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Аннотация
Цель работы – исторический анализ
трудов Первого Президента Независимого
Казахстана в формировании казахстанской
идентичности и консолидации нации. В статье
освещается также роль Н.А. Назарбаева в
развитии национальной истории и исторического сознания общества.
Методологической базой исследования
являются
общенаучные
и
специальные
исторические
методы:
анализ,
синтез,
обобщение,
системный,
сравнительноисторический анализ. Основным методом при
изучении источников был сравнительнокритический анализ источников. Выводы
исследования могут быть использованы при
подготовке учебных программ, курсов по
истории Казахстана, трудов о роли личности в
истории. Научные и программные труды и
выступления Первого Президента являются и
убедительным подтверждением выдающихся
исторических заслуг и роли Н.А. Назарбаева в
становлении и развитии современной казахстанской государственности и национальной
идентичности казахстанцев.
Ключевые слова: Первый Президент,
ценности Независимости, казахстанский путь,
историческое сознание, национальная идентичность, Послание народу, Стратегия, социальноэкономическая и политическая модернизация,
конкурентоспособность.
Труды Н.А. Назарбаева представляют
собой не только ценный источник при
изучении современной истории страны, но и
имеют важное концептуальное значение в
формировании национальной идентичности
казахстанцев и консолидации общества. В
самые первые, критические, годы Независимости возникла необходимость идейного
осмысления основных направлений развития
республики. В 1992 г. вышла первая
фундаментальная
работа
Президента
Н.А.Назарбаева «Стратегия становления и
развития Казахстана как суверенного государства» [1]. В Стратегии изложено видение
Президентом принципиальных направлений и
содержания реформ во всех сферах. Так, в
области внутренней и внешней политики были
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обозначены цели по развитию сильной президентской республики; созданию
многопартийной системы; укреплению стабильности как главного условия успеха
экономических реформ; заключению с учетом геополитического положения
многосторонних и разновекторных военно-политических и экономических союзов;
повышению политического веса Казахстана в мировом сообществе; вхождению в
мирохозяйственные связи. Обозначены были и задачи в области социального развития и
идеологической сфере, такие как: обеспечение достаточного уровня благосостояния всех
граждан; стабильности и межэтнического согласия, сохранение национально-культурного
многообразия, плюрализма в политике и воспитание казахстанского патриотизма. Таким
образом, концептуальная модель развития Казахстана предусматривала создание
общества открытого типа, демократического, миролюбивого государства [1, с. 33-36].
Вслед за первой работой появилась одна из самых значимых статей Н. Назарбаева,
опубликованная в «Казахстанской правде» в 1993 г., которая называлась: «Идейная
консолидация общества как условие прогресса Казахстана». Именно консолидация стала
идейной платформой Независимости страны. Эпиграфом к книге были слова Президента:
«Достижение реальной независимости требует политической, интеллектуальной,
духовной поддержки. Нам необходимо обеспечить не только экономический,
организационный, кадровый прорыв на этих направлениях, но создать атмосферу,
консолидирующую общество. И здесь не обойтись без идейного осмысления нашей
деятельности, рассчитанной как на ближайшую, так и отдаленную перспективу» [2, с. 22].
Своими размышлениями о том, как удалось в те трудные годы консолидировать
нацию и направить общественные силы республики в созидательное русло, Н.А.Назарбаев
поделился в своей книге «Без правых и левых», изданной в Москве в 1992 г. [3]. В
выработке модели национальной идентичности граждан Казахстана и в целом
концептуальных основ государственной политики основополагающее значение имела
одобренная распоряжением Президента Казахстана 23 мая 1996 г. «Концепция
формирования государственной идентичности Республики Казахстан», в которой
отмечалось: «Этническим центром казахов является Казахстан. Нигде в мире они не
обладают другой государственностью, которая бы проявляла заботу о сохранении и
развитии казахов как этноса, об их культуре, образе жизни, языке, традициях» [4].
Глубокий теоретический и практический смысл имеют выражающие стратегическое
видение Президентом перспектив национальной идентичности: «стратегической
тенденцией в развитии государственной идентичности является становление в
перспективе государства-нации» [4]. Руководство нашей страны с самого начала
ориентировано на современное понимание нации как согражданства и идеи нациигосударства, связи нации и государственности.
Весьма содержательным источником являются Послания Президента народу
Казахстана. Стратегическое Послание Президента 1997 г. стало мощным толчком к
формированию государственной идеологии Казахстана и консолидации общества.
Нынешние поколения казахстанцев прочно запомнили семь приоритетов первой
Стратегии: укрепление национальной безопасности; внутриполитическая стабильность и
консолидация общества; экономический рост, базирующийся на развитой рыночной
экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций; здоровье, образование и
благополучие граждан; энергетические ресурсы; инфраструктура, в особенности
транспорт и связь; профессиональное государство, ограниченное до основных функций
[5].
С 2004 г. в Посланиях и других выступлениях Главы государства термин
«конкурентоспособность» становится сквозным понятием. Следует также подчеркнуть
консолидирующее значение этого термина для всех казахстанцев. Ведь
конкурентоспособность нации и успешная интеграция Казахстана в мировую экономику и
сообщество стали обозначаться как главная национальная идея в Послании от 1 марта
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2006 г. «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» [6]. Идея
конкурентоспособности нации и государства получила свое дальнейшее развитие в
Послании Президента народу от 28 февраля 2007 г. «Новый Казахстан в новом мире», в
котором поставлены задачи перехода казахстанской экономики на качественно новый
технологический уровень [7].
Все ежегодные обращения Президента к народу становятся заметными событиями
политической жизни, имеют мобилизующее значение, и общество воспринимает их как
руководство к дальнейшим действиям. Консолидирующий смысл несут символика и
названия Посланий Лидера страны. Так, в Послании от 29 января 2010 г. «Новое
десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» Президент
обнародовал Стратегию развития Казахстана до 2020 г. [8]. В Послании народу
Казахстана от 28 января 2011 г. «Построим будущее вместе!» Лидер страны выдвинул
приоритеты ускоренной экономической и социальной модернизации общества [9].
Следует выделить отдельные Послания Президента народу, в которых акцент сделан на
вопросах социальной модернизации: это «Казахстан на пути ускоренной экономической,
социальной и политической модернизации» (2005 г.), «Рост благосостояния граждан
Казахстана – главная цель государственной политики» (2008 г.), «Социальноэкономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» (2012 г.).
Знаковое значение имеет Послание Президента Казахстана – Лидера Нации
Н.А.Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося
государства» (Астана, 14 декабря 2012 г.). Президент констатировал, что большинство
задач, поставленных в Стратегии-2030, успешно решены. Н. Назарбаев выдвинул новую
продуманную программу действий страны на ближайшие три десятилетия и поставил
главную цель, стоящую перед Казахстаном, - вхождение в пул 30 самых развитых держав.
В Стратегии выработаны семь приоритетов: экономическая политика нового курса,
всесторонняя поддержка предпринимательства, новые принципы социальной политики –
социальные
гарантии
и
личная
ответственность,
дальнейшее
укрепление
государственности и развитие казахстанской демократии, последовательная и
предсказуемая внешняя политика, новый казахстанский патриотизм [10]. В 2012 г.
Н.А.Назарбаевым была выдвинута идея Общества Всеобщего Труда как альтернатива
идеологии потребления [11].
В Стратегии-2050» особое внимание уделено формированию нового казахстанского
патриотизма, роли интеллигенции в укреплении общенациональных ценностей,
необходимости продолжения работы по формированию исторического сознания общества
[10]. В Послании Президента народу от 17 января 2014 г. «Казахстанский путь-2050»:
Единая цель, единые интересы, единое будущее» была представлена Концепция
вхождения Казахстана в Топ-30 развитых государства мира [12]. Очередное Послание
Президента народу «Нұрлы жол - путь в будущее» от 11 ноября 2014 г. является новым
ключевым этапом в инфраструктурной истории страны, которое сформулировало новую
экономическую политику Казахстана на предстоящие кризисные годы [13]. Анализ
ключевых положений президентских посланий и хода их реализации показывает, что с
самых первых критических периодов становления независимости до нынешнего этапа
успешного, состоявшегося государства смелые и амбициозные стратегические идеи и
инициативы Президента Н.А. Назарбаева по реформированию всех сфер общества
проходили испытание временем и всегда поддерживаются народом Казахстана.
Через призму программных и фундаментальных трудов Н.А. Назарбаева
прослеживается весьма весомая его роль в идейном осмыслении процессов
идентификации в Казахстане, позиционировании и определении места страны и нации в
мире, в формировании исторического сознания казахстанцев. В своих книгах «В потоке
истории», «В сердце Евразии», «На пороге ХХI века» и других Н. Назарбаев дает обзор

8
широкого горизонта национальной истории казахского народа и подчеркивает
преемственность традиций государственности. Лидер нации всегда проявляет взвешенную
мудрую позицию и в вопросах языкового строительства. Президент постоянно
подчеркивает консолидирующую роль государственного языка в полиэтничном
Казахстане как инструмента строительства нации. В Стратегии-2050 Н.А. Назарбаев
отметил: «Ответственная языковая политика является одним из главных
консолидирующих факторов казахской нации». Эту мысль Президент страны развил в
образных символах: «Наш суверенитет, наша независимость наконец-то обретет то, что
скрепляет нацию, цементирует ее, – это родной язык. Это главный бриллиант в короне
суверенности нашего государства»; «язык – консолидатор народа», «казахский язык – это
наш духовный стержень»; «казахский народ и государственный язык выступают как
объединяющее ядро развивающейся казахстанской гражданской общности». В Послании
поставлена задача достижения такого уровня, когда «уже к 2025 году казахский язык
станет главенствовать во всех сферах жизни, станет языком повсеместного общения».
Глава государства предложил разумно подойти к модернизации казахского языка,
«сделать язык современным; сохраняя традиции языка, развивать все его богатство,
разнообразные его лексические пласты; искать консенсус в вопросах терминологии» [10].
Размышления Президента Казахстана у подножия священной горы Улытау в ходе
поездки в Жезказганский район Карагандинской области 23 сентября 2014 г. о древней
истории казахов и будущем Казахстана продолжают находить отклик среди научнотворческой общественности.
Глубокое знание истории народа позволяет Президенту быть генератором, творцом
национальной идеи, которая со времени обретения независимости государства меняла
свое содержание. «Формула национальной идеи лежит в пространстве национальной
истории, - писал Глава государства в первой своей книге о национальной истории [14, с.
233]. 17 апреля 2014 г. в Послании народу «Казахстанский путь-2050» Лидером нации
была озвучена национальная идея «Мәңгілік Ел». Официальное объявление Главой
государства празднования в 2015 г. исторической даты - 550-летия Казахского ханства
стало еще одним подтверждением важности идеи «Мәңгілік ел» как основы национальной
идеологии и консолидации общества. В своих выступлениях Глава государства неустанно
подчеркивает священный смысл Независимости государства и ее ценностей. На
торжественном собрании по случаю Дня Независимости 14 декабря 2013 г. Н.А.
Назарбаев сформулировал 7 главных ценностей Независимости: «наша священная и
достойная страна, Мәңгілік Ел; единство народа; наша культура и родной язык;
индустриально-инновационная экономика; Общество Всеобщего Труда; столица Астана;
глобальная отвественность и общие для всего человечества инициативы» [15].
Священные ценности для каждого казахстанца Президент озвучивал неоднократно в
своих проникновенных размышлеиях в интервью журналистам ведущих телеканалов
страны. Эти же стержневые идеи-ценности Глава государства развил в своем выступлении
на XVI съезде партии «Нур Отан» 11 марта 2015 г., в котором в числе пяти
институциональных реформ в качестве четвертой сформулировал создание «нации
единого будущего», понимаемой в гражданском, политическом смысле. Глава государства
в период новой электоральной кампании по выборам Президента страны отметил: «Мы
добились значительных успехов в развитии собственной модели стабильности и согласия.
Конституция Казахстана гарантирует равенство прав всех граждан независимо от расовой,
этнической, религиозной и социальной принадлежности. Вместе с тем, необходимо
дальнейшее укрепление казахстанской идентичности. Она должна основываться на
принципе гражданства. Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести
один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям. Консолидирующие
ценности на базе идеи Мәңгілік Ел - это гражданское равенство; трудолюбие; честность;
культ учености и образования; светская страна – страна толерантности. В этом случае
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гражданство будет самым надежным фундаментом устойчивого и успешного
государства» [16].
Таким образом, научные и программные труды и выступления Первого Президента
имеют консолидирующее для нации значение. Они являются убедительным
подтверждением выдающихся исторических заслуг и роли Н.А. Назарбаева в обеспечении
стабильности
и
развитии
независимого
Казахстана,
межэтнического
и
межконфессионального согласия, защиты прав и свобод человека и гражданина, единства
казахстанского народа.
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ТҮЙІН
Жұмыстың мақсаты – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың еңбектеріне мемлекеттің заманауи
тарихын зерттеудегі дереккөз ретінде тарихи талдау жасау. Мақалада ұлттың бірегейлігін және
қоғамның тарихи санасын қалыптастырудағы Н.Ә. Назарбаевтың рөлі сипатталған.
Зерттеу жұмысының әдістемелік базасы ретінде жалпы ғылыми және арнайы тарихи әдістер
қолданылды: сараптау, синтез, жалпылау, жүйелік, салыстырмалы-тарихи талдау. Дереккөздерді
зерттеу кезінде дереккөздерге салыстырмалы-сыни талдау жүргізу әдісі негізгі әдіс ретінде
пайдаланылды. Зерттеудің нәтижелерін Қазақстан тарихы бойынша оқу бағдарламалары мен
курстарға пайдалануға болады.
RESUME
The purpose of the article is to give a historical analysis of the works of the First President of
independent Kazakhstan as a source for the study of the modern history of the country. The article
highlights the role of N.A. Nazarbayev in the development of national identity and formation of the
historical consciousness of society. Scientific and special historical methods such as analysis, synthesis,
generalization, systematic, comparative historical analysis are methodological bases of the study. The
comparative critical analysis of the sources was the main method in the study of the sources. Conclusions
of the research can be used in the preparation of curricula, courses on the history of Kazakhstan, works on
the role of the individual in history.
