне тартымды  шаралар коммуникативтік сапаларды қалыптастырып, ҿзін-ҿзі білдіру, ҿзін-ҿзі ашу, 

ҿзін-ҿзі тану ҥрдістерін  жеделдетуге мҥмкіндік береді жҽне ҽлеуметтік бейімделу ҥшін қолайлы 

жағдай жасалады. 

Мҥмкіндігі шектеулі жанды кҿргеніңде аяушылықпен қарап, бҥгініңе шҥкіршілік етесің. Ал 

олардың хал - ахуалын, жҥрек тҥкпіріндегі кҥйзелісін біз қанша ойланып, тебіренсек те жеткізе 

алмасымыз хақ. Олар іштей жан азабын тартып, кҥйзелгенімен ҿмірде мықты, қандай қиындыққа 

болсын мойымай, қайсарлық танытқанын кҿргенде еріксіз қайран қаласың. Сондықтан да, айықпас 

дертке шалдыққан балалардың қозғалыс мҥмкіндігі шектелгенмен, олардың жан-дҥние кеңістігі 

аясының тарылып, кҥйзеліске ҧшырауына жол бермеу – оларды қоршаған ортаның, қалың 

кҿпшіліктің басты міндеті - деп, ҿз мақаламды қорытындылаймын. 
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ҽсеріндегі қарым қатынасы талданады. Ҽлеуметтік фрустрацияның психологиялық қҧрылымы 

кҥрделі, бҧл мақалада отбасы мҥшелерінің ҿмірлік «қанағаттану жҽне қанағаттанбаушылық» 

деңгейлерін зерттеу арқылы тҥсіндіріледі. 

Резюме  

В данной статье описывается исследование, направленное на выявление особенностей 

формирования семьи под воздействием социальной фрустрации. Исследуется взаймоотношение в 

семье под воздействием социальной фрустрации.Социальная фрустрированность, как сложная по 

структуре психологическая переменная, в данной статье определяется уровнем «удовлетворенности – 

неудовлетворенности» в  сферах отношений личности члены семьи, выделенных экспертами как 

наиболее гипотетически значимые для любого взрослого, жизнедеятельность которого проходит в 

семье. 

Resume 

The research sent to the exposure of features of forming of family under act of social фрустрации is 

described in this article. Взаймоотношение is investigated in family under act of social фрустрации. Social 

фрустрированность, as a difficult on a structure psychological variable, in this article determined by the 

level of "satisfaction - to dissatisfaction" in spheres of relations of personality family members, distinguished 

by experts as most hypothetically meaningful for any adult, the vital functions of that pass in family. 

 

Соңғы уақытта жас отбасы ҽлеуметтанушылардың, демографтардың, психологтардың назарын 

аударуда. Бҧл бірқатар жағдайлармен шарттастырылған. Некенің бірінші жылы болашақ отбасылық 

қатынастардың моделі – билік пен міндетті бҿлу, жҧбайлар, ата-аналар мен балалар арасындағы 

рухани байланыс қалыптасады. Ерінің ҽйеліне, бір-біріне бейімделуінің кҥрделі ҥдерісі ҿтеді, негізгі 

жанжалдар сипаты мен оларды жеңу тҽсілдері анықталады. 

Жас отбасындағы отбасылық қатынастар проблемасын қою, олардың тҥсінудің психологиялық 

негіздерін анықтау жҽне зерттеу қазіргі отбасының зерттеушілері атап ҿтілген себептер бойынша 

жҽне осыған байланысты пісіп-жетілген психотерапиялық міндеттерге байланысты ғана ҿзекті болып 

табылмайды, отбасылық қатынастағы амандық пен тҧрақтылыққа қол жеткізу тҧрғысынан да, 

сондай-ақ ақпараттық технологиялар билігі жағдайындағы, қоғамдық жҥйелер дағдарысындағы 

ғылыми іздестірудің эвристік мақсаттарын жҥзеге асыру ҥшін де отбасылық қатынастарды 

психологиялық тҥсінудің теориялық жҽне практикалық маңызға ие болады [1, -121б.]. 

Мамандардың кҿпшілігі қазіргі Қазақстандық отбасы тҥпнҧсқалық дағдарысты басынан кешіріп 

жатыр деген пікірде, жҽне де қоғамның ҽлеуметтік-экономикалық дамуының жалпы деңгейі мен 

адамдардың материалдық амандығы жоғары болған сайын, бҧл дағдарыстың кҿрінісі айқынырақ 

байқалады. Жас отбасындағы ҽлеуметтік фрустрацияның мазмҧнын жҽне диагностикасын зерттеу 

теориялық жҽне тҽжірибелік тҧрғыда да ең ҿзекті мҽселелер қатарына жатады. Отбасылық  

қатынастарды зерттеуге арналған психолог–ғалымдардың,оның ішінде  Обозов Н.Н., Калмыкова Е.С., 

А.Г.Харчев, В.А.Сысенко, Гурко, Г.Навайтис, Э.Эйдемиллер, Харитонов А.Н., Тимченко Г.Н., 

Е.В.Антонюк, А.К.Дмитриенко, Алешина Ю.Е. жҽне т.б.) кҿпшілігі отбасының дамуының бастапқы 

кезеңінің маңыздылығын атап ҿтеді. Дҽл осы кезеңде жҧбайылық бейімделу ҿтеді, отбасылық 

нормалар қалыптасады, рҿлдік мінез-қҧлықты икемдену жҥзеге асырылады [2]. 

Жаңа ҥйленген  отбасы туралы тҥсінік жҽне оларда кездесетін фрустрация ерекшеліктеріне 

қатысты ой-пікірлерді Қазақстандық зерттеушілердің ішінде С.М.Жақыпов, Қ.Айдарбеков, 

Т.М.Шалғынбаев, К.З.Сансызбаева, Ы.Намазбаева, А.И.Шҿжебаева сияқты ғалымдар теориялық 

жҽне практикалық негізі мен мҽнділігін қҧрастырған. 

Жаңа ҥйленген отбасында кездесетін ҽлеуметтік фрустрацияның психологиялық ерекшеліктерін алдын-алу 

шараларын анықтау мақсатындаегер, отбасында кездесетін ҽлеуметтік фрустрация жаңа 

ҥйленгендердің отбасылық ҿмірге бейімделуіне кедергі келтіретіндігі анықталса, онда осындай 

ҽлеуметтік фрустрацияға қарсы ең тиімді психологиялық ҽдіс - оптимизм.Себебін, «Жағдайды 

ҿзгерте алмаған болсаң, онда оған деген қарым-қатынасыңды ҿзгерт» деген сҿйлеммен тҥсіндіруге 

болады. Отбасылық ҿмірге осындай тҥсіністікпен қарасақ фрустрациялық жағдайдан шығу жеңіл 

болады [3]. 

Ол ҥшін келесідей міндеттерді шешу қажет: 1.Жаңа ҥйленген отбасында кездесетін фрустрация 

ерекшеліктері айқындау; 2.Жаңа ҥйленген отбасында фрустрацияны алдын-алу мен ҧйымдастырудың 

жолдарын кҿсету. Осы тақырыпты зерттеуде Л.И.Вассерманның ҽлеуметтік фрустрациялығы 

деңгейін диагностикалау ҽдістемесін (В.В. Бойконың модификациясы) қолдануға болады. 

Л.И.Вассерманның ҽлеуметтік фрустрациялығы деңгейін диагностикалау ҽдістемесі бойынша 

нҽтижелерді тҥсіндіру. Ҽлеуметтік фрустрациялық деңгейінің қорытындыларын ҽр тармақ бойынша 
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балдың (орташа балдың) кҿлемін есепке алып жасайды. Қаншалықты балл кҿп болған сайын, 

ҽлеуметтік фрустрациялық деңгейі соншалықты жоғары: 

3,5 – 4 балл: ҿте жоғары фрустрациялық деңгей; 

3,0 – 3,4: жоғарылатылған фрустрациялық деңгей; 

2,5 – 2,9: фрустрациялық бірқалыпты деңгейі; 

2,0 – 2,4: фрустрациялық  анықталмаған деңгейі; 

1,5 – 1,9: фрустрациялық тҿмендетілген деңгейі; 

0,5 – 1,4: ҿте тҿмен деңгей; 

0 –0,5: фрустрациялықтың болмауы (болмауы-дерлік)[4, -71 б.]. 

«Интегративті жҽне отбасылық психологияның Астаналық Институты». Зерттеу жҧмысының 

таңдау топтары: 10 отбасылық жҧп. Зерттелушілердің саны: 20 адам. 

Л.И. Вассерманның ҽлеуметтік фрустрациялығы деңгейін диагностикалау ҽдістемесі 

(В.В. Бойконың модификациясы)  

Кесте 8 - Л.И. Вассерманның ҽдістемесі бойынша кҿрсеткіштер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осылайша, респонденттерде осы ҽдістеме бойынша 43% тҿмендетілген деңгей басым. Ҽрі қарай 

анықталмаған деңгей 25%, ҿте тҿмен 15%. 

Фрустрацияның бірқалыпты, жоғарылатылған жҽне ҿте жоғарғы деңгейі кҿрсеткіштері: 7%, 8%, 

2% респонденттер, сҽйкесінше. 

Нҽтиже кҿрсеткіштері ҿңделіп, гистограмма мен диаграммаға тҥсіріліп, анықтау экспериментінде 

тҽуелді топтар мен қобалжуы жоғары сыналушылар алынды.  Соңында нҽтижелі дҽлелді 

кҿрсеткіштер  алу мақсатында бақылау экспериментін жҥзеге асырдық. Бақылау экспериментінде де 

екі тест ала отырып, жас ҥйленген отбасы  арасындағы  қарым-қатынас мҽселелерін қарастырдық. 

Шешімді  салыстырмалы қарастырдық. 

Графикалық тҥрде мҧны келесідегідей тҥрде кҿрсетуге болады:  

 

 
Сурет 6 - Л.И. Вассерманның ҽдістемесі бойынша кҿрсеткіштер гистограммасы 

 

Қорыта келгенде тҧзету жаттығуларын жас жҽне дара ерекшелігін есепке ал отырып жҥзеге 

асыруда нҽтижеге жетуге болатынын эксперимент арқылы кҿз жеткіздік. Осы нҽтиже кҿрсеткішінен 

тҿмендегідей психологиялық ҧсыныстар береміз.  

Бірінші кезеңде тақырып анықталып, ғылыми-ҽдістемелік ҽдебиеттер талданды, библиография 

тізілді, зерттеу мақсаты, міндеттері, объектісі мен пҽні айқындалады. Екінші кезеңде жинақталған 

материалдан теориялық тҧрғыдан талдау жасалынып, курстық жҧмыс жазылды, зерттеу базасында 

айқындау эксперименті жҥргізілді жҽне жас отбасына кеңес беру жҧмыстары ҧйымдастырылды.  

Анықтау экспериментінде жас отбасындағы ҽлеуметтік фрустрацияның мазмҧнын жҽне 

диагностикасын зерттеу теориялық жҽне тҽжірибелік тҧрғыда ҽлеуметтік жағдайлары бойынша 

салыстырмалы талдам негізінде қарастырылды.  

0

2

4

6

8

10

өте төмен

төмендетілген

анықталмаған

бірқалыпты

жоғарылатылған

Өте жоғары

Фрустрация деңгейі Фрустрация 
 адам пайыз 

ҿте тҿмен 6 15% 

тҿмендетілген 2 43% 

анықталмаған 15 25% 

бірқалыпты 4 7% 

жоғарылатылған 5 8% 

Ҿте жоғары 1 2% 



351 

 

Зерттеу материалдары жаңа ҥйленген отбасында кездесетін фрустрация ерекшеліктері айқындауға 

кҿмектеседі, сондай-ақ жаңа ҥйленген отбасында фрустрацияның алдын-алу жолдарын кҿсету ҥшін 

отбасылық кеңес беру психологиясы ҥшін маңызды. Алынған мҽліметтер негізінде отбасындағы 

психокоррекциялық жҧмыстарды жҥргізудің жолдары ҥшін жҥйелі бағыт бағдар берілген. 

Фрустрацияны жҽне онымен байланысты жабыңқы жағдайды (депрессия, стресс, ашу, ыза, жан-

кҥйінің толқынысы жҽне т.с.) жеңу ҥшін психологиялық қорғанышты жеңу керек. Сондай-ақ 

фрустрация жағдайынан шығуға кҿмектесетінпсихотренингпенжҽнеаутотренингпен де айналысқан 

пайдалы. 

Соңында, фрустрация пайда болмау ҥшін, профилактика ҥшін «Мен мақсатыма жете алмаймын» 

деп айтпау керек, шынайы қол жеткізе алатын мақсаттар қою керек, яғни, талаптану деңгейі 

индивидтің мҥмкіндік деңгейіне сай болуы тиіс, ал ол ҥшін бара-бар ҿзін-ҿзі бағалауы керек. 

Фрустрацияға қарсы ҽрекеттің ең тиімді қҧралы – оптимизм. Оптимист бҧл – балшыққа аунап 

жатса да, оның емдік қасиетіне сенімді адам. Белгілі кардиолог Элиот екі ережені тҧжырымдаған: 

біріншісі – ҧсақ-тҥйекке назар аудармау, екіншісі – ҿмірдегінің барлығы ҧсақ-тҥйек. 

Фрустрация бҧл — стрестік жағдай жҽне қандай да бір мақсатқа жету жолындағы жеңе алмайтын 

қиындықтар тудырған психологиялық жағдай. Мҧндай жағдайға кез келген адам кезігуі мҥмкін, 

ҿйткені ҿмір жолында  біз шеше алмайтын тҥрлі проблемалар кҿптеп кездеседі. Мҧндай жағдайға 

кезіккен адам ҿзінің сабырлығын жоғалтады, онда бастан кетпейтін ойлар пайда болады не ол ҿз-

ҿзіне деген сенімділігін жоғалтады. Оған бҥкіл ҽлем қарсы жҽне оны ештеңе тҥзете алмайтындай 

сезімді бастан кешіреді. Фрустрация жағдайында агрессия пайда болады, жҧмыста бҧл – наразылық, 

ашу кҿрсету. Жабырқау, ҽлсіздігіне ренжу, осалдық мен ҿз-ҿзін кем санау сезімдері байқалады. 

Уайым фрустрациясы ҿз мақсатына қанағаттану қажеттілігінен кҥштірек болады. Ҿйткені адам ҿз 

мақсатына жету ҥшін кейде кҿп нҽрсе жасайды, мақсатына жету жолында кҿп нҽрсе жоғалтадв жҽне 

бҧл шығындары ҿтелмеген болса, оның мақсатының орындалуына деген ҥмітінің тас-талқаны 

шығады. 

Аңқаулық, қызбалық, мазасыздық, тҽуекелділік, берекесіздік сияқты қасиеттерге ие тҧлға 

фрустрация жағдайына бейім болады. Мҧндай қасиеттерге ие адам ҿте қызба болады, жеңісті тек 

ҿзінен ғана кҥтеді, ал егер сҽтсіздік болса, оған барлығы кінҽлі. Осы жағдайда адамдар ҿздерінің 

ҥміттерінің ҥзілгені ҥшін кінҽліні іздейді, кінҽліні іздеудің агрессиялық реакциясы болады (міне 

барлығы сенің кесіріңнен, сол себептен). Адам қалыптасқан жағдайдың жауыз ниетін (жауыз 

жазмыш, тағдырдың жазмышы, дҧшпандарын іздеу) іздейді, депрессивтік реакция болады [5].  

Депрессия негізінен ешқандай жақсылық ҽкелмейді, ішкі ҿз-ҿзін бҥлдіру жағдайын тудырады. 

Мҧндай жағдайды кҿптеген адам басынан кещірген, бірақ оған адамның ҿзі ғана кҿмектесе алады. 

«Ҿзіне-ҿзі пҽле ойлап тапты» деген сҿз болады, бҧл шынында да дҧрыс. Ҿзіміз тап болған оқиғаны 

қалай бағалайтындығымызға ешкімнің пікірі басты болмайды. Мҧндай-мҧндай болады, бірақ мҧндай 

жағдаймен, ең алдымен ҿзіміз ҥшін кҥресуіміз керек. Ҿйткені кез келген уайым, стресс біздің 

жҥрегімізге ҽсер етеді. Бҧл барлығына белгілі факт. Яғни, ҿзіміздің денсаулығымыздың 

нашарлағанына ҿзіміз кінҽліміз, ал оны тҥсінген болсақ, бҧл жағдайдан шығуға кірісуіміз керек  

Фрустрациялық жағдайдан ҿзін-ҿзі қорғау: 1. Жаман нҽрсені жақсы тҥсіндіру – Жасалғанның 

барлығы, жақсылыққа ҽкеледі. 2. Жақсы нҽрсеге бағдарлану – Жасалғанның барлығы, жақсылыққа 

ҽкеледі. 3. Екі жаман нҽрсені салыстыра отырып, ҿз-ҿзін жҧбату. Бҧл жағдайдың басқаша емес, 

осылай болғаны дҧрыс болды. 4. Болған нҽрсемен салыстырып, тоқмейілсу. Жаманның барлығы 

артта қалды. 5. Болашаққа жақсылықпен қарау. Дҧрыс сабақ болды, алдағы уақытта білетін боламын. 

Бҧл тҽсілдердің барлығын «Жағдайды ҿзгерте алмаған болсаң, онда оған деген қарым-

қатынасыңды ҿзгерт» сҿйлеммен тҥсіндіруге болады. Осындай тҥсіністікпен саналанған 

фрустрациялық жағдайдан шығу жеңіл болады. Жалпы алғанда, ҧсыныс ретінде 

айтарымызотбасында кездесетін ҽлеуметтік фрустрация жаңа ҥйленгендердің отбасылық ҿмірге 

бейімделуіне кедергі келтіретіндігі анықталды, сондай-ақ ҽлеуметтік фрустрацияға қарсы ең тиімді 

психологиялық ҽдіс – «оптимизм» сезімі бола алады. 
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Профессия педагога - одна из древнейших и почетных в истории человечества.  Педагогами 

называют людей, имеющих соответствующую подготовку и профессионально занимающихся 

педагогической деятельностью. Требования к педагогу определяются не только большой важностью, 

но и редким своеобразием педагогической деятельности. Педагог  – профессия особенная.  Это  те 

люди, которые всегда на виду, рядом с ними находятся воспитанники, коллеги, родители. 

Внешний вид педагога один из факторов, успешности педагогической деятельности. Часто первое 

впечатление о человеке создается по его одежде, которая выражает предпочтение, представление о 

красоте, уровень культуры человека.  

Каждый из нас создает определенный образ -  имидж  - представление о человеке, 

складывающееся на основе  его  внешнего облика, привычек, манере говорить, менталитета, 

поступков  и  т.д.  Имидж - целенаправленно формируемый образ, признанный оказать эмоционально 

психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации рекламы и т.п.  

Имидж педагога-это эмоционально окрашенный устойчивый образ педагога в сознание 

воспитанников, коллег, социального окружения, способный оказать влияние на их поведение. Имидж 

педагога формируется посредствам целенаправленных усилий с целью повышения успешности его 

деятельности. 

Имидж – это впечатление, производимое человеком на одну или несколько групп общественности. 

В переводе с английского image в буквальном смысле означает образ. Следовательно, когда говорят 

об имидже человека («у него отрицательный имидж», или «у него имидж прекрасного учителя»), 

говорят о том его образе, который возник у других людей. Причем, под образом имеется в виду не 

только визуальный, зрительный образ, вид или облик, но и образ его мышления действий, поступков 

и т.п. Иначе говоря, в данном случае слово образ должно употребляться в широком смысле – как 

представление о человеке. Имидж – это «мнение, суждение, выражающее оценку чего-нибудь, 

отношение к чему-нибудь, взгляд на что-нибудь.» (С.И. Ожегов.)  

Становление профессионализма преподавателя – процесс длительный, требующий постоянного 

повышения его компетентности. На протяжении всей своей карьеры преподавателю приходится 

учиться, совершенствовать методическую базу, решая образовательные задачи, связанные с 

развитием личности обучающихся средствами своегопредмета. 

В связи с этим в педагогике, а также в ряде других наук, «имидж» получил свое заслуженное 

признание. Появление учителя в ореоле человека, создающего свой собственный имидж, позволил 

говорить о появлении новой отрасли имиджелогии – педагогической имиджелогии. По мнению А.А. 

Калюжного, имидж учителя – экспрессивно окрашенный стереотип ощущения образа педагога в 

представлении коллектива учащихся, коллег, социального окружения, в массовом сознании. При 

формировании имиджа преподавателя, существующие качества органически переплетаются с теми 

свойствами, которые приписываются окружающими людьми [5, с.123]. 

Наиболее значимыми составляющими имиджа учителя являются: внешний облик, использование 

вербальных и невербальных средств общения, соответствие образа профессии внутреннему «я». 

Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение на 

уроке, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или 

затрудняяпедагогическоеобщение. Внешний облик помогает человеку привлечь к себе внимание, 

создать положительный настрой на себя, показать не только симпатичным человеком, но и 

прекрасным учителем. Учитель всем своим внешним обликом должен располагать к себе учащихся и 

взрослых. В нем постоянно должны отражаться его богатый внутренний мир, любовь к детям и 

забота о них. В манере одеваться проявляется одно из главных правил: красиво выглядеть – значит 

проявлять уважение к окружающим людям. Это означает, что такие требования, предъявляемые к 

внешнему виду человека, помогают педагогу улучшить свой профессиональный имидж. Правильный 

выбор одежды помогает добиться профессионального успеха. Настоящий учитель не станет 

подчеркивать одеждой свою привлекательность, он будет демонстрировать на работе свой ум, 

профессиональные навыки и способности, более важные во всех отношениях, чем внешность.   

mailto:bayzhanova.aynagul@mail.ru
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Однако просто иметь соответствующий внешний вид явно недостаточно. Необходимо, чтобы сам 

учитель чувствовал себя комфортно, и чтобы его уверенность передалась аудитории. Если же 

внешность педагога привлекательна, то он может склонить аудиторию на свою сторону еще до того, 

как произнесет первое слово. 

Помимо этого, многие профессиональные современные педагоги своим успехом обязаны и голосу. 

Так же, как и о внешнем виде, люди составляют свое суждение о голосе в течение нескольких секунд. 

Голос педагога имеет огромное значение: он является средством, которое может возвысить 

значимость речи, но он нередко выступает средством и нивелировки значимости речи, преобразует ее 

потенциальное позитивное влияние в нечто противоположное – в агент разлагающего воздействия.  

Не только визуальная привлекательность, но и вербальное поведение  формирует имидж педагога. 

Восприятие и понимание речи педагога учащимися связаны с процессом учебного слушания, на 

которое приходится приблизительно 25-50% учебного времени. Поэтому качество освоения учебного 

материала зависит от совершенства речи педагога. Учащиеся очень чутки к речевым особенностям 

педагога. 

Поэтому владение  речью сегодня – важнейшая профессиональная составляющая педагога. Она 

включает в себя способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи, а также 

мимики. Речь педагога на уроке всегда обращена к учащимся, сообщает ли учитель новый материал, 

комментирует ли ответ ученика, выражает или одобрение или поощрение, речь его должна 

отличаться внутренней силой, убежденностью, заинтересованностью в том, что он говорит. 

Выражение мысли его ясное, простое, понятное для учащихся. Поэтому очень важно правильно 

выбрать стратегию вербального воздействия на аудиторию. 

Вербальные и невербальные средства общения являются важными составляющими имиджа, так 

как что и как мы говорим, умеем ли словом настроить человека на себя, какие жесты и позы при этом 

мы демонстрируем, что происходит с нашей мимикой, как мы сидим, стоим и ходим. Для улучшения 

своего профессионализма учителю необходимо обратить внимание и на умение представить себя 

окружающим наиболее выгодным образом. Красота и привлекательность, поведенческих манер во 

многом зависят от того, как мы сидим, стоим, ходим, какие используем жесты, мимику и позы. 

Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками учителя, соответствовал 

его характеру и взглядам. Создавал свой образ, мы тем самым и сами воспитываемся. Личностное как 

нечто внутреннее проявляется через деятельность, в конкретных продуктах творчества. 

Внутренний образ – это прежде всего культура учителя, непосредственность и свобода, обаяние, 

эмоциональность, игра воображения, изящество, обратный путь постановки и решения проблем, 

ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в сценарии урока, внутренний настрой на 

творчество, самообладание в условиях публичности и многие другие составляющие.  

Педагогическая деятельность предусматривает наличие, по крайне мере, двух своих сторон: 

объективная – это набор методов и приемов работы, которые преподаватель традиционно использует, 

и личностный – это то, как он в зависимости от своих личностных качеств и способностей, эти 

методы и приемы использует. Чаще всего мастером своего дела является преподаватель, владеющий 

педагогическим мастерством, обладающий своим индивидуальным стилем, при этом объективная 

сторона его работы может ничего принципиально нового не содержать. 

Практика показывает, что сегодня нет такого учителя, работающего по призванию, который бы не 

испытывал потребности в ясном представлении модели настоящего учителя, не мечтал достичь того 

высокого уровня в целостном педагогическом процессе, который называется педагогическим 

мастерством. 

Педагог – мастер своего дела, специалист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, 

хорошо знакомый с соответствующими отраслями науки и искусства, практически разбирающийся в 

вопросах общей и детской психологии, в совершенстве владеющий методикой обучения и 

воспитания. 

Можно выделить ряд компонентов, занимающих существенное место в структуре педагогических, 

личностных способностей: 

- дидактические способности; 

- академические способности; 

- перспективные способности; 

- речевые способности; 

- организаторские способности; 

- коммуникативные способности. 

Педагогическое воображение – это способность предвидения последствий своих действий, это 
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умение прогнозировать развитие тех или иных событий. Это способность тесно связана с 

оптимизмом, верой в обучаемого, в его способность и ум.  

Способности к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности 

имеет особое значение для деятельности преподавателя. 

Преподаватель, разумеется, должен обладать целым рядом положительных качеств, таких как 

устремленность, справедливость, настойчивость, трудолюбие. Особое Значение имеет такое качество 

как выдержка, умение владеть собой, своим настроением, темпераментом. Преподаватель может быть 

представителем любого темперамента, самое главное – использовать положительные стороны своего 

типа. 

Самое первое, самое обязательное нравственное требование к педагогу – он должен любить своих 

учеников. Причем любить всех, и хороших, и плохих. Преподаватель, не любящий своих учеников, 

профессионально непригоден, для таких преподавателей каждая лекция, каждое занятие подобно 

пытке, а для учеников пытка – общение с ним.  

Говоря всерьез, очень важно, какой образ преподавателя запечатлеется в душах студентов. Самое 

разумное и самое действенное – быть максимально естественным. Если у преподавателя есть 

недостатки, о которых не должны знать студенты, то единственное верное средство скрыть их – 

преодолеть их в себе, иначе скорее всего студенты «раскусят» неискренность. Разумеется, речь здесь 

идет не о физических пороках. Но вот в эмоциональной и нравственной сферах естественность 

является сильным средством, действующим в пользу преподавателя. 

Фактор естественности проявляется даже в таком, казалось бы, мало связанном с этикой вопросе: 

как одеваться преподавателю? Здесь очень важно его самочувствие. Если он тяготеет к изяществу 

туалета и моде, то может уделить этому пристальное внимание. Если нет, можно следовать мнению 

А.А. Любещева: «По-моему, для ученого целесообразно держаться самого низкого уровня приличной 

одежды». Напротив, как модник, мучающийся от того, что недостаточно стильно одет, так и человек, 

равнодушный к этому, чувствующий себя неловко и стесненно в чем-то модном, многое теряют в 

возможностях общения со студентами. 

Часто естественности поведения преподавателя сглаживают в глазах студентов небольшие 

отклонения от принятых норм поведения. Что касается харизмы, скорее всего сильнее всего не нее 

работает сочетание трех элементов: компетентности в науке, любви и уважения к студентам и 

естественности поведения. 

Часто педагог теряет авторитет своих подопечных потому, что не интересен как личность. А без 

интереса к личности нет интереса к предмету (так считают психологи). Другое дело, что в 

последующем интерес к личности учителя угасает, а разгорается интерес к предмету. Интерес к 

личности учителя, таким образом – средство активизации интереса к предмету. Именно ученики дают 

энергию жизни учителю, а учитель дарит открытие ―новых горизонтов‖. Поэтому образ педагога 

должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он просто обязан 

постоянно совершенствовать свои личностные качества, создавая таким образом собственный имидж. 

Необходимо формировать  имидж   современного   педагога, это нелегкая работа , но она принесет 

результаты. Чтобы иметь право воспитывать, нужно постоянно совершенствоваться.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Батинова А.С. 

преподаватель, АРГУ 

им. К.Жубанова 

 

Как сохранить интерес учащихся к иностранному языку на всем протяжении его изучения? Этот 

вопрос широко обсуждается в методической литературе последних лет. Большую роль в 

поддержании мотивов к изучению иностранного языка играет введение на уроках элементов 

страноведения. Тексты страноведческого характера занимают сегодня все большее место в процессе 

обучения иностранным языкам. Благодаря таким текстам, учащиеся знакомятся с реалиями страны 

изучаемого языка, получают дополнительные знания в области географии, образования, культуры и 

т.д. Содержание страноведческих текстов должно быть значимым для студентов, иметь 

определенную новизну, будь то общие сведения об образовательных учреждениях, о 

государственном устройстве, о детских и юношеских организациях страны изучаемого языка или об 

особенностях речевого поведения и этикета. Уроки страноведения вызывают у учеников потребность 

в дальнейшем самостоятельном ознакомлении со страноведческими материалами. И именно 

лингвострановедение должно служить опорой для поддержания мотивации, т.к. включает в себя два 

аспекта: 

 *идет обучение языку 

 *дает сведения о стране 

Таким образом, данный эксперимент необходим для выявления роли лингвострановедческого 

материала в процессе обучения иностранным языкам. Поэтому и предметом нашего исследования 

станет процесс усвоения лингвострановедческого материала. Так как это имеет огромное значение 

для методической базы образовательной сферы. В наше время необходимо и престижно знание 

одного или нескольких иностранных языков. Появилось множество методик ускоренного, но не 

всегда эффективного изучения иностранных языков. Поэтому необходимо, чтобы уровень 

преподавания иностранных языков повысился, а для этого следует искать новые методы 

преподавания. Лингвострановедческий материал является сильным рычагом для создания и 

поддержания интереса к изучению иностранных языков. Отсюда следует, что мотивация увеличится 

и станет прочнее, если мы будем вводить элементы лингвострановедческого характера. [1, 247] 

 Каков же сейчас социальный заказ, который общество предъявляет молодому поколению в 

области обучения иностранным языкам? 

С тех пор как обучение было сориентировано на практическое овладение, социальный заказ 

заставлял настойчиво усиливать коммуникативную сторону этой направленности, что отразилось в 

трансформации целей: Обучение иностранному языку обучение иностранной речи обучение 

иноязычной речевой деятельности обучение общению. И теперь, когда коммуникативная 

направленность, казалось бы, достигла предела, стало ясно, что обучение общению, как цель, 

отражает ту же практическую ориентацию. Одновременно четко проявились просчеты в 

формулировке цели.  

Почему же не достигается столь желанное практическое овладение иностранным языком. 

 Прежде всего, все перекосы в обучении зависят от поставленной цели, от ее трактовки. Не 

случайно ведущей методической категорией является адекватность — соотносимость средств с 

поставленной целью. И если мы хотим получить планируемый результат, то должны выразить его в 

идеальном виде в цели обучения, точнее в ее компактном содержании. 

Обучение иностранным языкам преследует комплексную реализацию практической, 

воспитательной, образовательной и развивающей целей; при этом воспитательная, образовательная и 

развивающая цели достигаются в процессе практического овладения иностранным языком. Однако 

практическая цель противопоставляется всем остальным, где разделы    относятся к практической 

цели и о других целях не сказано или сказано лишь попутно, то есть, не перечислено никаких 

конкретных требований к тому, что должно быть достигнуто средствами иностранного языка в плане 

воспитания, образования и развития. [2, 26] 

 Разве для формирования личности все другие цели не столь важны, а в условиях современной 

школы не первостепенны? 

  Истинно комплексный подход к целям обучения требует введения всех аспектов в качестве 

компонентов цели на равных правах. Однако это означает не равномерное распределение времени на 
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все аспекты, а их равноправие в плане значимости для формирования личности учащегося. 

Пренебрежение любым аспектом приводит к ощутимым потерям: познаваемый аспект не развивает 

мотивацию, развивающий аспект не облегчает процесс овладения речевыми умениями, 

воспитательный аспект так же не реализуется: речевые знания, умения, навыки сами по себе не 

влияют на формирование личности. 

Неправомерно, если обучение иностранному языку направлено не на формирование личности, а 

лишь на овладение умениями говорить или читать. При определении цели обучения должны быть 

названы не только  умения, но и функции, которые сможет выполнять человек, опираясь на эти 

умения. Учащиеся в процессе обучения должны «принять» эти функции и осознать их значимость. 

Таким образом, практическая ориентация обучения заключается в социальном содержании цели. 

Кроме того, цель обучения иностранным языкам имеет еще лингвострановедческое, педагогическое и 

психологическое содержание. В многофакторности проявляется специфика феномена «иностранный 

язык». [1, 143] 

Отсюда следует, что при определении содержания цели обучения нельзя упускать ни одну из 

сторон этого содержания. Все они в комплексе  взаимосвязаны, взаимозависимы и проявляются в 

виде обучающего, познавательного, развивающего и воспитательного результата, который 

достигается постепенно, в процессе овладения иностранным языком. 

 Итак, чему же мы учим, когда обучаем иностранному языку? 

Из определения И. Я. .Лернера, обучение — это передача молодому поколению культуры в 

полном объеме. Общий культурный фонд становится достоянием человека благодаря овладению его 

«разделами»: физическая, музыкальная, эстетическая, художественная культура, как и отдельные 

школьные предметы: пение — урок музыкальной культуры, урок рисования —урок художественной 

культуры. Соответственно предмет «иностранный язык» несет иностранную культуру. [3, 98] 

Иностранная культура — это то, что способен принести учащимся процесс овладения 

иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах. 

Иностранная культура как цель обучения имеет социальное, лингвострановедческое, педагогическое 

и психологическое содержание, которое соотносится со всеми аспектами обучения и вытекает из 

содержания предмета «иностранный язык». Однако в таком общественном виде иностранная 

культура не может явиться целью обучения, так как овладение ею происходит не сразу, а постепенно. 

Поэтому в иностранной культуре выделяются сначала какие-то наиболее существенные ее разделы — 

компоненты цели, а затем они конкретизируются в объектах обучения. При этом важно решить две 

задачи: 1) Выделить тот круг объектов, которыми можно овладеть за часы, отведенные на изучение 

иностранного языка; 2) Установить оптимальное соотношение группы объектов, входящих в 

учебный, познавательный, развивающий и воспитательный аспекты. 

Мотивация — опыт, обращенный на систему ценностей личности. 

Вопросом повышения мотивации, сохранения и развития у учащихся интереса к предмету 

«иностранный язык» уделяется большое внимание как в психологии, так и в методике обучения 

этому предмету. Сложность и многогранность подчеркивают многие методисты и в соответствии с 

этим предлагают различные подходы к решению этой проблемы. Пути решения связываются с: 

1) созданием специально разработанной системы упражнений, выполняя которые учащиеся ощущали 

бы результат своей деятельности; 2) вовлечение эмоциональной сферы в процесс обучения; 

3) характером педагогических воздействий учителя, в частности наличием стимулов и подкреплений; 

4) использованием на уроках аудиовизуальных средств; 5) использованием личностной 

индивидуализации; 6) разработкой системы внеклассных занятий, усиливающих мотивационную 

сторону изучения языка. Так же благодаря наблюдениям, можно сказать, что повышение мотивации 

идет через: 1) вовлечение учащихся в самостоятельную работу на уроке; 2) проблемность заданий и 

ситуаций; 3) контроль знаний умений и навыков; 4) использование познавательных игр; 

5) страноведческий материал и, конечно, доброжелательное отношение учащихся. [4,64]  

Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в политике, экономике, культуре 

и других областях обуславливает последовательную ориентацию современной методики обучения 

иностранным языкам на реальные условия коммуникации. Стремление к коммуникативной 

компетенции, как к конечному результату обучения, предполагает не только владение 

соответствующей иноязычной техникой (т.е. языковую компетенцию учащихся), но и усвоение 

колоссальной неязыковой информации, необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания, 

потому что последнее недостижимо без относительного равенства основных сведений общающихся 

об окружающей действительности. Заметное различие в запасе этих сведений у носителей разных 

языков в основном определяется различными материальными и духовными условиями 
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существования соответствующих народов и стран, особенностями их истории, культуры, 

общественно-политического строя политической системы и т.п. Таким образом, общепризнанным 

стал вывод о необходимости глубоко знать специфику страны (стран) изучаемого языка и тем самым 

о необходимости страноведческого подхода как одного из главных принципов обучения 

иностранным языкам. 

Так что же это такое—страноведение и лингвострановедение? 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных задач еще со времен 

античности. Преподавание классических языков, как трактовка религиозных текстов, не мыслится без 

культуроведческого комментирования. В преподавании живых языков с конца XIV века на первое 

место наряду с устной речью выдвигается ознакомление с реалиями страны изучаемого языка. 

Особенно это было характерно для немецкой лингво-дидактической школы. В нашей стране 

различные сведения о том или ином государстве, преподаваемые процессе обучения языку (или в 

связи с изучением языка), принято называть страноведением, в Германии—культуроведением 

(kulturkunde), в Американских учебных заведениях существуют курсы языка и территорий (language 

and area), во Французской методической школе бытует понятие «язык и цивилизация» (langue et 

civilisation). Английскими коллегами используется теория linguacultural studies—«лингвокультурные 

исследования». [1, 147] 

Временный государственный образовательный стандарт в число целей обучения иностранным 

языкам на базовом уровне включает воспитание у «студента положительного отношения к 

иностранному языку, культуре народа, говорящего на этом языке. Образование средствами 

иностранного языка предполагает знание о культуре, истории, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка (лингвострановедение, страноведение). …Включает обучаемых в диалектику 

культур, в развитие общечеловеческой культуры, в осознание роли разговорного языка и культуры в 

зеркале культуры другого народа». 

В государственном стандарте уровня обученности по иностранному языку отмечается, что 

формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными и 

страноведческими знаниями. Без знания социокультурного фона нельзя сформировать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. [2,74] 

Изучение иностранного языка направлено на достижение не только общеобразовательных целей, 

но и на приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство студентов с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

В результате изучения иностранного языка студент должен уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями языка, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Изучение иностранного языка направлено на приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне студент должен знать 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

студентов: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. Также студент должен уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
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ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Казахстана. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне обучаемый должен знать 

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. Кроме того студент должен уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 - расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

Таким образом выпускник  должен понимать роль владения иностранными языками в 

современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
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Қазіргі білім беру технологиялары бойынша жҥйелі білімдерді меңгеру, оқу процесінде жаңа 

технологияларды қолдануға оқыту жҽне болашақ педагогтың кҽсіби-тҧлғалық қасиеттері мен 

қабілеттерін дамыту, мемлекетімізде жҥргізіліп жатқан білім беру реформасының мақсаттары мен 

талаптарын жҥзеге асыру жаңа технологиялардың қҧзырына жатады. Бҧл мҽселе туралы Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаев 2011 жылғы Қазақстан халқына «Болашақтың іргесін 

бірге қалаймыз!» жолдауында былай деген: «Біз білім беруді жаңғыртуды одан ҽрі жалғастыруға 

тиіспіз. Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландыруының жҽне инновациялық дамуының 

негізіне айналуы тиіс»[1]. Бҥгінгі кҥні еліміздің білім беру жҥйесіндегі негізгі тҧлға педагог 

болғандықтан, оқытудың жаңа деңгейіне кҿшуге байланысты сапалы білім беру міндеті мҧғалімге 

жҥктеледі. Мҧғалім оқыту ҽдістемесіне жаңалықтарды енгізіп, шығармашылықпен айналысып, ҥнемі 

ҿз білімін жетілдіріп отыруы керек. Білімді жаңғыртудың басты мақсаты білім беру жҥйесінің 

тҧрақты дамуынан жҽне оны ХХІ ғасыр қажеттілігіне сай қамтамасыз етуден тҧрады. Қазіргі таңдағы 

білім беру саясатының ең бірінші міндеті – жоғары сапалы білім беруге қол жеткізіп ҽрі оны 

тҧлғаның, қоғамның жҽне мемлекеттің ҿзекті де, ҿміршең қажеттілігіне сҽйкестендіру.  

Білім берудегі қазіргі заманғы технологиялардың кҿмегімен жаңа білім беру парадигмасы іске 

асатын қҧрал ретінде қарастырылады. Білім беру технологияларының даму тенденциялары тҧлғаның 

ҿзін-ҿзі тануына жҽне ҿзін-ҿзі дамуына мҥмкіндік беретін гуманитарлық білім берумен тікелей 

байланысты. 

Педагогикалық зерттеулердің нҽтижелеріне сҽйкес білім берудің қазіргі заманғы 

технологиясының нҧсқауы, тҿмендегі принциптердің қатысуымен жасалуы тиісті: 

18. дидактикалық жҥйені кҿрсететін технологияның бҥтіндік принципі; 

19. қойылған мақсатқа жету ҥшін нақты педагогикалық ортада технологияларды қайта ҿндіру 

принципі; 

20. сҽйкес келетін педагогикалық жҥйелердің ҿзін-ҿзі дайындау механизміне ҽсер ететін 
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факторлардың приоритеті жҽне педагогикалық қҧрылымдарының сызықтық емес принципі; 

21. оқушының жеке тҧлға ретінде қалыптасуына жҽне оның танымдық қабілеттілігіне оқыту 

процесінің бейімделу принципі; 

22. біріктірілген білімдерді қҧру ҥшін оптимальді жағдай жасайтын оқу ақпараттарының 

потенциалды кҿп болу (артық болу) принципі. 

Қазіргі колледж оқушысы болашақ мамандығын кҽсіби бағдар арқылы таңдап алған соң, оның 

ҿндірістегі білікті кадр болып қалыптасуы колледж оқытушыларының міндетіндегі іс болып 

табылады. Ол ҥшін колледждердің оқу процесі жаңаша ҧйымдастырылып, арнайы пҽндерге арналған 

зертханалық жҧмыстар оқытудың инновациялық технологиясымен байланыстырылуы тиіс. Бҧл 

жҿнінде жоғарыда атап ҿткен Елбасы Жолдауында «Отандық білім беру жҥйесіне инновациялық 

ҽдістерді, шешімдерді жҽне нақты қҧралдарды қарқынды енгізуге тиіспіз» деп нақты тапсырма 

ретінде атап кҿрсетілген [2]. Мҧның орындалуына барынша атсалысу – оқу орны қызметкерлерінің 

барлығына бірдей міндет болып жҥктеледі. 

Жалпы біз сҿз етіп отырған инновациялық технологиялар оқу процесіне педагогикалық оқыту 

технологиялары болып 1970 жылдары батыстың педагогикалық ҽдебиеттерінен келген. Бҧл – ҽртҥрлі 

типтегі білім беру ҧйымдарының оқу процесінде кадр даярлау, біліктілік кҿтеру, материалдық 

қамтамасыз ету, басқару жҽне т.б. сияқты оқытудың ҽртҥрлі жҥйесінде қолданылатын технологияны 

сипаттап береді [3]. Дегенмен, осы технологияларды қазіргі жаһандану дҽуіріндегі жаңашыл 

қҧралдармен байланыстыра отырып, оқу процесіне жаңа инновациялық технология ретінде енгізу – 

ҽрбір оқытушының міндеті. Ҽсіресе теорияны тҽжірибемен байланыстыруда негізгі ақпарат кҿзі 

болып табылатын арнайы пҽндерді инновациялық технологияларды пайдалана отырып жҥргізу білім 

сапалылығын арттырып қана қоймай, білім алушының танымдық кҿзқарасын да кеңейтеді. 

Қазіргі кезде оқу процесінде қолданылып жҥрген кҿптеген инновациялық технологиялар бар. Ол 

ҥшін оқытушы ҿзінің ақпараттық қҧзыреттілігін ҥнемі дамытып отыруы тиіс. Техникалық колледж 

оқытушысы ең алдымен оқытудың инновациялық технологиясына сҽйкес техникалық қҧралды дҧрыс 

таңдап алуы, сабақ жоспарын жаңа технология талаптарына сай қҧра білуі, тапсырмаларға сҽйкес 

техникалық қҧрал қажеттілігін дҧрыс жіктей алуы, сонымен қатар, ҿткізілген жаңа сабақтан нақты 

қорытынды мен нҽтиже кҿрсете алуы тиіс. Технологиялардың тҥрлері білім берудің мемлекеттік 

стандартында анықталған жҽне арнайы бекітілген оқыту мазмҧнына ешқандайда нҧсқан келтірмейді, 

керісінше оқу пҽндерінің ҥлгілік бағдарламасында кҿрсетілген мақсатқа оқытудың бҧрыннан 

қалыптасқан ҽдістерімен ҿзара бірлікте қол жеткізуге мҥмкіндік береді. 

Білім беру ҥрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге асыра отырып, оқу - тҽрбие 

ҥрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды кҿздейді. Біріккен ҧлттар 

ҧйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. 

Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды 

ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. 

Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне кҿшіп келеді, бҧл кезең ақпараттық кезең, 

яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық - коммуникативтік 

технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып 

отыр. 

Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жҧмыс істеуге, оқу барысында 

компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 

интернетте жҧмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық 

ҽдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс қҧралдарын пайдалану арқылы білім беруді 

жетілдіруді кҿздейді. Жедел дамып отырған ғылыми – техникалық прогресс қоғам ҿмірінің барлық 

салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды [3]. 

Елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, оның мазмҧнының тҥбегейлі ҿзгеруі, 

оныңдҥниежҥзілік білім кеңістігіне енуі бҥкіл оқу-ҽдістемелік жҥйеге, оқытушылар алдына жаңа 

талаптар мен міндеттер қойып отыр.  

Білім беруді ақпараттандыру – жаңа технологияны пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тҧлғаны 

бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге асырады. Оқыту ҥрдiсiнде технологияны қолдану оқытушы мен 

оқушы қарым - қатынасының бҧрынғы қалыптасқан жҥйесiн, олардың iс-ҽрекеттерiнiң мазмҧнын, 

қҧрылымын ҥлкен ҿзгерістерге ҧшыратады. Қалыпты бiлiм беру жҥйесінде оқытушы – оқушы - 

оқулық тҥрінде қҧрылған ҥш жақты байланыс бҧзылып, оқытушы – оқушы - компьютер - оқулық 

жҥйесі пайда болды. Мҧндай жҥйеде бiлiм беру оқыту процесінде компьютерді қолдану бiлiм мен 

бiлiктiлiкке қоятын талаптарды қайта қарап, жетiлдiрiп, жҥйелеудi талап етедi. Ақпараттандыруда 
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технологияның негізгі бағыты ХХІ ғасырдың талаптарына сҽйкес қоғамды дамытудың жоғары 

тиімділікті технологияларына сҥйенген жаңа білім стратегиясына кҿшу болып табылады. Осыған 

сҽйкес қазіргі білім жҥйесінің ерекшеліктеріне – оның іргелілігі, алдын алу сипаты жҽне оларға қол 

жеткізу мҥмкіндіктері жатады [3].  

Жаңа ақпараттық технологиялар дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде ақпараттарды даярлап, оны бiлiм 

алушыға беру процесі. Бҧл процесті icкe асырудан негiзгi қҧрал компьютер болып табылады. 

Компьютер - бiлiм беру iсiндегi бҧрын шешiмiн таппай келген жаңа, тың дидактикалық 

мҥмкіндіктерді шешуге мҥмкiндiк беретін зор қҧрал. 

«Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық жҽне азаматтық 

қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға жҽне кҽсіби 

шыңдауға бағытталған, білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, 

білім беру жҥйесін одан ҽрі дамыту міндеттері кҿзделді. Бҧл міндеттерді шешу ҥшін мҧғалімнің 

кҥнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта қҧру, ҿзгерістерге жол ашады [4]. 

Сондықтан сабақ барысын жаңаша ҧйымдастыру қажет. Оқушының пҽнге деген қызығушылығы 

мен ынтасын арттыру керек деп есептеймін. Ҽр сабаққа дайындық – мҧғалімнің ізденісінің нҽтижесі, 

сабақты ыңғайына қарай тҥрлендіре тҥссе, ҽр сабақта жаңа ҽдіс-тҽсілдерді қолданса, сабақтың 

мазмҧны ашылады.  

Жалпы, оқу процесінде инновациялық технологияларды қолданып сабақ тҥсіндірудің маңызы ҿте 

зор жҽне оқушының ҿз мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, 

ғылыми кҿзқарасын қалыптастырып, мамандық сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бҽсекеге 

қабілетті мамандар даярлауда ҥлесі мол. Осы біліммен ҿндіріске барған жас маман кейінгі заманауи 

мҥмкіндіктермен жҧмыс жасау шеберлігін қалыптастыра алады. Сондықтан оқу процесінде 

инновацияны қолдану – біздің басты міндетіміз болып саналады. 
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Жаратылыстану ғылымдары қоғам дамуының барлық тарихи кезеңдерiнде табиғат заңдары туралы 

бiлiм жҥйесi ретiнде дҥниетанымның қалыптасуына, кҿптеген философиялық iлiмдердiң туындауына 

ықпал еттi. Жаратылыстану ғылымдары зерттеулерінде бiздi қоршаған дҥниенi ғылыми танып-

бiлудiң жалпы ҽдiстерi қалыптасты жҽне олар басқа ғылымдар мен адам қызметiнiң қолданбалы 

салаларында қолданысын тауып отырды.  

Жаратылыстану пҽндерін оқытудың ҽдiснамалық деңгейiн жетiлдiруге ҚР Бiлiм берудiң 

мемлекеттiк стандарты мен оқу бағдарламаларында елеулi орын бҿлiнген, сондай-ақ бҧл пҽндер 

бойынша жаңа буын оқулықтарында да ғылыми танымның жалпы формалары мен ҽдiстерiнен 

мҽлiметтер берiлiп, олардың беташар курсында «Табиғатты ғылыми танып-бiлудiң ерекшелiктерi» 

арнайы тарауы арналған. Алайда жаратылыстану пҽндерін оқытудың ҽдiснамалық деңгейiн  

жетiлдiру проблемасын талдау пҽн мазмҧнында ҽдiснамалық бiлiмдi дидактикалық жҥйенiң бiрлiгi 

ретiнде қарастырылу проблемасы жеткiлiктi дҽрежеде шешiмiн таппағанын кҿрсетедi. Сондықтан 
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жаратылыстану пҽндерінде ҽдiснамалық материалдың ара-кiдiк қамтылуы орын алып отыр. 

Сондықтан жаратылыстану пҽндерінен бiлiм беру мақсаттары мен оқытудың жалпыдидиактикалық 

талаптарын ескере отырып, пҽндерді  оқытуда  қалыптастырылатын ҽдiснамалық бiлiмдер кешенiне: 

материяның категориялары, оның атрибуттары (кеңiстiк, уақыт, қозғалыс); тҥрлерi (зат жҽне ҿрiс), 

материялық жҥйелер кластары (элементар бҿлшектер, вакуум, ғалам жҽне т.б.), қозғалыс тҥрлерi; 

Ҽлемнiң материалдық бiрлiгi, Ҽлемнiң жаратылыстану-ғылыми бейнесiнiң эволюциясы туралы бiлiм; 

шығармашылық iс-ҽрекет ретiндегi жаңа бiлiмнiң алынуы мен дҽлелденуi туралы қағидалар; 

танымның эмпирикалық жҽне теориялық деңгейлерi; танымның жалпығылыми жҽне 

жалпылогикалық ҽдiстерi (салыстыру, жiктеу, қорытындылау, индукция, дедукция, бақылау, 

тҽжiрибе, эксперимент, модельдеу, аналогтау, болжам ҧсыну жҽне оны дҽлелдеу, ойша эксперимент, 

логикалық, статистикалық, динамикалық, жҥйелiлiк тҧрғыдан қарау), сондай-ақ модельдер арқылы 

сипатталатын қолданыстар енуi қажет.  

Дҥниетаным қҧрылымына қатысты кҿзқарастарды талдай келе, бiз оның ҥш компонентiн 

қарастыруды ескерiп отырмыз. Дҥниетанымды қалыптастырудың iргетасы ретiндегi ҽлемнiң 

жаратылыстану-ғылыми бейнесi; жаратылыстанудағы ғылыми таным үдерісi; ғылыми ойлай алу 

стилi.  

Ҽлемнiң жаратылыстану-ғылыми бейнесi. Ҽлемнiң жалпы бейнесiн қҧру – барлық бiлiм 

салаларының мiндетi. Ҽлемнiң жаратылыстану-ғылыми бейнесi (ҼҒЖБ) – табиғат туралы 

жҥйеленген жҽне қорытындыланған бiлiмдер жҥйесiнiң бҿлiгi. 

ҼҒЖБ-інiң ҧғымдық қҧрылымының маңызды компоненттерi ретiнде: 

 материя, кеңiстiк, қозғалыс жҽне ҿзара ҽрекеттесу туралы тҥсiнiк енетiн бастапқы 

философиялық идеялар; 

 ҽрқайсысына тҽн қҧрылымдық элементтерi (негiз, ҿзек, салдар, интерпретациялау) бар ғылыми 

теориялар; 

 сҽйкестiк, толықтырушы, симметрия, себептiлік принциптерi арқылы сипатталатын теориялар 

арасындағы байланыс болып табылатынын атап ҿтемiз. 

Оқу пҽнiнiң мазмҧнын қалыптастырудың кҿзi сҽйкес ғылымның мазмҧны болып табылады. 

Ҽлемнiң жаратылыстану-ғылыми бейнесi (ҼЖҒБ) –табиғат жайлы жҥйеленген жҽне 

қорытындыланған бiлiм жиынтығының – ҽлемнiң ғылыми бейнесiнiң бҿлiгi. 

Ҽлемнiң жаратылыстану-ғылыми бейнесінің сипаттамалары тек философиялық қана емес, басқа 

ғылыми ҽдебиеттерде де кеңiнен қарастырылған. Сондықтан ҽлемнiң қазiргi заманғы физикалық 

бейнесiн (ҼФБ) қарастырайық. ҼФБ-нiң ҧғымдық қҧрылымының маңызды компоненттерi ретiнде: 

 материя, кеңiстiк, қозғалыс жҽне ҿзара ҽрекеттесу туралы тҥсiнiк енетiн бастапқы 

философиялық идеялар, 

 ҽрқайсысына тҽн қҧрылымдық элементтерi (негiз, ҿзек, салдар, интерпретациялау) бар 

теориялар, 

сҽйкестiк, толықтырушы, симметрия, себеп-салдарлық принциптерi арқылы бейнеленетiн 

теориялар арасындағы байланыс болып табылады. 

Жаратылыстану ғылымдарындағы таным үдерістерi. Таным ҥдерісінің заңдылықтарын 

қарастыра отырып, кҿптеген зерттеушiлер [1] мектептегі жаратылыстану пҽндерінің ғылыми таным 

ҽдiснамасының бiлiм беру функциясына басты назар аударадыбiлiмдi алу жолдарының ҽдiстерi мен 

тҽсiлдерiмен бiрлiкте игеру  

Таным ҽдiстерiнiң логикасын ғылыми-ҽдiснамалық тҽсiлге негiзделген  деректер  болжам  

теориялық салдарлар  эксперимент тiзбегi бойынша ойдағыдай жҥзеге асыруға болады, яғни, 

эксперименттiк деректердi жинақтау жҽне байқау   жаңа деректердi тҥсiндiруге мҥмкiндiк беретiн 

болжамдар ҧсыну  жаңа теорияны ҧсыну, болжамды нақтылау жҽне математикалық аппаратын 

келтiру  жасалған теория қағидаларынан салдарлар алу  бҧл салдарларды эксперименттiк тексеру 

болып табылады. 

Iргелi теорияларды ҽдiснамалық талдау арқылы оның қҧрылымдық элементтерiн бҿлiп кҿрсетуге 

мҥмкiндiк бердi, яғни олар: деректер (теориялық жҽне эксперименттiк), ҧғымдар, материалдық 

объектiнiң моделi; принциптер, негiзге алынатын заңдар, математикалық теңдеулер; жаңа деректер, 

қҧбылыстар, ҥдерістер, аспаптардың жҧмыс iстеуiнiң ғылыми негiздерi. 

Бҧл деңгейдегi ҥдерістер мен қҧбылыстар статистикалық заңдылықтарға (статистикалық механика 

(классикалық жҽне кванттық), микроскопиялық электродинамика (классикалық жҽне кванттық) 

жатады. Классикалық деңгейдегi теория объектiлерiне материялық нҥктенiң классикалық 

механикасы, Максвелл-Лоренц теориясы, кванттық деңгейде  релятивтiк емес кванттық механика, 
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релятивтiк кванттық  механика (кҥштi ҿзара ҽрекеттесу, ҽлсiз ҿзара ҽрекеттесу, гравитацияның 

кванттық теориясы) жатады. Бҧл едҽуiр толығырақ жҥргiзiлген топтастырылу болып табылады. 

Мҧндай топтастыру статикалық жҽне динамикалық теориялардың айналасындағы байланысты 

анықтауға мҥмкiндiк бередi.  

Iргелi теориялар аясында толықтырушылық принципi бiр ғана объектiнi ҽр тҥрлi кҿзқарас 

тҧрғысынан қарағанда дербес заңдарды байланыстыратыны [3] еңбекте толық кҿрсетiлген, осылай, 

классикалық механикада: механикалық қозғалысты қарастыруға динамикалық жҽне энергетикалық 

тҧрғыдан қарау; молекулалық физикада макроскопиялық жҥйелердi зерделеуге термодинамикалық 

жҽне молекулалы-кинетикалық тҧрғыдан қарау; электродинамикада электрмагниттiк ҿрiс теориясы, 

классикалық электрондық теория жҽне электромагниттiк қҧбылыстарды зерттеудегi термодинамика;  

кванттық физикада материя қасиеттерiнiң корпускулалы-толқындық екiжақтылығы тҧрғысынан 

қарастырылады. 

Iргелi теориялар аясында толықтырушылық принципi бiр ғана объектiнi ҽр тҥрлi кҿзқарас 

тҧрғысынан қарағанда дербес заңдарды байланыстыратыны [4] еңбекте толық кҿрсетiлген, осылай, 

мысалы, классикалық механикада: механикалық қозғалысты қарастыруға динамикалық жҽне 

энергетикалық тҧрғыдан қарау; молекулалық физикада макроскопиялық жҥйелердi зерделеуге 

термодинамикалық жҽне молекулалы-кинетикалық тҧрғыдан қарау; электродинамикада 

электрмагниттiк ҿрiс теориясы, классикалық электрондық теория жҽне электромагниттiк 

қҧбылыстарды зерттеудегi термодинамика;  кванттық физикада материя қасиеттерiнiң корпускулалы-

толқындық екiжақтылығы тҧрғысынан қарастырылады. 

Қазiргi кездi симметрия принципiтанымның ҽдiснамалық принципi болып табылады. Симметрия 

мен асимметрия табиғаттың барлық қҧбылыстары мен заңдарында кҿрiнiс табады. Симметрия 

принципi барлық  жаратылыстану ғылым саласы заңдарын жҽне теорияларды ҽлемнiң жалпы 

бейнесiне бiрiктiретiн заң болып табылады [5]. Симметрия принципiмен қазiргi кҿзқарасқа сҽйкес 

сақталу, жалпылық, тепе-теңдiк, қажеттiлiк идеялары байланысты, ал онда асимметрия ҿзгерумен, ҽр 

тҥрлiлілікпен, кездейсоқтықпен байланысты болады. 

Адам танымының барлық дерлiк саласына, сҽйкес барлық ғылымға енетiн симметрия принципiнiң 

ҽмбебап сипатын айтып ҿткен жҿн. Бҧл принцип барлық заңдар мен теориялардың ҿне бойынан ҿтеді 

жҽне ҿз кезегiнде ҽлемнiң жаратылыстану-ғылыми бейнесiне тҧтастық бередi. Себеп-салдарлық 

принципi де танымның жалпы ғылыми принциптерiне жатады. Динамикалық себеп-салдарлық 

принципi ретiнде қалыптасқан бҧл принцип ықтималдылық себеп-салдарлық принципiне жалғасты.  

Iргелi теориялардың дамуы мен қолданылуына қатысты эмпирикалық жҽне теориялық екi деңгей 

бҿлiнедi. Эмпирикалық деңгейге тҽжiрибе  негiзiнде алынған бiлiм кiредi, оның нҽтижелерi индукция 

жҽне дедукция сияқты ой қорытындылаудың кҿмегiмен ҽр тҥрлi дҽрежедегi алғашқы қорытындылар 

тҥрiнде кҿрiнiс табады. Теориялық деңгей материалдың дҥние дамуының негiзгi заңдылықтарын, 

зерделенетiн қҧбылыстың, объектiнiң мҽнiн ашуды, оның iшкi қҧрылымын талдауды ескередi. 

Бiздi қоршаған дҥние туралы бiлiм ҥнемi дамиды, жаңа деректер мен теория ҿзегi арасында 

шиеленiс туындайды. Осылай, ХХ ғасырдың басына дейiн электромагниттiк ҿрiстiң континуалдық 

қасиеттерi бар деп, ал атом материяның қҧрылымы жоқ ең кiшi  бҿлшегi деп есептелiндi. М.Планк 

ҧсынған абсолют қара дененiң жылулық сҽуле шығару теориясы Д.Максвеллдiң классикалық 

электродинамикасы аясында қалыптасқан кҿзқараспен шиеленiске тҥскен тiрек теориялық дерек 

болды. Бҧл дерек жаңа теорияның   кванттық физиканың дамуына мҥмкiндiк туғызды. Теория 

салдары аясында жаңа деректер жаңа теорияның қҧрылуына себепшi болды, демек, олар ҿзара 

байланысқан:   тiрек → деректер → теория → жаңа деректер. Деректiң қалыптасуында 

эксперименттiң рҿлi зор. «Эксперименттiк деректер  ғылыми бiлiмнiң неғҧрлым орнықты бҿлiгi. 

Жаратылыстану ғылымдары тарихында гравитациялық тҧрақты, вакуумдегi жарық жылдамдығы, 

инерттi жҽне гравитациялық массалардың қатысы сияқты шамаларды бiрнеше рет  ҿлшеу олардың 

бар болуын жоққа шығармай, тек олардың мҽнiн нақтылауға ғана мҥмкiндiк туғызды. Ал 

болжамдарды тҧжырымдауға ҽкелетiн деректердi интерпретациялау орнықсыздау болады» [6]. 

Бақылау, эксперимент жҽне теориялық болжам  бiрыңғай таным ҥдерісінiң жақтары. Теориялық 

қағида (болжам) ҽрқашан эксперименттiң алдында жҥредi. Егер болжам тҽжiрибелерден қолдау 

тапса, онда ол орынды болады. Бақылаулар мен эксперимент қоршаған дҥниеде жҥрiп жататын жеке 

қҧбылыстар, ҥдерістер арасындағы заңды байланыстарды  заңды (материалдық дҥние 

қҧбылыстарының бiрлiгi мен ҿзара байланысын адамның танып бiлуiнiң сатысы) тҧжырымдауға 

мҥмкiндiк бередi. Адам қҧбылыстар мен объектiлердiң маңызды байланыстарын зерделей отырып, 

заңды тҧжырымдайды, оның қолданыс аясын кҿрсетедi. 

Жаратылыстану пҽндерін оқыту барысында мҧғалiмдер оқушыларды табиғаттағы немесе 
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кҿрсетiлiмдiк тҽжiрибелердегi қҧбылыстарды бақылауға ҥйретедi. Оқушылар зертханалық 

жҧмыстарды орындау кезiнде тҽжiрибелiк деректердi жинақтайды жҽне сипаттайды. Бҧл тҧрғыдан 

қарауда эксперименттiң рҿлi орасан зор. Сондықтан оқушылардың ҽдiснамалық сипаттағы бiлiмiн 

ғылыми эксперименттiң негiзгi белгiлерiмен таныстыру кезiнде де қалыптастырылуы тиiс. Сонымен 

қатар ҿлшеулер жҥргiзу ретiне, экспериментке қойылатын талаптарға, микродҥниедегi ҿлшеу 

ерекшелiктерiне назар аударылуы тиiс. 

Таным ҥдерісінің заңдылықтарын ашу ҥшiн ҽр тҥрлi болжамдарды мектептегi жаратылыстану 

пҽндерінің мазмҧнында қарастыру жҽне оларды тексеру қажет. ―Болжам  ой қорытындысының 

жҥйесi. Ол арқылы бiрнеше фактор негiзiнде объектiнiң, бар болуы туралы, қҧбылыстың 

байланыстары мен себептерi туралы қорытынды жасалады, бiрақ бҧл қорытындыны нақты деп 

санауға болмайды‖[7.]. Ғалым болжамдарды ҧсына отырып, ғылымнан тысқары мҽдениет ҽлемiне 

ҥңiледi, ҿркениет жетiстiктерiне ҿзiнiң назарын аударады. Болжамды қҧру ой-ҿрiстiң кеңдiгiн, 

белсендi ойлау iс-ҽрекетiн, iшкi тҥйсiктi талап етедi. Болжамды тексеру ҥшiн бақылаулар мен 

эксперименттер жоспарланады, модельдер қҧрылады. Эксперимент тҥрiнде дҽлеледенген болжам 

теорияға  бiртҧтас жҥйеге, ғылыми бiлiмнiң шоғырына айналады. Теория ҥдерістер мен 

қҧбылыстардың мҽнiн ашып, таным нҽтижелерiн тҽжiрибеде қолдануға, оларды сипаттауға жҽне 

тҥсiндiруге мҥмкiндiк бередi. 

Теория тек бақылаған қҧбылыстарды ғана тҥсiндiрiп қоймай, жаңа болжамдар айтуға да мҥмкiндiк 

бередi. Осылай, ағылшын ғалымы Дж. Максвелл электромагниттiк толқындардың бар болуын 

болжаған болатын.  Теорияның дамуы жҽне тереңдей тҥсуi барысында енгiзiлген кҿптеген ҧғымдарға 

жаңаша тҥсiнiк беруге мҥмкiндiк туады. Мысалы, молекулалы-кинетикалық теорияның енгiзiлуiмен 

молекулалардың бей-берекет қозғалыс қарқындылығының орташа ҿлшемi ретiндегi температураның 

мҽн-мағынасы ашылды.  

Танымның логикалық дамуында ҽдiс елеулi рҿл атқарады. Кез келген жҧмысты табысты жҥргiзу 

оны ҧйымдастыруға, жоспарлауға, операцияларды жҥргiзудiң ҽдiстiлiгiне тҽуелдi болады. Ҽдiс дҧрыс 

таңдалып алынған жағдайда ғана ғылыми iзденiс кездейсоқ болмайды, жинақталған материал жҥйеге 

айналады. Сондықтан оқушыларды жаратылыстану ғылымдарында қолданылатын танымның 

теориялық ҽдiстерiнiң, оның iшiнде абстракциялаудың, идеалдаудың, модельдеудің, ойша 

эксперименттің, аналогтық ҽдiстің жҽне т.б. бҧл ғылым салалары ҥшiн принциптiк мҽнi  жҽне жалпы 

ғылымдық сипаты бар екендiгiне назар аударылуы тиiс. Ғылым ҽдiснамасының дҥниетанымдық 

функцияларын жҥзеге асыру ҥшiн жаратылыстану пҽндерінің мазмҧнына таным ҥдерісіндегi 

ҽдiснамалық идеяларды (сақталу идеясы, элементарлық, ҽлемнiң жаратылыстану-ғылыми бейнесi 

жҽне т.б.) енгiзу қажеттiгi қарастырылады. 

Жаратылыстану ғылымдары зерттеулерінде таным ҽдiсi ретiнде модельдеу кеңiнен қолданыс 

тапқан. Ғылымның алдында кҿп жағдайда зерделенетiн объктiнiң ҿзiмен ғана эксперимент жасау 

арқылы шешу мҥмкiн болмайтын проблемалар туындайды. Ғалымдар қалыпты кҥйден ҿзгеше 

жағдайда  жҥрiп жататын макро, микродҥние сырларына ҥңіледі. Бҧл жағдайларда қолданылатын 

модельдеу ҽдiсi қарастырылатын қҧбылыстың, объектiнiң мҽнiн танып-бiлуге мҥмкiндiк бередi. Бҧл 

ҽдiстiң кҿмегiмен кҥрделiнi қарапайымға, ал кҿзге  кҿрiнбейтiндi кҿрiнерлiкке тҥрлендiру арқылы 

қҧбылысты, объектiнi, ҥдерістi жан-жақты зерделеуге болады. 

Модельдеу ҽрқашан елестету сияқты ойша жҥргiзiлетiн операциялармен байланысты, сондықтан 

оларды шартты тҥрде «модель-елестетулер» жҽне «таңбалық» деп бҿледi. Идеал модельдердi тҥзу 

ҽдетте объективтi шындықтың бейнесi ретiндегi модельдiк елестетуден басталады. Модель бҧл 

жағдайда бҧл ақиқатты танып-бiлудiң қҧралы ретiнде кҿрiнiс табады. Бейнелiк модельдер ғылыми 

жҽне оқу ҥдерісінде кеңiнен қолданылады, оларға суреттер, графиктер, сҧлбалар, кестелер, карталар 

жатады. Жартылыстану ғлымдарының заңдылықтарын сипаттайтын математикалық формулалар, 

теңдеулер, таңбалы-символдық модельдерге жатады. 

Сонымен кез келген теория ғылым ретiндегi де, оқу пҽнi ретiндегi де жаратылыстану саласындағы 

бiлiмнiң негiзгi қҧрылымдық бiрлiгi болып табылады жҽне оған бiлiмнiң дамуы, ҿзгеруi жҥзеге 

асатын ҽдiстер мен формалардан тҧратын динамикалық компонент енедi. Теорияның ҧғымдар, 

заңдар, принциптер тҥрiндегi статикалық компоненттерi де игерiлетiн бiлiмнiң нҽтижелiлiгi 

тҧрғысынан ҽдiснамалық функцияны атқарады. Теорияның бҧл екi қҧраушысы да бiр-бiрiмен тығыз 

байланысқан.  Сондықтан  барлық бағдардағы жаратылыстану пҽндері мазмҧнының инвариантты 

бҿлiгiне ҽдiснамалық бiлiмдер енуi тиiс деп есептейміз. 

Оқушылардың ғылыми ойлау стилiн дамыту. Мектеп жағдайында  белсендi, дербес, мҽдениеттi 

тҧлғаны қалыптастыру талабынан туындайтын қоғамның ҽлеуметтік тапсырысы педагогикалық 

қауымдастықтың бiлiм мазмҧнына да, оқытудың ҽдiстерi мен тҽсiлдерi жҥйесiне де қатынасын 
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ҿзгерттi. Егер осыдан бҧрынырақ бiлiм мазмҧнының шығармашылық тҽжiрибенi, дҥниеге 

эмоционалды- қҧндылық қатынас тҽжiрибесiн жеткiзу сияқты компоненттерiнiң рҿлi жеткiлiктi 

дҽрежеде бағаланбаса, ендi олар оқушы тҧлғасын дамытуда маңызды мҽнге ие бола бастады. 

Сонымен қатар оқушының тҧлға ретінде  дамуы ҥшiн ол оқу-тҽрбие ҥдерісінің объектiсiнен  ҿзiнiң 

дербестiлiгiн кҿрсететiн жҽне мҧғалiммен белсендi қарым-қатынас жасайтын субъектiге айналуы 

тиiс. Ал оқушы тҧлғасының дамуы, ең алдымен, оның ой-ҿрісін, яғни ғылыми ойлау стилiн дамытуды 

ескередi. 

Жаратылыстану пҽндерін оқыту ҥдерісінде оқушылардың ғылыми дҥниетанымын қалыптастыру 

ҥшін бҧл цикл пҽндерін  тығыз байланыста оқытуды жҥзеге асыру қажет, сондықтан зерттеуде 

жаратылыстану пҽндерінің пҽнаралық байланысына тоқталатын боламыз. 

Оқушыларды дҥниетанымдық сипаттағы қорытындылар жасай алуға бағыттау ҥшiн мҧғалiмнiң 

ҿзiнiң сҽйкес дҥниетанымдық байлығы болуы  жҽне пҽн арқылы ғылыми дҥниетанымды 

қалыптастыруға мҥмкiндiк беретiн арнайы технологиямен қарулануы тиiс. Сонымен қатар ғылыми 

дҥниетанымды қалыптастыруға бағытталған  пҽн қҧралдары (жаттығулар, тапсырмалар, есептер, 

сҧрақтар) болуы қажет. Дҥниетанымның қалыптасу кҿрсеткiштерiне ҽр тҥрлi iс-ҽрекет тҥрлерiнде 

кҿрiнiс табатын бiлiм, кҿзқарас, сенiмдер (дҥниетаным қҧрылымдары) жҥйесi, ҿзiнiң бiлiмi мен iс-

ҽрекетiн жетiлдiру қабiлеттiлiгi жатады. Сондықтан дҥниетанымның қҧрылым элементтерiнiң 

қалыптасуын оқушылардың дайындық деңгейiн қорытынды тексеру кезiндегi тапсырмалар мен 

сҧрақтарда ескеру қажет. 
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С введением нового государственного образовательного стандарта перед вузами встала задача 

обеспечить  выпускника необходимыми знаниями и компетенциями в соответствии с 

разработанными требованиями. Как отмечается в государственном стандарте, содержание дисциплин 

указанных циклов должно быть профессионально ориентировано, с учетом специфики подготовки 

выпускников, и содействовать  реализации задач профессионально-воспитательной деятельности. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста предполагает высокий уровень его общего развития, 

владение коммуникативными способностями, умение принимать самостоятельные решения, 

нестандартно мыслить и адаптироваться к изменяющимся социальным и экономическим условиям. 

Поэтому процесс обучения в вузе приобретает выраженную целевую направленность - он должен 

быть ориентирован на творческую  деятельность, индивидуальный подход в воспитании и обучении, 

обеспечивающий  развитие индивидуальности и профессионализма. В процессе формирования 

компетенций,  обозначенных  в государственном  образовательном стандарте, значительная роль 

отводится иностранным языкам, которые обладают высоким потенциалом развития 

коммуникативных способностей специалистов и их подготовки к деловому общению. Между тем, 

количество часов, отведенных в вузах на предмет «Иностранный язык», весьма незначительно, а 

задачи, стоящие перед студентами в современных условиях, все более усложняются и 
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формулируются как овладение всеми видами речевой деятельности на основе профессиональной  

лексики, а также овладение навыками делового общения, это требует особого подхода к самому 

процессу обучения иностранным языкам в сфере делового общения и разработки методики 

преподавания иностранного языка или ―иностранного языка как языка профессионального общения‖ 

в техническом вузе, где студенты приобретают знания, умения и навыки своей будущей 

профессиональной деятельности, имея компитентностную мотивированность, заинтересованность в 

процессе обучения. [3] 

Комплексный подход к целям обучения иностранным языкам в неязыковом вузе требует введения 

всех аспектов в качестве компонентов цели на равных правах. Пренебрежение любым аспектом 

приводит к ощутимым потерям. Не случайно одной из  ведущих методических категорий является 

оптимизация. Оптимизация (от лат. optimus — ―наилучший‖) в общем виде означает выбор 

наилучшего, самого благоприятного варианта из множества возможных условий, средств, действий и 

т.п. Если оптимизацию перенести на процесс обучения, то она будет означать выбор такой его 

методики, которая обеспечивает достижение наилучших результатов при минимальных расходах 

времени и сил преподавателя и студентов в данных условиях. [2] 

Оптимизация достигается не одним каким-то хорошим, удачным методом. Речь идет о  

сознательном, обоснованном выборе преподавателем одного из многих возможных методов. 

Исследователи не считают оптимизацию особым методом или приемом обучения. Это 

целенаправленный (не стихийный или случайный) отбор и выбор методов для конкретного учебного 

занятия. Основоположник теории оптимизации Бабанский Ю.К. полагал, что оптимизация является 

закономерным, логическим этапом в развитии педагогики и ряда других наук. В данной статье мы 

придерживаемся следующего определения критерия оптимальности. 

Критерий оптимальности – это признак, на основании которого производится сравнительная 

оценка возможных решений, вариантов процесса обучения и выбор  наилучшего из них. В 

методической науке были выделены несколько показателей оптимальности   процесса обучения: 

1. Оптимальное распределение учебного времени. Показатель можно считать реализованным, 

если распределение учебного времени внутри предметов и между  предметами проведено 

оптимальным образом, с учетом реальных возможностей  студентов и преподавателей. 

2. Оптимальный выбор методов обучения. Этот показатель процесса обучения 

считается достигнутым, если преподаватель обосновал, почему он пользовался теми или  иными 

методами обучения, на основе чего он их сочетал.  Осознанный и обоснованный выбор педагог 

осуществляет, опираясь на знания тех,  кого он учит (информационная модель ученика), чему он учит 

(информационная модель  содержания образования) и рекомендации по оптимальному выбору 

методов обучения. [1] 

Переосмысление данных критериев и их апробация в процессе обучения позволили нам выделить 

наиболее оптимальные варианты целеполагания, содержания образования и развития 

соответствующих компетенций. Цель – формирование коммуникативно-прагматическойкомпетенции 

в устной и  письменной формах делового общения. Содержание обучения реализуется через 

информационную модель, основу которой  составляют разные типы текстов в печатном и 

электронном видах. Мы считаем, что  основным содержанием обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе должно стать  профессионально-ориентированное деловое общение с доминантой 

обучения разговорной  речи, включая обучение переводу отраслевых аутентичных текстов. Обучение  

целесообразно строить на качественно новом содержании при тщательном отборе учебного речевого 

материала, соответствующего специфике будущей профессиональной деятельности студентов 

технического вуза. Для развития коммуникативной компетенции обучающийся должен уметь 

поддерживать деловую беседу, высказывать свое мнение, выражать согласие/несогласие в устной 

форме, владеть умением вести деловую переписку в соответствии с конвенциональными нормами. [3] 

Особая роль в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе принадлежит 

формированию у студентов рациональных познавательных действий, позволяющих обеспечить 

усвоение учебного материала, раскрыть достаточно полно его  сущность; выйти за рамки усвоенной 

информации; исключить любые перегрузки при  использовании потенциальных возможностей 

логического мышления и памяти;  способствовать возникновению твердой уверенности в том, что 

учебный материал должен 

быть усвоен.  Эффективность учебного процесса при заданном количестве часов, отводимых на  

обучение иностранному язык в неязыковом вузе, и известной категории обучаемых  зависит от 

нескольких составляющих, включающих: мотивацию к обучению, учебные  материалы, построение 

учебного процесса или методики обучения, средства обучения и т.д. Сложность проблемы 
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совершенствования обучения заключается в том, что для  достижения наилучших результатов 

необходимо, чтобы все факторы, влияющие на   эффективность учебного процесса, были подобраны 

исходя из анализа их влияния на   конечный результат обучения и, соответственно, все они были бы 

действенными. Неправильный выбор одного их факторов может полностью аннулировать 

положительный эффект другого фактора, являющегося оптимальным. Оптимизация достигается не 

одним каким-то хорошим, удачным методом. Речь идет о сознательном, обоснованном выборе 

учителем одного из многих возможных вариантов.[3] 

Чтобы оценить оптимальность (или неоптимальность) методики учебного процесса, надо 

определить ее критерии. Ю.К. Бабанский и М.М. Поташник выделили 4 критерия. 

1. Максимально возможные результаты в формировании знаний, учебных умений и навыков. 

     2. Минимально необходимые затраты времени учащихся и учителей на достижение определенных 

результатов 

3. Минимально необходимые затраты усилий на достижение определенных результатов за 

отведенное время. 

4. Минимальные, по сравнению с типичными, затраты средств на достижение определенных 

результатов за отведенное время 

Оптимизация учебного процесса предполагает выбор оптимальных форм и методов. При всем их 

разнообразии нельзя утверждать, что какой-то метод или форма самые лучшие, так сказать, без 

―изъянов‖. Дело в том, что один метод будет оптимальным при одних конкретных условиях, но не 

лучшим — при других. Другой метод лучше проявит себя в иных условиях и окажется неудачным в 

первой ситуации. 