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Қазақстанның Азия
Тынық Мұхиты
аймағындағы
мүдделері

Аннотация
Мақалада Қазақстан Республикасының
көпвекторлы саясатында Азия Тынық Мұхиты
аймағының алатын орны ерекше екендігі
қарастырылады. Автор Қазақстанның Азия
Тынық Мұхиты аймағындағы ішкі және
сыртқы саясатының өзара байланысына талдау
жасайды. Мақалада Қазақстанның Азия Тынық
Мұхиты аймағындағы басты мүдделері:
қауіпсіздік мәселесін қамтамасыз ету, ұлттық
экономиканы дамыту үшін қолайлы жағдай
туғызу, Қазақстанның аймақтық интеграциялық үдерістерге тартылуы сараланған.
Түйін сөздер: жаһандану, көпвекторлы
саясат, дипломатиялық қатынас, Азия Тынық
Мұхиты Аймағы, қауіпсіздік мәселесі, ұлттық
экономика, аймақтық интеграция.
Қазір уақыт жаһандану жағдайында
Қазақстанның сыртқы саясатының азиялық
векторын дамытуды жаңа көзқараспен қарауды
талап етіп отыр. Жаһандану мемлекеттің
ұлттық саясатын қалыптастыруға ықпал етеді.
Қазақстан Республикасының сыртқы саяси
басымдықтары
мемлекеттіліктің
нығаюы,
әлеуметтік-экономикалық
реформалармен,
қоғамның демократиялық құқықтық негізінің
қалыптасуымен тығыз байланысты.
Қазақстан мемлекеті басшылығы елдің
сыртқы саясатын қалыптастыру, халықаралық
мәртебесін бекітуде өте күрделі жағдайды
басынан кешірді. Елдің алдында ішкі және
сыртқы саясатта шешілмеген мәселелер өте
көп. Қазіргі әлемде олардың басым бөлігін
жалғыз шешу мүмкін емес. Жаһандану
жағдайында әлемде жергілікті мәселелер
азайып, Қазақстанның Азия Тынық мұхиты
аймағындағы саяси мүдделерін айқындау
объективті қажеттіліктен туындап отыр.
Қазақстан сыртқы саяси қызметінде
көпвекторлы принципті басшылыққа ала
отырып, әлемнің барлық елдерімен дерлік
дипломатиялық қатынас орнатып, маңызды
халықаралық ұйымдарға кірді. Азиядағы өзара
іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі
кеңес, Шанхай ынтымақтастығы ұйымына
кіріп, 2014 жылдың 29 мамырында Астанада
Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы
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шартқа қол қойылса, 2014 жылдың 14 қазанында ратификацияланды. Азиядағы өзара ісқимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес, Шанхай ынтымақтастығы ұйымы Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың аймақты біріктіруге бағытталған
бастамаларының бірі еді.
Әлемдік қауымдастыққа кірудің интеграциялану жолында Қазақстанның алдында
тұрған мәселелерді жаңаша шешу міндеті тұр. Орталық Азия, оның ішінде Қазақстан
көптеген ірі мемлекеттердің мүдделерінің тоғысқан аренасына айналып отыр. Қазақстан
әлемдік қауымдастық тарапынан қаржылық-экономикалық, саяси, дипломатиялық қолдау
көрсетуге мүдделі.
Қазақстан 2030 стратегиясында, Шығыс Азияның неғұрлым серпінді дамыған елдері
- табиғи ресурстары жоқ елдер. Осының бәрінде жетекші фактор - адамдардың өзі,
олардың ерік-жігері, күш-қуаты, табандылығы, білім-білігі екенін тағы да дәлелдей
түсетіндігі сараланған еді. Сондықтан әлемнің осындай тәжірибесін үйрену керектігі
ескертілді.
Әрі Қазақстан 2030 стратегиясында «Азияның ең кедей елдерінің кейбірінің отыз
жыл ішінде қайыршылықтан оңалып, индустриялы мемлекеттерге айналғанын сіздердің
көпшілігіңіз білесіздер. Алғашқылары Корея, Тайвань және Сингапур болса, ал қазір
оларға Малайзия, Индонезия және Тайланд қосылды. Біздің ұлы көршіміз — Қытай
жоғары қарқын танытып отыр. Индия мен Бразилия да өз қуатын еселей түсіп келеді.
Осыдан қырық жыл бұрын Сингапур өз тәуелсіздігін алған кезде, жан басына шаққанда
200 долларға жетпес табысы бар әлемдегі ең кедей елдердің бірі еді. Бүгінгі таңда
сингапурлықтардың жан басына шаққанда 20 мың доллардан асатын табысы бар. Өзінің
халқы, этникалық құрамы жөнінен және басқа да «көптеген» параметрлері бойынша бізге
ұқсас ел, Малайзия да 20 жылға жетпейтін уақыт ішінде өз азаматтарының өмір сүру
деңгейін 10 есе арттыруға қол жеткізді. Осындай табыстарының нәтижесінде бұл елдер
күллі әлемде Азия Жолбарыстары ретінде танылып отыр. Қазақстан өзінің күллі
мүмкіндіктерімен нақ осындай нәтижеге қол жеткізе алмайды дейтін себептер бар ма?
Ондай себептер жоқ. 2030 жылға қарай Қазақстан Орталық Азия Барысына айналады және
өзге дамушы елдер үшін үлгі болады деп сенемін» үлкен сенім артылды [1].
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Астанада 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 2050
стратегиясында біздің еліміз халықаралық прогрессивті бастамаларды бәрін одан әрі
қолдап, жаһандық қауіпсіздікке үлесін қоса беруі керектігін ескертіп, Біз озық қарқынмен
Азия-Тынық мұхиты аймағының елдерімен экономикалық тұрғыдан жақындасуға тиіспіз.
Бұл бізге тек экономикалық дивиденд беріп қана қоймайды, сыртқы саясатымыздың
теңгерімділігін де нығайта түсетіні айтылды [2].
Қазақстан Азия Тынық Мұхиты аймағындағы: Қытай, Жапония, Корея
Республикасы, Тайланд, Филиппин, Малайзия, Индонезия т.б. елдермен тиімді
қатынастарды дамытуға аса көңіл бөліп отыр.
Қазіргі жаһандану жағдайында Қазақстанның халықаралық аренадағы қызметін
талдау, Азия Тынық Мұхиты аймағындағы елдермен ынтымақтастығын зерттеу өзекті
болып саналады. Әрі жаһандану жағдайында Қазақстанның қауіпсіздігін, саяси
тұрақтылығын сақтауда мемлекеттің сыртқы саяси белсенділігін арттырып, халықаралық
байланысын кеңейту керек.
Қазіргі кезеңде әлем тарихтың жаңа кезеңіне аяқ басып, оның екі негізгі мазмұны
айқындалып отыр.
Бірінші – әлемдік тарих ағымына Батыстың ықпал өтуінің аяқталу кезеңі.
Екінші – әлемдік сахнаға Азияның қайта оралуы.
Малайзияның премьер-министрі Наджиб Тун Разак: «19 ғасыр Ұлыбританияға
қараса, 20 ғасыр АҚШ-қа қарады, 21 ғасырда Азия көшбасшыға айналады» деген ойын
айтса, ол бүкіл әлемге кеңінен тарады [3].
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Әлемдік тәртіптің болжамы неге сүйенеді деген мәселеге келсек, оның негізі
өндірістің, сауда көлемінің артуына, валюта қорына байланысты. Бүгінде үлкен ойынның
ең басты көзірі ядролық арсеналдар, әскердің саны емес экономикалық көрсеткіштер
болып отыр.
Азияның жетекші экономикалық субъектілері өсу қарқынын сақтаса, Азияның ІҰӨ
2050 жылы 148 трлн. АҚШ долларына жетуі мүмкін деген болжам жасалды. Онда 3 млрд.
астам адам кедейшілік шегінен арылып, Азиялық ғасыр келетіндігін атап көрсетіліп,
Кытайға ерекше басым назар аударылған еді [4].
Азия әралуан және басы бірікпеген. Қытай, Жапония, Корея, Въетнам және Оңтүстік
Шығыс Азия елдері мәдениетінің кейбір ортақ мазмұны мен экономикалық
стратегиясының ұқсастығымен ерекшеленеді. Бірақ Индия, Таяу Шығыс және Қиыр
Шығыс арасындағы Азия басқаша. Азияда ортақ шешім қабылдайтын Солтүстік
атлантикалық келісім ұйымы (НАТО) мен Еуропалық Одаққа сәйкес келетіндей ұйымдар
жоқ.
Азиядағы мемлекетаралық ірі бірлестік - Азия-Тынық мұхиты экономикалық
ынтымақтастығы (АТЭС) Тынық мұхитының екі жағалауын қамтып отырған, әзірше
экономикалық форумға мүше елдердің атқарушы қызметін ғана атқарады.
ХХІ ғасырда елдердің ұлы және екінші деңгейдегі, жетекші деген түсініктері ескірді.
Қазіргі кезеңде жаһандық басқару жүйесінде дамыған және дамушы елдердің мүдделері
ескерілу керек.
Сонымен қатар халықаралық қатынастар толеранттылық және сенім негізінде
құрылу керек. Бұл этника аралық, дінаралық, мәдениетаралық өзара құрмет қана емес.
Толеранттылық геосаяси күші, ықпалы, тарихи сабақтастық, экономика мен қоғам дамуы
деңгейінен тысқары мемлекеттер арасындағы қатынастар болуы қажет.
Еуропа мен Азия – біртұтас континент. Бүгінгі күні бұл идея ықпалды халықаралық
ұйымдар ықпалы аясында үлкен резонансқа ие болуда. ХХІ ғасыр жаңа интеграциялық
одақтар мен үлкен аймақтық ұйымдар кезеңіне айналады.
Еуразия адамзаттың өсі болып саналатын континент оның тағдырын айқындайды.
Мұнда әлем халқының 75%-ы тұрып, әлемдік ІҰӨ-нің 60%-ы өндіріледі. Әлемдік
энергоресурстардың төрттен үш бөлігі сақталған.
Еуропа мен Азияның интеграциялануын уақыт көрсетеді. Бұл міндетті түрде жүзеге
асады. Бұл үлкен субконтинентте тұратын халықтардың экономикалық дамуы мен әлауқатын арттыруды талап етеді. Қазақстан да өзінің іскерлік қоғамдық және мәдени
байланыстарды кеңейту транспорттық коммуникациялық құрылымды дамыту, сауданы
ынталандыру, инвестицияның өзара әрекеті, энергетикалық әріптестікте маңызды рөл
атқарады.
Еуразиялық одақ жаһандық жобалардың бірі болып саналады. Жаңа әлемдік
архитектураның шектеулі құрамдас бөлімдерінің бірі болып табылады. Сондықтан
Қазақстан мемлекетінің басшысы еуразиялық инновациялық технологиялық кооперация
бірлескен бағдарламасын жасап, қабылдауды ұсынды. Еуразиялық одақ евроатлантикалық
және азиялық ареалдың дамуын байланыстыратын, Еуро одақ, Шығыс, Оңтүстік Шығыс
және Оңтүстік Азияның экономикасын динамикалық байланыстыратын көпір. Қазақстан
сыртқы саясатының азиялық векторы Азия - Тынық Мұхит, Солтүстік Шығыс Азия, Таяу
Шығыс, Оңтүстік Азия, Орталық Азия аймақтарымен ынтымақтастықты дамытуды
көздейді [5].
Азия - Тынық мұхиты аймағы елдері алдағы уақытта әлемдік экономикада ғана емес,
саяси дамуда маңызды рөл атқарады.
Қазақстан дипломатиясы Азия Тынық мұхиты аймағында үш өзара байланысты
міндеттерді шешуге мүдделі:
- біріншіден, қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- екіншіден, ұлттық экономиканы дамытуға сыртқы қолайлы жағдайлар туғызу;
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- үшіншіден, аймақтық интеграциялық процестерге белсенді қатысу.
Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Индонезия, Малайзия және басқа «қиыр
шығыстық (азиялық) жолбарыстар» әлемдік экономикалық потенциалының 1/5-ін
құрайтын Азия - Тынық Мұхиты аймағының интеграциялық ядросын құрайды.
Сондықтан осындай жаңа рөлге ие болып отырған кең аймақ сарапшылардың айтуы
бойынша «тынықмұхиты эрасының кезеңі» деп саралануда.
Азия - Тынық Мұхиты аймағында Еуропадағыдай ЕуроОдақ тәрізді біртұтас
бірлестік жоқ. Оның орнына бірнеше форматтағы, әртүрлі мақсатты көздеген: АзияТынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы (АТЭС), Оңтүстік Шығыс Азия
мемлекеттерінің қауымдастығы (АСЕАН), Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттерінің
қауымдастығы Аймақтық Форумы (РФА), Азия-Европа Форумы т.б. Қазақстан Азия
Тынық Мұхиты аймағына мүшелікке кіру мәселесі әлі шешілмеген бірнеше аймақтық
бірлестіктер бар. Бақылаушы статусына ие болу Қазақстанның Азия Тынық Мұхиты
аймағының интеграциялық процесіне кірудің ең тиімді жолдарының біріне айналып отыр.
Қазақстан Оңтүстік Шығыс Азия Азия - Тынық Мұхиты аймағындағы
интеграциялық процестердің ірі алаңы мен сауда экономикалық ірі әріптес ретіндегі
аймағы болғандықтан қызығушылық танытып отыр. Астана Оңтүстік Шығыс Азия
мемлекеттерінің қауымдастығы (АСЕАН) және оның жекелеген мүшелерімен
ынтымақтастық орнатуға ниет білдіруде. Астана Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттерінің
қауымдастығы (АСЕАН) басқа аймақтық ұйымдарға қарағанда ырғақты дамуымен
ерекшеленді Әсіресе Қазақстан Республикасының Малайзия, Индонезия, Въетнам т.б.