Ю.К. Бабанский, И.Т. Огородников с коллегами и другие ученые исследовали сравнительные 

возможности (эффективность) разных методов обучения при решении основных образовательных 

задач. Так, Ю.К. Бабанский полагает, что словесные методы обучения успешнее других решают 

задачи по формированию теоретических и фактических знаний, словесно-логического мышления и 

речи. Но эти же методы слабо решают задачи формирования практических и трудовых умений, 

наглядно-образного мышления, его самостоятельности, хотя при этом достигается быстрый темп 

обучения. Учебные дискуссии успешно формируют теоретические знания, словесно-логическое 

мышление, самостоятельность мышления, речь, познавательный интерес, развивают навыки учебной 

работы, волю, эмоции, но темп обучения медленный. И готовясь к уроку, преподаватель учитывает 

разные условия учебного процесса: цель урока, особенности содержания учебного материала и т.д. — 

для каждого этапа урока отбирает оптимальный метод. 

Исследователи не считают оптимизацию особым методом или приемом обучения. Это 

целенаправленный (не стихийный или случайный) отбор и выбор методов для конкретного учебного 

занятия 

 Проведя экспертную оценку работы учителей-мастеров, Ю.К. Бабанский предложил ряд этапов 

проектирования оптимального варианта обучения. 

      1.Формулирование задач обучения. 

      2.Отбор и конкретизация содержания обучения. 

      3.Выбор наилучшего сочетания форм обучения для данных условий. 

      4.Выбор рационального сочетания методов обучения. 

      5.Составление оптимального плана обучения. 

      6. Максимально возможное улучшение условий для реализации плана обучения. 

      7.Реализация избранного плана обучения. 

      8.Анализ оптимального решения поставленных задач. [1] 

      Оптимизация процесса обучения предполагает и учет особенностей интеллектуального развития 

студента, его умений и способностей. В зависимости от этого уровень учебных достижений у разных 

учащихся будет неодинаковым. При оптимизации обучения предполагается, что каждый студент 

достигает возможно высшего для себя уровня. 

Таким образом, оптимизация процесса обучения синтезирует различные формы и методы в 

определенном сочетании, каждый раз наилучшим образом для конкретной ситуации. 

Говоря обобщенно, учебный процесс будет оптимальным, если его результат высокий (знания и 

компетенции, полученные выпускником, соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта), достигается в срок (заданное программой количество часов) с 

минимальными усилиями преподавателя и студентов. 
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Түйіндеме 

Бҧл мақалада жас сарбаздардың ҽскери ортаға бейімделуінің психологиялық ерекшеліктері 

кҿрсетілген. Осыған орай А.Г. Маклаков жҽне С.В. Чермяниннің «Бейімделу» МЛО ҽдістемесі 

менРоджерс–Даймондтың ҽлеуметтік жҽне психологиялық бейімдеуді диагностикалау 

ҽдістемесі,ортаға бейімделуге байланысты ҽр тҥрлі психологиялық тренингтер жҥргізілді. 

Резюме 

В этой статье выделяются психологические проблемы младших солдат в воинской части. Связь с 

этим была выполнена, техника Маклакова и С.В. Чермянина «Методика адаптации МЛП», 

Диагностическая методология социальной и психологической адаптации Роджерса – Даймонда и 

различные психологические тренинги, связанные с адаптацией к окружающей среде. 

Resume 

In this article, the psychological problems of junior soldiers of the military unit are singled out. The 

connection with this was carried out, the technique of Maklakov and S.V. Chermyanin "Technique of 

Adaptation of MLP", Diagnostic Methodology for Social and Psychological Adaptation of Rogers - 

Diamond and various psychological trainings related to adaptation to the environment. 

 

Қарулы Кҥштер - қазіргі қоғамның іргелі бҿлінбейтін бір бҿлшегі.Олардың дамуы мен қалыптасуы 

ҽр уақытта да сол қоғамның даму деңгейімен байланысты. Қазақстан Республикасының Қарулы 

Кҥштерінің ең басты міндеті-Отанымыздың шекарасын қырағы қорғау болып табылады. Елбасымыз 

Н.Ҽ.Назарбаев Қарулы Кҥштердің мемлекет ҿміріндегі рҿлі мен маңызын терең тҥсініп, тҽуелсіз 

елдің қорғаныс саласының қалыптасуы мен дамуына тікелей басшылық етіп келеді.Бҥгінгі кҥні ҚР-

ның Қарулы Кҥштері ҽуе, теңіз жҽне жаяу ҽскер тҥрінде еліміздің тыныштығын сенімді сақтауды 

қамтамасыз ету мақсатын кҿздейді. Бҧл міндетті шешу ҚР-ның азаматтары шынайы тҥрде ҽскери 

қызметін ҿтеп жҥрген ҽскери бҿлімдер мен бҿлімшелерге жҥктеледі. 

Қазіргі таңда ҽскери ортада жас сарбаздардың сан алуан психологиялық проблемалар артуда. 

Мҽселен,статистикалық мҽліметке сҥйенетін болсақ жас сарбаздардың арасындағы аутодиструктивті 

қҧбылыстардың саны кҿбеюде.Сол себепті жас сарбаздарды ҽскери ортаға бейімделуіне жағымды 

психологиялық жағдай жасау мҽселелері терең зерттеуді қажет етеді.Жас сарбаздардың бейімделу 

мҽселесін ҧғыну ҥшін ҽскери қызметтің ерекшеліктерін қарастырғанжҿн.Ҽскердің ҽлеуметтік 

қҧрылымы, сырттай бағынуға тҽуекелді, қатаң орталықтандыру, ҽскери қҧндылықтарға ҿзін 

бағындыру,ҽскери техникалық білім мен дағдыны меңгеру,оның ішінде қару-жарақты 

қолдану,командирмен қарым-қатынасты орнату білу,ҽскери ортаға сіңу.  Аталған  кҽсіби міндеттерді 

табысты орындау ҥшін тҧлға жеке психологиялық қасиеттерге ие болуы қажет. 

Ҽскери–кҽсіптік іс-ҽрекеттің тағы бір тҥрі - қалыпты, бейбітшілік уақытындағы іс-ҽрекет. Бір 

қарағанда оның адамның Қарулы Кҥштердің қатарына шақырылмас бҧрын айналысқан басқа іс-

ҽрекеттерінен еш айырмашылығы жоқ. Алайда мҧндай кҿзқарас дҧрыс емес. Шынайы ҽскери 

қызметтен ҿтуге шақыртылған, ҽскери оқу орнына тҥскен немесе келісім-шарт бойынша қызмет етуге 

бел буған жас азамат ең алдымен ҽдеттегі жҥріс-тҧрыс стереотиптерінен арылуы керек. Бҧл ҽскери 

қызметті атқаруға байланысты. Ҽскери қызметшілердің іс-ҽрекетінің тағы бір ерекшелігі кез-келген 

уақытта, кез келген жағдайларда, соның ішінде белгілі бір психологиялық ауыртпалық тҥсіретін 

ҿміріне тікелей қауіп тҿнген кезде  ҿзінің кҽсіби қызметін орындауға ҽрдайым дайын болуы. 

Негізінде бейбітшілік уақытындағы ҽскери - кҽсіптік іс-ҽрекет жҽне сарбаздардың тікелей моральдық 
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- психологиялық жағдайы.Сонымен қатар, психологиялық ауыртпалық адамның ҽдеттегі ҽлеуметтік 

ортасынан ( жанҧясынан, достарынан) алыстауына да, жаңа ортаға ҥйренісіп кетуі де, белгілі бір 

ҿмірлік қажеттіліктердің шектелуіне байланысты. Ҽскери борышын ҿтеуге шақырылғаннан кейін  

адамның кҥн тҽртібі, тамақтану жҥйесі ҿзгереді, энергетикалық жҽне зат алмасу ҥрдістерінің 

ҿзгерісіне алып келетін физикалық кҥш тҥсіру кҿбейеді.  

Демек, ҽскерге шақыртылған сарбаз немесе келісім - шарт бойынша келген азаматтар 

келісімшартқа тҧрғаннан кейін адам су жаңа, алдыңғы ҿмірімен ҽлдеқайда жағдайларда ҿмір сҥреді. 

Психологиялық зерттеулер бейбітшілік жағдайындағы ҽскери - тҽртіптік іс-ҽрекеттің негізгі 

ерекшеліктерін анықтауға мҥмкіндік береді. Жас сарбаздарды қабылдау жҽне ҥйрету барысында жас 

сарбаздарды қабылдау ҥстіндегі дайындық  оларды ҿткізу пукнтінатамай тҧрып басталады. Жас 

сарбаздардың ҽскери бҿлімге  толығуына 1-2 ай қалғанда бҿлім командирлеріне жҽне оның тҽрбие 

жҿніндегі орынбасарларына осындай мҽселелерді ҧйымдастырып ҿткізу тапсырылады. Олар жас 

сарбаздардың  ҽскери қызметке ҥйренуіне, достықтың қыр-сырын ҥйретуге жоғары шақырылымның 

сарбаздарына мойнына жҥктеледі. 

 Жалпы ондай ҽскери іс сапарға жіберілетін ҽскери қызметшілердің барлығы, тҽртіпке, жҧмысқа 

деген ынтасы зор, қол астындағы адамдарды басқара алатын адамдар тағайындалады. Жас 

сарбаздарды алып кетер кезде олар міндетті тҥрде  бҿлім  командирімен сҧхбаттасады. Осы уақыт 

аралығында  қарастырылатын тҽртіптік мҽселелер.Олар: 

- Жас сарбаздарға  келер жолда ҿзін қалай ҧстау жҽне де қандай ережелерді ҧстану керектігі 

туралы қҧжаттама ҧсыну, ҽскери қызметке қалай тез кірісіп, ҥйрену туралы баяндап жас сарбаздарға 

жеткізу; 

- Білікті мамандар жас шақырушылардың моральді-психологиялық жағдайын, ҿзіне тҽн 

ерекшеліктерін  толығымен зерттеп, қҧжаттамаларды қарауы тиіс; 

- Ҽрбір сарбазбен жеке сҧхбат ҿткізу, сҧхбат барысында ҽлі де жеке тҧлға ретінде 

қалыптаспаған, мінезі ойнақы, қандай да бір қайшы ҽрекет істеуге ҽрекеттенеді деген сарбаздарды 

анықтап, сол сарбаздармен жҧмыс істеу керек жҽне заңға қайшы ҽрекеттерді болдырмайтындай  іс-

ҽрекеттің жоспарын қҧрып, барлық жағдайларға дайын болу. 

- Жас сарбаздардың таңдап алынуы жҽне бҿлімге жеткізілуі туралы бҿлім басшылығына 

баяндау. Жас сарбаздардың  кҿңіл-кҥйі жҽне ҿзара қарым-қатынасы, олардың бҿлімге келуінің 

алғашқы кҥнінен басталады, осы мҽселелерді бҿлім дҧрыс ҧйымдастыра білуі тиіс. 

Бейімделу процестерін, бейімделу процесінің ҿту ерекшеліктерін ашу адамның қоғаммен, 

табиғатпен, ҿз-ҿзімен қарым-қатынасын тҥсінуге, сондай-ақ тіршілік етудің ҿзгерген жағдайларында 

оның психикалық дамуын болжауға ҽкеледі. Ҽскери психологтардың осы мҽселеге деген аса 

қызығушылығы ҽскери қызметшілердің мемлекет мҥддесін қару-жарақпен қорғаумен байланысты 

қызметінің ҿзіне тҽн ерекшелігі мен ҽлеуметтік маңыздылығынан бастау алады.    

Бейімделу кезеңінде, жас жауынгердің ҽскери қызмет жағдайына кірігуіне ҽскериқызметке ҽзірлігі 

дҽрежесі мен жеке қасиеттері ҿте қатты ҽсер етеді.  Ҽскери қызмет ҥшін ең бастысы: ҽскери тҽртіп пен 

талаптарға бейімделу, соғысқа жақындатылған міндеттер мен жағдайларға бейімделу болып табылады.   

 Ҽскери ҿмір мектебінен ҿткендердің барлығы,  қызметті бастай сала, ҿзіне таныс емес кҥн тҽртібі 

мен режимін сақтау, жаңа білімді, білік пен дағдыларды, жаңа мінез-қҧлық ережелерін меңгеру, адамдар 

арасындағы қарым-қатынастың  жаңа элементтеріне бағынудың қажеттілігін тҥсінеді. Ҽрине, бҧның бҽрі 

ҽсіресе алғашқы кездері жағымсыз психикалық жағдайды тудырады жҽне психикасы мен мінез-

қҧлқындағы кейбір қайта -қҧруларды талап етеді.   

Бейімделудің физикалық факторында бірден дененің кҥш-қуатын жҧмсау артады. Жаңа қозғалыс 

стереотипін жасау қажет болады, мысалы, саптық дайындық кезінде. Тіпті ҥйренбеген киім кию 

ҥлгісі де қосымша жҥктеме болады (етік, ҽскердегі іш киім жҽне т.с.с.). Тамақтану режимінің 

ҿзгеруіне жҽне дене кҥшін жҧмсауға байланысты ҥнемі қарны ашқандай сезім пайда болады. 

Ҽдеттегідей емес дене кҥшін жҧмсауға байланысты ҿне-бойы, бҧлшық еттері ауырады. Кейбір бҧрын 

білінбеген аурулары қозуы мҥмкін, дене салмағы ҿзгереді жҽне т.б 

Жаңа толықтыруларды қабылдау кезеңінде бірінші жоспарға қарулы қорғаушының тҧлғасын 

қалыптастыру міндеті кіреді, ол ҿз кезегінде ҽскери қызмет шарттарына табысты бейімделу ҥшін 

жағдай жасайды.Бҧл ҥшін жауынгерлердің бейімделуіне мазмҧнды сипат беру керек:тҧрақты жҽне 

мақсатқа бағытталған психологиялық жҧмыс жҥргізу, бейімделу процесін жеделдететін жақсы 

ойластырылған жҽне жоспарланған іс-шараларды жҥзеге асыру. 

Қазақстан Республикасы,Астана қаласының Ҧлттық Ҧлан «5573» ҽскери бҿлімінде  тҽжірибе ҿту 

барысында біз «Бейімделу» ҽдістемесін жҥргізген болатынбыз.Нҽтижесі 1- суретте берілген.Тҿменде  

кҿрсетілгендей жас сарбаздардың ҽскери ортада бейімделуінің жоғарғы деңгейі 22 % ден 43%,  
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қанағатты деңгейі 55% ден 47%, тҿменгі деңгейі 18 % ден  10 тҿмендеген. Сонымен,  жас 

сарбаздардың  ҽскери ортаға бейімделуі психологиялық қолдауды қажет ететініне кҿзіміз жетіп тҧр. 

А.Г. Маклаков жҽне С.В. Чермяниннің «Бейімделу» МЛО ҽдістемесі 

 
1-сурет. 

 

Біздің ҿткізген зерттеуіміздің нҽтижесінде алғаш ҽскери ортаға келген жас сарбаздардың 

бейімделу тҿмен деңгейде болып соған байланысты мазасыздану деңгейінде басып болады екен. Дер 

кезінде ҿткізілген психологиялық алдын алу шаралары,  ҽскери ортаға бейімделуге бағытталған 

тренингтер жас сарбаздардың сҽтті бейімделуіне жҽне бойларындағы жоғарғы мазасыздануды басуға 

мҥмкіндік беретіні анық болды. 

Ҿткізілген зерттеу негізінде  жас сарбаздардың ҽскери ортаға сҽтті бейімделуіне байланысты 

ҧсыныстар дайындадық: 

1.Жас сарбаздардың ҽсери ортаға бейімделуінің ерекшеліктерін  теориялық- эксперименталды 

зерттеу нҽтижесі тҿмендігі қорытындыны қалыптастырды: 

Ғылыми ҽдебиеттерді теориялық талдау нҽтижесінде адамның психологиялық бейімделуін ҥш 

қызметтік деңгейге  бҿлінеді: физиологиялық, ҽлеуметтік жҽне психологиялық. Адамның бейімделу 

қасиеті  индивидуалды  ғана емес сонымен қатар жекеше болып табылады.. 

Зерттеу жҧмысының теориялық бҿлімінде ҽскери бҿлімдегі жас сарбаздардың бейімделуінің 

психологиялық ерекшеліктері туралы мҽселе зерттелінді.  

Ҽскерге қайсар рухпен қоса, жауынгерлік даярлық, стратегиялық жҽне тактикалық амал-айла, 

техникалық артықшылық ҽбден керек. Дегенмен ҽскери ғылымсыз ҽскердің қҧдіреті болмайды. 

Сондықтан жасақтан келген жауға тойтарыс беру ҥшін, білекпен бірге  ҽскери ілімнің де болмағы 

керек. Демек, ҿрлеуді бастан ҿткеріп жатқан мемлекет тҽуелсіздігіне ҽскери ғылымның ауадай 

қажеттігі даусыз.  

  2.Оқу пунктілерінде тҽрбие жҧмысы, офицерлермен сержанттар ҥшін маңызды жҽне абыройлы 

бҿлігі болып табылады. Бҿлім (бҿлімше) тҽрбие жҧмысын мақсатты тҥрде қҧрып ҿткізуі ҥшін, 

барлық шенді командирлер жас сарбаздар секілді категорияның барлық типті ерекшеліктерін білуі 

тиіс жҽне ҽрдайым есте сақтаулары керек. 

Жас сарбаздардың бейімделуі уақытында командирлер олардың мінезді ерекшеліктерін ескеру 

қажет жҽне келесіге мҽн берген жҿн:Шақырылу жасы. Ол жасҿспірімдердің ересек ҿмірге белсене 

кірісуі. Олардың азаматтық кҿзқарасының қалыптасу кезеңі болып келеді. 

18-20 жас аралығындағы жастар айналадағы барлық болып жатқан нҽрселерге аса кҿңіл 

аударады.Ҿмірлік аргументтерді, моральді қҧндылықтармен идеалды ерекшеліктерін  тҥсінуге 

тырысады. 

3.Қоғам-адамдардың бірігіп тіршілік ету ҽрекеті. Адамдар жалпы ҿмір сҥру барысында топтасып, 

бірігіп атқаратын іс-ҽрекетте ҧжымның ҽрбір мҥшесіне белгілі бір істі тҧрақты атқарып отыруы 

жҥктеледі. Осыдан ҽрбір адамның қоғамдағы орны, қызметі жҽне ҽлеуметтік рҿлі анықталады. 

Адамның ҽлеуметтік қажеттіліктерінің бірі қарым-қатынас. Яғни қарым-қатынас қажеттілігін ҿтей 

отырып, адамдар ҿзара ҽсерлену, ҿзара ақпарат алмасуды жҥзеге асырады.  

Қорыта келе біздің ҿткізген эксперименталды зерттеуіміздің нҽтижесінде алғаш ҽскери ортаға 

келген жас сарбаздардың бейімделу тҿмен деңгейде болып соған байланысты мазасыздану деңгейіде 

басым болады екен.  

Осыған орай ҿскелең ҧрпақты, жастарды, болашақ мамандарды кез келген жағдайда ерлік, 

отаншылдық істерге баруы ҥшін, оған алдымен психологиялық тҧрғыдан,рухани жағынан дайын 

болуы керек.  
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Чтение является мощным ресурсом в привитии интереса к изучению русского языка вне языковой 

среде, в развитии социокультурной компетенции и расширении общего кругозора иностранных 

студентов, поэтому  чтение должно занимать значительное место в процессе обучения русскому 

языку как иностранному. 

Среди различных видов речевой деятельности, подлежащих освоению при обучении русскому 

языку как иностранному (говорение, чтение, аудирование, письмо), первые два (говорение и чтение) 

играют доминирующую роль на занятиях. Процесс обучения иностранным языкам отнюдь не 

исключает развитие навыка чтения. Напротив, большинство учебников содержит достаточно 

большое количество тщательно отобранных текстов для всех этапов обучения [4]. 

Высшей формой речемыслительной деятельности, определяющей уровень интеллектуального и 

речевого развития, является связная речь. При этом процесс порождения высказывания тесно связан с 

процессом обогащения речи, так как глубина восприятия, понимания текста художественного 

произведения во многом определяется объемом словарного запаса.  Особенности развития связной 

речи изучались Л.С. Выготским, А.М. Леушиной, С.Л. Рубинштейном, Ф.А. Сохиным и другими 

учеными. 

Методисты наряду с термином «обогащение словарного запаса» («обогащение словаря») 

используют термин «пополнение словарного запаса». 

Как справедливо отмечает И.И. Просвиркина, обогащение словаря – «это введение в активный или 

пассивный словарный запас учащихся отдельных слов, словосочетаний» [5]. Действительно, 

лексические знания учащихся обогащаются не только за счет увеличения словарного запаса, но и с 

помощью еѐ качественной модернизации. В активный словарный состав вносится маркированная 

лексика; многие слова и выражения приобретают другие значения, переходя из пассивной позиции в 

статус активного пользования. Такое обогащение речи подразумевает не только использование новой 

лексики, но и изучение еѐ использования в повседневном общении и в текстах различной стилевой 

направленности. Рассмотренное обогащение словарного состава влияет на использование в речи 

новых слов, заставляет учащихся задумываться над целесообразностью применения новой лексики в 

речи. При этом, также, формируются навыки рассуждения и размышления. 

В свою очередь, обогащение речи учащихся на синтаксическом и текстовом уровнях происходит 

за счѐт анализа лексического значения использованных слов: определяется семантика 

использованных фразеологизмов и их тематическое и семантическое группирование. Такой процесс и 

способствует расширению лексического запаса учащихся. Изучению этой проблемы посвящены 

исследования Барановой, Измайловой, Купиной, Рыбниковой. Следует отметить, что пополнение 

словарного состава происходит только в том случае, когда сам учащийся стремится к изучению 

новых слов, проявляя при этом социальную активность [6]. 

Изучение фразеологизмов в иностранной аудитории – проблема сложная и интересная. 

Методически целесообразно организованная работа над фразеологической системой русского языка 

позволяет расширить активный фразеологический запас обучающихся, способствует адекватному 

пониманию русской речи, также способствует правильному употреблению фразеологизмов в 

различных ситуациях. 

Чтение – это   рецептивный   вид   речевой деятельности, который  направлен   на  восприятие   и   

понимание написанного текста. Чтение текстов на любом иностранном языке - это не только 

источник знаний о стране изучаемого языка, еѐ культуре и т.д., но и средство обучения языку. Чтение 

постоянно сопровождает процесс изучения языка. 

Чтение является компонентом коммуникативно-социальной деятельности личности, который 

обеспечивает в ней одну из форм общения – письменную. Целью чтения служит получение и  
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переработка информации, в обучении иностранному языку эта цель трансформируется в выработку 

умений извлекать  информацию из речевого сообщения, закодированного с помощью графических 

символов, т.е. букв.  В процессе чтения происходит расшифровка графических символов и их перевод 

в мыслительные образы. 

В современной методике различают несколько видов чтения [3]: 

по     форме чтения: чтение вслух и чтение про себя;  

по психологической установке: аналитическое чтение и синтетическое чтение;  

по   степени участия     родного языка   в   понимании текста:  беспереводное чтение и 

переводное чтение; 

по степени помощи обучающемуся:  подготовленное чтение, чтение со словарем, 

неподготовленное чтение, чтение без словаря;  

по форме организации учебной работы: индивидуальное, классное, фронтальное, домашнее; 

по целевой направленности   и характеру протекания процесса чтения: просмотровое, 

поисковое, изучающее, ознакомительное;  

по социолингвистической направленности: лингвострановедческое чтение.  

Чтение вслух активно используется на первых этапах обучения и формирует внутреннее 

проговаривание текста, развивает навыки беглого чтения. Следует чередовать чтениев слух с чтением 

про себя. 

Аналитическое чтение – вид чтения, при котором внимание обучающихся акцентировано на 

детальное восприятие текста с анализом языковой формы.  

Синтетическое чтение умение распознавать значение неизвестных слов с учетом контекста, по 

лексическими грамматическим особенностям текста, конструировать целое по частям, 

воспринимаемым отдельно. 

Беспереводное чтение опирается на непосредственное восприятие и понимание текста, не 

прибегая к переводу на родной язык.  

Переводное чтение основано на использовании возможностей родного языка или языка-

посредника. 

Подготовленное чтение позволяет снять языковые трудности, связанные при чтении, 

выполняется при помощи специальных упражнений.  

Неподготовленное чтение допускает обращение к облегченным в языковом отношении текстах. 

В зависимости от коммуникативных задач различают просмотровое, поисковое, 

ознакомительное и изучающее чтение.  

При просмотровом чтении (просмотр заголовка, отдельных абзацев, нескольких предложений) 

можно определить главную тему и круг вопросов, которые рассматриваются в тексте, получить 

информацию общее характера.  

Для просмотрового чтения рекомендуются следующие типы упражнений: «Определите, о чѐм 

рассказывается в тексте»; «Определите тему статей в журнале»; «Найдите в газете статью о...»; 

«Выделите в тексте цитату о...»; «Укажите в тексте факты, подтверждающие (опровергающие)...». 

Поисковое   чтение   ставит   задачу   найти   конкретную информацию   (факты,   цифровые   

данные,   правило   и   т.п.),   о существовании   которой   стало   известно   из   другого   источника. 

Характер поискового  чтения во многом  совпадает с просмотровым чтением. 

В   практической   работе   по   обучению   языку   преподаватели используют все виды чтения, 

однако наибольшей подготовки требуют от преподавателя ознакомительное и изучающее чтение. 

При   ознакомительном   чтении   предметом   внимания читающего становится все 

произведение (книга, статья и т.п.). Так читают   обычно   художественное   произведение,   когда   

эти произведения не представляют предмет специального познания, при этом текст читается 

полностью («сплошное чтение»). 

Задача ознакомительного чтения – охватить целое, понять текст без предварительного анализа 

лексики, грамматических форм. Такое понимание   должно   происходить   на   базе   уже   

изученного.   Для осуществления   целей   обучающего   чтения   бывает   достаточным понимания 

70% текста. Ознакомительное чтение должно развивать языковую догадку (доказано, что текст на 

иностранном языке можно понять, если в нем есть до 30% новых слов, а 10% новых слов вообще не 

влияют на понимание содержания текста).  

Для ознакомительного чтения обычно предлагаются следующие задания: найдите   в   тексте   

основные   мысли,   подтверждающие заголовок; определите количество смысловых частей текста; 

составьте   план   этого   текста   (в   форме   назывных предложений, вопросительных, тезисный 

план); перескажите содержание текста по плану. 
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При изучении русского языка как иностранного, одним   из   основных   видов   чтенияявляется 

изучающее  чтение. Целью данного вида чтения является максимально полное восприятие и 

понимание читаемого текста. Процесс чтения выполняется в более медленном темпе, сопровождается 

перечитыванием отдельных фрагментов текста. Данный вид чтения   предполагает серьезную 

предварительную работу над текстом, а также целую систему заданий и упражнений, связанных с 

различными уровнями   понимания текста после его прочтения, с дальнейшим выходом в устную и 

письменную речь. 

Так как при изучающем чтении предполагается более глубокая работа над содержанием текста, но 

прежде всего необходимо снять страноведческие трудности, которые могут возникнуть у 

обучающихся в ходе работы над текстом. Сюда входят: справка о писателе, сведения о событиях   

или   людях,   о   которых   говорится   в   тексте, лингвострановедческие понятия. 

Следующий этап работы - снятие  лексико-грамматических трудностей: работа над новыми 

словами – умение работать со словарем (объяснение   значения,   подбор   синонимов,   антонимов), 

подбороднокоренных слов,   словообразовательные и синтаксические упражнения. 

Речевые упражнения для изучающего чтения делятся на предтекстовые, притекстовые, 

послетекстовые. 

Предтекстовые упражнения направлены на прогнозирование, построение предложений из 

предложенных слов, умение закончить предложение и т.д. 

Притекстовые   определяют   коммуникативную   установку,   цель чтения. Задания могут быть 

сформулированы следующим образом: «Определите   основную   мысль   текста»,   «Ответьте   на   

поставленные вопросы», «Найдите фразы, подтверждающие заголовок». 

Послетекстовые   упражнения   направлены   на   проверку понимания   прочитанного.   

Выделяются   четыре   уровня   понимания: первый — общее, поверхностное восприятие – ответы на 

вопросы типа «да / нет». Второй уровень – понимание смысловых связей текста. Здесь   могут   быть   

предложены   вопросы, требующие  развернутого ответа  (согласитесь   или   опровергните   мнение,  

составьте   сами вопросы). Третий уровень — понимание того, как изложены в тексте основные  

мысли (найти   описания  героя,  обстановки, выписать существительные,   прилагательные   и   т.д.).   

Четвертый   уровень – понимание   основного   смысла   текста,   главной   его   мысли.   Здесь 

необходимо   определить   количество   смысловых   частей,   дать   им название, в каждой из них 

выделить главную мысль, объяснить выбор автором названия, предложить свои варианты названий. 

Изучение фразеологизмов должно осуществляться в процессе ознакомительного и изучающего 

чтения текста. 

 Работа над текстом, содержащем фразеологизмы, может включать несколько этапов [3]: 

- снятие   страноведческих   трудностей – биографическая справка   о   писателе   и   времени   

создания   произведения; 

 - снятие   лексических   трудностей   –   знакомство   с   новыми словами,   словосочетаниями,   

фразеологизмами,   афоризмами   из текста, отбор   из текста   неизвестных лексических   единиц,  

составление словаря к тексту, самостоятельное определение значение  слов   по   словарю, подбор   

синонимов,антонимов, комментирование устаревших слов и безэквивалентной   лексики; 

- необходимо   привести   несколько   наиболее   типичных   ситуаций употребления устойчивых 

выражений при объяснении значения фразеологизмов; 

- собственно   чтение   текста   - составление плана (краткого, развѐрнутого, тезисного, вопросного 

и т.д.); 

- аудиторная  работа:  устные   ответы   на   вопросы   по прочитанному   тексту,   пересказ   по   

составленному дому плану (пересказ от лица героя, от 1-го лица), придумывание собственных 

примеров употребления  фразеологизмов и фразеологических оборотов  из   текста,   грамматические   

упражнения; 

- выход в письменную речь.  

Конечным этапом подобной работой над текстом может быть письменный ответ на предложенный 

преподавателем   вопрос,   передача  содержания  несколькими фразами, задания на прогнозирование. 

При выборе текста любого вида чтения важную роль играют его объѐм, степень информационной 

насыщенности, сложность языкового материала. При обучении тому или иному виду чтения важной 

является формулировка задания к чтению текста. 

Для изучающего чтения выбирают тексты, объѐм которых в несколько раз меньше текстов для 

ознакомительного чтения; чаще используются тексты описательного типа. Информационная 

насыщенность таких текстов высока. В таких текстах не должно быть незнакомых грамматических 

конструкций. Количество незнакомой лексики, в том числе фразеологизмов, может быть больше, чем 
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при ознакомительном чтении, но их наличие не должно осложнять понимание смысла текста [7].  

Для ознакомительного чтения используют относительно большие тексты. Наиболее пригодны 

для этого вида повествовательные, сюжетные тексты. Степень информационной насыщенности этих 

текстов невысокая, их понимание допускает потерю части второстепенной информации (более 25%). 

Языковой материал не должен вызывать особых затруднений, незнакомые слова (не более 5-7 на 

страницу) не должны затрагивать основную информацию текста.  

Для просмотрового чтения объѐм текстов должен быть в несколько раз больше текстов для 

ознакомительного чтения. Информационная насыщенность текстов существенного значения для 

этого вида чтения не имеет.  

Чтению предшествуют предтекстовые задания, нацеливающие на чтение: «Посмотрите на 

заголовок. Как вы думаете, о чем идет речь?», «Если речь идет о..., какие вопросы могут 

обсуждаться?», «Какие слова типичны для этой темы?». 

Работа   над   текстами   художественных произведений должна представлять собой четкую 

систему заданий, направленную на осмысление содержательной стороны и отработку и 

систематизацию   умений   и   навыков   в   таком   виде   речевой деятельности, как чтение. 

Учащийся на этапе общего понимания читаемого текста (уровень С1, С2) [1]: 

- должен   «понять во всех подробностях сложные и большие тексты по широкому кругу вопросов, 

с которыми приходится сталкиваться в ходе общения с друзьями, в процессе профессиональной и 

учебной деятельности, улавливая тонкие оттенки отношений и мнений, как напрямую указанных, так 

и скрытых (независимо от сферы личных интересов), может понять любую переписку, инструкции»;  

- должен «понять и критически оценить практически все формы письменной речи, включая 

абстрактные, сложные в структурном отношении или написанные повседневным языком 

художественные и нехудожественные тексты; оценить тонкие стилистические нюансы, уловить как 

эксплицитно выраженные, так и скрытые значения».  

Таким образом, на продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному при обучении 

чтению используются оригинальные тексты, содержащие лингвокультурную, социокультурную и 

культурно-страноведческую информацию [2]. Основной особенностью «зрелого» чтения на данном 

этапе является умение, опираясь на контекст, преодолевать трудности, связанные с наличием 

незнакомых слов и словосочетаний, в том числе фразеологизмов. 
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Еще вчера педагог вместе со стабильным обучаемым и дополнительной литературой были 

главными источниками знаний. Их слово, словно неотвратимый закон, было истиной в последней 

инстанции. Большинство педагогов советской школы были ориентированы на обучение основам 

научных знаний с помощью репродуктивного метода, в основу которого было положено 

воспроизведение текста учебника [1, с. 331]. Сегодня мы живем в условиях, когда общество 

предъявляет новые требования к профессиональной компетенции педагога. Инновационные 

процессы выявили необходимость воспитания динамичного человека, стремящегося жить в новых, 

непрерывно меняющихся условиях. Естественно, что роль педагога по-разному определялась в 

каждую конкретно-историческую эпоху в соответствии с принятыми в то время педагогическими 

концепциями. Педагоги гуманистического направления, к которым относились А. Дистервег, Я. А. 

Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский рассматривали 

педагога как носителя и транслятора культурных ценностей молодым поколениям. При этом 

провозглашались принципы уважения к личности обучаемого, диалога как основной формы 

обучения, доверия и эмоциональной близости между педагогом и обучаемым. Роль педагога — это 

«совокупность нормативно одобренных предписаний (требований), предъявляемых к 

профессиональному поведению педагогического работника, которое контролируется представлением 

его самого и окружающих об этой роли, о необходимых действиях в конкретной педагогической 

ситуации» [2, с. 12].     

Педагог современного общества осуществляет различные функции: – является источником знаний 

для обучаемых как во время занятий, так и во внеурочной деятельности; – обеспечивает охрану 

жизни и укрепление здоровья обучаемых; – выполняет управленческую функцию, организует 

образовательную деятельность обучающихся. – создает педагогические условия для успешного 

обучения, развития и воспитания – осуществляет педагогическое просвещение родителей, 

регулирование и согласование воспитательных воздействий семьи и образовательного учреждения; – 

выполняет функцию куратора;  педагог-консультант: помогает  найти пути решения проблемы; 

       педагог-модератор: раскрывает потенциальные творческие возможности обучающихся и его 

способностей;  педагог-тьютор: осуществляет педагогическое сопровождение обучаемых;  педагог 

- психолог: учитывает в своей работе возрастные и индивидуальные психологические особенности 

обучаемого. В связи с многообразием функций педагога становятся понятными требования, которые 

предъявляет общество к его личности. Одним из важных компонентов труда педагога является 

педагогическое общение, создающее атмосферу психологического развития личности обучаемого. 

Педагог, умеющий создать спокойную рабочую обстановку, атмосферу уважения, активности 

ребенка предпочтительнее педагога, обучаемые которого знают все правила, законы, но обучаемые 

у которого перегружены, скованны, имеют заниженную самооценку.      

В этом смысле педагогическое общение важнее педагогической технологии. Современное 

образовательное учреждение ориентирована на реализацию деятельностного подхода, поэтому, на 

наш взгляд, целесообразно в методах обучения видеть то, что создает совместную деятельность 

педагога и обучаемого на  занятии, нацеленную на достижение современных образовательных 

результатов [3, с. 17]. Педагог играет значительную роль в формировании нового, информационного 

типа общества, поэтому он должен являться примером в постоянном стремлении к обновлению 

знаний, в овладении передовыми технологиями, развитии своего творческого, гуманитарного 

мышления. Будучи одним из лучших представителей интеллигенции, педагог должен совмещать в 

себе не только глубокие знания и профессионализм в области преподаваемого предмета, но и 

нравственную чистоту, высокую общую культуру, социальную толерантность, выдержанность в 

поведении и суждениях [4, с. 58]. Педагог должен быть подготовлен к работе в новых условиях. Это 

не только овладение новым содержанием, новыми методами работы, но и осознание своего места в 

новом учебном процессе. В разные исторические эпохи изменялись функции педагога, а к его 

личности предъявлялись всѐ новые требования. Известные педагоги (В. А. Сухомлинский, К. Д. 
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Ушинский, А.Дистервег, И. Ф. Гербарт и др.) предъявляли высокие требования к личности педагога 

как руководителя и организатора учебно-воспитательного процесса. Высокие личностные качества 

педагога, его знания и жизненный опыт должны стать для детей непререкаемым авторитетом. 

Профессия педагога — одна из важнейших в современном мире. Ведь педагог — главная, 

ключевая фигура в обществе. Именно от педагога, его личности, зависит воспитание и образование 

обучаемых, а значит — будущее всей страны. Не удивительно, что во все времена выдающиеся 

деятели просвещения высоко ценили роль педагога в жизни общества. Должность педагога почѐтна 

и ответственна, как никакая другая, «выше которой ничего не может быть под солнцем», — писал 

великий педагог Я. А. Коменский. Как писал А. С. Макаренко: «Мастерство учителя не является 

каким-то особым искусством, …но это специальность, которой надо учить, как надо учить врача его 

мастерству, как надо учить музыканта». «У человека должна быть единственная специальность — он 

должен быть большим человеком, настоящим человеком» [5, с. 39]. Какие требования 

предъявлял А. С. Макаренко к личности учителя? Какую роль он отводил учителю в образовательном 

процессе? Актуальны ли идеи великого педагога в наши дни? Что изменилось? Роли 

учителя А. С. Макаренко уделял особое внимание в своей педагогической практике и пытался еѐ 

теоретически обобщить. А. С. Макаренко считал, что лишѐнный своеобразно трактуемой свободы 

творчества, подвергаемый мелочной проверке, учитель ничего, кроме вреда, не принесѐт 

воспитаннику. Воспитатель должен иметь право на риск, на свободу маневрирования в сложных 

и непредсказуемых условиях педагогического взаимодействия, но в рамках его определѐнных 

установок, что и является решающим. Воспитание отдельной личности А. С. Макаренко 

рассматривал в диалектическом единстве с воспитанием целого коллектива. Он считал, что 

необходимо воспитывать как отдельного человека, так и весь коллектив, и, потом, через коллектив 

каждого отдельного человека.  

По мнению А.С. Макаренко, «истинный объект воспитательной работы» — это отношения 

в коллективе. Он отмечал, что педагог обязан подходить к «человеку с оптимистической гипотезой, 

пусть даже с некоторым риском ошибиться». «Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, 

и педагог обязан это делать» [6, с. 123]. Ведущим компонентом в воспитании, 

помнениюА.С. Макаренко, выступает педагогическая цель. Цель обуславливает содержание 

воспитательного процесса, его методы, средства, результаты. Педагог не может допустить никакого 

средства, которое не вело бы к поставленной цели. Педагог должен всегда иметь цель в каждом своѐм 

действии, хорошо представлять результат своей работы и создавать все условия для достижения 

этого результата. По мнению великого педагога, никакая система воспитательных средств не может 

быть рекомендована как постоянная, ибо изменяется сам обучаемый, вступая в новые стадии 

личностного развития, изменяются условия его жизни и деятельности, изменяется наша страна, еѐ 

требования к подрастающему поколению. Поэтому система педагогических средств должна быть 

поставлена педагогом так, чтобы обеспечить еѐ творческое развитие и своевременно устранять 

устаревшие методы, цели, требования. Соответственно не могут быть неизменными и наши 

воспитательные цели. В этом заключается ещѐ одна функция педагога – разработка новых 

воспитательных целей и методов их достижения, соответствующих современным требованиям 

общества. Учитель не должен напоминать надзирателя, «иметь права наказания или поощрения 

в формальных выражениях, он не должен давать от своего имени распоряжения, кроме самых 

крайних случаев, и тем более не должен командовать. Только при освобождении воспитателя от 

формально надзирательских функций он может заслужить полное доверие всех воспитанников 

и вести как следует свою работу» [7, с.156]. Мы согласны с А. С. Макаренко, что хороший педагог 

обязательно запишет данные об обучаемом, но никогда эти данные не будет «просто 

коллекционировать». Знание воспитанника должно прийти к воспитателю не в процессе 

безразличного его изучения, а только в процессе совместной с ним работы и самой активной помощи 

ему. Учитель должен смотреть на воспитанника не как на объект изучения, а как на объект 

воспитания. Ещѐ одно требование, предъявляемое к личности учителя по А. С. Макаренко, — 

наличие и постоянное накопление педагогического опыта, постоянная переработка его в отношениях 

с детьми. Педагог должен, учитывая особенности ситуации и личные качества ученика, каждый раз 

находить свой воспитательный приѐм, который в большей мере, чем другие, может изменить 

поведение ученика, подбирать лучший вариант, дать свою поправку к общему методу, используя 

коллектив, обстановку, фактор времени и так далее. Нельзя один и тот же приѐм применять 

трафаретно, без поиска творческих вариантов, поправок, наиболее эффективных для данного 

ученика. Решительно выступал А. С. Макаренко против попыток воспитывать личность по частям, 

защищал принцип комплексности в воспитании. «Нельзя сначала вести трудовое воспитание, затем 
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эстетическое, потом нравственное, идейно-политическое и так далее. Также отделять учебу, труд, 

досуг. Все должно идти в единстве» [8, с. 326]  Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что требования А. С. Макаренко к личности педагога актуальны и в наши дни, потому что содержат 

мысли, которые учительство пронесло через все время своего существования. Учитель должен быть 

гуманным и ответственным человеком, воспринимающим детей с позитивной стороны. 

Идеи А. С. Макаренко о роли педагога, педагогической цели, отношениях педагогов 

и воспитанников, самостоятельной работе педагога, педагогическом мастерстве в полной мере могут 

быть рекомендованы будущим педагогам. 

С помощью  анкетирования я выясняла готовность педагогов к инновационной деятельности. Я 

поставила цель — понимают ли педагоги, как должны измениться их функции в связи с внедрением 

инновационных технологий. Анкета содержала 9 вопросов, в которых предлагались ответы на выбор. 

В последнем вопросе ответов не было. Педагоги должны были сами написать: какая помощь им 

необходима со стороны руководства. Анализ ответов показал, что 50 % педагогов испытывают 

затруднения в инновационной деятельности. В целом можно сделать вывод, что половина педагогов 

готова к инновационной деятельности, а половина — не готова и ждет поддержки и помощи от 

методического совета. Теоретический анализ показал, что проблеме изменений функций педагога 

уделяется достаточное внимание в научно-методической литературе и педагогической практике. 

Приоритетной целью образования, вместо простой передачи знаний от педагога к обучаемому, 

становится формирование «умения учиться», то есть способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. У 

педагога появились новые роли: модератора, тьютора, консультанта, психолога. Педагог играет 

значительную роль в формировании нового, информационного типа общества, поэтому он должен 

являться примером в постоянном стремлении к обновлению знаний, в овладении передовыми 

технологиями, развитии своего творческого, гуманитарного мышления. Проведенное исследование 

не исчерпало всех аспектов исследуемой проблемы. Перспективы дальнейшей еѐ разработки мы 

видим в поиске новых путей, методов и средств в работе педагога современного общества. 

Литература: 
 1.Викторова Л. Г. Теоретические основы становления интеллигенции в образовательной системе высшей 

школы / Л. Г. Викторова. — М: Академия, 2001. 

2.Левитан К. М. Основы педагогической деонтологии / К. М. Левитан. — М. — 1994. 

3. Скударева Г. Н. Молодой учитель начальной школы: проблемы, кризисы, противоречия / Г. Н. Скударева 

// Журнал начальная школа. — 2014. — № 1.  

4. Подерягин В. С. Какой учитель нужен школе? / [Текст] В. С. Подерягин // Воспитание и развитие 

растущего человека: итоги прошлого и проблемы настоящего: материалы всероссийской конференции (г. 

Белгород, 16 апреля 2015 г.). — ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015.  

5. Борисова Н. Я. Сопровождение инновационной деятельности педагогов [Текст] / Н. Я. Борисова. 

Приложение к журналу Среднее профессиональное образование. — 2010. — № 8.              

6. Кротов В. М. «Развитие идей А. С. Макаренко в теории и методике воспитания» [Текст] / В. М. Кротов. — 

М: Педагогика. -1989.  

7. Макаренко А. С. Общие вопросы теории педагогики. Воспитание в советской школе [Текст]/ 

А. С. Макаренко. — 1951.   

8. Маркова А. К. Психология труда учителя [Текст]/ А. К. Маркова. — М.: Просвещение. — 1993. 

 

 

ТІЛ САБАҚТАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Майкупова Р.Н. 

гуманитарлық ғылымдар магистрі,оқытушы, 

 Абдиргазиева А.Б. 

гуманитарлық ғылымдар магистрі,аға оқытушы 

Марат Оспанов атындағы БҚММУ 

Қазақстан Республикасы, Ақтҿбе қаласы 

aigul-abdir@mail.ru 

apkmetod@mail.ru 

 

Еліміз бен ҽлемде орын алып отырған ҽлеуметтік, саяси жҽне экономикалық ҿзгерістер, сҿз жоқ, 

ҽлемдік ғылымға, педагогикалық теория мен тҽжірибеге де ҿз ықпалын тигізуде. Еліміз ҽлеуметтік 

mailto:aigul-abdir@mail.ru
mailto:apkmetod@mail.ru


377 

 

жҽне тҧлғааралық деңгейде коммуникативтік ҿзара ықпалдасудың жаңа белесіне кҿтерілді. Қазіргі 

тҧлға жоғары білім деңгейіне ие болып қана қоймай, қоғамдағы жаңа ҿзгерістерге дер кезінде жҽне 

лайықты ҥн қата білуі тиіс, ақпарат алу, оны ҿңдеу жҽне жҥзеге асыруды ҿз тілімен бірге орыс, шет 

тілдерінде де атқара алуы тиіс.  

Қазіргі таңда кҽсіби тҧлғаны қалыптастыру орны ретінде жоғары білім беру мекемелерінің алар 

орны ерекше, себебі балабақша, мектеп, колледж немесе жоғары оқу орындары қоғамдық 

қҧндылықтар жҥйесін толықтай қамтитын қоғамның ҽлеуметтанымдық моделі іспеттес. Алайда 

мҧның ҽлі шешімін таппаған тҧстары да жеткілікті. Тҥйткілді жағдай туғызып отырған жайт – 

жоғары оқу орындарында орын алып отырған ҿзгерістердің бҽрін тҥгел оң ҿзгерістер деп атауға 

болмайды. Ҽрине, еліміздің жаңа экономикалық бағыты, экономикалық жҽне саяси ықпалдастықтың 

кеңеюі, шетелдік ҽріптестіктің дамуы - мҧның бҽрі де игі ҿзгерістер. Алайда, бҧлармен қатар кереғар 

қҧбылыстар да орын алып отыр – ҽлеуметтік-экономикалық реформалардың қайшылығы, ҽлеуметтік 

жағдайдың тҧрақсыздығы, дағдарыстылығы. Ҿз кҽсіби ісінде табысқа қол жеткізу ҥшін, педагог 

кҽсіби педагогикалық қарым-қатынас технологияларын қҧру мен жобалау мҽселелерін назардан тыс 

қалдырмағаны абзал. Бҧл технологиялар тілдік емес мамандықтар студенттерін орыс, шет тілдеріне 

оқытуда олардың коммуникативтік дағдыларын дамытады. Кҽсіби педагогикалық қарым - қатынас 

барысында қалыптасқан коммуникативтік дағдылар болашақ маман тҧлғасын қалыптастырудың 

қажетті алғышарттарының бірі боп табылады.  

Қазіргі жаһандану ҥдерістері, отандық білімнің ҽлемдік білім кеңістігіне енуі, жаңа ақпараттық 

технологиялардың дамуы білімнің кҿп ҧлттану дҽрежесінің жоғарылауына себепкер болып отыр. 

Оның нҽтижелерінің бірі - тҧлғаның жалпы коммуникативтік мҽдениетінің, маманның 

коммуникативтік қҧзыреттілігінің қалыптасуы туралы тҥрлі тҧжырымдамалардың туындауы. 

Нарықтық қарым-қатынастар, медицина қызметтерінің нарығы жағдайында коммуникативтік 

қҧзыреттіліктерге ие болуы - кҿп жағдайда мамандардың бҽсекеге қабілеттілігінің, мемлекеттің 

халықаралық бҽсекелестікте табысты болуының маңызды шешуші факторының бірі. Бҽсекеге 

қабілетті тҧлға моделінің маңызды қҧрамдас бҿлігі - оның орыс, латын жҽне ағылшын тілдерін 

меңгеруі. Бҧл кҽсіби маманға айнала қоршаған ақпарат ағымында ҿз бағдарын жоғалтпай, іскери 

жҽне мҽдениаралық қатынастар, байланыстар орнатуға мҥмкіндік береді. Бҧл орайда іскери жҽне 

мҽдениаралық қатысымды жҥзеге асырудың маңызды қҧралы ретіндегі шет тілдеріне деген 

қоғамның, іскери қауымдастықтардың, студенттердің ҿздерінің қажеттілігі ерекше белсенді. 

Сондықтан да талап етілетін нҽрсе – студенттердің орыс, латын жҽне ағылшын тілдерін алғашқы 

байланыстар орнату мақсатында кҽсіби қарым-қатынас тілі ретінде пайдалануға ҥйрету барысындағы 

олардың білім, білік, дағдыларын кеңейту ғана емес, сонымен бірге кҽсіби маман бҽсекелестігін 

қамтамасыз ететін тҧғырлы коммуникативтік қҧзыреттіліктерді де қалыптастыру.  

Кҿптеген жылдар бойы медицина саласындағы мамандар ЖОО бітіруші тҥлектердің қазақ, орыс, 

латын жҽне шет тілдерін меңгеруін коммуникативтік тҧрғыдан толыққанды қылуға ҧмтылып келеді. 

Алайда, бір айқындалған жайт - жылдар бойы орныққан оқыту ҽдістемесінің тҧжырымдық негіздері, 

студенттерге тілдерді меңгерту ҽдістері заман талаптарына жауап бермейді.  

Жалпы жоғары оқу орындарының басты мақсаты - жоғары білікті мамандарды даярлау болса, ал 

бҧл ҥдеріс оларға нақтылы білім қорын беруді ғана емес, сонымен қатар олардың білім қорын ҿз 

бетімен таба біліп, жаңа ақпаратты зерделеу ҽдістеріне де ҥйрету дегенді білдіреді. Сондықтан да 

студенттерді ізденіс, сараптау, бағалау, ақпаратты сақтау, оны пайдалану ҽдістерін қолдана білуге, ҿз 

бетімен мҽселелер, міндеттер қойып, алынған шешімдерді сараптау, қорытынды жасау дағдыларын 

дамыту бойынша іс-шаралардың арнайы жҥйесі жасақталған.  

Қазіргі таңда жоғары білім беру саласында тҥбірлі ҿзгерістер орын алуда. Бҧл жаңарулар тҧғырлы 

пайымдау мен салиқалы сараптауды талап етеді. Ҿйткені қоғамдағы ҽлеуметтік, экономикалық жҽне 

саяси ҿзгерістердің салдары білім саласына да ықпал етпек. Кҿптеген жылдар бойы бізде «дҽстҥрлі» 

деп аталған білім жҥйесі қалыптасты. Ал қазіргі таңда дҽстҥрлі білім жҥйесінен тҧлғаға бағытталған 

жҥйеге кҿшу қҧбылысы байқалып отыр. Ал дҽстҥрлі жҥйенің білімге бағытталған жҥйе болғандығы 

бҽрімізге де аян.  

Оқу орындары студенттерді жоғары кҽсіби даярлаумен қатар, олардың қарым-қатынастың 

теориялық негіздерін игеруіне, ҿзге тҧлғалармен байланыс орната білуге, эвристикалық ойлау, 

стратегиялық дағдылар, тілдік сауаттылықты меңгеруіне, коммуникативтік ортада ҿз ҽлеуетін жҥзеге 

асыруға ҽркез ҧмтылуына ықпал етпек. Жоғары оқу орындарында сҧранысқа ие білімнің қазіргі 

қҧзыреттілік мазмҧнына сҽйкес, білім ҥдерісінің нҽтижесі дегеніміз - оқыту нҽтижесін кҿрсететін 

қҧзыреттіліктер жҥйесінің дамуы, қҧндылықтар шкаласын, қандай да бір қызмет тҥріне ҧмтылыстың 

себептерін, қарым-қатынасты, мінез-қҧлықты, сонымен қатар, рухани парасаттылық нормаларын, 
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ҽлеуметтік мҽдени жетістіктер мен қоршаған ортамен ҿзара қарым-қатынасты кҿрсететін 

қҧзыреттіліктер жҥйесінің дамуы. Маманның кҽсіби қҧзыреттілік деңгейіне деген талаптардың 

ҿзгеріп, ҧлғаюы жағдайында коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру мҽселесі ҿзекті, маңызды 

мҽселелер қатарында.  

Жалпы айтқанда, коммуникативтік қҧзыреттілік – біріншіден, жеке тҧлғаның дамуы мен ҿзіндік 

дамуы процесіндегі оқытушының жеке тҧлғалық қасиеті; екіншіден, ҧстаздың педагогикалық қарым-

қатынастық мақсаты, тҥйіні, қҧрылымы, қҧралы, ерекшелігі туралы хабардарлығының кҿрсеткіші; 

қажетті технологиялық деңгейін меңгеруі; маманның жеке психологиялық сапасы; коммуникативтік 

іс-ҽрекетін ҽрдайым жетілдіріп тҧруға тырысуы; негізгі қҧндылық ретінде жеке адамның тҧлғасына 

бейімделе білу, ―бағдар ету‖, сонымен қатар педагогикалық қарым-қатынас кезінде туындайтын 

міндеттерге шығармашылық, қапысыз шешім таба білу қабілеті» дейді. Коммуникативтік 

қҧзыреттілік жеке тҧлғаның рухани ҿсуін қалыптастырады, адамдарды тҥсіне білуіне кҿмектеседі. 

Білім беру ҥрдісінде негізгі қҧзіреттіліктерді қалыптастыру ретінде  студенттердің қарым-қатынастық 

іс-ҽрекеттері ҧйымдастырылады. 

Тілдік емес жоғары оқу орындарын бітіруші тҥлектерінің орыс, ағылшын тілдерін нақтылы 

меңгергеру деңгейі заманауи қоғам мен еңбек нарығы сҧраныстарына сай келеді. Алайда жоғары оқу 

орындарында жобалап оқыту технологияларын жҥзеге асыру ҥдерісі жалпылама тҥрде, ҥстірт 

сипатталып отыр. Білім беру ҥдерісінің нҽтижесі ретіндегі маманның қҧзыреттіліктерінің қалыптасу 

мен даму барысын, тетігін толыққанды ашуға деген қажеттілік жобалап оқыту технологиясының 

білім алушылардың кҽсіби жҽне тҧлғалық қасиеттерін дамыту тҧрғысынан тиімділігін жан-жақты 

зерттеуді талап етеді. Бҧл орайда естен шығармауды талап ететін жайт: коммуникативтік 

қҧзыреттілік – басқа тілдерді оқыту ҥдерісіндегі кҽсіби қарым-қатынастың басты қҧрамдас 

бҿлімдерінің бірі. Енді мазмҧны кҽсіби, ҽлеуметтік-психологиялық жҽне тҧлғалық қасиеттер 

кешенінен қҧралған маманның кҽсіби келбетіне кҿз салайық. Біріктірілген кҥйде бҧл қасиеттерді 

коммуникативтік қҧзыреттіліктер ретінде анықтап, сипаттай аламыз: ҿзара іс-ҽрекетке деген 

қабілеттілік, яғни арналас жҽне ҿзге де салалар мамандарымен ҿзара қарым-қатынас жасауға, бірлесе 

еңбектенуге деген қабілеттілік, еңбек ҧжымын басқару білігі, тҧлғаларды ҧйымдастыра білу білігі, 

қоғамның этикалық жҽне қҧқықтық нормаларын сақтау, аксиологиялық ҧмтылыстардың болуы; 

тартысты жағдайларды шешу ҽдістерін білуі, іскери келіссҿздер жҥргізе алу біліктілігі; қандай да бір 

аймақ тҧрғындарының мінез-қҧлықтарының ҽлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін білу; қарым- 

қатынас техникасын меңгеру; тілді меңгеру; тілдік қатынас тҥрлерін меңгеру.  

Коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру ҥдерісінің тиімділігі тҿмендегідей жайттарға 

тҽуелді: болашақ кҽсіби қызмет контекстіндегі тілдерге оқытуды ҧйымдастыру; ынтаны жоғарылату 

шараларының жҥйесін қолдану; студенттердің коммуникативтік қҧзыреттілікті меңгеруге деген 

сҧраныстарын дамыту; педагогикалық қолдау тетігін даярлау; оқу-ҽдістемелік жағынан қамтамасыз 

ету.  

Коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудың табыстылығы педагогикалық қолданудың 

арнайы даярланған іс-шаралар кешені арқылы жҥзеге асады. Педагогикалық қолдау тілдерді 

оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, тҧлғаға бағыттала жҥргізіледі: коммуникативтік тҧрғыдан 

белсенді ҽлеуметтік-педагогикалық орта қалыптастыру; студенттердің кҽсіби талғамына сҽйкес 

оқытуды бағыттау; оқыту міндеттерін шешуде тҧлғалық дамудың табыстылығын белсендіру; білім 

алушыларды қҧндылықтар ҽлеміне енгізу, тҧлға ҥшін маңызды қҧндылықтық бағдарлар жҥйесін 

таңдауда кҿмек кҿрсету; тілі оқытылатын елдер мҽдениеті туралы ғылыми білімді кеңейту; 

студенттердің ҿзін-ҿзі тануына кҿмектесу; студенттердің қарым- қатынастың жеке дара тҥрлері мен 

стильдері, жобалауға деген шығармашылық қабілеттеріне назарды баса аудару; жаңа ақпараттық 

технологиялар арқылы қарым-қатынас жасау мҥмкіндіктерін кеңейту.  

Коммуникативтік қҧзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатына бағытталған басқа тілдерді тҧлғалық 

бағдарлы оқыту ҽдістемесі тҿмендегідей ҽдіс-тҽсіл, амалдарды қолдануға қҧрылған: мазмҧнында 

жеке тҧлғалық мҽнге ие мҽселелер қамтылған аутентикалық мҽтіндерді іріктеу арқылы студенттердің 

жеке тҽжірибесін белсендіру; студенттердің тек тілдік дағдыларын ғана емес, олардың басқа тілде 

ойлау қабілетін қалыптастырып, дамытуға мҥмкіндік беретін аудиолингвальды ҽдісті қолдану; рҿлдік 

бейнеге сай табыс жағдаятын жасау; студенттердің тілді меңгеру бағытындағы қол жетімді 

жетістіктерін жоспарлау; диалог пен полилог сабақтастығы негізіндегі іскери жҽне рҿлдік ойындарды 

алмастыра қолдану; грамматикалыққа қарағанда шығармашылық жаттығулардың кҿлемін ҧлғайту; 

мҽдени, тарихи ортаға енгізу; сабақтарда техникалық қҧралдарды қолдану.  

Қорыта келе, студентердің коммуникативті  қарым-қатынас қҧзыреттіліктерін тіл  сабақтарында 

тҥрлі ҽдіс-тҽсілдер арқылы қалыптастыру ҥшін жҥйелі тҥрде тҥрлі іс-шаралар ҧйымдастырылуы тиіс. 
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Одной из главных задач, стоящим перед преподавателем ВУЗа становится формирование и 

дальнейшее развитие умений разных видов чтения на иностранном  языке в неязыковом вузе. При 

определении содержания обучения  чтению  в  неязыковом  вузе,   преподавателю необходимо 

сформулировать цель чтения, выбрать стратегию чтения, определить тип текста, определить 

лексические, грамматические и графические опоры в тексте, аргументировать свою позицию. 

Развитие умений коммуникативного чтения - одна из основных целей обучения иностранному языку, 

ориентированных на его практическое использование. Чтение с использованием коммуникативного  

подхода  подразумевает формирование у студентов умения понимать и осознавать содержание 

текста, определять основную  мысль, стиль текста и тип речи, прогнозировать  содержание  по 

заголовку. 

Чтение, как деятельность, направлено на извлечение информации, содержащейся в записанном 

речевом произведении – тексте. Чтение   всегда   направлено на получение  информации,  связанно с 

восприятием уже готового текста, потому его относят к рецептивным видам речевой   деятельности.   

В   соответствии   с   концепцией   Выготского-Леонтьева целью   чтения,   его результатом   

(продуктом),  является  понимание, и ожидаемый результат определяет и количество извлекаемой из 

текста информации и характер ее переработки. В связи с этим возникает необходимость в более 

целенаправленном обучении чтению на иностранном языке. По выражению Э. М. Береговской 

«чтение обеспечивает сохранность и пополнение   запаса   знаний,   возможность   использовать   их   

при   любых обстоятельствах,   а   не   только   в   ситуации   непосредственного   общения   с 

носителем языка». 

Благодаря научно-техническому прогрессу растет количество   информации     на   разных   

языках,  и в связи с этим   возрастает роль чтения. Чтение продолжает  оставаться  важнейшим 

источником получения  информации играет важную роль на всех этапах обучения. Это в свою 

очередь ведет к возрастанию потребности в людях, способных и умеющих эту информацию принять 

и использовать в тех или иных целях. В настоящее время чтение является   одним   из   основных   

средств   удовлетворения современного специалиста, так как открывает ему доступ   к ведущим 

источникам информации – книге и газете. [1]. 

При обучении чтению на иностранном языке очень важно учитывать профессиональные 

потребности  и цели  специалиста в этой области. Таким образом, необходимо прогнозировать 

потенциальные ситуации чтения, в которых может оказаться специалист. При  этом необходимо 

учитывать  работу со специальными текстами, изучение словаря минимума по соответствующей 

специальности. [2] . 

Основные  виды чтения, классифицированные выдающимся ученым-лингвистом 

К.С. Фоломкиной, а также большинством лингвистов и  методистов – это  просмотровое, поисковое,  

ознакомительное,  изучающее  [3],  хотя  в  зарубежной  методической литературе  представленность  

различных  видов  чтения  намного  больше. З.И. Клычникова классифицирует виды чтения, как 

поисковое, обзорное и детализирующее чтение, а также чтение для удовольствия и чтение для 

критического анализа или критическое чтение  Ознакомительное чтение – это как бы чтение без 

какой-либо предварительной специальной установки на последующее использование или 

воспроизведение полученной информации.  В читательской практике человека   ознакомительное   

чтение – самый распространенный вид.  Л.В. Щерба  писал об этом виде чтения: «Этим мнением 
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должен обладать всякий образованный человек, но оно особенно необходимо научным работникам, 

инженерам, студентам, а также всем тем, кто должен следить за иностранной литературой в той или 

другой области»  [4]. 

 Задачей просмотрового чтения является получение самого общего представления о книге, статье, 

журнале и т.д. в целом.  Его   цель   –   быстрое   нахождение  в тексте конкретной информации и 

вполне  определенных   данных  (фактов,   характеристик,   цифровых показателей, указаний). Для 

получения этой   информации   бывает   достаточно   прочитать   заголовки   и   подзаголовки, 

отдельные абзацы, предложения или даже слова, т.е. по сути дела, имеет место выборочное чтение 

отдельных элементов текста. 

  Целью изучающего   чтения   является     полное   и   точное понимание   всей содержащейся в  

тексте  информации  и критическое   ее осмысление. Такой видчтения-  вдумчивое чтение, 

предполагающее целенаправленный анализ   содержания  читаемого  с   опорой   на   языковые   и 

логические   связи   текста. Изучающее чтение также формирует у обучаемого умение 

самостоятельно изучить информацию, содержащуюся в  тексте,    не акцентируя внимание на 

языковом материале. Изучающее чтение  требует от обучаемого перечитывания частей текста, с 

отчетливым произнесением текста про себя или вслух, установлением смысла текста путем анализа 

языковых форм, намеренным выделением наиболее важных тезисов и неоднократным   

проговариванием   их   вслух   с   целью   лучшего   запоминания содержания   для   последующего   

пересказа,  обсуждения,  использования   в работе. 

 Поисковое чтение ориентированно на чтение газет и литературы по специальности. Этот вид 

чтения требует от  читающего   довольно   высокой   квалификации.  При поисковом  чтении  

происходит автоматизировано извлечение   смысловой   информации.   Такое чтение, как и 

просмотровое, предполагает наличие умения ориентироваться в логико-смысловой   структуре   

текста,   выбрать   из   него   необходимую информацию по определенной проблеме, выбрать и 

объединить информацию нескольких текстов по отдельным вопросам. Поисковое  чтение  

направлено на нахождение в тексте конкретной информации – определений, формулировок, 

цифровых или иных данных. Читатель  уже  имеет  информацию о  том,  что  интересующие  его  

позиции содержатся в просматриваемом тексте и  сосредоточен на   поиске необходимой ему 

информации. Надо отметить, что  при  обучении поисковое  чтение   выступает     как упражнение,   

так   как   поиск   той   или   иной   информации,   как   правило, осуществляется по  установке 

преподавателя.  В таком случае   оно обычно является сопутствующим компонентом при развитии 

других видов чтения. 

Один из видов коммуникативного чтения это критическое чтение. Критическое чтение 

предполагает оценку  содержания текста. Для развития критического чтения предлагаются тексты 

научной, художественной, публицистической литературы. Согласно представленным теоретическим 

положениям критическое мышление предполагает развитие таких навыков, как приобретение 

доказательств посредством наблюдения и слушания, с учетом контекста, и применение 

соответствующих критериев для принятия. Чтение с критической оценкой интегрирует различные 

виды чтения, предполагает высокий уровень развития чтения, способность анализировать 

содержание и языковую форму, отличать факты от мнений, подвергать сомнению прочитанное 

 Обучение чтению на иностранном языке включает не только   образовательную,  но  и   

воспитательную   функцию,   развивая  ценностные ориентации студентов.  В   процессе   обсуждения  

проблемы, поставленной в тексте,  у студентов складывается своя точка зрения на актуальные 

ситуации, а в итоге свое собственное определенное мировоззрение. В связи с этим представляется 

актуальной проблема подбора текста, который ставит перед студентами  определенные задачи, 

заставляет логически мыслить, делать выводы, принимать решения.  

Таким   образом,  будущему  специалисту  в  его  работе  с  оригинальной  литературой  на 

иностранном языке, необходимо овладеть всеми видами чтения, научиться пользоваться   приемами,   

которые направлены на решение определенных коммуникативных задач. 
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В современном образовательном процессе самостоятельная работа приобретает новую роль: 

можно сказать, что она постепенно превращается в одну из ведущих форм организации учебного 

процесса. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

предъявляет высокие требования к овладению навыками самообучения. В настоящее время 

профессиональный рост специалиста, его востребованность на рынке труда, прежде всего, зависят от 

умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности самостоятельно 

планировать свои действия. Именно поэтому самостоятельная работа студентов является одной из 

важнейших составляющих учебного процесса, поскольку способствует формированию навыков, 

умений и знаний, в дальнейшем обеспечивает усвоение студентами приемов познавательной 

деятельности, интерес к творческой работе и способность решать технические, экономические и 

научные задачи. Сейчас роль самостоятельной работы настолько возросла, что еѐ приходится 

специально планировать, создавать для неѐ специальные формы и методы, выделять время, 

помещения и технические ресурсы[1].   

Самостоятельная работа наиболее точно определена И.А. Зимней: «Самостоятельная работа 

представляется как целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим 

объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату 

деятельности. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, 

самодисциплины, личной ответственности, доставляет объекту обучения удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания» [2]. 

 Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе является особой 

формой самообразования. Она помогает овладеть иностранным языком как необходимой 

профессиональной составляющей современного специалиста, способствует формированию навыков 

самостоятельного приобретения знаний[3]. 

Обучение иностранному языку студентов на неязыковых факультетах представляет собой 

значительную методическую и психолого-педагогическую проблему. С одной стороны, 

преподаватели иностранных языков, работающие в таких группах, сталкиваются с недостаточным 

количеством часов, отведенных учебным планом на аудиторные занятия. Фактически, большая часть 

учебной нагрузки приходится на самостоятельную работу. С другой стороны, иностранный язык на 

неязыковых факультетах изучается как дисциплина общекультурного блока, которая не занимает 

центрального места в учебном плане, и далеко не все студенты с интересом относятся к изучению 

этого предмета. Следует отметить и невысокий уровень языковой подготовки абитуриентов, 

поступающих в вуз.                                                                                                                                                     

Цель самостоятельной работы по иностранному языку у студентов неязыковых факультетов – это 

совершенствование иноязычных компетенций, развитие познавательной активности, подготовка 

студентов к проведению эффективной самообразовательной работы над иностранным языком после 

окончания вуза. 

Организация самостоятельной работы на неязыковом факультете имеет особое значение, так как 

позволяет компенсировать все сокращающиеся количества учебных часов по иностранному языку. 

Любая форма самостоятельной работы должна развивать организационные, информационные, 

познавательные и коммуникативные умения обучаемого и способствовать повышению уровня 

владения иностранным языком. Организация самостоятельной работы по иностранному языку у 

студентов складывается из самостоятельной работы студента на практических занятиях, выполнения 

домашних заданий, организации автономного изучения иностранных языков, планируемого самим 

студентом, а также подготовки презентаций, рефератов, сообщений, проектных заданий с 

использованием мультимедийных средств и внеаудиторного чтения. При организации 

самостоятельной работы на неязыковом факультете необходимо учитывать следующие факторы, а 

именно: 

1. недостаточно высокий уровень владения языком 
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2. отсутствие мотивации к усвоению иностранного языка 

3. практически полное отсутствие навыка самостоятельной работы 

Самостоятельная работа должна четко подразделяться на самостоятельную работу дома и работу в 

аудитории. Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы: 

- психологическая готовность обучаемых к самостоятельной работе 

- готовность преподавателя постоянно направлять и оценивать самостоятельную работу 

- умение обучаемых выбирать адекватные способы и примеры самостоятельной работы и 

оценивать результаты своего труда; 

- учебные материалы для самостоятельной работы адаптированные к потребностям курса 

иностранного языка; 

- время, выделяемое обучаемым в учебном процессе для выполнения учебных самостоятельных 

заданий, осознания и исправления допущенных ошибок. 

При определении итоговой оценки за курс иностранного языка 30% ее должно составлять оценка 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа должна иметь такое же методическое и 

материальное обеспечение, как и аудиторные занятия по иностранному языку. С учетом 

психологических особенностей обучаемых следует выбирать и тип, и количество заданий, и 

необходимое каждому обучаемому время для самостоятельной работы. 

Эффективность самостоятельной работы студента обусловливается рядом факторов, среди 

которых важнейшими являются:  

- готовность обучаемого к самостоятельной работе;  

- оптимальная организация самостоятельной работы и коррекция ее педагогом.  

Готовность студентов к самостоятельной работе определяется:  

- наличием оптимальной мотивации к овладению иностранным языком;  

- сформировавшимися навыками самостоятельной работы в области чтения, говорения, 

аудирования, письма;  

- владением навыками эффективной работы со справочной литературой, словарями и умением 

работать с техническими средствами обучения (ТСО).  

Эффективная организация самостоятельной работы студентов со стороны преподавателя 

подразумевает соответственно:  

- исследование, индивидуальный учет, формирование мотивации изучения студентом 

иностранного языка;  

- целенаправленную деятельность по развитию у студентов навыков самостоятельной работы в 

области чтения, говорения, аудирования, письма;  

- целенаправленную деятельность по развитию у обучаемых навыков эффективной работы со 

справочной литературой и словарями;  

- обучение студентов работе с техническими средствами обучения[3]. 

        Основной формой процесса овладения иностранным языком является практическое занятие, 

на котором осуществляется непосредственная организация самостоятельной работы студента, 

контроль со стороны преподавателя, а также взаимоконтроль и самоконтроль. Существует несколько 

классификаций заданий по самостоятельной работе студентов: 

– обучающие задания, при которых преподаватель предъявляет студентам задание и показывает, 

как его делать; 

– тренировочные задания - выполнение задания по образцу; 

– поисковые задания - самостоятельно выполненные студентами. 

Задания для самостоятельной работы студента должны быть четко сформулированы, 

разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем должен быть определен часами, 

отведенными в учебной программе. Результаты самостоятельной работы студента должны 

контролироваться преподавателем. Эти результаты оцениваются и учитываются в рубежной и 

итоговой аттестации по изучаемой дисциплине [3]. 

         Самостоятельная работа студентов на различных этапах освоения иностранного языка может 

включать в себя: 

– для овладения знаниями: заучивание лексических единиц, овладение правилами 

словообразования и грамматики, чтение текстов вслух в соответствии с правилами чтения, 

построение вопросов и ответов к текстам, перевод на родной язык (устный и письменный); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; работа со словарями и 

справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 
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– для закрепления и систематизации знаний: работа над учебным материалом (учебника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка рефератов; 

– для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение ситуативных задач; 

подготовка к ролевым и деловым играм; выполнение проектов; подготовка творческих работ (эссе). 

          Самостоятельная работа может осуществляться в различных организационных формах: 

индивидуально, в парах, в небольших группах и целой аудиторией. Самостоятельная работа 

студентов во всех ее видах и формах помогает им глубже, прочнее усваивать материал, приучает их к 

наблюдательности, пробуждает творческую активность и инициативу.  

Таким образом, можно сделать вывод и сказать, что самостоятельная работа является важнейшей 

составляющей освоения иностранного языка, подготовки к практическим занятиям и к экзамену, 

обеспечивающей углубленное изучение тем дисциплины, являясь неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса по иностранному языку в целом[4].  

Итак, самостоятельная работа способствует прочному усвоению знаний, формированию умений и 

навыков учебного и умственного труда, развитию познавательных способностей, подготовке к 

самостоятельному труду, к дальнейшему самообразованию. 
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 В последние десятилетия иностранные языки являются объектом пристального внимания и 

изучения не только ученых, но и простых людей. При этом отмечается возрастающая роль, которую 

играют иностранные языки, в осуществлении влияния на сознание и деятельность широких слоев 

населения. Также необходимо учитывать, что знание иностранных языков является весьма значимым 

в сфере личной и профессиональной коммуникации человека, что позволяет быть ему на шаг  

впереди  других. Важность знания иностранного языка (чаще всего английского) сложно 

переоценить. Практически невозможно представить себе жизнь современного человека, не знающего 

иностранный язык, ведь большинство современных средств коммуникации и общения 

ориентированы на людей в той или иной мере, владеющих языком. Например, молодой человек в 

возрасте 20 лет постоянно сталкивается с английским языком, будь то Интернет, музыка, аннотации к 

иностранным товарам, описание которых на русском языке зачастую скупое и не всегда отвечает 

требованиям потребителя. В современном мире нельзя недооценивать возрастающее влияние 

информационных технологий на повседневную жизнь и рабочую среду, где знание иностранных 

языков просто необходимо для полноценной и грамотной работы (где самым распространенным 

видом деятельности является работа в Интернете): общение, on-line конференции, иностранные 

партнерства. Знание иностранного языка позволяет заводить иностранные знакомства, которые 

впоследствии приводят к сотрудничеству и деловым связям, то есть расширению международных 

связей в целом, их укреплению. 

mailto:takhmina_x@mail.ru
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За последние полвека сильно возросла роль именно английского языка, как показателя 

успешности и образованности человека, что непосредственно влечет за собой его более интенсивное 

и глубокое преподавание в большинстве учебных заведений нашей страны и что немаловажно, 

большинство из них ВУЗы. Студенты, владеющие английским языком на высоком уровне, при 

построении своей карьеры в будущем, с большей вероятностью смогут привлечь иностранный 

капитал в свои компании, заручиться поддержкой инвесторов и вести более активную деятельность 

со своими иностранными партнерами. 

Каждый желающий изучить иностранный язык может выбрать доступный и самый оптимальный 

вариант для того, чтобы изучить тот язык, который ему больше нравится. При изучении 

иностранного языка очень важно постоянно пополнять свой лексический запас – запоминать новые 

и новые слова по английскому языку. Однако не у всех получается делать это с успехом. В данной 

статье я хотела бы рассказать о наиболее популярных техниках запоминания иностранных слов, 

используемых современными методистами. 

Мнемотехниками считаются особые методики запоминания данных, которые основываются на 

специфике человеческой психологии и правилах запоминания. Изучение и применение приѐмов 

мнемоники помогает лучше усваивать информацию различного характера: цифры, даты; 

специфические тексты; терминологию; личные данные; иностранную лексику.[1]  

Мнемоника как средство запоминания возникла еще в древности. Греки первые заметили, что 

память человека напрямую связана с его органами чувств. Чем больше впечатлений получает 

человек, тем ярче воспоминания. Следовательно, чтобы что-то запомнить, надо подключить 

различные ассоциации. Чтобы память надолго сохранила некоторые слова или цифры, надо заменить 

факты и объекты на понятия и представления, имеющие кинестическое, визуальное и аудиальное 

представление. Иными словами, мы заменяем в уме сухие факты более яркими и впечатляющими 

образами. Чтобы не только запомнить звучание и значение слова, но и уметь в нужный момент 

беседы вспомнить его и применить на практике, используйте следующий алгоритм запоминания: 

1. Создайте образ на основе слова. 

2. Свяжите образ со значением слова по ассоциации. 

3. Извлеките в нужный момент из памяти образ и восстановите звучание слова.[2] 

Обратимся к примеру заучивания английских слов по технике мнемоники, поскольку этот язык 

сегодня наиболее востребован в международном общении. 

Приведем пример: owl в английском языке означает «сова». Оно созвучно с казахским словом 

«ауыл». Представьте, что сова облетает аул. В нужный момент восстановите этот образ, и звучание 

придет к вам само собой. Подобные «запоминалки» лучше создавать самостоятельно. Так они будут 

откладываться в памяти, поскольку были придуманы вами.[3] 

Эксперты отмечают, что при изучении языка наиболее эффективен метод фонетических 

ассоциаций, основанный на подборе к новым словам близких по звучанию и по смыслу знакомых 

слов, тем более что некоторые из них перешли в разряд интернациональных, например, «journal» — 

«журнал», «bank»‒– «банк», «park» ‒ «парк», а ещѐ tea, chocolate, taxi, telephone, sport, hotel, coffee, 

которые обучающиеся узнают и легко запоминают. Но часто в английском и русском языках слова 

звучат примерно одинаково, а смысл несут абсолютно разный, поэтому запоминая новое английское 

слово, с ним легче работать, если ассоциативно подобрать созвучное русское слово. 

Например, «mesh» (петля) созвучно с русским «мешок», слово «resin» (смола) – «резина», а к слову 

«fish» (рыба) подходит русское «фишка». 

 Практика освоения английского языка показывает, что использование фонетических ассоциаций 

будет эффективнее, если на помощь придѐт метод взаимодействия всех ощущений. В принципе, 

алгоритм запоминания английских слов уже предполагает, что эти техники неразрывно связаны 

между собой. 

Сущность метода взаимодействия всех ощущений сводится к тому, что запоминая английское 

слово, желательно найти его тесную взаимосвязь с соответствующим понятием в родном 

языке. Например, запомнить не перевод слова «flower» — «цветок» на родной язык, а постараться 

выстроить в воображении образ цветка при помощи ощущений, которые помогут воссоздать 

внешний вид, запах, место обитания цветка.[4] 

Практика преподавания предполагает применение других мнемотехнических приѐмов, которые 

повышают мотивацию к изучению и заинтересованность в общении на английском языке. Отметим 

среди них следующие: 

 рифмизация; 

 метод связок (использование опорных слов в едином рассказе); 

http://pamyatplus.ru/zapominanie/metod-associacij.html
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 техника создания ассоциограмм (графическое представление знаний); 

 метод Цицерона на пространственное воображение (метод комнаты). 