елдермен қатынастары даму үстінде.
Оңтүстік Шығыс Азия аймағы Азия - Тынық Мұхиты аймағының субрегионы
ретінде экономикалық дамудың және әлеуметтік модернизацияның жоғары қарқыны
жөнінен аймақта маңызды орын алады. Сондықтан Қазақстан Республикасы осы
аймақтардағы болып жатқан өзгерістерге талдау жасап және жаңа жағдайларға баға беруі
қажет.
Қазақстанның Оңтүстiк-шығыс Азия елдерінің қауымдастығына кіруі осы
стратегиялық маңызы зор субрегионның теңқұқықты ойыншысына айналуға мүмкіндік
берер еді. Осы жағынан алғанда Қазақстан өз әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік алады.
Астана Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерінің қауымдастығына (АСЕАН) толық мүше ретінде
ынтымақтастықты белсендендіру қажеттігі жөнінде бірнеше рет ұсыныс білдірді.
Қазақстан Оңтүстiк-шығыс Азия елдерінің қауымдастығына мүшелікке кіру ғана емес
оның сауда экономикалық ынтымақтастастықтан тысқары халықаралық диалог жүргізетін
институттарына қатысуды қалайды [6].
Қытайдың қатысуымен еркін сауда аймағын құру мен алдағы уақытта жаңа
суперэкономикалық аймақты құру Қазақстанның Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттерінің
қауымдастығына (АСЕАН) толық мүше ел ретінде кіруі ниетін белсендендіреді.
Қазіргі
кезеңде
Азия-Тынық
Мұхиты
экономикалық
ынтымақтастығы
ұйымында(АТЭС) әлемдік экономиканың жартысы шоғырланған, соңғы онжылда әлемдік
экономикалық өсімнің 70 пайызын құрап отыр. Сондықтан Қазақстан Азия-Тынық
мұхиты экономикалық ынтымақтастығы ұйымының (АТЭС) толыққанды мүшесі болуға
әлі үміттене алмайды.
Географиялық жағынан ауқымы экономикалық және әскери күші, демографиялық
потенциалы жоғары Азия - Тынық Мұхиты аймағының елдері үшін ортақ аймақтық және
ерекше ұлттық мүдделері өзара қабысып қана қоймай, бірі-бірімен қайшылығының болуы
Қазақстанның бұл аймаққа алдын ала ойластырылған, салмақты көзқараспен қарауын
талап етеді.
Шығысазиялық қауымдастық (ВАС) бүгінде Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттерінің
қауымдастығы (АСЕАН) 10 елін сонымен қатар Австралия, Индия, Қытай, Жаңа
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Зеландия, Корея Республикасы, Ресей Федерациясы, АҚШ, Жапония елдерін де біріктіріп
отыр.
Шығысазиялық қауымдастық (ВАС) аймақтық құрылымдар мен көпжақты
ынтымақтастықты дамытуда аймақтық қауіпсіздікті нығайтудың және әріптестік
қатынастарды реттеудің маңызды механизміне айналуы мүмкін.
Қазақстан Азия - Тынық Мұхиты аймағының ырғақты дамып отырған АҚШ, ҚХР,
Жапония, Оңтүстік Корея және басқа елдерімен қарым-қатынаста едәуір табыстарға жетті.
Алайда ынтымақтастықтың және әріптестіктің әлеуеті шешілмеген күйінде келеді.
Қазақстанның АӨСШК, ШЫҰ, КО тәрізді аймақтық ұйымдар мен қауымдастықтарта
маңызды орын алуына көптеген елдер қызуғышылық танытып отыр. Сондықтан осы
ұйымдар шеңберінде Қазақстан үшін Азия - Тынық Мұхиты аймағының аймақтық
қауымдастықтар мен олардың жекелеген елдерімен қатынасты қалай құру керектігі
мәселесі туындайды.
Қазіргі кезеңде Қазақстанның сыртқы саяси қызметінде Азия - Тынық Мұхиты
аймағындағы елдермен сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге маңызды
басымдық беріп отыр.
Бұл бағытта алға ұмтылыс: екі жақты қатынастар, ең алдымен Азия - Тынық Мұхиты
аймағының жетекші державаларымен мемлекетаралық байланыстарды нығайту арқылы
көпжақты ынтымақтастық деңгейіне шығуды көздейді.
Қазақстан сыртқы саясатында көпвекторлы принципті ұстана отырып, Азия - Тынық
Мұхиты аймағындағы елдермен халықаралық қатынасты кеңейтіп және ынтымақтастықты
нығайтуға басты назар аударады. Әрі Қазақстан қазіргі әлемде саяси-экономикалық
тұрақтылық және қауіпсіздікті сақтауға лайықты үлес қосып келеді.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается особое место Азиатско-Тихоокеанского Региона в многовекторной
политике Республики Казахстан. Автор показывает взаимосвязь внутренней и внешней политики
Казахстана и стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. В статье проанализированы главные
интересы Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском Регионе: обеспечение проблемы безопасности,
создание благоприятных внешних условий для развития национальной экономики, активное
подключение к региональным интеграционным процессам.
RESUME
In the article there has been considered a special place of the Pacific Asian Region in the multivector policy of the Republic of Kazakhstan. The author shows the relationship between the domestic and
the foreign policy of Kazakhstan in the countries of the Pacific Asian Region. In the paper there have
been analyzed the main interests of Kazakhstan in the Pacific Asian Region: ensuring of security issues,
the creation of favorable external conditions for the development of the national economy, active
involvement in regional integration processes.
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Аннотация
Статья посвящена истории образования
Казахского ханства. В истории Казахстана
проблемы государства и государственности у
казахов занимают центральное место, так как с
них начинается собственно история казахского
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Первые государственные образования на
территории Казахстана, как свидетельствуют
источники, возникли в 1 тысячелетии до н.э. Их
создателями были саки (скифы), уйсуни и
канглы, которые в IIIв.до.н.э.-Vв.н.э. испытали
большое влияние гуннов (хунну) в связи с их
массовым перемещением на Запад. Эпоха
великого переселения народов в значительной
мере изменила этническую и политическую
карту Казахстана. С V в. на историческую арену
выходят
тюрки, племенные
объединения
которых создали на территории Казахстана
различные государства.
Вся евразийская ойкумена от Крыма и
Северного Причерноморья до озера Балхаш,
граничащая на юге со средним течением
Сырдарьи, с ХI века в персидских источниках
называлась Дешт-и Кыпчак - Кипчакская степь,
по имени тюркского племени кипчак (половцы).
В ХIII в. в результате монгольских завоеваний
вся Великая степь вошла в состав улуса Джучи,
известного в литературе как Золотая Орда. На
протяжении двух столетий Золотая Орда была
самым могущественным государством на всем
евразийском пространстве. Помимо территории
Казахстана, в нее входили Крым и Северное
Причерноморье, Русь, Северный Кавказ, Хорезм,
Западная Сибирь. Признавая военную мощь
Золотой Орды, правители стран Европы
стремились поддерживать с ней дружеские
отношения.
В ХV в. Золотая Орда распалась на множество государств, одним из них было ханство
Абулхаира или Государство кочевых узбеков. В
ХIV-ХV вв. восточная часть Дешт-и Кыпчака,
простиравшаяся от Яика до Балхаша, называлась
«страной узбеков», а население - «узбеками» или
«узбек-казахами». В поэтическом шежире Шал
акына (1748-1819) есть такие строки: «Тоқсан
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баулы өзбек кайрылыпты» [1.С. 135]. В смысловом переводе это означает, что узбеки,
составляющие 90 родов и поколений, разделились или распались на части в местечке
Танбалы. Одна из этих частей во главе с султанами Жанибеком и Кереем (Гиреем),
потомками известного правителя Золотой Орды Орыс хана (1368-1377), основала в ЮгоЗападном Жетису в 1465-1466 гг. Казахское ханство. Другая часть, возглавляемая
Мухаммадом Шайбани, внуком Абулхаир хана, устремилась в Туркестан, но вытесненная
казахскими ханами, удалилась в конце ХV в. в Среднюю Азию и дала термин «узбек» с
этническим значением целому народу.
Образование Казахского ханства в долинах Чу и Талас явилось закономерным и
логичным итогом тех социально-экономических и этнополитических процессов, которые
разворачивались на обширной территории Сары-Арки, Туркестана и Семиречья в ХIV-ХV
вв. Оно создало условия для завершения процесса этногенеза казахской народности,
присоединения к нему родственных племён, формирования этнической территории
казахов.
Важнейшим ареалом исторического развития казахского народа с незапамятных
времён являлся южный Казахстан с его городами, расположенными в бассейне Сырдарьи.
Этот регион в истории больше известен под названием Туркестан. Уже в ХIV в. он
становится центром политической жизни Восточного Дешт-и Кыпчака. Сюда, в город
Сыгнак, перенесли свою столицу в ХIV в. правители Ак-Орды. То же самое сделал хан
Государства кочевых узбеков Абулхаир в 40-е годы ХV в. С Туркестаном тесно связано
развитие собственно казахской государственности. Хотя в силу исторических
обстоятельств Казахское ханство возникло в западном Жетису, его основатели
осознавали, что без распространения их власти на Туркестан они не могут рассчитывать
на преодоление разобщенности и раздробленности казахского народа.
Выгодное положение туркестанских городов на стыке оседло-земледельческого
региона с кочевой степью и на перекрёстке магистральных торговых путей сделало их
центром экономической и политической жизни Казахстана. В силу этих обстоятельств на
землях Туркестана сходились этнические территории всех трёх жузов. Владение
присырдарьинскими городами-крепостями создавало предпосылки для укрепления
военной и экономической мощи их правителей. Именно поэтому здесь, в Туркестане,
сталкивались противоположные интересы правителей соседних государств. Именно
поэтому первые казахские ханы вели упорную борьбу за присырдарьинские города,
являвшиеся составной частью этнической территории казахов.
В период становления и упрочения казахской государственности против её
правителей выступали шайбанидские, а позже - аштарханидские правители Бухарского
ханства. Они с не меньшим упорством, чем казахские ханы, сконцентрировали свои
усилия на захвате городов Туркестана. Это длительное противостояние, в конце концов,
решилось в пользу казахских правителей. Последнюю точку в этой борьбе поставил хан
Тауекель, установив в 1598 г. суверенитет Казахского ханства на Ташкент. В XVI в.
завершается формирование этнической территории казахов.
Развитие Казахского ханства в XVII в. протекало в сложной внутриполитической и
международной обстановке. В начале века хану Есиму (1598-1628) пришлось вести
упорную борьбу против сепаратизма султанов, один из которых, Турсун Мухаммад, в
Ташкенте объявил себя ханом и стал вынашивать враждебные замыслы против Есим хана.
Хотя борьба за власть двух ханов кончилась гибелью Турсуна и победой Есим хана,
однако обстановка в стране оставалась сложной. В борьбе с сепаратизмом султанов Есим
стал опираться на родоплеменную знать. При нем стал набирать силу институт бийства.
Эти и другие изменения нашли отражение в законодательных актах, известных как
«Есімханның ескі жолы» (Древний путь Есим хана).
В первые десятилетия XVII в. участились военные походы ойратских тайш на города
Туркестана, сопровождавшиеся грабежами и уводом пленных. В ответ на эти действия
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ойратов Есим хан совершил против них несколько удачных походов, которые принесли
ему славу батыра. Казахи называли его «енсегейбойлы ер Есим» (высокорослый храбрый
Есим).
Линию Есим хана на укрепление Казахского ханства после его смерти в 1628 г.
продолжил его преемник Жангир хан, вся сознательная жизнь которого прошла в борьбе
против ойратов. Ойраты, казахи их называли калмаками (калмыки), заселяли западную
Монголию. В 20-е годы XVII в. первый ойратский союз, состоящий из чоросов, дербетов,
торгоутов и хошоутов, переживал политический кризис, вызванный поражением от
казахов и внутренними распрями. В результате этих процессов хошоуты продвинулись на
Тибет, торгоуты во главе с Хо-Урлюком в 1618 г. через север Казахстана ушли на южный
Урал. В 1632 г. эта ветвь калмыков, вытеснив казахов и ногаев, поселились в низовьях
Волги [2, с. 539].
В 30-е годы ойратский хан Харахула предпринял попытку объединить оставшихся
ойратов в одно государство. С его именем связано образование государства под названием
Джунгария. Джунгарское ханство - ойратское государство (1635-1758), существовавшее
на территории между озером Балхаш, горами Тянь-Шань и верховьями Иртыша (часть
терр. совр. Сев.-Зап. Китая). Вскоре Харахула умер, и процесс объединения ойратов
завершился при его преемнике Батурехунтайджи (1635-1653). При Батуре Джунгарское
ханство окрепло. В 1640 году ойратские правители провели съезд, на котором приняли
Степное Уложение («Цааджийн-бичиг»), установившее единые законы для всех ойратских
владений и определившее буддизм школы гелуг в качестве единой религии. В этом съезде
принимали участие представители всех ойратских ханских и княжеских родов. В основе
экономики ойратов Джунгарии лежало кочевое скотоводство. Основным социальнополитическим объединением являлся улус, состоявший из ряда родовых союзов - отоков,
анги и аймаков. Несколько уделов (улусов) составляли племя. Четыре главных ойратских
племени - чоросы, дербеты, хошоуты и хойты - представляли к началу XVII в. княжеские
владения. Образование Джунгарского ханства и одержанные в это время ойратскими
армиями победы в Казахстане, Монголии, Восточном Туркестане подняли
международный авторитет Батурахунтайджи, сделали его ставку одним из важнейших
политических центров Центральной Азии. Стратегической целью джунгар являлось
увеличение территорий для кочевья путем захвата соседних земель.
В 1635 г. Батур начинает войну против казахов, которая продлилась более ста лет и
закончилась в 50-е годы ХVIII в. полным уничтожением этого государства Цинской
империей. Целью военных действий ойратских феодалов были захват туркестанских
городов и установление контроля над Жетису.
Первое столкновение казахов с джунгарами зафиксировано в 1643 году. Борьбу
казахов возглавил Жангир хан. В войне с джунгарами Жангир хан познал и горечь
поражения, и радость славных побед, одержанных благодаря его полководческому
таланту. Сражение получило название Орбулакская битва. В этой битве войско казахов,
насчитывавшее 600 человек, в горном ущелье преградило путь 50-ти тысячному войску
Батура. Отряд Жангир хана, подобно 300 спартанцам, задержавшим наступление 30-ти
тысячного войска персов в Фермопильском ущелье, не дал ойратам вырваться из западни.
Как свидетельствуют очевидцы, Жангир хан «побил-де у контайшина тех двух боях
людей тысяч с десять» [3, с. 239]. Вскоре Жангиру на помощь пришло 20-ти тысячное
войско казаха Жалантосабахадура, правителя Самарканда [4, с.104]. Джунгарское войско,
понеся большие потери, вынуждено было поспешно отступить [5, с.240]. Учёные
установили, что это знаменитая битва произошла в ущелье Казахского Алатау на реке
Орбулак.
Опираясь на архивные источники, красочно описал эти события историк А. Левшин.
«Жангир хан, - писал он, - поместил одну половину оной между двух гор в ущелье,
которое окопал глубоким рвом и обнёс высоким валом, а с другою половиною скрылся
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сам за горою. Зюнгары подойдя к укреплению, напали на оное, и в то самое время, когда
они теряли множество людей в сражении, весьма невыгодном для осады по причине
узкого пространства, Джангир устремился на них с тыла. Неожиданность сего удара,
отважность воинов, избранных для оного и отличные ружья, которыми все они были
снабжены, нанесли Багатыру сильный урон» [6, с. 161-162].
Однако война с ойратами на этом не закончилась, новое их вторжение на земли
киргизов и казахов произошло в 1646 г. Хотя Батурхунтайджи в ряде сражений удалось
потеснить казахов, однако и на этот раз он не смог решить стратегические задачи завоевание присырдарьинских городов и подчинение себе казахов. Поэтому в 1652 г.
Батур совершил новое нападение. И на этот раз Жангир хан организовал упорное
сопротивление ойратской агрессии, однако перевес сил был на стороне джунгар. В одном
из сражений хан Жангир погиб.
В следующем, 1653 г., умер и Батурхунтайджи. В связи с этим в Джунгарии начались
смуты - борьба тайш за власть, которая не прекращалась на всём протяжении правления
Сенге (1653-1670). В эти годы в казахско-джунгарских отношениях наблюдалось
относительное спокойствие. Новая агрессия джунгар началась с приходом к власти
воинственного хунтайши Галдан Бошокту (1671-1697).
Утверждение власти Галдана в стране прошло в острой борьбе с соперничающими с
ним феодальными группами. Большое влияние на внутриполитическую обстановку
оказывали внешние факторы. С северо-запада ойратов стали теснить русские колонисты, а
на восточных рубежах реальную опасность представляла экспансионистская политика
Цинского Китая. Чтобы отвести угрозу цинского ига, Галдан Бошокту начал политику
объединения удельных владений в одно централизованное государство. С этой целью он
повёл решительную борьбу против тех владетелей, которые признавали над собой власть
цинов.
Таким образом, укрепив свою власть, Галдан сам начал проводить
экспансионистскую политику в Восточном Туркестане. Эта страна, переживавшая в тот
период затяжной политический кризис и междоусобицу, стала лёгкой добычей
джунгарского правителя. Как отмечалось в русских источниках, контаиши, покорив ряд
городов богатых районов Восточного Туркестана, превратился «в нынешнее время передо
всеми народами ....сильнее стал и ружья, и пороху имеет довольно, и хлеб заводит, чего
никогда у них не было» [7. Л.250].
Лёгкая победа в Восточном Туркестане вскружила голову жаждавшей богатства
военно-феодальной верхушке ойратского общества. В угоду ей Галдан начинает военные
действия против Казахского ханства и государств Средней Азии. В результате нескольких
тяжёлых походов Галдану удалось подчинить себе некоторые районы Юго-Восточного
Казахстана и Средней Азии.
В 1680-е годы в Халхе (Восточной Монголии) развернулась междоусобная борьба,
чем не преминула воспользоваться Цинская империя, которая активно вмешалась в эти
события. Создалась реальная угроза независимости Халхи. Чтобы отвести эту опасность и
самим завладеть ею, Галдан с 30-ти тысячной армией в 1687 г. вторгся в эту страну.
Расчёт Галдана на лёгкую победу не оправдался, он встретил ожесточённое
сопротивление не только халхинцев, но и войск Цинской империи [8].
Война в Халхе продлилась девять лет и закончилась разгромом армии Галдана.
Отступать ему было некуда, и в 1697 г. он покончил с собой. Одна из главных причин
поражения Галдана заключалась в том, что сразу же после его выступления из Джунгарии
туда вернулся Цеван Рабдан и захватил власть в стране. Последний приходился Галдану
племянником, в своё время он, преследуемый дядей, был вынужден бежать из страны в
Восточный Туркестан, откуда в 1688 г. и вернулся в страну. С приходом к власти в
Джунгарии Цеван Рабдана начинается новый и наиболее кровавый этап ойратской
агрессии в Казахстане.
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Организация отпора джунгарской агрессии и заметное укрепление Казахского
ханства в последней трети ХVII в. связано с именем хана Тауке, которого казахи называли
Аз-Тауке, что означало мудрый Тауке. Такой чести в истории Казахского ханства
удостоился, кроме него, лишь хан Жанибек - один из основателей Казахского ханства.
Время правления Тауке хана у казахов ассоциируется с «Золотым веком», когда народ
жил в покое и согласии, возродились города, процветала торговля.
Дата рождения Тауке хана неизвестна, но если учесть, что он при жизни отца
Жангир хана (умер в 1652 г.) принимал участие в политической жизни страны, возглавлял
посольство в Кашгарию [9, с.85], то можно предположить, что он родился не позднее
начала 30-х годов ХVII в. Интересно следующее. Хотя Тауке ещё при жизни отца
принимает участие в государственных делах, ханом он избирается лишь в 1680 г. До сих
пор нет сведений: кто же правил Казахским ханством в период после гибели Жангир хана
в 1652 г. и избрания ханом Тауке в 1680 г., обходят этот вопрос молчанием и авторы
нового издания «История Казахстана». Лишь в книге «Казахстан. Летопись трех
тысячелетий» приводится текст рассказа сарта Нур-Мухаммеда, записанного 15 марта
1735 г. в г. Уфе, о том, что после Джангира правил «Батыр-хан, после Батыра-Тауке хан»
[10, с.304].
Известный казахский поэт, публицист Мыржакып Дулатов в статье «Хазрет Султан»
пишет о том, что в Туркестане (столице Казахского ханства - К. А.) после Есим хана
ханом стал его сын Жангир, после него - Батыр хан, после Батыра ханом стал сын Жангир
хана - Тауке хан [11, с.231]. К сожалению, ссылки на источники отсутствуют, тем не
менее, полагаем, что два приведённых факта о хане Батыре не случайное совпадение.
Дело в том, что после смерти Жангир хана и избрания Тауке ханом прошло 28 лет (16521680), трудно предположить, чтобы на такой срок Казахское ханство, находившееся в
состоянии войны с джунгарами, оставалось без правителя.
Как свидетельствуют источники, у Жангир хана, кроме Тауке, было ещё несколько
сыновей, возможно, Батыр хан - один из них. Имена двух других сыновей Жангир хана
(Апак и Вали), упомянуты в источниках [12, с. 385]. Кстати, последний из них - прадед
Абылай хана.
Одно доподлинно известно, что Тауке хан прожил долгую и насыщенную событиями
жизнь. Умер он в преклонном возрасте, в 1715 г. Период его правления навсегда
запечатлелся в народной памяти как период благоденствия и согласия и нашёл своё
отражение в устном народном творчестве. Будучи дальновидным политиком, Тауке хан
предпринял решительные меры по укреплению центральной власти путём повышения
роли родовой знати - биев и батыров. В годы правления хана Тауке были кодифицированы
нормы обычного права казахов. Составленные по его инициативе законы получили
название «Жеты Жаргы» (Семь установлений). Он восстановил прерванные до него
русско-казахские дипломатические связи.
Высоко оценивал государственную и законодательную деятельность Тауке хана
А.Левшин, назвав его Ликургом, Драконтом (древнегреческие законодатели) казачьих
орд. Левшин писал: «....Он (Тауке - К.А.) убедил всех умом и справедливостью
повиноваться себе, он соединил слабые роды вместе для сопротивления сильным, а
сильные усмирил и дал всем вообще законы, по которым судил их, и которые доныне
живут в памяти благоразумнейших киргизов» [13, с. 165]. Исследователи отмечают, что со
смертью Тауке заканчивается история Казахского ханства, начинается история казахских
ханств [14, с.356].
В связи с этим есть одно обстоятельство, которое требует своего уточнения. Это дата смерти хана Тауке. Ряд современных авторов считает, что он умер в 1718 г., при этом
ссылки на источник никто из них не дает. Видимо, учёные ориентируются на замечание
А.И. Левшина, содержащееся в известной его книге. Он писал: «Гагарин (Сибирский
губернатор - К.А.) исполнил волю государя в 1717 году, и ханы Тявка, Каип и Абулхаир
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отвечали ему обещанием во всём повиноваться России. Сношение сие не имело, однако ж,
никаких последствий, потому что князь Гагарин вскоре после того из Сибири был позван
в Москву, а Тявка, старейший и благоразумнейший из ханов, умер».
Как видим, и Левшин не называет точную дату смерти Тауке, более того, он в сноске
уточняет: «Известие сие взято нами из сочинений и переводов 1760 года». Далее Левшин
пишет, что к 1717 г. Тауке «был очень стар. Слабость его и последовавшая за оною утрата
власти были, вероятно, (подчёркнуто нами - К.А.) причиною избрания при жизни его в
ханы Абулхаира и Каипа» [15, с. 166].
Как видно из приведенного текста, А.И. Левшин строил свои предположения на
основе нарративного источника более позднего времени, а не официального документа,
составленного в том же 1717 г. Поэтому нам представляется более основательным
высказывание В. Я. Басина о том, что хан Тауке умер в 1715 г.[16, с.124].
Став общеказахским ханом, Каип продолжает политику Тауке хана по укреплению
центральной власти, снятию джунгарской угрозы. В этих целях он стремится
использовать обострение отношений России и Джунгарии в связи с разгромом последней
военного отряда И. Бухгольца в 1716 г. Однако его попытки создать военный союз с
Россией против Джунгарии не увенчались успехом. Был неудачен и предпринятый им
совместно с Абулхаиром в 1717 г. военный поход против джунгар в Восточном
Казахстане. Правление Каип хана было кратковременным, в 1718 г. он был злодейски
убит [17, с.428].
После смерти Каип хана Казахское ханство переживает острый политический
кризис. Избранный Казахским ханом Болат (1718-1730) - старший сын Тауке хана фактически не управлял ханством. Будучи «бездарным и слабовольным», «он ничем себя
не проявил» [18, с. 165], смирился с тем, что наряду с ним в каждом казахском жузе
появилось по несколько ханов и султанов на правах правителей.
Удельными правителями в Среднем жузе были ханы: Семеке (Шахмухамбет - 17191738), Кушык (1719-1730-е годы), Барак султан (?-1750), в Младшем жузе - Абулхаир хан
(1718-1748 гг.), Батыр султан (1710-1781), в Старшем жузе - Жолбарыс хан (1720-1740
гг.). Последствием политического кризиса, охватившего Казахское ханство, стало
ослабление и последующее превращение его в объект агрессивных устремлений и
вооружённых вторжений правителей соседних стран почти по всему периметру его
территории. Наибольшую опасность представляли военные вторжения джунгарских
правителей, ставшие с этого времени систематическими.
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ТҮЙІН
Мақала XV-XVII ғасырлардағы Қазақ хандығының қалыптасуына, дамуының негізгі
кезеңдеріне арналған. Қазақ хандығының пайда болуы Қазақстан жерінде 14-15 ғғ. болған
әлеуметтік-экономикалық және этникалық-саяси процестерден туған заңды құбылыс.
RESUME
The article is devoted to the history of the formation of the Kazakh khanate. In the history of
Kazakhstan the problems of the state and statehood of the Kazakhs are central, since they actually form
the history of the Kazakh people.
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Статья
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становлению
Республики Ирак после вывода войск США из
страны. Авторы рассматривают приоритеты
внешней политики Ирака, конституционные
основы и принципы. Также в статье отражены
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Внешняя политика
Республики Ирак
на современном этапе
(2010-2014 гг.)

На трансформацию всей структуры
международных отношений на Ближнем
Востоке повлияла иракская война (2003-2010
гг.). Ввод в марте 2003 года американских
войск в Ирак и их пребывание в стране
привлекли внимание мировой общественности
к положению в одном из самых конфликтных и
сложных
регионов
мира.
Меры
по
установлению послевоенной власти и нового
миропорядка после свержения режима Саддама
Хусейна, в целом, привело к изменению
сложившегося в регионе баланса сил и
политики
ключевых
ближневосточных
государств.
После вывода американских войск и
формирования нового правительства в декабре
2010 года начался новый этап в истории
государства.
Внешняя
политика
Ирака
заключалось в проведении миролюбивой
политики, чтобы стать фактором стабильности,
а не источником угроз. Исходя из этих целей,
ключевые задачи правительства охватывали
такие вопросы как восстановление экономики и
осуществление мер по созданию механизмов
обеспечения национальной безопасности.
Географически эта небольшая страна
расположена в Юго-Западной части Азии, у
северной оконечности Персидского залива, в
месте соединения двух великих рек Тигра и
Евфрата,
района
древней
цивилизации
Месопотамии, великих держав Вавилона и
Ассирии. Современный Ирак окружен такими
значимыми государствами как Иран на востоке,
Саудовская Аравия, Иордания и Сирия на
западе, Кувейт на юге. На севере страна имеет
общую границу с Турцией.