Последний метод, метод Цицерона или как его ещѐ называют метод Римской комнаты, тоже 

довольно распространѐн.  Название метод получил по имени древнеримского оратора Цицерона, 

который использовал его для запоминания своих речей. Впервые метод использовал поэт Симонид. И 

связано это было с трагическим событием. Он был одним из участников пышного застолья, но 

покинул трапезу раньше остальных гостей. После этого потолок в помещении обвалился. Хозяин и 

гости погибли. Для опознания тел погибших пригласили Симонида. У него получилось это сделать, с 

помощью воспроизведения в памяти картинки, кто из них и где сидел во время застолья. Этот способ 

лег в основу «театра памяти» или метода локусов (мест) и стал использоваться повсеместно. И Марк 

Туллий Цицерон в совершенстве овладел этим методом. Он, благодаря своему выдающемуся 

красноречию, прославился как известный оратор, который все афоризмы, цитаты, факты, 

доказательства держал в голове и никогда не пользовался подсказками и заготовленным на бумаге 

текстом. Во время подготовки речей он ходил по комнате и запоминал нужную информацию, 

привязывая ее к определенной домашней обстановке или какому-то предмету. Потом во время 

произнесения речи, воспроизводил давно известные элементы интерьера и как за веревочку с ними 

вытаскивал привязанные к ним образы нужных фактов, событий, понятий. 

Принцип метода. 

1. Создаем матрицу или опорные образы – уже известные предметы, к которым будет 

цеплять нужную для запоминания информацию. 
Для этого можно использовать обстановку одной комнаты, всю квартиру, офис, квартиру подруги, 

путь на работу или в магазин, любой другой знакомый маршрут. Хороший вариант создать 

воображаемое помещение и обставить по своему вкусу. 

Здесь важно запомнить и соблюдать определенную последовательность опорных образов: 

двигаться по часовой стрелке, идти по правой стороне улицы. 

Опорные образы – это известные, знакомые образы. 

Например, обстановка в комнате: дверь, угол, стена, картина, шкаф, книги, стол, настольная 

лампа, монитор, принтер, балконная дверь, гладильная доска, стул, диван, тумбочка, шифоньер, 

люстра. 

Дорога на работу: скамейка, березка, мусорный бак, столб, детский сад, газетный киоск, 

цветочный магазин, урна, автобусная остановка. 

2. Закрепляем матрицу – несколько раз пройдитесь по комнате, по выбранной дорожке, 

закрепите последовательность, созданных образов. Можно сделать это мысленно. Так укрепляется 

«нить», на которую мы будем нанизывать новую информацию. 

3. Этап привязки. 

Нужно запомнить слова: сердце, мышь, дождь, певица, турник, лошадь, молоток, чебурашка, 

ведро, облако, сом, шина, яблоко. Для запоминания списка слов цепляем новые слова на нашу 

матрицу («нанизываем на нить»). 

Используем обстановку комнаты (опорные объекты в примере выше). 

Я подхожу к двери и вижу на ней огромное красное сердце, открываю дверь и в угол бежит 

толстая мышь размером с поросенка, поднимаю взгляд на стену, по которой струятся частые 

капли дождя, на картине певица, широко открывая рот, исполняет 

песню,на шкафу стоитмаленький турник-сувенир,из книги галопом выскакивает 

фиолетовая лошадь и … дальше продолжите сами. Принцип понятен. 

Правила запоминания: 

• Новые образы «цепляем» на места с хорошим освещением; 
• Меняем размеры образов на противоположные: маленькие увеличиваем, большие делаем 

мизерных размеров (мышь размером с поросенка, маленький турник-сувенир); 

• Делаем связку, «крючок» между знакомым (опорным) образом и новым  яркой, 

интересной, динамичной (для этого лучше использовать действие или необычный цвет). Если 

молоток просто лежит на столе – это скучно и может не запомниться. Стук молотком по столу – 

запоминается лучше.[5] 

Метод Цицерона хорош тем, что ему легко научиться. За 2-3 тренировки каждый спокойно 

овладеет этим способом запоминания. Еще один плюс в том, что его можно применять в любое 

время и в любом месте: в офисе, в магазине, музее, в гостях, на лекции.  "Римская комната" поможет 

вам. 

Мнемотехника подходит не только для изучения английского языка, но и любого другого языка 

http://schastliviymir.ru/time-management/mashina-vremeni.html
http://schastliviymir.ru/time-management/mashina-vremeni.html
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(не только иностранного, но и родного). При этом мнемотехнические приемы запоминания слов 

максимально эффективно помогают учащимся среднего возраста. Мнемотехника выполняет 

вспомогательную функцию на уроке, но для некоторых учащихся ее роль гораздо серьезнее. 

Ориентация на индивидуальные и возрастные особенности школьников в процессе обучения, 

использование в работе с ними специальных приемов и способов, соответствующих их 

индивидуальным особенностям, является основой природосообразного обучения. Есть уверенность в 

том, что мнемотехника способна не только вызвать у ребят интерес, но и своими ―ненаучными‖, 

упрощенными способами непроизвольно заставляет обучающихся запоминать слова, понимать суть 

правил и, как следствие, облегчает применение их на практике. Мнемоника, разумеется, не решает 

всех проблем, возникающих при обучении, она лишь отчасти борется с ними. 

Литература: 
1. Васильева Е. «300 английских слов за 1 день. Уникальная техника запоминания» М.: АСТ,2008. - 480 с. 

2. Зиганов М.А., Козаренко В.А., Семин А.Н «Техника запоминания иностранных слов» М.: Образование, 

2002. - 144 с. 

3. Екатерина Чеснакова. Мнемоника – приемы быстрого запоминания слов и событий. Прокачай свою 

память http://chesnachki.ru/ot-6-ti-i-starshe/shkolniki/mnemonika-priemy-bystrogo-zapominaniya-slov-i-sobytij.html 

4. http://tonusmozga.ru/pamyat-i-zapominanie/zapomnit-vsyo/mnemonicheskie-priemy.html#hcq=WD4OsBq 

5. http://schastliviymir.ru/personal-growth/rimskaya-komnata-ili-metod-tsitserona.html 
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Русский язык в Казахстане продолжает стабильно функционировать в качестве официального 

языка. «…прекрасное владение русским – это наше богатство, которое потерять крайне неразумно. 

Мы говорим и ведем документацию на русском, потому что сегодня этот язык знают все 

казахстанцы. Поэтому именно русский язык объединяет нашу нацию, всех граждан нашей страны» 

ǀ3ǀ. 

В нашем государстве ведется большая работа по повышению научного уровня и эффективности 

преподавания русского языка, создаются программы, учебникии методические пособия, в которых 

освящаются актуальные проблемы обучения русскому языку в казахстанских вузах ǀ1ǀ. Однако, 

несмотря на довольно серьезное решение многих вопросов обучения русскому языку, ряд аспектов 

этой проблемы до сих пор разработан недостаточно, что отрицательно отражается на 

результатах обучения русскому языку студентов высших учебных заведений. Поэтому в числе мер, 

направленных на поднятие уровня преподавания русского языка в соответствии с современными 

требованиями, является необходимость широкой разработки актуальных вопросов преподавания 

русского языка в высших учебных заведениях Республики Казахстан.  

Потребности современного общества поставили перед казахстанской системой образования ряд 

принципиальных задач, которые основываются на профессиональной подготовке компетентных 

будущих специалистов, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов. При этом личностная и профессиональная самореализация специалиста обусловлена 

навыками межкультурной коммуникации ǀ2ǀ. На первый план выдвигается не только приобретение 

студентами специальных знаний, но и успешное овладение им языком специальности. В связи с этим 

возникает необходимость создания новых технологий обучения, составной частью которых являются 

вопросы повышения эффективности профессиональной компетенции будущих специалистов. 

Решением данной проблемы является включение в Типовые учебные программы подготовки 

специалистов дисциплины «Профессиональный русский язык». Предложенная дисциплина является 

и средством, и целью обучения русскому языку, т.к. изучаемый лексический материал направлен как 

http://chesnachki.ru/ot-6-ti-i-starshe/shkolniki/mnemonika-priemy-bystrogo-zapominaniya-slov-i-sobytij.html
http://tonusmozga.ru/pamyat-i-zapominanie/zapomnit-vsyo/mnemonicheskie-priemy.html#hcq=WD4OsBq
http://schastliviymir.ru/personal-growth/rimskaya-komnata-ili-metod-tsitserona.html
mailto:an220584@mail.ru;%2087054942358
mailto:Latup@mail.ru
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на получение специальных знаний, так и на овладение языком. 

Качество и эффективность преподавания профессионального русского языка во многом зависит от 

грамотной формулировки целей и задач данной дисциплины. Эти критерии во многом определяют 

содержание дисциплины и способствуют качественной подготовке к будущей профессиональной 

деятельности. Обучая учащихся русскому языку на основе программы Государственного стандарта 

МОН РК, ставится цель - формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции – 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных 

речевых ситуациях научной сферы, формирование межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов  в процессе образования. 

Отметим что, в Типовых учебных программах на специальностях высшего профессионального 

образования цель обучения языку трактуется по-разному. Рассмотрим, как определяются цели и 

задачи в типовых учебных программах по дисциплине «Профессиональный русский язык» для 

некоторых специальностей Актюбинского регионального государственного университета 

им.К.Жубанова.  

Целью профессионального русского языка для специальностей 5В072000 – Химическая 

технология неорганических веществ (5В072100-Химическая технология органических веществ) 

является помощь студентам в овладении языком учебной и научной литературы по специальности и 

подготовка их как будущих инженеров-технологов к общению в профессиональной сфере.  

Типовая учебная программа по дисциплине «Профессиональный русский язык» для 

специальности 5В090100 – Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта ставит цель 

получения знаний русского языка на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную 

деятельность.  

Для специальностей 5В042100 – Дизайн, 5В072900 – Строительство важным является 

формирование коммуникативной компетенции для осуществления профессиональной речевой 

деятельности. 

В Типовой учебной программе по профессиональному русскому языку для специальности 

5В012000 – «Профессиональное обучение» цель определена как «расширение и углубление знаний и 

умений студентов в области использования русского языка в профессиональном общении – устном и 

письменном». 

Курс дисциплины «Профессиональный русский язык» для специальности 5В011300 – Биология 

направлен на «показ единства природы различных биологических систем на всех уровнях их 

организации (от клетки до экосистемы) на профессиональном русском языке. 

На специальности 5В010600 – Музыкальное образование профессиональный русский язык 

необходим для развития умений, наряду с родным казахским языком, эффективно пользоваться 

русским языком в межкультурном и межнациональном общении, в изучении научно-педагогической 

и музыкальной литературы по специальности, владение профессиональной терминологией как на 

казахском, так и на русском языках. 

Типовая учебная программа по профессиональному русскому языку для специальности 5В071300 

- Транспорт, транспортная техника и технологии ставит целью обучения овладение нормами 

современного литературного русского языка, формирование культуры речи; совершенствование 

речевых и коммуникативных компетенций студентов, как современных специалистов для 

профессионального и карьерного роста. 

Целью курса профессионального русского языка на специальности 5В010100 Юриспруденция 

является овладение русским языком как средством общения, развития умений и навыков 

коммуникативного общения в четырех видах речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, 

аудирование, свободное оперирование глоссарием в правовой сфере жизни общества, владение нормами 

кодифицированного литературного языка и языком для специальных  целей, отражаюшие феномены 

профессиональной деятельности. 

Анализ целей, указанных в Типовых  учебных  программах выбранных нами специальностей, 

позволяет сделать вывод о том, что нет единого критериального подхода к содержанию дисциплины. 

Думаем, что необходимо внести коррективы в формулирование целеполагающих основ данной 

дисциплины, поскольку именно цель определяет содержание курса.  

На наш взгляд основной целью обучения профессиональному русскому языку в высшем учебном 

заведении является формирование грамотной профессиональной коммуникативной компетенции 

будущих специалистов на основе научных текстов. Полное и точное понимание научного текста 

требует от студента усвоение значений терминов, включенных в текст. Это понимание возможно 

только при условии работы с терминологическими словарями и составлении глоссария по 
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специальности. Полученная таким образом информация позволит учащимся вузов строить 

собственные вторичные тексты: конспекты, аннотации, рефераты, тезисы, рецензии, что позволяет 

формулировать аргументированные высказывания на профессиональные темы и выполнять 

различные виды упражнений по специальным текстам. При подготовке научных текстов необходимо 

учитывать профессиональную специфику специальности, для которой готовится текст. 

Таким образом, дисциплина «Профессиональный русский язык» становится  не только объектом 

усвоения, но и средством развития профессиональных умений будущих специалистов, формирования 

навыков общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления. Это предполагает расширение понятия 

«профессиональная ориентированность» обучения русскому языку, когда становится недостаточным 

лишь требование профессионально ориентированной направленности содержания учебного 

материала. 
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Под грамотностью как категории образованности принято понимать степень владения навыками 

чтения, письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка, т.е. грамотность – это 

отсутствие грамматических и стилистических ошибок, соответствие письменной и устной речи 

нормам литературного языка, а также это – владение необходимыми знаниями, сведениями в какой-

либо области. 

Конкретное содержание понятия грамотности исторически изменчиво, имеет тенденцию к 

расширению с ростом общественных требований к развитию индивида: от элементарных умений 

читать, писать, считать – к владению некоторым комплексом различных общественно необходимых 

знаний и навыков, позволяющих человеку сознательно участвовать в социальных процессах[1], т.е. 

это т.н.функциональная грамотность, включающая в себя способность, умение, компетентность, 

знания (достаточные для осуществления какого – либо вида деятельности). 

Уровень грамотности в значительной степени зависит от качества обучения, как и охват 

грамотностью широких масс также тесно связан с процессом обучения. Действительно, когда-то 

понятие грамотности и обучения во  многих обществах были почти синонимичными. 

В таких странах, как Шумер и Китай расширение сети школ было тесно связано с развитием 

письменности и эти государства сами были заинтересованы, прежде всего, в обучении грамоте и 

взрослых, и детей. 

Сегодня кажется невообразимым, чтобы современные, технологически развитие общества могли 

обходиться без школ, призванных обеспечит высокий уровень грамотности.  

Несмотря на то, что обучение является основополагающем в процессе развития грамотности, 

однако этого не достаточно для реализации потребностей сегодняшнего времени. Историки считают, 

что уровень грамотности, которым сегодня овладевают учащиеся школ в любом обществе, 

непосредственно влияет на уровень грамотности общества в целом и на его функциональность. 

Следовательно, неоправданно было бы ожидать, что можно построить современное, грамотное 

общество лишь посредством развития школ и процесса обучении чтению и письму. Школы имеют 

тенденцию отражать состояние общества, а не менять его кардинально. 

В Западных обществах высокий уровень грамотности всего общества достигнут благодаря 

новейшим методам обучения и развития грамотности. 
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Фактически, грамотность включает развитые навыки чтения, письма и интерпретации разного 

уровня вида текстов. Более высокий уровень грамотности зависит от уровня владения и языковой 

компетенцией, и специализированных совокупностей знаний. 

В целом понятие грамотности включает взаимозависимые друг от друга языковую компетенцию, 

степень владении навыками чтения и письма, а также владение совокупностью специализированных 

знаний. 

Применительно к характеристике населения грамотность является одним из базовых показателей 

его социально-культурного развития. 

Обращаясь к истории развития грамотности Западных обществ, мы видим, что рост грамотности в 

Европе тесно связан с масштабными социальными преобразованиями, которое претерпевает 

Европейское общество, особенно с развитием протестантской морали развитие науки. 

Фундаментальный   принцип протестантства  состоял в том, чтобы каждый мог самостоятельно 

прочитать и понять Библию. Вместе с тем, появление передвижений  печатных станков, что стало 

возможно с развитием науки и техники   того период послужили толчком к тому, что были 

переведены тексты главной Книги с академический латыни на народные языки, т.е. развитие 

всеобщей грамотности в этих обществах были обусловлено развитием печатных устройств и науки. 

Когда то в дискуссии о необходимости пересмотра казахской орфографии Кудайберген Жубанов 

утверждал, что для молодой тогда Казахской республики крайне необходимо создание такой 

орфографии казахского языка, которая стала бы максимальный доступной широким трудящимся 

массам, легкой для усвоения. 

В своей статье ―К пересмотру казахской орфографии‖ .К.Жубанов утверждает, что орфография и 

терминология, являясь важнейшими составляющими всякого культурно развивающегосяязыка, 

поскольку имеют прямое отношение к языковым выражениям достижений всех отраслей 

человеческой деятельности, обуславливают зависимость уровень грамотности и культуры нации от 

характера орфографии ее письменного языкa от терминологии. 

Говоря о классовой природе орфографии, Жубанов цитирует Ф.Энгельса, приводит пример 

современную на тот период времени английскую орфографию: ―А если принять внимание 

запутанную английскую орфографию, при которой чтение является истинным искусством и может 

быть постигнуто лишь после долгого изучения, то невежество рабочего класса окажется вполне 

естественным. Писать вполне умеют лишь немногие, а лишь орфографию правильно не умеют даже 

многие образованные люди‖ (Соч.Маркса иЭнгельса, т.3. с 403) . Тут правомерен вывод Жубанова : 

«...если даже такая запутанная орфоргарфия было совместима с передовой буржуазной культурой, 

какая налицо в Англии, Америке, то при диктатуре пролетариата вовсе не может быть речи о 

подобающем развитии культуры, когда она, култура, недоступна трудящимся массам-самими 

носителям культуры»  [3,с.516]. 

Выступая против «какого бы то ни было запутыванияя орфографии множество исключений и 

обилием не отвечающих языковой действительности  «академических правил», Жубанов отвергает 

как неприемлемую, распространеннную в «в известных кругах ссылку на запутанную английскую 

орфографию, которая не помешала англичанам стать передовым культурным народом», также как 

считает «несостоятельными доводы А.Букейханова о том, что наихудший способ письма в мире-

японский-не помешал японцам подняться до уровня европейской цивилизации» ( «Энбекши-казак», 

1924). 

В своем веском возражении Букейханову Жубанов резонно отмечает не общий культурный 

уровень японской нации в целом, а недоступность культуры именно для широких масс: «Японский 

алфавит и орфография, если можно так  выразиться в отношении японской письменности, 

иероглифической в основном и слоговой отчасти, действительно представляет собой один их худших 

алфавитов, хотя не самый худший, как кажется Букейханову. В отличие от Европы, где при всей 

кастовости буржуазной культуры все же каждая официальная нация имеет лишь один литературный 

зык ( исключая Швейцарию, где параллельно существуют три государственных языка), в Японии 

наличествует несколько литературных языков, представляющих собой последовательные ступени по 

трудности, со специальными приемами письма для каждой разновидности литературного языка, что 

особенно затрудняет овладение культурой широкими массами. 

Но все эти сложности способов письма имеют оправдание в том только общественнном строе, 

который господствует в Японии и который всем своим существом заинтересован в запутанности 

алфавита и орфографии, чтобы сделать их недоступными для трудящихся »  [3,с.516]. 

На основании изложенных доводов Жубанов выдвигает первое и основное требование , которое 

должно быть соблюдено при разработке казахской орфографии-это максимальная легкость для 
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усвоения ее широкими трудящимися массами, без чрезмерного  упрощения орфографии, когда 

«численность правил и исключений  переходит по своей минимальности известные грани и такая 

мнимая «простота» дает отрицательные результаты». 

Если перечень правил меньше только потому , что содержит не все правила, какие должны быть,-

пишет ученый, а исключений меньше не потому, что их мало в действительности, а потому что 

перечнем охвачены не все исключения, то такая орфография не может облегчить усвоение грамоты, а 

скорее всего затруднит и даже сделает невозможным  грамотное письмо на данном языке. Именно 

такой и являлась существовавшая на тот период казахская орфография, «простота» которой наоборот 

стала причиной безграмотного письма населения.... В качестве примера в подтверждение своих 

доводов  Жубанов приводит слово «коммунист», написание которого на тот момент встречалось в 16 

вариантах. Корень зла здесь лежит не в заимствованных  иностранных словах, как «коммунист», 

пишет Жубанов, и не в самих пишущих, которым «не за что ухватиться, чтобы спастись от 

орфографической анархии», а в самой орфографии, одной из правил которой гласит: «В основу 

орфографии заимствуемых иностранных слов-терминов положить действующие звуковые и 

морфологические законы казахского языка. (Стенографический отчет орфографической 

конференции, 1929 г.,с.139) ». 

Отсутствие строгого критерия правильного написания слов, по мнению Жубанова, и «приводило 

правописание в такое состояние, когда грамотное письмо стало невозможным.  И это привело к тому, 

что орфография, призванная быть регулятором индивидуальных вкусов в письме, в силу забвения 

авторами тех основных ее задач превратилась в свою противоположность, стала источником анархии. 

И это не только в отношении правописания  международных терминов, но и собственно казахских 

слов» [3,с.517]. 

На основании глубокого анализа сложившейся ситуации  в вопросах орфографии Жубанов 

выдвигает следующее важное требование к ее пересмотру: избегать упрощенства, искусственных 

уменьшений числа правил и исключений, и создание такой орфографии, совокупность  правил 

которой отразила бы необходимый минимум реально существующих норм казахского языка.  

 В целом же, анализируя причины подобной анархии в орфографии, исследователь развивает 

мысль об условленности литературных норм какого бы то ни было национального языка конкретным 

историческим отрезком времени, в течение которого язык живет и развивается: 

 «Авторы же существующей орфографии забыли, что не бывает языков вне времени и 

пространства, а лишь существуют языки определенного времени, определенного места, 

определенным образом организованного языкового коллектива. Так как нет и не может быть 

вневременного языка, то выяснить временную определенность, временное  различие языков-

равносильно выяснению различий одного языка от  другого. Нельзя говорить о казахском языке 

вообще, о казахском языке одинаково для всех времен, а можно и должно говорить лишь о казахском 

языке определенного времени. Казахский язык времен Касым-хана, казахский язык времен Николая и 

казахский язык эпохи строительства социализма в одной стране различаются так же , как может 

отличаться  один язык от другого. Но поставив этот вопрос, вернее, разрешив его в корне 

неправильно разрешили вопрос об орфографии. 

Под  казахским языком они понимали дореволюционную стадию его развития со всеми 

присущими этой стадии языковыми нормами ( хотя, впрочем, при весьма слабом представлении о 

них), причем эти  нормы мыслились данными раз и навсегда , застывшими, не изменяющимися , не 

подлежащими изменению.  

Отсюда –стремление сохранить эти ветхие нормы их самобытной «святости» , всяческое 

избегание иноязычных элементов в языке и письме , стремление создать такое орфографическое 

условие, при котором бы не казахский язык подчинился ходу развития  интернационализирующейся 

мировой истори, а наоборот интернационализирующаяся мировая история подчинялась бы 

дореволюционному уровню казахского аула, плоды этой интернационализвции-интернациональные 

слова-соответственно переоделись бы в казахскую фонетическую шубу». 

 Жубанов оговаривает выражение «дореволюционная норма казахского языка» , под которой 

понимаются звуковые и иные нормы казахского языка, установившиеся до революции и выражают 

обеспокоенность тем, что вопрос о новых нормах и изменениях в языке не только не исследован , но 

не поставлен как проблема и более того, многие лингвисты вообще отрицают наличие и возможность 

новых норм, тем самым пытаются подчинить орфографию международных заимствованных слов 

законам дореволюционного казахского языка.   

 Критикуя вывод  Х.Досмухамедова о возможности проникновения  международных терминов в 

казахский язык по тем же законам, какие установились при проникновении арабо-персидских слов, 
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К.Жубанов характеризует этот, якобы эмпирически установленный вывод реакционным по своей 

природе, который стал теми научными костылями, теми которые опирались политически 

искалеченные алашординцы  в вопросе создания казахской терминологии. Орфография терминов под 

соусом подчинения звуковым законам казахского языка настолько искажалась, что сами термины 

стали неузнаваемы и никому непонятны.  

  Действительно, трудно было узнать слова «футурист», «осмос», «лаборотория» из 

орфографически-акустических фигур  «путыршы», «оспыс», « лебиретир»  [3,с.518]. 

Ученый выдвигает последнее требование к новой орфографии следующего характера 

«Орфография  1929 года , скроенная по росту  дореволюционного казахского языка, а поэтому 

консервирующая  его на дореволюционном уровне, изолируя казахский язык от окружения, создала 

анархию в письме и вместе с тем послужила большим препятствием для дальнейшего нашего 

языкового развития. Отсюда неоспорима законность следующего требования,  которое должно быть 

предьявлено к пересмотру казахской орфографии, а именно требования создать такое 

орфографическое условие, которое бы не задерживало и облегчало дальнейшее развитие казахского 

языка путем всяческого поощрения прогрессивных тенденций, намечающихся в самом языке » 

[3,с.520]. 

... Чтобы приблизить письменность, эта письменность должна быть легкой , доступной для 

простого народа. До тех пор, пока простой народ не взял в руки правительство, эта письменность 

была недоступна, она была лишь долей высшего общества.  

Поэтому та письменность не смогла впитаться ( распространяться) внутри простого народа. Не 

смогла обьединить язык массы. Теперь , когда письменность стала доступной, можно обьединить 

язык, но не языки. Человек –это активное существо, оно может изменить и свой быт, и свой язык. И 

не только с помощью письменности , но и через разные хозяйственно-социологические условия. Эти 

условия могут обьединить не только тюркские, но и языки всего человечества [3,с.517]. 

 Возвращаясь к разговору о функциональной грамотности, надо отметить, что функциональная 

грамотность является своего рода мерилом социально-трудовой адаптации человека к жизни и 

деятельности в обществе и влиять  на распределение социальных ролей и профессиональных 

функций.  В более широком смысле функциональная  грамотность  выступает как способ социальной 

ориентвции личности, интегрирующей связь образования с многоплановой человеческой 

деятельностью. 

 Фукционально грамотный человек–это человек, подготовленный к выбору и дальнейшему 

получению образования, саморазвитию своих личностных качеств и образовательного потенциала, к 

развитию профессиональной компетентности, к мобильности на рынке труда, к созантельному 

осуществлению преобразовательной деятельности [4].  

 Наряду с понятием функциональной грамотности сегодня большое значение приобретает 

владение ключевыми компетенциями.  Ключевая компетенция –это область деятельности, знаний, в 

которой личность достигла наибольших успехов и которая является главным факторм этих 

достижений.  Впервые термин ключевой компетенции был введен американскими учеными Г.Хамел 

и К.Прахалад в 1990 г. Он применялся в сфере создания моделей стратегического управления. [5]. 

 Однако созданный в одной области этот термин быстро вошел в обиход в различных областях 

человеческой деятельности, в том числе и в образовании. 

 Сегодня в условиях жесткой рыночной конкуренции  необходимо концентрировать внимание 

граждан и именно подрастающего поколения на компетенциях, которые действительно формируют 

конкурентное преимущество.  

 Приступая к анализу ключевых компетенций, необходимо понимать, что конкуренция означает не 

только борьбу за долю рынка и рыночную власть, но и соревнование в мастерском владении 

ключевыми компетенциями.  

Современный периол развития четко обозначил новые приоритеты в области  высшего 

образования, соответствующие мировым тенденциям. Обществу нужны современно образованные, 

нравственно воспитанные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуациях  выбора, прогнозируя  их возможные последствия, спосбные к 

сотрудничеству , отличающиеся мобильностью, динамизмом,. конструктивностью [6].  

Без развития грамотности населения и знаний нельзя решить насущные проблемы современности, 

настоятельно нуждающейся в высокообразованных специалистах, умеющих не растеряться в 

рыночных условиях, а найти применение своим знаниям и умениям. 
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 «Оқусыз – білім жоқ, білімсіз – кҥнің жоқ » деп халық айтқандай, білім мен ғылым - ҽлеуметтік 

жағдайды жақсартудың қҧралы ғана емес, бҥкіл прогреске апаратын даңғыл жол. Осы даңғылды 

жасайтын да, бағыттайтын да – мектеп. Расында да мектеп қоғамның дҧрыс бағытта дамып, 

ҿркендеуіне ҿз ҥлесін қосумен қатар, қоғамдық қарым – қатынастар жҥйесіне ықпал етіп, елдің 

тарихи дамуына ҽсерін тигізетін орда болып есептеледі.Сол себепті тҽрбие ошағы – мектептің дҧрыс 

бағытта дамуын ҥнемі қадағалау, оған ҿзгерістер енгізу бҥгінгі кҥн талабынан туындап отыр. 

Осы ретте еліміздегі 12 жылдық  білім  беру жҥйесіндегі мектептің мақсаты: 

жедел дамып келе жатқан ортада ҿмір сҥруге қабілетті, ҿзін - ҿзі дамытуға, ҿз ойын еркін айта 

білуге, ҿз қалаулары мен қоғам талабына сай, ҿзін кҿрсете білетін жоғары білімді, ҧлттық тілді, 

тарихты жетік меңгерген, отандық жҽне ҽлемдік мҽдениетті бойында қалыптастырған, бҽсекеге 

қабілетті, шығармашылығы дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыру болып отыр.  

Осы мақсаттан келесі міндеттер туындайды: 

-тҽрбиелеу жҽне дамытушылық іс - ҽрекетін  ҧйымдастыру; 

-қҧзыреттіліктерді қалыптастыру жҽне дамыту; 

-оқушы жеке тҧлғасының қалыптасуына кҿмектесу, оның ішкі мҥмкіншілігі, бейімділігі, мақсат-

мҥдделері  мен шығармашылық қабілеттерінің байқалуы  мен қалыптасуына жағдай жасау. 

Бҧл мақсат пен міндеттерді  іске асыру ҥшін тҽрбие жҥйесі тҧлғаны ҽлеуметтендіру идеяларын 

іске асыра отырып, оқытудың жаңа ҽдістерін; жеке тҧлғалық қасиеттерге бағытталған оқытуды, 

зерттеуді, жобалау ҽдістерін, денсаулық сақтау ҽдісін қолдана отырып, тҽрбие жҧмысын  

ҧйымдастыру  қажет. 

Осы әдістерді іске асыру нәтижесінде жаңа мектеп тҥлегінің тҧлғасында мынадай 

жетістіктер қалыптасатын болады:  

1. Оқушының жеке тҧлғалық қасиеттері қалыптасады, оның қазіргі заманға, қоғамға бейімделу 

мҥмкіндіктері артады; 

2.Балалардың бойында салауатты ҿмір салты қалыптасады; 

3.Жеке ерекшіліктері ескерілген оқу-тҽрбие нҽтижелері тҥріндегі қҧзыреттіліктер жиынтығын 

игереді; 

4.Ҧлттық тілді, тарихты, отандық жҽне ҽлемдік мҽдениетті жетік біледі; 

5.Баланың жалпы жҽне арнайы қабілеттері қалыптасады; 

6.Бойында қалыптастырған білім – біліктерді ҿмірде орынды қолдана алады; 

7.Ҿзін - ҿзі дамыту, ҿзін - ҿзі кҿрсету мҥмкіндіктері жетіледі, 12 жылдық білім беру жҥйесіндегі  

мектептің алға қойған мақсаты мен міндетін орындай отырып, жалпы білім беретін мектеп  

жағдайында жеке тҧлғаны қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай болып отыр. 

Жеке тҧлғаны қалыптастыру дегеніміз не? 

Жалпы білім беретін мектеп жағдайында жеке тҧлғаны қалыптастыру - мҽдени элементтерді  

тҥсіндіру, ҽлеуметтік мҧрағаттар мен қҧндылықтарды игеру негізінде жеке тҧлға қасиеттерін 

қалыптастыру. Қалыптастыру қоғам талаптарынан жеке тҧлғаның қалыптасу кезеңінде бірте – бірте 

игеруі, сана мен тҽртіптің маңызды  ҽлеуметтік даму барысында қоғамда адам ҿзін тҧлға ретінде 

сезінеді. Бҧл тҽрбие, адам ҿздігінен алдында мақсат қойып, оған жетуде ҿзінің беделі мен сезімін 
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тҥсінеді, қоғамдағы ҿз орнына сенімді. Қалыптастыру идеяларын − іске асыру, жалпы алғанда, 

педагогикалық процесте оқу жҽне оқудан тыс уақытты толыққанды пайдалануды, сондай-ақ, 

отбасымен, қосымша білім беру ҧйымдарымен тығыз ынтымақтастықты талап етеді. 

Тек тҽрбие ғана, жеке тҧлғаның дамуының қалыптастыру бағдарламасын жҥзеге асыратын, оның 

бейімділігі мен қабілеттілігін жетілдіретін шешуші кҥш. Ҽрине, тҽрбие мен білім беруді адамның 

табиғи қасиеттерін ескеру қажет. 

Ендеше, 12 жылдық  мерзіммен оқытатын жалпы орта білім беру мазмҧнындағы ҽрбір оқушының 

жеке ерекшіліктері ескерілген білім беру нҽтижелері тҥріндегі қҧзыреттіліктер жиынтығына 

тоқталайық . 

Негізгі қҧзыреттіліктер тҥріндегі кҥтілетін нҽтижелер: 

Мҽселені шешу құзыреттілігі 

Ҽр тҥрлі жағдайдағы мҽселелерді анықтауға, ҿз шешімінің нҽтижесін бағалауға, ҿз қызметіне 

мақсат қоюға, оны іске асыру ҥшін қажетті жағдайларды анықтауға, ондағы жетістіктерге жету 

процесін жоспарлауға жҽне ҧйымдастыруға, ҿзіндік бағалау мен қорытынды жасауға, 

технологияларды нақты қабылдауға мҥмкіндік туғызады. 

Азаматтық құзыреттілік 

Сыни тҧрғыдан талданған ақпараттар негізіде саналы шешім қабылдауға, ҿз бетінші мақсат қоюға  

жҽне осы мақсаттарға жету ҥшін танымдық қызметтерді жҥзеге асыруға; ҿз бетінше табуға, талдауға, 

іріктеу жасауға, қайта қҧруға, сақтауға, тҥсіндіруге жҽне ақпараттарды тасымалдауды, оның ішінде 

қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кҿмегімен жҥзеге асыруға; 

логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпараттарды ҿндеуге; қызметін жоспарлау жҽне жҥзеге 

асыру ҥшін ақпараттарды қолдануға мҥмкіндік береді. 

Коммуникативтік құзыреттілік. 

Адамдармен ҿзара ҽрекет пен қарым катынас тҽсілдерін білуді, тҥрлі ҽлеуметтік топтарда жҧмыс 

істеу дағдыларын, қоғамдағы тҥрлі ҽлеуметтік  рҿлдерді орындауды, ҿмірдегі нақты жағдайларда  

шешім қабылдау  ҥшін  байланыстың  тҥрлі объектілерін қолдана алу  білігін, мемлекеттік тіл ретінде 

қазақ тілінде, халықаралық  қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары болуын қарастырады. 

Құзыреттілікті игерудің үш деңгейі жалпы орта  білім берудің  үш  деңгеиіне сҽйкес 

айқындалады.Оқушы ҽрбір білім беру деңгейін аяқтағаннан кейін енгізілген негізгі 

құзыреттіліктерді құрайтын , қызметтер түрінің ең аз кҿлемін игергенін кҿрсету тиіс. 

 Ҽрбір мҧғалім оқушылардың сыныптағы  іс - ҽрекетін ҧйымдастыра отырып, 12 жылдық 

оқытудың  тҧжырымын ҧғына отырып , мына тҿмендегі қасиеттерді басшылыққа алса, жас ҧрпақты  

қалыптастыру  мҽселесінің шешімі нҽтижелі болмақ: 

* жеке тҧлғаны  бейімділікке ҥйрету; 

* жеке тҧлғаны ҽлеуметтік ҿзін - ҿзі ҧйымдастырушылыққа  ҥйрету; 

*жеке тҧлғаны ҽлеуметтілік белсенділікке ҥйрету; 

*жеке тҧлғаны ҽлеуметтілік жауапкершілікке ҥйрету; 

*жеке тҧлғаны ҽлеуметтілік экономикалық еріктілікке ҥйрету; 

*жеке тҧлғаны ақпараттық біліктілікке ҥйрету; 

*этномҽдени, саяси ҽлеуметтік сҽйкестілікке қалыптастыру. 

Қалыпастыру-қарым-қатынас жасай білетін, ҿмірлік мақсатына жете білетін, ҿмірлік жҽне 

адамгершілік қҧндылықтарды ҧстанатын, ҿзінің қажеттілігі мен қызығушылықтарын қоғам 

талаптарына сҽйкес шектей білетін тҧлғаның қалыптасуы. 

Қорытындылай келе, бҥгінгі біздің білім жҥйесінің мақсаты басқа елдердегі тҽрбиенің озық 

ҥлгілерін қайталау емес, тҽрбие ҥрдісінің негізінде білім беру жҽне оқушыны тҧлғалық деңгейде 

қарастырып, тҧлғаны жан –жақты дамытып, жҽне заман талабынан туындаған ҿзекті мҽселе екендігін 

мойындау. Бiздiң елiмiздегi қалыптасқан бiлiм жҥйесi академиялы, тҥбегейлi деп бағаланатынын айта 

кетуiмiз керек. Бiрақ жыл асқан сайын оқу бағдарламалары бойынша 11 жылда берiлетiн бiлiм 

кҿлемiнiң ауқымдылығы оқу жҥктемесiнiң шектен тыс кҿбеюiне байланысты, бiлiм сапасы мен 

оқушылар денсаулығына керi ҽсерiн тигiзiп отыр. Қалыптасқан бҧл жағдай оқушылардың оқуға 

ынтасын да тҿмендететiнiн тҽжiрибеден байқап жҥрмiз. Осыған орай қазiргi бiлiм беру тҽжiрибесiнде 

бiлiм кҿлемiн жинақтай отырып, оқу материалын жеңiлдетудi, сондай-ақ қҧзырлылыққа жетуге 

бағдарланған бiлiм мазмҧнын қарастырып отыр. Бҥгiнгi таңдағы елiмiздiң бiлiм ҧйымдарының басты 

мiндетi – баланың денсаулығына жағымды ықпал етудi кҿздейтiн бiлiм беру ортасын қҧру. 

12 жылдық мектептiң басты ерекшелiгi – баланың жан-жақты дамуына, ҿз пiкiрi мен ойын ашық 

жеткiзуiне, ҽр адамға табиғатынан берiлген шығармашылық ҽлеуетiн толық iске асыруына ықпал 

ететiн, ҿзiн-ҿзi танып, келешегiн айқындауға саналы тҥрде қалыптасуында болып отыр.  
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12 жылдық бiлiм беру жҥйесi оқушыны бейiндеп оқыту арқылы ҿзiндiк талабын 

қанағаттандыруды, оның жеке тҧлға ретiнде дербес қалыптасуына мҥмкiндiк бередi. 12 жылдық 

оқыту жҥйесiне байланысты айтылып жатқан сан алуан пiкiрлерге келсек, халық арасында 

тҥсiнбеушiлiк тудырып отырған басты мҽселе, бала жасына байланысты болып отыр. Қазiргi оқыту 

жҥйесiнде бала мектепке 7 жастан барып, орта мектептi 16-17 жасында аяқтайды. Ал 12 жылдықта да 

солай болады. Бала 6 жастан мектепке барады. 16-17 жасында мектептi бiтiредi. Бала жасына 

байланысты ҿзгерiс – оның мектепке бiржылертебаруындағана. 
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Бҥгінде шығармашылық қабілеттердің дамуы басты нысана болып, ал оқушыда 

шығармашылықтың белгілерінің болмауы ҥлкен проблемаға айналып, ойландыруға тиісті кезге 

жеткен сияқтымыз. Ҿйткені ҿмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шеше білу, мемлекетімізді 

ҿркениетке жеткізу тек шығармашыл адамдардың ғана қолынан келмек. Тек шығармашылық қана 

адамға ҿмірдің мҽнін тҥсінуге, бақытын сезінуге, мҥмкіндік туғызады. Шығармашылық сҿзінің 

тҿркіні, этимологиясы шығару, ойлап табу дегенге келіп саяды. Демек, жаңа нҽрсе ойлап табу, сол 

арқылы жетістікке қол жетікізу деп тҥсіну керек. Философиялық сҿздікте: … шығармашылық  

қайталанбайтын, тарихи-қоғамдық мҽні бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-ҽрекет, - деп 

тҥсіндіріледі.  

Шығармашылық қабілеттік мҽселесі психология ғылымында біржақты ғана қаралмайды. Бҧл 

бҧрыннан-ақ келе жатқан қҧпиялы қасиет болып табылады. Қҧпияның сырын ашу кілтін психология, 

педагогика ғылым салаларындағы ғалымдар тҥрліше тҥсіндіріп ашады. Шығармашылық қабілеттілік 

– бала ҿз бетінше жаңа, бір бейне қҧрумен сипатталады, яғни іс-ҽрееттің қандай тҥрінде болмасын 

жаңалық ашу арқылы, жасампаздық бейне жасау арқылы ҿзіндік жеке даралық дамудың бір кҿрінісін 

байқатқан жағдаймен тҥсіндіріледі. 

Н.С.Лейтес дарынды балаларды зерттей келе, олар еңбекке тартымдылығымен ҿзгешеленетін жҽне 

«еңбектен қанағаттануды сезінетін нағыз кішкентай еңбекқорлар болып табылады», - деп кҿрсетеді 

[1]. Кҿрнекті психолог Л.С.Выготский шығармашылық деп жаңалық ашатын ҽрекетті атаған[2]. Ал 

осы мҽселені терең зерттеген психологтардың бірі Я.А.Пономарев оны  даму ҧғымымен қатар қояды. 

Ҿйткені ҽрбір жаңалық, ҽсіресе интеллектуалдық тҧрғыдағы болса, ол баланың психикасын жаңа 

сапалық деңгейге кҿтереді деп есептейді[3].  

Мҧндай кҥрделі мҽселені шешуде ҥздіксіз білім беру ісінің алғашқы сатыларының бірі болып 

саналатын бастауыш мектептің алар орны ерекше. Ҿйткені бастауыш мектеп: 

1. Оқушылардың интеллетуалдық рухани, табиғи нышандарын дамытуға, ҿзінің 

қызығушылықтары мен бейімділіктерін іске қосуға; 

2. Жеке адамның сезімдерін қалыптастыруға; 

3. Ҧжымдық жҽне іс-ҽрекеттер тҽсіліне ҥйретуге; 

4. Баланың еркін шығармашылықпен ойлауына, оның барлық қабілеттерін дамытуға, ҿз кҥшіне 

дегенсенімінің болуына жағдай жасауы керек. 

  Балалар психологиясында ҽрбір жас кезеңдерінде, ҽсіресе, бастауыш мектеп кезеңіндегі 

психикалық даму ерекшеліктері – педагогикалық тҽлім-тҽрбиелік іс-ҽрекеттерді ҧйымдастыру 

мҽселелеріндегі толғантатын жҽйт. Еліміздің болашақ елеулі азаматын, кҽсіби шығармашылық 

тҧрғыда жан-жақты жетілген жеке адамды даярлауда – кіші мектеп кезіндегі оқу-тҽрбие  ҥрдісін 

тиімді ҧйымдастырудың алатын орны ерекше екені даусыз. Сондықтан бала бойындағы 

шығармашылық дарындылықтың жандануына жол ашу, жағдай жасау керектігі жайында ғҧлама 

психолог – педагог ғалымдардың еңбектерінде ерте кезден-ақ баяндалып жҥр.  

 Бастауыш мектеп - ҿскелең ҧрпаққа білім берудің бастамасы. Қазіргі қоғам талаптарының 

ҿзгеруіне байланысты, еліміздің кҿркейіп-ҿркендеуіне, ел талап-тілектерінің бетбҧрыстарына 

байланысты жаңа ҧрпақтың психологиясы да айтарлықтай ҿзгерістерге ҧшырап, оны неғҧрлым ҿмір 

талабына қарай ҿрістету міндеттері қойылды.  
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6-11 жастар аралығында бала ҿз қабілетіне сын кҿзқараспен қарай бастайды. Ҿзінің қолынан 

келмейтін кемшіліктердің кҥш-жігерін жҧмсау арқылы тҥзей алатындығын білдіреді. Бастауыш 

мектеп кезеңін алдағы уақыттағы жетістікті анықтайтын маңызды тҧлғалық қасиеттерінің 

қалыптылығымен сипаттайды. Жетістікке жету мотивациясымен бірге балада екі тҥрлі тҧлғалық сапа 

пайда болады. Ол еңбекқорлық жҽне ҿзбеттілік. Еңбекқорлық сапасы бастауыш мектеп кезеңінде оқу 

ҽрекетімен, еңбек ҽрекеттерінде дамиды жҽне тҧрақталады. Балаларда еңбекқорлықтың сапасына 

қалыптасуына оқу ҽрекетінің алғашқы кезеңінде ездесетін қиыншылықтар қолайлы жағдай жасайды, 

олар жаңа ҿмірлік жағдайға бейімделу, оқу, санау, жазу барысында кездесетін мҽселелер, ҥйдегі, 

мектептегі жаңа кедергілер жатады. Осы сапаның қалыптасуына баланың жеткен жетістіктерін 

мадақтаудағы саналы  ойластырылған ҥлкендер ҽрекеті жатады.  

Бала ҿз еңбегіне қанағаттанған, риза болған кезде ғана еңбексҥйгіштік сапалары пайда болады. 

Еңбектену барысында балада жағымды эмоция ҽсер беретін жағдай болуы шарт. Ҿзбеттілік сапасы 

ҥлкендерге тҽуелділігімен байланысты болады. Егер бала ҥлкендерге сеніп, солардың дегенімен жҥре 

беретін болса, оларда ҿзбеттілік қасиеті қалыптаспай жолы ҿссе де ҥлкендерге деген тҽуелділік 

байқалады. Ал егер бала ерте жасынан ҿзбеттілік кҿрсетсе, тҧйықтық, ҿзгені тыңдамау сияқты 

қасиеттерінің қалыптасуына ҽсер етеді. Мҧндай кемшіліктер кездеспес ҥшін ҿздігінен жасауға кҿп 

жҧмыс тапсырып, оған сенімділік білдіру керек. Баланың ҿзбеттілікке ҧмтылуына қуанып, мадақтап 

отырған жҿн[4].  

Бала неге бейім жҽне қандай қабілеті бар, ол қалай дамуда екендігін мҧғалім білуі керек. Мҧнда 

қорытынды жасауға асықпау қажет. Кейде талантты балалардың ҿзін қабілетсіз деп таныған ғой. 

Мысалы, данышпан жазушы Н.В. Гогольді мҧғалімдері орыс тіліне қабілетсіз деп есептеген. Кішкене 

П.И. Чайковскийдің музыкаға ерекше қабілетін байқаған жоқ. Мектеп оқушысы Николай Лузинді 

математикаға қабілетсіз деп есептеді, ал одан кейіннен, математикада бірқатар маңызды жаңалықтар 

ашқан, ірі ғалым шықты.  

Егер баланың не жалпы, не арнаулы бір нҽрсеге қабілеттілігі байқалмаса, ол жайлы ештемеге 

қыры жоқ адам дегендей қорытындыға келуге болмайды. Еш нҽрсеге қабілетсіз адам жоқ. Мҧғаілм 

ҽрбір оқушыны жіті бақылап, оңайлықпен қолға тҥсе бермейтін, оның қабілеттілігін ашуға тырысуы 

керек. Мектепте 3-сынып оқушысы Ҽселдің орыс тіліне қабілеті жоқ деп есептеді. Ол сабағын 

тыңғылықты ҽзірлемеді, жазу жҧмыстарында жиі кҿптеген қателер болатын. Бірақ бірде Ҽсел 

кҿркемҿнерпаздар кешінде ҿлең жҽне прозалық шығарма оқып, ҿте жақсы ҿнер кҿрсетті. Дҽл осы 

уақытта мектепте драма ҥйірмесі ҧйымдастырылды. Оның мҥшелері едҽуір ересек балалар болса да, 

Ҽсел оған қатысуға жҽне кештерде ҿнер кҿрсетуге рҧқсат етілді. Қыздың мҽнерлеп оқуға деген ҥлкен 

қабілеті бар екендігі, есте тамаша сақтай алатындығы байқалды. Ҽдебиет пен ҿнерге қызыққан Ҽсел 

орыс тілі грамматикасына деген қатынасын тез ҿзгертті, бҧл пҽн бойынша тҽуір ҥлгіре бастады.  

Талантты оқушылармен қарым-қатынаста сақтық жасау керек: оларды шектен тыс мадақтамау 

керек, оларды бҽрін білемін, басқалардан артықпын дегендей сезімге негізделген кҿкіректікке 

тҽрбиелемес ҥшін, бҧл балалардың ерекше екендігіне сонша мҽн беріп айтпау қажет. Талантты бала, 

ҽдетте ҿзінің басқалардан қабілеттірек екенін тҥсінеді, бірақ сонымен бірге онда жҧмысқа деген 

жоғары жауапкершілік сезімі де болуы тиіс.  

Кейбір тҿменгі класс оқушылары іс-ҽрекеттің қандай да бір тҥріне қабілеттілігін кҿрсетеді. 

Мысалы, суретке, музыкаға. Бҧл қабілеттіліктердің одан ҽрі жетіле тҥсуіне кҿмектесу қажет. 

Мектептің алдында тҧрған міндет – баланың жан дҥниесі мен дене кҥшін жан-жақты дамыту екенін 

есте ҧстауымыз керек.  

Р.С.Немов бастауыш мектеп оқушыларының оқу материалдарын меңгеру мҥмкіншіліктері мен 

ақыл-ой қабілеті ҿте жоғарылығы оқытуды дҧрыс ҧйымдастырған жағдайда кҽдімгі мектепте беретін 

ҽдеттегі білімнен ҽлдеқайда жоғары нҽрселерді қабылдап, меңгере алатындығын, сондай-ақ бастауыш 

мектеп кезеңінде оқыту баланың барлық психикалық ҥрдістерінің едҽуір жаңа ҿзгеріс – жетістікке 

жететіндігін тҥсіндіреді. Р.С.Немов, егер баланы оқытудың бағдарламасына сҽйкес дҧрыс оқытса, 

дҧрыс меңгеруге ҥйретсе, кҽдімгі баланың ҿзі де барлық нҽрсеге қабілетті бола алатындығын айтады 

[5].  

Кейде ҿзгеден мҥлдем бҿлек ҿзіндік ерекшеліктері бар, темпераменті де ҿзгеше болып келетін 

балалар да кездеседі, олар да оқу жҧмысында жақсы табысқа ие болып жҥреді. В.И.Волокитинаның 

тҧжырымы бойынша дені сау оқушылардың арасынан логикалық ойлауға қабілеті болмайтын бала 

болмайды, дегенмен балалардың ойлау ҽрекетінің ҧшқырлық дҽрежесі мен ойлауға қиыншылық 

келтіретін себептері болады. Баланың терең ойлауына мҥмкіндік жасау, ойлау қарқынын жеделдету, 

ой ҧшқырлығын кҥшейтуге қиыншылық келтіретін себептерді болдырмау – балалардың 

шығармашылық қабілетін дамыту болып табылады [6]. 
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 Тҧрғынбаева Б.А. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін ҧштауда дамыта оқыту 

технологиясын қолданудың маңызын атап кҿрсетті. «Кітаптан ҿмірге емес, ҿмірден кітапқа қарай 

жылжысын» деген ойынан бала мектептегі оқу бағдарламасынан алған білім жҥйесін, ҿмірде білімді 

қолдана алуға, қоғамға пайда келтіретін жаңа ҧсыныстар мен ой қорытындыларын шығара алуға, 

жаңа бейне жасауға бейім болу қажет деп тҥсінуге болады[7]. 

Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттері екі тҥрлі ҽрекетте дамиды.  Біріншіден-кез-келген 

бала адамзат баласының осы кезге дейінгі жинақтаған тҽжірибесін меңгеруге бағытталған оқу ҽрекеті 

арқылы дамиды, білім, білік, дағдыны қабылдайды. Екіншіден, кез келген оқушы шығармашылық 

ҽрекеттер орындау арқылы ҿзінің мҥмкіндіктерін дамытады. Оқу ҽрекетінен, шығармашылық 

ҽрекеттің айырмашылығы ол баланың ҿзін-ҿзі қалыптасуына, ҿз идеясын жҥзеге асыруға бағытталған 

жаңа ҽдіс-тҽсілдер іздейді, проблеманы ҿзінше, жаңаша шешуге талпыныс жасайды. Екі ҽрекетте 

оқушылар екі тҥрлі мҥдделер кҿзделген мақсатты шешеді. Мысалы, оқу ҽрекетінде белгілі бір 

дағдыны қалыптастыратын, белгілі бір ережені меңгеретін жаттығулар орындалса, шығармашылық 

ҽрекетте баланың іздену жҧмысы басты нысанада болады. Сондықтан оқу ҽрекеті баланың жалпы 

қабілетін дамытса, шығармашылық ҽрекет нақты жағдай шешу барысында нҽтижеге жеткізетін 

қабілеттерін дамытады.  

Ғалымдардың тҧжырымдарына сҥйене отырып шығармашыл тҧлға бойында батылдық, еркіндік, 

ҧшқырлық, сезімталдық, талдап-жинақтай білу сияқты кешенді қасиеттермен қатар, ерекше ой 

қызметі, қайшылықтарды тҥсіну, шығармашылыққа деген қҧштарлығы болуы керек екені 

анықталады. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены  на основе теоретического исследования выявить основные подходы к 

определению особенностей вузовской подготовки как этапа профессионального становления 

специалиста и его саморазвития. 

ABSTRACT 

In  the article author deals on the basis of theoretical studies to identify the main approaches to the 

definition of the peculiarities of University education as a stage of professional formation of a specialist and 

self-development. 

 

Болашақ маманның жоғарғы оқу орнының психологиялық сипаттамаларын талдау, ең алдымен, 

тҧлғаның кҽсіби дамуының мазмҧны, кҿрсеткіштері, детерминанттарын қарастыру қажеттілігін 

болжайды. 

Жеке тҧлғаның кҽсіби дамуы оның мазмҧны тҧрғысынан Б.Ф. Ломов жеке тҧлғаның кҽсіби 

қалыптасу процесі кҿп қырлы, кҿп ҿлшемді жҽне ҿте кҥрделі екенін атап кҿрсетеді [1, 18 б]. 

 Дҽстҥр бойынша, тҧлғаның кҽсіби дамуы кең мағынада мамандықты игеру процесі ретінде 

тҥсіндіріледі жҽне кҽсіптік бағдарлау, қҧзыреттілік, ҽлеуметтік маңызды жҽне кҽсіптік маңызды 



397 

 

қасиеттер мен олардың интеграциясы, тҧрақты кҽсіптік ҿсуге дайындығы, жекелеген психологиялық 

зерттеулерге сҽйкес іс-ҽрекеттердің сапалы жҽне шығармашылық орындалуының оңтайлы ҽдістерін 

жҽне адамның ерекшеліктерін іздеумен айналысады. [2, 580 б]. 

А.П. Ильин, Б.Н. Богданов, А.С. Гусева, А.А.Деркач, В.М. Дяков, В.Г. Зазыкин, А.А. Рейн, 

В.М.Шепель жҽне А.В. жҽне т.б. жҧмыстарын зерттей отыра кҽсіби дамудың тҿрт бағытын 

анықтайды: 

- жеке-кҽсіби, 

- кҽсіби біліктілік, 

- кҽсіби жҽне ресми, 

- моральдық 

Кҽсіби проблемаларды шешудің жаңа ҽдістерін игеру, кҽсіби дағдылар мен дағдылар жҥйесін 

кеңейту, жаңа білім алу, кҿкжиекті кеңейту, кешенді арнайы қабілеттер, жаңа мҥдделер мен 

қажеттіліктер, қҧндылықтар, стандарттар қалыптасады, жеке-іскерлік жҽне кҽсіби маңызды қасиеттер 

кҥшейтіледі. Жеке ҿзгерістер кҽсіби білім мен ҽрекеттерді тиімді меңгеруге жҽне тҥсінуге 

кҿмектеседі [3, 752 б]. 

Жеке жҽне кҽсіби даму процесінде тҧлғаның келесі прогрессивті қҧрылымдық ҿзгерістеріне назар 

аударылады: 

- адамның бағытын ҿзгерту (мҥдделер шеңберін кеңейту жҽне қажеттіліктер жҥйесін ҿзгерту, 

жетістікке жету себептерін ҿзектендіру, ҿзін-ҿзі дамыту жҽне ҿзін-ҿзі дамыту қажеттілігін арттыру); 

- тҽжірибе мен дағдыларды жоғарылату (қҧзыреттілігін арттыру, дағдыларды дамыту жҽне 

кеңейту, кҽсіби проблемаларды шешу ҥшін жаңа алгоритмдерді игеру, іс-ҽрекеттің 

шығармашылығын арттыру); 

- кҥрделі жеке қабілеттерін дамыту; 

- жеке жҽне іскерлік қасиеттерді дамыту; 

- қызметке психологиялық дайындығын арттыру; 

- қызметтің ерекшеліктерімен анықталған кҽсіби маңызды қасиеттерді дамыту [4,752 б]. 

Нақтырақ айтқанда, кҽсіби дамудың мазмҧны тҥрлі авторлардың бҿлінген жеке тҧлғаның 

біліктілігін арттыру кҿрсеткіштерін талдау арқылы болуы мҥмкін. 

Осылайша, А.А. Мироедов кҽсіпқойлық тҧжырымдамасымен жҧмыс істейді, оны кҽсіби даму 

критерийі ретінде қарастырады. Автор кҽсіпқойлықтың келесі кҿрсеткіштерін ажыратады: 

-  қызметтің ҿнімділігі немесе тиімділігі; 

- біліктілік деңгейі жҽне кҽсіби біліктілік деңгейі;  

- жҧмыстың оңтайлы қарқындылығы;операциялардың дҽлдігі мен сенімділігі; ҧйым; 

- сыртқы факторларға байланысты тҿмен тҽуелділік; қазіргі заманғы мазмҧнды жҽне 

- кҽсіби проблемаларды шешудің заманауи қҧралдарын иелену;  

- жоғары тиімділік кҿрсеткіштерінің тҧрақтылығы;  

- жеке кҽсіпкерлік жҽне кҽсіптік маңызды қасиеттерді дамыту деңгейі; жетістіктерге 

ынталандыру деңгейі; 

- жеке тҧлға ретінде еңбек тақырыбын дамыту мҥмкіндігі; оңды ҽлеуметтік маңызды 

-  мақсаттарға қол жеткізугеарналған бағыт. 

Сонымен, қызметтің кҽсіби деңгейлері мен бағыттарын атап кҿрсету болашақ психолог 

мамандардың даму кҿрсеткіші екендігін аңғартады. 

Қызметтің кҽсібилігі - бҧл қызмет субъектісінің сапалық сипаты - бҧл қазіргі заманғы мазмҧнның 

ҿлшемі мен кҽсіби проблемаларды шешудің заманауи қҧралдарымен, оны жҥзеге асырудың тиімді 

жолымен анықталған кҽсіптің ҿкілі. Қызметтің кҽсібилігі, ең алдымен, жоғары ҿнімділікпен 

сипатталады [5, 21 б]. 

Т.В. Кудрявцев кҽсіптік даму кҿрсеткіштерін операциялық саладағы шеберліктің деңгейін ғана 

емес, сонымен бірге оны шығармашылық тҥрде жҥзеге асыруды, жеке жҧмыс стилін 

қалыптастыруды, сонымен қатар ҿзін-ҿзі жетілдіруге ҧмтылуды білдіретіндігін анықтады. [6, 13 б]. 

Т. В. Зеер кҽсіби шығармашылықтың рҿлін, жеке тҧлғаның кҽсіптік маңызды қасиеттерін жеке 

жҧмыс тҥріне біріктіру рҿлін атап ҿтеді. [7, 21 б]. 

Н.С.Пряжников, Е.П. Пряжникова нақты еңбек процесі жҽне ҿндірістік қатынастардың кҽсіби 

қызметке деген психологиялық критерилері ретінде кҽсіби жағынан маңызды қасиеттерді, 

шеберлікті, шығармашылықты, жҧмысқа деген кҿзқарастарды қалыптастырудың деңгейін жҽне 

ҽлеуметтік қатынастар жҥйесіндегі жағдайды табу кезінде ерекшеленді [8, 476 б]. 

Осылайша, ҽр тҥрлі авторлардың біліктілігін жоғарылату бойынша ҧстанымдары ҽлі толық 

анықталмаған: бҧл процесс жеке жҽне кҽсіби даму ҥдерісі ретінде қаралуы керек, ол жеке даму 
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сапасын, тҽуелсіздікті, ҧйымды, табандылықты, шығармашылықты дамытуға, қызмет субъектісінің 

маңызды қасиеттерді қажет етеді. 

Л.Кол жҽне Дж Холл келтірген деректерге сҽйкес, осы кезеңде интеллектуалдық саланың маңызды 

жҽне бірінші жаңа қҧрылымдарының бірі теориялық ойлауды дамыту болып табылады. 

Студенттердің ойлау қызметі белсенді жҽне тҽуелсіз; олар мҧғалімдерді де, алған білімінің мазмҧнын 

да сынайды. Студент оның не нҽрсе екенін білмейді, ол оған белгісіз жҽне ол оны кҿрсетуді талап 

етеді [9,192 б]. 

Университетті дайындау сатысында интеллектуалды дамудың екінші ерекшелігі жалпыландыруға, 

жалпы заңдар мен жеке фактілерге негізделген қағидаттарға ҧмтылуды қалайды. Мҥдделердің 

кеңдігі, ҽдетте, шашыраңқы, білім мен дағдыларды алуда жҥйе мен ҽдіс болмауы - интеллектуалдық 

дилеттантизм. 

Оның үшіншіқҧрылмына тҽн ерекшелік - олардың интеллектуалды қабілеттерін жҽне ақыл-

ойының кҥшін, білім мен тҽуелсіздіктің кҥшін арттыру, жасырын, ақылды интеллектуалдылыққа 

ҧмтылудың таралуы. 

Д.Супердің зерттеулеріне сҽйкес, адамдар ҿздері туралы ҿздерінің идеяларына жауап беретін 

мамандықты таңдауға ҧмтылады. Егер таңдалған мамандық ҿзіндік тҧжырымдамасына сҽйкес келсе, 

онда олар ҿзін-ҿзі ақтайды.Қазіргі психологияда «мен» тҧжырымдамасының ҽртҥрлі тҥрлері 

қарастырылады. A. A. Реан жеке тҧлғаның кҽсіби ҿзіндік тҧжырымдамасын таныстырады жҽне онда 

нақты жҽне мінсіз компоненттерді ерекшелендіреді. «Мен» бейнесінің нақты кҽсіби тҧжырымдамасы 

- адамның ҿзін ҿзі туралы білімі, мінсіз «мен»-тҧжырымдамасы кҽсіби тілектер мен жоспарлармен 

байланысты. Нағыз жҽне идеалды кҽсіби «мен»тҧжырымдамалары, ҽдетте, дамудың ортақ ҧмтылысы 

болған жағдайда жеке тҧлғаның кҽсіби ҿзін-ҿзі жетілдіру кҿзі болып табылады. 

М. М. Лапкинның айтуы бойынша  жеке жҽне кҽсіби дамудың кҽсіби ҥлкен дҽрежесікеңістік 

ерекшеліктерінде анықталады, уақытты ҧйымдастыру, ғарыш - ол ҥшін іс-немесе препараттар 

қатысты кеңістіктік ортасы оқиғалар, (мамандығына, сондай-ақ макроструктурасына байланысты 

белгілі бір мҽртебесіне сҽйкес, жағдайы келетін ҽріптестер, ең алдымен, достар, жақын шеңбер 

арқылы) қоғамның бар қҧрылым пайда қарым-қатынастардың сипатталады кҽсіби кеңістікте, 

ҧйымдастырылған орындалған жҧмысты реттеледі тҧрмыс, материалдық стандарты;мамандығы 

бойынша қалыптасқан іріктеу, тҥсіндіру жҽне жалпылау ҽдістеріне сҽйкес қҧрылымдалған, кҽсіби 

жағынан сҽйкес келетін ақпаратпен толтырылған сананың бағыты; экологиялық іс-ҽрекеттердің 

«тиісті бейініне» сай келетін «ҽлемнің беделін» қалыптастыруға ҽкелетін іс-ҽрекеттердің тиісті кҽсіби 

мҽртебесі арқылы «таратылуын» қамтамасыз ететін кҽсіптік қызметтің ҽдеттегі ҽдістері. Адамдардың 

ҿзін-ҿзі тану жағдайы жҽне авторлар белгілеген кҽсіби кеңістік, ҽрине, кҽсіпқой даму ҥдерісінде 

жалпы факторлар болып табылады жҽне детерминанттардың барлық тҥрін сарқылтпайды. Егер бҧл 

процесті белгілі бір кезеңдерді, мазмҧнды жҽне анықтамалық сипаттамалары бар кезеңдерді дҽйекті 

іске асыру ретінде қарастырсақ, кҽсіби даму факторларын неғҧрлым толық талдау мҥмкін болады. 

 Е.Е.Рукавишникованың зерттеуіне сҽйкес, кҽсіби рефлексияның даму критерийлері студенттердің 

белсенділігі, студенттердің белсенділігі, психологиялық дайындық компоненттерін қалыптастыру, 

ҿзін-ҿзі бейнелеу жҽне ҿзін-ҿзі бейнелейтін имидждің сҽйкестігін қалыптастырады. Зерттеудің 

авторы кҽсіби рефлексия жеке ойлау негізінде дамиды жҽне оны қалыптастыру студенттің жеке 

басына психологиялық шақырудың нҽтижесінде жҥзеге асырылады. 

Шижанов Е.Н. жҽне Крещенко И.Н. болашақ маманның субъективті ҿзгеру процесін оқу 

процесінің ҽр тҥрлі кезеңдерінде туындайтын қарама-қайшылықтарды шешу тҧрғысынан 

қарастыруды ҧсынады. Олар студенттің субъективті позициясының дамуының келесі кезеңдерін  

ажыратады: 

- бастапқы саты (бірінші курс) жаңа ҽлеуметтік мҽртебенің, кҽсіптік білім беру мақсаттарының, 

студенттердің қарым-қатынасының мҥмкіндіктері мен қайшылықтарының шешілуімен сипатталады, 

осы кезеңде қызметтің анықталған тҥрі коммуникативті болып табылады; 

- екінші кезең болашақ маманға жҽне алдыңғы басымдыққа ие қҧндылық бағдарларына, 

мотивтерге қойылатын талаптар арасындағы қайшылықты шешу қажеттілігімен сипатталады; Бҧл 

кезеңде, ҽдетте, студент белсенді оқушы болып табылады, ол ең алдымен когнитивті бағдар мен жаңа 

ҽлеуметтік рҿл туралы хабардар болуда кҿрінеді; жетекші бағдар - адамның қарым-қатынасы 

саласында емес, оқытуда, ал танымдық белсенділік алдыңғы қатарда болса; 

- келесі кезең кҽсіби дамудың қиындықтарын, жеке қасиеттердің ҿзін-ҿзі танытуын, білім мен 

дағдыларды меңгеруді, ҽлеуметтік нормаларды жҽне басшылықты ҿзгертуді саналы тҥрде жеңіп 

шығумен сипатталады; болашақ маманның ҿзін-ҿзі анықтау сатысы ретінде белгіленеді; 

анықтамалық қызмет қҧндылыққа айналады; 
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жеке тҧлғаны қайта қҧру немесе ҿзгерту кезеңі жаңа кҽсіби рҿлдің ерекшеліктері мен 

студенттердің жалпы жҽне кҽсіби даму деңгейі арасындағы қайшылықты жоюға байланысты; сахна 

жаңа субъективті позицияға кҿшу бойынша студенттің психологиялық дайындығын қалыптастыру, 

іс-ҽрекетті дербес атқарумен байланысты жаңа ҽлеуметтік рҿлді іске асыруымен сипатталады [10, 77-

78 б]. 

В.В. Лунинаның жҧмысы студенттердің  ҿзіндік имиджінің ерекшеліктерін жҽне кҽсіби тҧлғаның 

стандартын зерттеуге арналған. Университеттегі студенттердің кҽсіптік ҿсуінің негізгі 

психологиялық критерийі ретінде болашақ кҽсіби қызметтің субъектісі ретінде кҽсіптік оқыту 

процесінде қалыптасатын ҿзіндік имиджін анықтайды.Кҽсіби ҿсудің қозғаушы кҥші ретінде, 

қайшылықтар ерекшеленеді, олардың бастысы - тҧлғаның имиджі мен кҽсіптік тҧлғаның имиджі 

арасындағы қайшылық, ол кҽсіптік білім беру сатысында, егер студент кҽсіпкерлік қызмет субъектісі 

ретінде ҿзін имиджін дамытса, шешілуге ҧмтылады [11,1 92 б]. 

Қорыта келгенде, Л.А. Абрекованың айтуынша, педагогикалық білім беруде, ең алдымен, 

студенттің кҽсіби дамуына ғана емес, сонымен қатар жеке дамуына да назар аудару керек. Оқу 

ҥрдісінің субъектілерінің ҿзара қарым-қатынасы - адамның білім беру ҥдерісіне, адамның ҿзін-ҿзі 

дамытуына ықпал ететін, эмоционалдық жҽне психологиялық жайлылықты қамтамасыз ететін 

қоршаған орта ҥшін тиімді жағдай жасауға мҥмкіндік береді.  

Сондықтан, жоғары оқу орындарының маңызды міндеттері мен бағыттарының арасында болашақ 

мамандардың жалпы мҽдениетін кҿтеруді ҧсынамыз, мысалға: білім беру жҥзеге асырылатын 

ҽлеуметтік-мҽдени кеңістікті ҧйымдастыру, студенттер арасында шығармашылықты дамыту, ғылыми 

дҥниетанымның қалыптастыру маңызды болып табылады. 
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Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев ҿзінің «Барлық Қазақстандықтардың ҿсіп-

ҿркендеуі, қауіпсіздігі жҽне ҽл-ауқатының артуы» деген Қазақстан халқына жасаған Жолдауында 

«Егер біз адамгершілігі жоғары қоғам болғымыз келсе, жҧбайлардың бір-бірінің алдындағы, ең 

бастысы балаларының алдындағы жауапкершілігін кҥшейтуге тиіспіз» деген болатын. Бҧл ҧрпақ 

тҽрбиесі мен адамзаттың ҥйлесімді тҧлға болып ҿсуінің болашағы отбасы жағдайын жақсартудан 

басталатынын дҽлелдей тҥседі [1]. 
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Қазіргі таңда қоғамымызда қалыптасқан қиын, тҧрақсыз ҽлеуметтік, экологиялық, идеологиялық 

жағдай жастардың жеке басының жҽне мінез-қҧлқының дамуында тҥрлі ауытқулардың туындауына 

себеп болып отыр. Жастар еліміздегі ҽлеуметтік, экономикалық жҽне моральдық жағдайлардың 

ҿзгеруінің салдарынан отбасында қалыптасатын қажетті қҧндылықтар мен идеалдардан айрылуда. 

Осыған орай, бҥгінгі қоғамымызда жоғары оқу орны студенттерінің психологиялық дамуына 

отбасылық тҽрбие жҽне отбасылық-некелік ҿмірге даярлықты қалыптастыруға жататын ҽлеуметтік 

факторлар ықпалының проблемасы аса ҿзекті болып табылады. 

Жастарды  бҥгінгісі мен ертеңі туралы ойланту, олардың ҿмірге деген дҧрыс кҿзқарастарын 

қалыптастыру, болашақ отау иелері екеніне сезім ҧялату, олардың ҿзін-ҿзі кҥтуі, қазіргі уақытқа сай 

білім алуы-бҥгінгі кҥннің талабы.  

Педагогикалық зерттеулер бойынша қазіргі отбасының ҽлеуметтік, рухани жҽне қҧндылық 

ахуалының тҿмендігі салдарынан адамдар арасындағы адамгершілік қарым - қатынастардағы 

ҿзгерістерге байланысты жалғыз басты аналардың, ҽкесіз, анасыз жҽне тастанды балалардың саны 

жыл сайын кҿбейе тҥскен (жыл сайын 90 мыңнан астам бала тастанды аталады, сонымен қатар 

бҥгінге дейін 5591 бала шетелге сатылған), жастардың отбасылық ҿмірге жеңіл қарауы немесе 

отбасын қҧруға деген ынта-ықыласының тҿмендігінен асықпауы, тіпті ажырасу фактілерінің кҿптігі 

(жыл сайын ҥйленуге арыз берушілердің 40% қайта ажырасады) орын алып келеді. 

Сондықтан жоғары оқу орны студенттерін некелік-отбасылық қатынастарға даярлау 

педагогикалық-психологиялық міндеттердің бірі болып табылады. Кҿптеген психологиялық 

зерттеулер отау тіккен жастардың  отбасылық ҿмір, отбасы-некелік қатынастар жайлы 

ойланбайтындығы анықталған. Соның салдарынан кҿптеген жастар ҥйлене сала ажырасып жатады. 

Жастарды отбасы-некелік ҿмірге дайындау мҽселесі қай кезеңде болмасын ҿзінің ҿзектігін 

жоймайтын феномен.  

Ресей ғалымдары Акутина С. П., Ермихина М. О., Пителин С. М., Дружинин В. Н., Овчарова Р.В., 

Ковалев С.В.т.б. отбасы психологиясын, отбасылық-некелік қарым-қатынас мҽселелерін жҽне 

жастарды отбасылық ҿмірге даярлаудың педагогикалық-психологиялық негіздерін зерттеген. 

Сонымен қатар отандық ғалымдар Қ.Т. Атемова,  Жҧмадуллаева А.А., Сарузенова А.Ҽ., 

Мҧқытова.Ж.Қ.,   Қоңырбаева С.С., Жамансариева С.Д., Бизақова Ф., Каирова Б. К. т.б. ғалымдар ҿз 

зерттеулерінде жастарды отбасылық ҿмірге даярлау, отбасы-некелік қатынастар, қазіргі таңдағы 

отбасылық дағдарыстар мен олардан шығу жолдары сияқты ҿзекті мҽселелерді қарастырды. 

Отбасының  берік  болуы ҥшін болашақ  ерлі - зайыптылардың  отбасында  болатын  

қиыншылықтарды  алдын-ала  біліп,  саналы  тҥрде  сол қадамды  нық  басып, отбасының  жақсы  

жҽне  берік  болуына  ҥлесін  қосуға  бел  буу  қажет. Кез-келген  отбасында,  жас ерлі-зайыптылар  

арасында  тҥрлі экономикалық,  ҽлеуметтік  жҽне  жеке  тҧлғалық  ерекшеліктеріне  байланысты  

тҥрлі  мҽселелер  болады.  Сол  мҽселе  салдарынан  отбасында  ҧрыс-керіс, қақтығыс,  дау-жанжал  

болып,  оның  аяғы  отбасының  ыдырауына  ҽкеп  соғады. 

Некелердің жиі бҧзылу себептерінің бірі жастай отау қҧру, жастардың жоғары оқу орнын бітірмей 

студент кезде ҥйленуі. Кҿбіне бҧған себеп болатын қыздардың ауыр аяқты болуы. Кейбір жастар 

ҥшін отбасын қҧру ҥлкендердің бақылауынан босап, ҿзбетімен ҿмір сҥру, енді біреулеріне ол жаңа 

статусқа (ҽйелі, ері) ие болу қызығушылығы. Ҿкінішке орай кҿптеген жастар ҿз бетімен ҿмір сҥруге 

даяр болмайды. Сонымен қатар, бозбалалар мен бойжеткендер ерте отбасын қҧрып, отбасылық 

міндеттерді атқару, отбасының материалдық базасын жасауға даяр болмай тҧрып ҥйленудің  кҿп 

жағдайда айырылысуға соқтыратынын, отбасының бҧзылуына ҽкелетінін тҥсінбейді [2]. 

Отбасы мҽселесін зерттеуде психология ғылымында бірнеше мектептер мен бағыттар орын алуда. 

К.Витакердің пікірінше отбасы бірлестігінен барып туындайтын тҧлға ҿзіндік жеке даралық жетілуге 

ҽкеледі десе, ал В.Сатир отбасындағы қалыпты қарым-қатынас арқылы тҧлғалық дамуы мен жетілуі 

қарқынды жҥзеге асырылады деген ойлары ҿзара байланысты. Жҥйелі отбасы терапиясы бағытында 

отбасы бҥтін бірлік биологиялық жҽне психологиялық ағза ретінде қарастырылады[3].  

Қазіргі кезде некелік-отбасылық қатынастар ерлі-зайыптылардың адамгершілік-этикалық, 

психологиялық-педагогикалық дайындықтарының, тҧрмыс мҽдениетінің жоғары деңгейде болуын 

талап етеді. Кҿптеген ҽлеуметтік функцияларды атқарушы, қоғамдағы ҽлеуметтік қҧрылымның 

қажетті қҧраушысы ретінде отбасы қоғамдық дамуда маңызды орын алуда. Отбасы ортақ тҧрмыспен 

ҿзара моральдық жауапкершілікпен жҽне ҿзара кҿмекпен байланысқан адамдардың бірігуі болып 

табылады. Отбасы арқылы ҧрпақтар ауысып, адам тегінің жалғауы жҥзеге асады, алғашқы 

ҽлеуметтену процесі жҽне баланы тҽрбиелеп ҿсіру жҥзеге асады. Отбасы негізін қоғаммен 

қабылданған ҽйел мен ер адам арасындағы некелік одақ қҧрайды. 

Сондықтан жастар жолдас таңдағанда, оның бойында ҿзіне ҧнайтын мінез қырларын табуға 
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тырысады. Болашақ отбасын қҧруда ерлі-зайыптылардың жас ерекшелік дайындығы ғана емес 

олардың психологиялық даярлығы да маңызды орын алады. Қоғамда жастарды тҽрбиелеудің 

мазмҧны мен ҽдістемесін анықтауда, некелік отбасылық қатынаста тҧлғаның қалыптасуын жҽне 

дамуын талап етеді. Жастар отбасын қҧрғанда, ең алдымен материалдық жҽне тҧрғын ҥй мҽселелерін 

қарастырады. Бірақ кҿптеген психологиялық зерттеулер бойынша, материалдық ауқаттылық жҽне 

тҧрғын ҥймен қамтамасыз болу факторлары отбасы тҧрақтылығына елеулі ҽсерін тигізбейді.  

Отбасы ҿміріне мотивациялық дайындық махаббат сезімін отбасы қҧрудағы негізгі тҥрткі ретінде 

санайды. Бҧл сезім дербестікке дайындық, қҧрылатын отбасына жауапкершілік сезімі, нҽрестелі 

болуға жҽне баланы тҽрбиелеуге дайындық. 

Отбасылық қарым-қатынастың ҥйлесімді дҽрежеде дамуы жастарды отбасылық ҿмірге 

дайындаудың психологиялық ерекшеліктеріне тҿмендегідей тҧжырым жасауға болады: 

 ҿсіп келе жатқан ҧрпақты отбасылық ҿмірге дайындау адамның жас ерекшелік дамуының ҽр 

кезеңінде жҥру қажет жҽне тҽрбиелеудің жалпы мҽселесінен бҿлінбеуі керек. 

 жастарды отбасылық ҿмірге психологиялық дайындау мҽселесінің қалыптасуы бірнеше 

аспектілерден, яғни қазіргі қоғамда некеде жҽне отбасында жастардың рҿлін дҧрыс тҥсінуде, оларда 

неке қиюға бейімділік жҽне дҧрыс нҧсқаулардың қалыптасуының ерекшеліктерімен байланысты[4].   

Отбасындағы қарым-қатынастық жҽне психологиялық реттеушілік, ата-ананың рухани 

адамгершілігі арқылы ҿзара сыйластықты басшылыққа ала отырып іске асырылады. Отбасы 

мҥшелерінің жас ерекшелігіне сай, ҥйде жҽне кез-келген ортада тіл табысушылығы мен қарым-

қатынас мҽселесі, рухани ҥйлесім, ҿмірлік жағдаяттардан тиімді шығудың жолдарын қарастыру, 

мҥмкіндігі мен қабілет қарымының ескерілуі, кҿңіл кҥйдің қажеттілігі мен отбасы мҥшесінің бақытты 

болуына жағдай жасау да отбасы жағдайында қарым-қатынастық жҽне психологиялық тҧрғыдан 

реттеуді қажет етеді. Отбасын психологиялық ахуал қалыптастыруға тырысатын ізгі ниеттегі рухани 

ошақ деп айтатынымыз сондықтан.  

Отбасындағы экономикалық-шаруашылық қызмет отбасы мҥшелеріне, оның ішінде ҿсіп келе 

жатқан жас буынға жҽне кҿмекке мҧқтаж қартайған ата-анаға материалдық жағынан қамқорлық 

жасауды кҿздейді. Экономикалық шаруашылық қызмет отбасын басқару мҽселесіне жҽне отбасы 

мҥшелерінің ҿз рҿлдерін: ҥй шаруасындағы міндеттерді бҿліп атқаруға қатысты болмақ. Бір 

қарағанда материалдық қҧндылықтарды дҽріптеу болып кҿрінгенімен, отбасының ҽлеуметтік 

мҥмкіндігін жақсарту мен еңбек ҽрекетін жолға қою отбасы ҿмірінің сан қырлылығын 

қарастырады[5]. 

Шындығында, бҧл кҥнде жаһандануға бет бҧрған тҧста кез-келген отбасының ҽлеуметтік-

мҽртебелік қызметі белсенділік танытуда. Себебі, нарықтық экономика талабына сай отбасы ҿзінің 

ҽрбір мҥшесінің қоғамда ҽлеуметтік жағдайының, тҿмен болмауын қатты қадағалайды. Кейде 

отбасының барлық мҥмкіндігін шектей отырып, осыған кҥш салады. Отбасында бала санының 

кҿбеюінен гҿрі олардың сапасына кҿңіл кҿбірек бҿлінеді. Оларға білім беру мен тҽрбиелеуде, 

ҽлеуметтендіруде ҿмірдегі мҽртебелік бейнесінің жоғары болуына басымдылық береді. Мықты 

болуы, ҽлеуметтік жағдайының жақсы болуы, қоғамның белсенді мҥшесi болуы-ҽлеуметтік-

мҽртебелік қызметтің басты мақсаты. 

Жоғары оқу орнында отбасылық ҿмірге даярлық - қалыптасу кезеңінің ең соңында жҥзеге 

асырылады. Отбасылық ҿмірде бақытын табу ҥшін жасҿспірімдерге қандай тҽжірибе беру қажеттігі 

мҽселесі қойылады. Мамандардың пікірінше, бҧл «тізімге» жастарды некелік жҽне отбасылық ҿмір 

алдында жас ҧрпақтың бойында жауапкершілікті арттыру; ҽке жҽне ана болудың ҽлеуметтік беделін 

кҿтеру; оларға бала кҥтімі мен гигиенасы, мектепке дейінгі жас балалар психологиясы, балалар 

психологиясы, сексуалды ҿмірдің психогигиенасы, ерлі-зайыптылар арасындағы ҿзара 

қатынастардың негізгі проблемалары бойынша қажетті білімдерді беру; антиалкогольді 

насихаттауларды кҥшейту, ҥй шаруашылығын рационалды жҥргізу, отбасы бюджетін тиімді жҽне 

ҥнемді ҧйымдастыру бойынша мҽселелерді тҥсіндіру. 

Жоғарыда айтылған міндеттердің барлығы жас ҧрпақты отбасы-некелік ҿмірге дайындау 

мақсатында шешілуі қажет. Жоғары оқу орны студенттерін отбасы-некелік ҿмірге даярлауда мыналар 

аса маңызды: 

- Отбасының ҽлеуметтік маңызын  ҧғыну; 

- Некелік ҿмірге қажет тҽрбие жҽне ҿзіндік тҽрбие; 

- Дҧрыс отбасы-некелік тҥсініктерді қалыптастыру; 

- Неке жҽне отбасы психологиясы мен социологиясы бойынша белгілі бір білімдер жиынтығын 

меңгеру.  

Отбасылық қҧндылықтар  бала кезден қалыптаспаған кҥнде бақытты отбасын қҧру мҥмкін емес 
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екенін  Дружинин В.Н., Ковалев С.В., Гребенников И.В., Кабакова М.П., Ақсақалова Ж.Б., Ақпарова 

Ж., Молдағалиева А. т.б. ҿз зерттеулерінде дҽлелдеген. Адамды адам ететін қоршаған орта жҽне 

тҽлім-тҽрбие десек, мектеп жасы балаларының тҧлғалық ерекшеліктерінің қалыптасуына отбасы, 

отбасылық қатынастар, отбасының психологиялық ахуалы, тҽрбиелеу стилінің маңызы зор екенін 

естен шығармаған жҿн[6]. 

С.В. Ковалев жоғары оқу орнында жігіттер мен қыздарда дҧрыс  некелік-отбасылық тҥсініктерді 

қалыптастыру қажеттігі жайында айтады. Қазіргі уақытта жастарда неке жайлы тҥсініктер негативті 

жағынан ерекшеленеді: Жасҿспірім шақта махаббат пен некені ажырату жҽне оларды бір-біріне 

қарсы қою ҿріс алып келеді. В.А.Сысенко отбасылық ҿмірге дайындық бойынша іс-ҽрекеттің негізгі 

бағыттарын былайша тҧжырымдайды: 

1)  адамгершілік (неке қҧндылығын, балаларды ҧғыну т.б.); 

2)  психологиялық (ерлі-зайыптылық ҿмірге қажет психологиялық білімдер); 

3)  педагогикалық (балаларды тҽрбиелеуге дағды мен ептіліктер); 

4)  санитарлы-гигиеналық (неке жҽне тҧрмыс) гигиенасы; 

5)  экономикалық жҽне шаруашылық-тҧрмыстық [7]. 

Жасҿспірімдерде отбасылық ҿмірге дайындықты қалыптастыру проблемаларының кҿптеген 

аспектілері ішінде қазіргі қоғамдағы отбасы мен некенің ҽлеуметтік  рҿлін дҧрыс тҥсіндіру, 

азаматтық қҧқықтың, сананың болуы маңызды болып табылады. Қазіргі уақытта қоғамда бҧрын 

белгіленген жҽне қоғамдық санада бекітілген отбасындағы нормалар мен мінез-қҧлық ҥлгілерін 

реттеуші ҽрекеттердің айтарлықтай ҽлсірегендігі байқалады. Бҧл қазіргі жағдайда дҽстҥрлі 

отбасыларда маңызды рҿл атқарған кейбір қажетті қызметтердің жоғалғандығымен байланысты. 

Бҧрын кҥйеу-жҧбайы жҽне ҽйел-жҧбайына  тҽн  функционалды рҿлдер айтарлықтай ҿзгерді. Неке 

мен отбасы жекелеген адамдар тҥсінігінде интимді жҽне формалды емес қатынастар қажеттілігін 

қанағаттандырудың негізгі қҧралы ретінде кҿрінеді.  

Некелік-отбасылық қатынастардың тҧрақтылығы неке отбасылық ҿмірге эмоциялық жағымды 

қатынасты анықтайтын тҧлғаның ҽлеуметтік-психологиялық бағытыттарының жҥйесі ретінде 

тҥсінілуіне жҽне жасҿспірімдердің отбасылық ҿмірге дайындығына байланысты. Жасҿспірімдерді 

ерте кезден-ақ ҥй шаруашылығына тартып, отбасылық міндеттерді орындауға ҥйрету керек. 

Балаларды бос уақытты отбасымен ҿткізуге, демалыс кҥндерді ата-аналармен ҿткізуге ҥйрету қажет. 

Ҧл бала мен қыз бала міндеттерін ажыратып бҿлуге болады. Бірақ, отбасылық ҿмірдің 

психологиялық жағына баса мҽн берген жҿн. Балада балалық шақтан қарама-қарсы жынысқа қҧрмет 

кҿрсетуді ҥйрету керек. Бозбалаға ҿзінен жҥкті болып қалған ҽйелді тастап кету аморальды екендігін 

тҥсіндіру керек. Бойжеткенге жалаңаштанбай киінуді, боянып, сыланбауды, жеңілтек жҥріс жҥрмеуді 

ҥнемі ескертіп,  ҿзін ҽдепті ҧстауын айтып отыру керек. Балаларды тҽрбиелей отырып, оларда 

мынадай қасиеттерді қалыптастыру қажет: шыдамдылық, кішіпейілдік, ҽдептілік, адамгершілік, 

инабаттылық, батылдық, жігерлік, ҧстамдылық т.б.  
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В настоящее время ведется интенсивный поиск и внедрение новых форм и методов обучения 

студентов.На сегодняшний день основной целью обучения является не только накопление студентом 

определѐнных знаний, умений, навыков, но и подготовка обучающегося как самостоятельного 

субъекта образовательной деятельности. В базовом понятии современного образования лежит 

активность и преподавателя, и самого обучающего. Главной задачей современного образования 

является воспитание активной, творческой личности, которая может адекватно воспринимать любую 

информацию и пользоваться ей при необходимости. Глобальный проект «Интеллектуальная нация–

2020», инициированный  Президентом  РК Н.А.Назарбаевым, ставит перед народом стратегическую 

цель формирования в  обществе  национального ядра, обладающего высоким интеллектуальным 

уровнем, информационной мобильностью, креативностью и умением повести за собой нацию. Для 

того, чтобы достичь этой цели, интегрироваться в мировую образовательную систему, нашей стране 

необходимо повышать качество подготовки специалистов до уровня развитых стран. Целью 

образования является не столько подготовка творческих работников, сколько людей, способных 

репродуктировать уже имеющиеся знания. Конкурентоспособный специалист   включает в себя не 

только профессиональные, но и индивидуально-личностные характеристики. Главной целью 

образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой социально-

экономической среде.  

Образованиепризнанооднимизважнейшихприоритетовдолгосрочнойстратегии «Казахстан-

2050». На ее основе были разработаны несколько краткосрочных государственных программ 

развития образования [1].     

Поэтому внедрение современных информационных технологий, соответствующих 

международным образовательным стандартам, а также обеспечение всех необходимых условий для 

плодотворной работы учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения являются 

стратегическими приоритетами в сфере образования. Ведь информационные технологии помогают 

преподавателям вывести учебный процесс на качественно новый уровень. При подготовке 

специалистов в высшей школе применение инновационных форм и методов необходимо грамотно 

сочетать с прагматическим пониманием целей и задач обучения и подготовки кадров. В современной 

психолого-педагогической литературе отмечается, что инновационные методы получают отражение 

во многих технологиях обучения, которые направленны на развитие и совершенствование учебно-

воспитательного процесса и подготовку специалистов к профессиональной деятельности в различных 

сферах жизни современного общества. Основу инновационных образовательных технологий, 

применяемых в учебном процессе, должен составлять социальный заказ, профессиональные 

интересы будущих специалистов, учет индивидуальных, личностных особенностей студентов[3].

 Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 

жизни в постоянно меняющемся мире. Целью инновационной деятельности является качественное 

изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой.Поэтомуинновационные 

методы обучения способствуют развитию познавательного интереса у студентов, учат 

систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и 

обрабатывая полученные знания, обучающие приобретают навыки применения их на практике, 

получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы обучения имеют преимущества перед 

традиционными, ведь они способствуют развитию студента, учат его самостоятельности в познании и 

принятии решений. В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
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важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в 

практику. Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы инновационных процессов 

должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, 

рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е. результатом инновационных 

процессов должно быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и 

таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность 

управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств. 

Речь, следовательно, идет о том, что преподаватель может выступать в качестве автора, разработчика, 

исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. 

Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей 

деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик. Необходимость в 

инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития 

общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств. Появление новых 

информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей 

телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную 

среду как основу для развития и совершенствования системы образования. Переход на 

интерактивные методы обучения и технологии реального времени требует значительных 

телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую взаимосвязь участников 

образовательного процесса, поддержку мульти сервисных технологий, высокую производительность 

телекоммуникационного оборудования и пропускную способность сетей передачи 

данных.Изначально, преподавание должно включать в себя два основных компонента: отправка и 

получение информации. Основной проблемой многих преподавателей является то, что они стараются 

распространять знания через призму своего понимания предмета, ориентируясь лишь на собственный 

опыт и убеждения. А при оценивании знаний, когда студент отвечает своими словами, а не точными 

фразами из учебников и лекций, преподаватель начинает оценивать ответ как не соответствующий 

пониманию предмета. Инновационные методы в преподавании предусматривают оценку творческих 

подходов к пониманию дисциплины, а также умения находить нестандартные решения стандартных 

проблем [4].  

Основные методические инновации также связаны с применением интерактивных форм и методов 

обучения. Внедрение таких форм обучения является одним из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современномвузе. Студенты легче вникают, понимают и 

запоминают материал, который они изучали посредством их активного вовлечения в учебный 

процесс. 

Цель интерактивных методов в преподавании состоит в создании комфортных условий обучения, 

при которых студент чувствует свою интеллектуальную состоятельность и успешность, что делает 

эффективным сам процесс обучения. Другими словами, интерактивное обучение – это, в первую 

очередь, диалоговое обучение, в процессе которого происходит как взаимодействие между студентом 

и преподавателем, так и между самими студентами. 

Задачи, которые ставят перед собой интерактивные методы обучения [2]: 

-     пробуждение интереса у студентов к дисциплине и самообразованию; 

-     формирование у студентов собственного мнения и умения отстаивать свои позиции; 

-     формирование социальных и профессиональных навыков; 

-     эффективное усвоение преподаваемого материала; 

-     самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения поставленной задачи, также 

обоснование принятого решения; 

-     установление активного взаимодействия между студентами, обучение работы в команде; 

-     формирование уровня осознанной компетентности студента. 

Интерактивные методы способствуют качественному усвоению нового материала. К ним 

принадлежат: 

- упражнения, носящие творческий характер; 

- групповые задания; 

- образовательные, ролевые, деловые игры, имитация; 

- уроки-экскурсии; 

- уроки-встречи с творческими людьми и специалистами; 

- занятия, направленные на творческое развитие 

– уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск газет; 
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- использование видеоматериалов, интернета, наглядности; 

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «синквейн», «дерево решений», 

«мозговой штурм». 

Таким образом, как показывает практика, использование интерактивных методов в обучении, 

позволяет снизить уровень нервной нагрузки обучающихся, дает возможность переключать внимание 

студентов на ключевые вопросы и темы занятий. Также интерактивные методы помогают 

устанавливать эмоциональные контакты между студентами, развивают креативность, возможность 

нестандартно мыслить и уметь отстаивать свои интересы, формируют навыки работы в команде, 

обеспечивая высокую мотивацию в саморазвитии и самообучении, активную жизненную позицию, 

раскрытие творческого потенциала. В связи с этим, одним из основных задач, которые должен 

ставить перед собой современный преподаватель, являются следующие: проведение обучения в 

интерактивном режиме: повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине; приближение 

учебного процесса к практике повседневной жизни и формирование навыков коммуникации. 

Литература: 
1.Национальный доклад по состоянию и развитию образования в Республике Казахстан (краткая версия). – 

Астана, 2011. – 75 с. 

2.Маликова Н.Р. О некоторых инновационных методах преподавания социологии // Социс, 2002, 

3.Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая практика// Народное образование. — 2010. — № 6. — С. 

182—188. 

4.Симоненко Н.Н. Управление образовательными услугами с применением инновационных методов 

обучения // Вестник Тихоокеанского государственного университета, 2012. —206с.  

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕРТТЕУ ҚҦЗІРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҦМЫСТАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Ҽ.Ҽ. Ақжолова 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемекеттік университеті,  

Талдықорған қ., Қазақстан 

aaa_25.04.79@mail.ru 

 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы қол жетімді жҽне сапалы білім беруде, білім беру жҥйесін 

жоғары білікті, яғни бҽсекеге қабілетті мамандармен қамтамасыз етуде маңызды міндеттерді шешуге 

бағытталған [1].  

Физикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарындағы білім берудің дамуының қазіргі 

кезеңі - оқу ҥдерісіндегі физиканың жаңа жетістіктері мен ғылыми зерттеулердің интеграциясымен, 

сонымен қатар қҧзіреттіліктер арқылы анықталатын білім сапасының жоғары деңгейінің 

қажеттілігімен байланысты. Осыған сҽйкес, физикалық мамандықтар бойынша педагогикалық 

кадрларды дайындауда студенттердің зерттеу қҧзіреттіліктерін қалыптастыру мҽселесі ҿзекті болып 

табылады. Сондықтан, педагогикалық жоғары оқу орнында білім алған студент белгілі бір 

қҧзіреттіліктер жиынына ие болуы керек.  

Қҧзіреттілік - оқу процесі кезінде студенттердің алған білім, шеберлік жҽне дағдысын болашақта 

кҽсіптік қызметте практикалық тҧрғыдан қолдана алу қабілеттілігі. Қазақстан Республикасының 

жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында «білім алушылардың даярлық 

деңгейіне қойылатын талаптар» деген бҿлімде оқытудан кҥтілетін нҽтижелер Дублин 

дескрипторларының бірінші деңгейі (бакалавриат) негізінде анықталады жҽне қҧзыреттілік арқылы 

кҿрінеді [2]. Аталған дескрипторларға сҽйкес физикалық мамандықтардағы студенттердің зерттеу 

қҧзіреттілігін қалыптастырудың қҧрылымы тҿмендегі суретте кҿрсетілген: 
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1-сурет. Зерттеу қҧзіреттілігінің қҧрылымы  

 

Қабілеттілігі 

- физикадан білімдерін кҿрсету жҽне негізгі ғылыми принциптерді тҥсіндіру; 
- меңгерілетін физикалық пҽндердің қҧрылымынан оқу жҽне ғылыми зерттеу 

ҥшін физикалық жағдайларды сҧрыптау;  
- теориялық немесе эмпирикалық деңгейдегі зерттеу арқылы мҽселені 

қалыптастыру жҽне оның зерттелетін саламен байланысты пҽнаралық облыста 

шешімін табу. 

Біліктілігі 
  

- танымдық ғылыми ҽдістерін кҽсіби қызметінде пайдалана алу; 
- белгіленген физикалық жағдайды теориялық немесе эксперименттік 

зерттеудің міндеттері мен критерийлерін қҧрастыру; 
- зерттеуді жоспарлау барысында физикалық процестер мен қҧбылыстарды 

зерттеу жолдары мен теорияларды сараптау. 

Дайындылығы 
  

- зерттеуге дайындық барысында теориялық материалды меңгеру жҽне 

сараптау, сонымен қатар эксперименттік зерттеуге қажетті жағда йды 

дайындау; 
- ақпараттық-сараптамалық жҽне ақпараттық библиографиялық жҧмысқа жҽне 

жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып эксперименттік зерттеу 

жҧмыстарының нҽтижелерін жалпылауға дайын болу; 
- қажетті теориялық жҽне эмпирикалық физикалық зерттеу ҽдістерін толық 

кҿлемде орындау; алынған нҽтижелерді талдап, сараптау. 

 

Осыған сҽйкес, зерттеу қҧзіреттілігін қалыптастыру – кҥрделі кҿп дейгейлі динамикалық процесс. 

Жалпы жағдайда, біз зерттеу қҧзіреттілігін ғылыми білімдердің, қҧралдар мен ҽдістердің болашақ 

маманға қажетті тҧлғалық жҽне кҽсіби қасиеттердің интегралдық сипаттамасы ретінде қарастырамыз 

[3].  

Физиканы оқыту барысында студенттердің зерттеушілік қҧзіреттілігінің қалыптасуның 

ҽдістемелік жҥйесі бес қҧраушыдан тҧрады:  

1. Жҥйенің мақсаты: физиканы оқыту барысында студенттердің зерттеушілік қҧзіретін 

қалыптастыру;  

2. Қҧрастырылатын ҽдістемелік жҥйенің мазмҧнына келесілер енеді:  

 Түсініктер – ғылыми зерттеу, ғылыми зерттеу ҽрекеті, зерттеушілік біліктер, зерттеушілік 

қҧзіреті, физикалық жағдай, жалпыланған физикалық жағдай, ғылыми зерттеу ҽдіснамасы, ғылыми 

зерттеудің кезеңдері.  

 Бейнелер – физикалық жағдайлардың, объектілердің, қҧбылыстардың, тҥсініктердің жҽне т.б. 

бейнелері.  

 Операциялар (ҽрекеттер) – ғылыми жоба ретінде эмпирикалық немесе теориялық деңгейдегі 

физикалық зерттеулерді орындау, арнайы белгіленген теориялық материалды зерттеу, белгіленген 

физикалық жағдайды эксперимент ҽдістерімен шешу.  

3. Ҽдістемелік жҥйедегі оқыту (оқу ҽрекетінің) формалары:  

 Дҽрістер – теориялық материалды баяндау, физикалық жағдайды белгілеу, зерттеу мҽселелерін 

анықтау.  

 Есептер шығару бойынша жҥргізілетін семинар жҽне практикалық сабақтар – стандартты 

есептерді шығару, физикалық міндеттерді қҧрастыру, физикалық есептер жҥйесін қҧрастыру.  

 Зертханалық жұмыстар – стандартты зертханалық жҧмыстарды орындау, субъективті жаңа білім 

алу ҥшін физикалық жағдайды зерттеу, зерттеу нҽтижелерін талдау.  

 Студенттердің ҿзіндік жұмыстары – теориялық жҽне эмпирикалық деңгейдегі зерттеу 

жҧмыстарын орындау: жеке, жҧптасып немесе топтық, зерттеулер бойынша курстық жҧмыстарды 

орындау, ғылыми зерттеу деңгейінде дипломдық жҧмысты жасау.  

4. Оқыту (оқу ҽрекетінің) ҽдістері:  

 Оқудың теориялық ҽдістері – ойлау операциялары: анализ жҽне синтез, салыстыру, 

абстрактілеу, нақтылау, жалпылау, индукция жҽне дедукция, идеализация, аналогия, моделдеу, ойша 

эксперимент. 

 Оқудың теориялық ҽдістері – танымдық ҽрекеттер: тҽжірибеде тексерілген ғылыми теориялар, 

дҽлелдеулер, индуктивті-дедуктивті ҽдіс, келіспеушіліктерді анықтау жҽне шешу ҽдісі, мҽселені 
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анықтау, гипотезаларды қҧрастыру. 

 Эмпирикалық ҽдістер – оқу операциялары: ҽдебиеттерді меңгеру, бақылау, ҿлшеу, тҽжірибелерді 

орындау, моделдеу, компьютерлік экспериментті жасау, интернет желісін пайдалану.  

 Эмпирикалық ҽдістер – оқыту операциялары: тҥсіндірмелі-бейнелік, репродуктивті, мҽселелік 

оқыту, зерттеушілік оқыту. 

5. Оқыту (оқудың, ғылыми зерттеу ҽрекетінің) құралдары:  

 Оқытудың материалдық құралдары – оқу қҧралдары, мақалалар, монографиялар, физикалық 

есептер жинағы, зертханалық жҧмыстың сипаттамасы, электрондық қҧралдар, эксперимент 

қондырғылары. 

 Оқытудың математикалық жҽне ақпараттық құралдары – математикалық анализ, 

ықтималдық теориясы мен математикалық статистика, компьютер жҽне эксперимент қондырғыларын 

компьютермен байланыстыратын интерфейс жҥйесі, компьютерлік бағдарламалар мен интернет 

желісі, кітапханалардың, ғылыми орталықтардың мҽліметтер базасы. 

 Оқытуды бақылау жҽне диагностика: 

 Ҿзіндік бақылау – теориялық жҽне эмпирикалық деңгейдегі нҽтижелерге ҿзіндік бақылау 

жҥргізу, студенттердің ҿзіндік жҧмысы ретінде студенттердің шағын тобының зерттеуін ҿзіндік 

бақылау. 

 Оқытушының бақылауы – студенттердің ҿзіндік жҧмысын ҧйымдастыру барысында, 

теориялық материалды талқылауда, студенттердің эксперименттік жҧмысын ағымды жҽне 

қорытынды бақылау.  

 Эксперттік баға – студенттердің семинарларда, курстық жҽне дипломдық жҧмысын қорғауы 

кезінде, ғылыми конференцияларда баяндама жасауы, жинақтар мен журналдарға тезис пен мақала 

жариялауы.  

 Диагностика — зерттеу жҧмысын орындау диагностикасының талаптарына ҥш деңгейді 

жатқызуға болады: жеткілікті, орта жҽне жоғары.  

Физика бойынша студенттердің зерттеушілік қҧзіреттілігінің қалыптасуының аталған ҽдістемелік 

жҥйесінде зертханалық жҧмыстардың орындалуы маңызды роль атқарады. Тҽжірибелерді жҥргізу 

процесінде білім алушылар физикалық заңдардың объективтілігіне кҿз жеткізіп, физикада 

қолданылатын ҽдістер жҽне қазiргi заманғы техникада қолданылатын физиканың ең маңызды 

жетiстiктері жайлы мағлҧматтар алады. Сонымен қатар, зертханалық жҧмыстарды орындау дҽріс 

кезінде алған материалдарын тереңірек меңгеруіне ықпалын тигізеді, ҿлшеу қҧрылғыларымен жҧмыс 

істегенде шеберліктер мен дағдыларды қалыптастырады. Ҽрбір зертханалық жҧмысқа ҽдістемелік 

нҧсқаулықтар жасалады жҽне оны орындау ҥшін студент жҧмыс барысын ҧйымдастырып, қажетті 

тҽжірибелік қондырғыларды қолдана отырып зерттеу ҽдістемесін таңдауды жҽне ғылыми есеп 

дайындауды ҥйренуі керек. 

Мысал ретінде молекулалық физика пҽні бойынша орындалатын «Ауаның тҧтқырлық 

коэффициентін капиллярлық ҽдіспен анықтау» зертханалық жҧмысын қарастырайық.  

Жҧмыстың мақсаты: ауаның ішкі ҥйкелісін газдардағы тасымалдау қҧбылысы ретінде зерттеу. 

Жҧмыстың мақсатына сҽйкес зертханалық жҧмысты орындау барысында студент келесі ҽрекеттерді 

орындайды: жҧмыстың теориялық бҿлігін меңгереді; тҽжірибелік қондырғының дайындығын тексереді; 

реометрдің кҿрсетуі арқылы ауаның кҿлемдік шығынының мҽнін анықтайды; монометрдегі қысым 

ҿзгерісін ҿлшейді; ҿлшеу нҽтижелерін кестеге тіркеп отырады; ҽрбір ҿлшем ҥшін Пуазейль 

формуласы арқылы ауаның ҥйкеліс коэффициентін анықтап, ҿлшеу нҽтижесінің қателігін бағалайды. 

Аталған жҧмысты орындау барысында студенттерде тасымалдау қҧбылыстары тақырыбы 

бойынша негізгі тҥсініктер мен заңдарды білу; зертханалық жҧмысты жасау алдында қажетті ғылыми 

ҽдебиеттермен жҧмыс жасай алу; зерттеу міндеттерін шеше алу; зерттеу кезеңдерін дҧрыс орындау; 

тҽжірибелік қондырығылармен ҿздігінен жҧмыс жасай алу; зерттеу нҽтижелерін талдау жҽне қорғай 

алу қҧзіреттіліктері қалыптасады. 

Сонымен, зерттеу жҧмысын орындау бойынша студенттердің ҽрекеті зерттеуді қҧрастыру, 

технологиялық дайындық, зерттеуді орындау, нҽтижелерді талдау жҽне ҿзіндік ҽрекеттің 
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对汉语精读课教学的思考 
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摘 

要：精读课在汉语教学中是一门综合性课程，是汉语教学的重中之重，在汉语课程设置中始终占据

着主导地位。因此，精读课教学成功与否对学生的学习效果有着直接的影响。本文拟就汉语精读课

教学现状及解决的措施进行一些粗浅的探讨。 

Аннотация: Қытай тілінің интенсивті пҽні қытай тілін оқытудағы маңыздылығы жоғары кешенді 

курс болып табылады жҽне қытай тілі оқу бағдарламасында негізгі бағыттаушы пҽн ретінде 

қарастырылады. Сондықтан да қытай тілінің интенсивті пҽнін оқытудың нҽтижесі білім алушының 

білім деңгейіне тікелей қатысты. Мақалада қытай тілінің интенсивті пҽнінің оқытылуы мен оқыту 

барысындағы мҽселерді шешу жолдары қарастырылған. 

 

关键词：汉语精读教学；现状；策略 

Кілт сӛздер: қытай тілінің интенсивті пҽнін оқыту, қазіргі жағдайы, стратегиялық жоспар 

汉语精读教学是教师传授汉语语言基本知识，培养学生掌握汉语言应用技能的一种重要手段。

长期以来,汉语精读教学在教学中一直起着主导作用，是汉语教学的主干课程。可是，在实际授课中

仍然存在有些老师不从课文内容的整体出发，不能充分利用课文材料对学生听、说、读、写技能进

行训练，而把课文的形式与内容割裂开来，使原本丰富多彩、题材广泛，蕴含着丰富知识性、科学

性、思想性和趣味性的课文被教得千篇一律、味同嚼蜡[1]。如此现象不加以改进，难以激发学生的学

习兴趣，更难调动学生的主动性和积极性，甚至难以达到学生听懂专业课的要求。作为一门综合性

技能课，其教学活动不但要有利于学生语言能力的训练，还要有利于学生交际能力的培养；不仅要

重视句子水平上的语言训练，还要逐步发展到在语篇层次上进行交际的能力，要让学生最终达到能

听懂专业课的目的，顺利地完成学业。一、汉语精读课现状 

1.汉语精读教材脱离学生的实际生活 

目前的汉语精读课教材不是过于陈旧就是有些教材选用的属科技方面的文章过多，与学生实际

的生活相差甚远，难以吸引他们的眼球，更难以激发起学生的学习兴趣。 

2.课堂教学单一、枯燥很难调动学生的积极性 

2.1教师―一言堂‖的局面仍贯穿于整个课堂教学的始终，以学生为中心的教学流于形式。汉语精读

课课堂不够活跃，学生的积极性、主观能动性没有调动起来。传统的汉语精读课教学往往是老师扮

演主角，一堂课从头到尾主要是老师讲，学生记，结果老师很疲惫，学生也很紧张。使学生感到单

调、乏味,效果可想而知。 

2.2 

传统的汉语精读课教学过于死扣课本，过于注重学生的做题能力。在这样的教学环境下，学生只有
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读死书，死读书。为了应付以课本为中心的考试，或为了拿高分，学生被迫埋头做题，跟着老师的

指挥棒走。学生没有自己选择的机会，没有发挥自己主观能动性的余地。这样的教育模式培养出来

的学生只能是书呆子，与社会的发展不相适应[2]。 

2.3在汉语精读教学中，字、词、句的讲解仍唱主角。 诚然，这种方法有其长处（如可以扩大学生

的词汇量， 使学生熟记句法规则，为学生打下扎实的语言基础）[3]，但是这种教学方法对于外国学

生来说，对语篇的讲解是逐词逐句的话，只能是断章取义，丢了西瓜检芝麻，结果在传授语言知识

时而忽略了学生实际应用语言进行交际的能力。 

2.4学生过于依赖老师和课堂,没有养成独立的、良好的、自学的、终身学习的习惯，这不仅仅是学

生的问题，老师也有责任，因为这说明教师没能有的放矢地引导学生去培养这方面的能力[4]。导致学

生不会学习，不知怎样学习。 

3.精读作业没有真正起到培养学生技能的作用 

作业过于单一，不利于学生全方位能力的提高和知识面的扩展。作业是培养学生技能的向导，

所以汉语精读课作业的布置，应该考虑到学生听、说、读、写各方面技能的提高。可是，传统的精

读作业往往只注重的是写，而忽略了说。传统的作业批改往往也是由教师一个人来完成。这样做的

弊端是教师很辛苦，学生却不一定能牢记自己的错误，下一次可能还会犯同样的问题，以致学生一

错再错，最终成为难以纠正的―顽症‖。 

4.汉语精读考试限制了学生主观能性的发挥 

传统的汉语精读考试内容往往过于局限于课本，而且客观题所占比例太大。这就容易导致学生

死读课本，不利于学生主观能动性的发挥[5]。大多数外国学生由于把汉语当成像公式一样学习，而不

是当作技能来习得，结果是难以应付一些简单、基本的交际。很多学生课堂上能够得心应手，但是

一到一些使用汉语进行交际的场合往往不能流利地用汉语进行交谈，更无法用汉语写出通顺、流畅

的句子。所以，作为主干课程的精读教学不仅要向学生传授语言知识，更应该注重培养学员实际运

用汉语言进行语言交际的能力，以适应专业课学习的需要。  

总之， 语言是我们传递信息交流情感的工具[6]。汉语教学的目的就是培养学生掌握和运用这一

语言进行学习专业课的能力。而语言能力是通过听、说、读、写这四种具体的语言技能显示出来的

。因此交际能力的培养实质上就是培养学生综合应用听说读写技能的能力。只有将听、说、读、写

的技能训练有机地融入精读教学过程，才符合教学规律。 

二、汉语精读教学的对策 

怎样才能使学生在有效的时间内达到最好的效果，使汉语精读课发挥应有的地位呢？本人觉得

应该从以下着手。 

1. 编写一套适合学生实际水平及实际需求的汉语精读教材 

教材改革是教学改革的前奏曲。教材建设一直是学科建设的一项重要内容，只有有了适当的教

材，才有了教学之本，才能更好地进行教学活动[7]。笔者认为，新教材应该在选文上要切合学生的实

际情况，贴近学生的生活，是学生熟知的内容，必须是学生将来在社会交际中能用到的，这样才能

更好地激发学生的学习兴趣与动力；在形式上,要力求简洁,突出。这样实用性强，又简明的教材与内

容，学生一定会喜欢，教学效果自然会理想。 

2.采用灵活的课堂教学方式，调动学生参与课堂教学 

改教师 ―一言堂‖ 或 ―独角戏‖ 为学生质疑，教师释疑，课堂讨论之形式。这种教学方式，改变了
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传统的以教师讲授为主的课堂教学模式，增强了师生间的互动，可以在短时间内解决学生的学习难

点。同时又给学生提供了口头表达汉语的训练机会。而对学生疏漏或重点，教师则可以面对面对学

生加以提醒并引导讨论。这种让学生参与进来，让学生成为课堂教学的主角，给他们提供发表自己

见解和感受的机会，使他们更加深层次理解课文含义。这种自主运用语言的能力一旦养成，将使课

堂教学起到事半功倍的效果。 

3. 在汉语精读教学中要重视语篇教学 

语篇教学改变了传统汉语精读教学中一直以字、词、语言点和句子结构作为重点，对课文进行

逐字逐句的讲解。它以篇章为重要单位，从整体出发，对课文进行分析、理解和评价[8]。语篇教学虽

着眼于培养学生从语篇角度获取的能力，但并不忽视语言本身的教学，它围绕语篇的整体内容进行

分析，力求帮助学生在全面理解文章内容的基础上去了解文章的结构形式、组织方法及作者的思维

模式，提高学生的阅读能力，写作能力等汉语应用能力。 

4. 精读课是一门综合性课程，要真正体现综合课的性质。 

语言学习的终极目标是运用。如何做到通过一年的时间的学习,提高学生的汉语听、说、读、写

的基本知识和技能，达到听懂专业课的目的，是汉语精读课程的重要任务。听是学习的重要途径，

听懂汉语授课内容对学生至关重要；开口说话,回答问题及表述个人的看法都离不开说的能力；读，

一方面表现为有声朗读，另一方面更重要的是阅读文字资料，读懂汉语教材及参考书；就写而言，

一方面是汉字的书写，另一方面是写作的内容。听专业课时能记录相关的笔记并将自己的想法用文

字形式表达出来。在贯彻听、说、读、写交际性原则时，教师要事先做好充分准备，又要随着―创造

‖、―模拟‖中出现的变化，不断调整教学策略，才能迅速提高学生的汉语听、说、读、写的基本知识

和技能，才能体现汉语精读课的宗旨，达到最佳的教学效果。 

5.运用多媒体优化汉语精读教学 

在汉语精读课堂上采用多媒体技术授课是必要的。计算机和网络的发展对汉语教学也产生了巨

大的影响。作为一种教学手段, 

计算机和网络辅助教学己经显示出其独特优势。教师可以根据学生的特点和要求设计各种教学活动

，通过多媒体，生动地向学生呈现汉语精读课程内容，讲授汉语精读课程方法，对学生进行各种精

读课程训练。学生还可以在课外通过互联网收集资料，通过电子邮件等方式与老师和同学用汉语进

行交流，探讨汉语，活跃思维，及时解决汉语中存在的问题。将计算机和网络引入汉语精读教学改

变了传统的汉语教学比较枯燥的局面，汉语精读课程就会变得形象生动，学生学习汉语精读的积极

性就会得到了很大的提高，汉语精读课程教学的效果也就会大大提升。 

6. 课后布置作业要有的放矢；反馈要多样。 

课后布置作业做到精读精练，有针对性，有层次性。要体现汉语精读课的性宗旨，听、说、读

、写贯彻其中。不仅有客观题作业，还应有主观题作业，引导学生更深、更准确地掌握汉语技能。

对学生的作业批改不能―蜻蜓点水‖要及时、认真。有时可以精批细改。进行精批细改，可以了解各

个层次学生的学习情况，以便进行分类辅导，全面提高教学质量；有时可以自我批改。自我批改能

调动学生学习积极性、主动性，启发学生思维，培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；

有时可以分组批改。将作业按学习小组分开，指定一名学习较好的任组长，共同讨论各习题的解法

及答案，教师综合各组意见后公布标准答案，然后各组成员流水作业，进行批改；有时也可以当堂
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当面批改。为了更好的贯彻因材施教的教学原则，针对每个学生的知识差异，批改作业可以当面进

行。这种方法，能有效的发挥出反馈校正快、学生掌握及时的特点[9]。总之，学生在批改中能够吸取

别人的好方法，也可以从别人的错误中吸取教训，以防重蹈覆辙。还能培养学生集体主义精神，严

谨的学习态度，互帮互学的学习风气，活跃课堂气氛；。 

7. 打破传统的测试方法，注重对学生全面的考察。 

汉语精读测试在教学中的恰当运用可以帮助教师了解学习者自身的学习潜能、学习者学习进展

情况、进步程度及相应存在的问题；评价学习者的汉语知识水平和实际运用汉语的能力；检查教师

教学效果。好的测试还应起到使学习者树立信心，提高学习动力的作用。 

在汉语精读教学中测试可以有多种形式：阶段性简单的成果测试、采用提问式,当堂对学生学习

效果进行检查、对学生上课积极参与程度的评价、对学生平时作业的评价、同学间互评、阶段测试

、学期末考试等方式。这样的测试方式给学生以认识自己学习能力，改进学习策略，表现个性和创

造力及自己优势的可能性。其目的应是使学生提高兴趣与信心，强化动力，建立良好的学习习惯和

策略以获得最佳表现。这种测试要求教师要有创造力，根据学生情况及时调整要求，使学生有充分

的空间表现自己。这样测试可以循序渐进培养学生各种能力，打破一张试卷见高低的传统做法，由

教师学生共同评价来完成，突出过程性、发展性评价的应用，注重对学生知识运用能力的考察，也

能使评价机制更科学、更合理、更规范[10]。 

在几年来的教学实践中，我们通过对学生汉语精读授课模式的不断探索、改进，使我们的教学

方法越来越受到学生的欢迎，也收到显著的教学成效。实践证明，这种授课模式不但没有削弱精读

，而且通过精读课上的听、说、读、写技能的训练促进并提高了学生综合应用语言的能力。学生的

整体语言素质大大提高。当然我们仍需在教学实践中不断总结探索、与同行切磋交流经验，以求获

得更行之有效的方法或途径，来提高学生汉语教学质量，这是我们教师之责，更是我们教学之本。 
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Қазіргі танда біздің Республикада білім берудің жаңа жҥйесі дайындалып, ҽлемдік білім беру 

кеңістігінде енуге батыл қадамдар жасалды. Білім беру мазмҧны жаңарып, жаңа кҿзқарас пайда 

болып, оқытудың жаңа технологиясы ҿмірге келді. Яғни педагогикалық технология ҧғымы іс-

ҽрекетімізге кеңінен еніп, қолданылуда. Білім саласындағы міндеттерді жҥзеге асыру ҥшін, мектеп 

ҧжымында ҽр мҧғалім кҥнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен ҿзгерістерді сабақтарында 

енгізіп отыру керектігі міндеттелді. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше жан-жақты ҿз бетімен іздену, танысу сияқты сауатты қадам жасау мҥмкін емес. 

Білім беру саласында озық технологиялардың енуі мҧғалімнің сабақты жаңаша ҽдіс-тҽсілдермен 

байытып, оқытуда біршама ҿзгерістер енгізуіне себеп болады. Сабақта жаңа технологияларды тиімді 

пайдалану оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын арттырады, шығармашылық қабілетін 

дамытады, сондай-ақ оқушы  берілген қызықты да кҥрделі тапсырмаларға сыни тҧрғыдан ойланып 

жауап беруге  ҽрекеттенеді, қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар 

іс жҥзінде асырылады. 

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Білім 

берудің негізгі мақсаты – білім мазмҧнын жаңартумен қатар, окытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽр тҥрлі 

қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жҥзеге асыруда 

ақпараттық технологияны пайдалану ҽдісі зор рҿл атқарады. Осы орайда ел Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы "оқу ҥрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру 

саласын жақсартуда қолданыс аясын кеңейту керек" деген сҿзін басшылыққа ала отырып, сабақта 

жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануға жаппай кҿшуіміз міндетті. Ақпараттық 

технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан Республикасында біртҧтас 

білімдік ақпараттық ортаны қҧру, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану Қазақстан 

Республикасындағы ақпараттық кеңістікті ҽлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыру болып 

табылады.  

Заман талабына сай қазіргі білім жҥйесіндегі ҿзгерістер мен жаңалықтар нҽтижесін кҿрсетіп 

келеді. Бҥгінгі білім беру ҥрдісінде жаңа ақпараттық технологияны пайдалану жҽне оны мақсатты 

тҥрде жҥзеге асыру - ақпараттық қоғамның негізі болып табылатыны сҿзсіз. Білім беруді 

ақпараттандыру барысында дидактикалық жҽне оқыту қҧралы болып компьтер саналады. Сондықтан 

кез келген білім беру саласында мультимедиялық электрондық оқыту қҧралдары барлық пҽндерді 

оқытуға пайдаланады, ҽрі тиімді болып табылады.  

Білім беру жҥйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім сапасын кҿтеруді жҥзеге асыруға 

бағытталған процесс. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін 

беру, логикалық – қҧрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны ҿзіндік даму 

мен оны іске асыру қҧралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға 

бейімдеу. Яғни, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы ҽлемнің жҥйелік – ақпараттық бейнесін 

оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен қҧндылық бағдарларын дамыту арқылы 

қалыптастыруды кҿздейтін, адамның дҥниетанымының қҧрамдас бҿлігі болып табылатын 

интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. Қазіргі білім беру жҥйесі ақпараттық 

технологиялар мен компьютерлік коммуникацияларды белсенді қолдану негізгі қҧндылық болып 

табылады. 

Заман талабына сай мамандардың жоғары жетістікке жетуіне компьютердегі жҧмыстың маңызы 

жоғары. Қазіргі кезде шапшаң жҥріп жатқан жаһандану ҥдерісі ҽлемдік бҽсекелестікті кҥшейте 

тҥсуде. Қазіргі білімнің даму болашағы қоғамның дамуымен қатар ҥнемі ҿсіп отыратын ақпарат 

кҿлемінің ҽр тҥрлі тегімен анықталады. Компьютерге байланысты мамандықты игергендер білімін 

жетілдіріп, кҿш алдында болғаны дҧрыс деп ойлаймын. Оқытудың ҽр сатысында компьютерлік 

тесттер арқылы оқушыны жекелей бақылауды, мҽтіндері тҥрінде, мультимедиалық, бейне жҽне 

дыбыс бҿлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске асыруға кҿп кҿмегін тигізеді. 

Электрондық оқулықтарды қарапайым оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы жҽне оларда ҿзін – 

ҿзі тексеру жҥйесі бар. Осы электрондық оқулықтың артықшылығы болып табылады. Электрондық 
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оқулықтарды пайдалану оқушылардың, танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық 

ойлау жҥйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.  

Президент Н.Ҽ.Назарбаев: "Жаңа ҽлемдегі жаңа Қазақстан" атты жолдауында: "Біз бҥкіл еліміз 

бойынша ҽлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім  беру қызметін кҿрсетуге қол 

жеткізуіміз керек. Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына 

бағытталған мамандандырылған білім беру  бағыттарын қҧру міндеті де алдымызда тҧр. Онлайн 

тҽсілінде оқыту тҽжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын қҧру қажет" деп атап кҿрсетілген. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мақсаты Қазақстан Республикасында бiртҧтас бiлiмдiк 

ақпараттық ортаны қҧру болып табылады. Олай болса, бiлiм беру саласында жаңа ақпараттық 

технологияны пайдалануға, Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңiстiктi ҽлемдiк бiлiм беру 

кеңiстiгiмен сабақтастыруға мҥмкiндiк бередi.Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагог 

мамандардың біліктілігін кҿтеру – бҥгінгі кҥннің негізгі міндеттерінің бірі екендігі даусыз. Педагог 

мамандардың біліктілігін кҿтеруді ақпараттандыру, қажеттілікті шешу барысында педагог маман-

дардың біліктілігін ақпараттық технологияны ҿз қызметтеріне пайдалану, педагог мамандардың 

ақпараттық сауаттылығын, ақпараттық мҽдениетін жҽне ақпараттық мағыздылығы сияқты 

қабілеттіліктерді қалыптастыру мҽселесі бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесіне айналып отыр. 

      Қазіргі оқыту ҥрдісіне жаңа педагогикалық технологиялар кеңінен енуде. Оқушыны пҽнге 

қызықтырумен қатар, саналы ойлауға тҽрбиелейтін, қоғамдық кҿзқарастарын қалыптастыра алатын, 

ҿзіндік пікірі бар, қоғамдағы болып жатқан тҥрлі қарама-қайшылықтарды тҥсіне білетін, еркін 

сҿйлеп, ҿз пікірін ашық айта алатын ойлы ҧрпақ тҽрбиелеуде сабақтың маңызы зор. Сол сабақ атты 

театрдағы басты кейіпкеріміз – оқушы болса, онда барлығымыздың бағытымыз бір, бағдарымыз 

байсалды болмақ. Ҽр мҧғалім оқушыға кҿпқырлы сабақ беретін болған соң, қазіргі жаhандану 

саясатына сҽйкес жаңа технологияны ҿз ыңғайына, пҽніне лайықтап пайдалануы тиіс. Сабақты 

тартымды ҿткізіп, оқушылардың қызығушылығын арттыру ҥшін ҽр сабағымызды тҥрлендіріп отыру 

негізгі міндетіміз болып табылатыны сҿзсіз. Ол ҥшін тек бір технологиямен шектеліп қалмай, ҽр 

тҥрлі технологияның элементтерін пайдалану қажет. 

Біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне кҿшіп келеді, бҧл кезең ақпараттық кезең, яғни 

компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

педагог қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. Білім беру 

саласында озық технологиялардың енуі мҧғалімнің ойлану стилін, оқтыу методикасын  ҿзгертеді. Ҽр 

мҧғалім заман талабына сай білім беруде шығармашылықпен айналысып, оқу-тҽрбие процесінде 

жаңа технологияны шебер қолданғанда ғана білімі мен білігі жоғары жетекші тҧлға тҽрбиелеп шыға 

алады. 

Жас ҧрпақтың жаңаша ойлануына, олардың біртҧтас дҥниетанымының қалыптасуында ҽлемдік 

сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жанаша білім мазмҧнын қҧру жалпы 

білім беру жҥйесіндегі ҿзекті мҽселе . Бҥгінгі орта білім беру ісіне қойылар талаптар қай кездегіден 

де кҥрделі маңызды. Ҿйткені бізді дамудың жаңа кезеңі кҥтіп тҧр. Сол кезеңге лайық ҧлттық санасы 

жаңғырған жаңа ҧрпақ тҽрбиелеу міндеті мойынымызда. Барлық кедергілерді жеңу табысқа талпыну 

ҿз қолымызда деп білемін. "Оқусыз – білім жоқ, білімсіз кҥнің жоқ"деген халық даналығы ешқашан 

мҽнін жоғалтпайды. 

Қазақстанның тҽуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жҥйесінің дамуымен тығыз 

байланысты. Қай халықтың, қай ҧлттың болмасын толығып ҿсуіне, рухани, ҽрі мҽдени дамуына 

басты ықпал жасацтын тірегі де, неізгі тҥп негізі де - мектеп болып табылатыны сҿзсіз. Ақпараттық 

технологияның келешек ҧрпақтың жан - жақты білім алуына, іскер ҽрі талантты, шығармашылығы 

мол, жан - жақты, кҿзі ашық, бҽсекеге қабілетті жҽне еркін дамуына жол ашатын педогогикалық, 

психологиялық жағдай жасау ҥшін де тигізер пайдасы мол. Оқу ҥдерісінде ақпаратты тенологияны  

қолданудың маңызы ҿте зор. Технологияларды қолдана отырып кҿрнекі тҥрде ақпарат ала алады. 

Заман талабына сай жас ҧрпаққа сапалы білім беруде ҿздеріне керекті мҽліметті кеңінен  сабаққа 

пайдалану – оқытудың жаңа технологиясының бір тҥрі ретінде қарастыруға болады. Ой ҿрісі 

дамыған, шетелдік білім жҥйесінен қалыспайтын жас ҧрпаққа білім беру жолындағы ортақ міндетті 

ҿз мҽнінде жҥргізу ҥшін бір-бірімізден тҽжірибе алмасып, кемшілік-жетістіктерді айтып, толықтырып 

отырсақ жҧмысымыз ҿнімді болады деп ойлаймын. 
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Қ. ЖҦБАНОВТЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  

ОҚЫТУ ҦСТАНЫМДАРЫ  

 

Абдина Ж.Ш. 

Ақтҿбе қаласы 

№14 орта мектеп оқытушысы 

 

Қазақтың ҧлттық мектебіне арналған тҧңғыш қазақ тілі грамматикасын, ана тілін оқыту 

бағдарламасын жасаған Қ.Жҧбановтың бҧл саладағы игілікті істері кҥні бҥгінге дейін ҿз маңызын 

жойған жоқ.  

Бағдарлама мен оқулық жас ҧрпаққа білім беру мазмҧнын, сипатын анықтайтын негізгі қҧралдар 

екені мҽлім. Ғалым ҧсынған қазақ тілі бағдарламасының жобасы 1936 жылы оқу комиссариаты 

шешімімен бекітіліп жеке кітапша болып басылады. Оның бҧл саладаығы еңбегін педагог (ҿзімен 

қызметтес болған, халық ағарту ісінің ҥздігі) ғалым Ҽ.Сытдықов аса жоғары бағалап: «Осы жаңа 

оқулық пен программада «тілдің ҿсуі мен дамуына тҧсау болған фонетикалық, морфологиялық, 

синтаксистік жҽне стилистік қҧрылымның ескі «нормалары» бҥтіндей қайта қаралды. Жаңа 

қабылданаған қоғамдық-саяси, ғылыми-техникалық терминдер мен географиялық атаулардың дҧрыс 

таралуына, таңбалануына кедергі болып келген орфографиялық ескі қағидалар негізінен қайта 

қаралды»,- деп кҿрсетеді /1;250/. 

Бағдарлама Ҥ,ҤІ,ҤІІ кластарда ҿтілетін қазақ тілінің фонетика, моорфология, синтаксис 

мҽселесінен қҧралады.Ҥ класқа арналған бағдарламада қала мектептері ҥшін 126 сағат, ауыл 

мектептеріне 144 сағат бҿлінген. Сағат сандарын былайша бҿлуінің бір себебі - ғалым сол кезеңдегі 

ауыл балаларының сауаттануына аса кҿңіл бҿлу керекітігін ескерсе керек. Бҧл класта негізінен 

грамматика, емле, тыныс белгілері, тҥбірлердің тарихы, сҿз таптары, есімдер туралы мҽліметтер беру 

кҿзделеді.  

1936 жылы басылып шығарылған Ҥ класқа арналған «Қазақ тілі грамматикасы» оқулығында тек 

теориялық материалдар беріледі де, оқулық соңында автор: «Бҧл грамматиканың жаттығу 

материалдары Жиенбаевтың «Грамматикалық талдау» кітабынан алынсын» деген ескертпе береді. 

Грамматикада «таныстыру, сҿйлем жҥйесінен бастауыш білім, сҿз тҧлғалары, сҿздің дыбыс 

қҧрылысы, сҿздің буын қҧрылысы, сҿз мҥшелерінің қиындасуы» деп аталатын алты тарауға бҿле 

отырып, тілдің жалпы мҽселелерінен мағҧлматтар береді. Қ.Жҧбанов 5-класс оқушыларын осы 

мҽселелермен таныстырғанда ҿмірден алынған балаларға таныс мысалдар арқылы тҥсіндіреді. 

Мысалы: «Сҿз бҿлшектерінің жасалуы ҥйдің салынуы сияқты. Ағаш, тас, кірпіш, балшықтарды қалай 

болса солай қҧрастырып ҥй салса ҥй болмайды, тек ҥйшік болады. Ҥй болу ҥшін қиынын тауып 

қалап, байлауын тауып ҧстатып, адам тҧратын бҿлме ме, мал қамайтын қора ма, астық жиятын сарай 

ма? – қайсысы екеніне – керегіне қарай тиісті тҥр беру керек, қиынын тауып қаламасаң, байлауын 

тауып ҧстатпасаң, сҿз бҿлшектері де сҿгіліп кетеді» /2;101/. Автор бҧл ҽдісті тек кіріспе бҿлімінде 

ғана емес, граммаканың ҿн бойында қолданып отырады. Мҧндай тҽсілді қолдану арқылы таныс, 

тҥсінікті материал негізінде бала санасына жеткізуді кҿздейді. Грамматикадағы «сҿйлеу», «сҿз бен 

ой» сияқты ҧғымдарды оқушы ҧғымына жеңіл тҥсіндіріледі. Бҧл ҽдістен қазіргі педагогикадағы 

оқытудың жеңілден ауырға, жалпыдан жекеге қарай оқыту қағидасын байқаймыз. Бҧдан біз 

ғалымның бала жасының, санасының ерекшелігін қатты ескергенін, сондықтан тіл қағидаларын 

балаларға таныс мысалдармен салыстыра тҥсіндіруді басшылыққа алғандығын, яғни ғылыми 

ҧғымдарды беру тҽсіліндегі педагогикалық шеберлігін аңғарамыз. Грамматика бір ғана класқа 

арналғандықтан /5 кл./ онда синтаксис, морфология, фонетика салаларының барлық мҽселелері тҥгел 

сҿз болмаған. Айталық синтаксистен сҿйлемнің сазына қарай бҿлінуі, тҥрлері, сҿйлемнің қҧрамына 

қарай тҥрлері /жалаң, жайылма сҿйлем, толық, олқы сҿйлем /толымды, толымсыз//, сҿздердің 

байланысы, сҿздің тура кҥйі мен бҧрма кҥйі /сҿз формалары/, сҿйлем, мҥшелері, олардың орны. Сол 

сияқты морфологиядан сҿз тҧлғаларының алты тҥрін кҿрсетеді. Олар: тҥбір сҿз, қосымшалы сҿз, 

кіріккен сҿз, қиюлы сҿз, қосар сҿз, қосалқылы сҿз.  

Сҿз тҧлғаларының ішіндегі қосар сҿздерге /қос сҿздерге/ ғалым жан-жақты тоқталып, қосар 

сҿздерді бес тҥрге бҿледі.1. Теңдес сҿздер /бала-шаға, қатын-қалаш, аға-іні т.б./. 2. Сҿздес қосар 

/ҧзын-ҧзын, жылы-жылы, бара-бара т.б/. 3.Матаулы қосар /қол ма қол, сҿз бе сҿз т.б./. 4. Тіркеулі 

қосар /шай-пай, нан-пан, жылқы-мылқы т.б./. 5. Қосақты қосар /қап-қара, ҧп-ҧзын, ҽп-ҽдемі т.б./ . 

Грамматикада сҿз болған мҽселелердің бірі –сҿз қҧрамындағы морфемалардың орны. Сҿйлемдегі 

сҿздің қҧрамында тҥбірмен келген морфемалардың орналасуын былай кҿрсетеді: 1/ ҥстеулі сҿз – 

жеңілдік; 2/ жалғаулы сҿз – жеңілге; 3/ жалғауыш қосалқы сҿз – жеңілде; 4/ аяқ ҥстеуішті сҿз – 
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жеңіл ғой; 5/ дҽйек ҥстеуішті сҿз – тым жеңіл. Осы морфемалардың бҽрі бір сҿздің қҧрамында 

болғанда, ҽрқайсысының орны былай деп тізеді: Ең баста – дҽйек ҥстеуіші /тым/; екінші орында – 

тҥбір /жеңіл/; ҥшінші орында – ҥстеулер /ҿте/; тҿртінші орында – жалғау /-ге/; бесінші орында –

жалғауыш /шейін/; алтыншы орында – аяқ ҥстеуіш /ақ/. Қ.Жҧбановтың бҧл мысалынан сҿйлем 

қҧрастырушы элементтердің нақтылы бҿлінуі туралы заңдылықты аңғартқанын кҿреміз.  

Фонетика мҽселесі грамматиканың басқа бҿлімдеріне қарағанда толық сҿз етіледі. «Дыбыс» 

сҿзінің терминдік сипатын айқындаудан бастап, дауысты, дауыссыз дыбыстар қҧрамы, жіктелуі, 

дыбыстау мҥшелері, олардың қызметі, буынның тҥрлері, екпін, ҥндестік заңдылығы нақты 

мысалдармен, тҥсінікті тілмен анық жазылған.  

Проффессор Қ.Жҧбанов іліміндегі кҿңіл бҿлерлік ҥлкен мҽселе, оның бағдарламасындағы 

синтаксиске қатысты ой-пікірлері. Бҧл оның  ҤІ,ҤІІ класқа арналған синтаксистің бағдарламасынан 

кҿрінеді. Бағдарламада жай сҿйлем синтаксисі /18 сағат/, қҧрмалас сҿйлем синтаксисі /32 сағат/ деп 

ҽрқайсысын жеке-жеке сҿз етеді.Жай сҿйлем синтаксисінде сҿйлем мҥшелері бастауыш, баяндауыш, 

айқындауыш /қазігі тҧрлаусыз/ мҥшелерді, сондай-ақ жайылма сҿйлемдер, олардың тыныс белгілерін 

оқытуды кҿздейді. 

Ғалымның синтаксиске қатысты кҿзқарасы қҧрмалас сҿйлем синткасисінен анық аңғарылады. 

Мҧнда басқа грамматикалық мҽселелер тҽрізді қҧрмалас сҿйлем тақырыптарының кейбіреулеріне 

тҥсініктеме беріп, мазмҧнын аша кетеді. Бағдарламада қҧрмалас сҿйлемнің екі тҥрін салалас, 

сабақтас тҥрін жасайтын тҥрліше амал-тҽсілдер саралана кҿрсетілген.  Салалас қҧрмалас сҿйлемдерді 

жасайтын тҽсілдер кҿрсетілгеннен кейін, олардың мағыналық тҥрлерін ыңғайлас, ереуіл, талғама, 

себеп-салдар, шарт жағдай деп атаған.  

Сабақтас сҿйлем туралы бағадрламада: «Сабақтас сҿйлемнің ішінде сҿйлем болады да, оның бір 

мҥшесіне жетек айқындауыш есебінде бағыныңқы сҿйлем болады» дей келе, сабақтас сҿйлемнің 

жасалуын қатыстық сҿздері бар шартты рай тҧлғалы етістіктерге негіздейді. Сондай-ақ, бағыныңқы 

сҿйлемнің баяндауышы шартты тҥрде болады да, ішінде бір сҧраулы сҿз болады деп анықтама береді. 

Бҧл орайда біздің мақсатымыз Қ.Жҧбановтың синтаксиске қатысты ой-пікірін сҿз етуді емес, қазақ 

тілін оқыту бағдарламасында синтаксис саласының қҧрмалас сҿйлем категориясында  қандай 

тақырыптар іріктелгенін кҿрсету еді. 

Қ.Жҧбанов қҧрастырған грамматика оқулығы мен орта мектепке арналған бағдарламасы кейінгі 

оқулықтар мен бағдарламаларға ҥлгі болған еді. Жалпы алғанда бҥгінгі таңдағы 5-7 класс 

бағдарламасы мен оқулық негізі сол Қ.Жҧбанов кҿрсеткен ізбен мазмҧндас. Ҽр кластың 

бағдарламасы мен оқулығын салыстыра кҿрсету алдағы ҥлкен ізденісті қажет ететін жҧмыс деп 

есептейміз. 

Ҿз кезеңі ҥшін ҿзекті мҽселелер қатарынан саналған бағдарлама, оқулық жасау сияқты жайттар 

жалаң теориялық қағидаларды емес, сонымен бірге практикалық шешімдерді қажет еткен. Бҧл 

жҿнінде Р.Сыздықова: «Қ.Жҧбановтың кҿп кҥш салған, барша білім мен жігерін жҧмсаған салалары – 

терминология мен алфавит, орфографияға, мектеп, жоғары оқу орны мен программалары мен 

оқулықтарын жазуға байланысты жҧмыстар болды», - деп жазады /3;40/. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. Жҧбанов Қ. Қазақ тілі жҿніндегі зерттеулер. А., 2000 
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МЕКТЕПОҚУШЫЛАРЫН Қ.ЖҦБАНОВ  ЕҢБЕКТЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУ  

 

Ҽжімкі А.С.  

Байғанин ауданы, Алтай батыр ауылы,    

А.С.Пушкин атындағы орта мектептің 

қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні  мұғалімі 

 

Профессор Қ.Жҧбанов қазақ тіл білімін  қалыптастырудың алғашқы кезеңінде еңбек етіп, қазақ 

тілінің сол тҧстағы заман талап еткен ең қажетті  мҽселелері бойынша зерттеулер  жасап, кейінгі 

ҧрпаққа ҿзінің қҧнды ойларын қалдырды. Қазіргі кезде де ғалымның еңбектері ғылыми мҽнін жойған 

жоқ. Ол тек қазақ тіл білімі  саласын зерттеумен ғана шҧғылданып қоймай,  жалпы тҥркітану 

мҽселелеріне де  белсене араласады. Сондықтан мектепте профессор  Қ.Жҧбановтың  еңбектерін 

таныстырып, оны оқыту жолдарын қарастыру қажет.  Қ.Жҧбанов  ҿмір сҥрген кезде қазақ ҽліпбиі, 
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жазуы, терминологиясы, тілдің фонетика, лексика-грамматикалық жҥйесін жасаудың алғашқы 

ізденістері  басталған болса, осы істердің басында ғалым белсене еңбек етті. Кезінде ғалым 

Ҽ.Дербісалин: «Қҧдайберген Жҧбанов – негізінен тіл білімінің маманы бола тҧрып, халқымыздың 

арғы-бергі тарихын, ҽдебиетімен мҽдениетін, ҿнерін, сонымен қатар, Орта Азия халықтары  мен 

Шығыс, Батыс елдерінің мҽдениеті, ҽдебиет, ҿнер тарихын терең білген ғҧлама ғалым. Бҧл 

шындықты ғалымның қаламынан шыққан ҽрбір еңбектен-ақ кҿруге болады»,-деген еді[1.55]. 

 Қ.Жҧбанов 1935 жылы қазақ ҽліпбиі мен емлесін жақсартудың жобасын ҧсынды. Онда 

халықаралық жҽне орыс тілінен енген терминдерді орысша жазылуына жақындатып таңбалау, кейбір 

қосар дыбыстарды жалаң ҽріппен беру, біріккен сҿзді қосып жазу туралы пікір айтты. Қ.Жҧбанов 

Қазақстанның Мемлекеттік терминологиялық комиссиясының тҿрағасы бола жҥріп,  термин жасау 

ісіне мамандарды жҧмылдырып, олардың дайындаған материалдарын ғылыми тҧрғыдан реттеп, 

жҧртшылық талқысына салып, тҽжірибеге енгізуді қадағалады. Қ.Жҧбановтың – 1935 жылы 

Мемлекеттік терминкомның атынан ҧсынылған термин жасау бағытындағы жобасындағы 

принциптер қазақ терминологиясын жасаудың ҥлгісі ретінде ҽлі кҥнге дейін қолданылып 

келеді[2.349]. Ғалымның «Қазақ сҿйлем мҥшелерінің орны тарихынан» деген кітабында  қазақ 

тіліндегі сҿйлем мҥшелерінің тарихын басқа тҥркі тілдерімен байланыста  зерттейді [2.409].  «Жаңа 

грамматиканың жаңалықтары жайынан»(1937) мақаласында сҿйлeм мҥшeлeрін бeлгілeгeндe 

тҧлғалық принципті eскeру кeрeк, топтастырылғанда баспалдақты принципті ҧстанған жҿн дeп 

eсeптeйді. Бастаyыш пeн баяндаyышты сҿйлeмнің іргeсі дeй кeлe, тҧрлаyсыз мҥшeлeрді айқындаyыш 

дeп атайды да, оларды eкігe бҿліп, жалғаyсыз сҿздeрді анықтаyышқа, жалғаyлы сҿздeрді 

толықтаyышқа eнгізeді. Сонда бҧл классификация мағынасына қарай жіктeyдeн eмeс, сыртқы 

бeлгісінe, байланысy амалына қарай топтастырылyға нeгіздeлгeн. Сҿйлeм мҥшeлeрінің ішінeн 

баяндаyышты бірінші қарайды.Қ.Жҧбановтың синтаксиске қатысты ойлары   қазіргі қазақ тілі 

синтаксисінің ғылыми негізін қалыптастырудағы ғылыми   терең зерттеулердің  бастауы, оның ҽр 

тҥрлі аспектіде  одан ҽрі зерттелуіне  дҧрыс  бағдар берген ҧстанымдар болды [2.214].  

«Ауыл мҧғалімі» (қазіргі «Қазақстан мектебі») журналында «Жаңа грамматиканың жаңалықтары», 

«Шылаулар», «Қос сҿздер», «Біріккен сҿздер», «Ҽдіс, бағдарлама мҽселелері», т. б. мақалаларын 

жариялады. Ол ҿзінің «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» атты  ҽдеби-публицистикалық еңбегінде 

Абайдың қазақ ҽдеби тілін дамытудағы, ҽлеуметтік ой-санадағы орнын, ақындық шеберлігін, 

композиторлығы мен ҿлең қҧрылысына енгізген жаңалығын тҧңғыш кҿрсетіп, ҽділ бағалады. «Қазақ 

музыкасында кҥй жанрының пайда болуы жҿнінен» деген зерттеуінде «ҽн», «би», «бақсы», «жыр», 

«домбыра», «кҥй», «қобыз», «сыбызғы», «толғау» сҿздерінің этимологиясын ашу арқылы қазақ 

музыка мҽдениетінің тарихы ертеден басталатынын кҿрсетті[2.273]. 

Профессор Қ. Жҧбанов ҿзінің «Буын жігін қалай табуға болады?» деген еңбегін ҽдістемелік талдау 

қатарына қосқан. Алайда, бҧл еңбек те таза ҽдістемелік аяда қалып қоймай, қазақ тілінің буын 

қҧрылысын тҥбегейлі танып барып жазылған ғылыми теориялық зерттеу еңбек болып шыққан. 

Ғалым бҧл еңбегінде қазақ тілінің буындарын қазіргі мектеп грамматикасындағыдай ҥш тҥрге 

бҿлмей, алты тҥрге бҿледі. «Олар: Жалаң буын,   Ашық буын,  Тҧйық буын,  Бітеу буын,  Ауыр тҧйық 

буын, Ауыр бітеу буын,-деп  бҿлуі, біріншіден – қазақ тіліндегі буын санын дҧрыс ажыратқандығы 

болса, екіншіден, мектеп оқушыларына тҥсіндірудің қиындығын ескерген деп есептейміз»,- деп 

кҿрсетеді[3.99]. Қ.Жҧбановтың буын типологиясы туралы кҿзқарастары қазір де ғылыми 

маңыздылығымен қҧнды. Ол қазақ фонетикасында буынның жылысуы мен кірігуі, буынның жуаны 

мен жіңішкесі туралы мҽселелерді де алғашқы болып сҿз етті. Қ.Жҧбанов еңбектерімен танысу 

барысында оның  тіл дыбыстарын фонология тҧрғысынан қарастырғанына кҿз жеткіздік. Қ.Жҧбанов 

«қазақ тілі - буыншыл тіл» дей отырып, қазақ сҿздерінің буынға негізделгенін айтып, дыбыстың 

фонологиялық қызметін буын заңдылықтарымен байланыста қараған. Қазақ тіліндегі дыбыстардың 

нағыз фонологиялық қызметі буын деңгейінде кҿрінетіндігі қазіргі зерттеулерде де жан-жақты 

пайымдалғанын, тҥркі тілдерінде – сингармонизм екендігін білеміз. Қ.Жҧбанов кезеңінен бастау 

алған фонологиялық зерттеулер бҥгінгі кҥні жаңаша ізденістермен  жалғасын тапты. Қ.Жҧбанов қазақ 

тіліндегі буын типологиясын алғаш рет жан-жақты зерттеп, ҿзінің орынды пікірлері арқылы кейінгі 

зерттеулерге жол кҿрсеткен аға буын ғалым деп білеміз. Қ.Жҧбанов қазақ тіліндегі буын 

типологиясын алғаш рет жан-жақты зерттеп, ҿзінің орынды пікірлері арқылы кейінгі зерттеулерге 

жол кҿрсеткен аға буынның кҿрнекті  ғалымы  деп білеміз[3.103]. 

Қ.Жҧбанов емле жасау жҿнінде ҿз ойларын былайша тҧжырымдайды: «Қазақтың ҽдеби тілінде 

ҧстап-тҧтынылатын сҿздердің бҽрі де дҧрыс жазылып, ҽрқайсының ҿзіне меншікті тҧрақты таңбасы 

болуы керек те, сол тҧрақты тҥрден айнып, басқаша жазылған жазудың бҽрі де қате делінетін болуы 

керек. Бірақ ол ҥшін мына сҿз «таза қазақша», мынаның «тегі жат» деп, - сҿз-сҿздің тегін қосып 
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жатудың қажеті жоқ: тегі қайдан шықса да бҽрі бір, қазақ тіліне кірген сҿзддің бҽрі де қазақтың ҿз 

сҿзі делінуі керек», - дейді [2.337]. Ол ереже жасауда негізгі есте болар жай, «емле жеңіл болу ҥшін 

ереженің санын да, ережеге кҿнбейтін одағай қалыптардың санын да қҧр тек «аз ету» шарт емес, 

қайта тілде бар, емлеге керекті қалыптардың бҽрінің тҥгел тексеріліп, ереже болып қорытылып 

шығуы шарт», - дейді [2. 340]. Басқа тілден енген сҿздерді дҧрыс жазу ҥшін олардың дыбысталу 

қалпын бҧзбау қажет, яғни алфавитке сол тілдің дыбысын дҽл жеткізе алатын таңба болуы керектігін 

айтып, халықаралық мҽні бар сҿздерді дҧрыс таңбалау мақсатында қазақ ҽліпбиіне «ф, х, һ»  

ҽріптерін енгізу туралы да ҧсыныс жасайды [2. 310]. Сондықтан   жазу тарихын білу ҥшін мектепте 

профессор  Қ.Жҧбановтың  еңбектерін оқытуға назар аударған жҿн.   

«Ауыл мҧғалімі» (қазіргі «Қазақстан мектебі») журналында мҧғалімдерге арнап қазақ тілін оқыту 

ҽдістемесі туралы, кітапты қалай пайдалану, оқулықтағы материалдарды оқушыларға қалай нҽтижелі 

игерту мҽселелерін кҿтеріп отырды. Ғалым 5-6 класқа арнап жазылған «Қазақ тілі грамматикасы» 

оқулығымен қатар, бҧл оқулықты қалай пайдалану қажеттігі турасында арнайы ҽдістемелік еңбек те 

жазған. Автор бҧл еңбегінде ҿзге елдерге тегіс тараған грамматиканың дайын ҥлгілерін қолданбай, 

қазақ тілінің грамматикасының ҥлгісі мен жҥйесін тілімізге тҽн ҿзіндік ерекшеліктерінен іздейді. 

Ғалым педагогика мен дидактиканың принциптері мен ҽдіс – тҽсілдерін іріктей келіп, олардың ішінен 

нақ қазақ тіліне ғана тиімділерін таңдап алып, соларға сай дидактикалық принциптерді белгілейді. 

Мҧның ҿзі қазақ тілінің ҽдістемесін жҥйелеуге қажетті баға жетпес жаңалық еді[4.12]. 

Қорыта айтқанда,  профессор Қ.Жҧбановтың  еңбектерін мектепте оқытуға, оқушыларға терең 

таныстыруға  назар аударған жҿн , себебі  қазақ тіл біліміне  қосқан  ҥлесі ҿте зор, оның   ғылыми  

мҧрасы  бҥгінгі  ғылым  қуған  ҧрпаққа  да  қызмет ете береді. 
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Қазақ халқының адамгершілік тҽрбие беру тҽжірибесі ғасырлар бойы қалыптасып,  ҧрпақтан 

ҧрпаққа теңдесі жоқ сый ретінде беріліп отырылды.  Ҧлтымыздың озық ойлы ғалымдары, 

педагогтары мен ағартушылары, ақын-жазушылары нағыз адамдық  моральдың – «халықтық 

мораль» екендігін жазады. Халықтың жасампаз шығармашылық тҽжірибесі, орнықты 

қағидалары мен мҧрат-мҥддесі, қоғамдық мінез-қҧлық ережелері, бала тҽрбиесі туралы 

кҿзқарасы бейнеленген ҧлттық педагогикасы бҥгінге дейін атадан балаға мирас болып беріліп 

отырған кҿркем туындыларда, ауыз ҽдебиетінің озық ҥлгілерінде, музыкалық шығармаларда, 

қолҿнерде, салт-дҽстҥр мен ҽдет-ғҧрыптарда кҿрініс тапқан. Демек, адами қасиеттерге баулитын 

нҽрестенің сезімін ананың ҽуенімен оятатын бесік жырлары, даналыққа толы мақал - мҽтелдер, 

жҧмбақ - жаңылтпаштар, қиял - ғажайып ертегілер мен ойындар – адамгершілік тҽрбиесін беру кілті – 

халық педагогикасында жатыр деуге болады. Қазіргі кезеңдегі білім берудің ҿзекті мҽселелерінің бірі 

– жас ҧрпаққа рухани - адамгершілік тҽрбие беру болып отыр. Біздің жҥгінетін негізгі арқауымыз – 

халықтық педагогика болмақ. 

Халықтың дҽстҥріндегі адамгершілік тҽрбиесі ҿз алдына ҥлкен бір мектеп. Бала тҽрбиесіне 

ерекше кҿңіл бҿлген халқымыз – ҿтірік, ҿсек, еріншек, мақтаншақ, малшашпақ, даңғой, қыңыр, есер, 

жҽдігҿй, екі жҥзділік жҽне  т.б. сияқты адамды аздыратын касиеттерден ҧрпағын сақтандырып 

келген. «Атаның баласы болма, адамның баласы бол» деген қағиданы ту еткен халық ҧрпағының 

кҿпшіл, иманжҥзді, инабатты, қайырымды болуын қалаған. 

mailto:ayala45@mail.ru


418 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Болашаққа бағдар – рухани 

жаңғыру» атты мақаласында «Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай тарихи тҽжірибе мен ҧлттық дҽстҥрлерге 

шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сҥрінбей ҿткен озық дҽстҥрлерді табысты 

жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ҧлттық-рухани 

тамырынан нҽр ала алмаса, ол адасуға бастайды. ...Ҧлттық жаңғыру деген ҧғымның ҿзі ҧлттық 

сананың кемелденуін білдіреді. Ҧлттық салт-дҽстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, ҽдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сҿзбен айтқанда ҧлттық рухымыз бойымызда мҽңгі қалуға тиіс.» - деп ҧлттық 

салт-дҽстҥрлердің ҧрпақ тҽрбиесіндегі маңызын ерекше кҿрсетеді.[1, 1б.] 

Жас ҧрпақтың адамгершілік тҽрбиесі халықтың моральдық-этикалық дҽстҥрлермен тығыз 

байланысты. Халық тҥсінігінде Отанға, туған елге, жерге деген сҥйіспеншілік, ҿз ҧлтына 

берілгендік, парасаттылық, ҽділеттілік, қарапайымдылық, достыққа, махаббатқа адалдық тҧлға 

адамгершілігінің басты белгісі болып табылады.  

Халық тҽрбиені жҥзеге асыруда халық педагогикасы туындыларының мҥмкіндіктерін тиімді 

пайдаланады. Бҧл туындыларда ақиқат, шынайылылық орын алады, халықтың арман-тілегі, маңызды 

педагогикалық қағидалары мен дидактикалық ҧстанымдары бейнеленеді.[2, 6б.] 

Қазақ халқының болмысында ерекше орын алатын – оның бай ауыз ҽдебиеті. Ауыз ҽдебиеті 

халқымыздың рухани ҿмірін бейнелейтін мҽдени мол мҧра. Ықылым замандарда халқымыздың жазу-

сызуы болмаған кездегі педагогикалык идеялары ҧрпақтан ҧрпаққа тек ауыз ҽдебиетінің мҧралары 

арқылы жетіп отырды. Ертегілер мен батырлар жырларында, мақал-

мҽтелдерде,халықтыңшешендіксҿздеріменайтысдҽстҥріндеталай-

талайпедагогикалықойлармен тҧжырымдарды кездестіреміз. Бҥгінде бала тҽрбиесінде осы мҧраларды 

кеңінен пайдаланудың қажеттілігі артпаса кеміген жоқ. 

Халық ауыз ҽдебиетінің нҧсқаларынан жоғарғы адамгершілік идеяларды аңғаруға болады. 

Адамгершілік тақырыптағы мақалдарда кҿбіне жақсылық пен жамандық, зҧлымдық пен ҽділеттілік 

туралы проблемалар кҿтеріледі. Жастарды еңбек етуге, еңбекті сҥйе білуге шақырады. 

Жаксы адамның негізгі қасиеті еңбек сҥйгіштік деп тҧжырымдайды. Халық ауыз ҽдебиетінде 

гуманизм, патриотизм,  отансҥйгіштік, ҧйымшылдық, жігерлік, адалдық, табандылық жҽне т.б. 

адамгершілік касиеттер ҥлкен орын алады. Оны қазақтың мына мақалдарынан кҿре аламыз: «Ҿлімнен 

ҧят кҥшті», «Ақылды болсаң, арыңды сақта», «Қоянды қамыс ҿлтіреді, ерді намыс ҿлтіреді», «Туған 

жердің тауы ыстық», «Ердің атын ел шығарады», «Ер жігіт елі ҥшін туады, елі ҥшін ҿледі», «Жарлы 

болсаң да, арлы бол», «Жақсы адам қала тҧрғызады, жаман адам араздық туғызады»жҽне т.б. 

Адамгершілік тақырыбы - мҽңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Себебі, адам бар жерде тҽрбие бар. 

Адамгершілік тҽрбиесінің педагогикалық ережелері болмағанмен, эпостық, фольклорлық 

шығармаларда ҥлгілері бар. «Қобыланды  батыр», «Қамбар батыр», «Алпамыс батыр», «Ер Кҿкше», 

«Ер Тарғын» жҽне т.б. жырларда қазақ халқының сыртқы жауларына қарсы кҥресін, ҿз арасынан 

елінің бостандығы ҥшін, халқы ҥшін шыққан батырларын мақтан етеді. Халық ҽр уақытта да ҿз 

батырларын кейінгі ҧрпаққа ҥлгі етіп отырды. Отан, халық ҥшін ерлікке шақыра отырып, батырға тҽн 

негізгі қасиеттер: намысқорлық, уҽдеде тҧрушылық, адалдық, тазалық, жолдастық-достық 

қасиеттерді дҽріптеді. 