24
Население Ирака составляет порядка 35 млн. человек, из них около 75% арабы,
половина из которых принадлежит к шиитской группе имамитов, а другая половина
исповедует ислам суннитского толка. Около 18% населения относятся к этнической
группе курдов, 7% представляют туркмены, армяне, ассирийцы и другие. Курды образуют
большинство в северных и северо-восточных районах страны. На протяжении всего XX
века курдские лидеры вели борьбу за независимость или автономию в рамках
современного Ирака. Другая группа – шииты - объединяют половину мусульман страны и
преобладают на юге. В остальных областях большинство составляют сунниты. Такая
этническая и религиозная конфигурация в большой степени способствовала и
определению векторов внешней политики. Особенно важную роль, на наш взгляд, эти
факторы приобретают на современном этапе, когда государство после постепенного
вывода войск США начало проводить самостоятельную политику в регионе.
Географическое расположение и многонациональный состав населения служат важными
факторами, определяющими внешнюю политику и, в достаточной мере, влияющими на
ситуацию внутри страны.
С 2003 года, то есть со времени свержения власти С. Хусейна, Ирак уделяет
первостепенное внимание отношениям с США и с соседними государствами. В ноябре
2008 г. Ирак и США подписали соглашение о выводе из страны американских войск до
конца 2011 г., которое в целом уже выполнено. С 1 сентября 2010 г. вооруженные силы
США официально прекратили участие в боевых действиях в Ираке. Очевидно, что
Соединенные Штаты Америки приложили немало усилий для установления новой власти
в Ираке. При решающей роли их войск удалось существенно снизить уровень
вооруженного насилия в стране. США оказали значительное содействие при
формировании иракской армии и полиции, в восстановлении экономики и др. Однако,
следует признать, что американское вмешательство не привело к полной стабилизации
положения в Ираке и урегулированию многочисленных иракских конфликтов. Между
двумя странами было подписано рамочное соглашение об отношениях дружбы и
сотрудничества. На его основе предполагалось развитие связей в политической,
экономической, энергетической, военной, культурной и других сферах. Со своей стороны
Соединенные Штаты обязались не использовать территорию Ирака для нападений на
другие страны. Вашингтон продолжает сохранять сильные рычаги воздействия на Багдад,
прежде всего в вопросах военного строительства и обеспечения безопасности, где
собственные возможности Ирака все еще явно недостаточны.
Важной для Ирака остается американская экономическая и финансовая помощь. К
тому же часть иракской политической элиты ориентирована на развитие тесного
сотрудничества с США. Таким образом, на данном этапе Багдад вряд ли пойдет на
серьезные осложнения отношений с Вашингтоном, хотя и будет всячески подчеркивать
независимость своего политического курса. В Багдаде неоднократно заявляли о
намерении строить отношения с соседними государствами на основе уважения взаимных
интересов и конструктивном диалоге, отказе от вмешательства во внутренние дела других
стран. Так, в Конституции Ирака записано: «Мы, иракский народ, недавно оправившись
от наших бедствий, с уверенностью глядя в будущее, связанное с республиканской,
демократической, федеральной, плюралистической системой, преисполнены решимости мужчины и женщины, молодые и старые - уважать принцип верховенства закона,
установить справедливость и равенство, отказаться от политики агрессии,
…распространять культуру, основанную на многообразии, и содействовать искоренению
терроризма» [1]. При этом Ирак не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, т.к.
иракцы в состоянии решать свои проблемы сами. Премьер-министр Ирака Н. аль-Малики
отрицает, что страна «создает какие-то альянсы в регионе» [2], поскольку в них нет
необходимости. Иракцы всячески подчеркивают, что не желают использования своей
территории для нападений на соседние государства. Вместе с тем, в отношениях Ирака с
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соседями сохраняется взаимное недоверие, постепенно вновь проявляются старые и
трудноразрешимые противоречия. В частности, периодически обостряется с соседними
государствами, в частности, с Турцией, Ираном и Сирией вопрос о распределении вод рек
Евфрата и Тигр.
Основным Законом в проведении внешней политики является Конституция страны,
которая была принята 15 октября 2005 года на всенародном референдуме (примечательно,
что первоначально она была составлена на английском языке и затем переведена на
арабский язык). Согласно III статьи Конституции «внешняя политика этой страны исходит
из того факта, что Ирак – это часть исламского мира и часть арабского мира, главный и
активный участник Лиги арабских государств» [1].
Ирак - многонациональное государство с множеством религий и сект, разделяющее
ценности исламского мира и следующее положениям хартии Лиги Арабских Государств.
Вместе с тем, Ирак не вмешивается во внутренние дела других стран и строит свои
отношения с международным сообществом, государствами и международными
организациями, придерживаясь принципа добрососедства, решения спорных вопросов
мирными средствами и установления отношений на основе общих интересов и
взаимности, уважения международных обязательств. Внешняя политика ориентирована на
предотвращение использования оружия массового уничтожения, а также отказ от
разработки, производства и его обладания. Правительство Ирака реализует программы по
отказу от распространения, производства и использования ядерного оружия.
Конституция гарантирует политическое убежище. При этом при принятии решений
уделяется внимание такому главному фактору как этническая принадлежность. Права
политических беженцев регулируются в Ираке на основе законов. Статья 21 Конституции
Иракской Республики гласит, что группы лиц могут лишиться гарантии, если будут
обвинены в преступлениях международного характера или в террористических действиях,
или действиях, наносящих вред Ираку [1].
Для установления дипломатических отношений с субъектами мирового сообщества
Ирак стремится открыть представительства за рубежом. Основные направления
деятельности посольств – это привлечение инвестиций и улучшение условий
экономической и торговой политики страны, подписание двусторонних и многосторонних
договоренностей, также, что особенно важно, списание долгов. Приоритетное
направление в отношении с соседними странами – это отход от созданной режимом
Саддама Хусейна внешней политики, которая привела к закрытости, изолированности и
враждебности.
Новое правительство, начиная с 2003 года и по настоящее время, стремится к
позиции открытости для того, чтобы занять определенный статус в международном
сообществе. Для этого оно проводит политику по двум главным направлениям. Первое,
соблюдение обязательств VII главы Устава ООН «Действия в отношении угрозы миру,
нарушений мира и актов агрессии» [3]. Второе, оно расширяет сеть дипломатических
представительств в мире, тем самым подтверждая заинтересованность в установлении
политических и экономических отношений. Ирак все еще находится в поиске решения
проблем с Кувейтом и стремится улучшить взаимодействие как со странами Востока, так
и Запада, проводя сбалансированную политику. Окончательный вывод войск США в 2011
году признается как крупное достижение иракской внешней политики.
Новая внешняя политика Республики Ирак развивается в течение короткого времени.
В этот период произошли фундаментальные изменения в регионе и в мире: волны
арабских революций в соседних странах всколыхнули международное сообщество.
Однако Ирак, благодаря мирной и эффективной дипломатии был вне этих бурных
событий, оставаясь в рамках правового поля проведения внутренней и внешней политики.
Призывая к выполнению воли народа по проведению политической и экономической
реформы, повстанческие арабские правительства в этих странах должны принять во
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внимание соблюдение прав человека в решении проблем, подвигнувших народ на
выступления. Позиция Ирака заключалась в том, что он по своей инициативе пригласил
правительство Сирии к диалогу с оппозицией под эгидой Лиги арабских государств
(ЛАГ). Также Ирак занял определенную позицию по поводу кризиса в Бахрейне и в
сентябре 2013 года призывал правительство этой страны отказаться от применения силы
против демонстрантов. «Существенно ухудшились отношения Ирака и Бахрейна, где
войска достаточно жестко подавили восстание шиитской оппозиции. Официальные лица
резко осудили применение силы против демонстрантов» [4].
Наиболее чувствительным и злободневным для Ближнего Востока в последние годы
стал вопрос международного терроризма. В 2014 году активизировалась организация
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), имевшая на начальном этапе связи с
Аль-Каидой, но в настоящее время действующая самостоятельно и даже имеющая
разногласия по идейным, теологическим воззрениям и тактическим методам борьбы.
Террористическая суннитская религиозная группировка «Исламское государство»
усилилась во время боевых действий в Сирии, где она воевала против правительственных
сил и приобрела славу одной из самых жестоких. В конце 2014 года группировка резко
активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских
суннитов политикой Багдада, ИГ развернуло массированное наступление на северные и
северо-западные провинции страны и захватила обширные территории, где объявила о
создании так называемого исламского халифата.
Имея авторитет и влияние, главная организация региона, Лига арабских стран (ЛАГ),
провела встречу в сентябре 2014 года в столице Египта, Каире. Министры иностранных
дел ЛАГ договорились принять все меры для борьбы с организацией «Исламское
государство», дестабилизирующей обстановку в Ираке и Сирии. Страны-участницы ЛАГ
приняли решение оказывать содействие по противодействию радикальным группировкам.
Ими одобрено обращение Совета безопасности ООН всем государствам, с требованием
принять меры по прекращению логистической, военной и финансовой поддержки
экстремистам в Ираке и Сирии. В самом начале министерской встречи генеральный
секретарь ЛАГ Набиль аль-Араби призвал участников заседания «принять смелое
решение для масштабного военного, политического, культурного и экономического
противостояния этим проявлениям терроризма» [5].
Однако и в самой организации ЛАГ обнаруживается отсутствие единодушия среди
ее участников. Так эксперт МГИМО по ближневосточному региону Марина Сапронова
отмечает: «Сейчас уже совершенно очевидно, что Лига становится зеркальным
отражением политического раскола всего арабского мира и гегемонии в нем нефтяных
монархий. Одновременно, внутри нее укрепляются силы, которые пытаются этой
гегемонии противостоять. На очередном саммите ЛАГ в Багдаде (март 2012 г.) Ирак четко
обозначил свою позицию по вопросу введения санкций в отношении Дамаска, премьерминистр Нури аль-Малики дал понять, что не заинтересован в смене режима Асада.
Аналогичную позицию заняло и руководство Ливана, а министр иностранных дел этой
страны Аднан Мансур в ходе проходившего в Каире 6 марта 2013 г. заседания ЛАГ
призвал восстановить членство Сирии в организации» [7].
Что касается сотрудничества со странами, не входящими в регион Ближнего
Востока, то наиболее успешными являются связи с Европейским Союзом. Инвестиции ЕС
в экономику Ирака к 2012 г. достигают почти 40 % от общего числа инвестиций. Наиболее
интенсивно идет возврат на территорию Ирака именно европейских компаний. Многие
европейские специалисты международного класса уже сейчас привлекаются на работу в
Ирак.
В целом, среди ключевых задач внешней политики Ирака по отношению к соседним
странам являются:
- списание внешнего долга;
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- расширение иностранных инвестиций в экономику Ирака;
- минимизация религиозных и этнических конфликтов у своих границ, а также
последствий агрессивной политики Саддама Хусейна.
В более отдаленной перспективе во внешней политике Ирак проводит политику по
реализации следующих задач:
- некоторое уменьшение влияния США на внешнюю политику Ирака;
- стремление Ирака стать полноправным членом международных организаций
(ООН, ЛАГ) и вернуть свое утерянное влияние в регионе;
- нормализация отношений с соседями с постепенной минимизацией ущерба для
экономики страны от предыдущей агрессивной политики;
- расширение энергетических и торговых отношений с ЕС, как второй экономикой
мира после США;
- сохранение экономических, военных и политических связей с традиционными
историческими партнерами Ирака.
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ТҮЙІН
Мақала АҚШ қарулы күштерінің шығуынан кейінгі Ирак Республикасының қалыптасуына
арналған. Авторлар оның сыртқы саясат басымдықтарын, конституциялық негіздерін және
принциптерін қарастырады. Сонымен қатар, мақалада қазіргі кездегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мен Таяу Шығыстағы елдермен қарым-қатынастардағы басты мәселелер талқыланады.
RESUME
The article is dedicated to the Republic of Iraq transformation after the U.S. Armed Forces’
withdrawal from the country. The authors consider the priorities of its foreign policy, constitutional
foundations and principles. The article also covers the main problems of providing security and relations
with the countries in the Middle East region at the current time.
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Европейский
Союз
начал
развивать
взаимоотношения с республиками Центральной
Азии в начале 1990-х, когда ЕС и его государствачлены в совместном заявлении признали
независимость новых государств, возникших после
распада СССР [1, с. 56]. Постепенно Евросоюз
устанавливал дипломатические отношения с
центральноазиатскими республиками и закладывал
правовые основы сотрудничества. Так, в 1993 году
были установлены дипломатические отношения
между ЕС и Республикой Казахстан [2], а в конце
1990-х были подписаны и ратифицированы
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
(СПС) с тремя центральноазиатскими республиками – Казахстаном, Кыргызстаном и
Узбекистаном, которые составляют правовую
основу двустороннего сотрудничества. Подобное
Соглашение с Таджикистаном было подписано в
2004 году и вступило в силу в 2010 году; СПС с
Туркменистаном также было подписано в конце
1990-х, однако не было ратифицировано ЕС,
вследствие
чего
двусторонние
отношения
регулируются Промежуточным соглашением о
торговле, вступившим в силу в 2010 году [3, с. 58].
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Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанные между ЕС и
центральноазиатскими республиками, установили постоянный формат двустороннего
сотрудничества в виде Совета по сотрудничеству на министерском уровне, в который
входят представители Правительств государств ЦАР и представители Европейской
комиссии и Совета министров ЕС. Встречи между представителями ЕС и
центральноазиатских государств проводятся раз в год, председательство в Совете
осуществляется поочередно представителями Евросоюза и центральноазиатской
республики. Соглашение предусматривает возможность создания Комитетов по
сотрудничеству для содействия деятельности Совета по сотрудничеству; комитеты
включают в себя представителей Европейской комиссии и Совета министров ЕС, а также
представителей Правительства центральноазиатских республик и проводят встречи на
уровне высоких должностных лиц.
Следует отметить, что механизм двустороннего сотрудничества используется
Европейским Союзом в Центральной Азии даже при отсутствии Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве. Так, двустороннее сотрудничество между Евросоюзом и
Таджикистаном регулировалось в рамках Совместного комитета до вступления в силу
СПС в 2010 году. В рамках Совместного комитета между ЕС и Таджикистаном было
проведено 8 встреч с 2000 года, на которых обсуждались вопросы торговоэкономического сотрудничества и предоставлении гуманитарной помощи ЕС. Подобный
комитет сотрудничества регулирует двусторонние взаимоотношения между ЕС и
Туркменистаном в настоящее время.
Кроме того, в рамках реализации СПС созданы Комитеты парламентского
сотрудничества, в которые входят депутаты Парламентов центральноазиатских республик
и депутаты Европейского Парламента. Председательство в Комитете парламентского
сотрудничества осуществляется представителем Европейского Парламента и
представителем Парламента центральноазиатской республики совместно [4-7].
В настоящее время Советы по сотрудничеству регулируют двустороннее
взаимодействие между Европейским Союзом и Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном и Узбекистаном. Двустороннее сотрудничество Евросоюза с
Туркменистаном
регулируется
Совместным
комитетом.
В
некоторых
центральноазиатских государствах в рамках Советов по сотрудничеству также действуют
комитеты, специализирующиеся на определенных вопросах. Как правило Европейский
Союз предлагает сотрудничать в рамках двух комитетов – подкомитета по вопросам
правосудия и внутренней политики и подкомитета по вопросам торговли, инвестиций,
энергетики и транспорта; при этом названия комитетов могут различаться, однако
вопросы, затрагиваемые на встречах комитетов носят схожий характер.
Примечательно, что с момента принятия Стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007
году значительно расширился охват вопросов и проблем, обсуждаемых в рамках
двустороннего взаимодействия. Например, в рамках продвижения целей Евросоюза по
совершенствованию
верховенства
закона
и
уважения
прав
человека
в
центральноазиатских республиках был установлен особый вид двустороннего
взаимодействия, получившего название Диалог по правам человека. Как правило, Диалог
по правам человека проводится в рамках подкомитета по вопросам правосудия, и в
настоящее время данный формат работает в отношении Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана.
Необходимо отметить четкое следование Евросоюза принципам организации
двустороннего сотрудничества, заложенного в Соглашениях о партнерстве и
сотрудничестве. Реализуя положения СПС, подписанного между ЕС и Казахстаном и
вступившего в силу в 1999 году, были организованы встречи между представителями
Евросоюза и Казахстана в рамках Совета по сотрудничеству и Комитета парламентского
сотрудничества. Первая встреча Совета по сотрудничеству между представителями
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Европейского Союза и Правительства Республики Казахстан состоялась 22 ноября 1999
года, а уже в 2000 году начал работу Подкомитет по вопросам торговли, инвестиций,
энергетики и транспорта. В 2002 году была запущена работа Подкомитета по вопросам
правосудия, свободы и безопасности. С момента начала работы Совета по сотрудничеству
и подкомитетов состоялось 14 заседаний Совета по сотрудничеству, 14 заседаний
подкомитета по вопросам торговли, инвестиций, энергетики и транспорта и 12 заседаний
подкомитета по вопросам правосудия, свободы и безопасности. В ходе встреч в рамках
подкомитета по вопросам торговли, инвестиций, энергетики и транспорта представители
Европейского Союза и Казахстана обсуждают широкий круг вопросов, относящихся к
компетенции подкомитета. На начальном этапе работы подкомитет разрабатывал
предложения по улучшению условий торговли между ЕС и Казахстаном, а также
обсуждал вопросы, связанные с привлечением европейских инвестиций в страну. Однако,
рост заинтересованности ЕС в увеличении импорта энергоресурсов республики
трансформировал работу подкомитета, добавив встречи между должностными лицами
сторон, ответственных за курирование сотрудничества в области энергетики и транспорта
в сферу его деятельности в 2002 году [8, с. 211].
Последняя встреча Совета по сотрудничеству между Евросоюзом и Казахстаном
состоялась 3 марта 2015 года в Брюсселе. В ходе заседания стороны обсудили широкий
спектр двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, торговли и
инвестиций. Отдельной темой переговоров стал вопрос облегчения визового режима
между Республикой Казахстана и Европейским Союзом. Одним из важных итогов визита
стало подписание соглашений между Республикой Казахстан и государствами Бенилюкс
об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и о
реадмиссии, которое является важным компонентом дальнейших переговоров по
облегчению визового режима [9, с. 2].
Необходимо отметить, что в двустороннем сотрудничестве значительную роль
занимают встречи Комитета парламентского сотрудничества между парламентариями
Европейского Союза и Казахстана. Первая подобная встреча состоялась в 2001 году в
Астане, и далее встречи проводились ежегодно. В рамках этого механизма двустороннего
сотрудничества обсуждается широкий круг вопросов, включая проблемы развития
демократии, верховенства права, защиты прав человека, укрепления и расширения
двустороннего взаимодействия. В ходе последней встречи Комитета парламентского
сотрудничества в Брюсселе в ноябре 2013 года делегации Европейского Парламента и
Парламента Республики Казахстана обсуждали вопросы выработки нового Соглашения о
расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом,
возможные перспективы упрощения визового режима, укрепления и развития
сотрудничества в области противодействия новым угрозам, а также обменялись мнениями
по приоритетным сферам сотрудничества, включая образование, здравоохранение,
сельское хозяйство, окружающую среду и водные проблемы [10, с. 6].
В дополнении к механизмам двустороннего сотрудничества, Европейский Союз смог
создать и поддерживать работу многосторонней площадки взаимодействия между ЕС и
центральноазиатскими республиками. В 2007 году состоялась первая встреча между
министрами иностранных дел государств Центральной Азии и так называемой Тройкой
ЕС, состоявшей из Верховного Представителя ЕС по внешней политике, Комиссара
Еврокомиссии по внешним связям и министра иностранных дел Германии в Астане [11, с.
1]. Встречи между представителями Европейского Союза и государств Центральной Азии
проходят на уровне министров иностранных дел ежегодно на территории государствчленов Евросоюза или одной из центральноазиатских республик. В ходе подобных встреч
обсуждаются вопросы взаимодействия между ЕС и государствами региона с особым
фокусом на проблемах, имеющих региональное измерение. С момента вступления в силу
Лиссабонского договора в 2009 году Европейский Союз на форуме представлен
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Верховным Представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности,
а форум многостороннего взаимодействия получил название «Министерской встречи
между ЕС и Центральной Азии».
Следует отметить, что Европейский Союз не является единственным актором в
регионе, выстраивающим сотрудничество с государствами Центральной Азии на
многосторонней основе, однако обеспечение участия всех государств региона, включая
Туркменистан, в работе министерской встречи Европейский Союз – Центральная Азия
можно отнести к особенности данного формата многостороннего взаимодействия.
Последняя министерская встреча Европейский Союз – Центральная Азия состоялась
в ноябре 2013 года в Брюсселе, в ходе которой участники встречи обсудили «вопросы
межрегионального сотрудничества в рамках Стратегии Евросоюза в Центральной Азии, а
также обозначили перспективные направления дальнейшего взаимодействия». В
частности, обсуждались вопросы интенсификации торгово-экономических отношений
между ЕС и государствами Центральной Азии, поддержки инициатив, направленных на
улучшение охраны окружающей среды в регионе, а также процессы реформирования
судебно-правовых
систем
и
совершенствования
качества
образования
в
центральноазиатских республиках [12, с. 6].
Как и в случае двустороннего сотрудничества, принятие Стратегии Евросоюза в 2007
году привело к интенсификации взаимоотношений между ЕС и государствами
Центральной Азии, что в свою очередь создало благоприятные условия для организации
специализированных форумов многостороннего взаимодействия между сторонами. Так, в
рамках региональной Инициативы по верховенству права, запущенной в 2008 году, раз в 2
года проходят встречи министров юстиции центральноазиатских республик с
представителями Еврокомиссии, государства-председателя Совета ЕС и государствчленов ЕС, на которых обсуждаются вопросы осуществления правовых реформ как на
уровне отдельно взятых стран, так и в регионе в целом. Последняя, четвертая,
конференция министров юстиции стран ЕС и Центральной Азии прошла в октябре 2014
года в Астане; в ходе этой встречи участники обсудили вопросы «развития
административного права в Центрально-азиатском регионе, доступа к правосудию и
альтернативных методов отправления правосудия, развития прав и свобод личности в
рамках конституционного и уголовного судопроизводства» [13, с. 3].
Помимо этого, Европейский Союз стремится укрепить региональное сотрудничество
между центральноазиатскими республиками через оказание технической помощи в
рамках трех других инициатив – Инициативы в области образования, Инициативы по
экологии и водным ресурсам и Инициативы по пограничной безопасности. Каждая из этих
инициатив направлена на расширение регионального сотрудничества между
центральноазиатскими республиками при привлечении европейского экспертного
сообщества в процессе разработки программ и проектов, нацеленных на решение
конкретных проблем в соответствующих областях.
Таким образом, к настоящему времени Европейский Союз сумел создать и развить
сеть формальных институтов двустороннего и многостороннего взаимодействия с
государствами Центральной Азии. Все институты взаимодействия, созданные ЕС,
направлены на поддержание сотрудничества с государствами региона и обеспечение
вовлеченности Евросоюза в политические и экономические процессы, происходящие в
ЦАР. На начальных этапах развития сотрудничества с государствами региона Евросоюз
полагался на двусторонние механизмы взаимодействия, и выстроил стройную
институциональную структуру взаимоотношений с каждой центральноазиатской
республикой. Основой создания этой структуры стали Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве, а в случае с Туркменистаном Промежуточное соглашение о торговле.
Однако, постепенный рост заинтересованности Евросоюза в Центральной Азии привел к
созданию и укреплению механизмов многостороннего взаимодействия в форме
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министерских встреч ЕС – Центральная Азия с 2007 года. Следует отметить, что
постепенно общий формат министерских встреч стал распространяться и на отдельные
сферы многостороннего сотрудничества в рамках Инициатив ЕС в регионе. При этом,
Европейский Союз одновременно использует двусторонние и многосторонние механизмы
взаимодействия с центральноазиатскими государствами для продвижения своей политики
в регионе.
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ТҮЙІН
Мақала Еуропалық Одақ пен Қазақстан Республикасы арасындағы ынтымақтастық
барысына негізделіп, Еуроодақтың Орталық Азия мемлекеттерімен өзара ықпалдасу тәсілдерін
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талдауға арналған. Авторлар ЕО пен Орталық Азия республикалары арасында екі жақты және көп
жақты ықпалдасу форматтарын Серіктестік және ынтымақтастық келісімдері аясында
институционалды құрылымның қалыптасу кезінен бастап ықпалдасу тәсілдері тұрақталған кезге
дейін сараптайды. Мақалада Еуроодақ Орталық Азиядағы өз саясатын жүзеге асыру барысында
екі жақты және көп жақты ықпалдасу тәсілдерін бірдей қолданатындығы туралы
қорытындыланады.
RESUME
This article aims at exploring the interaction mechanism between the European Union and Central
Asian states, specifically focusing on EU-Kazakhstan relations. The authors analyze the development
process of bilateral and multilateral forms of interaction between EU and Central Asian republics since
the introduction of the institutional structure under Partnership and Cooperation Agreements until today,
when these structures became permanent and specific. The article concludes that the European Union
employs both bilateral and multilateral forms of interaction with the Central Asian republics to achieve its
policy objectives in the region.
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты исследования этнополитических процессов. Автором исследованы
специфические особенности этнополитических
процессов. Описаны характерные направления
этнополитического взаимодействия. Сформулированы методологические подходы к изучению
этнополитических процессов и их влияние на
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События последнего десятилетия XX века
сопровождались
общественно-политической
модернизацией общества, что обусловило
противоречивые тенденции, в особенности в
сфере этнических взаимодействий, а также
трансформацию всей политической системы
общества.
В современное время процессы «этнического возрождения» порождают рост исследований проблем этноса и связанных с ней
политических явлений. Появляется новый терминологический аппарат и формируется соответствующий методологический инструментарий.
Практика показала, что наличие различных
этнических групп является одним из важнейших
факторов политического процесса, влияющих на
всю политическую сферу жизни общества. В
связи с этим возникла необходимость в изучении
специфики этнополитических процессов, особенностей управления этими процессами.
Все эти процессы начали изучаться в
рамках этнополитологии, которая сформировалась на рубеже 1960-1970 х гг. Термин
«этнополитика» впервые начали использовать в
1960-е годы. Американский политолог М.Паренти применил его, выясняя взаимосвязь между
этнической принадлежностью и политическими
приоритетами людей. Свой вклад в развитие
данной отрасли науки внесли известные ученые
Э.Геллнер, Э.Хобсбаум, Дж.Ротшильд и др.
Еще в начале 1980-х годов американский
политолог Р. Рокетт связывал возникновение
этнополитики с процессом изучения специфических групповых черт меньшинств, таких как,
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стремление к единству в обществе, приверженность традициям и национальной культуре.
Профессор Колумбийского университета Дж. Ротшильд, уточняя концептуальные основы
этой науки, подчеркнул, что в центре данной дисциплины должно быть «политическое
измерение и политико-структурное содержание этничности» [1].
Уже к 1990-м гг. в политической науке определились общие направления
этнополитологии: это формирование этнополитического сознания, участие этносов в
политическом процессе, этнополитический конфликт, государственная политика в
отношении этносов и этнических групп, этничность и национализм.
Методологический аспект является значимым в познании этнополитических
процессов. Во-первых, этому послужили многие причины, среди которых следует
отметить противоречивость представлений об этносах, народах и т.д., а также
недостаточную разработанность самого методологического инструментария. Поэтому,
теоретико-методологические аспекты исследования этнополитических процессов, как
правило, должны включать в себя в первую очередь изучение специфики
этнополитических процессов, в каких ситуациях протекают эти процессы. Методология
изучения рассматриваемого вопроса должна начинаться с рассмотрения понятийного
аппарата, определения значения термина «этнополитический процесс», «этничность». Так
как мы знаем, что основные понятия рассматриваются в рамках различных подходов,
которые в свою очередь определяют стратегию управления самого этнополитического
процесса. Сам термин «этнополитические процессы» включает в себя многообразие
этнических взаимоотношений, изменения в национальной и этнической структуре
общества.