Адамгершілік тҽрбиенің мазмҧнын моральдық кодекс, сондай-ақ педагогикалық білімдердің 

ҿзіндік энциклопедиясы болып табылатын этикалық қалыптар жиынтығы қҧрайды. Халық Отанға 

берілгендік, адамға сҥйіспеншілік, еңбекті сҥю, сыпайылық ерлік, адалдык, қарапайымдылық секілді 

адамгершілік сапаларды қашанда дҽріптеді. Мҧнымен қатар жалқаулық, мақтаншақтық, дҿрекілік, 

ҿзімшілдік, қызғаншақтық, қорқақтықты мейлінше айыптайды.[3,15б.] 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тҧратын ҧлы мҧрат - міндеттерінің ең бастысы - ҿзінің 

ісін, ҿмірін жалғастыратын салауатты, саналы ҧрпақ тҽрбиелеу. Ҧрпақ тҽрбиесі - келешек қоғам 

тҽрбиесі. Ҧлы ғҧлама Ҽл Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, рухани тҽрбие берілуі керек, 

тҽрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық ҿміріне апат ҽкеледі» - 

деген, олай болса білім мен тҽрбие егіз екенін естен шығармай барынша бҽсекеге қабілетті тҧлғаны 

тҽрбиелей отырып сапалы білім, саналы тҽрбие беруді басты бағыт етіп ҧстау қажет. 

Қазақ дҥниесіндегі адамзат перзенті ҥшін ҥлгі боларлық қҧндылықтардың бірі – халықтың 

қонақжайлылық қасиеті деуімізге болады. Қонақжайлылық – ҧлттық тҽрбиенің айнасы іспеттес. 

Қазақтың қонақты кҥту мҽдениеті тым ежелден қалыптасқан. Қазақтар ҥйге келген бҿтен адамды 

«қҧдайы қонақ» деп қабылдаған, ол дҽстҥрді жақсы ырымға жорыған. Сол себеппен ҿмір мҽйегіндегі 

басқа дҥниелер тҽрбиенің кҿмегі арқылы жҥргізіліп ҿзінің қағидасын қалыптастырады. Жас баланың 

қонақжай, жайдары мінезді, қолы ашық болуы –  ата-анаға сын.   

Қазақ халқындағы ҥлкендерге деген сыйластық кҿзқарасты орнату мақсатында халық арасында 
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кең тараған моральдық ережелердің де мінез-қҧлық мҽдениетін қалыптастыруда ықпалы зор. 

Мысалы, ҥлкеннің сҿзін бҿлмеу, ҥлкенге жол беру, сҽлем беру, ақылын тыңдау жҽне т.б. Ҥлкен ҿмір 

мектебінен ҿткен қазақ ақсақалдарының талабы ҥлкенге де кішіге де ортақ, ешқандай талқыға 

тҥспейтін моральдық ережелер. Олар жастарды ата дҽстҥрін сақтауға ҥйретті, рухани адамгершілікке 

бағдарлады, болашаққа сенімін арттырды. Адамгершілікке тҽрбиелеудің ата-ана мен ҥлкендер ҥлгісі, 

тікелей жҽне жанама ескертулер, мадақтау мен жазалау ҽдістері, ым-ишараның балалар мен 

жастар ортасында ғана емес, сондай-ақ ҥлкендер арасында да кеңінен тараған кҿптеген нҧсқалары 

бар. Халықтың адамгершілікке тҽрбиелеуде қолданған ҿзіндік ҽдіс-тҽсілдері мен қҧралдарын 

атауға болады. Олар: кҿрсету, ҥйрету, жаттықтыру, сендіру, ҿтіну, кеңес, мақҧлдау, сҽттілік тілеу, 

тыйым салу, ант беру, кҥшейту, сҿгіс, бата беру жҽне т.б. 

Халқымыздың ҿткендегі ҿмір тҽжірибесінен туып, ғасырлар бойы салт-санасында, ауыз ҽдебиеті 

мҧраларында сақталған бай мҧрасын кеңінен пайдаланудың бҥгінгі таңда, яғни жан-жақты дамыған 

жаңа ғасыр адамын қалыптастыруда  тҽрбиелік, мағыналық мҽні зор жҽне ол кҥні бҥгінге дейін ҿз 

мҽнін жойған жоқ. 
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Мектеп оқушыларын патриоттыққа тҽрбиелеу еліміздің егемендігін сақтап, ҿркениетті елу ел 

қатарына қосылуы қажеттілігінен туындап отыр. Елбасы Н.Назарбаев ―Қазақстанның болашағы – 

қоғамның идеялық бірлігінде‖ атты еңбегінде ҧлт ішіндегі бірлікті нығайту, отансҥйгіштікке 

тҽрбиелеу, азаматтық келісім ахуалын жасау мҽселелеріне тоқталып, ―Біздің тағы бір аса маңызды 

идеологиялық міндетіміз – қазақстандық отансҥйгіштікке тҽрбиелеу, ҽрбір азаматтың ҿзін-ҿзі айқын 

билеуін қалыптастыру. Шынайы отансҥйгіштікті, нағыз азаматтықты қалыптастыру жеке бастың ҿзін 

саяси тҧрғыдан айқын сезінуін, ҿз Отанын саналы тҥрде таңдауын кҿздейді‖– деген.  

Патриотизмнің тарихи элементтері туған жерге, ана тіліне, салт-дҽстҥріне сҥйіспеншілік тҥрінде 

ықылым заманнан қалыптаса бастаған. Таптық қоғамда патриотизмнің мазмҧны да таптық тҧрғы да 

кҿрініс табады, ҿйткені ҽрбір тап Отанға деген кҿзқарасын ҿз мҥддесі тҧрғысынан білдіреді.  

―Патриотизм‖ ҧғымына сҿздіктер мен ғылыми еңбектерден анықтама беріліп, педагогика 

ғылымында патриоттық тҽрбиенің зерттелуіне сипаттама жасалды. Қазақ тілінің тҥсіндірме 

сҿздігінде: ―Патриот – Отанын, халқын, жері мен суын шынайы сҥйетін, халық мҥддесі ҥшін бар 

кҥш-жігерін, қабілетін аямайтын адам. Олар - ҿз отанының жалынды патриоты, ҿнеркҽсіп, ауыл 

шаруашылығының озаттары. Ҿз отанын, халқын шексіз сҥюшілік – барша кҥш-жігерін отан 

мҥддесіне арнаған адамға тҽн терең сезім‖– деп анықтама берілсе, Қазақ кеңес энциклопедиясында 

―патриотизм‖ – дегеніміз (грекше patris – Отан, туған жер) Отанға деген сҥйіспеншілік. Бойындағы 

кҥш-қуаты мен білімін Отан игілігі мен мҥддесіне жҧмсау, туған жерін, ана тілін, елдің ҽдет-ғҧрпы 

мен дҽстҥрін қҧрмет тҧту сияқты патриотизм элементтері ерте заманнан қалыптаса бастайды‖» 

[1;158]  – деп кҿрсеткен. Ал Ҥлкен кеңес энциклопедиясында ―Социалистік қоғам азаматының 

патриотизмі ҿз Отанына, бҥкіл социалистік елдер ынтымақтастығына берілгендік пен адалдықтан 

тҧрады‖ – делінген. Ал философиялық тҥсіндірмеде: ―патриотизм (грекше patris – Отан) мазмҧны 

Отанға сҥйіспеншілік, оған шынайы берілгендік, оның ҿткені мен бҥгінгісі ҥшін мақтаныш, Отан 

мҥдделерін қорғауға ҧмтылу болып  табылатын адамгершілік жҽне саяси принцип, ҽлеуметтік сезім‖ 

деп қарастырылады.  

Дегенмен де, біздің зерттеу нысанымыз болып отырған патриотизм ҧғымын ҽскери-жазушы, 

халық батыры Бауыржан Момышҧлы педагогикалық-психологиялық тҧрғыдан ҿз шығармаларында 

жан-жақты қарастырған. Біз Бауыржан Момышҧлының «патриотизм» ҧғымына берген анықтамасын 

зерттеу жҧмысымызға тірек етіп аламыз.Жазушы ―патриотизм – Отанға (мемлекетке) деген 

сҥйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы, қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей 
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байланыстылығын сезіну, ҿзіңнің мемлекетке тҽуелді екеніңді, мемлекетті нығайту дегеніміз – жеке 

адамды кҥшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм дегеніміз – мемлекет деген 

ҧғымды, оның жеке адаммен барлық жағынан: ҿткенімен, бҥгінгі кҥнімен жҽне болашағымен қарым-

қатынасын біріктіреді‖,- дей отырып,  ―Ҧлттық мақтаныш сезімі дегеніміз белгілі бір немесе басқа 

ҧлт адамының кҿптеген жеке мақтаныш сезімінің жиынтығы болып табылады, ҧлттық мақтаныш 

сезімі ҽрбір ҧлт адамы ҥшін бҧзылмас заң‖ – деп, ҧлттық патриотизмнің негізгі қасиетін атап 

кҿрсетеді. Бауыржан Момышҧлы ҧлтжандылық пен ҧлтшылдықтың да ара жігін ашып кҿрсетеді: ―Екі 

тҥрлі ҧғым бар: ҧлттық рух – бҧл асыл қасиет, ҧлтшылдық – бҧл ҧлт ішіндегі жеке адам бойындағы 

кҿркеуделік. Бҧл мҽселені дҧрыс тҥсіне білу керек‖ – деген сҿздерінің жоғары сынып оқушыларына 

патриоттық тҽрбие беруде мҽні зор.  

Бауыржан Момышҧлы - ержҥрек жауынгер, атақты қолбасшы, ҽскери жазушы. Ең бастысы - ҽр 

қылығымен, ҽр кҿзқарасымен, бар болмысымен қазақтың намыстан жаралған халық екенін 

мойындата алған тҧлға. Бауыржан Момышҧлының отызға енді ілінген шағынан-ақ есімі аңызға 

айналды, даңқы ҽлемді шарлады. Ҧлтжандылықтан жаралған батырлық бейнесі тарих белдерін 

аралап, жыл ҿткен сайын ―тот баспас саф алтындай жарқыраған‖ ерлік жолын жалғастыра отырып, 

ҽдебиетіміз бен мҽдениетіміздің қаһарманына айналды. Ҿзі ҥшін емес, халқы ҥшін, сол елінің аты 

ҥшін бейбіт ҿмірде де кҥрестен, ерлік пен табандылықтан қайтпаған Бауыржан Момышҧлының ҿрлік 

бейнесін Қасым ақын былай жырлайды: 

  Нақ сол кезде естідім ер дҥбірін, 

  Атағы атын алып келді бҧрын,  

  Ҥстінде туған елдің тҧрды толқын 

  ―Бауыржан Момышҧлы‖ - деген бір ҥн. 

Б.Момышҧлының қол бастаған батырлығы мен интеллектуалды ой-сананың  да айтулы еріне 

айналған даңқы бҥкіл Одақ халқы мен кҥллі ҽлем жҧртшылығына тҧтас жайылуымен дараланады. 

Сондықтан да, ҧрпақтар арасындағы сабақтастықты сақтау, оны ҥзбей атадан балаға, ҧрпақтан-

ҧрпаққа мҧра етіп жалғастыру – педагогика ғылымында  тҽрбиенің ҿзекті мҽселелерінің бірі.  

Патриоттық тҽрбие беруде Бауыржан Момышұлының шығармаларының мүмкіндіктері кең. 

Ҿйткені ол біріншіден, жас ҧрпақты тҽрбиелеуде адамгершілікке  баулудың басты қҧралы, рухани 

дҥниесі байиды, ниет-танымы, ҿмірлік кҿзқарасы қалыптасады;   екіншіден, ҧлттық тҽлім-тҽрбие, 

отбасы тҽрбиесі мен салт-дҽстҥр, ҽдеп-ғҧрыптарға бай тарихи мҧра, үшіншіден, Ҧлы Отан соғысында 

жанқиярлықпен соғысқан ҧлдарымыз бен қыздарымыздың бейнесін жҽне ерен ерліктерін 

ҧмыттырмауға мҥмкіндік беретін танымдық мҧра. 

№ Компонент  Ӛлшемдер Кӛрсеткіштер 
1 

 

 

 

Мотивациялық  Б.Момышҧлы 

шығармаларындағы 

патриоттық 

тағылымдары 

арқылы 

отансҥйгіштік іс-

ҽрекеттерге 

қызығуы  

 

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттық тағылымдарын ҥйренуге талпынысы, 

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттық тағылымдар арқылы отансҥйгіштік іс-

ҽрекеттерді қажетсінуі; 

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттық тағылымдар арқылы отансҥйгіштік іс-

ҽрекеттердің ҽлеуметтік мҽнін тҥсінуі; 

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттыққа баулитын бейнелерге қызығушылығы 

жҽне аялы кҿзқарасы; 

-Б.Момышҧлы шығармаларындағы патриоттық 

тағылымдарды елжандылық сезіммен қабылдауы. 

2 Мазмҧндық-

танымдық  

 

Б.Момышҧлы 

шығармаларын-

дағы патриоттық 

идеялар арқылы 

отансҥйгіштік 

туралы тҥсініктері  

 

-Б.Момышҧлы шығармаларындағы патриоттық 

идеялары арқылы отансҥйгіштік туралы тҥсініктері 

болуы;  

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттық идеялардың мҥмкіндіктерін білуі жҽне 

тҥсінуі; 

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттық идеялардың  мазмҧнымен таныс болуы; 

-Б.Момышҧлы шығармаларындағы патриоттыққа 

баулитын  бейнелердің ҿзіндік ерекшеліктерін кҿре, 

тҥсіне білуі. 

3 Іс-ҽрекеттік  Б.Момышҧлы 

шығармаларын-

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттық идеяларды  талдай  білуі; 
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дағы патриоттық 

идеялар мен 

отансҥйгіштік, 

ҧлтжандылықты 

оқушылардың 

тҽжірибеде жҥзеге 

асыруды игеруі  

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттыққа баулитын  бейнелерге еліктеуі, ҥлгі 

тҧтуы; 

- Б.Момышҧлының ерлік істерін, патриоттық 

идеяларын талдағанда  ҿзінің патриоттық 

кҿзқарасын кҿрсете білуі; 

- Б.Момышҧлы шығармаларындағы 

патриоттық идеялар мен отансҥйгіштік, 

ҧлтжандылық, елжандылық кҿріністерді ҽңгімелей 

білуі, оған деген ҿз ойын жеткізе білуі. 

1-кесте - Бауыржан Момышҧлының шығармаларындағы жоғары сынып 

оқушыларынпатриоттыққа тҽрбиелеудің моделі 

 

Бауыржанның ҽдеби-кҿркем кітап, мақала, ҿлең мен хаттары жҽне басқа да шығармалары ҽлі 

кҥнге дейін қҧнын жоймай, рухани ҿміріміздің қорында мҽңгілік орын алады. Қазақ халқы: «Ақын – 

елдің еркесі, батыр – елдің серкесі» [2;36] деп ақын мен батырды айрықша қастерлеген, қадірлеген 

халық. Батырда осы екі қасиеттің екеуі де бар. 

Қырықтың қырқасына шығуға жақындаған кезде жазған бір ҿлеңінде ол: 

Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде, -  

Деп жылар сорлы қазақ мен ҿлгенде. 

Ҧрпақ атар сексен мен жҥздігімді, 

Тарихтың тҥкпірінен сҿз келгенде, - деп толғаныпты. «Салмақтайтын саналы ер табылса, Атаусыз 

неге қалсын менің атым!» деген сенімді оймен тҥйінделетін шумақтары да бар. Бауыржан 

Момышҧлы қазақ рухының ҧзақ-ҧзақ теперіштерден кейін қанды майдан даласында қайта тепсініп 

кҿрінген сесті де адуын сілкініс-бҧлқыныс іспетті.  

 Б.Момышҧлының ҥлкен ҽдебиетке келуінен де оның отаншылдығын, ҿз қаруластарына деген 

сҥйіспеншілігін кҿреміз: «...Менің кҿп достарым, майдандастарым опат болды. Егер солар белгісіз 

кҥйде қала берсе, онда оның ҿзі тірі қалғандардың арына, бҽрінен бҧрын ҿз басының ары-намысына 

шек келтірген болар еді», - деген екен Бауыржан ата.  

Бауыржан Момышҧлы – тума талант, дарынды командир. Архивте сақтаулы соғыс кезінде Кеңес 

Одағының Батыры атағына бірнеше рет ҧсынылып, жҥзеге асырылмаған ҧсыныстар, кҿптеген 

жауынгерлік хабарламалар мен мҽліметтер – соның дҽлелі. Ҿйткені ол сол кезде ҽскер 

басшыларының кҿзіне тҥсті жҽне сарбаздардың қҧрмет тҧтар тҧлғасына айналды.  

Бауыржан Момышҧпының ҽскери ғылым мен кҿркем ҽдебиетке, сонымен бірге ҧлтына, 

жалпыадамзатқа арнаған қоғамдық-ҽлеуметтік жҽне шығармашылық қызметін тануға 

шығармалары тарихи негіз бола алады.  

Бауыржан Момышҧлы - Қазак елі тарихындағы қолбасшылар - Салқам, Жҽңгір,  Жалаңтҿс 

БаһадҥрСейітқҧлҧлы,Абылайхан,Ҽбілқайыр хан, Табын   Бҿгенбай,  Тоғанас,   Қабанбай,  Жҽнібек, 

Наурызбай,  Кеңесары жҽне т.б. батыр қолбасшылардың ҽскери-жауынгерлік ҽдістерін  зердесіне 

тоқып ҿскен, ҧлттың елдік, ерлік дҽстҥрлерін терең сезіммен сҥйіп, кҧрметтеп ҿткен халык перзенті. 

1943 жылдың аяғы мен 1944 жылдың басында Жамбылға сҽлем бере барғанда ақынның: «Батыр 

болсаң сен Ҿтеген мен Сҧраншыдан кҥштімісің, соны айтшы?» - деген сҧрағына Бауыржанның 

кайтарған жауабынан оның азаматтық жан дҥниесін танимыз: «Ҿтеген қаптап келе жатқан ҿрт сияқты 

да, Сҧраншы арқырап акқан су сиякты батыр болатын. Дҥниеде от пен судан кҥшті жоқ. Мен сол 

ешқайсысына да тең келе алмаймын. Мен оттың ҧшкыны, судың тамшысы ғанамын, Жҽке!» («Дастан 

ата» кітабынан). 

Бауыржан-ҽскери ғылымның теориялық тҧрғыдағы стратегиялық-. тактикалық қағидаларының 

дҽстҥрлі  негіздерін  сақгаушы  жҽне шығармашылықпен   дамытушы   болды.   Ең   бастысы   

Бауыржан Момышҧлының ҽскери туындылары, очерктері мен макалалары ҽскери-ғылыми 

тҧжырымдарды толық қамтиды.  

Бауыржан Момышҧлы ҧрыс қимылдарында шегінбей, жаудан ҥрейленбей, керісінше жолдардың 

ҿн бойында шиыршық атқан серіппелі бҧрмалармен шегіне отырып, дҧшпан колонналарына 

тҧтқиылдан соққы жасады, оның техникасы мен адам кҥшін шығынға ҧшыратты, сҿйтіп дивизияның 

негізгі кҥштерінің қорғаныс шебіне шыққанша, жауды ҽдбен титықтатып, сілесін қатырды. Ҽсіресе, 

елді мекенде тынығуға жайғасқан дҧшпанды тҥнде оқыстан соғып, оқты тҿпелей жаудырып алып, 

елді мекенің тҧс-тҧсынан шағын топтармен жасалған шабуыл олардың ҥрейін ҧшырып, ал 

қашқындарын қапталдағы пулеметшілер баудай тҥсірген. Батальон ҽрекетінің бҧл тҥрін Ким 

Серікбаев «Бауыржан серіппесі» деп атаған. Бауыржан Момышҧлы – жоғары ҽскери маман, 
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сарапшыл сардар, терең толғамды, кең қҧлашты, қолбасшылық дарыны ерекше ҽскери тҧлға.  

Жаратылысынан ғажап ақылдылығы мен ержҥректілігі, қайнаған кҥш қуаты, қайтпас қайтар-

жігері Баукеңді кҿзі тірісінде-ақ аңызға айналдырды.  

Халық жазушысы Ҽзілхан Нҧршайықов: «Бауыржан Момышҧлы Ҧлы Отан соғысының 1418 кҥні 

мен тҥнінде ерлік жасап жҥрді», - деп жазды.  

Бауыржан Момышҧлы: «Мен – запастағы полковникпін, бірақ азамат ретінде ҽрқашан саптамын», 

деген. Запасқа мерзімінен бҧрын шығарылса да жасымады, шарт сынбады, ҿзіне жауыққандарға жем 

болмады. 

Баукең Адамгершілік, Азаматтық жҽне Отанды сҥю сияқты асыл қасиеттерді ардақтаған тамаша 

кітаптар жазды. «Бҧл Бауыржанның екінші ерлігі» деді Баукеңнің майдандас досы, жазушы 

Д.Ф.Снегин. ХХ ғасырдағы ҧзақ та, қанкешті соғыс қаһармандарынан Баукеңнің бір ерекшелігі осы 

десем, қателесе қоймаспыз.       

Б. Момышҧлы 1955 жылы ҽскер қатарынан толық босағаннан кейін жазушылық жолға тҥсіп, 

ҿзінің ҽскери мемуарлық шығармаларын жазуға кірісті. Момышҧлы еңбектерін орыс-қазақ тілдерінде 

жазған. 

Жазушылықпен айналысып қана қоймай, Жазушылар Одағының қоғамдық ҿміріне етене 

араласып, ҽскери-патриоттық іс-шаралар ҧйымдастырып, заманымыздың заңғар жазушысы 

М.Ҽуезовпен бірлесе отырып, ҥнді жазушылары мен Қазақстан жазушылар арасында 

шығармашылық кҿпір салып, сол қоғамдық ҧйымды басқарды. 

Жазушының 1941 жылы жазыла бастаған "Ҧшқан ҧя" шығармасы 1946 жылы баспаға ҧсынылды 

жҽне 1960 жылдардың аяғында жазушы Т.Иманбековтің аудармасымен қазақ оқырмандарына 

толықтай таныс болды. Оның бҧл шығармасы негізінен аяқталмаған. Кейбір зерттеу деректеріне 

сҥйенсек, бҧл шығарма ҥш кітаптан тҧруға тиіс екен. 

Б.Момышҧлы Куба мемлекетінің басшысы Ф.Кастроның арнайы шақыртуымен бір айға жуық сол 

елді аралап қайтып, ҿзінің "Куба ҽсерлері" деген атпен сапарнамалық шығармасын жарыққа 

шығарды. 

Ҧлы Отан соғысы деген атпен тарихта белгілі сонау сҧрапыл жылдар туралы Б.Момышҧлы 

«Қанмен жазылған кітап» қалдырды. Сонымен бірге, ҽскери ғылым, стратегия, тактика мен Жарғы 

саласын жетілдірді. Ҽскери ғалымдардың айтуынша, соғыс тарихында болмаған 27 тактикалық 

жаңалық жасап, ғылымға ендірген. Соғыс аяғында Ҽскери академияға тҥсіп, профессор дҽрежесінде 

дҽріс берді.  

Оның «Соғыс психологиясы» атты кітабы ҥлкен ҽскери жаңалық. Б.Момышҧлының сонда 

стратегиялық, оперативтік мобилизациялық, тактикалық жҽне ҽскери кадрларды даярлау мен 

ҧйымдастыру, ҽскери даярлық, ҽзірлік, тҽрбие жҧмыстары, адами қасиеттер жайлы жазған еңбектерін 

ТМД елдері ғана емес, Куба, Израиль сияқты кҿптеген алыс-жақын шетелдіктер оқып-ҥйренуде.      

Ҿз ортасынан алған тҽрбиесін Баукең «Ҧшқан ҧясында» ҿзіне ғана тҽн кҿркемдік дҽлдікпен 

тамаша суреттеген. Осы бір шағын шығарманы оңтҥстік қазақтары туралы нағыз этнографиялық 

шығарма деуге болады. Ҿзге жҧрт, кейінгі ҧрпақ кҿңіліне медеу іздеді, тҽу етті. Солай Бауыржан  

1937 жылдан 1987 жылға дейінгі жарты ғасырлық ҧлттық мылқаулықты ҥнімен де, ісімен де 

толтырды. Сҿйтіп 37-38 жылдарға дейінгі жалғатыған ҥңкҿпір болды.  Арыстардың атын атай 

алмайтын заманда айтқандарын жалғады. Олардың руын бҥгінгі кҥнге асқақ кҿтеріп келді. 

Б.Момышҧлының шығармашылық жолының қалыптасу кезеңдеріне кҿз жҥгіртсек, онда батыр 

жазушыға аталған тҽрбие оның ҧшқан ҧясынан дарығандай болып кҿрінеді. Осы орайда жазушының 

«Ҧшқан ҧя» шығармасын  негізге алмақпыз. Бҧл шығарма мазмҧны мен кҿркемдігі жағынан жоғары 

бағаланып, Абай атындағы Қазақстан республикасының мемлекеттік сыйлығын алды.   

Мемуарлық еңбегінің алғашқы беттерінде Баукең шыр етіп дҥниеге келгенде, немересін 

алақанына салып тҧрып, атасы Имаш ақсақал: «Алатаудың қыраны мол еді – қыраны болсын 

қҧлыным, Қойнауы суға толы еді – бҧлағы болсын қҧлыным, елінің тілегі зор еді – шырағы болсын 

қҧлыным, ата тілегі оң еді – қҧмары болсын қҧлыным, бҧл жер батырлар тҿрі еді – сыңары болсын 

қҧлыным» [3;8] - деп шілдехана тойында бата бергені суреттеледі. «Атам мені еміреніп алақанына 

алыпты. Қолыма жас бҧтақ ҧстатып:  

    Қҧрық деп берсем қҧл болма, 

   Шыбық деп берсем шіл болма. 

    Бҽрінен де шырағым, 

    Баяны жоқ ҧл болма. [3;9] 

Ата мен немеренің алғашқы дидарласуы осы болыпты. Атаның ақ батасы айна-қатесіз дҽл келгені 

таңқаларлық! Тегін адамның аузынан мҧндай сҿз шықпайтыны да тҥсінікті. «Тексізден тезек артық!» 



423 

 

деп Баукеңнің ҿзі мҽтелдеп айтқандай, оның бойындағы асыл қасиеттердің қайнар бастауы ата 

тектілігінде жатса керек.  

 Қандай да болмасын ҧлы жазушы, ғҧлама ғалым тақыр жерде, ҿнімсіз топырақта пайда 

болмайды. Оның жеке табиғи талантының ҥстіне белгілі бір дҽстҥр мен ортаның маңызы ерекше роль 

атқаратыны белгілі. Жас адамның қалыптасуындағы отбасы мен орта тҽрбиесінің зор ықпалы 

жҿнінде жазушының ҿзі ҽлденеше мҽрте қайталап айтады. «Менің кҽрі апам Қызтумас маған ертекті 

кҿп айтатын, ҽлди ҽнді кҿп айтатын. Бҿстекке отырып алып, басымды бауырына қысып, кҽрі 

алақанымен арқамнан томп-томп қағып қойып: 

- Балам менің қайда екен? 

- Қыздарменен тауда екен. 

- Тауда неғып жҥр екен? 

- Алма теріп жҥр екен. 

- Алмасынан кҽнекей?... 

- Жаңа теріп жҥр екен. 

- Қызыл алма қолында 

- Қыз-бозбала соңында» [3;18] 

Немесе: 

Жылама, бҿпем, жылама, 

Жілік шағып берейін. 

Жілігінің майы жоқ 

Жірке тағып берейін. 

Кҿк сиырдың сҥтінен 

Кҿже жасап берейін. 

Оның тҧзын кім татар, 

Жыламайтын ҧл татар. 

«Ҽжем малдың «тілін» ҧғуды ҥйретуші еді. «Қозы маңырайды, бҧзау мҿңірейді, қҧлын кісінейді, 

бота кҿзі мҿлдіреп аңсайды, қодық ақырады...» Ҽжем маған зҧлым қасқыр, жымысқы тҥлкі, дҽрменсіз 

қоян, сҥйкімді қҧс, сҧрапыл сҧңқар жайлы ертегілер айтатын» [3;21] 

Осындай  ауыз ҽдебиетінің тамаша ҥлгілерінен нҽр алған  жазушы ата-ҽже мен ҽке-шешенің ақ 

тілеуін қалай  ақтағанына оның ҽскери де азаматтық та ҿмірі дҽлел бола алады. 

Қазақ халқының ҧлы перзенті, қаһарман жауынгер, даңкты қолбасшы, Кеңес Одағының Батыры, 

ҽйгілі жазушы Бауыржан Момышҧлы-XX ғасыр биігінде тҧрған дара тҧлға. 

Балалық шағын Қаратау, Алатау қойнауларында ҿткізіп, асау заманмен арпалыса жҥріп есейген, 

қоғамның небір сҧрапыл,қиян - кескі кезеңдерінде алған бағытынан қайтпастан ҿз заманының биігіне 

кҿтерілген қазақ баласы кҿзі тірісінде бҥкіл Кеңес Одағы мақтан тҧтатын жҽне шет елдер танитын 

аңыз - адамға айналды. 
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Linguistics is the scientific study of language, and involves an analysis of language form, language 

meaning, and language in context. Cognitive linguistics uses language to study the environment, social 

processes and scientific and theoretical basis of cognition. In teaching Kazakh language, cognitive linguistics 

provides a scientific basis for defining the cognitive aspects and areas of the general scope of education from 

different perspectives, enhances cognitive knowledge and promotes experience of a person. 
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From the cognitive perspective, the purpose of teaching Kazakh language is to develop learner's thinking 

by teaching him the scientific basis of the cognitive theory and practice of linguistics. In order to achieve this 

purpose, the following tasks should be solved: (a) show the connection between Kazakh linguistics and 

cognitive linguistics; (b) learn the basic rules of the cognitive theory that relate to linguistics and properly 

use this knowledge in life; (c) establish the connection between Kazakh language and other branches of 

linguistics in the course of teaching Kazakh language; (d) in the course of training develop in the educates an 

ability to think, cognize the environment, express and prove their opinion, etc. 

The second most significant question for linguists after the profound interpretation of Kazakh linguistics 

is to investigate the social status of their mother tongue. The human abilities to think, memorize, understand, 

interpret and speak are the neurophysiological functions. In this connection, an ability and functional 

peculiarity of using language are developed in accordance with the person's actions. Therefore learning and 

teaching language should not be abstracted from the personality of a teacher. A cognitive feature of 

linguistics is based on investigating the nature of thinking. Language and cognition are transferred from one 

generation to another with the help of language tools. Cognitive linguistics is closely associated with 

psychology, logic and philosophy and described by a number of concepts such as "mind", "continuous 

communication with the external world", "cognition", "interpretation", etc. According to the modern studies 

in cognitive linguistics, language is a product of cognitive activities. The main aim of these studies is to draw 

our attention to the special natural endowments of man. The researchers believe that man uses language 

consciously, but establishes communication reflexively, using the cognitive information in his mind; 

expresses his opinions and cognizes a new object by comparison. 

The new tasks of modern teaching include defining the relations between language and environment, 

explain the principles of phylogenesis and ethnogeneisis, and prove that they are a product of relations 

between different sciences. In teaching Kazakh language, the processes of knowledge and cognition are 

integrated by the linguistic and relative units. Word is the most important part of speech and means of 

opinion exchange. An individual word performs a nominative function, representing a name of an object, 

quality, motion, etc. When used under a particular environment or circumstances, word performs a relative 

function. Even without context, it may be used as a grammatical unit. In any case, word denotes one thought 

and is perceived by mind of another person. 

In teaching Kazakh language, we are focused not only on the meaning of words, but also on word 

combinations, in which these meanings can be used, because a word as a lexical unit is not always capable of 

conveying a man's thought or opinion to the fullest extent possible. An opinion of one person conveyed to 

another person depends not only on the word used, but also on its meaning in a particular context. Proper 

combination of words and intonation reflect the linguistic capabilities of the speaker's speech. Therefore a 

word or its meaning should be explained by examples. The main purpose of teaching Kazakh language is to 

ensure that language material is consistent to literature, discover the correspondence between science and 

knowledge on the basis of relations between different subjects, enrich the personal world and develop 

personal opinion and independence of opinions in every learner. 

From the cognitive perspective, teaching Kazakh language contributes to making the scope of knowledge 

more profound, extending the outlook of future specialists by establishing links between social life and 

education, and helps them to make their conclusions. 
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4-секция. ЖҦБАНОВТАР МҦРАСЫ – АДАМЗАТТЫҢ ТАРИХЫ МЕН ДҤНИЕГЕ 

КӚЗҚАРАСЫН, ТАБИҒАТЫН ТАНУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҢ РЕСУРС, ҚҦНДЫ 

БІЛІМ КӚЗІ. ТҦРКІ ФИЛОСОФИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ, МӘДЕНИЕТІ:  
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КазНУ им. аль-Фараби  

(Azhar_1941@mail.ru) 

 

 В творческой и научной деятельности выдающегося композитора,  народного ар-тиста  

Казахстана, академика НАН РК Ахмета Куановича Жубанова четко просле-живаются 3 грани его 

таланта -  создание ныне  всемирно известного оркестра Казахских народных инструментов им. 

Курмангазы, композиторское творчество и любимая наука – искусствоведение.  Их анализу и 

посвящено данное сообщение.   

1. Любимое детище – Оркестр казахских народных инструментов. 

Следующие идеи привели Ахмета Жубанова к созданию оркестра: 

-  глубокая любовь к народной казахской музыке, понимание красоты казахского фоль- 

   клора и вера в возможность яркой звуковой совместимости казахских народных инструментов; 

-  желание донести прекрасную казахскую музыку до всех слушателей; 

-  желание внести в сокровищницу мировой культуры казахские народные инструменты – домбру, 

кобыз и др., которые никогда не участвовали в ансамблевой 

   игре, но звуковые возможности которых позволяют им исполнять шедевры не толь- 

   ко казахской, но и мировой классической музыки. 

29 апреля 1933 года в одном из классов Алма-Атинского музыкально-драматического техникума 

выпускником Ленинградской Государственной консерватории, заведующим учебной частью этого 

техникума - Ахметом Жубановым были открыты фольклорный кабинет по собиранию и изучению 

народного творчества и при нем - экспериментальная мастерская по усовершенствованию казахских 

народных инструмен-тов. В мастерской стали работать музыкальные мастера – братья Мануил и 

Борис Рома-ненко, которые специализировались на изготовлении балалаек, домбр, гитар и мандолин. 

Как писал позднее Ахмет Куанович: «…была разработана форма и размер домбры. Ее корпус был 

ореховый, состоящий из отдельных планок, гриф - березовый, а дека изготовлялась из тяньшанской 

ели, растущей в предгорьях Алатау. На домбру натягивались не самодельные, а фабричные кетгуты 

(хирургический шовный материал) на основе бараньих кишок, выдерживающие  высокую  настройку. 

Сильный звук домбры сразу же порадовал нас. Демонстрация домбры на коллегии Наркомпроса 

республики ошеломила всех присутствующих». Первые усовершенствованные инструменты – это 

альтовые, теноровые, домбры-примы и басовые домбры, т.е. квартет домбр разных размеров и 

регистров, при этом домбра не потеряла ни звукового колорита, ни красоты и своеобразной мягкости 

тембра. Также велась работа над созданием усовершенствованных вариантов и других инструментов 

– кобыза, сыбызгы, домбры-контрабаса и ударного инструмента – даулпаза. 

Набрав девять человек из числа студентов техникума, умеющих немного играть на домбре, и, 

разучив с каждым отдельно несколько несложных песен с помощью  известных кюйши, 

великолепных музыкантов – Махамбета Букейханова, Лукпана Мухитова, Гамбара Медетова, Ахмет 

создал ансамбль, который стал основой будущего знаменитого оркестра, в котором к лету 1934 года 

уже насчитывалось 17 человек.  

Приказом по Наркомпросу Каз.ССР №425 от 23 апреля 1934 года дирижером и художественным 

руководителем оркестра был назначен Ахмет Жубанов. Трудности того времени заключались в том, 

что оркестранты не знали нотной грамоты и с  трудом могли играть в едином ритме.  

По воспоминаниям старшей дочери Ахмета Жубанова – выдающегося композитора 

современности, народной артистки СССР – Газизы Жубано-вой, репетиции маленького ансамбля 

проходили в  их  двухкомнатной квартире. Газиза писала, что ее с самого детства тянуло к музыке. 

Первые ее воспоминания относятся к трехлетнему возрасту, когда она, еще в ауле, слушала игру отца 

на домбре и на скрипке. «И вот, в 6 лет», - пишет она, - «я могла слушать уже целый оркестр и его 
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неповторимые звуки. Слушая музыку кюев, я воображала и битвы батыров, и нежное пение 

девушек…» 

Свое первое боевое крещение домбровый ансамбль получил 1 июня 1934 года, выступив на 1 

Всеказахстанском съезде деятелей народного искусства. Музыканты играли кюи и песни на 

усовершенствованных инструментах, в одинаковых национальных кос-тюмах. Игра ансамбля 

убедила слушателей в том, что оркестровое исполнение народных песен и кюев не искажает, а, 

напротив, усиливает их художественную выразительность.  

 По итогам этого слета было принято Постановление: «Организовать при Наркомпросе из числа 

участников первого слета деятелей народного искусства  национальный оркестр из народных 

инструментов для обслуживания колхозов, совхозов и промышленных предприятий. Содержание 

оркестра включить в республиканский бюджет».  

В ответ на это Постановление Наркомпрос республики  25 июня 1934 года издал Приказ № 220: 

«Считать с 25 июня организованным при музыкально-драматическом техникуме 1-ый казахский 

национальный оркестр им. КазЦИК».   

Главным боевым крещением оркестра было его выступление 23 мая 1936 года в Москве на 

заключительном концерте Декады литературы и искусства Казахстана в Большом театре Союза ССР 

в присутствии руководителей Партии и Правительства страны.  

 Оркестр произвел ошеломляющее впечатление на взыскательную московскую публику. В Зале не 

смолкали аплодисменты, а в прессе было много прекрасных отзывов зрителей. 

 Так, в газете «Известия» от 24 мая 1936 года есть такой отзыв: «Казахи,  собрав много 

разновидностей народных инструментов и создав стройный, звучный большой оркестр под 

управлением Ахмета Жубанова, сумели с честью передать со сцены Большого театра и простые 

лирические, и сложные, требующие яркого музыкального выражения, произведения»…. В газете 

«Правда» от 25 мая 1936 года опубликован такой отклик на концерт: «Позавчера вечером мы были в 

степи. Вдали синели снежные горы. Спокойная, как песня, струилась река. Был праздник. «Сары 

Арка» – так называлась песня, которую затянули смычки. Музыканты играли без нот, но как слитно, 

выразительно и свободно звучал оркестр, исполнявший песни талантливого Курмангазы. Был здесь 

напоенный запахом ветер, шорох высокой травы, песни всадника, затерявшегося в просторах, голос 

ручья и клекот орла в вышине. А когда музыканты заиграли «Кобик шашкан» и над степью повисли 

гибкие девичьи голоса, чуть гортанные и грустные, захотелось глазами отыскать певиц. Но певиц 

вовсе не было. Пели, повинуясь смычкам, узкогорлые, высушенные солнцем скрипки –  «кобызы».  

На следующем этапе коллектив оркестра  поставил новые, амбициозные для того времени 

творческие задачи: перейти от исполнения по памяти к исполнению по нотам и от исполнения только 

казахской музыки к исполнению лучших образцов русской и мировой классики. Ныне 

прославленный   оркестр народных инструментов им. Курманга-зы -  флагман  казахского искусства, 

выступающий на лучших концертных площадках всех континентов, изумляя мир совершенством и 

прелестью казахских мелодий…   

29 апреля 2006 года создателю этого Оркестра – Ахмету Жубанову исполнилось 100 лет. В связи с 

этим, на заседании всемирной организации ЮНЕСКО рассматривался вопрос о вкладе Ахмета 

Жубанова в мировую культуру. С докладом выступал Имангали Тасмагамбетов. Согласно 

результатов обсуждения, как вклад в мировую культуру были оценены следующие факты: 

1. Ахмет Жубанов внес в мировую культуру новый музыкальный жанр – кюй, домбровое 

произведение, которое всегда посвящается определенному событию, т.е., как и симфония, является 

программным произведением. 

2. Ахмет  Жубанов - организатор ныне всемирно известного Оркестра, в котором впервые 

соединились казахские домбры, кобызы и другие народные инструменты, ранее никогда не 

участвовавшие в ансамблевой игре. 

 В связи с этим, год 2006 всемирная Организация ЮНЕСКО объявила  годом Ахмета Жубанова - 

музыканта, внесшего  в мировую культуру огромный вклад, познакомив с новым музыкальным 

жанром – кюй и с оркестром, состоящим из инструментов, ранее не игравших в ансамбле.   

     В ознаменовании этого, в Париже, в Большом Актовом Зале ЮНЕСКО 17 октября 2006 года, 

состоялась конференция и Большой концерт, в котором участвовали: Государственный Оркестр 

казахских народных инструментов им. Курмангазы под управлением дирижера Абдрашева, а также 

правнука Ахмета Жубанова – дирижера – Алана Бурибаева, известные певцы, солисты балета, внуки 

и внучки Ахмета Жубанова. 

    В декабре 2009 года в столичном Конгресс-Холле, а затем в Казахском Академическом театре 

оперы и балета им. Абая в Алматы состоялись торжественные мероприятия, посвященные 75-
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летнему юбилею гордости нашей национальной культуры, хранителю и пропагандисту нашего 

музыкального наследия, Государственному академическому оркестру казахских народных 

инструментов им. Курмангазы.  

     Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев так сказал о месте этого оркестра в истории 

становления и развития нашей государственности: «Оркестр имени Курмангазы стал настоящим 

художественным явлением, образцом, выражающим самые глубокие чаяния казахского народа, его 

мечты, его любовь к родной земле…»    

Огромная любовь народа к этому оркестру, его несомненный авторитет в музыкальном мире – это 

результат огромного труда всего коллектива, а также  глубокое понимание казахского фольклора, 

вера в возможности казахских народных инструментов и желание выпускника Ленинградской 

Государственной консерватории, народного артиста Казахстана, композитора, академика НАН РК 

Ахмета Куановича Жубанова внести песни и кюи казахских степей, а также звуки наших прекрасных 

инструментов  в сокровищницу мировой культуры. И у него это получилось! 

 В настоящее время ныне прославленный Государственный  оркестр казахских народ-ных 

инструментов им. Курмангазы стал флагманом казахского искусства. Он выступает на лучших 

концертных площадках всех континентов, изумляя мир совершенством и прелестью казахских 

мелодий, пропагандируя казахское исполнительское   мастерство и демонстрируя миру талантливых 

певцов, домбристов, кобызистов, сыбызгышы и др. 

Интересное совпадение: в этом 2017-ом году, именно 17 октября наш великолепный Оркестр тоже 

давал концерт в Париже. Мечта создателя о мировой славе его детища исполнилась!         

                            2.Композиторское творчество Ахмета Жубанова. 

Деятельность Ахмета Жубанова, как композитора, связана с непосредственным влиянием 

казахской народной и мировой классической музыки, профессоров Ленинград-ской консерватории, 

дружбой и общением с современниками — выдающимися деятелями музыкальной культуры, науки и 

искусства нашей страны. 

Начиная с 30-х годов, Ахмет Куанович Жубанов всю свою жизнь, энергию и большой опыт отдал 

развитию музыкальной и исполнительской культуры в Казахстане. 

Он писал песни, романсы, пьесы для различных инструментов и, конечно, кюи. 

 В 1938-м году, совместно с московским композитором М.Ф.Гнесиным, Ахмет Жубанов написал 

музыку к первому художественному казахскому фильму «Амангельды», также им в этот период была 

написана музыка к различным драматическим постановкам.  

Три знаменитые оперы Ахмета Жубанова 
1. Опера «Абай», написанная в соавторстве с композитором Латифом Хамиди на либретто 

казахского писателя - Мухтара Ауэзова к 100-летию Великого Абая,  

  Премьера состоялась в декабре 1944 года и стала классикой казахской оперы.  

 Новую версию оперы в 1976 году представил режиссер Байгали Досымжанов. . Эту версию в 1976 

году «вывозили» в Германию, ставили на сцене оперного театра Лейпцига, а в 1986 году опера 

большой успех имела в Берлине и Дрездене.  

В последние годы у этой  оперы началась «новая жизнь». Этому способствовало несколько 

обстоятельств и, главное из них – появление на музыкальном Олимпе талантливого дирижера нового 

поколения, который сумел не только понять все великолепие прекрасной музыки Ахмета Жубанова, 

но и «вдохнуть» в эту оперу «новую жизнь» - это правнук композитора – Алан Бурибаев, 

высокопрофессио-нальный дирижер, выпускник Венской Академии музыки. Поскольку этой опере 

уже более 70-ти лет, корректировка потребовалась и оркестровке, и подготовке компьютерных 

вариантов партитуры, и  самой постановке. Алан, проделав необхо- димую черновую и чистовую 

работу, глубоко вникнув в музыку прадеда, не просто понял ее, но и полюбил. В своем интервью он 

всегда говорит: «Я люблю каждую ноту, написанную Ахметом Жубановым». Алан осуществил 

постановку новой версии этой оперы не только в крупнейших оперных театрах Алматы и Астаны, но 

и поставил эту оперу в Германии (естественно на немецком языке) на сцене оперного театра в г. 

Майнинген, где он работал арт – директором. Это был потрясающий спектакль! И артисты, и 

немецкая публика высоко оценили и музыкальные, и драматические достоинства этой оперы. 

Особенно зрителей потрясло исполнение  заключительной арии Абая – ведь, она была написана на 

слова немецкого поэта Гете (на русский язык их перевел в свое время Ю.Лермонтов, а затем на 

казахский – Великий Абай). Причем, опера писалась-то в те годы, когда шла Великая Отечественная 

война! Немецкая публика приняла оперу с восторгом – аплодисменты не стихали 15 минут. И это 

было совершенно новое прочтение оперы интернациональной труппой. Достаточно сказать, что 

действие ее было перенесено на 50-ые годы, а конфликт состоял в том, что главная героиня – Ажар – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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это казахская девушка, а Айдар – русский. На наше удивление, и в этом варианте мы услышали 

завораживаюшую, а местами героическую, прекрасную музыку.   

Великолепную новую постановку оперы «Абай» в ГАТОБ им. Абая, где за 70 лет до этих событий 

за дирижерским пультом стоял сам Ахмет Куанович, теперь стоял  его правнук – Алан Бурибаев, а в 

качестве режиссера-постановщика выступил итальянский режиссер - Чиньи. Затем, именно с этой 

постановкой познакомилась взыскательная парижская публика в Оперном театре на Елисейских 

полях. Спектакль и там прошел с огромным успехом!   

Новый вариант оперы «Абай» был представлен в новом красивейшем театре «Астана-опера» 

итальянским режиссером – сыном великого певца – Марио дель Монако. Это было совершенно иное 

прочтение оперы, но за дирижерским пультом, по-прежнему, стоял наш Алан и, по-прежнему, 

спектакль ожидал огромный успех. 

Интересный вариант этой оперы был представлен на Шымкентской сцене Аска-ром Бурибаевым. 

Несмотря на ожидаемую провинциальность, Театр великолепно справился с поставленными перед 

ним задачами и спектакль имел огромный успех. 

2. Опера «Тулеген Тохтаров», написанная в 1947 году в соавторстве с композитором Латифом 

Хамиди на либретто Великого казахского писателя - Мухтара Ауэзова, посвящена Герою ВОВ – 

Тулегену Тохтарову. Премьера состоялась в 1947 году, а в 1963 году режиссером Азербайжаном 

Мамбетовым была осуществлена постановка  новой версии этой оперы. Прекрасная музыка и 

прекрасная постановка! 

3. Опера «Курмангазы» написана в соавторстве с дочерью, народной артисткой СССР  - Газизой 

Жубановой на либретто известного казахского поэта – Хамита Ергалиева. 

   Эта опера написана в 2-х вариантах. Тяжело болевший Ахмет Куанович, предчувствуя  близкую 

смерть, в разговоре со своей старшей дочерью – Газизой, выразил надежду, что она закончит 

произведение о его кумире – оперу «Курман-газы». Об этом пишет в своих мемуарах и сама Газиза: 

«Отец успел сделать наброски оперы в виде радиооперы, т.е. основные сюжетные линии были им 

очерчены. Я уже в 1971 году (через 3 года после его смерти) завершила оперу и записала ее на 

Гостелерадио СССР.  

 В виду огромной занятости на посту Ректора Алматинской Государственной консерватории, 

сценический вариант я завершила к 1987 году и ее премьера состо-ялась в январе того года. В 

качестве режиссера-постановщика выступил Азербай-жан Мамбетов.. Спектакль имел огромный 

успех  у зрителей». 

4. Ахмет Жубанов – ученый.Ахмет Куанович Жубанов с молодых лет и до последнего дыхания 

занимался изучением жизни и творчества кюйши, акынов и певцов Великой степи.      

Он принимал активное участие и в экспедициях, и в исследованиях по изучению народного 

фольклора, был автором и редактором многих трудов в этой области, а также   научным 

руководителем диссертационных работ аспирантов и докторантов.  

За монографию «Жизнь и творчество казахских народных композиторов» в марте 1945 года 

решением ВАК ему было присвоено ученое звание  доктора искусствоведения  без защиты 

диссертации, а в июне 1946 года на Учредительном собрании Академии наук Казахской ССР Ахмет 

Жубанов был избран действительным членом (академиком) этой Академии. Он является академиком-

учредителем нашей Академии. Надо сказать, что в истории нашей Национальной Академии Ахмет 

Жубанов – единственный академик по специальности «искусствоведение». 

Ахметом Жубановым написано множество научных трудов по результатам исследований в 

области казахской музыки, среди которых две замечательные книги - «Струны столетий» и «Соловьи 

столетий», поистине томов премногих тяжелей, ибо в них вся история музыкальной жизни казахского 

народа прошлых веков.  

С момента становления и развития казахской  музыкальной культуры Ахмет Жубанов стоял у 

колыбели казахского профессионального музыкального искусства, образования и науки: зав. учебной 

частью первого музыкально-драматического техникума, организатор и первый директор Казахской 

Государственной Филармонии, первый Ректор  Казахской Государственной консерватории им. 

Курмангазы, первый доктор по специальности «искусствоведение» и до сих пор единственный 

академик по этой специальности в Казахстане. Им подготовлены научные кадры высшей 

квалификации – доктора и кандидаты наук. В качестве оппонента он выступал на заседаниях 

Диссертационных Советов в различных городах СССР. Его широкие энциклопедические знания, 

кругозор, разносторонняя образованность, высокая интеллигентность, тонкий художественный вкус, 

глубокое знание казахской, русской и классической музыки, ораторский талант, острое 

публицистическое перо — снискало Ахмету Жубанову уважение  народа.  
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Многогранность таланта выдающегося деятеля казахской музыкальной культуры позволила ему 

оставить своему народу огромное музыкальное и научное наследие, несмотря на то, что идут годы, 

сменяются поколения. Его голос не умолк, он звучит в музыке и в написанных Жубановым 

страницах, в которых всегда ощущается  ум, воля и сердце создателя - большого художника с 

прекрасным сердцем..  

Несомненно, его музыка, научные труды, публицистические работы — статьи, речи, доклады и 

сегодня, и еще долгие годы будут служить делу музыкального воспитания казахской молодежи. 

Музыковедческие и этнографические труды, теоретические и публицистические работы академика 

Жубанова являются ценным вкладом в казахскую музыкальную этнографию, фольклористику и в 

музыковедческую науку. 

Имя Ахмета Куановича Жубанова стоит в одном ряду с именами Сейфуллина и Джан-сугурова, 

Сатпаева и Ауэзова, Байсеитовой и Куанышпаева и другими корифеями казах-ской отечественной 

литературы, науки, культуры и искусства и вписано золотыми буква-ми в Великую историю нашей 

Родины. Он умер 30 мая 1968 года. 

 Своей трудовой жизнью и творческой деятельностью Ахмет Жубанов заслужил славу и 

увековечил себя как талантливый ученый, замечательный композитор, умный и чуткий педагог, 

яркий публицист и музыкально-общественный деятель, а также как создатель замечательного 

Государственного Оркестра казахских народных инструментов им. Курмангазы – его любимого 

Детища, в которое он вложил свое СЕРДЦЕ. 

Большое внимание Ахмет Куанович уделял воспитанию своих детей. В музыке – это его 

знаменитая дочь – выдающийся композитор, народная артистка СССР – Газиза Жубанова. Автор 

песен, романсов, опер - «Енлик-Кебек», «Курмангазы (совместно с отцом – Ахметом Жубановым), 

балетов - «Хиросима», «Карагоз» и др. Народная артистка СССР, она долгие годы была 

Председателем Союза композиторов Казахстана, Ректором Казахской Национальной консерватории. 

Умерла в декабре 1993 года.      

Музыкантом стала и вторая его дочь – Роза. Будучи пианисткой, она всю свою жизнь посвятила 

педагогической деятельности – преподавала и заведовала фортепианным отде-лением в Музыкально-

педагогическом колледже. Умерла в 1992-м году.      

Два сына  -  Булат и Каир стали химиками, а я – его младшая дочь Ажар –  биологом.  

Сыновья, как и отец – академики НАН РК, дочь – академик Казахстанской национальной 

Академии естественных наук. Все  – доктора наук, профессора. Все, в различные годы, заведовали 

различными кафедрами КазНУ им. аль-Фараби, активно занимались наукой. Булат Ахметович в 

течение 20 лет возглавлял Институт химических наук НАН РК и соответствующее Отделение 

Академии. Умер 30 мая 2014 года. 

Каир Ахметович создал и долгие годы возглавлял Институт новых химических техно- логий при 

КазНУ им. аль-Фараби и 10 лет (после Булата Ахметовича) возглавлял отделе-ние химико-

металлургических наук НАН РК. Как ученый, он работает и сейчас. 

Наши дети и внуки тоже прекрасны и  трудолюбивы. Дети и внуки Газизы Ахметовны – 

музыканты, среди них и пианисты (дочь – Дина, ее муж – Нурлан Измайлов и дочери – Камилла и 

Карина), и композитор – сын Алиби, но…есть и бизнесмены (сын-Адай).  

 У Булата Ахметовича есть сын Турар и дочь Шолпан -  пианистка, а ее сыновья – дирижеры. Это 

прославленный на весь мир – Алан Бурибаев и его брат Эльмар - аспирант Миланской 

консерватории. Алан – Главный дирижер Национального Оркестра Ир-ландии, Оркестра в Осаке 

(Япония), а также  театра «Астана - Опера». Муж Шолпан – из-вестный музыкант, Генеральный 

директор ГАТОБ в Алматы – дирижер Аскар Исмаило-вич Бурибаев. Дети Турара Булатовича – 

музыканты. Дочь – Инкар заканчивает Алматин-скую консерваторию по классу флейты, сын Жангир 

– Венскую академию музыки по классу скрипки.  Дочь моей сестры  Розы Ахметовны –Зауре – 

пианистка. 

Мои дети – не музыканты: Асель – выпускница МГУ им. М.В.Ломоносова, работает в бизнесе, 

Анель  - кандидат медицинских наук, возглавляет один их медицинских Центров в Алма-Ате. Их 

дети – выпускники и студенты зарубежных университетов, ученики школ тоже стремятся стать 

высококлассными специалистами. Все потомки Ахмета Жубанова живут, работают и учатся с 

постоянной мыслью – не запятнать имя своего Великого предка – Ахмета Жубанова!.          
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Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Ол біздің рухани жаңғыруымызбен қайта тҥлеуімізге 

қатысты кезең. Адам баласы ҽлемдегі басқа тіршілік иелерінен сандаған факторлармен ерекшеленеді. 

Алайда солардың ең бастысы САНАЛЫЛЫҚ жҽне сонан туындайтын, сонымен жасақталатын 

ерекше болмыс - АДАМ БОЛМЫСЫ. Адам санасының арқасында мақсатты тіршілік етеді, белгілі бір 

істі жасауға, немесе, жасамауға мҥдделі болады, ісінің оң нҽтижесі арқылы ілгерілей дамиды, 

жетіледі. Ендеше, мақсатқа жету ҥшін, жалпы дамуымыз ҥшін «біздің санамыз ісімізден озып жҥруі, 

яғни одан бҧрын жаңғырып отыруы тиіс» [1.,2]. Санадағы жаңғыру, дҽлірек айтсақ рухани жаңғыру 

тек бҥгіннен басталған, немесе, біздің мемлекет кҿтеріп отырған мҽселе емес. Бҧл ҽлем мемлекеттері 

мен халықтарының бҽрінің басында болған мҽн - маңызды ҽлеуметтік қажеттілік. Сондықтан да 

Мемлекет басшысы ҿзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты Бағдарламалық мақаласында 

«еліміз мықты, ҽрі жауапкершілігі жоғары Біртҧтас Ҧлт болуы ҥшін болашаққа қалай  қадам 

басатынымыз жҽне бҧқаралық сананы қалай ҿзгертетініміз туралы кҿзқарастарын ортаға салды», 

[1.,3] кҿпшілік талқысына ҧсынды.   

Президенттің пайымдауынша, ХХ ғасырдағы Батыстық жаңғыру ҥлгісі бҥгінгі заман болмысына, 

оның ішінде біздің қазақ болмысына сай келмейді. Оның басты себебі, олардың ҿздеріне ғана тҽн 

қалыбы мен тҽжірибесін басқа халықтар мен ҿркениеттердің ерекшеліктерін ескермей, бҽріне жаппай 

еріксіз таңуында. Басқасын айтпағанда, бҧған мысалдарды кешегі Кеңес заманы тҧсындағы ҽлеумет 

пен шаруашылықты басқару, білім мен тҽрбие тағы басқа салалардан кҿптеп келтіруге болады. Ҽрине 

заман ағымына икемделу қажеттігін, жаңа дҽуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіру керектігін ешкім 

жоққа шығармайды, бҧл даму диалектикасы. Қазіргі кездегі жаңа тҧрпатты рухани жаңғырудың ең 

басты шарты - ҧлттық кодымызды сақтай отырып жаңғыру. Мҽселеге осылай келер болсақ, 

«жаңғыру атаулы бҧрынғыдай тарихи тҽжірибе мен ҧлттық дҽстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. 

Керісінше, заман сынынан сҥрінбей ҿткен озық дҽстҥрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білуі қажет. Егер жаңғыру елдің ҧлттық - рухани тамырынан нҽр алмаса, 

ол адасуға бастайды» [1.,4].  

Осы тҧрғыдан алғанда ҧлт кҿсемдері Ҽлихан Бҿкейханов пен Ахмет Байтҧрсынов бастаған Алаш 

зиялыларының ҧлтымыздың рухани дамуына қосқан ҥлестері мен ҥлгілерін естен шығармай 

қажетімізге қарай пайдаланғанымыз абзал. Сондай Алаш зиялыларының бірі - қазақ тіл білімінің 

ғылыми - теориялық негізін қалаушылардың бірі, аса кҿрнекті ғалым, профессор ҚҦДАЙБЕРГЕН 

ҚУАНҦЛЫ ЖҦБАНОВ (1899-1938) болатын.  

Қ.Жҧбанов мҧраларының ҧлттық рухани жаңғыруымыздағы орны оның тіл саласындағы ерен 

еңбегімен ғана емес, музыка, жалпы ҿнер, рухани ҽлемімізді дамытуға зор ҥлес қосқан тарихи 

тҧлғалар туралы, ҧлттың рухани - ҽлеуметтік салалары бойынша жазған еңбектері мен ғалымдық, 

ҧстаздық ҧлағаттарынан, қоғам қайраткері ретінде атқарған істерінен де жан - жақты кҿрінеді. Ҽрине, 

ол ең алдымен тіл маманы ретінде, қазақ тілі жҿніндегі зерттеулері арқылы ғылыми ортаға танылған 

тҧлға. Олардың ішінде қазақ тілі грамматикасы, алфавит, орфография, терминология мҽселелері 

бойынша іргелі зерттеулерін ерекше атағанымыз жҿн. Бҧлар жалпы алғанда, ал егер мҽселеге 

тереңдей дҥниетанымдық тҧрғыдан келетін болсақ, тіл білімі саласын бүгінгі жаңғыру талабына сай 

түсінуге ұмтылыс жасасақ, Қ.Жҧбанов мҧраларынан тілдік зерттеулер ҥшін аса қажетті қоғам, 

мҽдениет жҽне этнос факторларын; қазақ этнолингвистикасының нышандарын; ҽлеуметтік 

лингвистика бойынша пайымдауларын; тіл мен мҽдениет тҧтасымын; тіл мен таным 

сабақтастықтарын; лингвомҽдени танымның кейбір мҽселелерін; психолингвистика мен когнитивтік 

лингвистика мҽселелерін; сондай - ақ гендерлік жіктелімнің тілдік қағидаларын кездестіреміз. (Бұлар 

туралы: Ж.Сҧлтан. Тілтанымның бҥгінгі бағыттары жҽне Жҧбановтану проблемалары (Ақтҿбе,2009) 

еңбегін қараңыз.)  

Бір ескеретін жай профессор Қ.Жҧбанов тіл - ҽдебиет мҽселелерін де, халқымыздың этномҽдени 

тарихын да, халық ҽдебиетінің таным-тҽлімдік маңызын да тілдік дүниетаным тҧрғысынан 
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зерделейді. Сондықтан да оның дана Абай мен Хожа Ахмет Яссауиді танып, танытуы да бҧрынғы 

зерттеулерден ҿзгеше болып келеді. Себебі олардағы ой топшылау, ой тҥю астарларды тілдік таным 

философиясына негізделген жҽне ҧлтымыздың ҿз заманына сай ҧлттық рухани ҿзгеру барысындағы 

танымы мен тану мҥмкіндіктері де ескерілген.  

Тіл мен ойлау, жалпы дҥниетаным туралы мҽселелер ҽдетте философиялық тҧрғыдан 

қарастырылады. Адамзаттың дҥниені тану даналығын кең кҿлемде философиялық категориялар 

негізінде тҥсіндіру қисынды. Ҿйткені, дҽстҥрлі философия дҥниенің жаратылыс тегін, оның жалпы 

даму заңдылықтарын зерттейді. Сондықтан ол басқа ғылымдардың жетістіктеріне сҥйене отырып ой 

топшылайды. Ал тіл философиясы деп аталатын салада ҧзақ уақыттар бойына ерекше қозғалыстар 

бола қойған жоқ, қаншалықты кең ауқымды категорияларды пайдаланса да, философия тілдің ҿзіндік 

табиғатын тҥсіндіруде аса тереңге бара қоймайтыны белгілі. 

Ал тіл білімі, ҽсіресе, тіл тарихы саласы ҽлі де болса кҿптеген тарихи тілдік деректердің жҥйесін 

таба алмай жҥр. Шындығында, тіл тарихы емес, тіл генетикасы ғана тілдің пайда болу табиғатын, 

ҽр тҥрлі тарихи кезеңдердегі ҽлеуметтік-саяси ҽсермен «ҿзгеру» себептерін айқындап, ажыратып 

берер еді. Бірақ, бҧл жерде профессор Қ. Жҧбановтың пікірін қаперге алғанымыз жҿн. Ол жалпы 

тілтану ғылымының Европадағы атақты білімпазы болған неміс ғалымы Штейнталь мен Якут тілінің 

аты шулы ірі білімпазы болған академик Бетмингтің «Орал-Алтай тілдері» деп аталған тілдердің 

ҿзгешеліктерін бҧл тілдер мен сҿйлеушілердің «жаратылыстық ҿзгешелігінен», «рухани 

жалқаулығынан», «сҿйлеу мҥшелерінің ҿзгеше қҧрылғандығынан» кҿріп, осынысымен Европа 

елдерінен бҧлардың жаратылысы басқашалығын, тумыстан тең емес, кем екендігін дҽлелдемек 

болып, олардың «рухани жалқаулығы» бҧларды ілгері бастырмай отыр» [2.47] – деген тҧрпайы 

социологиялық тҧжырымдарын жоққа шығарады. 

Адамзаттың ең ілкі дҥниетаным негіздері оның тілінде бейнеленген. Ендеше, философия 

адамзаттың дҥниетанымын зерттеу ҥшін, ҽуелі оның тілдік танымының табиғатын тҥсінуі қажет. Осы 

тілдік танымның негізінде ойлау процесінің ең ежелгі принциптері тҧр. Логиканың басты 

категориясы деп есептелетін ойлау – дҥниетанымымыздың басты қҧралы. Ол дҽстҥрлі философияның 

да негізгі объектісі. Ал ойдың материалдық кҿрінісі – тіл. «Тіл – дҥниетаным қҧралы» дегенде, біз ең 

ҽуелі осы тілдік дҥниетаным негізінде тҧрған ойлау ҽрекетін ескеруіміз керек. Тіл мен ойлаудың 

арасы, болмыс пен атаудың байланысы туралы мҽселелер ертеден-ақ ғалымдардың назарын аударған. 

Ежелгі философтар еңбегінде тілге кҿп кҿңіл бҿлінген. Осыған сҽйкес номинализм  теориясының 

зерттеле бастауының да терең тарихы бар. Сократ, Платон, Аристотель, Ҽл-Фараби трактаттарында 

сҿз жҥйесі жайында жазылған толғамды ой-тҧжырымдар молынан кездеседі. Халқымыз: «Жҥйелі сҿз 

– жҥйесін табады» десе, дана Абай: «Кісіге қарап сҿз алма, сҿзіне қарап кісіні ал» - дейді. 

Осы жағдайлардан мол хабары бар профессор Қ.Жҧбанов та тілсіз рухани мҽдениет те биікке жете 

алмайтынын, халықтың рухани кҥші де, ҧлт болып ҧйысуы да тілінде екенін ескертеді. Оның 

ойынша, тілі дамымаған халықтың рухы да дамымақ емес, бірлігі де болмайды. Ғалым ҿз 

еңбектерінде қазақ тілінен басқа тілдерде болмайтын, болса да ҿте сирек ҧшырасатын бірҿңкейлікті, 

бірқалыптылықты ҧшыратуға болатынын, онда ешбір диалект жоқтығын, бҧл сияқты тіл бірлігі 

маңайындағы тілдердің ешқайсысында кездеспейтінін, қазақ халқынан саны 5-6 есе аз, жері шағын 

елдердің ішкі айырмашылығы сонша кҥшті екенін жазады. Осылайша, тіл тҧтастығының халықтың 

бірегейленуі мен рухани дамуындағы орнын айта келіп: «Тілдердегі мҧндай тҧтастық, бір ҿңділік, 

тҧрмыста ҧзаққа созылған тығыз қатынас болғандығын кҿрсетеді. Ондай тығыз қатынас болмаса, ҿзі 

кҿп, неше тҥрлі рудан қҧралған бір халықтың тілі мҧншама бірікпеген болар еді» - [3.,64] деп тілдік 

танымды негізге ала отырып ҥлкен ҽлеуметтік-философиялық тҧжырым жасайды. 

Ғалым-зерттеуші «осы тығыз қатынас кейін ҽлсіреп, қазақ елінің бірлігі ыдырап, қоғам 

организмдері ҧсақталып, осыған сҽйкес қазақтың бҧрынғы тҧтас мҽдениетінің тігістері сҿгіліп, 

жарықшақталып, бытырауға айналғанына» - ҿкініш білдіреді. Айта кету керек, бҧндай келеңсіз 

қҧбылыстар патшалы Ресей дҽуірінде басталып, халқымыздың қоғамдық-шаруашылық 

қҧрылысындағы, сана-сезімінде бар іріліктерді ҧсақтауға,  бар бҥтіндіктерді ыдыратуға жҥйелі 

қызмет жасалды. Қазақ халқының бойында, жалпы мҽдениетінде бар кемшіліктер мен қалыс қалған 

жақтары жойылудың орнына ҥдетіле тҥсті. Осы істер Қазан тҿңкерісінен кейін де ҿз шешімін тауып 

кете қойған жоқ. Сҿз жҥзінде кҿп жайлар істелген болып, іс жҥзінде халықтың салты мен дҽстҥрі, 

ҽдеті мен ғҧрпы, тілі мен мҽдениеті шет қақпай қалып отырды. Сондықтан, бҥгінгі таңда осыны терең 

сезінген халқымыздың зиялы бҿлігінің жоғалтқандарын іздеп, кенжелеп қалған тҧстарын жетістіру 

мақсатына қҧлшыныспен кірісуі табиғи-диалектикалық қажеттілікктен туған іс.  

Бҧл тҧрғыда да біз профессор Қ. Жҧбанов тағылымынан ҥлгі аламыз. Баршаға белгілі егемен 

республикамызға аса қажетті жағдайлардың бірі – ел тыныштығы мен бірлігі. Белгілі тіл маманы 
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бҧл мҽселені де тілдік философия тҧрғысынан қарастырып, ғылыми-танымдық пайымдаулар 

жасайды. Сҿзіміз дҽлелді болу ҥшін, тек бір ғана мҽселе, ғалым-зерттеушінің қазақ елінің басын 

біріктіріп, ыдыратпай ҧстауына объективті себептер болған жайлар туралы пайымдауларына 

тоқталалық. Оларды ғалым тҿмендегіше бағамдайды: 

1. Шаруашылығы бірыңғай (мал шаруасы) жерлес елдің шеттегі даудан мал мен басын бірігіп 

қорғауы. Елдің ат арқасына мінері тегісінен ҽскер болуы. Сондықтан ҽрбір жеке адамның бас 

пайдасы мен қоғам пайдасы бірге ҧштасып отырады да, ҽрбір жеке адамның азаматтық санасы, 

қоғамның жалпы мҧңы, саяси белсенділігі кҥшейе тҥседі; 

2. Кҿшпелі мал шаруашылығы жҽне жер-мҥлкінің ортақтығы адамды бір орынға арқандамай, бір-

бірімен араласуына, Ертістен кҿшіп, Сыр қҧлауына, Шудан кҿшіп Жайық  келуіне толық мҥмкіндік 

беретін еді. Бір ру мен екінші ру ғана емес сол кезде бір жҥз бен екінші жҥздің от-суы, ҽр малдың 

сезон-сезондағы жайылымы, қазақ елін қыдыртып, бірінің ҥстіне бірін қҧлата беруші еді; 

3. Бір ру мен екінші рудың қонысқа, тағы басқаға таласып ҥздіксіз жауласып, ҽр жауласудың 

нҽтижесінде ҥздіксіз араласып, жарасып тҧратындығы. Міне, бҧл да араластырмай, қатынастырмай 

қоймаушы еді; 

4. Ҽр рудың ішкі қатынасы. Бҧл да бірде татулық, бірде жаулық тҥрінде ҥзілмей отырды; 

5. Осылардың нҽтижесінде қазақ мҽдениетінің, соның ішінде қазақ тілінің бірігуі, тҧтасуы, 

ӛзінше ӛркендеуі пайда болды [3.,64-65]. 

Мемлекет машинасы берік емес, тҧрақты армиясы болмаған, кҿпшілікті дегеніне жеткізу, бітімге, 

қоныс меңгеруге кҿндіру ҥшін қазақ қауымы қолданған мықты қҧрал – тілі болатын. Ғалым-

профессор «топ жарған шешен, тоқпақ ақын, ескі ҽдетті кҿп білетін кҽрі қҧлақ адамдар, қысқасы тіл 

ҿнершілері елдің тізгінін ҧстап, даудың билігін айтқанын» [4.,32.] оқушы зердесіне салады. Сҿйтіп 

ғалым тілдің заман ағымы негізінде тҥзілген таным,халықтың ҿмір сҥру тҽсілінің, ҽдет-ғҧрпының, 

дҽстҥрінің, мінезінің, жалпы болмысының кҿрінісі екенін нақтылай тҥседі.  

Жалпы тілдің дамуы адам баласының ішкі рухани қажеттілігін қанағаттандырудан туындайды. 

Осы негізде, проф. Қ. Жҧбанов: «Тіл ҧзақ заман жасалады, бірден ҿзгермейді, оның ҿзгерісі тҧрмысқа 

байланысты» [2., 93.] – деген ой-қорытынды жасайды. Қ. Жҧбанов пайымдауынша, «Тіл адам 

баласының ҽр кездердегі барлық табыстарын, ҧғым-тҥсініктерін білдіреді. Онда саясат пен 

идеологияның да ҽсері болуы ҽбден мҥмкін. Ғалым бҧл айтылған ойын былайша негіздейді: 

«Бҧрындары кейбір елдерде қҧлды кім? демей, не? деп сҧрайды екен. Бҧл оларды пассив нҽрсе 

ретінде қарап, кемсітуден туған... Адам баласының ҿрлеу жолындағы ізінің тілге беделі тҥскен. 

Мысалы,қазақтың «балам» деуі патриархат заманының қалдығы, ҿйткені бҧл сҿз ру деген сҿзге 

байланысты:  ру-ұрық –ұрығ-ұру; Бҧл хасыл (асыл) – тек. Кҿрінген баланы «балам» деу некесіз 

заманнан қалған мҧра. Ол заманда ҽйелдің жасы ҥлкені АНА, АПА болған. Бҧларда ру аты сияқты 

аталған. Еркектің ҥлкені АТА болып аталған, ҚЫЗ - кішкене ҽйел дегенді білдіретін сҿз, оны 

монғолша - кеукім дейді». [2., 123-124]. 

Дҥниетанымдық тҧрғыдан келгенде «адамзат баласы алғаш қалай сҿйлеген?» деген мҽселені 

тҥсіндіру ҥшін ең ҽуелі «адамзат баласы алғаш қалай ойлаған?» деген сҧраққа жауап табу қажет 

болады. Тіл мен ойлаудың арақатынасы, байланысы туралы мҽселелер сонда ғана ҿзінің ақиқат 

шешімін табады. Тіл білімі мен тіл философиясында ортақ мҽселе –тіл мен ойлаудың, мағына мен 

форманың байланысы. Тіл - ойдың жемісі, ойды жарыққа шығаратын форма. Тіл - ойлау қҧралы, ой - 

оның мазмҧны. Ойлау процесі - мида болатын қҧрылыс, сана ҽрекеті, ал тіл санадағы сол ойлау 

ҽрекетінің «ҧғым» тҥріндегі нҽтижесін дыбыстау аппараты арқылы материалдық формаға енгізеді.  

Осы екі басқа объектілерге қатысты екі тҥрлі қҧбылысты бір мезгілде ҿтетін қҧбылыстар деу 

сендірмейді. Олай болса олардың арасындағы «тығыз» байланыс та шартты тҥрдегі байланыс. 

Бҧлардың уақытқа қатысты алғандағы байланысы, бейнелеп айтсақ, жердің соғуы 

нҽтижесінде,шҿптің қозғалуы тҽрізді себеп-салдарлық байланыс. Яғни, ҧғым айтылмақ болғанда, 

оған сҿз таңдалады. Ең ҽуелі, ойдың ҧғым тҥрінде бейнеленуінің ҿзі, яки ҧғым пайда болуы тілге 

ҽсіресе, дыбыстық тілге тікелей байланысты емес. ЫМ ТІЛІ дҽуірінде ҧғым ҽр тҥрлі ишарат белгілері 

арқылы бейнеленген.  

Пайымдау, ойлау тҽрізді, ҧғым пайда болуы да – санадағы қҧбылыс. Ең ежелгі негіз ҧғымдардың 

пайда болуында КҾЗ ҚЫЗМЕТІ ерекше орын алған. Себебі - ең ежелгі ҧғымдар кеңістікке, ондағы 

денелердің ҽр тҥрлі бейнесіне байланысты туғанын тілдік деректер айқын кҿрсетеді. Ҧғым пайда 

болуының негізінде – объект денотат тҧрады. Ол – қозғаушы, сана ҽрекетін қоздырушы кҥш. Егер зат 

(құбылыс) болмаса, оның санадағы сҽулесі, яки бейне де жоқ. Яки ҧғым - дҥниетанымның санадағы 

бейне суреті. Демек, ең ежелгі адамдар тіл арқылы емес, кҿз арқылы ойлаған. Санадағы ҧғымның 

мағынасын тҥсіну ҥшін осы кҿз арқылы қабылданған бейненің қандай бейне екенін тҥсіну қажет. 
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Ҽрине, ол бізге кҿрінбейді, «қолға тҥспейді». Бірақ оның тіл, не басқаша тҽсілдер арқылы берілу 

мҥмкіндігі бар. Ҧғым айтылмақ болғанда ғана  оған сҽйкес сҿз тандалады деуіміз осыдан. Ол дыбыс, 

не басқа тҽсіл арқылы да, ым-ишарат т.б. берілуі мҥмкін. Демек, ең ежелгі негіз ҧғымдардың пайда 

болуында тілдің еш қатысы болмаған. Тіл қызметі - екінші кезектегі ҽрекет. Тіл - табиғат пен адамзат 

аралығындағы сана аркылы болатын байланысты адамдардың ҿзара қарым-қатынасында бейнелейтін 

аралық қҧрал. Адамзат ҧрпағының санасындағы ең  алғашқы ҧғымды белгі бір формада тілге (ым 

тіліне, дыбыстық тілге, т.б.) айналдыру ҥшін де қаншама ғасырлар  ҿткенін болжап айту да оңай 

емес. 

          Міне осындай кҥрделі мҽселені тҥсіндіруге проф. Қ. Жҧбанов  дыбыс жҥйесі арқылы, тіл 

тану ғылымының бір саласы - фонетика арқылы келеді. Алайда ол фонетиканы таза дыбыс жайлы 

ғылым деп танитын ескі тілтану ғылымынан ҿзгешелеу тҧрғыда, «салмақтандырып, дҽлдеңкіреп 

тҥсіндіруге» ҧмтылып тҿмендегідей байламдары мен пайымдарын ҧсынады: 

- фонетика дыбыс болған жердің бҽрін тексермейді; 

- фонетика адамнан шыққан дыбыстың бҽрін тексермейді. Мысалы адам ыңқылдайды, тҥшкіреді, 

қырылдайды т.б. мҧның бҽрі адам дыбысы, бірақ адамның қоғамдық мҧңы айдап шыққан, қоғамдық 

қажетіне жҧмсалған дыбыстар емес, дене қызметінің салдарынан туған туынды инстинкт  

дыбыстар.Сол себепті фонетика қарауына бҧлар да жатпайды; 

- фонетика қоғамдық дыбыс  болған жердің бҽрін қарай бермейді. Мысалы, музыка да қоғамдық 

дыбыс, сҿйте тҧра бҧл тіл дыбысы емес; жылау, кҥлу де қоғамдық дыбыстар бірақ тіл дыбыстары 

емес. Соңғысы барлық ҧлт ҿкілдеріне тҥсінікті, ал тіл болса тек сол ҧлт ҿкіліне, немесе, оны игерген 

адамға ғана тҥсінікті; 

- фонетика бір тілмен сҿйлейтін адамдарға ғана тҥсінікті дыбыс болған жердің бҽрін тексермейді. 

Мысалы малдарды шақыру, қайыру, ысқыру т.б. бҧлар да тіл дыбыстары емес. Ҿйткені тілдің 

атқаратын негізгі қызметі - адам мен адам арасындағы пікір қалыптастыру [2.,37-40]. 

Осы айтылғандарды саралай келе, профессор Қ.Жҧбанов: « фонетика тіл дыбысы болған жердің 

бҽрін қарай бермейді, дыбыс тілінің дыбыстарын ғана тексереді» - деген  тҧжырым жасайды. 