В науке существуют многочисленные методологические подходы к изучению
проблем этнополитического процесса, которые в ходе эволюции политической системы
общества видоизменяли свои направления. Все больше появляются работы, посвященные
изучению этнических конфликтов, вопросам этнического возрождения и национального
самосознания и т.д. Среди исследуемых социальных и политических конфликтов
этнические и этнополитические конфликты занимают особое место. В частности, стали
различать многочисленные типы и виды этнических конфликтов по их причинам
возникновения, содержанию и по характеру протекания [2].
Вместе с тем видоизменяются и дополняются методы, используемые для
исследования этнополитических процессов: метод контент-анализа, метод теоретикометодологического подхода, цивилизационный метод и др.
Еще немаловажным аспектом в изучении этнополитических процессов является
определение
субъектов
этнополитических
взаимоотношений,
где
возникает
необходимость различения государственных и негосударственных субъектов
этнополитических взаимодействий. К слову, в процессе определения субъектов
этнополитического процесса западные исследователи пришли к выводу о необходимости
совершенствования понятийного аппарата, используемого при ее характеристике. В
последнее время появляется острая необходимость рассмотрения таких субъектов как
государство, этнические группы, диаспоры, национальные меньшинства. Все они в
совокупности играют важную роль в современном обществе, являясь составной частью
политической системы определенного государства.
В методологическом плане представляет интерес определение типологии
этнополитических процессов в связи с тем, что разнообразие типов этнополитических
процессов соответствует многообразию политических процессов. Среди них следует
отметить стабильные и нестабильные этнополитические процессы, открытые и закрытые.
Выделение типологии этнополитических процессов показывает наличие взаимосвязи
между политическими и этническими процессами.
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При характеристике этнополитических процессов также принято различать их от
этносоциальных, включающих в себя социальную этническую стратификацию общества,
групп.
Говоря о методологии изучения этнополитических процессов, наиболее
применимыми остаются исторический метод, помогающий охарактеризовать
закономерности развития общественно-политических явлений; социологический,
позволяющий изучить влияние социальных факторов на этнополитическую сферу и
психологический, направленный на изучение субъективных механизмов политического
поведения этносов; сравнительный, позволяющий определить сходство и различие
этнополитических процессов.
Среди методологических принципов исследования этнополитических явлений
важнейшее место занимает системный подход, получивший широкое распространение во
второй половине ХХ столетия [3]. Применение данного подхода позволяет рассматривать
этнополитические процессы как целостную систему взаимодействий, позволяющих
формировать равноправие, толерантность между представителями различных этносов.
Немаловажным методом в исследовании этнополитических процессов является
компаративный метод. Благодаря данному методу существует возможность использовать
многомерность этнополитических процессов с целью нахождения эффективных моделей
для сравнения с реальным состоянием полиэтнического общества, которое требует
собственной концепции этнополитологии.
По мере развития науки, накопления знаний и информации в сфере
этнополитических процессов, привносятся усовершенствованные методы познания
этнополитических процессов: эксперименты, контент-анализ, опрос, полевые
исследования, моделирование, количественный метод.
К числу действенных методов изучения этнополитических проблем относится
мониторинг - процесс сбора информации о параметрах этнополитического объекта для
определения тенденций их изменения. Систематический сбор и обработка информации
необходимы для принятия квалифицированных управленческих решений, формирования
государственной политики по отношению к этносам и национальным меньшинствам.
Подводя итоги, следует отметить, что теоретико-методологические аспекты
исследования этнополитических процессов должны включать такие проблемные вопросы
этнополитологии как изучение деятельности этнополитических институтов, защиты прав
этноменьшинств, этнополититического сознания и т.д. Все это в совокупности
представляет
значимость
методологической
основы
исследуемого
вопроса.
Объективность исследования проблем этнополитического процесса зависит от выбора
научных методов познания. В свою очередь, междисциплинарный характер
этнополитологии предполагает необходимость интеграции исследовательских методов,
применяемых различными общественными дисциплинами.
Таким образом, изучение этнополитических процессов, а в особенности, его
теоретико-методологических основ позволит в будущем правильно определить роль
этнополитического фактора в системе политических отношений общества, изучить его
воздействие на развитие социально-политической ситуации в государстве, а также будет
способствовать принятию научно-обоснованных решений.
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ТҮЙІН
Мақалада этносаяси үдерістерді зерттеу мәселелері қарастырылған. Мақалада қазіргі кезеңде
болып жатқан этносаяси үдерістерді зерттейтін тәсілдер көрсетіледі. Этносаяси үдерістердің
негізгі бағыттары қарастырылған және де осы бағыттарды зерттейтін әдістер берілген.
RESUME
The article deals with the theoretical and methodological aspects of the study of ethno-political
processes. There were formulated methodological approaches to the study of ethno-political processes
and their impact on society.
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Аннотация
Мақалада жаһандану үрдісінің әлемдік
деңгейдегі орны анықталады. Еуразиялық
мәдени кеңістіктегі жаһандану мәселесі кеңінен
талқыланады. Ұлттық бірегейлікті негіздеу
жолдары көрсетіледі.
Түйін сөздер: жаһандану, халықтық
менталитет, ұлттық бірегейлік.
Жаһандану құбылыс, үдеріс немесе
феномен ретінде әлі де болса белсенді қалыптасу
кезеңінде. Өзінің «Глобализация. Контуры
целостного мира» атты еңбегінде А.Н. Чумаков:
«Несомненно, что и ХХІ столетие также будет
иметь собственные, отличающие его от
предыдущих эпох достижения и открытия,
трагедии и катастрофы, новации и прорывы, и
также
в
итоге
получит
эпитеты
и
характеристики,
которые
сделают
его
неповторимым, запоминающимся и хорошо
узнаваемым по этим ключевым словам. Однако
уже сейчас можно предположить, что одним из
названий для него будет «век глобализации» или
«век
глобальной
цивилизации»,
когда
человечество, став целостным организмом в
масштабах планеты, в полной мере осознает свое
единство перед лицом многочисленных угроз
глобального характера, перед необходимостью
решать сложнейшие задачи выживания, освоения
космоса и т.п., где потребуется объединение
усилий и ресурсов всего мирового сообщества,
слаженность действий и взаимопонимание» [1,
89]. Демек, «жаһандану ғасыры» немесе
«жаһанды өркениет ғасыры» деген атаумен
тарихта қалуы мүмкін ХХІ ғасыр өзіндік
ерекшеліктерге толы. Ауқымды мәселелерді
шешуге расында жалғыз мемлекеттің күші жете
бермейді, мұны қазіргі нақты өмір де айқындап
беріп отыр. Алайда қажеттіліктен туындап
отырған бұл ауқымды үдерістің де қарамақайшылықтары баршылық.
Демек, жаһандану үдерісі тек мемлекеттер
көлемінде ғана емес, жеке тұлға мен топтардың
деңгейінде де жүріп жатыр. Сондықтан
жаһандану үдерісі әсіресе экономикалық, мәдени
салаларда еркін дамуда, осы салаларда жеке адам
да, топ та, мемлекет те еш шекаралық шектеусіз
араласа алады.
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Жаһандануға байланысты зерттеушілер үш жақты ойды ұстанады [2, 16]. Бірі
жаһандануға мүлдем қарсы болса, екіншісі оны жақтайды, үшіншісі оны табиғи құбылыс
ретінде мойындайды. Бірінші топтағы зерттеушілердің ойынша, жаһандану экономикалық
және мәдени имперализмнің жаңа түрі. Себебі, жаһандану туралы теориялық негізді
ағылшын, скандинавиялық, австралиялық және американдық ойшылдар қалаған.
Сондықтан олар жаһандануды батыстанудың жаңарған формасы тұрғысынан қарайды.
Екінші топтағылар жаһандануды заңды құбылыс ретінде оның ерекшеліктері мен
жетістіктерін айрықша көрсетеді және оны мемлекеттердің дамуындағы жаңа кезең
ретінде қарауды ұсынады. Ал үшінші топтағылар жаһандануды сипаттай отырып, жас
мемлекеттердің осы жағдайда өзін-өзі сақтап қалуына нұсқаулар береді.
Жаһандану жағдайына байланысты қазақстандық ойшыл А.Н. Нысанбаев бірнеше
болжамдар жасайды [3, 29], оның ойынша, біріншіден, ұлттық болмысты сақтауға
тырысушылық, алайда қазіргі таңда бұл алғашқы сипатынан біршама өзгерген, екіншісі
түрік-мұсылман әлемін қабылдау, бұл жағдайда ойшыл латын алфавитінің маңыздылығы
туралы айтады. Ал ислам мәдениетіне келетін болсақ, қазақстандық қоғам діни
плюрализмді қолдайды. Үшінші бағыт «еуразиялық мәдени кеңістік». Ойшыл
Қазақстанның географиялық жағынан емес, әсіресе мәдени және демографиялық жағынан
Еуропа мен Азияның ортасындағы кеңістіктен және сонымен бірге тарихымыз арқылы да
алшақ кете алмаймыз деп көрсетеді [4, 10]. Бұған қоса, осы территорияда өмір сүріп
жатқан ұлттар мен ұлыстардың мәдени-рухани әлемінің салт-дәстүрлерінің ұқсастығын
тілге тиек етеді.
Біздің ойымызша, осы бағыттармен қоса, төртінші бағыт «ортаазиялық кеңістіктің»
қалыптасуын айтуға болады. Себебі, жоғарыдағы үш бағытта да Қазақстан өзінің
пәрменділігін, жоғарғы мәртебесін көрсетуі қиынға соғады, ал «орта азиялық барысқа» [5,
43] айналуына мүмкіндіктер жоқ емес. Орта Азиядағы мәртебесінің көтерілуінен
Қазақстан еуразиялық мәдениетте де өз маңыздылығын көрсете алады.
Жаһанданудың саяси және рухани саладағы өрбуіне болжам жасайтын болсақ, ол
әлемдік деңгейдегі әлемдік үстемдіктің орнауына алып келуі мүмкін. Бұл жағдайда біздің
Президентіміздің экономика және саясаттағы көпвекторлық саясатының жоғары
бағаланатынын байқауымызға болады. Себебі, көп векторлық принцип әлемдік саясатта
бірнеше халықаралық ұйымдарға мүше болуға жол ашады.
Қазіргі ақпараттық, әлеуметтік және техногенді факторлардың өте жылдам ырғақпен
өзгеруінің нәтижесінде қоғамда бірнеше дағдарысты жағдайларды байқауға болады.
Әлемдік деңгейдегі халық санының өсуі, қоғамның әділетсіз түрдегі теңсіздігі, терроризм,
тұтынушылық қажеттіліктің өсуі, мұның бәрі жаһандану үдерісіне жағдай жасайды.
А.Н. Чумаков жаһандануды зерттеудің үш пәндік саласын айтқан. Бірінші пәндік
сала – жаһандану интегративті ғылыми ілім болып табылады. Оның нақты, жеке ғылыми
пәндерден айырмашылығы, бұл ғылыми ілім объективті жаһандану үрдістерін түсінуге
және жаһандану тудырған мәселелер мен тәуекелге барушылықтарды шешуге
бағытталған болып табылады. Осы мәселелерді шешудегі микро, мезо, макро, мега
деңгейлерге мән беру. Бұл дегеніміз, осы пәндік сала бойынша жаһанданудың көп
деңгейлі және көп астарлы ерекшеліктерін ескере отырып ғылым саласында жеке зерттеу
тармағын қалыптастыру қажет.
Екінші пәндік сала – жаһандануды нақтылық феномені ретінде қалыптастыру болып
табылады. Мұнда зерттеліп отырған жаһанданудың нақтылығы мен ғылыми ойдың өзара
байланысындағы қарама-қайшылықтарға сараптама жасалынады. Маңызды жағдай
жаһандану контекстіндегі ғылыми-техникалық үдеріс пен ақпараттық революция
тақырыбы. Біздің ойымызша, жаһанданудың негізінде мәдениеттің дамуы жатыр деген
ойды қалыптастыруға болады. Мәдениеттің дамуы барысында, ақпарат жүйелерінің
қарқынды дамуына байланысты өркениеттердің арасындағы байланыс біртіндеп үлкейе
берген. Сонымен бірге әлемдік деңгейдегі ауқымды мәселелерді шешу де жаһанданудың
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қалыптасуына себеп болады. Сондықтан бұл пәндік сала бойынша жаһанданудың басты
негізі, себебі мәдениет пен өркениет болып табылады.
Үшінші пәндік сала – «жаһанданудың теориялық рефлексиясы ретінде зерттеу
объектісі болып табылады» [6, 14]. Бұл бағыт қазіргі ғылымда аз зерттелген саланың бірі
ретінде саналады.
Жаһанданудың ұғымдық жағынан толық зерттелмеуінен «ауқымды» деген сөзбен
«глобалистика», «жаһандану» деген сөзбен «жаһандастыру» деген сөздердің арасындағы
терминдік анықтамалар әлі де толық анықталмаған.
Қазіргі заманғы әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың дәстүрлі және жаңа
акторларының кез келген проблемаларын барлық әлемнің негізгі даму үдерісіне айналған
жаһандану үдерісімен байланыстыра қарау әдетке айналып келеді. Бұл еліктеушілік
немесе сән емес, керісінше, саясаткерлерге ынтымақтасудың түрлі жаңа үлгілерін
іздестіру арқылы тиісті саяси шешімдер қабылдауға ынталандыратын, ал қажет болған
жағдайда мәжбүрлей отырып, жаңа мүмкіндіктерді ұтымды пайдалану мен ескі
проблемалардан арылу аралығын қамтитын ғаламдық қажеттілік.