Жоғарыда айтылған тіл мҽселесіндегі  ЫМ ТІЛІ  мен КҾЗ ҚЫЗМЕТІ де тілші-ғалым назарынан тыс 

қалмаған. Сондай пікірлерінің бірі тҿмендегідей: «Кҥншығыста ҽйелдер тҧрмысы ерекше жағдайда 

болғандықтан, ҽйелдерге арнаулы тҥрлі ҽдет-ғҧрып ҿзгешеліктері мҧнда жиі ҧшырайды. Сол ҽдет-

ғҧрып ҿзгешеліктерінің бірі – осы кҥнге шейін Кавказда армян, грузин, тҥріктер арасында сақталған 

ҽйелдердің ЫМ ТІЛІ. Жаңа тҥскен келіншек қай жерде бір айға, қай жерде бір жылға шейін ата-

енесімен дыбыстап сҿйлеспейді, ымдам сҿйлеседі. Бҧл тілді армяндар «нашнауар» дейді. Нашнауар 

сондай бай, сондай ҧшталған тіл, мҧнымен ҽйелдер сумаңдатып ала жҿнелгенде дыбыс тілінен еш 

кемдігі жоқ сияқты. Мҧндай ҽйелдерге ғана арнаулы, жҥйелі болмаса да, ҽйел тілінің ҿзгешелігі 

қазақта да жоқ емес. Сол ҿзгешеліктің бірі – ҽйелдерде ғана болатын «ернін шығару» (кеміткенде), 

«бетін шымшу» (ұятсынғанда), «ауызын шылп еткізу» (таңданғанда), «ауызын быртылдату» 

(кекеткенде). Міне, мҧның соңғы екеуінде ҥнсіз ым емес, дыбыс шығару да бар. Бірақ дыбыс 

айырынды (членораздельный) емес. Фонетика дыбыс тілінің дыбыстары жайындағы ғылым 

болғандықтан дыбыс тілі жҥйесіне қосылмайтын, ым тілі қалдықтарына жататын дыбыстарды 

қарамайды» [2., 40-41].  

Осы жоғарыда айтылғандар негізінде профессор Қ. Жҧбанов жалпы тіл философиясы туралы 

мынандай тҧжырымға келеді: «Бҥгіндегі адам баласының тілі – дыбыс тілі. Бҥгінде «сҿйлеген» деген 

– «дыбыстаған» дегенмен бір есеп. Бҥгінде дыбыстағанның бҽрі бірдей сҿйлеген болмағанмен, 

сҿйлегеннің бҽрі дыбыстаған болып кеткен. Сҿйлеген сҿздеріміздің қай-қайсысы да тҥрлі 

дыбыстардың тҥрліше қҧралысуы, орналасуы сияқты кҿрінеді. Кірпіш ҥйдің қабырғасы (дуалы) 

қабырға болмастан бҧрын бҿлек-бҿлек, ҧсақ-ҧсақ кірпіштен болып, сол кірпіштен қҧралып, қаланып 

барып қабырға (дуал) қалпына келгені сияқты, тіл де дыбыстардан қҧралып барып, буындар, 

буындардан жиналып келген сҿздер, сҿздерден топталып алып, сҿйлемдер пайда болатын  тҽрізді. 

Тҽрізді ғана емес, бҥгіндегі қандай жақсы деген грамматика кітабын алып қарасаңыз да дыбыстарды 

тіл қабырғасын қҧрастырған кірпіштер қылып кҿрсетеді. 

Осындай тҥсініктің нҽтижесінде ҥйдің қабырғасы болмас бҧрын, оны қҧрастырғанда кірпіштер 

болмас бҧрын, оны қҧраған қҧм топырақтар болғаны сияқты, сҿз болмас бҧрын дыбыстар, дыбыс 

болмағанда осы кҥнгі біз білетін «а», «в», «с» дыбыстары болған сияқты кҿрінеді. Жеке айырынды 

дыбыстар тілдің арғы атасы сияқтанады. Тілдердің ілгері басуы, дамуы, ҿсуі дегеніміз «ҽлімсақтан» 

бері келе жатқан ҿзгермес дыбыстардың қҧралысу жҿніндегі ҿзгерістер болып қана кҿрінеді».  

Айтулы тіл маманы, профессор Қ. Жҧбановтың тіл философиясы, оның дҥниетанымдық ролі 

туралы пікірлерінің бір парасы осындай. Біздің филология саласы ғалымдары белгілі деңгейде 
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Қҧдайберген Жҧбанов туралы зерттеулер жҥргізгенімен, оның шығармашылығының сан-салалы 

қырларын жан-жақты қарастыра қойған жоқ. Біз бҧл  мҽселені бҧдан біраз жыл бҧрын 

«ҚҦДАЙБЕРГЕН ЖҦБАНОВ ДҤНИЕТАНЫМЫ» (Ақтҿбе, 1999) деген еңбегімізде кҿтерген 

болатынбыз. Онда ғалым шығармашылығын таза тіл мҽселесі шеңберінен шығарып, оның ҽлеуметтік 

– танымдық жағына назар аудару қажеттігін айтқанбыз. Біз ҽлі де сол пікірдеміз.  

ҚР Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Бағдарламалық мақаласында: «Ҧлттық 

салт-дҽстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, ҽдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сҿзбен айтқанда, 

ҧлттық рухымыз бойымызда мҽңгі қалуға тиіс» делінген [1.,8].  Осы тҧрғыдан алғанда ҿзіне дейінгі 

жҽне ҿз заманындағы тіл мҽселелерін терең зерттеген ғҧлама тіл маманы профессор Қҧдайберген 

Жҧбановтың «Қазақ тілі жҿніндегі зерттеулері» еш уақытта да ҿз мҽн-маңызын жоймақ емес. Қазіргі 

уақытта елімізде мемлекетіміздің латын графикасына кҿшуі мҽселесі қойылып, ол сала 

мамандарымен, сондай – ақ жалпы кҿпшіліктің араласуымен талқыға тҥсуде. Жақында латын 

алфавитінің қолданыста болатын алғашқы нҧсқасы бекітілді. Осы алға қойған мақсатымыздың оң 

шешімін табуына да, ойдағыдай орындалуына да профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов 

қалдырған мол мҧраның ҥлгілі тҧстарының айтарлықтай ҽсері болары сҿзсіз.  
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Ҽдетте, біз, ғылым, ҿнер, ҽдебиет, мҽдениет жайын сҿз еткенде осынау алуан текті салаларда 

еңбек еткен ардагерлерімізді біртҧтастықта қарап, бҥкіл легімен сипаттап шығуға тырысамыз да, 

ҽрбір ғҧламаның, ҿнер иесінің, қаламгердің не қоғам қайраткерінің ҽуелі ҿз кезеңіндегі, қала берді. 

Отан аясындағы, ҽлеумет ҿміріндегі, елдік тарихымыздағы ҿзіне тиесілі орнын, азаматтық парқын 

ескере бермейміз. Ал шын мҽнінде заманалар беделінен бой кҿрсеткен сол біртуар жандардың ҿзара 

қаншама ҧқсастығы, орайластығы, тағдырластығы болса, соншама даралығы, қайталанбас ерекшелігі, 

ҽркімнің ҿзі ғана бедерлей алатын із-кестесі де болады. 

Біздің бҧл ретте атағалы отырған адамымыз – қазақ филологиясының тҧңғыш профессоры, қазақ 

тіл білімінің теориялық негізін қалаған бірден бір ғҧлама, абзал, ғалым-азамат халқының аяулы 

перзенті – Қҧдайберген Жҧбанов болмақ. 

Біздің мҽдени тарихымыздың ең бір жарқын беттерін жасап кеткен ағартушы-педагог ҽрі ғалым-

филолог  профессор Қҧдайберген Жҧбанов та осындай ерлердің бірі екені сҿзсіз. Ҿз халқының 

рухани ой-санасын кемелдендіру жолындағы оның игілікті істері мен ерен ерлігін, ҧлт мҽдениетін 

гҥлдендіруді мақсат тҧтқан тегеурінді талпыныстарын біз байыпты диалектикалық таным 

тҧрғысынан тҥсіне біліп, лайығымен бағалауға, ақ жарылып айтуға тиіспіз. 

Бір ғажабы – ғылым меңзеген теориялық кҿземелдердің кҥні бҥгін ескірмегені, ғылыми мҽнін 

жоймағаны былай тҧрсын, қайта кҥн озған сайын жаңа қыры мен сыры ашыла тҥсіп, ізбасар 

тілтанушыларды іліми ой-толғмының сонылығымен, кҿтерілген тақырыптың кҥн тҽртібінен 

тҥспейтін зҽрулігімен қайран қалдырғандығы десек, артық айтқан болмайды. Бҧның мысалын біз тіл 

білімінің фонетика, лексика, грамматика тҽрізді дҽстҥрлі салалары, лингвистикалық, морфологиялық, 

автоматты аударма теориясы сияқты тың пҽндерден де табамыз. 

Ҽрине, бҧл жерде профессор Қҧдайберген Жҧбановтың ғылыми ҽрі ағартушылық істеріне тҥгел 

тоқталып шыға алмақ емеспіз. Сондықтан біз тек мына жайттарды ғана санамалап атап ҿтпекшіміз: 

- Профессор Қҧдайберген Жҧбанов қазақтың ғылымитерминологиясын негіздеп, оны 

практикалық кҽдеге жаратқан, алғашқы термин сҿздігін қҧрастырған адам. Ол республикамызда 1933 

жылы шаңырақ кҿтерген Мемлекет терминкомиссиясыныңтҧңғыш тҿрағасы, Мемтерминком 

Бюлетендерінің жауапты редакторы; 

- Профессор Қ.Жҧбанов қазақ мектебіне арналған тҧңғыш қазақтілі граматикасының жаңа ана 

тілін оқыту программасының авторы. Егер оған дейінгі оқулықтар, «тіл қҧралдары» нақты бір 
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мектепке, класқа, оқушының жас мҿлшеріне есептелмей, жалпы «қара таныту» мақсатында жазылған 

болса, Қ.Жҧбанов ана тілінен берілетін білімді ғылым тҧрғысынан негіздеп, оқу жылының ҽр 

басқышына мҿлшерленген кҿлемде жҥйелеген. 

- Профессор Қ.Жҧбановтың гамматикасы – ғылыми грамматика. 

Ол – басқаша шебер тҧжырымдалған «Қазақ тілінің ғылыми курсы». Қазіргі жоғары оқу 

орындарында қолданылып жҥрген оқулықтар теориялық деңгейлері жағынан ҽлі де Қ.Жҧбанов 

грамматикасына жете алмай келеді; 

- Профессор Қ.Жҧбанов – академиялық ғылымның 

ҧйымдастырушысы. Ғалымның тек алғашқы екі бҿлігі жарыққа шығып ҥлгерген / «Қазақ 

сҿйлеміндегі сҿздердің орын тҽртібі тарихынан», «Кҿмекші, кҥрделі етістіктер жҿніндегі 

ескертпелер», Алматы , 1936 / он тақырыпты қамтитын «Қазақ тілі жҿніндегі зерттеулер» сериясы ҿзі 

басқарған академиялық Тіл – ҽдебиет секторының сҥбелі ҿнімі. 

- Профессор Қ.Жҧбанов тек лингвист-тілші ғана емес, кеңтынысты филолог-шығыстанушы. Ол 

«Тҿңкеріс жҽне қазақтың ҧлт тілі» аттты ҽйгілі очеркінде / «Қ.Ҽ». 20-XI-1935/ қазақ тілінің негізі сом 

/монолитті/ тіл екендігін, ондағы диалектілік жарықшақтардың кейінгі 400 жыл шамасында пайда 

болғанын бірінші рет айтқан. Бҧл тоқтам осы кҥнгі «қазақ диалектологиясы» деген пҽннің теориялық 

бастауы деп тануға да ҽбден лайық. Ал ғалымның «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» / «Ҽдебиет 

майданы», № 11-12, 1934/ атты еңбегі қазақ филологиясының алтын қорына қосылатын ҥлес. Сонау 

Абайтанудың сын сағатында, ҿзгелер Абайды қабыл алу былай тҧрсын, одан ат-тонын ала қашып, 

«байшыл, діншіл» деп жазғырып жатқанда «Абай- классик» деген тезис ҧсынып, оны жҧртшылық 

танымы ете білген де Қҧдаберген Жҧбанов болатын; 

-  Профессор Қҧдайберген Жҧбанов қазақтың ҿнертануғылымының тҿлбасы қайраткері деп те 

бағалауға болады. Оның «Қазақтың музыкасында кҥй жанрының пайда болуы жҿнінен» атты тарихи-

лингвистикалық очеркінде /Қызылорда, 1936/ тіл мен тарихтың деректері негізінде кҥй тҽрізді 

симфониялық жанрдың дҥниеге келу сыры баяндалған. Зерттеу тек қазақ мҽдениеті емес, басқа да 

кҿптеген сахрауй халықтардың рухани ой-ҿрісін ашып береді. Сондай-ақ оның «Қазахстанкая 

правда» /16 қаңтар 1935/ газетінде жариялынған «Қазақ драма театрының ең алғашқы елеулі табысы» 

атты мақаласында Мҧхтар Ҽуезовтың «Тҥнгі сарын» пьесасының сахнаға қойылуынан бастап қазақ 

драма театры бҧрынғы сауыққойлық деңгейден асып, кҽсіби творчестволық коллективке айналды 

деген тҧжырым айтылған. Бҧл пікірдің тееатр тарихын зерттеушілер ҥшін қаншалық қҧнды екені 

ҿзінен ҿзі тҥсінікті.  

Профессор Қҧдайберген Жҧбанов 1935-36 жылдары Қазақстанның халық ағарту 

комиссариятының нҧсқауы бойынша Алматы қаласындағы барлық жоғары, орта арнаулы оқу 

орындары мен мектептердің қазақ тілі мҧғалімдері ҥшін тҧрақты курс-семинар ашып, онда «Қазақ 

тілінің жоғары курсы» деген жалпы тақырыппен жоспарлы лекция оқыған. Ғалымның мектептес 

жолдасы – педагогика ғылымдарының кандидаты, есімі елге мҽлім методист, марқҧм Шамғали 

Сарыбаев сондағы лекциялардың тезистік желілерін жинап сақтап, кҿзінің тірісінде Қҧдекеңнің інісі 

– академик Ахмет Жҧбановқа табыс етіп кеткен-ді. Алдағы уақытта біз осы тезистерді де жариялауға 

тиіспіз. 

Қорыта айтқанда,  профессор Қҧдайберген Жҧбанов – қазақ тіл білімінің ғылыми-теориялық 

негізін қалаған ғҧлама ғалым. 
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Тҥркі халықтарының философиясы Х-ХI ғасырларды қамтыған ҿзінің атақты ақын ойшылдарымен 

танылды.Адамдықтың ҿлшемі белгіленген қҧнды еңбектері біздің заманымызға жетіп, ҧрпақтар 

сабақтастығын сақтау ҥрдісінде ҿз миссиясын жоғары деңгейде атқарып келеді.   

Тҥрік тектес халықтардың тҧңғыш  классикалық шығармасы Жҥсіп Баласағҧнның «Қҧтты білік» 

дастанын оқыған сайын басымызды изеп келісетін, таңданатын сҽттеріміз жетерлік. Осы кҥйдің 

алдымызда отырған шҽкірттерімізге де жҧғысты болуын тілеген арман-ҥміттеріміздің  орындалуы 

ҥшін жҥйелі жҧмыс жасауымыз қасиетті парызымыз екенін білеміз. Жоғары оқу орындарында 

оқитын жастарды ҽлеуметтендіру ҥрдісі бейнелі тілмен айтқанда ҥш міндетті қамтиды: мҧрагерлік, 

қҧлагерлік жҽне жҽдігерлік.  

     Сондықтан бҥгін біз болашақ педагогтарға ғҧламаның «Сҿздің қадір-қасиеті һҽм турашылдығы, 

шыншылдығы жайында» деп аталатын тарауын қарастырудан бастаймыз. Елік (адалдық) Айтолдыны 

шақырып алып сҿздің қадір-қасиеті һҽм турашылдығы туралы жеті сауал қояды. Жеті сауалға жеті 

жауап алып, кҿңілі толады. Ол кҥйі дастанда былай бейнеленеді:  

Естіп Елік, гҥл жайнады қабағы... 

Айтолдыны сыйлады Елік, еледі, 

         Жомарт қолмен, майда тілмен демеді. 

 (педагогикалық қолдауға келеді) 

Уҽзірлік, таңба берді, байрақты, 

Қару, жиһаз, сауыт беріп жайлантты. 

Барша елге ҥстем етті, берді ерік 

Бойын тартып, кетті дҧшпан сенделіп. 

     Нендей сауалдар болды, оқып кҿрелік: 

1)Шақырумен алдына келіп, ҥндемей отырғандығының себебін сҧрайды?  

Елік айтты: - Сҿйле, Айтолды, сҿзіңді, 

Неге отырсың ҥнсіз, бҧрып кҿзіңді?! 

2)Тілден пайда бар ма? 

Тілді тістеп, жҥрсең қорқып, кҥрсініп, 

Есіл сҿзің кетпей ме ҿліп тҧншығып!? 

3) Сҿздің қалай пайда болатындығын сҧрайды. 

Қайдан шығып, бҧл сҿз қайда барады, 

Мҧны да айтып бергін, зерек, қарағым! 

4)Сҿздің пайда, зияны не? 

Сҿздің пайда, зияны не, нақтылап, 

Айт  та, Айтолды, тҥсіндіргін жақсылап? 

5)Сҿздің ҿлшемі, мҿлшері қандай? 

Айтты тағы да: Білдір, сҿздің ҿлшемін! 

Азы қандай! Кҿбі қандай? Мҿлшерін?.. 

6) Сҿйлеуші мен тыңдаушы қандай? 

Кімді тыңдау дҧрыс? Кімнің сҿзі шын? 

Кімге бҧрған жҿн бҧл сҿздер ҿрісін? 

7)  Орынды сҿзді айту қажет пе?  

Іріккен жҿн бе, берген жҿн бе тілге ерік? 

Ҧшсын ба сҿз, қалсын ба ҽлде кҥрмеліп[1, Б.161]? 

 

Айтолдының берген жауаптары: 
1) Елік ерік бермей, қалай бастайын, 

Сауал болмай қалай жауап тастайын? 

Білікті сҿз - тіні барлық дауаның 

«Шықпасын тез сауалынан - жауабың!» 

2) Білімдінің бар екі ерек белгісі -  
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Жҥзі жарқын оны білсе ер кісі. 

Тіл мен нҽпсі, тия алған бҧл екеуін, 

Қолына алар қазынаның жетеуін, 

Ерік керек тіл, қҧлқыңды тежейтін, 

Білік керек тіл, қҧлқыңды теңейтін. 

3)Сҿз - сыр, сиқыр,- деді Айтолды,- жҥгін ер! 

Ойға - оны, тілге бірі ілінер. 

Бірін айт та, тый тоғызын, қашпайды: 

Қажетсіз сҿз қажеттісін ластайды. 

4) Айтолды айтты:  -жҥйелі сҿз - ҧлылық, 

Ҿсірер ол қҧлдың-дағы қҧзырын. 

5)Біл, аз сҿз сол, сҧрағанда - байыптап, 

Сҿзге сҿзбен жауап берсе лайықтап. 

Кҿп тыңдай біл, аз сҿйлеп тез тҥсіндір, 

Ниет қойып, ой мен сезім кҥшін біл! 

6)-Данадан ал,-деді Айтолды, - сҿз алсаң, 

Наданға оны жеткізе алсаң, болар шам. 

Ҧлықтарды тыңдап, тҥйіп жадыңа, 

Кішілерге дарыт, жетсін бағына. 

7)Тҥзу сҿзге келгенде тіл тартпағын, 

Қыңыр сҿзді жасыр, текке лақпағын [1, Б.167]. 

Дастанның негізгі тҥйіні адам, оның  жетілген тҧлға ретінде қалыптасуы мен дамуы. Барша 

уақытта да философия, педагогика ғылымдарында жетілген адамды тҽрбиелеу мақсатын жҥзеге 

асыру ҿзекті мҽселе болып келеді. Қазақ халқының тҥсінігінде  «сегіз қырлы, бір сырлы адам» 

жетілген болып саналады. Этнопедагогиканы зерттеуші ғалымдар осы қҧбылыстың  ҽр тҥрлі 

интерпретациясын береді.  Алмас Алматов: «тектілік, жомарттық, мҽрттік, ілімпаздық, бекзадалық, 

байлық, батырлық, сақилық»,- деп келтірсе, Гҥлім Елеусінқызы: «белсенділік, ғылым, есте сақтаушы, 

бҽрін де кҿруші, таңдай білуші, қҧдірет, кҿркем сҿйлеуші, шығармашылық»,- деп жіктейді[2,Б.16].  

Осы аталған негізгі сапалар Ж.Баласағҧнидың «текті, парасатты адам» бейнесімен жалғасып жатыр. 

Мҧның ҿзі қазақ педагогика ғылымының бастауы Ж.Баласағҧнидың педагогикалық теориясынан 

туындап отырғанын меңзейді. Қасиетті Қҧранда  (3  сҥре, 190 аят) Аллаһ тағала ілімнің тірегі, 

жҥректің нҧры, рухтың азығы терең ой туралы: «ҽлбетте, кҿктер мен жердің жаратылуында жҽне тҥн 

мен кҥннің ауысып тҧруында саналылар ҥшін айқын аят дҽлелдер бар»,-деп кҿрсеткен. Бҧл жерде 

дҥниені қабылдаудың тҧтастығы жайында баяндалған. Осы заңдылық туралы  Жҥсіп Баласағҧнда: 

«Жатқан – тҧрар, кҿтерілген – жығылар, Жанған – сҿнер, Жорытқандар тынығар. Не істесең де, 

толық істе бҥгіл ер, Толық болса, жіңішке ҿзі-ақ ҥзілер!». 

Ҧрпақтар сабақтастығы мҽселесінде ең бір маңызды тҧсы – ата-ана мен баланың арасындағы 

соңғы диалог. Осы диалог туралы ҽдеби шығармаларда ҿзекті ҿртейтін сҽттерді оқимыз. 

(К.Паустовскийдің «Телеграммасы», Б.Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхаты» жҽне т.б. ) Дастанда 

кҿңіл толатын жағдаятты кҿреміз. Бақилық болғалы жатқан ҽкесінің қимастық сезімін кҿріп ҧлы 

Ҿгдҥлмҥш ҥш уҽж айтады: бірі - қазына, малыңды ҥлестіріп, жанын алып қалу, екіншісі - ҿзін 

ҽкесінің орнына алуын тілейді, ҥшіншісі – уайымдамай Алланың ҽмірін орындауын сҧрайды. 

Айтолдының ҿзінің ісін жалғастыратын мҥмин ҧл тҽрбиелегенін кҿріп кҿңілі толады: «Толды ҧлыма 

кҿңілім, Алла қолдап, қҧтты болсын ҿмірі!...». Ҧлы Ҿгдҥлмішке Жаратушыдан тілек тілейді: «Қҧтқа 

бастап, пҽлелерден сақтағын, Қос жалғанда, саяңа алып, жақтағын. Ізгілікке баста, сҧмға талатпа, 

Мҧқтаж қылма киер киім, тамаққа!»[1, Б.185].  

Айтолды мҧрагер бола білетін ҧлын бейқамдықтан сақтандырады: «Керекті істің бҽрін жиып 

тастаппын, Керексізден, нҽпсіге еріп, қашпаппын».   

 «Қҧтты білік» дастанында адамды ҥш рҿлге даярлау қажеттігі берілген: адам, маман, отбасы иесі. 

Біз де болашақ мҧғалімдерді даярлауда осы аталған ҥштікті негізге аламыз. Осы дастан аясында 

жҥргізген сҧхбаттарымыздың тҥйіні ретінде студенттеріміздің  пікірлерін келтіруді жҿн кҿреміз.  

Дҽмеш Тежединқызы Тажбенова: «...маман ретінде археолог бол, математик бол жетілуге болады, 

ал бірақ сен адам болып қалыптаса алмасаң, бҽрі текке кетеді. Сондықтан  ең бірінші адам, тҧлға 

болуды қолға алу қажет. Тҧлға қандай болу керектігі туралы Жҥсіп Баласағҧн ҧсынған «ҽділдік, ақыл, 

дҽулет, қанағат» атты сапаларды жҥйе ретінде қабылдау керек. Сол жҥйенің ішінде ҿзіңді ҧстай 

білсең, ҿмірде қапы қалмайсың;  

 Самал Орынбасарқызы Мусина: Жҥсіп Баласағҧнның дастанында тҧлға болып жетілу ҥшін қажет 
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тҿрт сапаны жҥзеге асыру ҥшін адам белсенді болуы қажет. Ондай адам жан-жақты бола отырып, кез 

келген іске қҧлшына кірісіп, алдына мақсат қояды, сол мақсатқа жетуде ешнҽрсе кедергі бола 

алмайды. Кез келген жаңа нҽрсені тез меңгеріп, қоғамға пайдалы жағын практикада қолданады. Ең 

бастысы, ҿскелең ҧрпақты тҽрбиелеуші маман рухани-адамгершілік жағынан ҿзін кҥнделікті шыңдап 

отыруы қажет. Кімнің болсын беделін арттыратын қҧдіретті кҥш  – тіл екендігін бір сҽт те естен 

шығармағаны дҧрыс: «Білікті сҿз – тіні барлық дауаның! Шықпасын тез сауалынан жауабың!... 

Жҥйелі сҿз – ҧлылық, Ҿсірер ол қҧлдың дағы қҧзырын...»,- деп ҧлы ғҧлама негіздесе, біздің де 

қосарымыз бар: «жҥйесіз сҿз  – қҧбыжық, ҿшірер ол қҧлдың қадір-қасиетін». 

Адамға тҽн сапалар: кісілік, тектілік, парасаттылық, жолдастық, достық, рухтылық, мҽрттік, 

серілік, антқа беріктік, аманатқа адалдық тҽрізді қасиеттер  алға тартылады. Дастанда азаматтың 

кісілік қасиеті терең сипатталған. Мҽселен: 

«Ҧрпағыңның ҧрпағына ҥлгі ет те – 

Кісілікті кісілікпен қҧрметте! 

Тірі кісі кісілігін асырсын; 

Кісілікпен, ей, мҽрт ерім, ҧлы бол; 

Кісілікке тҥсер содан ҧлы жол; 

Адамшылық жаса адамға, адам бол; 

Адам атын мақтаныш қып адал бол! 

Дастанда Жҥсіп Баласағҧни ҽр ҽлеуметтік топ иелеріне жан-жақты сипаттама беріп, 

ҽрқайсысының міндеттерін ашып кҿрсетеді. Қарапайым халықпен жҽне басқа да кҽсіп иелерімен 

қатынасы сипатталады. Білгір, ғалым адамдармен қалай қатынасу керектігі туралы былай деген:  

Шырақ болды елге олардың ілімі, 

Адастырмас – жанса - тҥннің тҥнегі. 

Шырын сҿзбен ҥлесіп тҧр мҥлкіңнен, 

Істе айтқанын, білімін ҧқ, жатта да, 

Қылық-қҧлқын жамандама, даттама[1,441]. 

Қазақстандық ғалым А.Н.Кҿшербаева «Қҧтты білік» дастанындағы ізгілендіру идеяларының 

негізгілерін келесідей кҿрсетеді:  

     - таным теориясының рационалдық дамуы; 

     - ғажайып ізгілік жҥйесін жасау: ҽділдік, ақыл, дҽулет, қанағат; 

     - жетілген тҧлға тҽрбиелеу; 

     - тҧлғаны тҽрбиелеудегі детерминанттарды есепке алу, санаткерлік сапаларды дамыту; 

     - мҧрагерлік принципінің регламентациясы;  

     - ақиқат білімді қабылдаудың педагогикалық талаптарын бекіту[3, 54]. 

     Қорытындылай келе айтарымыз: тҥркі даналығы арқылы ҧрпақтар сабақтастығын кҿрсете 

білген Ж.Баласағҧн тҧлғасынан бірегей талантымен қоса еңбекқорлық пен патриоттық сезімнің 

толқынын байқау қиын емес. Ойшыл туған елінің нағыз патриот азаматы  ретінде  ана тілінің 

ҧмытылмауы ҥшін, қоғамға қажет ерлік жасады – «Қҧтты білік» атты тҥркі тілінде тҧңғыш шығарма 

жазды. Ол тҧста тҥркі тілі кҿлеңкеде қалып, араб тілі ғылымның, діннің, заңгерлік қағаздар 

жҥргізудің, кейде поэзия тілі болса, парсы тілі тамаша поэзиялық бағытта ҿркендеді.  

«Қҧтты білік» дастанының  ҽр елде ҽртҥрлі аталуының ҿзі  шығармаға берілген қҧнды бағалар деп 

айтуға болады. Ел болашағы жастарды тҽрбиелеуде таптырмайтын, рухани-адамгершілік білімнің 

қайнар кҿзі «Қҧтты білік» дастанын зерттеу барысында туған ҿлең жолдарының ҿзі де бҧл туындыға 

жаңа мыңжылдықта берілген баға ретінде қабылданады деп сенеміз: 

Жҥсіптей жырлайықшы адалдықты, 

Ҥлгі етіп ысырайық надандықты. 

Сабырлықпен жалғасып бабамызға 

Іздемей кісілікті қаламыз ба? 

Парасаттан шен тақпай жағамызға... 

     Иманды адамның ізгі қасиеттерінің қатарына дастандағы жолдастық пен достық қасиеттер де 

жатады. Баласағҧнның ойынша, ағайыны, досы кҿп адамды жау алмайды. Ол жаман туыстан жақсы 

досты артық кҿреді: «Пиғылы арам қандастан без алысқа, Одан гҿрі сен адал дос, танысқа (2575-

бҽйіт). Ҿмірде мың досың да аз, бір жауың да кҿп. Сондықтан дҧшпаныңды досыңа айналдыруға 

ҧмтыл.Себебі, ғҧлама ақын айтқандай: «Бір дҧшпаның болса, оның мың зияны,  Мың досың да аз, 

біреудей-ақ сияқты»(4190-бҽйіт). Ҽдетте адамзат ҿзін ірі санап қателеседі. Бҧл хақты танығанға 

дейінгі адамзаттың ауру халі мен надандығы. Жаратушы, хақ, бақыт  – болмысы бҿлек, биік, ҧлық 

нҽрселер. Адамзат хақты таныған сайын шынайы болмысына жақындап, кішіпейіл, сабырлы мінезге 
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кҿшеді.  

     Философ Ғ.Есім айтқандай: ҧрпақтар сабақтастығы дегеніміз тҥсіністікке қҧрылған қарым-

қатынас: бір дастархан басында ата, ҽке, баланың жағымды жҽне жарқын ахуалда ҽңгімелесе білуі; 

бір ғалымның айтқан  ойын келесі бір ғалымнын немесе шҽкіртінің бас изеп тыңдап, қолдай білуі... 

Тек сонда ғана ҧрпақтар сабақтастығы ҿз мҽнінде болады. Ол ҥшін имандылыққа бағыттайтын 

рухани даналығымыздан бір сҽт те кҿз жазып қалмауымыз керек. Тҥркі даналығының қҧдіреті мен 

қҧпиясы осында болар?! 
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оқыту ҥрдісінде қолдану: Пед.ғыл.канд. ...дис.автореф.- Астана, 2010.  

3. Баласағҧнтану: «Қҧтты білік» дастанының қазіргі жаһандану ҥдерісімен ҥндестігі. Ҧжымдық монография 

/Жалпы ред.басқ.Кҿшербаева А.Н. – Алматы: Абай атындағы ҚазҦПУ, «Ҧлағат» баспасы, 2016.-232 б. 
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Изучение научного наследия крупного ученого дает возможность расширить научные знания о 

том или ином научном феномене в той области науки, служению которой он себя посвятил.  Более 

того, взгляды, размышления, идеи и даже высказанные вскользь мысли и отмеченные факты, при 

внимательном их рассмотрении, могут оказаться ценными  ориентирами для дальнейших научных 

изысканий и направлений, прямо или косвенно заданных самим ученым. Таковыми мы находим 

некоторые малозаметные, на первый взгляд, факты, отмеченные  Кудайбергеном Куановичем 

Жубановым - основоположником и первым профессором в области казахского языкознания, 

общественным и государственным деятелем Казахстана первой трети ХХ столетия.  Жизнь, идеи и 

взгляды этого замечательного ученого нам видятся интересными для дальнейшего развития 

казахского языка и казахской культуры в целом на основе изучения и необходимой оценки опыта 

общественно-политического и культурно-исторического развития тюрко-монгольских и других 

народов в  вышеуказанный период.  

Одним из последних событий, вызывавших оживленный отклик у общественности, является 

предложенный разработчиками казахской латиницы, которую планируют поэтапно вводить в 

Казахстане, ее последний вариант. Предложения своих вариантов написания специфических 

казахских букв, в соответствии с требованием по возможности уместить казахский алфавит в 

существующую QWERTY-клавиатуру без включения дополнительных символов, говорит о 

неравнодушии людей к судьбе родного языка, родной культуры, как слагаемых процветающего 

будущего нашего государства. Сейчас, споры о надобности или ненадобности латиницы в 

Казахстане, к счастью, улеглись, и в большинстве своем население республики единодушно сходится 

во мнении о перспективности ее введения. Сам вопрос перешел в следующую стадию, касающуюся 

того, как наилучшим образом разработать новый казахский латинизированный алфавит. Внедрение 

латиницы  –  событие эпохальной значимости, так как  по нашему убеждению, повлияет на 

ментальность казахстанцев, так как новый алфавит, по нашему убеждению,  будет ассоциироваться, 

прежде всего, с новыми передовыми цивилизационными понятиями.  

О передовой роли латиницы говорил К.К.Жубанов, который, возглавляя Государственную 

терминологическую комиссию при Народном комиссариате просвещения Казахской АССР и являясь 

членом Всесоюзного Центрального Комитета нового (латинизированного) алфавита, для языков, 

считавшихся тогда бесписьменными, и как член комитета внес вклад в создание наиболее 

удобоваримой на тот момент казахской латиницы для замены им применяемого в то время в 

Казахстане арабографического письма (см. в К.Жубанов) [1, с. 260-269]. Для осуществления 

государственной задачи ликвидации неграмотности среди тюркских и мусульманских народов, язык 

которых считался бесписьменным, на заре социализма осуществлялся переход на латиницу.  

Внедрение латиницы среди тюркских и других азиатских народов СССР было только пробным, 

первым шагом задуманного крупномасштабного процесса, который должен был охватить в итоге все 
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народы СССР. В этой связи любопытным кажется сам факт того, что на заре СССР руководители 

государства, задумывая перевести на латинский алфавит все, включая славянские, языки, 

рассматривали кириллицу в контексте с царским самодержавием и неравноправием нерусских 

народов, входящих в состав страны. Исследователи  А.Х. Даудов и Е. П. Мамышева, ссылаясь на 

первоисточники, отмечают, что руководителями СССР латиница воспринималась как 

интернациональный алфавит, всеобщее письмо будущего, поэтому среди них нередко раздавались 

голоса, предлагавшие перевести на латиницу и славянские языки. В частности, уже в 1919 г. нарком 

просвещения А.В. Луначарский  высказался «о желательности введения латинского шрифта для всех 

народностей, населяющих территорию Республики» [2,  с.7].     В 1929–1930 гг. наступает новый этап 

латинизации: переход на новый алфавит народов не только тюркских, но и других языковых групп 

СССР. В 1929 г. Народный Комиссариат просвещения РСФСР образовал при Главнауке специальную 

подкомиссию из 13 человек по латинизации русской письменности. Последняя объявила кириллицу 

«идеологически чуждой социалистическому строительству формой графики, пережитком классовой 

графики русских феодалов — помещиков и буржуазии, самодержавного гнета, миссионерской 

пропаганды, великорусского национал-шовинизма и насильственной руссификации» (в РГАСПИ. Ф. 

17. Оп. 114. Д. 358., л. 192) [там же]. Согласно исследователю Базаровой В.В. новая власть 

стремилась к созданию единой, унифицированной письменности, которая выполнила бы «роль 

фундамента, цементирующего первоосновы общества нового типа [3, с. 53], а  латинизация 

алфавитов соответствовала природе политической доктрины Советского государства и 

Коммунистической партии, стремившихся контролировать все сферы общественной жизни [4, с. 72–

74]. Однако на этапе раннего строительства СССР не все руководители национальных республик 

смогли справиться с задачей внедрения латиницы.  

Нас же заинтересовал тот факт, что введение латиницы с целью просвещения и приобщения 

нерусских народов Азиатской части СССР к европейской цивилизации имели место и до 

Октябрьского переворота 1917 года. На это указывает К. Жубанов: «В бывшей буржуазно-

помещичьей России,  где не только арабская и монгольская (Бурятия) письменности уступили свое 

место латинизированному алфавиту, но и один из китайский языков – дунганский – предпочел 

латинизацию арабскому алфавиту и китайскому иероглифическому письму, которое является 

графической базой японской письменности» [1, 513].   

Об особенностях ситуации введения латиницы в других бесписьменных языках до 1917 года нам 

стало известно, по подсказке К.Жубанова, что для бурятского языка, действительно, латиница была 

предложена еще в 1910 году. Однако здесь речь идет о западном диалекте бурятского языка. 

Многодиалектный характер бурятского языка связан с этническими делениями носителей диалектов. 

И хотя тесное взаимодействие этнических групп между собой — хоринской, цонгольской, 

сартульской, хамниганской, хонгодорской, эхиритской и булагатской на протяжении длительного 

периода времени не могло не сказаться на языках этих групп, тем не менее, бурятский язык 

подразделяется на два больших диалекта, как восточный и западный, которые сильно отличаются 

друг от друга.Кроме того, восточные буряты – буддисты, а западные – православные (иркутские 

буряты – шаманисты).  

С конца 17 века буряты пользовались старомонгольским вертикальным алфавитом. В 1905 был 

разработан ламой Агваном Дорджиевым (Агваандоржийн) своеобразный литературный извод, на 

котором велось делопроизводство, обучение грамоте. Агвановское письмо хорошо передавало 

транскрипцию русских слов. Вплоть до 1910 на нем печатались книги. Однако им пользовались 

только восточные буряты (селенгинские, агинские, баргузинские и особенно хоринские) [5].  До 1917 

г. известным письменным языком у восточных бурят был бурятизированный извод классического 

монгольского языка.  Западные буряты не имели общепринятой письменности до 1910 года, когда 

выдающийся бурятский ученый и общественный деятель Базар Барадийн, который, согласно 

историографическим источникам, читал лекции по монгольским языкам в Петербургском 

университете с 1908 по 1917 годы. В 1905 году Б.Барадийн приступил к экспериментам по разработке 

алфавита на латинской основе в 1905 году и в 1910 году для западнобурятского диалекта алфавит 

был введен [6]   

Поразительно, что жизнь этого человека, родившегося в 1878 году, и павшего жертвой сталинских 

репрессий, трагически оборвалась так же, как и жизнь Кудайбергена Жубанова,  в 1937 году.  

Вероятно, политика СССР на некоторые страны Дальнего Востока оказывало сильное влияние. 

Кроме того, на территории Центрально-азиатских республик, спасаясь от преследования у себя на 

родине, в Китае, по религиозным причинам проживала большая численность дунган. Согласно А. Х. 

Даудову и Е.П. Мамышевой, деятельность теоретиков и практиков языкового строительства 

http://www.rbardalzo.narod.ru/4/rus.html
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распространялась на китайский и корейский языки. Причин здесь было две: китайцы входили в число 

нацменьшинств Дальнего Востока, кроме того, считалось, что в Китае скоро произойдет революция, 

и опыт языкового 10 строительства в СССР там будет востребован. В Ленинграде существовала 

Комиссия по разработке нового китайского алфавита. Итоги работы комиссии были опубликованы. 

Разработанные алфавиты на латинской основе пытались применять среди китайцев СССР (в Алпатов  

В. М. 150 языков и политика. 1917–1997) [2]. Это то, о чем говорил в свое время Кудайберген 

Жубанов. В целом, согласно научно-историческим данным, латинский алфавит просуществовал у 

некоторых народов СССР до 1950-х годов: у курдов — до 1946 г., у уйгуров — до 1947 г., у дунган — 

до 1953 г. (2; в Мусаев К.М. с. 53, 135) [2].  

Фактор распространения латиницы в международном масштабе сыграл свою роль в том, что даже 

некоторые неевропейские страны приняли решение о введении у себя латиницы. Латинизированные 

национальные алфавиты появились в итоге в таких мусульманских странах, как Турция и Сирия, еще 

до возникновения СССР. Об опыте Советской Адыгеи в разработке и внедрении латиницы описывает  

блоггер Н.Нефляшева.  Согласно автору, в начале 1920-х гг. вопрос о латинизации стал впервые 

обсуждаться на северокавказских совещаниях по горской культуре. В этот период времени арабская 

графика уже символизировала для партийных идеологов реформ и ученых, работающих в сфере 

языкового строительства,  прошлое и препятствие для прогрессивного развития.  

Автор отмечает важность международного фактора в тот период, ссылаясь на лингвиста В.М. 

Алпатова: «В те годы переход на латиницу происходил и в Турции. При всей разнице общественных 

процессов в двух государствах в них была и общая сторона – европеизация культуры… За турецким 

опытом в те годы у нас пристально следили». 

В 1927 г. в Адыгее был завершен переход с арабской на латинскую графику, в октябре появилась 

первая книжная продукция на латинице. Интересно, что и адыги Сирии почти синхронно 

предприняли аналогичную реформу алфавита: «Черкесское общество содействия науке и 

просвещению» выработало новый алфавит на латинской основе. Этот алфавит существенно 

отличался от алфавита, которым пользовались северокавказские черкесы. Тифлисский комитет 

Нового Тюркского алфавита  издал брошюру с критикой  алфавита ближневосточных адыгов и 

призывал адыгов на Ближнем Востоке перейти на  алфавит, уже введенный у адыгов Северного 

Кавказа [7]. 

В целом, исходя из исторического опыта внедрения латиницы в языках этнических культур, не 

относящихся к европейским, у нас складывается впечатление о признанности латиницы в 

международном масштабе, с которым связывались надежды на передовое развитие и процветание 

страны.  

Возвращаясь к личности ученого Кудайбергена Куановича Жубанова, в трудах и мыслях которого 

мы черпаем идеи и видим подсказки для дальнейших научных изысканий, мы хотим отметить его 

глубокие знания, касающиеся, в том числе, культуры и мировоззрения народов Алтая и Южной 

Сибири. Наш собственный научный интерес связан с некоторыми аспектами духовной культуры и 

истории тюрков, в частности, с народными представлениями о растительном мире, не только как 

одном из компонентов окружающей природной среды, но и как воплощение божественных и 

родительских начал, как инструмент различных видов народной магии и неотъемлемый элемент 

отправления религиозных культов и традиционных шаманских практик. Все народные представления 

о растениях, возникшие еще в далекие эпохи анимизма, аниматизма, тотемизма  нашли свое 

отражение в устных поэтических традициях народов.  

В исследованиях Кудайбергена Жубанова нас заинтересовал пример из фольклора хакасов, в 

котором сам ученый рассматривает способ адъективации в казахском языке. Адъективация 

экономических и топонимических названий, -- пишет ученый – широко применяется и современными 

живыми языками Сибири. Алтайцы называют себя Алтай кіжі (Алтай-человек, т.е. алтайский 

человек).  Хакасцы выражение «сагайский народ» передают сочетанием  сағай-жон (сагай-народ). 

Характерно, что в хакасском языке возможны и такие сочетания, как салған от (крапива-растение, 

т.е. растение крапива): 

 

Салған оттың тҿйізбін, 
Сағай жонның тҿлібін. 

 

Я – корень расения крапивы 
Я – потомок народа сагай  [8, с.426]. 
 

Символично в этой связи то, что К.Жубанов в своем труде проводя сравнительный анализ на 

примерах из древних и современнных тюркских и нетюркских языков, обнаруживает, что 

исключения из существующих норм расположения слов в языке  являются отражением прошлого 
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синтаксической организации слов, что «...железный закон современного синтаксиса ... разбивается, 

когда  вместо современного синтаксиса выступает древняя форма сочетаний, отложившаяся в 

слившихся... образованиях», и что «по слоям, отлагавшимся в этих окаменевших образованиях, 

представляется возможным прочитать значительное число страниц неписанной истории 

грамматического развития языка» [там же]. Мы же хотим добавить, что древняя форма сочетаний 

раскрывает и мировоззренческую основу в сознании народа. Заинтересовал нас тотемический аспект 

рассмотрения данного фрагмента из устного фольклора одного из этносов хакасского народа - 

сагайцев. Отталкиваясь от примера, приведенного К.Жубановым, нам стало известен факт того, что в 

похоронной и поминальной обрядности используются растения. Наиболее широкое применение здесь 

получает береста, симолическая функция которой, как и самого дерева-березы, связана с культом 

материнства и возрождения. Ряд исследователей шорской культуры, в числе которых Н.П.Дыренкова, 

указывают на такие факты [9]. Некоторые фольклорные источники указывают и на применение 

крапивы, которую засаживали или окружали могилу похороненного в ней человека.   

Относительно этнонима «сагай», нам известно, что до сих пор нет единого мнения  о том, 

действительно ли название являет собой этноним, или же это название связано с административным 

делением, проведенным в сове время царской властью. …Анализ преданий и сопоставление их с 

историческими документами показывают, что сѐоки кѐбѐк, jабак, алмат, jети-сары, а также часть 

тѐлѐсов и меркитов в XVII веке проживали в Абинской и Конграй-Сагайской степях. На современной 

карте - это равнинная часть Кузбасса, Хакасии и юга Красноярского края. Происхождение этих 

этнонимов до конца не выяснено [10]. Исследователь-этнограф Потапов Л.П., во время своих 

экспедиций к южным шорцам выснил, что название народа «сагай» возникло как метонимический 

перенос по названию Сайгайской думы, в подчинении которой община жила в прошлом. Сам 

исследователь предпочел называть этот народ «южные шорцы» [11, с.61-65]. Схожее мнение 

высказывает видный ученый Кызласов И.Л. Проводя четкую грань между этносами, населявшими 

Южную Сибирь и их этнонимами, как енисейскими кыргызами и Тянь-шаньскими кыргызами, 

древними, средневековыми  и современными хакасами  Кызласов И.Л. попытался устранить 

путаницу и внести ясность в понимание и источник современного этнонима "хакасы".  При этом 

автор отмечает, что в дооктябрьский период единый народ был расчленѐн на три части, включѐнные 

в три разных уезда двух губерний. Зафиксированные в литературе, в том числе и в научной, 

бытовавшие среди хакасов самоназвания (сагайцы, качинцы, койбалы, кызыльцы) до сих пор 

расцениваются в этнографических и исторических сочинениях как имена былых племенных 

подразделений. На деле же появление этих этнонимов было искусственным. Их наименования стали 

столь же официальными, как и перечисленные названия «абаканские», «минусинские» и прочие 

«татары», потому что имена «племѐн» были введены царским правительством в связи с созданием 

административной системы с соответствующими инородческими думами (позднее — управами: 

Качинской, Койбальской, Кызыльской, Сагайской — первоначально Соединѐнных разнородных 

племѐн). С 1822 г. это «племенное» членение народа почти столетие внедрялось властями в сознание 

людей и сегодня сохраняется в их памяти… [12].  

Нас же этнонимический аспект заинтересовал в связи созвучием названия травы-крапивы. 

Известны в языке кызыльских хакасов и других этносов синимы названия крапивы «салғай», еще и 

«салғанах», «сахчаң от».  Мы надеемся, что дальнейшее наше исследование, касающееся и 

культурных особенностей, и истории и  этноботанического аспекта тюркских народов, включая 

хакасов, поможет глубже раскрыть историю вышеприведенного ученым Кудайбергеном Жубановым 

фольклорного образца, и те стороны социальной жизни, которые были связаны с упомянутым в нем 

тотемным растением,  а также другие возможные фонетико-стилистические приемы оформления 

устно-поэтической речи. Таковы наши некоторые взгляды на научное наследие ученого 

Кудайбергена Куановича Жубанова. 
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Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ ҦЛТТЫҚ-ТАНЫМДЫҚ ИДЕЯЛОГИЯСЫ МЕН ҚОҒАМДЫҚ-

АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 

Ұлықпанова Ҽ.Ж. 

 г.ғ.м., қазақ ҽдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, 

Жолдас А.А. 

 магистр, Қазақстан халқы Ассамблеясы жҽне  

ҽлеуметтік-саяси пҽндер кафедрасының аға оқытушысы, 

Қ.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

 

Энциклопедиялық білім иесі, қазақтың тҧңғыш профессор-лингвист ғалымы Қ. Жҧбанов 

1899 жылы Ақтҿбе облысында дҥниеге келіп, осы ҿңірден бастауыш жҽне орта мектепті, одан соң 

Орынбордағы «Хусаиния» медресесінде оқып білім алды. Еңбек майданындағы педагогикалық 

қызметі де туған жерінде басталған Қ.Жҧбанов жоғары білім алу мақсатында Ленинградқа аттанып, 

Енукидзе атындағы шығыс тілдер институтында, Москвадағы Тіл жҽне Ойлау институтының 

«Жалпы тіл білімі» мен «Тюркология» мамандықтары бойынша аспирантураны ойдағыдай аяқтайды.  

Туған жеріне терең біліммен оралған Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – тумысы білімге қҧштар 

талантты тҧлға еді.1932 жылы профессор атағын иеленіп, Қазақстанға оралып, Қазақ педагогикалық 

институтының (қазірде Абай атындағы ҚазҦПУ-і) қазақ тілі мен ҽдебиеті кафедрасына жетекшілік 

етеді.  

1938 жылы жазықсыз жала жабылып,  сталиндік репрессия зҧлматының қҧрбанына айналған 

профессордың есімі негізінен ғылыми жҽне педагогикалық қызметімен байланыстыайтылады. Ол – 

тіл біліміндегі аса зор талантты тҧлға ретінде ғана еліне танымал емес, сонымен кҿсемсҿзші, 

қоғамдық жҽне мемлекеттік қызметпен де белсене айналысқан қайраткер. Оның озық кҿзқарасы мен 

терең идеяларының тамыры –қазақ ҧлтының мемлекеттік, қоғамдық-саяси жҽне мҽдени қҧрылымына 

негіз болып қаланды.  

Қҧдайберген Жҧбанов, кҿсемсҿзші ретінде, жас кезінен азаматтық бағытты ҧстанып жҽне Алаш-

Орда идеяларының ықпалымен, «Тез» жҽне «Ай» атты жас алашордашылар басылымын дайындап, 

осы журналдарда ҿзінің алғашқы поэтикалық туындылары мен мақалаларын шығарады. Оның 

қаламынан тарих, мҽдениет, ҿнер, ҽдебиетке қатысты жҽне Қазақтанның қоғамдық-саяси 

қҧрылымына байланысты аса маңызды ой-пікір таласын тудыратын мақалалар дҥниеге келеді.  

 Қ.Жҧбанов ғалым ретінде, қазақ филологиясы мен тюркология саласында да ҿзіндік орнын 

қалдырды. Алғашқылардың бірі болып, тіл білімі, фольклор деректері мен қазақ мҽдениетінің 

феномендері туралы қҧрылымдық жҥйені тарихи кҿзқарас тҧрғысынан зерделеуде ерекше еңбек етті. 

Сол тҧста қазақ тілі қағазға тҥсіп таңбаланбаған тілдердің қатарында деп ҥстемдік қҧрған шовинистік 

кҿзқарасқа қарамастан, бҧл тілдердің тарихын білуге болатындығын, сонымен қатар ежелгі 

агглюнитивті тілдердің шығу тҿркіні мен олардың ерекшеліктерін де дҽлелдеп шығарды. Оның 

ғылым-білімінің мықтылығы  рухани дҽуірлеудің, ҧлттық сана-сезім мен халықтық мҽдениетінің 

байлығын шын сезінуден туындағанын байқаймыз, ғалым ҿз зерттеулерінде сонау тҥпкі бастаудың 

санқырлы екендігін де толықтай танытып кетті. Сондықтан да Қҧдайберген Жҧбановтың ғылыми 

тағлымдық маңызы мықты идеялары баға жетпестей аса қҧнды. 

Ол жаңа ҧлттық лексикамызға, кірме сҿздерден арылту ҥшін мағынасы келсін, келмесін, қазақ 

тіліндегі тҿл сҿздерді еш сҧрыптаусыз қолдануға тырысып, сҿйтіп бастапқы ҿзіндік мағынадан 
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айырылып жатқан кҥйді сынға алды. Аудармаға қатысты, оның ішінде интернациональды сҿздерді 

тҽржімалауда, ол сҿздің шыққан тҿркінін, ментальды, жағдайлық жҽне ҿзге контекстеріне 

байланысты, сондай-ақ аударма тҥрлері, кірме сҿздердің грамматикалық жҽне фонетикалық 

ерекшеліктерін ескере отырып аударуға қатысты қойған талаптары бҥгінгі таңдағы жаңа 

зерттеулерде жалғасын табуда.  

Кҥні бҥгінге дейінгі кірме сҿздердің аударылуында ҿрескел жайттардың орын алып, ҽдеби тілдің 

қатарына еніп келгендігіне байланысты тіл біліміндегі заң жҥзінде қабылданған шешімдер, қазақтың 

ҽдеби тілін дамытудағы Жҧбанов идеяларының жаңғыруы деп бағалауға болады.  

Жаңа Қазақстанның ҿзіндік ерекшеліктері – елімізді мекен еткен халық қҧрылымының сан 

тҥрлілігіне байланысты. Қ.Жҧбанов, 18 елдің тілін біліп қана қоймай, тілдің ҽдеби-мҽдени қасиетін 

ҿте терең тани білді, ҿзеңбектерінде тҥркі жҽне тҥркі емес тілдердің деректерін салыстыра отырып 

зерттеді, сҿйтіп бҥгінде таңда аса ҿзекті болып отырған мҽдениаралық дискурс мҽселелерін сол 

кезеңнің ҿзінде кҿтере білгендігімен де қҧнды болып қалмақ.  

Қ.Жҧбанов зерттеулеріндегі сан тҥрлі «тілдік деректерді» келтіруінің ҿзі – қазіргі таңда кҿтеріліп 

отырған кҿптілділік мҽселесін зерттеушінің сонау ХХ ғасырдың отызыншы жылдарында-ақ 

кҿтергендігін ерекше назар аударып атап ҿткіміз келеді. 

Мемлекет ісіне белсене араласқан Қ.Жҧбанов 1928 жылы Қазақ АССР-і Ҧлттық ағарту 

комиссариатындағы білім бҿлімінің инспекторы болып тағайындалып, сол кездегі Қазақстанның 

астанасы Қызылордаға жіберіледі. Бҧл жерде Қ.Жҧбанов Қазақстандағы орта мектептердегі білім 

беру мен дамытудың басты мҽселелерімен айналысады, сҿйтіп республикамыздың мҽдени 

қҧрылымының негізі болып табылатын ҧлттық педагогиканың қалыптасуына кҥш салды. Оның 

педагогикалық кадрларды қайта даярлау туралы идеяларының бірі – бҥгінде «қашықтан оқыту 

тҥрінде» жалғасын табуда. Қ.Жҧбановоқу-білім мҽселермен мемлекет астанасы Алматыға 

ауысқаннан кейін де айналысуын жалғастырады.  

Шебер ҧйымдастырушы, ҿте жоғары білімді, қатып қалған қасаң формалимзге жаны қас 

Қ.ЖҧбановХалық Ағарту Комиссариаты жанындағы оқу-ҽдістемелік секторға жетекшілік еткен 

қызметінде ҿз ортасына аса сыйлы болды. Оның ҿз тарапынан шешкен маңызды жҧмыстарының бірі 

– қазақ тілінің грамматикасының ең алғашқы оқулығын шығару ҥшін дайындық жҥргізуімен 

байланысты.  

1933 жылы Қазақстанның Халық Ағарту Комиссариаты жанында Мемлекеттік терминологиялық 

комиссия қҧрылып, қҧрамында белгілі ғалымдар С.Асфендияров, Б.Беремжанов жҽне т.б. болады. 

Мемлекеттік терминкомның тҿрағасы болып Қ.Жҧбанов сайланады. Комиссия қҧзырына термин 

сҿздерге қатысты сҧрақтармен айналысу, қазақ тілі мен орфографияның ерекшеліктеріне сай реформа 

дайындау мҽселелері кірді. Қ.Жҧбановтың жетекшілігімен алғаш рет қазақ терминологиясының 

теориялық аспектілері зерттеу нысанасына алынып, нҽтижесінде 1935 жылы Мемлекеттік 

терминкомның сан тҥрлі ғылым саласы бойынша  10 мың термин сҿзді қамтыған 4 бюллетень 

жарыққа шығады. Тек қана Қ.Жҧбановтың басшылығымен дайындалған жҽне ҧсынылған қазақ 

орфографиясына қатысты жобаны кҿрнекті тюрколог-ғалым, академик С.Е.Малов жоғары бағалады.  

Қ.Жҧбанов тынбастан еңбек етеді, ҚазПИ-ғы қызметі мен Халық Ағарту Комиссариаты 

жанындағы коллегия мҥшесі, оқу-ҽдістемелік кеңес тҿрағасы, бҿлім меңгерушісі, Қазақ АССР-і 

Мемлекеттік терминком тҿрағасы қызметін қатар алып жҥреді. Сондай-ақ, ол – ҧлттық мҽдениет 

Институтының Ғылыми кеңесінің мҥшесі болып та тынбастан еліне қызмет етеді.  

Қ.Жҧбанов – халықтың білімін кҿтеріп, сауаттандырумен байланысты жҥзеге асырылатын жаңа 

алфавитке (латындандыру) кҿшуге қатысты Бҥкілодақтық  орталық комитеттің белсенді мҥшесі 

болды. Ҽсіресе, тап осы тҧста да Қ.Жҧбановтың еңбегі ҿте ерекше болды. Ол қазақ алфавитін 

латынға кҿшіру жобасына байланысты кҿптеген ғылыми бағдарламаларды дайындайды, 

латындандыруға қатысты бҧрын ҧсынылған нҧсқаларға нақты сын-ескертелер береді жҽне бҧл 

жобада мақсатқа жету жолындағы ҧсыныстарын енгізді. Осы орайда айта кету керек, бҥгінгі таңда 

алға қойылып отырған қазақ елін латындандыруға кҿшіруде оның идеялары ҽлі де қҧнды болып отыр.   

Қ.Жҧбанов қазақ ҿркениетінде Абай Қҧнанбаев, Қожа Ахмет Яссауи сынды ҧлы тҧлғалардың 

есімдерінің сақталуына да кҥш салды. 1930-жылдары таптық ҽдебиет тҧрғысынан Абай 

Қҧнанбаевтың ҽдеби мҧрасына ҥстем тап ҿкілінің шығармашылығы ретінде қараған кейбір теріс 

ықпалды кҿзқарас туған уақытта алғашқылардың бірі болып,  «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» 

атты зерттеуін жазды, сҿйтіп, классик ақынның қазақ ҽдебиеті мен мҽдениеті тарихындағы орнын 

тҧғырлы тҥрде танытып берді. Ал Қожа Ахмет Яссауи сопылық идеясының жоғары рухтық, 

патриоттық негізін «95-толғау туралы» еңбегінде жан-жақты талдап кҿрсетті.  

Ахмет Байтҧрсынов сынды замандастары мен достарының, жас драматург Мҧхтар Ҽуезов сынды 
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тҧлғалардың ҿмірлерінің қиын-қыстау кезінде моральдық тҧрғыда қолдау кҿрсетеді. Жҧмысынан 

айырылған, ҽрі  қатты науқас Ахмет Байтҧрсыновқа ҿзінің жетекшісі ретінде қаржылай кҿмегін де 

ҿлшеусіз ҧсынып отырады.  

Жас уақытында социалистік қоғамды қазақ жҧртына бақыт ҽкеледі деп шын сеніммен қараған 

Қ.Жҧбанов, кейінненелдің аштық пен сталиндік репрессия кесірінен жаппай қырылғанын кҿзбен 

кҿргеннен соң, социалистік қоғамның жҥйесінен тҥңіледі. Сҿйтіп Алаш-Орда идеясының 

қҧндылығына одан ҽрі кҿзі жете тҥседі. Оның ең соңғы жҧмысы – саяси памфлетінде – қазақ 

халқының тағдырына бей-жай қарай алмай, кҥйіне отырып, қазақтардың этностық жҽне мҽдени 

қҧндылығын сақтап қалуға жол ашатын тҽуелсіз мемлекеттің қажеттілігі туралы ойын ашық айтады.  

Қ.Жҧбанов 1937-1938 жылдары Алматы облысының Жаңалық ауылында кҿшпелі ҥштіктің 

шешімімен ату жазасына бҧйырылған ҥзеңгілестері Темірбек Жҥргенов, Телжан Шонанов, Бейімбет 

Майлин, Ілияс Жансҥгіров, Сҽкен Сейфуллин, т.б. қазақ зиялылары секілді қасірет торына тҥсті.  

«Халық жауы» деген жалған айып тағылып, тҥрмеге жазықсыз жабылған кезінде берген 

жауаптарында, кезінде ел болып «алақайлап» қарсы алған Советтер Одағының ендігі кҥнде ешкімнің 

де кҿсегесін кҿгерте алмағандын анық айтқан Қ.Жҧбановтың сҿздері шындықтың бетін де орып 

тҥскендей екен: «Я вам сказал, что при современной системе, которая существует теперь, – при 

Советской системе, и наша культура не может быть национальный, а неизбежно будет 

руссифицирована. Если мы хотим, чтобы казахской народ не был жертвой социализма, то надо 

освободить его от этого социализма; а этого мы можем добиться только путем создания независимого 

буржуазно-демократического государства, чего бы нам это не стоило» [1, 84 б.].  

Бҧл деректердің ҿзінен де біздер Қ.Жҧбановтың ҽдебиет ҽлемі ҥшін сіңірген еңбектерінің аз емес 

екендігін кҿреміз. Нақтырақ айтсақ, «ҧлтшылдығыңды айқындайтын  қылмыстарыңды атап бер» 

деген «талабына» Қ.Жҧбановтың берген жауаптарының бірі «Орхон жазулары – кҿне тҥркі 

халықтарының, оның ішінде біздің тарихымыз» делінген. Ҿзінің бір шҽкіртіне «Орхон 

ескерткіштерінің тілі – қазақ тіліне етене жақын екендігін» дҽлелдеуді тапсырғандығын айтқан: «...я 

дал ему в июне 1936 г. задание написать работу о расцвете тюркских языков, в части, близости языка 

орхонских надписей к казахскому. Он выполнил эту работу и преставил мне на отзыв...» [1, 84 б.]. 

Жазықсыз жалаланып, зҧлмат зынданына еріксіз қамалған Қ.Жҧбанов «қара қапаста» отырған 

кезеңде де, тіл мен ҽдебиет мҽселелеріне қатысты асыл ойларын тҧмшалай алмаған. «... хотя история 

не знает о глубоком прошлом казахов, все же когда ои имели самостоятельное ханство, то жили 

лучше. Орхонские надписи ҤІІІ века написани таким же коевым народом, как и казахи, тем менее 

они моглы создать свою писменность и свою государственность. Если бы казахи вели кочевой образ 

жизни, если бы не было всех этих изменений, произошедших за время революции, то и событии  

1930-1932 г.г. не было бы» [1, 85 б.].  

Руна жазуларының қыр-сырын тҥгел меңгерген жанның «зҧлмат зынданында» отырып, сҥліктей 

қадалған тергеушінің сҧрағына Орхон жазуларын дҽлелге келтіріп, арғы ата-бабамыздың ҧлт ретінде 

де, мемлекет ретінде де қалыптасуы – ҿзгелердің бҧйрығымен болған жоқ деп жауап беруі –  ҿр 

тҧлғаның бейнесін асқақтата тҥскендей.  Қ.Жҧбановтың ақтық сҿздерінен «ҧлтжанды азамат деп – 

Ахмет Байтҧрсыновты қадір тҧтқандығын», «Кеңес ҿкіметінің билеп-тҿстеуімен ғасырлар бойғы 

қалыптасқан шаруашылық жҥйесінің қолмен қҧртылғандығын», «асыра сілтеу саясатының ешқандай 

дҧрыс қалыпқа тҥспейтіндей шектен шыққандығын», «қазақ ҧлтын кҿзсіздікпен қҧртуға белсене 

араласқан Голощекиннің де қылмысын қолмен қойғандай ҽшкерелегендігін», «ҽділетті, ізгілікті заман 

туды деп ҽлемге жар салған» қазақ қоғамында аш-жалаңаш жетім балаларға дейін қырылып 

қалғандығын» ашына айтқан шындықты аңғардық. Ҽсіресе, «... Сколько погибло казахских детей, не 

попадая в детдом, никогда такого бедствия наш народ не видел. А мы говарим, что строим 

социализм? Зачем нам такой социализм, если его строить из скелетов тысячи таких погибших людей. 

Ведь социализм мыслится как улучение жизни народа, а не как его вымирание. Правда, для кого-то 

он может быть и принесет нечто хорошее, но для таких народов, как казахи, он уже принес только 

бедствие» [1, 85 б.]. 

М.О.Ҽуезов «...Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов туған жер, ҿскен еліне шынайы ой-арманы мен, 

қалтқысыз кҿңілі, ақаусыз білімімен танылған адал азамат, ардақты ғалым еді» [2, 76 б.] – деп баға 

берген болатын. Иҽ, ғылыми-зерттеушілік еңбек жолында туған жҧртын оқу-білімге, ҿркениет пен 

мҽдениетке тартуға ҧмтылған абзал азамат Қ.Жҧбанов, қазақ халқын  қай уақытта да тек қана биіктен 

кҿруді арман етті. Осы арманын қҧр орындалмас іс,  қҧр қиял тҥрінде қалдырған жоқ. Ажал 

қҧрығына тҥскен ақтық демі шыққанға дейін де орындап кетті. «...Халықтың ҿткендегі тҧрмыс-

тіршілігін білу ҥшін ... ескі ҽдебиет мҧраларына да ҥңіле қарау керек» [3, 299 б.] деген міндетті 

мойнына алған Қ.Жҧбановты мақсатына жетті деп тосылмастан айта аламыз.  
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«Халық жауы», «жапон тыңшысы» деген пҽлелі атақтарды арқалатып жіберген сол бір зҧлмат 

қоғам ҥшін емес, қазақ халқы, елі мен жері ҥшін ҿмірінің соңғы сағатына шейін тынбастан еңбек 

еткен тарихи тҧлғаның, ағартушы ҧстаздың«темір тордағы» отты сҿздерін оқи отырып, ғылым 

ҽлемінің дарабозы, ҧшқыны сҿнбес жарық жҧлдызы Қҧдайберген Жҧбановтың есімі ғылым ҽлемінде 

ғана емес, жалпы қазақ тарихында мҽңгілікке деп білеміз. 
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Белгілі ҽдебиетші-ғалым Ҽнуар Жақсығалиҧлы Дербісҽлин 1929 жылы Ақтҿбе облысы, Ойыл 

ауданы, Саралжын ауылында дҥниеге келді. 1943 жылы Саралжын жеті жылдық мектебін, 1948 

жылы Ақтҿбенің Н.Байғанин атындағы екі жылдық мҧғалімдер институтының филология 

факультетін бітірді де, сол жылы Ойыл орта мектебіне мҧғалім болып қызмет істейді. 1951-54 

жылдары қазіргі Қазақстан Республикасы Ҧлттық Ғылым академиясы М.О.Ҽуезов атындағы ҽдебиет 

жҽне ҿнер институтының аспирантурасында оқиды. 1955 жылы «Ы.Алтынсариннің жазушылық 

қызметі» деген тақырыпта /ғылыми жетекшісі – профессор Сильченко М.С./ кандидаттық 

диссертация, 1969 жылы «Қазақтың Октябрь алдындағы демократияшыл ҽдебиетінің даму жолдары» 

деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғайды. 1955-1977 жылдары ғылыми қызметкер, аға 

ғылыми қызметкер, 1977-1986 жылдары ҦҒА М.О.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер 

институтының қазақ ҽдебиеті тарихы бҿлімінің меңгерушісі болып қызмет етті. 1983 жылы Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық Ғылым академиясының мҥше-корреспонденті болып сайланып, 1986 жылы 

шілде айында 57 жасында кенеттен қайтыс болды. 

Қырық жылға жуық уақытын ғылым саласына арнаған ғалымның қазақ ҽдебиетінің негізгі 

мҽселелері бойынша қалам тартпаған саласы кемде-кем. Қазақ ҽдебиеті тарихының қалыптасу 

кезеңдері, дҽстҥр жҽне жаңашылдық, олардың даму жолдары – ғалымның зерттеу еңбектерінің негізгі 

ҿзегі. Ҽ.Дербісҽлин қаламынан туған кітаптары, сын-мақалалары ой тереңдігімен, қазақ ҽдебиетіндегі 

кҿркемдік ізденістер табиғатын тереңдей ашуымен, ҿзіндік кҿркем ҿрнегімен кҿкейкесті мҽселені 

қозғайтын ҿткірлігімен ерекшеленеді. 

Ҽ.Дербісҽлин – қазақ ҽдебиетінің тарихын алғашқы зерттеушілер С.Сейфуллин, М.Ҽуезов, 

Қ.Жҧбанов,Қ.Жҧмалиев, Е.Ысмайлов тағы басқа ғалымдардан кейінірек шыққан буынның 

ҿкілі.Ҿткен ғасырдың 50-жылдарының басында қазақ ҽдебиеттану ғылымына ҥркердей болып бір топ 

талантты жастар келді. Олар келе алдындағы ағаларының бастаған істерін батыл жалғастырып алып 

кеткен бҥгіндері республикаға танымал ғалымдар: З.Ахметов, З.Қабдолов, Р.Бердібаев, Ҽ.Дербісҽлин, 

А.Нҧрқатов, М.Базарбаев, Ҽ.Нарымбетов, Н.Ғабдуллин, Б.Сахариев тағы басқалары. 

Бҧл буынның ҿзіне тҽн ерекшеліктері кҿп. Соның біреуі – бҧл кезде ҽдебиет тарихының 

методологиясы бір ізге тҥсе қоймаған, қазақ ҽдебиеті тарихына байланысты материалдарды ҿздері 

іздей, жинай жҥре зерттеуі, зерттей жҥріп жинауы, сҿйтіп ҽдебиеттану ғылымын дамыта тҥсуі. 

Ғалымның ҽдебиет тарихын зерттеу саласындағы еңбектерін негізінен екі ҥлкен салаға бҿліп 

қарауға болады. Бірі – қазақ ҽдебиетінің кҿне дҽуірі, екіншісі ХІХ ғасыр жҽне ХХ ғасыр басындағы 

қазақ ҽдебиетінің тарихы жҿніндегі зерттеулері. Бҧл екі саланың, ҽсіресе соңғы саласында 

Ҽ.Дербісҽлин еңбегі зор. Ғалым зерттеулерінің ішіндегі ең сҥбелісі – Ы.Алтынсарин 

шығармашылығы деуге болады. Ыбырайды бҥгінгі оқушы қауым, жалпы жҧртшылық қалай тҥсінеді, 

қандай дҽрежеде ҧғынады десек, осы ҧғым - тҥсінігіміз ҥшін біздер алдымен Ҽ.Дербісҽлинге 

қарыздармыз. Себебі, Ы.Алтынсариннің ҿмірін, ақындығын, жазушылығын, аудармашылығын алғаш 

тҥбегейлі зерттеуші де осы Ҽ.Дербісҽлин. Ол 1955 жылы «Ы.Алтынсариннің жазушылық қызметі» 

деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. Ғалымның кҿптеген мақалаларын 

есептемегенде, Ыбырай туралы оның сан қырын кҿрсететін бірнеше кітаптары жарық кҿрді. 

/Ы.Алтынсарин ҿмірі мен жазушылық қызметі. А., 1956; Ы.Алтынсариннің жазушылық қызметі 
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туралы. А., 1957; О литературном наследии Ибрая Алтынсарина. А., 1957 т.б./. 

Ҽнуарға дейін Ыбырайдың педагогикалық жҽне ағартушылық қызметі жҿнінде А.Ф.Эфиров пен 

Ҽ.Сыдықовтың, кҿсемсҿзі жҿнінде М.Фетисовтың еңбектері жарияланған болатын. Шынына келсек, 

Ыбырайдың ағартушылық, педагогикалық қызметін бҿліп қараудың ҿзі бҥтінді бҿлшектеумен тең 

екенін ескерсек, осы орайда, Ыбырай Алтынсарин ҿмірі мен шығармашылығын толық талдап, 

біртҧтастықта жан-жақты қамтыған ғалымның  «Ы.Алтынсарин» /1965/ атты кітабының жарық кҿруі-

ғылымға салынған ҥлкен олжа болды. Дербісҽлиннің Ыбырай поэзиясы жҿнінде кҿп жылғы 

еңбектерінің мҽн-маңызы неде десек, мҧнда ғалымның, ҽсіресе ақын поэзиясының кҿркемдік 

сырларын тереңдей талдауында, аудармашылық қырын терең ашуында, халық поэзиясымен біте 

қайнасқан байланысын кҿрсете отырып, сапалық ҿзгерістерін, жаңалықтарын кҿрсетуінде дер едік. 

(1). Ғалымның тҥбегейлі зерттеген тақырыптарының бірі- ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиеті. Қазақ 

ҽдебиетінің Қазан тҿңкерісіне дейінгі тарихында біздің ғасырымыздың алғашқы 17 жылының орны 

ерекше. Ҽдебиеттану ғылымында бҧл кҥрделі де қысқа мезгіл Ҧлы Қазан алдындағы немесе ХХ 

ғасыр басындағы ҽдеби кезең болып саналады. Кезеңнің кҥрделілік себептерін кҿптеген тарихи-

ҽлеуметтік, саяси-ҽлеуметтік, кҿркемдік жағдайлармен  тҥсіндіруге болады. Ең алдымен, атап 

айтарлық жай – бҧл кезең Ресейдегі ҧлы тҿңкерістер кезеңі, ҧлт-азаттық қозғалысының бҥкіл дҥниеде 

ҿріс алған тҧсы. ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиеті ҿзіне дейінгі ҽдебиеттің барша озық, халықтың 

адамгершіл кҿркемдік дҽстҥрін жаңа дҽуірде онан ҽрі жалғастырып, оларды алдағы жаңа заман 

ҽдебиетіне ҧластыруға тиіс болды. 

Міне, осындай қиын да кҥрделі кезеңнің ҽдебиеті туралы 1969 жылы «Қазақтың Октябрь 

алдындағы демократияшыл ҽдебиетінің даму жолдары» деген тақырыпта докторлық диссертация 

қорғап, кітап шығарды. (2). Ҽ.Дербісҽлиннің аталған еңбегі тақырыбынан кҿрініп тҧрғандай қазақ 

жазба ҽдебиетінің барлық даму жолын емес, белгілі бір кезеңін қамтиды. 

Демократияшыл ҽдебиеттің /1900-1917 жылдар/ тууы мен дамуын, ҿсуі мен ҿрлеуін сҿз етеді. Бҧл 

кезеңнің ҽдебиеті ҿзінің демократияшыл ерекшеліктерімен кейінгі жаңа сипатты ҽдебиетімізді 

дайындады. Мҧнда ғалым ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиеті ҿзінің бар ҧтымды да ҧнамды 

ҿзгешеліктерімен, бір жағынан халықтық бай ауыз ҽдебиеті негізінде ҿсіп ҿрбісе, екінші жағынан 

Ыбырай, Абай бастаған жазба ҽдебиетінің жаңа тарихи кезеңдегі заңды жалғасы ретінде дамығанын, 

ҥшінші жағынан, орыстың классикалық ҽдебиетінен ҥнемі ҥйрене, ҥлгі ала ҿскенін кҿптеген тарихи-

ҽдеби деректер негізінде дҽлелдейді. Сонымен бірге, ХХ ғасыр басындағы қоғамдық жағдайлардың 

осы ҽдебиеттің ҿсіп-ҿркендеуіне тигізген тікелей ҽсері зерттеушінің назарынан тыс қалмайды. Бҧл 

ретте, ҽсіресе халықтың мҽдени, рухани ҿміріндегі ҽрбір ірілі-ҧсақты қҧбылыстардың /мектептердің 

кҿбеюі, баспасҿздің дамуы, кітапхананың ҿсуі, кҿптеген кітаптардың жарық кҿруі, оқушының 

кҿбеюі, ҽдебиетке жаңа талаптардың қойыла бастауы тағы басқалары/ ҽдебиеттің дамуы ҥрдісін 

жеделдете тҥсудегі ролі жеке-жеке атап кҿрсетіледі. Зерттеуші оқу -ағарту тақырыбының алғаш 

лирикалық ҿлеңдерден бастап, бірте-бірте кҿркем ҽңгіме жанрына, кейінірек кесек поэма, роман 

жанрына ҧласуын, сҿйтіп негізгі идеяның кесек те кҿркем кейіпкерлер арқылы бейнелене тҥсуі, тіпті 

бҧл жолда кҿркем аударма мен мектеп оқулықтарының да ҥлкен роль атқарғындығын ҽңгіме етеді. 

Зерттеуші аты мҽлім ҥлкен жазушылардың ғана тҿңірегінде қалып қоймай, жалпы ҽдеби ҥрдіске  

қатысып, кезінде азды-кҿпті еңбек сіңірген кішігірім жазушылардың шығармаларына сипаттама бере 

отырып, сонымен қатар қазақ ҽдебиетіндегі кейбір принципті мҽселелерді туысқан ҿзбек, қырғыз, 

татар ҽдебиеттерімен байланыстыра, салыстыра  отырып зерттейді. Жалпы монография ғалымның 

ҧзақ жылдар бойы сарыла да байыпты тҥрде тексеруінің нҽтижесінде туған қазіргі ҽдебиеттану 

ғылымындағы бір дҽуірдің ҥлкен ҽдебиетін зерттеген елеулі екен екенін айтуымыз керек. Ол ондаған 

ғылым кандидаттарының ҧстазы болуымен қатар, бҧынғы одақтың, республиканың тҥрлі 

басылымдарына  300-ге тарта мақалалар жариялады. Ол кҿптеген жинақтарға, ғылыми басылымдарға 

басшылық жасады, жауапты редактор алғы сҿз жазды: «ХҤ-ХҤІІІ ғасырдағы қазақ поэзиясы» /1981/ 

(3). «Ежелгі дҽуірдегі қазақ ҽдебиеті» /1983/, «ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясы» /1985/, «ХІХ 

ғасырдағы қазақ ақындары» /1988/ т.б. 

Ҿмірінің соңғы жылдарында қазақ ҽдебиетінің кҿне дҽуірін зерттеуге баса назар аударды жҽне ҿзі 

осы іске жетекшілік жасап «Оғыз-наме-Мҧхаббат-наме» (1986 жыл) деген алғашқы ҧжымдық кітап 

шығарды, (4). Ойшыл ғалым ауыз ҽдебиеті мен жазба ҽдебиетінің арасындағы байланысты біраз жыл 

тексеріп «Дҽстҥр жҽне жалғастық»/1976/ деген кітап шығарды. Ол сонымен қатар бҥгінгі жанды  

ҥрдіске қоян-қолтық араласып, ақын-жазушылардың жаңа шығармалары жайында татымды ойлар, 

қҧнды пікірлер айтып, оның сҥбелілерін «Мезгіл жҽне қаламгер» /1968/, «Ҽдебиет туралы 

толғаныстар» 1990 жылы жарық кҿрді. Соңғы кітабы Қазақстан Республкасы ҦҒА-ның мҥше 

корреспонденті,филология ғылымдарының докторы Шҽмшиябану Сҽтбаеваның «Байсалды 
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зерттеуші» деген алғы сҿзімен шықты. (5). Ҽ.Дербісҽлиннің адалдық, азаматтық, ғалымдық ҿмірі – 

ғылымға кіршіксіз таза, адал да абыройлы еңбек етудің тамаша ҥлгілерінің бірі. Ол ҿзінің қаламдас, 

қанаттас достарымен бірге қазақ ҽдебиеттану негіздерін берік қалап, оның ҿз алдында ҥлкен ғылым 

дҽрежесінде кҿтерілуіне шейін қажымай-талмай қызмет етті, оған ҿз тарапынан ҥлкен ҥлес қосты. 

Бҧл еңбектер негізінде ҽдебиет ғылымының кемелдену ҥрдісіне ҽсер-ықпалын тигізуімен бірге, бҥгін 

де белсенді қызмет етуде. 

Ҿзінің дархан талантымен, терең білімімен қазақ ҽдебиеттану ғылымына зор ҥлес қосқан ғалым 

Ҽнуар Жақсығалиҧлы Дербісҽлин – қазақ ҽдебиетін зерттеу тарихында ерекше орын алатын тҧлға. 

Әдебиеттер: 
1. Ҽ.Дербісҽлин. Ы.Алтынсарин. А., Ғылым, 1965. 

2. Ҽ.Дербісҽлин. «Қазақтың Октябрь алдындағы демократияшыл ҽдебиеті». А., Ғылым, 1966. 

3. ХҤ-ХҤІІІ ғасырдағы қазақ поэзиясы. А., Ғылым, 1981. 

4. «Оғыз-наме-Мҧхаббат-наме». А., Ғылым, 1986. 

5. Ҽ.Дербісҽлин. «Ҽдебиет туралы толғаныстар». А.,Ғылым, 1990. 
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Қ. Жұбанов атындағы АқтҾМУ 

Ақтҿбе қаласы, Қазақстан 

 

Тҥркі мәдениеті - ежелгі заманнан ҿмір сҥріп келе жаткан тҥркі тайпалары негізінде қалыптасқан 

мҽдениеттің жалпы атауы. 

Тҥркілердің алғашқы ата қонысы Шығыс Тянь-Шань мен ҿңірі болған. "Халықтардың ҧлы қоныс 

аударуының" нҽтижесінде қазіргі Қазақстан, Орта жҽне Алдыңғы Азия, Шығыс Еуропа]] 

территорияларына кең таралып орналасқан тҥркілер қазіргі тҥркі тілдес халықтардың 

барлықтарының субстраты болып табылады. "Тҥркі" деген термин тҧңғыш рет 542 жылы аталады. 

"Тҥркі" этонимі алғашқы кезде белгілі бір ақсҥйектерден шыққанын білдірген (ғылымда этносқа 

қатысты "тҥркі" терминін қолдану қалыптасқан, біз соған арқа сҥйейміз). Орталық 

Азияны мекендеген кҿптеген тайпалық одақтардан біріккен феодалдық мемлекет Тҥркі қағандығы 

ҿмір сҥрген. Тҥркі қағандығының ҽлеуметтік-саяси жҽне қоғамдық ҿмірінде ҽскери істер аса маңызды 

орын алған. Тҥркілердің алғашқы кҿсемдерінің бірі Бумын қаған болған. Тҥркі қағандағы тҧсында 

тҥркі тілінің ҿрісі барынша кеңіп, ҧланғайыр ҿлкедеғі негізгі тілге айналған. Тҥркілердің жазуы да 

болған. Сол кҿне тҥркі жазбаларынан тҥркілердің дҥниетанымдық кҿзқарастары, наным-сенімдері 

туралы кҿп мағлҥмат алуға болады. Кҿне тҥркілер аспан денелерінің қозғалысына карап ауа райын, 

жыл маусымдарының қандай болатынын кҥні бҧрын анықтай алған. Кҿне тҥркілер геометрия, 

математика ғылымдарынан біршама хабардар болған, оны су жҥйелерін салуға, кҥрделі ғимараттар, 

карауыл тҿбелер тҧрғызуға, т.б. пайдаланған. Олар металды, тҥрлі минералдарды еріту ҽдістерін, 

шҿптердің емдік қасиеттерін білген. Емдеудің неше тҥрлі ҽдістерін де жетік меңгерген. Ежелгі 

тҥркілер, негізінен, қос кҥшке - Кҿкке жҽне Жерге сиынатын болған. Кҿк Тҽңірінің рақымымен елді 

билеген қағандар "Аспанда туған жҽне Кҥнмен, Аймен безендірілген" деп аталған. Ежелгі тҥркілер 

ҥшін Кҿк пен Жер-Судан кейін тҧрған қҧдіретті кҥш ҽйел, ошак басы қҧдайы Ҧмайға табынған. Тҥркі 

халықтарының мҽдениетінде персонификациялабаған, шексіз аспан ҽлемімен қатар аспан 

шырақтары, қҧтты мекен, отсуға да бас игенін білдіретін деректер кездеседі. [1] 

Тҥркі философиясы мҽдени кеңістік туралы айтқанда, оны қазіргі таңда Орталық жҽне алдыңғы 

Азияның байтақ жеріндегі саны 300 млн. адамнан асатын отыздан астам ҧлттар мен ҧлыстардан 

қҧралған тҥркі тілдес халықтардың мҽдениеті деп біледі. Ежелгі заманда тҥркі халықтары Оңтҥстік-

Шығыс Еуропа даласынан бастап, Қытайға дейінгі, Сібірден Гималай мен Гиндукушка дейінгі 

аумақта ҿмір сҥрген. Қара жҽне Каспий теңіздерінен Байкал мен Хинган тауларына дейін созылып 

жатқан байтақ аумақты географиялық тҥрғыда Қара теңіздің маңы мен Қазақтың даласы, Орта 

Азияның қҥмды шҿлдері, Амудария мен Сырдарияның жазиралары, Алтай мен Оңтҥстік Сібір, Тҽңір 

тау (Тянь-Шань) мен Памирдің таулы сілемдері, Шығыс Тҥркістанның шҿлдері, даласы мен 

жазирасы қҥрайды. 

   Бай табиғаттың, тҥрлі климаттық жағдайдың негізінде «шаруашылық» (оазистік мҽдениет), 

«бостандық» (номадтар мҽдениеті) жҽне «жайлақ» (аралас мал шаруашылық-егіншілік мҽдениеті) 

ҥштігі ҿте бай мҽдениетті қалыптастыруға мҥмкіндік берді. Бҥл ҥштік белгілі бір дҽрежеде 

ҽмбебаптықтың, тҥтастықтың, дербестіктің салдары ретінде тҥркі халықтарының дҥниетанымы мен 
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рухани мҽдениетінің ашықтығының материалдық негізі болды. 

Шаруашылықтың кҥрделі ҽрі ҽмбебап жҥйесі: егіндік жазира - кҿшпенді дала — егін салу, таулы 

жерде мал ҿсіру ҽртҥрлі қолҿнердің, мақта, бау-бақша шаруашылықтарының дамуымен қатар жҥрді. 

Тоқыма қолҿнері мен жҥн ҿндеу ҿнімдері адамдарды киіммен қамтамасыз етіп, киіз ҥй қҥрылысында 

қолданыс тапты. Атқа міну, жҥк таситын арба, киіз ҥй тіршіліктің кең аумақты кеңістігін игеруде 

таптырмайтын қҥралдар болатын. Б.з.д. ІІ-І мыңжылдықтарда тҥріктер қола мен темірдің 

металлургиясын игерген. Шаруашылықтың осындай кҥрделі ҽрі ҽмбебап, ҿздігінен жеткілікті 

жҥйесінің табиғи салдары ретінде экономикалық, ҽлеуметтік ҿмірдің, рухани мҽдениеттің орталығы 

болған қалалар пайда болды. Тҥркі мҽдениетінің ашық болуы мҽдениеттердің сҧхбатынан, оның 

кҿршілес мҽдениеттермен терең байланыстарынан кҿрінеді. Егер арийлік ежелгі мҽдениет арқылы 

оның тарихи тамыры Ҥнді жҽне Иран мҽдениеттерінде жатса, онда Қытай, Қиыр Шығыс жҽне 

Жерорта теңізі мҽдениеттері ҥшін ол байланыстырушы буын, ал жалпы, ол, адамзаттың ежелгі 

мҽдениетінің қалыптасуындағы біріктіруші ҿзек болған. Ортаазиялық керуен жолдары: Ҧлы Жібек 

жолы, Жылқы жолы (Алтын жол), Ладак жолы, Нефрит жолы, Меридиан жолы сауда жасау арқылы 

материалдық мҽдениетті ҿзара байтып қана қоймай, адамзаттың бірыңғай рухани мҽдениетін де 

қалыптыстырды. 

Тҥркі фэлсафасы туралы ҽңгіме болғанда, ең алдымен, біз тҥркі-тілдес халықтардың 

философиялық ойының даму жолдары мен қайнар кҿздерінің негіз қалаушы бірлік қағидасын 

ҥстануымыз қажет. Тҥркі мҽдениетінің табиғи бірлігін қҥрайтын «шаруашылық-бостандық-жайлау» 

ҥштігі — жеке тҥркі-тілдес халықтардың ерекше философиялық дҥниетанымымен бірге, тҥркі 

халықтарының бірыңғай философиялық мҽдениетін де қалыптастырды жҽне мҥндай тҥтас рухани 

мҥра Орталық Азияның барлық халықтарына ортақ болды. Осындай ҽмбебаптық пен ашықтықтың 

арқасында тҥркі мҽдениеті басқа мҽдениеттердің философиялық идеяларын (оның ішінде маркстік 

идеяны да) бойына сіңіруімен қатар, олардың қалыптасуына ҿздерінің ҥлкен ықпалын тигізді. 

    Тҥріктік фэлсафаның, жалпы барша тҥрік мҽдениетінің де ең маңызды сипатының бірі — 

дҽстҥршілдік. Ол ҽлеуметтік болмыстың ҥнемі жаңа сапаға ҿтіп ҿзгеруінің тҽсілі мен мҥмкіндігі 

ретінде кҿрінетін ҽмбебап шаруашылық ҥштігінің дҽстҥрлі салтынан табиғи тҥрде шығады. Ал бҥл, 

ҿз кезегінде, мҽдениеттің дҥниетанымдық негіздерінің дҽстҥршілдігіне ҧласады. Біріншіден, бҥл 

ойлаудың табиғилығы — адамның табиғатпен, ҿмірмен бірігуі (табиғат ҿмірдің бастауы, қайнар кҿзі 

ретінде кҿрініс табады), сондықтан ҿзінің негіздері мен қайнарларында тҥріктік философия табиғат 

пен ҿмірдің философиясы болып табылады. Екіншіден, ҽлеуметтік кеңістіктегі дҽстҥршілдік ру-

тайпалық қатынастардың тҧрақтылығынан, адамдар арасындағы қатынастардың жоғарғы 

маңыздылығынан кҿрінеді. Бҥл мҽнде тҥрік философиясы ҽрқашан ҽлеуметтік-этикалық, 

экзистенциалдық философияның сипатында болған. Ҥшіншіден, тҥркі дҥниетанымы уақытты батыс 

мҽдениетіндегідей сызықтық емес, циклдік деп тҥсінген. Мҧндай тҥсінік тҥркі философиясын «мҽңгі 

оралу» философиясына айналдырды. Дҥниені философиялық тҥрғыда қабылдайтын дҽстҥршілдіктің, 

оралымды дҥниетанымдық уақыттың мысалы ретінде «Хамса» (Бестік) ҽдеби дҽстҥрін алуға болады. 

Бҧл дҽстҥрде кҿптеген ақындар мен ойшылдар (олардың ішінде Алишер Науаи де бар) 

философиялық жҽне этикалық шығармаларын ҥстаздары негізін қалаған дҽстҥрге сай етіп жазған. 

    Бҧл жерде біз дҽстҥршілдікті «кемістік» деп санайтын еуропашыл жҽне модернистік кҿзқарастан 

арылуымыз қажет. Кез келген қоғамның білім мен тҽжірибені ҥрпақтан-ҧрпаққа жеткізу ҥдерісі 

болатын дҽстҥрсіз ҿмір сҥре алмайтыны белгілі жайт. Егер қоғамда дҽстҥр болмаса, ол қалай ҿмір 

сҥреді, қалай дамиды, ҿйткені дҽстҥр мен жаңаның ҿзара тҽуелділігі, тҧтастығы — кез келген 

қоғамның ҿмір сҥру шарты. Мҧндай бірлік жоқ жерде мҽдени ҥзіліс орын алып, ҥрпақтар 

сабақтастығының қағидасы бҧзылады.[2] 

Тҥріктік фэлсафаны қарастырудағы басқа бір ҽдіснамалық қағиданың мҽні — тҥркі мҽдениетінің 

қалыптасуы мен дамуына оң ҽсері болған оның синкреттілігінде. Жібек жолының бҥкіл ҽлемдік 

феномені (керуен жолыньщ символы ретінде) — Орталық Азияны адамзат тарихында мыңдаған 

жылдар бойы дҥниетанымдық идеялар, философиялық ойлар «балқытылған қазан» ретінде тануға 

мҥмкіндік берген. Орталық Азияның арий мҽдениеті негізіне алынған тҥріктік дҥниетанымы 

кҿрші мҽдениеттердің қалыптасуына ықпал ете отырып, ҿз бойына семит, шумер-бабыл, мысыр, 

қытай, кейін орыс жҽне батыс-еуропалық мҽдениеттерінің дҥниетанымдық идеяларын да сіңіреді. 

Философия жайында ҽңгіме бола қалса, ҽдетте, ол батыстык жҽне шығыстық деп екіге бҿлінеді, бҧл 

жерде тҥріктік фэлсафа, оның ерекшеліктері мен біртумалыгы, мҥлде қарастырылмайды. Егер Батыс 

шығыстық философияны мҧсылмандық, қытайлық жҽне ҥнділік философиялық жҥйелер деп білсе, 

онда Шығыс ҥшін, біріншіден, Батыс деген нҽрсе атымен жоқ, екіншіден, Шығыс ҿзін 

дҥниетанымдық идеялардың алуан тҥрлі-тҥсті бірыңғай бояулары деп біледі. Егер еуропашыл тҧрғы 
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ҥшін тҥріктік фҽлсафаның мҥлде қарастырылмауы мҥмкін болса немесе оның батыстық жҽне 

шығыстық мҽдениеттердің арасын жалғаушы буын ретінде ғана қарастырылуы мҥмкін болса, онда 

шығыстық философия ҥшін тҥріктік фэльсафа ҿзінің бҿлінбес кҧрамды бҿлігі болады. Бҧл — 

шығыстық дҥниетанымның алуан тҥсті бояулардың ерекше, қайталанбас жиынтығы. Тҥріктік 

фҽлсафаны қарастырғанда, біз оның тікелей қайнарлары мен қҧрамды бҿлігі болып табылатын: 

қытайлық философияны, буддашыл философияны, зороастрашыл философияны естен 

шығармауымыз керек. 

Тҥркі фэлсафасының келесі бір қағидасы (кейбір ортодокс — философтар мойындамайтын) — 

«халықтығы». Тҥркі фҽлсафасына қатысты еуропалық ғылымдағы «философиялық жҥйе» деген 

ҧғымды қолдануға болмайды. Ойлаудың кез келген жҥйесінде немесе қайсыбір идеялар мен 

қағидаларды жҥйелеуде, тҥрік дҥнетанымының ашықтығы мен ықыластығына, дҽстҥршілдігі мен 

дамуына, сабақтастығы мен тҧрақтылығына қарама-қарсы келетін аяқталғандық пен қасаңдық бар. 

Философиялық жҥйе ретінде ежелгі грек философиясы, ҽсіресе, аристотельшілдік — адам ойының 

рационалдығының «алтын торшасы».[1] 

Тамыры халық санасында жатқан тҥріктік фэлсафа, ҧлттық ерекшелік пен архетиптен басқа, 

ешқандай шектеу мен жабықтықты кҿтермейді. Ҿз мэнісінде, ол ҿзінің негіздеріне сай дамиды, бірақ 

сонымен бірге, ҥнемі жаңа дҥниетанымдық кеңістіктерді де игереді, ол халықтың санасымен бірге 

ҿзгеріп отырады. Ал мҧндай ҥнемі ҿрістеу ҥстінде болатын ҥрдістің байланыстырушы тҥйіндері; 

халықтың дҥниетанымдық идеялары мен қағидалары шоғырланған халықтың ауыз-екі 

шығармашылығы, ҿнері, жеке тҧлғалардың философиялық идеялары. Бҧл жерде жеке ойшылдардың 

философиялық шығармашылығына ҿзіндік тарихи жҽне заманауи ерекшеліктер мен белгілер тҽн 

болса да, ол қайсыбір тҧйық жҥйе емес. Тҥріктік дҽстҥрдегі философия — болмысты жеке адам 

тарапынан трансценденциялау емес, дҥниетанымдық бейбастық-жекешілдік емес, ҥжымдық-

халықтық нҽрсенің жалғасы, оның ҿріс алуы, жеке тҥлғаның дҥниетанымындағы халыққа тҽн 

нҽрсенің кҿрінісі. 

Мысалы, философиялық ҽдебиетте ҽл-Фараби перипа-тетиктер қатарына жатқызылып жҥр. Бірақ, 

тҥріктік табиғат философиясының дҽстҥрлеріне сай, ол дҥниенің ҽуелгі бес бастауын: «бес материя 

— жер, су, ауа, от жҽне аспан» дегенді дҽлелдеген натурфилософ . Сонымен қатар, оның 

кҿзқарастарында сопылық сарындар да кездеседі. Жҽне, ҽрине, ең алдымен, ол — ғалым-

энциклопедист, математик, табиғатты зерттеуші. Яғни ҽл-Фарабидің философиясы ҿз заманының 

арнасында ғана емес, сондай-ақ, тҥріктік фэлсафаның ҽмбебаптық жҽне ашықтық қағидаларына сай 

ҿріс алған.[2] 

Тағы бір мысал — Ж.Баласағҥн шығармашылығы. Бҥл— шығыстық «ақсҥйектер нақылы» 

рухында жазылған «моральдық-этикалық жҽне ғибраттық-дидактикалық»  ілім. Қарахан дҽуірінің 

ҽлеуметтік философиясы ғана емес, сонымен қатар, онтологиялық, гносеологиялық жҽне 

аксиологиялық мҽселелердің кең ауқымды аясы, бҥл— ҿмір философиясы, саясат пен қҧқық 

философиясы, діни философия жҽне натурфилософия. 

   Аталмыш мысалдар философияның кең ауқымын, жеке философиялық ойдың сарқылмас қайнар 

кҿзін паш етеді. Халыққа белгілі бір, кобіне «олі» философиялық жҥйені танбай, халықтық сана мен 

ойдың даму арнасына тҥсу, жеке данышпан-ойшылдардың халықтан «озық» болуы, халық игілігі 

ҥшін халықтың рухани ізденістерінің жҥзеге асуы — тҥріктік философияның ерекшеліктері. Егер 

батыстық дҽстҥрде дана мен философ «қудалау» корсе, тҥріктік мҽдениетте ойшыл-философ ҽрқашан 

қҥрметке боленген, дҥниетанымдық ізденістерде оның сҿзі ерекше салмақты болған, ойткені ол — 

коптеген буындар жинаған халық даналығының сақтаушысы. 
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Ҧлт тарихын ҧлы тҧлғаларсыз елестету мҥмкін емес. Себебі, ықылым заманнан бері ықпалына 

ерген халқын ҿрге сҥйреп, ҿркениет жолымен алға бастаған да, сенімді ақтамай орға жығып, азап пен 

қайғыға душар еткен жеке тҧлғалар болған.  

Кең байтақ даламыздағы ҿркениет кҿшінің ҿн бойынан қадау-қадау шыңдар тҽрізді уақыт ҿткен 

сайын бейнелері асқақтай тҥскен осынау тарихи тҧлғалардың бірқатары шығармаларының дер кезінің 

хатқа тҥскені арқасында даусыз-талассыз тҥркі мҽдениетінің тҿл ҿкілдері аталып отырса, енді 

бірқатары ҧлт пен ҧлттық мҽдениеттің ҿз кезіндегі, тіпті кейінгі букіл даму барысына орасан зор 

ықпал жасағандықтан халық жадында мҽңгі – бақи қалған. Тарихи тҧлғалардың осы соңғы қуатты 

легі қатарына қазақ халқының ҧлы кҥйшісі Қҧрманғазы Сағырбайҧлы да жатады [1, 5 ]. 

Халық композиторы Қҧрманғазы Сағырбаев – кҥй ҿнерін дамытуда зор еңбек сіңірген ҧлы кҥйші, 

оның «Сарыарқа» кҥйі қазақтың ҧлттық музыкасының символы іспетті. 

Кедей отбасында дҥниеге келген Қҧрманғазы қиындықты басынан кҿп кешті, жеке басының мҧң-

зарынан туған толғаныстар кҥй сазына айналған сҽтте букіл халықтың қайғы-қасіретін шертті. 

Қҧрманғазының туған жері- ҿр мінезді ҿзендерді, тҧңғиық ойлы кҿлдерді, сусыған Нарын қҧмын 

қойнына басқан шежірелі ҿлке. Бҧл жер – батырлар мен батылдар мекені: Исатай Тайманов пен 

Махамбет Ҿтемісҧлы осы ҿлкенің перзенттері.  

Қҧрманғазы Истай Тайманов пен Махамбет Ҿтемісҧлы бастаған Жҽңгір ханға қарсы халық 

кҿтерілісін кҿзімен кҿрді. Махамбеттің жалынды жырлары, Қҧрманғазының бас кҿтеруге шақырған 

буырқанған кҥйлері сол кезеңде туындап, кең сахараға еркін қанат жайып, халық жҥрегіне от тастап 

жатты.  

Қҧрманғазының кҿтерілісшіл кҿзқарасы мен бағынғысы келмейтін асаулығы жақпағандықтан 

патша ҿкіметі соңына шырақ ала тҥсіп, бірнеше рет қамауға алды. Ол ел ішінен жырылып шетте 

жҥруге мҽжбҥр болды. Оның тартысқа толы тағдыры ел аузында аңызға айналды.  

Кҥйші басындағы қиындықтар мен ел мҧңы оның кҥйлерінен ащы зар болып тҿгіліп, бҥкіл қазақ 

сахарасының қайғы-қасіретін қабырғасы қайыспай арқалап тҧрды. Сондай кҥйлерінің бірі: 

«Кішкентай» Исатай Тайманов кҿтерілісіне арналған [ 2, 20]. 

Қҧрманғазының «Кісен ашқан», «Ертең кетем», «Тҥрмеден қашқан» кҥйлері патша ҿкіметінің 

қудалауына тҥскен кҥйшінің жан айқайын танытатын кҥйлер. 

Жоғарыда айтылған кҥйлер ел басынан ҿткен нақты оқиғаларға байланысты туса, ал «Ақсақ киік» 

кҥйінің шығу себебі ел аузындағы ҽңгімелерде мынаған саяды: бірде Қҧрманғазы аң аулап жҥріп бір 

киікті жаралаған екен. Сонда жан-дҽрмен қҧтылып кетуге кҥш салып, ақсаңдай жҥгірген киіктің 

бишара, мҥсҽпір халі кҥйшіні қатты толқытқан. Мҧндай жаралы, мҥгедектік жануарға ғана тҽн емес 

қой, ҿзге біреудің қолынан жасалған қастандықтан қаншама адам жаралануда.  

Қҧрманғазының ҽлеуметтік – тҧрмыстық тақырыпты арқау еткен «Балбырауын», «Бас ақжелкен», 

«Адай» немесе «Адай-қыз», «Серпер» сияқты басқа да бірқатар кҥйлері алғашқы творчествалық 

туындылары болып саналады.  

Қҧрманғазы – ҽйел образының ҽсем галереясын ҽуезбен ҽшекейлеген шебер. Ҿте нҽзік, ҽрі 

психологиялық даралықпен ҽйел бейнелерін сомдады. «Назым», «Балқаймақ», «Қайран шешем» 

кҥйлерінен қазақ қыздарының ҧстамдылығы мен сҧлулығын, ҽйел- аналардың мейірбандығы мен 

дархан жҥрегін кҿреміз [2, 33]. 

Қҧрманғазы орыс мҽдениетінің ҿкілдері – филологтармен, тарихшылармен, этнографтармен таныс 

болған, олар қазақ музыкасы, музыканттар мен ҧлттық аспаптар жайлы материал жинаған. 

«Лаушкен» кҥйін Қҧрманғазы орыс досы ақын Н.Савичевке арнаған, ол Қҧрманғазыға ҿмірінің қиын 

сҽттерінде қол ҧшын созған. Оның достық сезімі сонымен қатар, «Машина», «Перовский марш» жҽне 

т.б. кҥйлерде кҿрініс тапқан.  

Алпыс екі тамырында қазақтың қаны ойнаған домбырадай аспапта, ата-бабаның арман-мҧратын 

кҥй арқылы жеткізген Қҧрманғазы Сағырбайҧлы мен оның шығармаларын болашаққа жалғап, бар 

ҿмірін ҧлтына арнаған Ахмет Жҧбановтың саз ҽлеміндегі шоқтығы биік. Ахмет Жҧбановтың 
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«Қҧрманғазы» атты кең кҿлемді еңбегінде композитор кҥйлерінің шығу тарихына қатысты аңыздар 

жазылған. Жас ҧрпаққа Қҧрманғазы кҥйлерін насихаттау барысында А.Жҧбановтың еңбегіне сҥйене 

отырып, азғана кҥйлерінінің шығу тарихына тоқтала кетуді жҿн кҿрдік. 

Кішкентай 

Он тоғызыншы ғасырдың отызыншы жылдарының аяқ кезінде Бҿкей хандығында ҥлкен етек алған 

шаруалар кҿтерілісі болады. Кҿтеріліс феодалдық жҽне патшалық езгіге қарсы шықты.Кҿтерілісті 

бастаған Байҧлы ішінде Беріш Истай Тайманов пен оның жан жолдасы, жалынды ақын Махамбет 

Ҿтемісов болды. 

Ел аузындағы толып жатқан ҽңгімелер бойынша Қҧрманғазы Исатай кҿтерілісіне қатысады. 

Кҥйшінің ҿмір жолынан кҿптеген бағалы деректер берген адамдардың, қасына ереген шҽкірттердің 

айтуларынша да осы пікір қосталады. Қызылқҧрт руы Исатайдың соңынан ергенде, Қҧрманғазы 

сияқты ер жігіт қалай қарап қалады деп те ойлайсың. Ақысын дҧрыс бермейтін байдың малын 

барымталауға жалғыз жҥріп-ақ жастайынан белсеніп шыққан Қҧрманғазы мына сияқты оқиғаға қалай 

«қҧрғақ куҽ» есебінде қалып қояды деген ой тағы келеді.  

Бҧл айтылғандарға қосымша жалпы Қызылқҧрт руының, оның ішінде Қҧрманғазының ҿмір бойы 

Уақытша советтің, Орал Қазақ Ҽскерінің, Астраханьның облыстық заң орындарының, Орынбор 

шекаралық комиссиясының жҽне Орынбор генерал-губернаторының «ҽдейі» бақылауында қалып 

қоюы да, біздіңше жайдан-жай кҿрініс емес сияқты. 

Исатай бастаған шаруалар кҿтерілісінің қару кҥшімен басылуы, Исатайдың еркіндік жауларының 

қолынан қаза табуы, кҿтеріліске қатысқан рулардың ҧзақ уақыт қудалануы Қҧрманғазының 

қанаушыларға деген кҿзқарасын қайтпас қаталдыққа аударады. Кҿтерілісті қару кҥшімен басқанымен 

алапат халық кҥшін ешбір ҽкімшілік, жазалаушылық шаралармен тойтара алмайтынына кҿзі 

жеткендей болады. Қолындағы қаруы – домбырасын халықтың арманы, игілігі жолында кҿзі 

жҧмылғанша жҧмсауға серт береді. Кҿп ҧзамай бҧл жолда қимылдың басын бастайды. Кҿптен ойлап 

келген кҥй шығару мақсатын енді іске асыруға кіріседі. 

Қҧрманғазының бірінші тырнақалды кҥйлерінің бірі – «Кішкентай». Отызыншы жылдардың аяқ 

кезінде шығады. Охаб Қабиғожинның айтуы бойынша, Қҧрманғазы бҧл кҥйді «кішкене інісінің ҥлкен 

ағасы – Исатайға арнауы» депті. Сондықтан кҥй кішкентай аталып кетіпті [1, 15]. 

Кісен ашқан 

Перовскийдің бҧйрығы ҽне-міне деп орындалмай, Қҧрманғазы тҥрмеде жата береді. Кҥндерден 

кҥндер ҿткенде Қҧрманғазы басқа амалдың жоғын біліп, қалайда қашуды ойлайды. Айсыз қараңғы 

бір тҥнде жҧмыстан қайтып келе жатып, аяғы ауырып тіпті жҥргізбеген болып Қҧрманғазы 

тҧтқындар тобынан кейін қала береді. Қапысын тауып, конвойдың біреуін қағып тҥсіріп, қаша 

жҿнеледі. Қараңғыда кҥйшінің ізін жоғалтып алған конвойлар тҥрмеге қайтады. Кҥндіз жҧмыс 

ҥстінде Қҧрманғазы баяғы Лавочкиннің шешесі берген болат араны ҧлтарағының астынан суырып 

алып, кісенінің бір жағын кесіп жай орнына байлап қана қойған болатын. Қашарда бір жағын қолына 

адымдай жҿнеледі. Қаладан алысырақ бір сайға барып, кісеннің екінші басын да кесіп, сол араға 

лақтырып тастайды. Біреулердің айтуынша, Қҧрманғазы қашар жерде кісенді жҧлып аламын дегенде 

майҿкшесінің бірін тҥгел жҧлып алады да, қаша береді. Ол кҥні қалың шҿптің арасынан ешқайда 

шықпайды. Кісеннің қиғани жерлерін кҿйлек-дамбалынан жыртып алып орайды. Кеш бата 

Қҧрманғазы Жайықтың бойын тҿмен қуа жҥре береді. Таң ата бір ауыл шетінегі малшының ҥйіне 

келіп, ҿзінің мҽні- жайын айтады. Ол ҥйдің иелері Қҧрманғазыны тамақтандырып, басқалардың 

кҿздерінен тасалап, тыным алдырады. Жарасына сормақта тартып, жақсылап байлап береді. Кішкене 

тыныққасын, Қҧрманғазы домбыра алдырып, бірнеше кҥй тартады. Ең соңғы кҥйінде қайғының ҥні 

шығады. Айналадағыларға Қҧрманғазы бҧл кҥйдің атының «Кісен ашқан» екенін айтады. «Сайдың 

бойына келіп кісенімді алып отырғанымда, жараның аузы ашылып, тҥні бойы ауырып ҧйқы бермеді, 

жҥруге де мҥмкіншілік болмады. Сол бір сҽтте осы кҥй басыма келіп еді», - дейді. «Кісен ашқан» кҥйі 

осылай шығады [2, 45].  

Адай, Серпер 

Қҧрманғазы жолаушылап келе жатып бір Адайдың (бҧл арада ру аты) ҥйіне тҥседі. Ҥй ішінде шал 

мен кемпір болады. Қай жерден, қай елден келе жатқанын, толық аты-жҿнін Қҧрманғазы ашық айтып 

бере қоймай, қазақ ҽдетіндегі «сҥйрей салмамен» жҥрген жерінің иттен- қҧстан амандығын, басқа 

«алды-салдының» естілмегенін, ат-кҿлігінің аман екендігін, «қҧдайы қонақ» екендігін айтумен 

тоқталады. Бір кезек ҥй иелері шаруалары болып, далаға шығып кетеді. Осы кезде Қҧрманғазының 

кҿзі керегенің басында ілулі тҧрған ҥкілі сары домбыраға тҥседі. Домбыраның ҥкісі  - оның иесінің не 

қыз, не сал мен серінің бірі екенін ескертеді. Қаншама ҧзақ жол жҥріп шаршап келгенімен, 

домбыраны кҿргесін, оны ҧстап қарағасы келіп, қолына алып, бір-екі қағып, ҽдейі «теріс бҧрап», 
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қайтадан бҧрынғы орнына іліп қояды.  

Біраз уақыт ҿткеннен кейін кемпір мен шал, он жеті- он сегіз шамасындағы қыз кіреді. Қыздың 

аты Ақмаңдай екен. Ол келісімен- ақ, тҿрде отырған қонаққа кҿзінің қырында салмай, бірден 

керегенің басындағы домбырасын алып, тартуға айналады. Бір-екі қаққасын-ақ, домбырасының 

бҧрауының ҿзгергенін сезіп:  

-Мынаған кім тиген?- деп, ҽке-шешесіне қарайды. Олар не дерін білмей, «жазықты осы болар-ау!» 

дегендей, тҿр алдындағы кҥйшіге қарайды. Ақмаңдай енді қайталай сҧрамай, домбырасын бҧрынғы 

ҿз бҧрауына тҥсіріп, бір кҥйге кірісіп кетеді. Ақмаңдай кҥйдің аяғына шыққан кезде, Қҧрманғазы 

қызға қарап: 

- Шырағым, кҥйдің шоғын тартпай, боғын тарттың ғой! Домбыраны бері берші! – дейді. 

Кҥтпеген жерден мҧндай ҽңгіме есіткен Ақмаңдай, екі кҿзі кҥйшіде болып, домбырасын 

Қҧрманғазыға қалай ҧсынғанын сезбей де қалады. Кемпір мен шал аң-таң  болып, бҧл ҿреде 

Ақмаңдайдың  домбыра тартысы жҿнінде ешкім бір ауыз сҿз атйып кҿрген жоқ еді, бҧл «жер астынан 

екі қҧлағы тік шыққан қандай жік» екен дегендей, біріне-бірі қарай береді.  

Қҧрманғазы бір кҥйді тартып болған кезде, ҥй адамдары біріне-бірі сыбырлап, бҧрын- соңды бҧл 

айналада Ақмаңдайды домбырадан сҥріндірмей келгендерден емес-ау, тартыс шоқтығы тым екен 

дегендей, бір жағынан жҧмбақ қонақты шырамытатындай, баяғы ашудан тыс жылы шыраймен кҥле 

қарап: 

- Шырағым, домбыра тартысың біздің бҧл араның тартысына ҧқсамайды. Қызылқҧрт Қҧрманғазы 

деген бар деп еді, сен соның ҿзі емеспісің, «аяқ алысың» ҽлей екен тым, - дейді. 

Қҧрманғазы мҧртынан кҥліп: 

-Болсақ, болармыз, - деген екен. 

Енді ҥй іші болып қолқалап, Қҧрманғазыға қайтадан домбыра тарттырып, бірнеше кҥн жатқызып, 

қонақ етіп, сый-қҧрметпен аттандырады. 

Сондағы қыздың тартқан кҥйі «Адай» да, Қҧрманғазының тартқаны «Серпер» кҥйі екен. 

Бҧл ҽңгімені 1937 жылдың кҥзінде Алматыға бірінші келгенде марқҧм Дина айтқан болатын. Ал 

осы кезде граммафон пластинкасында жазылып, халық арасына кең тарап кеткен «Адай» кҥйін 

бірінші бізге орындап, оркестрге берген домбырашы Қали Жантілеуов кҥйдің қандай жағдайда 

шыққаны жҿнінде дҽлдеп еш нҽрсе айтқан жоқ. Жоғарыда аты аталған Охаб Қабиғожин болса, ол: 

«Адай» Қҧрманғазы кҥйі. Ақмаңдай тартқан емес, Адай қызымен кездесу ҥстінде шыққан кҥй 

болғасын халық арасына солай тараған болуы мҥмкін», - дейтін. 

Лаушкен 

Қҧрманғазы мен Лавочкин сол тҥні тҥрмеден қашып кетеді. Ол айналаны шарлап тастаған кҥйші 

небір жыра-жықбылды тауып, сҽтте-ақ қараларын кҿрсетпей алыстап кетеді. Оның ҥстіне 

жҽрдемдескен надзиратель де қуғыншылардың маңдайын басқа жаққа бҧрып жібереді, бҧларға біраз 

уақыт ҧтқызады. Ен далаға шыққасын бҧлар еркінірек жҥреді. Бір кҥн, бір тҥн жҥріп, таң ата 

Лавочкиннің бір таныс балықшысының ҥйіне келіп, дем алып, тамақтанып, аздап ҿздерін- ҿздері 

келіп, қуаттанады. Бірнеше кҥн болып тыныққасын, Қҧрманғазы тҥрме досына ҿзінің еліне қайтуы 

керектігін, онда қалған ата-ананың хал-жайын білу қажеттігін айтады. Лавочкин қимас жолдасымен 

айырылудың керек екенін білсе де біраз уақыт тағы отырып ҽңгімелеседі. Қҧрманғазы қолына 

домбырасын алып, тағы бір кҥй шертеді. Ол кҥйдің бҧрынғы ҿзі естіп жҥргендерге ҧқсамайтынын, 

кҥйшінің тағы бір творчествалық жаңалығы екенін Лавочкин сезеді де, еш нҽрсе демей тыңдап, ҥлкен 

ойға батып отыра береді. Кҥйді аяқтағасын, Қҧрманғазы Лавочкин досына қарап: «Ананың бҽрі де  -

ана, қай тілде сҿйлесе де олардың балаға деген мейірбандықтарының тілі ҽркімге де тҥсінікті, мына 

менің жалпыға тҥсінікті кҥйімді сол орыс анаға – Лаушкенге арнаймын», - дейді. Қҧрманғазының 

«в», «ч» дыбыстарына тілі келе қоймайтын. Сондықтан кҥйшінің ҿзі айтқандай халық арасында бҧл 

кҥй «Лаушкен» атанып кетті. Досының мҧндай сый тартқанына Лавочкин қатты риза болып, ҿзі 

домбыра тарта алмайтынына қынжылып, бірақ «сенің қолыңнан бҧл кҥй халыққа жайылады ғой, 

шешеме кҿргенде айтармын» деп уҽде беріп, қҧшақтасып қоштасып, екеуі екі жаққа қарай жҥріп 

кетеді. 

Тарихи тҧлғаның туған халқы мен адамзат ҿркениеті алдында сіңірген еңбегі ғасырдан ғасыр 

озған сайын ҿркештене тҥседі. Ал, тағдырдың ең бір қиын бҧралаңдарында халқының бойына қуат 

берген, жігерін жанумен болған Қҧрманғазы кҥйлері келер ғасырларындағы толқын-толқын талай 

ҧрпаққа ата-бабаларының мҧңы мен шерін, арманы мен рухын ҧмыттырмай, ҥнемі қҧлағына қҧюмен 

болары анық. Жер бетінде Қазақ елі тҧрғанда, осынау мҽңгілік сарын еш уақытта ҥзілмейді [1, 20]. 
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  Халықтың діні, наным-сенімдері мен кҿзқарастары оның тарихына, рухани-мҽдени, саяси ҿміріне 

ҥлкен ҽсер ететін фактор болып табылады. Тҥркі халықтарының Исламға дейінгі діни наным-сенімі 

тҽңірлік дін, зороастризм, шамандық дін болды. Шаман діні бойынша адам бір жағынан табиғатқа, 

табиғат қҧбылыстарына, кҿкке, айға, кҥнге, жҧлдыздарға, отқа, екінші жағынан ертеректе ҿліп кеткен 

ата - бабалардың аруағына, кҿк тҽңіріне табынды. Қазақ халқының этнографиялық тарихын зерттеген 

Ш.Уҽлиханов бҧл дін туралы былай дейді: "Шаман діні дегеніміз - жалпы алғанда дҥниені зор 

тҧтушылық болды, кҿк - аспан идеясы жҽне оның барлық белгілері, яғни Кҥн, Ай, Жер жҽне оның 

белгілері: таулар, қзендер, асыл тастар, ағаштар идеясы болды".Тҽңірлік дін туралы  тікелей деректер 

тҥркі заманынан белгілі. Тҽңір кҿне тҥріктердің тҥсінігі бойынша, жер бетіндегі жанды, жансыз 

табиғаттың бҽрінің ҥстінен қарайтын, соларды таратушы, соларды жарылқаушы, жазалаушы бір 

аспандағы кҥш. Бҧл жағынан алғанда, Тҽңір мҧсылмандық "Алла", "Қҧдай" ҧғымдарына жақын 

келеді. Ислам діні таралғаннан кейін де тҥркілердің, оның ішінде қазақтардың Алла ҧғымындағы 

Тҽңір сҿзін жиі қолдануы олар туралы тҥсініктердің ҧқсастықтарында  болып келеді. Кҿне тҥріктер 

Тҽңірмен қатар жер, суға да табынған. Бҧл олардың тіршілік кҿзі болуымен байланысты болған 

сияқты.  

Тҥркілер ҥшін, адамның тҽні Жерден жаралғанымен Рухы тҽңірден деген ҧғым бар. Рухтың 

тҥркілік атауы - Қҧт. Қҧт - кҿне ҧғым. Кҿне тҥркі дҽуірінде қҧт Тҽңірден бастау алады деген сенім 

бар. Оған дҽлел ретінде Кҥлтегін жазуларындағы "Тҽңірі жарылқағандықтан, ҿзімнің қҧтым бар 

болғандықтан, Қаған отырдым" деген тасқа қашалып жазылған жазуды айтуға болады. Себебі, 

Тҽңірден адам баласына жарылқау бар. Адам ҿзінің сҿзі мен ісінің бҧрыстығынан Тҽңір берген 

қҧтынан айырылып қалмауы тиіс деген сенім де жоғары болған сияқты. Адам туғанда Тҽңір оның 

денесіне қҧт дарытады. Жаңа туған нҽресте денесіндегі Қҧттың сақтаушысы, қамқоры - Ҧмай. 

Аталған ҥш қҧдай тҥркілер ҥшін маңызды болып саналады. Адамның ҿмірі мен тағдыры тек Тҽңірге 

ғана тҽуелді, сондықтан тҥркі халыхтары Тҽңірден жарылқауды, Ҧмайды қолдауды сҧрайды. Тҽңірді 

ежелгі тҥркілер ҽке деп танып, Ҧмайды ана деп атаған. Ҽке мен Ананың бастамалық гармониясы 

Адам ата мен Хауа ананың жаратылысына ҧласып, адам идеясынан адамзат идеясына кҥш алады. 

Тҥркі тектес халықтардың Тҽңіршілдік дініне деген қҧрметін қорытындылай келе, халқымыздың 

қалыпты дҥниетанымынан туған, табиғатқа табыну, Аспанды – ата, Жерді – ана деп ардақтау жҽне 

аруаққа сыйыну, рухы кҥшті адамдардың ҿмірін ҿнеге тҧту салтынан ҿрбіген ҧлттық дін болған. 

Сондықтан бҧл дінде қҧдайға жағыну, жақсы атты кҿріну мақсатымен ертеңнен тҥн батқанға дейін 

қҧлшылық ету рҽсімі жоқ. Дінді ҧстаушылар тек басына кҥн туғанда ғана Тҽңірге тілек айтып, 

ҽруаққа сиынған. Діннің ҿз жора-салттары бар. Олар – Тҽңірдің қҧдіретіне тҽубе етіп, қҧрбандық 

шалу, ата-баба аруағына арнап ас беру, т.б. Тҽңір дінін ҧстанатындарға ҥш парызды орындау міндет. 

Олар – Тҽңір алдындағы, ата-баба алдындағы жҽне ҧрпақ алдындағы қарыздар болып есептелген. 

Тҽңірлік діннің  арғы тегінде шамандық дін жатыр.Шаманизм дінінің негізгі қағидасы бойынша 

,дҥние тҥгелімен рухтардан тҧрады. Жанды, жансыз дҥниенің де рухтары бар. Шамандық дінді 

жҥйелі тҥрде, оны қалыптастырған мҽдени жҥйе мен бірлікте, тҧтастықта зерттеген ғалымдар 

Д.Банзаров пен Ш.Уалиханов болды. «Шамандық дегеніміз,- дейді Шоқан, -ҽлемді, дҥниені сҥю, 

табиғатқа деген шексіз махаббат жҽне ҿлгендердің рухын қастерлеу, ҽруағын ардақтау. Шамандық 

сезім табиғатқа бас иеді». Қоғамдағы шаман рҿлінде қазақ ғалымы басқа тҧрғыдан бағалайды. 

«Шамандар аспан Тҽңірі мен рухтың жердегі қолдаушы адамдар ретінде саналған. Шаман сиқырлық 
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қасиеттерімен қоса білікті, талантты, басқалардан мҽртебесі жоғары: ол ақын да, сҽуегей жҽне емші, 

сегіз қырлы, бір сырлы адам болған». 

Тҥркі халықтарындағы, соның ішінде қазақ жеріндегі ең кҿне діндердің бірі –зороастризм. Бҧл 

діннің негізін Заратуштра салған. Кейіннен зороастризм діні Ирандықтардың, ауғандықтардың ресми 

дініне айналған. Бҧлар да орта ғасырларда зороастризмнен мҧсылмандыққа кҿшкен. Зороастризм 

дінінің негізгі табынатын, мінҽжат ететін стихиясы – от, бір сҿзбен айтқанда, отқа қҧлшылық ету діні. 

Тҥркі тайпаларының, соның ішінде қазақтың не нҽрсені отпен аластауы, отқа май қҧю рҽсімі сол 

зороастризм қалдығы болса керек. Зороастризмнің екінші бір қағидасы – дҥниенің екі тҥрлі, бір-

біріне қарама-қарсы болмыстардан тҧратындығы туралы ҧғым.   

Бертін келе тҥркі халықтарына жоғарыда айтылған діни наным-сенімдердің орнына Ислам діні 

орын баса бастайды. Орта Азия мен Қазақстанға Ислам дінінің келуі ҤІІ ғасырдың орта шенінде 

басталады. Сонымен қоса, ислам қҧндылықтары мен ислам философиясын, ислам мҽдениеті мен 

ҿнерін дамыту мен жаңарту ісіне тҥркі тілдес тайпалар маңызды жҽне зор ҥлес қосты. Қазіргі 

ҽлемдегі Исламның жағдайына келсек, ол ҥшінші, ең жас ҽлемдік дін болып есептеледі жҽне де жер 

бетіндегі ең кҿп таралған діндерге жатады. Исламды ҧстанатындар саны тек халықтың табиғи ҿсімі 

есебінен ғана емес, дінді жаңа дін қабылдағандар есебінен де ҿсіп келеді. Ислам қуатты ҽлеуметтік-

мҽдени, белсенді саяси кҥш болып табылады.Ал қазақ тарихында ислам ҥнемі ҿркендеуші рҿл 

атқарған. Ислам дінінің қазақ елі ҥшін жеке адам мен қоғамды тҥзететін, ҽлеуметтік бағытқа, 

шынайы бостандыққа жҽне бірлік-татулыққа жеткізетін қҧрал, ізгі жол болатындығын қазақ 

ойшылдарының барлығы мойындады десек қателеспейміз.  

Ислам Қазақстанның жергілікті қазақ халқы мен басқа да тҥркі тілдес халықтардың рухани, 

тарихи жҽне мҽдени мҧраларының бір бҿлігіне айналды. Ислам-адам бойындағы тамаша адами 

қасиеттерді жетілдірудің қағидаттарын кемелдендіруді қамтитын ерекше дін. Оның негізі бҥкіл 

адамзаттың рух жҽне дене тҧрғысынан жетілуін, қоғамда ҿмір сҥрудің қағидасын қалыптастырып, 

дҥниеде мҽнді жҽне маңызды болуды мақсат етеді. Ислам дінінің бҥкіл дҥниеге жайылуының тарихи 

алғышарттары болды. Тарихи деректерге сҥйенсек, ислам идеасының алға басуы, олардың 

шоғырланған Шығыс халықтарының қоғамдық саяси ҿмірінде негізгі элементіне айналып, барлық 

салалардың қайта ҿркендеуіне себепкер болды. 

Ислам жеке тҧлғамен қоғамның жамандықтардан арылып, бейбітшілік пен тыныштықты 

меңзейтін ҿмірді ҧсынады. Сонымен қатар, ойлауды, жаңа бағыттағы ізденістерді, ҽдептілік пен 

имандылыққа ҥйретеді. Соның барысында ақыл мен ғылымға сҥйенеді. Оның жҥйелі ҽрі ҿркениетті 

дін деп танылуы содан. Бҥгінгі таңда Ислам Аллаға жасалған ғибадаттар арқылы адам жҥрегін жҽне 

оның ойларын дамытады. Осы арқылы халықтың заңға жҥгіну қасиетін қалыптастыруға қосары да 

мол. Ҿйткені дін ҽділеттілікті жақтайды барлық заңдар адамдар ҥшін бірдей жҥзеге асырылу 

қажеттігін ҧсынады. Міне, осындай қоғамдағы адам қасиеттердің негізін қалыптастыра алатын 

қҧдіретті ислам дінімізді сыртқы саяси кҥштер теріс кҿзқарас етіп кҿрсеткісі келеді. Кейде оны іштей 

кҿптеген ағымдарға бҿліп жатады. Бҧл бҥгінде елімізде Ислам атын жамылып, белең алған ағымдарға 

қатысты. Қазір Ислам дініне бағытталған ең басты қатерлі кҥштің бірі- осы зиянды ағымдар болып 

табылады. Бҧл ағымдар елдің тҧрақтылығы мен бірлігін, тҧтастығын бҧзуды жҽне ҽлсіретуді 

кҿздейді.  

Бҧлардың бҽрі сол жоғарыда сҿз еткен тҥрлі керағар ағымдардың кең етек алуына ҿз  кезегінде 

тыйым салу мақсатында ислам қҧндылықтары мен жетістіктерін, оның адамгершіліктің негізінде 

қалыптасқандығын дҽріптеп, жалпы ислам адамзат баласы игілігіне жіберілген ақиқат дін екендігін 

ҥлгі -насихат етіп, Қазақстан халқының исламды ҧғындыруға, ғибадат пен мораль тҧрғысынан жҥйелі 

жҧмыстар атқаруға тиісінше ҿз септігін тигізіп келеді. 
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Білім беру саласының қазіргі уақытта да,  болашақта да қоғамда  алар орны мен атқарар 

қызметінің шексіз екендігі зандылық. Нақтырақ айтар болсақ, жаһандану заманындағы ҽрбір 

адамның тҧлғалық қасиеттері мен оның білімділігі, тапқырлығы, ақылдылығы, дҥниетанымы мен 

адамгершілігі тиімді білім берудің негізінде қалыптасады. Демек, қоғамның рухани – экономикалық 

потенциалы да, жалпы тҧтас ҿркениеттің даму дҽрежесі де осы аталған саламен тығыз байланыста.   

Қазіргі кезде  ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы  туындаған ҽлемдік 

тенденцияларды анализдеу ҿзекті жҽне маңызды мҽселеге айналуда.  Олар болашақтағы адамзат 

ҿркениетінен келіп туындайтын алапат жағдайларына қарсы тҧруға шақырады. Бҧл жағдай білім беру 

саласынан да  тікелей ҽсер етіп, оның қоғамдағы, ҽлеуметтік ортадағы орны мен рҿлін нақтылап, 

болашақтағы атқаратын  қызметінің маңызын айқындай тҥсуде. Тҧлғаның жҽне барлық адамзат 

қауымдастығының рухани дҥниесінің, адамгершілік қҧндылықтарының  қалыптасуына тікелей 

байланысы бар біршама технологиялық сфераларды бір арнаға тҥсіруге тура келеді, дегенмен білім 

беру сферасы ҿзінің басты интегративтік қызметін, яғни рухани біртҧтастық пен адамдардың бір 

бірін тҥсінудегі қабілеттерін ҽлі кҥнге дейін арттыра алмауда. Ол ҿзінің болашақтағы біршама 

маңызды дҥниелерді болжаудағы, мҽдени білімділікті жҽне діли ҧқсастықты ҧсынудағы міндетін 

атқаралмайынша ҿткір мҽселелер ҿз шешімін таппай оның ҽртҥрлі сфераларында сол кҥйінде қала 

бермек. ХХ ғасырдағы ғылым мен техниканың таң қалдырар айқын жетістіктері, білім мен 

ақпараттың ҽлемнің тҥкпір тҥкпіріне тез арада таралуына мҥмкіндік берумен шектелмей, 

технократтық бағыттағы білімге негізделген тапқырлық  пен дағдыларды жетілдірді. Сондықтан да,  

аталған бағыттағы  міндетін білім беру саласы бҥгінгі кҥні мҥмкіндігінше табысты атқаруда. Тҥрлі 

жаңа компьютерлік  қҧралдар мен ақпараттық техникалар, методикалық ҿнделген материалдар т.б. 

психологиялық оқытушылық ҧстанымдар  қазіргі уақытта ҧстаздардың ҿз кҽсіби біліктерін 

жетілдіруге,  мҥмкіндіктерін толық  кҿрсетуге бағытталған. Қоғамдағы материалдық жҽне рухани 

мҽдениеттердің жиынтығы жас ҧрпақтың  дҥниеге кҿзқарасын, ҧлттық сана - сезімін қалыптастырса, 

жалпы адами, тҽрбиелік қасиеттер мен қҧндылықтардың, ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық 

тҥсініктердің  ҧрпақтан - ҧрпаққа берілуі гуманитарлық білімдер  арқылы жҥзеге асады.  

Бҥгінгі танда білім берудің философиялық статусын анықтауда ҥш негізгі тҽсіл нақты тҥрде 

ҧсынылады. Олардың біріншісі, білім берудің философиясы деп, ерекше қолданбалы философия 

тҧрғысынан философияға қатысты білімдердің кҿп салаларының бірі ретінде қарастырылады. Бҧл 

тҽсіл білім берудің статусымен жҽне оның біршама тҧтас бейнеде дамудағы зандылықтарын 

негіздеуде, жалпы философиялық жағдайды пайдалану толықтай жеткілікті деп санап, осылайша 

білім берудің кҿп жоспарлы қызметтеріне жҥйелі, мақсатты аспектлерін ҧсынады. Осыдан келіп, 

білім берудің философиясына жалпы философиялық доктриналарды (позитивизм, антипозитивизм, 

эмпиризм, релятивизм, реализм, постмодернизм, экзистенциализм, прагматизм, неотомизм, 

персонализм жҽне т.б.) «айналып ҿтуге», немесе оқытушылықпен тҥйісуге алып келеді 

(оқытушылық методологиясымен), яғни олардың ҿзіндік болмысының ішкі мҽніне ҥңілу арқылы. 

Білім берудің философиялық статусының екінші тҽсілі, негізінен мобилизациялаудағы тҽрбиелеу 

ресурстарын қорғауға, сақтауға бағытталған. Сондықтанда тҽрбиелеу методологиясымен, немесе, 

жалпы тҽрбие беру шенберіндегі философиялық кҥрделі сҧрақтарды шешу негізінен жеткілікті. Білім 

берудің философиялық статусының ҥшінші тҽсілі алдынғы екеуінен тҥбірімен ҿзгешерек келеді. 

Оның негізінде – білім беру философиясының қалыптасуындағы дедуктивтік жҽне индуктивтік 

логиканың ҥйлесімділігі пҽнаралық ғылыми салалардың толықтырушысы ретінде орын алады.  

Ҽрине, жалпы философиялық идеялардың дедуктивтік таралуы жҽне білім беру сферасының ерекше 

орын алуы мҥмкіндік пен қажеттілікті тудырады. Индуктивтік логика білім беру философиясының 

қалыптасуына білім берудің шенберін практикада ашып кҿрсетуге, жана идеялардың пайда болуына 

ықпал етумен шектелмей, білім берудің философиялық мҽніне ҽсер етіп,  тіршілікке 

қолайландырады. Сонымен қатар, ол логиканың дедуктивтік ойлау формасында теріске шығармайды. 

Білім берудің философиялық тҧрғыдағы даму жолына осындай терең талдау жасау қажетті нҽрсе 
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болып танылады [1, 40 б]. Бҧл білім берудің философиясының  қолданбалы философиядан басты 

ҿзгешелігі. Ғылыми білімнің толықтай ҿз бетімен дамып отыратын арнасының астарында тек 

қаншалықты жалпы философиялық ілімдер ғана емес, білім беру сферасының дамуына ықпал ететін 

объективті зандылықтарда бар.   

Ғылым ретінде білім берудің философиялық пҽні - білім беруге тікелей қатысы бар 

фундаменталдық негізгі функциялары мен білім берудің дамуы, пҽнаралық теориялары, зандары, 

категориялары, ҧғымдары, терминдері, қағидалары, постулаттары, ережелері, ҽдістері, гипотезалары, 

идеялары мен фактілері. Білім берудің қҧндылық сипаттарын бір-бірімен байланыстағы ҥш негізде 

ҧсынуға болады: білім беру бҧл мемлекеттік қҧндылық; білім беру бҧл қоғам қҧндылығы; білім беру 

бҧл тҧлға қҧндылығы ретінде. Қоғам мен мемлекет ҧғымдары бір -біріне ҧқсас емес, ал олардың 

арасындағы ҿзара қатынастар ҿте кҥрделі.  Білім берудің дамуы барысында мемлекет пен қоғам 

ҧмтылыстары ҽрдайым сҽйкес келе бермейді. Қоғамның шындалуының анықталу мҽні, білім берудің 

беделінің мемлекеттік сатыдан қаншалықты кҿрінуінен. Білім берудің қоғамдық мемлекеттік мҽнінің 

анықталуы барлығының белсенді тҥрде ҧжымдасып ҽрекет етуіне тҽуелді емес, олар ең басты — 

білім берудің тҧлғалық қҧндылығын, яғни жеке ҿзінің біліміне бағытталған адамдар қатынасындағы 

талпыныстары мен индивидуальдық мотивтеріне тҥрткі бола алмайды. Барлығы мектеп 

қабырғасынан алынған білімге жҽне оның ықпал етуіне тікелей байланысты, себебі мемлекет бҧл 

тҧтас социум, яғни қолдан жасалған, салыстырмалы, ҿтпелі қҧндылықтардан биік тҧрған, мектеп 

қабырғасынан туындайтын  жоғарғы абсолюттік ізгілікті қҧндылықтарды мойындауды жҿн кҿреді. 

Қоғам мен мектеп арасындағы байланыс осылайша екі жақты болып келеді жҽне осы ҿмірлік кҥрделі 

арнаны нығайту қиынға соғады. Осылай бола тҧрса да, қазіргі таңда мектептер идеологиялық жҽне 

саяси сайлаулар мен таңдауларды жҥргізуге ҧмтылуда, яғни саяси доктриналар мен адамгершілік 

идеалдарының келісулерінің нҽтижесінде қалыптасатын гуманистік қҧндылықтар мен оның мҽнің 

аша тҥсетін қҧқықтар жҽне адамдар мен азаматтардың еркіндіктері алға тартылып, қажет болса оған 

«қарсы тҧру» сапасында кҿтереді.Саяси партиялар мен қоғамдық саяси қозғалыстардың тҧрақсыз 

ҿтпелі тҧсында, олар ҿздерінің саяси доктриналарын барынша білім беру сферасына орнықтыруға 

тырысады, осы кезеңде жалпы білім беруден, мектептерден, оқытушылардан, ҿзінің жоғарғы 

гуманистік идеалымен гуманизмге қарсы бағытталған ҧлтшылдық, шовинистік, неокоммунистік, 

немесе,  діни фундаменталистік, ҿркениет идеалдары мен атқа мінерлерден адаспауына шешімділік 

пен ерікті болуын талап етеді. Бірақ та басқаларға тҽуелсіз шынайы білім берудің кҿрінер кезі 

кҿпшілік халықтың жоғарғы діни қҧндылықтарын, оның мҽдениеттері мен атадан балаға қалған 

рухани мҧраларын қоғам қҧндылықтарына, ҿркениеттің идеалдарына жҽне бетке ҧстарына 

айналдырып, ары қарай дамуымен жҽне рухани саладағы социумның шайқалуына мҥмкіндік 

бермеуінен.  

Білім берудің философиясы кез – келген елде қоғамдық ҿмір сҥру саласына «тҧтқа» болар ҿзіне 

тҽн ерекше мҽнді жҽне міндетті біршама жалпы мҽселелерді қарастырады: яғни ҿнеркҽсіп саласы мен 

адамдардың ҽлеуметтік мҽдени жҽне ҽлеуметтік-экономикалық ресурстарын қайта ҿндеуге мҥкіндік 

береді, сонымен қатар тҧлғалардың ҽрдайым ҿзгеріп отыратын қажеттіліктерін қанағаттандыруға жол 

табады. Кез – келген жаңа дҥниелер (соның ішінде реформа) жемістерінің тҿмен денгейде болып 

жатуының негізгі себебі, яғни білім беру саласындағы осы жаңалыққа дайынсыздық, нақтырақ 

айтқанда оқытушылар мен практика арасындағы алшақтықтан туындайтын шала білімділік. 

Педагогикалық білім беру жҥйесінде ҽлі кҥнге дейін оқытушылдарды дайындау барысында 

прагматикалық тҽсіл ҥстемдігін жоғалтпауда, ал бҧл философиялық тҧрғыдан тҧлғаның 

дҥниетанымын тереңдетуге кердергі болуда. 

Қазіргі жағдайдағы білім берудің мақсаты белгілі диллеманың шеңберінде анықтала ма,  білім 

беру – бҧл білімдер мен мҽдени қызметтердің жиынтығы ма? Бҧл сҧраққа қоғамдағы ҧйымдасқан 

ҽлеуметтік қызметтің негізгі алгоритміне айналған жауапты ҧсынуға болады. Яғни,  БТД -―білім-

тапқырлық-дағды‖- деп, аталатын жҥйе социумға жат еріктегі айтқаның орындаушы болған кезде 

ғана жҥзеге асып, субъект-объект парадигмасындағы қоғамның ҽдеуметтік ҿзін – ҿзі ҧйымдастыруна 

біршама сҽйкес келеді. Осы кезеңде білім беру сатысының ең тҿменінде орналасушы объект ретіндегі 

кҿрініске ие болса, ал жоғарғы сатысын иеленуші автоматты тҥрде субъектіге айналатындығына 

кҥмҽн жоқ. Бҥгінгі танда, нарықтық қатынастардың беделі ҥстем болып тҧрған шақта қызметтегі 

қабілетке деген тапсырыс, біздің кҿзқарасымызша барлық білім беру жҥйесінің дамуы бағытын 

анықтауы қажет. Сонымен қатар,  ол орын алып жатырған сыртқы жҽне ішкі сҧраныстардың 

байланыстарын реттеп, пайда болған сҧрақтарды шешіп отыруы тиіс. Сондықтанда аталған жайттар 

қазіргі педагогикалық технологиялармен,  оларды жаңаша ҿңдеу барысындағы туындаған жҽне 

туындайтын мҽселелерді шешуге ат салысуы керек.  
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Қазіргі уақытта барлық білім беру жҥйесін қайта бағалап шығу міндеті тҧр, яғни қҧлдық ҧрып 

басқаның жетегінен жҥре беру емес, кез – келген жағдайда ҿзін – ҿзі ҧйымдастыра алатын, кҿзі 

қырағы, қабілетке ие адамды дайындау. Оқу орындарының (мемлекеттік жҽне мемлекеттік емес) 

жҥйесі, бір – бірінен денгейіне жҽне профилдеріне қарап бҿлінеді. Бір жағынан, білім беру жҥйесі 

білім беру ортасына қарай ҽлеуметтік – экономикалық ҿзгерістерге икемделуі тиіс болса, екінші 

жағынан, ҿзінің психологиялық – педагогикалық негізін мҥмкіндігінше сақтауы қажет. Жалпы білім 

беру сферасы ғаламдық білім беру шенберінің аясында ҿрбитінін ескеру керек. Бҧл негізінен қызмет 

кҿрсетіп отырған кез – келген жҥйе ҿз мҥмкіндігі шектелгенде, тҧтас жҥйенің ішінен ҿзінің 

байланысы арқылы ары қарай ҿмір сҥруін жалғастыруы[2, 73 б]. Білім берудің сапасына ҥнілер 

болсақ – бҧл тек қҧндылық пен жҥйе,  немесе,  процесс қана емес. Бҧл  мемлекеттің, қоғамның жҽне 

тҧлғаның қҧндылықтарының білім беру процесінде мағынаға ие болатын экономикалық, 

адамгершілік, парасаттылық денгейінің кҿрінер деңгейі. Қазіргі кездегі басты мақсат еліміздегі, 

ҽлемдегі барлық адамдардың маңызды материалдық-рухани қҧндылықтарына талдау жасау арқылы, 

білім берудің денгейін жетілдіру ҥшін барлық пҽнаралық мҽселелердің кешенін  қайта ҿндеу қазіргі 

уақыт талабы.  Бҧл міндет ҿз шешімін  ҿркениеттің масштабында жҥзеге асырады. Оның қажеттілігі 

кҥннен кҥнге арта тҥсуде. Білім беру жҥйесінің шынайылығын мойындап, халықтардың рухани, 

мҽдени қҧндылықтарын, экономикалық бҽсеке қабілеттілігін ескере отырып, ҽлем болып бірлескенде 

ғана кез – келген ел терезесі тең денгейде ҿмір сҥреді. Педагогикалық білім беру, ҿзін – ҿзі оқыту 

жҽне педагогтардың сапасын арттырудың барлық жҥйесі сол оқу орнында жҽне сол қоғамда орын 

алып отырған ҽлеуметтік экономикалық  жағдайдан кҿш бойы озық тҧруы қажет. Оның басты себебі, 

барлық білім берудің теориясы мен практикасы болашаққа, дамуға қызмет етеді  

Жекелеген елдердің білім мен тҽрбие беру жҥйесінің басты философиясы - оның мемлекетті 

нығайтуға қызмет етуі екені  жалпы білім беру тарихынан белгілі.  Білім беру ісін ең басты қоғамдық 

мҥдделердің бірі деп тҥсінген,  білімі мен ғылымына ерекше кҿңіл бҿлген елдер ғана адамзат 

дамуының қай кезеңінде де  кҿштің басында жҥрген.  

Әдебиеттер: 
1.Тайжанов А.Т., Шҿптібаева Г.Б. Білім философиясы мен социологиясы (этномҽдени аспектілері). // 

Ақтҿбе, 2011. 

2. Сидоров Н.Р. Философия образования. Введение.// Москва-Санкт-Петербург, 2007. 

 

 

ҚАРЖЫЛЫҚ ТҦРАҚТЫЛЫҚТЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Жиенбаева А.Р 

2-курс магистранты 

Е.А.Бҿкетов атындағы Қарағанды 

 мемлекеттік университенті 

Қарағанды қаласы 

asema.zhienbaeva@mail.ru 

 

Қаржылық тҧрақтылықты анықтау оңай емес. Оның барлық компоненттері бір-біріне тҽуелді, 

байланысты жҽне барлық ҧлттық экономикалық жҥйенің тҧрақты ҿзара іс-қимыл болып табылады. 

Уақыт пен жаһанданудың барлық факторлары кҥннен кҥнге кҥрделене тҥседі. Сондықтан тіпті 

жеке фирма ҥшін тҧтастай экономикадағы жҽне осы салада барлық қарқындылықтарды тҥсінетін 

мамандар қаржы тҧрақтылығының индикаторын есепту керек. Соңғы жылдарда талдаушылар 

бірқатар факторлар мен индикаторларды ҽзірледі. Оны жеке кҽсіпорындардың жҽне мемлекеттердің 

қазіргі жағдайын ескере отырып, болашақты болжау ҥшін қолдануға болады. Мҧндай есептеу 

қаржылық талдау процесінде жҥзеге асырылады. 

Тұрақтылық парадигмасын ҿзгерту. Соңғы жылдары қаржы тҧрақтылығының ең жақсы 

кҿрсеткіші қандай болуы керек деген кҿзқарас айтарлықтай ҿзгерді. Бірінші кезекте 

макроэкономикалық компонент пайда болды. Бҧл статистикалық ҽдістердің дамуы мен ғылыми-

техникалық прогрестің дамуына байланысты. Бҧл ҥлкен деректер массивтерін оңай ҿңдеуге 

мҥмкіндік берді. 

Бҧдан басқа, қаржылық талдау инверсияларды есептеуден басталды, бҧл алдын-ала қҧлдырау 

қаупі туралы ескертеді. Компьютерлік билік дербес кҽсіпорындардың жҽне бҥкіл елдердің дефолт 

тҽуекелдерін бақылау арқылы банктік жҥйені ҥнемі бақылауға мҥмкіндік берді. Пайдаланылған 

кҿрсеткіштердің жиынтығы едҽуір кеңейді. Соңғы жылдары талдаушылар мен зерттеушілердің 
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назарын бір саладан екіншісіне мінез-қҧлқының динамикасына жҽне таралулардың таралуына 

аударады. Бҧл бағыт соққылардың берілуі деп аталды. Алдыңғы жағында - қаржылық 

тҧрақтылықтың кҿрсеткіші қарастырылды. Осындай зерттеулердің негізгі мҽселесі - статистикалық 

ақпараттардағы кемшіліктер. Бірақ тҧрақты пікірталастар мен аналитикалық негізде жҧмыс жасау 

осы бағытта дамуға кҿмектеседі. 

Сандар - табысты кҽсіпкерліктің кілті Қаржылық талдау бизнес пен жеке процестің 

ҿміршеңдігін, тҧрақтылығын жҽне рентабельділігін бағалау болып табылады. Мамандар 

статистикалық деректерді жинақтайтын тҥрлі коэффициенттерді ҽзірлейді. Олардың арасында қаржы 

тҧрақтылығын сипаттайтын кҿрсеткіштер бҿлек орын алады. Мамандардың жалпыланған есептері, 

ҽдетте бизнес шешімдерін қабылдау ҥшін жоғарғы басшылық тарапынан қолданылады. Атап 

айтқанда: 

 Ҿндіріс процесін немесе оның жеке ҽрекеттерін жалғастыру немесе тоқтату; 

 Жеке материалдарды ҿз бетімен сатып алу немесе жасау; 

 Тауарларды ҿндіруге арналған арнайы техника мен машиналарды сатып алу немесе жалға алу; 

 Айналым капиталын ҧлғайту ҥшін жаңа бағалы қағаздар шығаруға немесе банкке несие алуға 

мҥмкіндік береді; 

 Инвестициялау немесе қарыз алу капиталы туралы шешім қабылдау. 

Мҧның барлығы кҽсіпорынның қаржылық тҧрақтылығының кҿрсеткіштерін тҥсінуге кҿмектеседі. 

Олардың негізінде басшылық бизнес жҥргізу барысында ҽр тҥрлі баламалы нҧсқаларды таңдау 

туралы шешім қабылдайды. 

Қаржылық талдау міндеттері. Компания мамандарының жҧмысын бағалау тҿрт негізгі бағытта 

жҥргізіледі: 

1. Табыстылық. Негізгі кҿзі - компания қызметінің нҽтижелерін сипаттайтын табыс туралы есеп. 

Кҿрсеткіш - пайда мҿлшерлемесі. Бҧл бағытта табысқа жету кҽсіпорынның ҿз қызметінен пайда 

табуға жҽне қысқа жҽне ҧзақ мерзімді перспективада ҿсуін қамтамасыз етуге қабілеттілігін білдіреді. 

2. Тҿлем қабілеттілігі. Негізгі кҿзі - нақты уақыт кезеңінің қаржылық жағдайын кҿрсететін 

баланс. Осы бағытта табысқа жету компанияның ҧзақ мерзімді уақытта болашақта несие алушыларға 

жҽне ҥшінші тҧлғаларға ҿз міндеттемелерін тҿлеу қабілетін кҿрсетеді. 

3. Ҿтімділік. Негізгі кҿзі - баланс. Осы бағытта кҿрсеткіштердің жиынтығы кҽсіпорынның қысқа 

мерзімді міндеттемелерді қанағаттандыратын ақша қаражатының қозғалысын сақтау қабілеттілігін 

білдіреді. 

4. Тҧрақтылық. Негізгі кҿзі - пайдалар мен шығындар туралы есеп пен баланс. Сарапшылар 

қаржылық тҧрақтылықтың абсолюттік деңгейін есептеу ҥшін бірқатар басқа қҧжаттарды да 

пайдаланады. Фирмалық тҧрақтылық - ол елеулі ысырапсыз ҧзақ уақыт бойы бизнесте тҧру қабілеті. 

Бҧл индикатор алдыңғы ҥшті біріктіреді жҽне кҿптеген жағынан негізделеді. 

Кҽсіпорынның тұрақтылығын бағалау ҽдістері. Қарапайым тҥрде қаржы талдауы - тҥрлі 

коэффициенттер мен кҿрсеткіштерді салыстыру. Талдау кезінде пайыздық ҥлесті, тҿлем қабілеттілігі 

коэффициентін, пайда мҿлшерін, қаржылық тҧрақтылық кҿрсеткіштерін жҽне басқа да ҧқсас 

кҿрсеткіштері пайдаланылады. Талдаудың ҥш тҥрі бар: 

1. Ҿткенді ҿнімділікпен салыстыру. Сарапшылар кҽсіпорынның кезеңдерін (кҿбінесе бес жыл) 

ерекшелендіреді, сонымен қатар оларды қазіргі бизнес жағдайымен жҽне бір-бірімен салыстырады. 

2. Болашақты ҿнімділікпен салыстыру. Сарапшылар бҧрынғы кҿрсеткіштерді, экономикалық 

жҽне математикалық модельдеудің бірқатар ҽдістерін пайдаланып, бизнесті ҽрі қарай дамыту 

бағытын болжап отыр. Экстраполяция қаржы талдауларындағы қателердің негізгі кҿзі болып 

табылады, ҿйткені ҿткенде болашақ сҽтсіздіктердің немесе табыстардың сҿтсіздігін дҽл анықтауға 

мҥмкіндік бермейді. 

3. Экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен салыстыру. Сарапшылар осы жағдайда кез-

келген салада қаржылық тҧрақтылықтың салыстырмалы немесе абсолюттік кҿрсеткіштері ретінде 

қабылдап, ҧқсас фирмалар ҥшін бар статистикалық ақпаратты пайдалана алады. 

Қаржылық тұрақтылықтың негізгі кҿрсеткіштері. Зерттеушілер тҧрақтылықтың бірқатар 

сандық кҿрсеткіштерін пайдаланады. Тҿмендегі тҧжырымдар осы саладағы ғалымдардың дамуын 

қорытындылауға мҥмкіндік береді. Ондағы барлық кҿрсеткіштер алты секторға бҿлінеді. Олардың 

ерекшеліктері, жиілігі мен оларды қолданудың сипаты талқыланады. 

1.Ішкі нарықтағы бағалар (нақты сектор). 

Қаржылық тҧрақтылықтың жиынтық кҿрсеткіші барлық алты салаға негізделген. Экономиканың 

нақты секторы жалпы ішкі ҿнімнің ҿсуімен, мемлекеттің фискалдық жағдайымен жҽне инфляциямен 

сипатталады. Осы кҿрсеткіштердің барлығы ай сайын, тоқсанмен немесе жылмен ҿлшенеді. Жалпы 



460 

 

ішкі ҿнімнің ҿсуі экономиканың, халықтың ҽл-ауқатын қамтамасыз ету қабілетін, сондай-ақ қызып 

кету қаупін кҿрсетеді. Қаржылық жағдай - бір-біріне қайшы келмейтін жобалар ҥшін 

қаржыландыруды табу мҥмкіндігі. Оның қҧндылығы неғҧрлым аз болса, еркін ақша ресурстарының 

жетіспеушілігіне байланысты мемлекеттің осалдығы артады. Инфляция экономиканың қҧрылымдық 

проблемаларын жҽне қоғамдық тҧрақсыздықты кҿрсетеді, бҧл саяси тҧрақсыздыққа ҽкелуі мҥмкін. 

2.Ҧлттық экономиканың корпоративтік бҿлігі. 

Бҧл секторда ҧйымның немесе жеке кҽсіпкерліктің қаржылық тҧрақтылығының кҿрсеткіштері 

ескеріледі. Бағалау ҽр тоқсан сайын немесе жыл сайын жиі жҥргізіледі. Жоғары корпоративтік борыш 

барлық жҥйеде тҧрақсыздыққа алып келуі мҥмкін жоғары деңгейдегі міндеттеме туралы айтады. 

Берешек пен дебиторлық берешектің арасындағы айырмашылық ҿтімділік туралы болып отыр. Оның 

тҿмен деңгейі кҽсіпорынның қысқа мерзімді жҽне орта мерзімді міндеттемелерді тҿлеуге 

қабілетсіздігіне ҽкелуі мҥмкін. Корпоративтік сектордағы тапшылықтар кҿптеген кҽсіпорындардың 

тҿлем қабілетсіздігін кҿрсетеді. Олар болашақта басқа секторларда жҽне банк жҥйесіндегі 

проблемаларға ҽкеп соғады. 

3.Ҥй шаруашылықтары. 

Бҧл сектордың жетістігі нетто-активтермен жҽне бҿлінбеген пайдамен ҿлшенеді. Мҧнда ҥлкен 

сандар ҥй шаруашылықтары уақытша қиындықтар мен дағдарыстарды еңсере алатынын айтады. Бҧл 

сектор негізінен кіші бизнестен тҧрады, сондықтан статистиканы мҥмкіндігінше жиі жинау керек. 

Негізгі кҿрсеткіштер, ҽдетте ай сайын, тоқсан сайын жҽне жыл сайын ҧсынылады. 

4.Қаржы жҥйесі. 

Бҧл сектор бірқатар кҿрсеткіштерді сипаттайды. Олар банк жҥйесіндегі проблемаларды табу ҥшін 

қолданылады. Дағдарыс жағдайында қаржылық тҧрақтылық кҿрсеткіштері мемлекеттің жҽне оның 

халқының қаншалықты қымбатқа тҥсетіні туралы сҧраққа жауап табу ҥшін пайдаланылады. Несиелік 

жҽне депозиттік операциялардың саны мен қҧнының шамадан тыс ҿсуі инфляциялық қысымның 

ҧлғаюын кҿрсетуі мҥмкін. Белгілі бір ел ҥшін табалдырықтан асатын нақты пайыздық 

мҿлшерлемелер жалпы ішкі ҿнімдегі борыш ҥлесінің ҧлғаюына ҽкелуі мҥмкін. Банктік ҿтімділіктің 

тҿмен қҧны қҧрылымдық дағдарысты жақындатуды болжайды. 

Қаржылық нарықтар капитал кҿрсеткіштерін, ҿтімділікті жҽне қҧбылмалылықты сипаттайды. 

Олардың ең маңыздысы - инвесторлардың ҧлттық экономикаға қызығушылығын анықтау. Оның 

қысқартылуы елеулі қаржылық проблемаларға алып келуі мҥмкін. Ҿтімділікті тҿмендету ҽрқашан 

қиындықтарды кҿрсетпейді, бірақ бҧл экономикалық ҿсудің жылдам ҿсуін тудыруы мҥмкін, соған 

байланысты қосымша инвестициялық мҥмкіндіктер пайда болады. 

5.Сыртқы экономикалық қызметтің кҿрсеткіштері. 

Елдің экспорттық-импорттық қатынастары нақты айырбас бағамдарын, резервтерді, ағымдағы 

шоттарды, капитал ағындарын жҽне валюталық тетіктерді ҿтеуді сипаттайды. Бҧл кҿрсеткіштер 

сыртқы борыштық қаржыландырудың бҽсекеге қабілеттілігі мен тҧрақтылығын кҥтпеген ҿзгерістерді 

кҿрсетуі мҥмкін. 

6.Қаржылық тҧрақтылық кҿрсеткіштерін есептеу. 

Ҧлттық экономика кҥрделі ҿзара іс-қимыл ҥдерісіндегі маңызды секторлардың бірі. Жағдай одан 

да кҥрделенеді, ол соққылардың таралуына жҽне олардың бір филиалдан екіншісіне ауысуына ҽкеліп 

соқтырады. Ақшалай жҽне қаржылық тҧрақтылық арасында байланыс бар, ҿйткені ақша жағдайлары 

активтер бағасына ҽсер етеді жҽне ҽсер етпейді. Сондықтан мҧқият іріктелген болса да, жеке 

индикаторларға назар аударуға болмайды. Жеке кҽсіпорынның жҽне бҥкіл экономиканың қызметіне 

қаржы талдауы тҧрақтылықтың жиынтық индикаторы алынуы мҥмкін бірқатар бағыттарға негізделуі 

керек. 
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 «Қанша елдің тілін білсең, сонша тҥрлі ілім білесің» 

                                                                                                             (Халық даналығы) 

 

«Қҧдай берсе, қҧлай береді». Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың есімі аталғанда, осы тіркес 

еріксіз ойға орала кетеді. Тек Жҧбановтар ҽулетіне ғана емес, бҥкіл қазақ жҧртына Қҧдай бере салған 

азамат-тҧлғаның қазақ ғылымындағы орны қашанда ерек. Сан қырлы ғалым-азаматтың 

(Р.Сыздықовша) тек бір ғана ерекше сипаты – оның кҿп тіл білетін полиглот тҧлға екендігін сҿз ету 

бақыты маған  бҧйырыпты.  

Тіл зерттеушілері ҥшін Қ.Жҧбановтың ҥлгі боларлық  қасиеті – оның осы полиглот (кҿп тілді 

білген) болғандығы. Оның араб, парсы, неміс, ағылшын, француз, кҿне тҥркі, монғол тілдерін, қазіргі 

ҿзге тҥрік тілдерін ҽжептҽуір меңгергені, тіпті жапон тілін зерттей бастағаны белгілі. Жҧбановты 

жан-жақты зерттеп, еңбектеріне арқау еткен Р.Сыздықова: «Ҽсіресе  неміс тілі мен кҿне тҥркі 

тілдерін жақсы білсе керек. Немісше цитатаны ойша келтіруіне, неміс авторларына кҿбірек сілтеме 

жасауына қарағанда, немісше еркін оқи алғаны байқалады, - дей келе, 1937 жылдың басында 

республикалық баспасҿзде жарияланған бір мақалада сол тҧста ҧйғыр халқының республикалық 

мҽдениет съезі емле, термин мҽселелерін қарағанда, Қ.Жҧбановтың аянбай ат салысқаны, талай 

ғылыми тҥйіндерді (ҽрине, ҧйғыр тіліне қатысты) шешіп бергені; сол жылы ҧйғыр тілі 

грамматикасын жазып беруге кіріскендігі айтылады. Осы мақалада «ол дҥнган халқының тіл 

маманын ҽзірлеуге ат салысып жҥр» деген жолдарды да оқимыз», - дейді («Социалистік Қазақстан» 

газеті, 1937 ж. 21-март, №65, Ғ.Омаровтың «Профессор» атты мақаласы) [1,51]. Сҿз жоқ, ҧйғыр 

тілінің негізін білмейінше, оның емлесін белгілеуге де, грамматикасын жазуға да блмайтындығы аян. 

Демек, бҧл да ғалымның қазіргі тҥркі тілдерін жақсы меңгергенін дҽлелдейді. Осының бҽрі – ҽрине, 

лингвист ҥшін аса қажет те, қызығарлық та қасиет.  

Профессор Қ.Жҧбанов қазақ жҽне онымен тҿркіндес қазіргі тҥрік тілдерін жетік білумен қатар, 

тҥрік халықтарының кҿне замандар мен орта ғасырлардан сақталған бҽріне де бірдей ортақ жазба 

ескерткіштерін, олардың тілін жақсы білген. Бҧл тілдерді жақсы білуіне оның 1914-1915  жылдары 

Орынбордағы «Хҧсайния» медресесінде, кейін шығыс тілдері институтында оқуы себеп болса керек. 

Ал Еуропа елдерінің тілдерінен ең жетік білгені орыс тілі де, бірсыдырғы оқығанын жақсы тҥсініп, 

жҿн сҧрасарлық дҽрежеде  білгендері – неміс, ағылшын, француз тілдері болған. Оның орыс тілін ҿте 

жетік білуіне 1916-1918 жылдары екі класты орыс мектебінде, кейін уездік, облыстық тірек 

мектептері мен ҥлгілі мектептерде, педтехникумдарда ҽр алуан пҽндерден сабақ беруі, кейін 

Ленинградта аспирантурада оқығанда (1929-1932) орыс тілін қадағалап оқуы жетек болса керек. Ҽрі 

аспирантурада оқуы орындарында міндетті тҥрде оқытылатын неміс, ағылшын, француз тілдерін 

Қ.Жҧбановтың жақсы білуіне негіз болған. Бҧлардың ҥстіне Қ.Жҧбанов оқып жҥрген кезінде ірі 

оқымыстылардың ҿзге де тілдерден, мысалы, грузин тілінен, монғол, манчжур тілдерінен, угор-фин 

тілдерінен, қытай мен жапон иероглифінен ҧйымдастырылған семинарларына қатысып, бҧлар 

жҿнінде тек хабардар ғана емес, ҽжептҽуір мҽлімет білетін болып шыққан. «... Ол жасы он сегізге 

толмай-ақ, бірнеше тіл ҥйренеді. Бҧл кезде Қҧдайберген араб, парсы, тҥркі тілдерінде оқи, жаза 

білетін, шығыс ҽдебиеті классиктерінің шығармаларын тҥпнҧсқасынан оқып пайдаланатын болып 

алады..» деген таңданысын І.Кеңесбаев та жасырмады [2,539]. 

Полиглот тҧлға қандай болуы керек? Мен бҧл сҧраққа сегіз қырлы, бір сырлы тҧлғаның ҿмірдегі, 

қоғамдағы, қазақ ғылымындағы орнымен жауап беруді жҿн санадым. 

Қҧдайберген Жҧбановтың ҿмірінен ҿшпес із қалдырған дерек белгілі ақын Ғали Ормановтың 

«Социалистік Қазақстан» газетінің 1937 жылғы 21 наурыздағы нҿмірінде жарияланған «Профессор» 

атты очеркінде келтіріледі: «...Ленинградтағы кҥншығыс институтына бір қазақ жігіті тосыннан 

келіп, барлық программаларынан зкзамен беріп шықты. Экзаменді жақсы берді, институтты 

бітіргендердің правосын алды...». Осыдан аңғарғанымыздай, Ленинград қаласына тҽуекел етіп барған 

ол Енукидзе атындағы шығыс тілдері институтын барлық пҽннен тҽмамдап, экстерн ретінде емтихан 

тапсырып, қолына тілші-турколог деген диплом алған. Ҿзінің жеке басының мҽліметтері тіркелген 

анкеталық деректерде ол «жоғары білімім – Ленинградтың шығыс тілдері институты, одан кейін 
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СССР Ғылым академиясының аспирантурасы, мамандығым – лингвист, еркін меңгерген тілдерім – 

қазақ, орыс, неміс, араб, парсы, тҥрік, монғол тілдері деп, ал қызмет орным – Ағарту халық 

комиссариатының методика, программа, оқулықтар секторының меңгерушісі деп кҿрсетеді.   

Оқу-білімге жетектеген жол Қ.Жҧбановты ғылымға алып келді дегенде оның қазақ тілін зерттеуші 

тҧңғыш маман-лингвист екендігін, қазақ тіл біліміндегі теориялық ізденістердің кҿшбасшысы 

болғанын, жалпы тҥркологиялық проблемаларға да орыс ғалымдарымен терезесі тең тҧрып аяқ 

басқан тҧңғыш ҧлт кадры екенін айтамыз. 

Қҧдайберген Жҧбанов  тек қана ғалым емес, ҥлкен ағартушы педагог.  

Сонымен қатар Жҧбановтың психология, логика, философиямен шын мҽнінде айналысқанын оны 

білушілер де айтады, бҧл ҿзінің еңбектерінде де байқалады. Оны рефлексиология қызықтырғанына да 

сҥйсіне таң қаласың.  

Лингвисттің тағы бір сҥйсінер қасиеті – оның ақындық, журналистік, тіпті жазушылық 

талантының болғандығы, оның суретшілік пен оюшылық ҿнері. Осыны ағасы туралы шағын 

мақаласында Ахмет Жҧбанов та растайды. Кейін ауызша айтылғандарға қарағанда, ҽкесі Қуанның 

басындағы қҧлпытасты Қҧдайберген ҿзі ойып қойған.  

Біртуар қҧдай берген азаматқа  қҧдай берген қасиеттің тағы бірі – ҿлең, ҽңгіме, пьесалар 

жазғандығы, режиссерлік етіп, 1926 жылы Ақтҿбеде Мҧхтар Ҽуезовтің «Еңлік-Кебегін» қойғандығы. 

Осы қасиетіне сҽйкес Мҧхтар Ҽуезовтің: «...оның журналистік, публицистік қабілеті, ҽдебиет, 

мҽдениет қазыналарын терең білетіндігі, сан алуын ғылым салаларына байланысты ҿрісі кең ойлары 

ҿзінің мамандығы саналатын тілтану ілімімен астасып, жігі ажырамастай ҧштасып жататын», - деген  

пікірінің ҿзі дҽлел бола алатындай [3,361]. 

Жҧбановпен қызметтес болған адамдар оның психология, педагогика, логика жҿніндегі еңбектерді 

тынбай оқитынын, мектептегі тҽрбие жҧмыстарын ҧйымдастыру туралы мҧғалімдерге барынша 

кҿмек кҿрсетуге тырысып, ақыл-кеңесін аямайтынын, туысқан ҿзбек, татар сияқты халықтардың 

тілінде жазылған оқулықтарды қазақ мектептеріне бейімдеп пайдалану жолдарын ерінбей-жалықпай 

тҥсіндіріп отыратынын айтады.  

Ол тек қоғамдық пҽндерді ғана біліп қана қоймай, математика, физика, химия сияқты 

ғылымдардан да едҽуір хабардар болған адам. Ақтҿбеде қызмет істеп жҥрген кезінде ол бір жағы 

физиология, рефлексиология тҽрізді ғылымдарды ҥйреніп, ҽрі тіл мҽселелерін зерттеп, Поливанов, 

Богородицкий, Мещанинов, Ағамалы-Оғлы тҽрізді аса ірі тіл мамандарымен хат жазысып отырса, 

екінші жағынан, қаладағы педагогикалық техникумның студенттеріне математикалық пҽндерден 

сабақ береді. Негізінде бірнеше пҽнді қатар зерттеу Жҧбановтың басты ерекшелігі іспеттес.  

Полиглот тҧлға болудың артықшылығы қандай?  

Ысқақовтың пікірінше: «Жҧбановтың осыншама кҿп тіл білуі, бір жағынан, кейін ғылыми еңбек 

жазғанда олардан қыруар кҿп салыстырма материал келтіріп отыруына мҧрындық болған болса, 

екінші жағынан, оның лингвистикалық ҿресі мен ҿрісінің тым кең болуына да айтарлықтай ҽсер 

еткен» [4,35], - деп есептейді.  

Жақсы ғалым болу ҥшін де тынымсыз еңбекпен қоса, табиғи қабілет те қажет-ау, Жҧбановтың екі-

ҥш орыс кластарында  тиіп қашып оқып, ғылыми еңбектерін таза орыс тілінде жазатын дҽрежеде 

болуы, небары екі-ҥш жыл Ленинградта оқып, неміс, моңғол, грузин, чуваш, коми, тіпті жапон тілін 

ҥйрене бастауы жҽне оларды едҽуір меңгеріп алуы, ҧзын ырғасы екі жылдай медреседе оқып, араб, 

парсы, шағатай, тҥрік, татар, башқҧрт тілдерін игеріп кетуі осы қабілеттің кҥші болар.  

Қанмен берілген қасиет... Осы орайда «болам деген баланың бетін қақпа, белін бу» деген жҥйені 

ҧстанып, баланы жастайынан ез емес, ер болуына мол мҥмкіндік тудыра білген Жҧбан ҽулетіне, ҽкесі 

Қуан Жҧбанҧлының кҿрегендігіне қызықпасқа шара жоқ. Қҧдайбергеннің туған інісі Ахмет Жҧбанов 

былайша толғанады: «Хҧсайния» медресесінің сабақ ҥсті. Сыпайы киінген, сҧңғақ бойлы мҧғалім, 

басында ноғай тҿбетей, ҥстінде тік жағалы қанама бешпенті бар қараша балаға қарап, кҥлімдей: 

- Ҿзіңнің басың қандай ҥлкен, оның ішінде небір терең сырлар жатыр-ау, ҽттең, мынау медресе 

оның бҽрін аша алмайды ғой, - деді де ҿз сҿзінің ҽсерін ҿзгелерден сҧрағандай, айналасына қарап 

қойды. Қуаныш пен реніш сҿзді қабат айтқан қарттың жҧмбағын шеше алмағандай, бала ибамен 

тҿмен қарап отыра берді. Айналадағылар бҧл сҿздерге аса таң қалмаған да сияқты. Ҿйткені, ҿзінің 

сабаққа ҧқыптылығынан ба, жоқ, ҧяң мінезінен бе, бҧл бала жҿнінде бірінші кҥндерден-ақ медреседе 

жақсы пікірлер естіле беретін...» [5,15].  

Полиглот болудың ең бір тілге тиек етер артықшылығын І.Кеңесбаев керемет жеткізе білді: 

«Профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың Абай атындағы педагогикалық институтта жҽне 

басқа да жерлерде оқыған жалпы тіл білімі, қазіргі қазақ тілі, туркология жҿніндегі лекциялары қазақ 

интеллигенцияларының қалың кҿпшілігінің назарын еріксіз аударатын. Лекцияларының ҿн бойында 
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ол қазіргі жҽне ежелгі тҥркі тілдерінің нҧсқаларынан мысалдар келтіріп, нақты тілдік материалдарды 

дҽл ҽрі мейлінше шебер пайдаланатын. Ертедегі тҥркі жазуларының ескерткіштерін де Қҧдайберген 

мҥлтіксіз білетін, тыңдаушыларына орхон-енисей жазулары, олардың лексикалық, грамматикалық 

жҽне фонетикалық ерекшеліктері туралы терең мҽліметтер беретін. Тек тҥркі тілдері емес, ол дҽріс 

кезінде туысы жағынан қазақ тіліне ешбір жақындығы жоқ латын, грек, неміс, қытай, дҥнган жҽне 

басқа да кҿптеген халықтардың тілдік фактілерін де емін-еркін пайдалана беретін. Оның 

баяндауында, қай тіл туралы айтса да, ешбір кҿмескілік, дау туғызарлық жай болмайтын. Қазақ 

тіліндегі идиомалық тіркестердің қалыптасу тарихын тҥсіндіре келіп, ол, мысалы: «Руский 

безличный оборот «меня лихорадит» архаичен не менее, чем казахское «безбегім ҧстады», так как 

«безличные глаголы в самом деле личны, лицо здесь третье, но лишь с тем различием, что в этих 

образованиях затемнен субъект действия – тот кто действует, в данном случае, кто лихорадит, 

«вселят лихорадку»... Немецкое Es regnet (ес регнет), греческое hel «дождит», хотя представляются 

как «дождь падает», в сущности же означают, что «дождит» некое божество, а до анимизма – тотем. 

Поэтому у Гомера жважды встречается следуещее выражение: Фел дара Зевс – а Зевс «дождил». 

Латинский язык имеет выражение:  «Jue tonante», «когда Юпитер гремел», - деп бірнеше тілден 

тҥйдектеп мысал келтіреді» [2,539].  

«Қазақ тілінде біріккен сҿздің жасалуы туралы» деген бҧрын жарияланбаған, архивтен табылған 7 

беттік орыс тілінде жазылған этюдінде зерттеуші тҥбірлердің бірігуі туралы мҽселеге тереңірек 

баруды ойластырады. Мҧнда тҥбірлердің тіркесе барып бірігіп кету қҧбылысын жалғыз қазақ тілінен 

емес, латын, орыс, неміс, ағылшын тілдерінен мол-мол мысалдар алып, салыстыра зерттемек болады. 

Бірақ, ҿкінішке орай, бҧл материал да, Қ.Жҧбановтың кҿптеген қҧнды еңбектері сияқты, ҽрі 

аяқталмай, ҽрі автордың ҿз қолымен ҿңделмей, черновик кҥйінде қалып қойған. Ҽйтпесе жоғары 

аталған тілдердің бірқатарын жақсы меңгерген ғалым осы тілдердегі кҿріністерді салыстыра зерттей 

отырып, тҥбірлер бірігуінің жалпы тілдік теориясын (заңдылығын) айтқан болар еді.  

1935 жылы Советтердің Бҥкілроссиялық XVІ съезінде Қазақстан атынан делегат сҿз сҿйлеп, татар 

халқының тарихын, мҽдениетін жақсы білетіндігін аңғартады. Кеңестік Татарияның шарықтап 

ҿскендігін бір кезде Қазан татарларына ҧстаз болған шетелдік халықтардың (Туркияның) ҿсу 

дҽрежесімен салыстыра кҿрсетеді.   

 «... Тіпті басқа республикалардан да хат жазып, хабарласып тҧрғандар ҧшырасты. Қырғызстаннан 

профессор Қҧсайын Қарасаев, Грузияның Ғылым академиясының академигі Сергей Симинович 

Джикия Қҧдайбергенді қатты қадірлегенін тілге тиек ететін» деген пікірден оның кҿп тіл білетіндігі, 

басқалармен салыстырғанда, араласатын жақын-жуық ортасының, қызметтес зиялы тҧстастарының 

кҿп болатындығына себепкер екендігін  аңғара аламыз.  Оған дҽлел болар тағы бір жайт, қырғыз 

халқының кеңінен танымал тілші-ғалымы Қҧсайын Қарасаев ҿз естелігінде былай дейді: 

«Қҧдайберген ағаға тағы бір жолыққанымда: «Қҧсайын, біздің ҥйге кел, сҿйлесейік, қырғыз тіліндегі 

созылма ҥнділердің жасалу тарихы ҿте қызық», - деп мені ҥйіне шақырды. Бір кҥні Ісмет Кеңесбаев 

екеуміз бардық. Жеңгеміз мейірімді қалпы қонақ қылды. Ҽңгімелесе келе, білдім – жеңгеміздің тҥбі 

қырғыз болып шықты. Мені тҿркін деп жылы қабақ танытты. Ертеректе қазақтың ішінде қалып 

қойған қырғызбыз деді. Қазбалап сҧрағаным жоқ. Тағы бір жолы келгенде ҿзінен сҧрап алармын 

деген ойға келдім»[5,113].    

Лингвист ғалымның латын ҽліпбиінің ҽлемдік деңгейдегі алар орнын ерте тҥсінуіне осы 

полиглоттылығы тҥрткі болды деп айтуға толық негіз бар.  Сондықтан болар Қ.Жҧбановтың латын 

ҽліпбиін ертеден қолдағандығын Хасанҧлы да сҿз етеді: «Қ.Жҧбанов – латын ҽліпбиін қолдаған 

ғалым. Сайып келгенде, Қҧдекең айтып кеткен, сол бір кездегі зорлықпен болған ҽліпби 

ауыстырудың тауқыметін бҥгін біз тартып отырмыз. Сонлықтан да кҥн тҽртібіне жазу ауыстыру 

мҽселесі қайта-қайта қойылып отыр. Осы бір аса жауапты істің оң шешімін табуы ҥшін Қ.Жҧбановқа 

келмеске керек. Біздіңше, жазудың қандай  тҥріне кҿшсек те, кҥндердің кҥнінде кҿше қалсақ,  

Қазақстанды мекендеген барлық ҧлттың, ҽсіресе орыстардың бірге кҿшуін ҧйымдастыру шарт. 

Ҽйтпесе қазақ халқының орыстілді, қазақтілді болып жікке бҿлінуі беки тҥседі, қоғам ыдырайды» 

[6,539].  

Бҧл айтылғандар полиглот тҧлғаның артықшылығын анық айғақтап тҧрғандығы айтпаса да 

тҥсінікті. 

«Ҿзге ҧлттың тілін, дҽстҥрін білмей, оның жанын, арманын тҥсіну, сеніміне, қҧрметіне бҿлену 

мҥмкін емес. Ҿз тілінің сҧлулығын сезінбей, ҿзге тілдің сҧлулығын сезіну екіталай» деп 

халқымыздың ҿр рухты азаматы Бауыржан Момышҧлы айтқандай, ҿз тілінің қадір-қасиетін барынша 

бойына сіңіріп, ҿзге тілдің де сҧлулығын сезіне білген ғалым бойындағы жоғарыда аталған сансыз 

дарынның бҽрі, сол бір жастайынан кҿп тілді меңгеруінен десек, қате айтқаным емес. Себебі жел 
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тҧрмаса, шҿптің басы қимылдамайтыны айдан анық. Ҽдеби терең талдау жасау ҥшін, тілдің қыр-

сырын толық білген жҿн. Тілді білмей, ҽдебиетті таныту мҥмкін емес. Мҧны кез келген полиглот 

тҧлға мойындайды. 

 «Ҿзге тілдің бҽрін біл, ҿз тіліңді қҧрметте» ҧранын жанына серік ете білген біздей ҧрпақтар барда, 

аса кҿрнекті ғалым, белгілі ағартушы, қоғам қайреткері, педагог-ҧстаз, ҧлт кадрлары арасынан 

шыққан маман-лингвист, профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың  шамшырағы сҿнбек емес. 

Неге десеңіз, ҧрпақты былай қойғанда, профессордың ҥш қыз, ҥш ҧлы бҥгінде ҽкесінің қолы тиіп, 

кҿңілі қалаған ҿнер-ғылымның саласын бҿліп алып, бірі суретші, бірі математик, бірі лингвист, бірі 

педагог деген сияқты қызметтің шыңына шығып ҥлгерді. Ал  біздің, келер ҧрпақтың міндеті осындай 

шоқтығы биік ҧлы тҧлғалардың еңбегін ҿзімізге темірқазық етіп, сол кісілердің ізімен бағыт-

бағдарымыздан адаспау ғана! 
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Тума талант,ғҧлама, ғалым, профессор,Қҧдайберген Жҧбанов қазақ тілі білімінің барлық   

салалары бойынша пікір айтып, қҧнды зерттеулер қалдырған. 

Кез келген ғылым саласының бастауында ғасырлар бойы маңыздылығын жоймайтын, уақыт ҿткен 

сайын, іздене ҥңілген сайын келер ҧрпақ тың ой, терең пайымдау, жаңа білім табатын ғҧмырлық 

еңбектер болатындығы белгілі. Мҧндай еңбектердің қатарына ХХ ғасыр басында-ақ қазақ тіл 

білімінің негізін қалауға айрықша ҥлес қосқан аса кҿрнекті тілші-ғалым, профессор Қҧдайберген 

Қуанҧлы Жҧбановтың зерттеулері жатқызылады. 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов –қазақ халқының мҽдениетін,ҿнері мен ҽдеби ойының дамуын 

тарихи тҧрғыдан ҿзіндік қолтанбасымен зерттеп,сол арқылы ҧлттық мҽдениетімізді дамытуға ерекше 

еңбек сіңірген адамдардың бірі болды.Ғалым-лингвистің ҿз сҿзімен айтсақ, «ҧлт мҽдениеті ірі 

саласының бірі-ҧлт тілімен жазылған ҽдебиеті». 

Ғалым тіл арқылы халықтың тағылымдық мҧраты мҽдени ҽрі тілдік мҧра ретінде сақталатынын 

жҽне этностың ҽр дҽуірдегі ҧрпақ ҿкілдеріне тіл мен мҽдениетті салыстыратын   этностың ҽр 

дҽуірдегі ҧрпақ ҿкілдеріне тіл мен мҽдениетті табыстыратын жаңа саланың дҥниеге келетіні туралы 

сол кездердің ҿзінде-ақ болжам айтқан. 

Қҧдайберген Жҧбановтың  ғылым мҧрасы-бҥгінгі ҧрпақ ҥшін ғылым мҽнін жоймаған, ғылыми-

теориялық,танымдық кҿзқарастары мен пікірлері қазіргі қазақ тілі білімініңкҿкейкесті мҽселелерімен 

байланысты жаңа еңбектерге методологиялық негіз болатын дҥние. 

Қазақ тіл білімінің ғылыми-теориялық негізін салушылардың бірі, кҿрнекті ғалым Қҧдайберген 

Жҧбанов тіл білімінің фонетика саласын ҿз алдына дербес ғылым ретінде бағдарлап, дыбыс жҥйесіне 

ҽлемдік биіктен баға берген тҧлға. Ғалымның 1932-1933 жылдардан бастау алатын «Қазақ тілінің 

ғылыми курсы жҿнінен лекцияларында» дҽстҥрлі грамматиканың ҥш бҿлімін кҿрсете отырып, 

фонетиканы дыбыс жҥйесі деп таниды да:  «Ескі тілтану ғылымы шынында да, фонетиканы дыбыс 

жайындағы ғылым деп танитын. Фонтетика тілдің дыбыс жағын тексеретін ғылым екені рас. 
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Бірақ, мұны салмақтаныңқырап, дҽлдеңкіреп тҥсінбесе, ҥнді-европаша тіл ғылымының 

бҧрмаланғаны сияқты, бз де фонетиканы теріс, бҧрмалап тҥсінеміз. Сондықтан тексереулерімзде 

теріс нҽтиже шығаруымыз мҥмкін» [1, 38]  деп ғылыми айқындауды қажет ететін мҽселелердің бар 

екенін топшылайды.  Тілші-ғалым дыбыспен байланысты дҥниелерді санамалап толық тҥсіндіру 

арқылы фонетиканың зерттеу нысанын нақтылап кҿрсетеді. Қ.Жҧбанов пайымдауында адам мен оны 

қоршаған орта, қоғамдағы дыбыстар тҿмендегідей тізбектеледі: 

1. Адамнан тысқары, табиғатта болатын дыбыстар («арбаның салдыры, мылтықтың тарсылы, 

қасқырдың ҧлығаны»); 

2. Қоғам қажетінен тысқары, адамның инстинкт дыбыстары («Адам ыңқылдайды, тҥшкіреді, 

қырылдайды») 

3. Қоғамдық сипаты бар дыбыс (музыкадағы дыбыс); 

4. Ҽлеуметтік сипаты бар «қоғам ҿндірісінің ҥстінде, ҿндіріс таласы қыстап» шығарған 

дыбыстар (лық-лықтау, кіш-кіштеу, ысқыру); 

5. «Ым тілі» дыбыстары («аузын шылп еткізу, аузын бҧртылдатулар»); 

6. Дыбыс тіліне тҽн дыбыстар (тіл дыбыстары). Сонда фонетика «дыбыс тілі дыбыстарының 

қасиеттерін тексеретін ылым болып шығады» 

Бір қарағанда тым қарапайым, оңай ҧғынықты  ойды ( фонетика тілдің дыбыс жағын 

тексеретіндігі) осыншама кең ауқымды оралыммен зерделеуінен ғалым танымының кеңдігін 

кҿреміз.Сҿз мағынасымен байланысты келетін тіл дыбыстарының ішкі қасиеттерін саралауымен 

таныса отырып, М.Ҽуезовтың профессор Қ.Жҧбанов жайлы тҿмендегі пікірінің шынайылығына кҿз 

жеткізесің: «Біз ҽңгімелегелі отырған Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов туған жер ҿскен еліне шынайы 

ой-арманымен, қалтқысыз кҿңілі, ақаусыз білімімен танылған адал азамат, ардақты ғалым еді. 

Ҿздігінен оқып, ғылым-білімнің ҽр саласынан да ҽжептҽуір хабардар болған Қҧдайберген сонау ерте 

уақыттардың ҿзінде – 20 жылдар ішінде – математикадан, физикадан, химиядан техникумдарда сабақ 

беріп, философияны, логиканы, психологияны, рефлексологияны тесіле зерттеді. Павлов, Бехтерев 

 сияқты орыс ғалымдарының еңбектерін дамылсыз оқыды» [2, 411]. 

Кҽсіби тілші маман қазақ тілінің буыны мен оның тҥрлеріне, ҥндесіміне ерекше назар аударған. 

Тілдегі дыбыстарды дыбысталу тҥріне қарай дауысты, дауыссыз, сонор деп ҥш топқа жіктеген  ғалым 

осы дыбыс тҥрлерінің сапасына қарай буындарды жалаң, ашық буын, жеңіл тҧйық буын, жеңіл бітеу 

буын, ауыр тҧйық буын, ауыр бітеу буын деп алты топқа ажыратып кҿрсетеді. Тілші ғалым буынды 

тек ішкі салалық қҧбылыс деп қарамай тіл мен сҿйлеудегі орталық ҧғымдардан екендігін айқын 

аңғартады. «Профессор Қ.Жҧбанов буынды тілдің кҿп қырлы, кҥрделі жҥйесі деп таниды да, оған 

мынадай сипаттама береді: 1) буын мен емленің байланысы; 2) буын мен сҿз тудыру; 3) буын мен сҿз 

тҥрлендіру; 4) буын мен сҿз екпіні; 5) буын мен сҿз сазы; 6) буын мен сҿз мҽнері («ажарлап» сҿйлеу, 

«ҽсерлеп оқу»); 7) буын жҽне ҿлең қҧрылысы»  [2, 70].   Буынның санамаланған осы сипаттарынан 

«тҥрік (тҥркі) тілінің айрықша ҿзіне біткен қасиеті» (Х.Досмҧхамедҧлы) – сингармонизм заңдылығы 

ҿрістейді. Қ.Жҧбанов Х.Досмҧхамедҧлының «дыбыстар гҽрмҿниесі» (дуысты/дауыссыз дыбыстар 

ҥндестігі) деп таныған заңдылықты «Сҿз мҥшелерін матастырып ҧстайтын арқанның ең кҥштісі — 

тҥбір мҥше мен қосымша мҥшелердің ҥндесуі» деп қарастырады[2, 411]. 

Қҧдайберген Жҧбанов еңбектеріндегі тіл дыбыстары, буын, туын тҥрлері жҽне одан туындайтын 

мҽселелер тҿңіргіндегі ой-тҧжырымдар тілді тҧтас жҥйе ретінде тануға, тілді адамзаттың қҧндылығы 

ретінде бағалауға негізделген.Қ.Жҧбанов тҧтас дҽуірдің болашағын қазақ тілінің ҿркендеуімен, 

ғылым тілінің дамуымен, қазақ интеллегенциясының қазақылануымен байланыстырады. Болашақтың 

сҧранысы мен қажеттілігін кҿрегендікпен болжай білген ғалым Қазақстандағы озат оқытушылар 

съезінде былай дейді: «Қазақ тілін танып-білу қазіргі кезеңдегі ҿзекті мҽселелердің бірі. Қазақ тілінің 

тарихын зерттеуге ҥлкен мҽн берілуі керек… Болашақта қазақ тілі мен қазақтың ҽдеби тілінің бой 

кҿтеріп ҿркендеуі ҥшін біз орфография мен терминологияны дҧрыс жолға қоюымыз керек». Осыдан-

ақ терминологияны зерттеу нысаны етіп алғаны анық байқалады. 

 Ҿзінің терминология мҽселелері турасындағы жоспарлы жҧмысы мен салмақты ойларын 30-

жылдары жҥзеге асыра бастады. Бҧл жҿнінде Ҿ.Айтбаевтың «Тілғҧмырлар» еңбегінде былай 

делінген: «1935 жылы енгізілген мҽдениет саласы қызметкерлерінің Бҥкілқазақстандық съезі ашылар 

қарсаңында Қ. Жҧбановтың жетекшілігімен Мемелекеттік терминология комиссиясы «Бюллетенінің» 

4 саны жарық кҿрді. Бҧл тҿртеуіндежария болған 17 зерттеу мақаланың тең жартысы термин 

мҽселесіне бағышталған. Емле, ҽліппе, ҽріп жҿніндегі мақалалардың ҿзінде термин сҿзге соқпай 

кететіні жоқ» [1.381]. Бҧл дегеніміз халқының рухани-мҽдени, ҽлеуметтік-саяси ҿмірінде орын алған 

ҿзгерістердің ортасынан табылып, кез келген мҽселенің (жазу, емле, терминология) басы-қасында 

жҥрген Қ.Жҧбанов. Бҧл –бір.Екіншіден, енді ғана бой тҥзеп, қатарға қосыла бастаған қазақ 
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терминологиясын жҥйелі тҥрде зерттеген ҿз тҧсындағы жалғыз лингвист тағы да Қ.Жҧбанов еді. 

Профессор Қ.Жҧбанов ҧсынған принциптер мен анықтамалар ҿз кезеңі ҥшін ауадай қажает еді. 

Бҥгінге дейін терминология саласында қҧндылығын жоймаған еңбектері аз болып кҿрінуі мҥмкін. 

Дегенмен, ҿзінен кейінгілерге сапалы дҥниелер қалдырған ғалым қазақ термниологиясын 

біріздендіруді мақсатым деп білді. 

«Профессор Қ.Жҧбанов ҧсынған принциптердің біразы қазақ термнинологиясының қазіргі даму 

мен сҧранысы тҧрғысынан қарғанда сын кҿтере қоймайтын тҧстары да бар. Ҽрине негізінен ғылыми 

тҧрғыда дҽйектелген бҧл қисындар терминжасам процесінде зор рҿл атқарғанын айту лазым. Біз 

профессордың осы жҥйелеуінің арқасында ғылым тілін бір ізге салуға жол ашқандай болдық» - дейді 

Ҿ.Айтбайҧлы. 

Қазақ тарихында халықтың сауатын ашып, білім мен ҿнерге, ғылым мен мҽдениетке ҿлшеусіз ҥлес 

қосқан біртуар перзенттер аз болмады. Олардың қай-қайсысы да ҧлтына қалтқысыз қызмет ете жҥріп, 

олардың ғылымнан кенде болмауын ҿмірлік ҧстанымдарына айналдырды. Сондай ерен тҧлғалардың 

бірі – Қ.Жҧбанов еді. [3.240]. 

Сайып келгенде, бар ғҧмырын халқына арнаған жайсаңдардың бірегейі кезек кҥттірмейтін 

мҽселелер мен кҥрмеуі қиын істердің шешімін тауып, терминологияның сара жолын салып кетті. Сол 

жолды жалғастырып, ҿміршең ғылымға айналдыру болашақтың еншісінде болмақ. 

Профессор Қҧдайберген Жҧбанов қазақ тілінің мҽселесін зерттеуде аса қҧнды еңбектер қалдырған 

ҥлкен ғалым екені бҽрімізге мҽлім. Ол қазақ ауыз ҽдебиеті туралы да ғылыми мҽні зор пікірлерін 

қазақ тілі мҽселелерін зерттеуге арналған еңбектерінде келтіріп отырған. Мысал ҥшін оның 1936 

жылы баспа жҥзіне шығарған «Из истории порядка слов в казахском предложении» деген еңбегін 

алайық. Мҧнда ол қазақ сҿйлеміндегі сҿз тіркестері тарихын зерттей отырып, ҿзінің ғылыми 

ережелерін дҽлелдеу ҥшін нақтылы мысалды қазақ ауыз ҽдебиетінен де алады. Мҽселен, аталған 

еңбегінде қазақ тілінде кездесетін «сҥт кенже», «бір туған» деген екі сҿздің мағынасы не екенін 

анықтау ҥшін Шақар мен Тараза дейтін ақынның айтысынан мысал келтіреді. Профессор Қ. Жҧбанов 

қазақ ауыз ҽдебиетін мейлінше жақсы білген жҽне ел арасынан фольклорлық шығармаларды кҿп 

жинаған ғалым.Мҧның негізінде «Қазақ музыкасында кҥй жанрының пайда болуы жҿнінен» (1936) 

дейтін ғылыми еңбегін жазған. Осы зерттеуінде, ол қазақ музыкасының шығу, даму тарихын ауыз 

ҽдебиетінің, ҽсіресе, эпостың шығу тарихымен байланыстыра қарастырады. Бҧл жҿнінде ол «Қозы 

Кҿрпеш-Баян сҧлу», «Алпамыс» жырларына тоқталып, оларды шығаруда жыршылар ҥшін ҽн мен 

кҥйдің, домбыраның кҿп роль атқарғанын дҽлелдейді, халық творчествосына тҽн синкретизм 

мҽселесін кҿтереді. Профессор Қ. Жҧбановтың халық ҽдебиетіне байланысты айтқан пікірлерін еске 

алғанда, оның «Абай қазақ ҽдебиетінің классигі» (1934) дейтін еңбегінің фольклористер ҥшін аса 

маңызды да мҽнді, ҥлгі етерлік зерттеу еді 11 деп қарауға тиістіміз. Бҧл еңбегінде профессор Қ. 

Жҧбанов Абайға байланысты біраз мҽселе қозғайды. Соның бірі «Абай жҽне халық ҽдебиеті» деген 

мҽселе. Мҧнда ол халық ҽдебиетінің тілі мен Абай тілін салыстыра зерттейді.Халықтың сҿз байлығын 

пайдалануда, айтпақ болған негізгі ойды ауыз ҽдебиеті қалай береді, Абай қалай береді деген 

мҽселелерді ғылыми тҧрғыдан ҿте дҽлелді етіп баяндайды. Сонымен, профессор Жҧбановты ауыз 

ҽдебиетін, оның кҿркем тілін нақтылы тҥрде зерттеуде аса кҿп мҧра қалдырған, фольклористиканың 

дамуына елеулі ҥлес қосқан, шығармаларды ғылыми тҧрғыдан зерттеу ҥлгісін кҿрсеткен ҥлкен ғалым 

деп білеміз.  [4.220]. 

Қ.Жҧбановтың ғылыми зерттеулерінің басты қҧндылығы – ауыз ҽдебиеті мен жазба ҽдебиеттің 

айырым жігін ажырата отырып, Абай поэзиясының кҿркемдігін кҿрсетуінде де жатыр. Сонымен, 

Абай ақын «ауыз ҽдебиетіне қанша сҥйсінсе де», ескі жҧртта байланып қалмайды. Ҿйткені ақындық 

қҧдырет бойға толып, алға тартқызатындығын зерттеуші ашып айтады. Оның айтуында, ескі ҽдебиет 

мҧрасын Абай пайдаланады. Бірақ ақын қолданысы мҥлдем ҿзгеше. Яғни: кҿпшілікке ескі образ – 

таныс, ал таныс бейнеге жҧрт ҥңілгіш. Ҥңілген жанның алдынан Абайдың жазуында бҧрынғы, 

жалықтарғыш тіркес қайта айналып шықпайды. Таныс образдың сансыз қҧбылысы мың тҥрленіп 

кҿрінеді деген бағалы пікір бар. 

Қ.Жҧбанов қандай пікір келтірсе де, ешқайсысы дҽлелсіз емес. Тек қана тіл-дерекке сҥйенеді. 

Мҽселен: «Жер – ана деген ҧғым қай жҧртта да бар. Бірақ Абайдың жер-анасы не қалыңдық ойнаған 

қыз болып, ҧрын келген кҥйеуі кҥнмен жымыңдасып, кҥліп ойнап кетеді, немесе ол ана, елжіреп 

емізіп кетеді». Ия, Абай – сҿз суретшісі. Абайда ҿлі сҿз, қҧлаққа зҽрлі тиетін шашаулы тіркес атымен 

жоқ. Ҽр сҿзі санаға сҽуле болып қҧйылып, тағлым боп бекиді. Қ.Қ.Жҧбанов та бір қазақ тілін емес, 

бірнеше тілдің қыр-сырын қатар меңгергендіктен, салыстыра да алады, шешен тілін шебер ойната да 

біледі. Абайды жазса, Абайша толғап кетеді. 
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  Қ. ЖҦБАНОВТЫҢ  ҦСТАЗДЫҚ  ЖОЛЫ - ӚНЕГЕ 

Сайлау А.С. 

Ақтҿбе қаласы, №24 лингвистикалық мектеп-гимназияның 

 қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мұғалімі 

Ақтҿбе қаласы 

 

Еліміздің  білім беру мен ғылымы саласында  ҿзінің  қолтаңбасын қалдырған, халқымыздың аяулы 

азаматтарының бірі, біртуар тҧлға, профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов болатын. Ол қазақтың 

оқу-ағарту, білім мен ғылымының алғашқы ғалымдарының кҿшбасшысы болып, қазақ тілі білімінің 

ғылыми негізі қаланып, қалыптасып, дамуына ерекше ҥлес қосқан ғалым еді.  Ҿзі ҿмір сҥрген қазақ 

оқу-ағарту, білім мен ғылымы саласындағы алғашқы  шешімін кҥткен қажетті жҧмыстар  қазақ 

алфавиті мен орфографиясын жасау, қазақ жазуын араб графикасынан латын ҽліпбиіне кҿшіру, қазақ 

дыбыстарының саны мен фонемалық мҽнін анықтау, оларды акустика-артикуляциялық жағынан 

топқа жіктеу, сҿзді лексика-грамматикалық ерекшеліктеріне қарай таптастыру критериін анықтау, 

қазақ тіліндегі ҽрбір категорияға анықтама беру, қазақ терминологиясының ғылыми принциптерін 

белгілеп, қазақ терминдерін жасау, қазақ тілінің алғашқы ғылыми оқулықтарын жазу т.б. 

жҧмыстарды ғылыми деңгейде зерттеп-шешу профессор Қ.Жҧбановтың ҥлесіне тиді[1.238]. 

Қҧдайберген Жҧбанов 1899 жылы қазіргі Ақтҿбе облысының Мҧғалжар ауданындағы Орқаш 

ауылында дҥниеге келді[2.9]. Бала кезінде ауыл молдасынан арабша ҽріп таныған Қ.Жҧбанов мешіт 

жанынан  ҥш жыл, одан кейін  Хҧсайния медресесінде, кейіннен екі класты орыс мектебінде оқып, 

араб-парсы, орыс  тілдерін ҥйреніп, ҿз бетімен іздене жҥріп білімін толықтырған. Ол орыс тілі 

арқылы европаша білім алуға қолы жетеді. Қ.Жҧбановтың осы бастапқы білімі оның кейіннен белгілі 

тіл маманы болуына, қазақтың тҧңғыш профессоры, лингвист-ғалымы болуына ықпал етеді. 

Қ.Жҧбанов ҿзінің оқу-ағарту саласындағы еңбек жолының алғашқы кезеңін Ақтҿбе жерінде 

губерниялық оқу бҿлімінің инспекторы қызметінен бастаған. Оның оқу-ағарту  саласындағы 

жҧмыстары  жҿнінде сол кездегі «Кедей» газетінен оқып-білуге болады. «Кедей» беттеріндегі 

«Халық ағарту» айдарында «Мҧғалім, зер сал, губатком, жҽрдем ет» (5.12.1925), «Ойыл комуне 

мектебі кімге тиіс?» (20.10.1925), «Оқу жайындағы мҧңды осы бастан ойлау керек» (28.08.1925) т.б. 

мақалаларында Ақтҿбе жеріндегі оқу-білім мҽселесін жақсарту ісінде белсенді, білімді маман ретінде 

танылады. Қ.Жҧбанов Ақтҿбе губерниялық халық ағарту бҿлімінде методист-инспектор бола жҥріп, 

Ақтҿбе педтехникумында да сабақ берген еді. Оның ҧстаздық, ағартушылық қабілетін алғаш 

танытқан Ақтҿбеде еңбек еткен кезеңдегі педагогикалық жҧмысы, оның оқу орны ҥшін оқу-

ҽдістемелік еңбек, бағдарлама жасау істеріне белсене араласқан[1.238].  Сондықтан  ғалымның 

ҧстаздық, ағартушылық қызметі жҿнінде  айта отырып, қазіргі білім беру саласында кҥрделі-кҥрделі 

жҧмыстар атқарылып жатыр десек,  еліміздің  оқу-ағарту  саласындағы  алғашқы қиын  сҽттердегі  

шешімін кҥткен кҥрделі-кҥрделі жҧмыстарыды атқаруда жерлесіміз профессор Қ.Жҧбанов ерекше 

еңбек еткенін мақтанышпен айта аламыз.   Қазақ  мектептері  мен  жоғары оқу орындары  ҥшін қазақ 

тілінің оқыту  бағдарламасын  жазып,  оқулықтар мен ҽдістемелік  қҧралдар  жасап, қазақ  тілінің 

мамандарын  дайындау,  жас ҧрпақты оқу-білімге тҽрбиелеуге ҿлшеусіз  ҥлес  қосқан, қазақтың 

маңдайына біткен  дара  тҧлғаларымыздың   бірі  Қҧдайберген Жҧбанов  болғаны баршаға аян.  Ол   

ғылым  теңізіне  тҥсіп  таразыланған  қазақ  тілінің  мемлекеттік  бағдарламасын жҽне тҧңғыш  

грамматика  оқулығын  жасады. 

     Ғылыммен  бірге оқу-ағарту саласындағы ҽдістемелік шаралардың қайнаған  ортасында болған  

Қ. Жҧбановтың қазақ тілін оқыту  ҽдістемесін  жасауда сіңірген еңбегі де кейінгі ғалымдар ҥшін  ҥлгі 

етерлік бастама болды. Бҧл туралы оның ғалым-методист қызы М.Қ. Жҧбанова: «Ғалымның мектеп 

ісін қалыптастыру мақсатына жҽне оқыту ҽдістемесіне тікелей қатысты еңбектері сан жағынан кҿп 

болмағанымен, сапа жағынан алғанда ең негізгі қажеттерді ҿтеуге жарарлықтай, оқыту ісінің ғылыми 

негіздерін дҽл нҧсқап беретіндей ізденістер. Ол қазақ тілінің оқу бағдарламасын тҧңғыш рет ғылыми 
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негізге салған ғалым»,-дейді[3.31]. Қ.Жҧбанов 5-6 класқа арнап жазылған «Қазақ тілі грамматикасы» 

оқулығын жазғаннан кейін  бҧл оқулықты қалай пайдалану қажеттігін баяндау мақсатында  арнайы 

ҽдістемелік еңбегін жазған еді. Автор бҧл еңбегінде ҿзге елдерге тегіс тараған грамматиканың дайын 

ҥлгілерін қолданбай, қазақ тілінің грамматикасының ҥлгісі мен жҥйесін тілімізге тҽн ҿзіндік 

ерекшеліктерінен іздейді. Ғалым педагогика мен дидактиканың принциптері мен ҽдіс – тҽсілдерін 

іріктей келіп, олардың ішінен нақ қазақ тіліне ғана тиімділерін таңдап алып, соларға сай 

дидактикалық принциптерді белгілейді. Мҧның ҿзі қазақ тілінің ҽдістемесін жҥйелеуге қажетті баға 

жетпес  алғашқы жаңалық еді[3.12]. Бҧл туралы  ғалымның қызы Мҥслима Жҧбанова ҿзінің «Ҧлттық 

дидактика проблемалары хақында» деген еңбегінде: «Профессор Қ. Жҧбанов ҿзінің «Буын жігін 

қалай табуға болады?» деген еңбегін ҽдістемелік талдау қатарына қосқан. Алайда, бҧл еңбек те таза 

ҽдістемелік аяда қалып қоймай, қазақ тілінің буын қҧрылысын тҥбегейлі танып барып жазылған 

ғылыми теориялық зерттеу еңбек болып шыққан. Ғалым бҧл еңбегінде қазақ тілінің буындарын 

қазіргі мектеп грамматикасындағыдай ҥш тҥрге бҿлмей, алты тҥрге бҿледі. «Олар:  Жалаң буын,   

Ашық буын,  Тҧйық буын,  Бітеу буын,  Ауыр тҧйық буын, Ауыр бітеу буын, -деп  бҿлуі, біріншіден 

– қазақ тіліндегі буын санын дҧрыс ажыратқандығы болса, екіншіден, мектеп оқушыларына 

тҥсіндірудің қиындығын ескерген деп есептейміз»,- деп кҿрсетеді[3.17]. Осы мҽселе жҿнінде  ғалым 

Н.А.Садуақас ҿз еңбегінде Қ.Жҧбановтың буын типологиясы туралы кҿзқарастары қазір де ғылыми 

маңыздылығымен қҧнды екенін,  қазақ фонетикасында буынның жылысуы мен кірігуі, буынның 

жуаны мен жіңішкесі туралы мҽселелерді де алғашқы болып сҿз еткен Қ.Жҧбанов еңбектерімен 

танысу барысында оның  тіл дыбыстарын фонология тҧрғысынан қарастырғанына кҿз жеткіздік 

дейді. Қ.Жҧбанов «қазақ тілі - буыншыл тіл» дей отырып, қазақ сҿздерінің буынға негізделгенін 

айтып, дыбыстың фонологиялық қызметін буын заңдылықтарымен байланыста қарағанын,  қазақ 

тіліндегі дыбыстардың нағыз фонологиялық қызметі буын деңгейінде кҿрінетіндігі қазіргі 

зерттеулерде де жан-жақты пайымдалғанын, тҥркі тілдерінде – сингармонизм екендігін білсек, 

Қ.Жҧбанов кезеңінен бастау алған фонологиялық зерттеулер бҥгінгі кҥні жаңаша ізденістермен  

жалғасын тапқанын айтады [4.49]. 

Қ.Жҧбанов қазақ тілін теориялық жағынан зерттеп қана қоймай,  оқыту ҽдістемесі мҽселелеріне де 

ерекше назар аударған. Қазақ тіліне арналған зерттеулерінің  арасында ана тілін оқыту ҽдістемесін 

жасауда да маңызы зор болды. Қазақ мектептеріндегі білімі ҽлі толысып ҥлгермеген оқушы ҥшін 

ғылыми терминдерді сол қалпында қабылдап, ҧғыну қиындық келтірері анық. Сол себепті ғалым 

ғылыми терминдерді қарапайым тілмен кҥнделікті кҿріп – біліп жҥрген заттармен, қҧбылыстармен 

салыстыра тҥсіндіреді. Соның бір дҽлелі ғалым «сҿз бҿлшектері» тақырыпшасын тҥсіндіруде: «сҿз 

бҿлшектерінің кітап ҽңгіме сияқты ірілері болсын, ҽріп, дыбыс сияқты ҧсақтары болсын, қай-қайсысы 

да, бітулі киімдей айналасы кҿмкерілген бір бҥтін нҽрсе. Сҿйте тҧра бҧлардың бҥтіндігі біртҧтас, сом 

бҥтіндік емес; киімнің ҿңір, шабу, артқы бой, жең, жаға бҿлшектерден қҧралатыны сияқты, ҽр 

бҿлшектерінің ҿзінің ішкі бҿлшектері бар; ҽрқайсысы сол ішкі бҿлшектерден қиындалып, қҧралып 

барып жасалады», - дейді. Автордың айтайын дегені: «кітап, ҽңгіме» сияқты бір бҥтіннің ҽрі қарай 

тағы да ҧсақ бҿлшектерге бҿлінетіні. Бҥтінді қҧрап тҧрған бҿлшектер: сҿйлеу, сҿйлем, сҿз, буын, 

дыбыс не ҽріп – бҽрі де жеке тҧрғанда ҿз мағынасы бар дербес бҥтін екені, солардан бірігіп барып 

жаңа бір бҥтін қҧрап тҧрған қызметі бітулі киімнің жең, жаға, ҿңір, шабу, қалта тҽрізді кіші 

бҧйымдардан қҧралатынымен салыстырып тҥсіндіреді. Оқушылар кҿзге кҿрінбейтін: сҿйлеу, сҿйлем, 

сҿз, дыбыс деген ҧғымдарды деректі бітулі киім жҽне оның бҿлшектерімен салыстыра келіп айқын 

тҥсінік алады[3.51].  

Профессор Қ. Жҧбанов  оқулығында назарға ҧсынылған ҽдіс – тҽсілдерді санамалап айтсақ, олар: 

баяндау ҽдісі, тҥйінді мҽселеге кҿңіл аудара тҥсіндіру ҽдісі, салыстыру ҽдісі, сҿзбен суреттеп кҿрсету 

ҽдісі, кҿрнекілікке ҧмтылу, ҿмірге ҥңілдіру, еңбек процесімен байланыстыру, бір пҽнді игерту ҥшін 

оған екінші пҽнді қҧрал ету,яғни пҽнаралық байланыстарды табу, оқушының алдына жарым-жарты, 

немесе бҥтін проблема қоя оқыту, жҥйелі ойлауға тҿселдіру, ол ҥшін миға гимнастика жасату 

т.б[3.75]. Еліміздің бҥгінгі жеткен биігіне шығуы жолында жазу мҽдениетіміздің де ҿз ҥлесін 

қосқанын жоққа шығармаймыз. Қазақ тілінің табиғатына сай келтіру мақсатында латын ҽліпбиіндегі 

ҽріптерді мҧқият зерттеп, ғылыми ойларын ортаға салады. Қ.Жҧбанов  ҿзі ҧсынған ҽліпбиінде   қазақ 

тілі дыбыстарына алынған  ҽріп санын барынша ҥнемдеу  жолын кҿрсетеді. Ғалымның бҧл 

ҧстанымдары қазір де латын мҽселесін кҿтеріп жатқан кезде маңызын жойған жоқ. Қ.Жҧбанов 

дауысты дыбыстардың жуан-жіңішкелігін  екі ҽріппен емес, бір ҽріппен, яғни жуан-жіңішкелі 

8 дауыстыны 4 ҽріппен таңбалау арқылы  бҧрынғы  ҽліпбиде дауыстыларды таңбалайтын 13 ҽріпті(17 

таңбаны)  енді  жаңа ҽліпбиде 7 ҽріппен(7 таңбамен) жазуға болатынын кҿрсетеді[5.180]. Осы орайда, 

қазақ жазуы мен ҽліпбиі тарихында Қ.Жҧбановтың латын графикасын  қазақ тіліне бейімдеу, емле 
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ережелерін жасау бағытында  атқарған  жҧмыстарының маңызы зор  болғанын бҥгінгі таңда латын 

ҽліпбиіне қатысты жҧмыстар барысында тағы бір қырынан танып отырмыз.. 

Қазіргі кезде еліміз білім беру жҥйесін жетілдіріп,  білім сапасын арттыру,  жаңа заманға сай  

қҧзіретті мамандар дайындау мақсатында мектептегі барлық жҧмыстар тҥбегейлі ҿзгеріске тҥсіп 

жатыр. Белгілі бір пҽндерге бейімделген жаңа мектептер ашу,  оқушылардың ҽр тҥрлі қабілеті мен 

бейімділіктерін дамытуға арналған  мектептен тыс оқу-білім орындарын дамыту, электронды оқу 

журналдарын енгізу, пҽндерді оқытудың жаңа технологияға сҽйкес келуі, он екі жылдық білім беру, 

кҿптілділік, ағылшын тілін меңгеруге ҧмтылу, латын графикасына кҿшірілген кездегі ҽліпбиді 

меңгерту, т.б. шаралар  қазіргі жаһандану кезеңіндегі  заман кҿшінен кейін қалмау бағытындағы 

игілікті істер болып табылады. Заман ағымына қарай  мектепте бҧрынғыдан ҿзгеше  қҧрылымдар  

пайда болып, соған орай  жаңа пҽндерді  жаңаша оқыту  бағытында жҧмыстар жасалып жатыр. 

Осындай кҥрделі жҧмыстарды жҥзеге асыру барысында кешегі жерлесіміз, бҥкіл еліміз ардақтаған 

профессор Қ. Жҧбанов еңбектерінде, жазған  оқулықтарында айтылған ойларға  назарға ҧсынылған 

ҽдіс – тҽсілдерге де ерекше назар аударған жҿн. Біз қазіргі жасалып жатқан шаралардың ҧлттық 

тҽлім-тҽрбиемен байланысына, Қ.Жҧбанов айтқан  ойларға сҽйкестігіне назар аудара отырып жҧмыс 

жасасақ, ешқандай қателікке, қажетсіз қиындықтарға кезікпейміз деп ойлаймын. Оқу-ағарту саласын 

дамытуда осы Қ. Жҧбанов сияқты алыптардың айтқан  ойларының маңыздылығын ескеру арқылы 

бҥгінгі кҿп тілділік, жаңа ҽдіс-тҽсілдерді меңгеру, балаларды ҧлттық қҧндылыққа тҽрбиелеу,  бала 

жас кезінде қҿандай пҽндерді оқуы керек, ҥлкейген кезде қандай пҽндерді қосу керек,  оқу-білім 

саласында оқушы мен мҧғалімге орынсыз салмақ салмайтын тиімді жолдарды іздестіру, мҧғалімге 

қандай басты талап қойылады, т.б. мҽселелерді дҧрыс шешуге  болады деп ойлаймыз. Профессор 

Қ.Жҧбанов сол ҿзі ҿмір сҥрген кезеңдегі заман талабына сай халқының мҽдениетін кҿтеру, оқу-

білімге тарту істеріне белсене араласып, бірнеше жҧмыстарды бір ҿзі атқарып, тынымсыз 

еңбектенеді[1.238].Ҿзіне біткен  ҥлкен қабілет пен , білімнің арқасында Қ. Жҧбанов  қысқа  ҿмірінде  

қазақ тілі мен ҽдістемесі, ҽдебиет, оқу-ағарту  саласына қатысты қҧнды ғылыми еңбектер жазып, оқу-

ағарту  саласына  айтулы ҥлес қосты. Қазіргі зерттеулерде қарастырыла бастаған тіл білімінің 

ҽлеуметтік, ғаламның тілдік бейнесі,  когнитивтік  лингвистика  сияқты салаларға қатысты алғашқы 

деректер де  Қ.Жҧбанов еңбектерінде  болғандығы айтылып жҥр. Қ.Жҧбанов туралы, оның 

ғылымдағы орны туралы жазылған мақалалар ҿте кҿп. Ҽр кезде жазылған осындай ғылыми 

танымдық жҽне тағылымдық мҽні зор мақалаларда ғалым еңбектерін педагогика, философия, тарих, 

саясаттану т.б. салалармен байланыстыра баяндаған  мамандардың айтқан  қҧнды пікірлері де ҿз 

алдына бір тҿбе деуге болады. Қ. Жҧбановтың  қазақ тілінің оқу бағдарламасын тҧңғыш рет ғылыми 

негізге салғанын,  мектеп ісін қалыптастыру мақсатына жҽне оқыту ҽдістемесіне тікелей қатысты 

еңбектер жазған, оқыту ісінің ғылыми негіздерін дҽл нҧсқап беретіндей ізденістер жҥргізген ғалым 

екенін, оның қазақ мектебін ілгері дамытуда сіңірген еңбегі кейінгі мамандарға ҥлгі екенін ешқашан 

естен шығармаған жҿн. Осы орайда, Қ.Жҧбановтың ғалымдық жҽне азаматтық биік тҧлғасын 

танытқан елеулі еңбектер жазған ғалымдар Р.Сыздық, Б.Хасанҧлы, М.Жҧбанова, А.Тайжанов, Ж.О. 

Тектіғҧл, Ф.Е.Терекова, Ҽ.Оралбай, Н.А.Садуақас, М.Қ.Жазықова, М.О. Миров,  Ж.И.Сҧлтан, т.б. 

авторлығымен жарияланған басылымдарды кейінгі жастарға ҧсынып, оқып-танысуына ҥнемі  жағдай 

жасап отыру  аға буынның парызы болып табылады. 

Мемлекет басшысы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты  бағдарламалық 

мақаласында айтылған  ҧлттық код, ҿз ана тілімізбен қатар кҿп тіл білу,   жаңа технологияларды 

меңгеру, мҽдени мҧрамызды, тҿл тарихымызды таныту,  ҥздік 100 оқулық, латын ҽліпбиіне кҿшу 

мҽселесі бойынша жҥргізіліп жатқан ҧлттық жаңғыру бағытында атқарылатын жҧмыстарда  

профессор Қ.Жҧбанов еңбектеріне де ерекше назар аудару керек. Қ.Жҧбановтың  ҿз зерттеуінде тілді 

ғана қарастырмай, халқының мҽдениеті, ҽдебиеті, ҿнерін де зерттеуді мақсат еткенін білеміз. Осы 

орайда, Қ.Жҧбанов  қазір де ҿз маңызын жоймаған «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» деген ғылыми 

мақаласында Абай жалғыз қазақ емес, бҥкіл Орта Азия ақындарына ҥлгі боларлық жол салған,  тілін 

таза, сол кездегі ҿзге ақындардай араб-парсы сҿздерімен тілді шҧбарламай, қазақ ҽдеби тілін 

дамытуға ҥлес қосқан ақын екендігін дҽлелдеп, ҽдебиеттану ғылымына да ҿлшеусіз із қалдырды.  

Еліміздің   ҽлемнің  дамыған отыз  мемлекетінің қатарына қосылуы ҥшін  бҽсекеге қабілетті, жан-

жақты дамыған жас ҧрпақты қалыптастыру қазіргі білім беру  саласындағы басты  міндеттердің бірі 

болып табылады. Себебі бҽсекеге қабілетті  мемлекеттер қатарына ену ҥшін  алдымен  бҽсекеге 

қабілетті қҧзіретті мамандар дайындау ісін жолға қою қажет. Сондықтан еліміздің білім беру 

саласындағы  ҥздіксіз ҿзгерістер осы талаптардан туындап,   еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық  

келешегі ҥшін,  оны  білімді   жастардың  болашағына  жағдай   жасаумен ҧштастырылып отыр. 

Дамыған елдердің білім  беру саласындағы ҽлемдік жетістіктерді  меңгеру бағытында  мҧғалімдер 
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педагогикалық тҽжірибелерін жетілдіріп, оқыту мен оқудың  қазіргі заманғы ҽдістерін  меңгеріп, 

кҥнделікті білім беру ҥдерісінде  оқытудың жаңа технологияларын  тиімді пайдалана білуіне  ерекше 

назар аударылып отыр. Бҧрынғы дҽстҥрлі оқытудан қазіргі таңда оқытудың жаңа ҽлемдік 

технологиялар талаптарымен ҥндесетін бағытына қарай  бет тҥзеп отырмыз. Осы жолда да профессор 

Қ.Жҧбанов еңбектеріне  ерекше назар аудару керек деп ойлаймын. Себебі   ата-аналардың, тіпті 

кейбір ҽріптестеріміздің де, «оқу қиындап кетті» деп  байбалам салып жҥргендері де оқытудың  

қазіргі мақсатына толық тҥсініп болмағандықтарының нҽтижесі деуге болады. Бҥгінгі білім беруде 

оқушы қиялын дамытып, оның еркін ойлап, ҿз бетімен қиындықтарды шешуге  ҧмтылысына бағыт 

бере білу  қазіргі мҧғалімнің басты міндеті болып табылады. Ал осы жерде ҿзінің қысқа ҿмірінде оқу-

ағарту саласына қыруар еңбек сіңіріп, елдің білімі мен ғылымын ҿрге сҥйреген  профессор 

Қ.Жҧбановтың ҧстаздық ҿмірі мен еңбек жолын тағы да ҿнеге, ҥлгі етуге шақырар едім.   

Әдебиеттер: 
1.Садуақас Н.А.Профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов//   Из истории Актюбинской области.-

Ақтҿбе:АқтҿбеМПИ,2006.-238-245 б. 

2.Қҧдайберген Жҧбанов  Қазақ  тілі жҿніндегі зерттеулер.- Алматы: Ғылым, 1999.- 581 б.    

3.Жҧбанова М. Қ. Қҧдайберген Жҧбанов Ҧлттық дидактика проблемалары хақында. – Алматы: «Ғылым», 

2002. – 75б. 

4.Садуақас Н.А. Қ.Жҧбанов   зерттеулеріндегі  фонология  мҽселелері //   «Тілдер ҽлемі  жҽне 
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5.Садуақас Н.А. Қ.Жҧбанов  жҽне  латын жазуы//«Жҧбанов тағылымы-VІІІ:Қазақстан тҥркі  ҿркениеті  

тоғысында» халықаралық ғылыми конференция материалдары.1-бҿлім.(4-5.03.2013 ж). - Ақтҿбе: Қ.Жҧбанов     

атындағы  Ақтҿбе МУ, 2014. – 180 -184  б. 

 

 

ПЕРВЫЙ КАЗАХСКИЙ УЧЕБНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

 

Исмагулов А.Д. 

ҚР мҽдениет қайраткері, 

А.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе музыкалық колледжідиректоры 

 

 

«Он был единственным казахом на все 

консерватории Советского Союза, первым 

искателем, пришедшим в консерваторию из далекого 

Казахстана, а может быть, и всей Средней Азии, 

«прорубать окно в музыкальную Европу» 

                                       Е.Брусиловский 

 

Как известно, Ахмет Куанович Жубанов занимает особое место в музыкальной культуре нашей 

республики, являясь основоположником не только казахской профессиональной музыки, но и 

музыкознания. В музыковедческой литературе есть статьи, посвященные исследованию его 

огромного вклада в историю казахской музыки, фольклористику, этноинструментоведение. И 

действительно, большинство материалов из замечательного творческого наследия академика 

А.К.Жубанова, включающего около трехсот публицистических, научных и критических работ, 

написанных в течение более чем тридцати пяти лет, раскрывает различные стороны казахской 

народной и современной, а также русской музыки. Эта область творчества выдающего мастера 

изучена достаточно внимательно. Вместе с тем есть и другая, сравнительно небольшая, но очень 

интересная сторона многогранной деятельности А.К.Жубанова, связанная с вопросами не только 

истории, но и теории музыки. Она представлена в первую очередь «Азбукой музыкальной грамоты» 

на казахском языке, написанной еще во время учебы в Ленинградской консерватории и изданной в 

1933 году в Казахстане. Известно, что о рукописи «Азбуки» очень тепло отозвался А.Затаевич. 

Ко мне в руки эта небольшая книга случайно попала в 2004 году. На ее обложке значился 1962 год 

— вероятно, именно тогда она и была единственный раз переиздана в Алма-Ате тиражом в 1000 

экземпляров, почему и стала практически библиографической редкостью. В Актобе она существует в 

единственном экземпляре. В этой второй авторской редакции, сделанной через тридцать лет после 

выхода книги, в качестве нотных примеров наряду с произведениями казахской традиционной 



471 

 

музыки используются сочинения самого А.К.Жубанова, написанные позже издания «Азбуки» в 

первой редакции, то есть в 1940-50-е годы. Тот факт, что уже будучи признанным первым 

национальным композитором, создателем выдающихся опер, широко известных песен и  

инструментальных сочинений, замечательных книг о казахской музыке «Струны столетий» и 

«Соловьи столетий», он вновь обратился к написанной в молодые годы «Азбуке музыкальной 

грамоты», говорит о том большом значении, которое академик всю свою жизнь придавал вопросам 

музыкального воспитания казахского народа. 

«Азбука музыкальной грамоты» написана простым языком — видно, что автор старался сделать ее 

понятной максимально большему кругу любителей музыкального искусства. Она включает в себя 13 

тем, которые можно условно разделить на две группы.  

К первой, основной группе относятся традиционные разделы курса музыкальной грамоты и 

элементарной теории музыки: нотное письмо, метр и ритм, мелизмы, интервалы и аккорды, лады, 

строение музыкальной речи, основы дирижирования. А.К.Жубанов, назвав свою работу «Азбукой», 

подчеркнул тем самым, что в ней нашли отражение лишь самые начальные и простейшие сведения из 

этих тем. 

Ко второй группе тем «Азбуки» относятся те, которые не входят в обычный курс музыкальной 

грамоты. Это словарь музыкальных терминов и план расположения на сцене инструментов 

казахского народного оркестра. Введение этих важных «дополнений» ясно указывает на прикладную, 

практическую направленность работы ее автора, который адресовал ее в том числе организаторам и 

участникам художественной самодеятельности, талантливым самоучкам из народа, в большинстве 

своем не имеющим систематического музыкального образования. Подобные самодеятельные 

музыкальные коллективы сыграли важную роль в период становления музыкальной культуры 

Казахстана.  

Практически все музыкальные понятия А.К.Жубанов во второй редакции «Азбуки» иллюстрирует 

примерами из казахского традиционного и собственного творчества, что позволяет сделать эти 

достаточно сложные европейские термины близкими и удобными для усвоения всеми, кто пытается 

постичь – чаще всего самостоятельно, без помощи квалифицированного преподавателя – язык 

замечательного искусства музыки. Некоторые музыкальные примеры выписаны, другие же только 

упомянуты. Все они могут быть классифицированы следующим образом. 

1. Образцы казахской традиционной музыки. В свою очередь, здесь можно выделить две ее 

основные области.  

А). Народно-песенные мелодии, которые приводятся и с текстом, что делает их более 

узнаваемыми, и в инструментальном переложении – среди них народные песни, сочинения Абая, 

Биржана, Майры, Жаяу Мусы и других. 

Б). Кюи как фольклорные, так и различных авторов, среди которых ведущее место занимает 

Курмангазы, любимый кюйши А.К.Жубанова, которому он посвятил большое количество 

музыковедческих работ и увековечил его имя. Кроме того, А.Жубанов приводит кюи других 

композиторов, таких как Таттимбет, Дина, Туркеш. Есть и мелодия кюя «Кҿкіл» Казангапа, чье 

творчество не приветствовалось официальными кругами. Такое разнообразие образцов казахского 

инструментального творчества говорит о желании автора «Азбуки» показать универсальность 

теоретических сведений и понятий, которые можно применять практически ко всем жанрам 

казахского традиционного искусства. 

2. Примеры из профессиональной музыки Казахстана — в основном это темы из произведений 

самого А.К.Жубанова, которые составляют две группы. 

А). Песни — «Карлыгаш», «Ак Шолпан», «Умытпа». 

Б). Инструментальные сочинения — например, «Вальс». 

В творческом наследии действительно выдающихся художников нет ничего случайного. Здесь все 

ценно хотя бы потому, что даже сравнительно мелкая деталь позволяет лучше представить нам 

масштаб творческих интересов и поисков мастера. Казалось бы, зачем студенту консерватории, в 

далеком от Казахстана Ленинграде обучающемуся по-русски, заниматься изложением музыкальной 

грамоты на казахском  языке? Ответ однозначен: уже тогда, будучи совсем молодым человеком, 

Ахмет Жубанов, патриот и будущий просветитель, не только думал над общими проблемами 

музыкального образования своих соотечественников, но и решил внести свой вклад в это нелегкое 

дело,  пытаясь изложить азы музыкальной теории максимально доступно на родном языке. Поэтому 

значение этой книги как первого образца адаптации европейской музыкальной грамоты к 

особенностям казахской музыки трудно переоценить. 
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Именно поэтому в 2006 году к 100-летнему юбилею А.К.Жубанова, который торжественно 

отмечался на его родине в Актобе, было осуществлено переиздание «Азбуки музыкальной грамоты» 

под редакцией и с предисловием автора настоящей статьи. 

Конечно, в издании книги 1962 года не все выдержало проверку временем. Естественно, 

А.Жубанов был вынужден написать в своем предисловии трафаретные фразы о Ленине и ХХI съезде 

КПСС. Кроме того, в «Азбуке» использованы слова устаревшие и не применяемые сегодня как в 

бытовой речи, так и в литературе например, «нашарлату» - постепенно тише, «жабайы» - дикие (об 

интервалах), «коқат» - точка и т. д. 

Вместе с тем в авторском предисловии 1962 года содержится пожелание будущим музыковедам 

республики дополнить и расширить необходимые темы курса музыкальной грамоты. Для нас, 

живущих в независимом Казахстане, о чем мог лишь мечтать академик А.Жубанов, это должно стать 

руководством к действию. Но, к сожалению, проблема создания полноценных оригинальных 

учебников по теории и истории музыки до сих пор не решена. Объективные причины этого 

общеизвестны: это и обучение многих поколений музыковедов на русском языке, и отсутствие 

единой специальной музыкальной терминологии. Поэтому большинство авторов более-менее удачно 

переводят на казахский язык известные российские учебники. Из изданных современных пособий по 

теории музыки представляется наиболее удачной изданная в 2006 году книга А.Абдикаримова. 

И в заключение статьи хочу вспомнить заветную мечту Глинки связать западную фугу с русской 

музыкой узами законного брака. Применительно же к «Азбуке» А.К.Жубанова можно сказать о его 

стремлении соединить европейскую музыкальную теорию с казахским искусством как можно ближе 

с тем, чтобы воспитать новое поколение грамотных музыкантов-любителей и профессионалов и 

поднять музыкальное образование республики на новый, более качественный уровень. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. А.Жҧбанов ―Ҽн-кҥй сапары‖ Алматы 1976 ж.  

2. А.Жҧбанов ―Замана бҧлбҧлдары‖ Алматы 1963 ж. 

3. Б.Гизатов ―Академик А.Жҧбанов‖ 1972 ж. 

4. А.Жҧбанов ―Струны столетий‖  Алматы 1958 ж. 

5. А.Жҧбанов ―Музыкадағы алғашқы адым‖ Алматы 1962 ж. 

 

 

ВСТРЕЧА СТАВШАЯ СУДЬБОЙ 

(К 90-ЛЕТИЮ Г.А.ЖУБАНОВОЙ) 

 

Исмагулов А.Д. 

ҚР мҽдениет қайраткері, 

А.Жұбанов атындағы  

Ақтҿбе музыкалық колледжідиректоры 

 

 

«Говорят, жизнь коротка... но в памяти человека  

она достаточно длинная. Думаю, что даже  одной  

реальной земной жизни недостаточно, чтобы   успеть 

вспомнить пережитое даже этой   одной жизни.... 

А хотелось бы успеть...»  

 

Г.Жубанова 

 

Закончив в 1981 году Уральское музыкальное училище по специальности «теория музыки», я был 

призван в ряды советской армии. Служил в Краснознаменном среднеазиатском военном округе, в 

мотострелковых войсках, был механиком БМП (боевая машина пехоты). Чуть не попал в 

Афганистан, где тогда шла война: половину нашего батальона отправили туда, но меня оставили по 

настоянию комбата — я был его водителем. Отслужив положенных два года, демобилизовался и, 

решив продолжить свое образование, приехал поступать в Алма-Атинскую государственную 

консерваторию им. Курмангазы.  

После консультации мне посоветовали зайти к ректору. В то время (да и сейчас тоже) 

музыковедов-мужчин в консерватории был минимум: множество абитуриенток и я — в 

единственном числе, а из ста студентов-музыковедов — лишь один парень. У ректора был приемный 

день, и в холле расположились известные всей республике профессора и композиторы 



473 

 

К.Х.Кужамьяров, Н.М.Мендыгалиев. Я растерялся и не знал, куда сесть; вдруг вижу — сидит в углу 

молодой парень. Поздоровался с ним, сел рядом. Смотрю - держится уверенно, явно здесь не 

новичок. Вот и решил с ним посоветоваться, как вести себя с ректором, спросил, не злая ли она; он 

успокоил меня, сказав, что начальник — нормальная тетка, ругаться не будет, и бояться мне нечего. 

Лишь позже я узнал, что этот парнишка — Алиби Мамбетов, сын  Газизы Ахметовны Жубановой. 

Захожу в кабинет, вижу симпатичную улыбающуюся женщину. Поздоровался на казахском языке, 

стал возле дверей, покраснел от смущения. Она поняла мое состояние, пригласила  пройти, села 

рядом, мягко и доброжелательно начала расспрашивать: откуда я приехал, кто родители, сколько 

детей  в семье. Оказалось, мы с ней земляки, оба из западного Казахстана: я из Уральска, она — из 

Актюбинской области. Когда я сказал, что хочу поступать на музыковедческий факультет, но боюсь, 

так как недавно вернулся из армии и многого не помню, она говорит: «Не волнуйся, ты обязательно 

поступишь». И тут же вызывает к себе по телефону проректора, декана, зав. кафедрой, велит записать 

мою фамилию и дает им задание — проконсультировать меня как следует. Педагоги в недоумении — 

кто я такой, откуда взялся на их голову? Газиза Ахметовна объяснила им такое внимание к моей 

скромной персоне тем, что в консерватории среди музыковедов и пианистов — дефицит мужчин. Я 

немного приободрился — ведь совсем не рассчитывал найти такое отношение и понимание ситуации, 

в которой оказался. Когда все вышли, она  достала из шкафа образцы диктантов по сольфеджио, 

чтобы я мог лучше подготовиться, зная их примерную трудность. Прощаясь, Газиза Ахметовна 

протянула мне руку, потом обняла, сказав, чтобы я всегда заходил к ней, если будут проблемы.  

Как только я вышел из кабинета ректора, сразу оказался в центре внимания: проректор Лебедев 

тащит в одну сторону, декан — в другую, предлагают экзаменационные требования, консультации... 

И все спрашивают, не родственник ли я Газизы Ахметовны? По их разумению, лишь близким или 

нужным людям можно оказывать такую поддержку. И невдомек им, что Газиза Ахметовна, человек 

широкой души и  сердечной щедрости  мне, простому парню-преподавателю музыкальной школы из 

Уральска совершенно бескорыстно, по-матерински помогла, понимая, как трудно после армии 

«вписаться» в обыденную жизнь «на гражданке». И за это я благодарен ей по сей день. 

Действительно, в нашей профессии музыковеда при дефиците мужчин и избытке женщин 

молодому человеку проще сделать научную и административную карьеру. На вступительных 

экзаменах кроме меня — одни девушки, причем не только из Казахстана, но и из Бурятии, Тувы, 

Якутии... Газиза Ахметовна присутствовала на экзаменах по специальности, держалась очень 

доброжелательно, одобрительно улыбалась. 

И вот — долгожданный приказ о зачислении в консерваторию. Я решил поблагодарить Газизу 

Ахметовну, купил букет цветов и, очень волнуясь, спрятался за углом и стал ждать в коридоре, когда 

она выйдет из кабинета. Долго стоял с цветами, наконец, появилась Газиза Ахметовна, дошла до 

моего угла, и тут, как черт из табакерки, вынырнул я с букетом. Она улыбнулась, поблагодарила, 

поцеловала меня и пожелала успехов. Смущенный и окрыленный таким вниманием, я убежал. 

И начались студенческие годы. На третьем курсе, когда пришло время специализации, я попал к 

ведущему музыковеду кафедры, кандидату искусствоведения, профессору С.А.Елемановой. Под ее 

руководством занимался вопросами этноорганологии, а дипломную работу писал о деятельности 

фольклорно-этнографического оркестра «Отрар сазы».Был лично знаком с его руководителем 

Н.А.Тлендиевым, посещал репетиции этого коллектива. Маэстро отнесся ко мне доброжелательно, с 

юмором; Нургиса Атабаевич имел ту самую харизму, которая заставляла оркестр играть совершенно 

по-особому, когда именно он становился за дирижерский пульт. 

Помню, как в 1985 или 1986 году Газиза Ахметовна рассказывала нам, студентам, о своей поездке 

вместе с первой женщиной-космонавтом В.И.Терешковой на Всемирный конгресс женщин в 

Японию. На этом престижном форуме сначала выступила японка (в качестве хозяйки), затем, без 

всякого предупреждения, слово предоставили Г.А.Жубановой, как было сказано, «женщине, 

приехавшей из СССР, похожей на нас». На сцене стоял белый рояль, и она сначала сыграла 

казахскую народную мелодию, затем «Катюшу», а потом фрагмент из своего балета «Хиросима», 

сказав, что посвятила его японскому народу. Экспромт удался, зал буквально взорвался 

аплодисментами, которые долго не смолкали. А в газетах Японии Газизу Ахметовну хвалили за 

хорошо подготовленное выступление — никто не мог поверить, что это была импровизация.  

Несмотря на мировую известность Газиза Ахметовна была очень простым человеком, без всякой 

рисовки, внешнего блеска и мишуры. Рассказывала, например, как в Японии местные женщины 

хотели подарить ей платье, так как она три дня подряд надевала одно и то же, а здесь принято 

переодеваться несколько раз в день. Газиза Ахметовна просто не придавала одежде никакого 

значения, а после этого надела новый костюм, и японки это одобрили. 
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В декабре 1986 года в нашей консерватории много говорили о том, что после разгона массовой 

демонстрации молодежи в Алма-Ате всех ректоров учебных заведений вызвали в КГБ и потребовали 

опознать на фотографиях с места событий своих студентов. Газиза Ахметовна сказала, что 

музыкантов среди них нет. А на замечание о том, что такого не может быть, так как на площади пели, 

она ответила: «Покажите мне казаха, который не поет». В 1987 году Г.А.Жубанова ушла с поста 

ректора. 

По окончании консерватории в 1988 году мой преподаватель С.А.Елеманова неоднократно 

приглашала меня учиться в аспирантуре, но я хотел практической деятельности по специальности. 

При распределении мне предложили несколько вариантов работы: на казахском радио в Алма-Ате, 

лектором-музыковедом в филармонии Атырау, но я попросился в Актюбинск, где заранее 

договорился с директором музыкального училища К.У.Кожанбаевым о трудоустройстве на 

отделении теории музыки. 

В декабре 1993 года я узнал о смерти Газизы Ахметовны. Хотел поехать в Алматы, чтобы 

проститься с ней, но по семейным обстоятельствам не смог. Через год с цветами пошел на 

Кенсайское кладбище. Рядом с Г.А.Жубановой похоронен ее сын, безвременно скончавшийся; на его 

могиле — трогательная фигура жеребенка.  Ее надгробие — стелла со стихотворными строчками 

М.Цветаевой о прощании с жизнью, которые Газиза Ахметовна использовала в своем последнем 

сочинении. Выучив за одну ночь, его исполнила Государственная хоровая капелла А.В.Молодова при 

прощании с Г.А.Жубановой, выдающейся женщиной, современником которой я имел счастье быть.  
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