Жаһандастыру жағдайында - әлемдегі экономикалық, мәдени және қаржылық
байланыстардың бір біріне тартылысуы және бірігуі кең көлем алып, күшеюде – біз көбіне
«орын кеңістігінде» емес, «ағымдар кеңістігінде» өмір сүреміз. Бұл кеңістік «қысқарып»
келеді, уақыт «жоғалып келеді», біз «қысылып бара жатырмыз» және сондықтан да
бәріміз бірігіп те келе жатқандаймыз [7, 15].
Негізінен, жаһандастырудың бесігі – Батыс болып табылатындықтан, олар
жаһандастырудың жағымды тенденцияларын ойлап шығаруда. Әрине бұл ғажайып,
ерекше құбылыс дамыған және дамып келе жатқан Шығыс елдері үшін өте қауіпті деп те
айтуға болады. Таңғажайып өмір салты мен қоғамдық болмысы бар Шығыс үшін
жаһандастыру тіпті келмейтін дүние. Сондықтан негізгі маңыздылық, осы ХХІ ғасырдағы
жаһандастыру жағдайында Қазақстанның саясаты мен шығыстық елдерінің өзгешелігін,
ерекшелігін сақтап қалу негізгі басымдылық болып қалуы тиіс деп айтға болады.
Өркениеттер «диалогінен» өз ұлттық мәдени құндылықтарын сақтап қалудың
бірден-бір тиімді жолы – ұлттық мемлекетті күшейту. Бұл жаһандастыру саясатының
өркениеттердің, аймақтардың, ұлттық мемлекеттердің, мемлекеттілігі жоқ халықтардың өз
тарихын түзуіне ғаламат жағдай жасауы. Әлемде халықтар мен аймақтардың өзіндік
ерекшелігі мен бірегейлігін сезінуі... Жергілікті ұлттық дәстүрлер мен ерекшеліктерді
сақтап қалуы қазір ғаламдық феномен болып отыр.
Біздің ойымызша, жаһандану үдерісі арқылы әркім өзінің кім екенін көрсетуге
мүмкіндік алды. Сондықтан мемлекеттік дейгейде салауатты және мықты саясат керек.
Бұл үшін әуелі екі міндетті жүзеге асыруға тиіспіз:
1. Ұлттық мәдени ерекшелігімізді сақтаудың ұтымды тұжырымдамасын жасау;
2. Мемлекеттік жаһандану үрдісінде сақтықпен қимылдау.
Қоғамдық жүйе күрделене түскен сайын оның өзіне тән құндылықтар
дифференциациясы болатыны сияқты, осы көп түрлілік Қазақстанға да тән:
- қоғамның әлеуметтік, этникалық, діни тұрғыда жіктелуі;
- кейбір институттар құндылықтарының қайшылықта болуы.
Сонымен қатар қазақ халқының гуманистік, этикалық терең рухты болмысы, тарихи
дәстүрлі құндылықтары ұлт болып құрылып, көрінуіне мүмкіндік береді. Атап айтқанда:
- ұлттың ғасырлар бойы қалыптасқан тілі, діні, ділі;
- мәдениеті;
- рухани болмысы (ұлттық философиясы, әдебиеті, тәлім-тәрбиесі).
Президентіміз Н.Ә. Назарбаев былай деп өз ойын айтады: «Біздің басымдықтарымыз
сол күйі өзгеріссіз қалуы тиіс – белсенді, жан-жақты және теңестірілген сыртқы саясат, ол
ХХІ ғасырдың үніне қарсы айтылған жауап, ұзақ мерзімді ұлттық мүддені қамтамасыз
етуге бағытталған» [8, 16].
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Президент осылай дей келе ұлттық бірегейлік идеясына да тоқталып, бірегейліктің
екі деңгейін көрсетеді: «...бірегейліктің бірінші деңгейі – азаматтық әрі саяси бірлігіміз
деп айтуға болады. Біздің қазақстандықтарда біртұтас саяси құндылықтар бар. Міндет осы
құндылықтарды Қазақстан халқының азаматтық санасындағы басты да басым тетікке
айналдыру болса керек» [8, 25].
Қазақстан мемлекетінің бірегейленуі, оның жаһандану үдерісінде сыртта қалып
қоймауына септігін тигізеді. Әрине, халықтың бірегейленуінде басты тұғыр қазақ ұлты
екені белгілі. Алайда бірнеше мәселелерге байланысты қазақ ұлты елді
тұтастандыратындай хәлге әлі жеткен жоқ. Оның ұлт ретінде өзінің алдына шешімін таба
алмай келе жатқан қиындықтары бар. Десек те, қазақ ұлтының ұлттық менталитетіндегі
құндылықтарды біз жоққа шығара алмаймыз. Әсіресе, мәмілелік, келісімге келушілік,
бейімделгіш қасиеті, бейбілшілікті қалауы, қонақжайлылығы, ашықтығы, сабырлығы,
бөтенге түсінушілікпен қарауы тағы да толып жатқан басқа да қасиеттері мемлекеттік
саясаттың негізгі идеяларына айналуы тиіс. Жағымды ұлттық қасиеттер мемлекеттік
саясаттың тұғырына айналғаннан мемлекетте тұратын басқа этностар зардап шекпейді,
керісінше бұл қасиеттерді кез келген ұлттың менталитетінен кездестіруге әбден болады.
Бұл тек уақыттың еншісінде.
Сонымен қазақстандық саясат жаһандану үдерісі барысында өз басымдықтарының
өзгеріссіз қалатынын және бұл саясат ұлттық мүддені қамтамасыз етуге
бағытталатындығын ерекше атап көрсетіп отыр. Бұл саясат жалпы ұлтаралық келсімге
негізделетіні сөзсіз, және де бірегейліктің негізінде заңмен қорғалған азаматтық
ұстанымдар жатады.
Жаһандану үдерісін зерттеушілер тағы да мынадай ой ұсынады, яғни жаһандану
барысында үлкен мән Азия мен Таяу Шығыстың негізгі елдерімен өзара іс-әрекетке
беріледі. Бұл Қазақстанның Батыс пен Шығысты жалғастырып тұрған негізгі миссиясына
келіп тірелетіні сөзсіз. Сондықтан Шығыстың саясатын, соның ішінде көршілес елдердің
саясатын зерттеп, білу арқылы біз Шығысқа қаншалықты жақын екенімізді сезіне аламыз
Жаһандану жағдайында бірегейліктің маңыздылығы сонда, бірегейлік дегеніміз
жалпы жеке адамның өзіне ұқсас адамдарға, топтарға, қауымдастықтарға қатысты қарымқатынастардың сапалығын көрсететін күрделі феномен болып табылады.
Сөйтіп, қазіргі плюралистік қоғамда бірегейлік күрделене түскен. Соған сәйкес, жеке
және ұжымдық бірегейліктің арасында қарама-қайшылықтарды қалай реттеу керек деген
сұрақ та туындайды. Бұл қарама-қайшылықты шешу үшін жаһанданудың бір қырын
ескеруіміз қажет. Жаһандану үдерісі кезінде жалғыз, әлемдік бір ғана мәдениет үстемдік
етпейді, жаһандану шекарасындағы әртүрлі қоғамдардың ерекше мәдениеттерінің
сақталап қалуы дегенді білдіреді.
Сонымен бірге бірегейлік мәселесі демократиялық қоғамда да ерекше мәнге ие.
Жалпы демократиялық емес қоғамдарда бірегейлікке орын жоқ. Өйткені онда не жеке, не
ұжымдық автономияға мүмкіндік бермейді, ол жерде тек орын идеологиялық тұтастыққа
ғана бар. Өз бірегейлігін іздеу, сақтау тұлғаның бойындағы шығармашылық қабілеттерді
шыңдауға әкеледі және сонымен бірге тұлғаның өзіндік санасының қалыптасуына жағдай
жасайтын демократиялық қоғам болып саналады.
Демократияның басты мақсаты, біздің ойымызша, жалпыұлттық мүддені қорғау
мүмкіндігі болып табылады. Себебі, қазіргі жаһандастыру заманында демократиялық
даму жолына өту арқылы Қазақстан халқы өзінің ұлттық ерекшелігін басқа, әсіресе үлкен
елдерге көрсете алады.
Жоғарыдағы ойларымызды қорытындылай келе, жаһандану жағдайында
мемлекеттің саяси тұрақтылығына баса назар аудару қажеттілігі тұрады. Демек, бұл
үдеріске қатысатын тек халықтың менталитетін ғана емес сонымен бірге, саяси билік
субъектілерінің, оның ішінде, саяси элитаның ментальдығын зерттеу маңыздылығы
ашылады. Қазақстандағы саяси билік өкілдерінің дүниетанымдық болмысы, саясатты
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ұғынуы, қабылдауы басты рөл атқарады. Саяси билік өкілдері үшін билік мақсатқа жету
құралы ма, әлде өз алдына жеке құндылық па, жоқ әлде мүдделер күресіндегі мүмкіндік
пе, осының барлығын ғылыми түрде зерттеуіміз шарт.
Жаһандану кезінде халық жағымды немесе жағымсыз ықпалдарына қарамастан, әр
түрлі идеялардың ағымынан аса алмай жатады, оларды бағалауға саяси немесе қоғамдық
білімдері жеткіліксіз болуы да мүмкін. Не болмаса қоршаған ортада болып жатқан мұндай
құбылыстарды объективті ақиқат деп те түсінетіндер баршылық. Алайда дәл осы жерде
әрбір халықтың өзінің ұлттық мақсат-мүддесіне нұқсан келіп жатқанын да аңғармауымыз
мүмкін немесе тіпті ұмытып та кетіп жатамыз. Сондықтан саяси билік субъектілері бұл
құбылыстарды дұрыс аңғарып, олардың айырмашылықтарына баға беріп, мемлекеттік
деңгейдегі мақсат-мүддемізге қатысты жақтарын да білуі қажет.
Қазақстанның әлемдік саясатта, жаһандану заманында өз тұғырында нық тұруы үшін
азаматтық құндылықтар тұрғысынан да, ұлттық құндылықтар тұрғысынан да ортақ
мәмілелік пен ұлттық бірегейлік болып табылатыны сөзсіз.
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РЕЗЮМЕ
В статье процесс глобализации рассматривается через призму мирового масштаба.
Многосторонне обсуждается проблема глобализации с точки зрения Евразийского культурного
пространства. Показываются пути решения национальной идентичности.
RESUME
The process of globalization through the prism of the world’s scale is considered in the given
article. The problem of globalization from the view of the Eurasian cultural space is discussed
multilaterally. The ways of the national identity's solution are shown.
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Центрально-азиатский регион, являющийся
геополитической сердцевиной Евразийского
континента и обладающий значительным
ресурсным потенциалом, на сегодняшний день
становится все более значимым объектом
внимания в международных отношениях.
Данные обстоятельства предполагают особый
интерес и соседнего Китая, который из пяти
центрально-азиатских государств граничит с
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. С
одной стороны, как известно их сотрудничество
с Китаем постепенно возрастает по мере
изменения его политической и экономической
системы и географических контуров региона в
целом. С другой стороны, фактор близости таких
крупных государств как Китай и Россия создает
неоднозначный
фон
в
многостороннем
сотрудничестве.
Определяя данные обстоятельства, можно
сказать, что все это имеет определенное
отношение к развитию как двусторонних, так и
многосторонних отношений Пекина и государств
региона, а так же и в контексте многосторонней
дипломатии, в частности, в рамках ШОС [1, c.
35].
На данном этапе своего развития
отношения между Китаем и странами Централь-
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ной Азии активно развиваются не только в экономической сфере, но и в таких важных
направлениях как аграрное, транспортное, культурное, образовательное и прочие. Ярким
тому примером стало турне Си Цзиньпина в сентябре 2013 года по странам Центральной
Азии, раскрывшее особую заинтересованность Китая в сотрудничестве, где были
подписаны контракты в разных отраслях промышленности [6, c. 38].
Стремительно растущий Китай сегодня, благодаря своей экономической,
географической и демографической величине, сам по себе представляет особый
«глобальный вызов», и не только для ведущих мировых лидеров [1, c. 47]. Долгосрочные
стратегические геополитические, экономические и политические интересы этого
государства на нынешнем этапе простираются и на просторы Центрально-Азиатского
региона. И совсем неслучаен тот факт, что сегодня Китай ставит как одну из
стратегических целей своей внешней политики утверждение и признание de-facto своего
«особого положения» в регионе Центральной Азии, все активнее участвуя в «Новой
большой игре», разворачивающейся вокруг Центральной Азии, последовательно и верно
приобретая новые позиции, которых у него раньше не было [2, c. 132].
В связи с этим важным постулатом, лежащим в основе нынешнего китайского курса
на превращение КНР в один из политических и экономических центров мира, стала идея
«комплексной государственной мощи». Ее суть в том, что в современных условиях сила
государства и его влияние на международной арене определяется не только величиной
военного потенциала, но и уровнем экономического, социально-культурного и научнотехнического развития, а также взвешенным внешнеполитическим курсом [11, c. 87]. В
этом отношении особенностью формирования нового международного порядка для
китайских специалистов является перенесение, по сравнению с предыдущими периодами,
главного акцента на соревнование в области комплексной государственной мощи –
интегрального показателя экономического, политического, военного, научнотехнического потенциала страны, включающего в себя совокупность факторов,
определяющих способность государства развиваться, сопротивляться трудностям,
внешнему давлению, дезинтеграционным процессам, отстаивать свою систему ценностей
и т.п. [12, с.27].
В своем выступлении 8 сентября 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин в
казахстанском ВУЗе "Назарбаев университет" с речью "Развитие дружбы народов ради
прекрасного будущего" заявил, что более 2100 лет назад в эпоху китайской династии Хань
202 г до н. э. - 220 г н. э., известный в истории Китая дипломат Чжан Цянь дважды
посещал с дипломатической миссией Центральную Азию. Положив начало
дружественному взаимодействию между Китаем и центрально-азиатскими странами, он
стал родоначальником "Великого Шелкового пути", который соединил восток с западом,
Европу с Азией. Казахстан находится на "Великом Шелковом пути", внося существенный
вклад в контакты и взаимодействие между отличающимися друг от друга нациями и
культурами. На протяжении тысячелетий народы различных стран продолжали вписывать
новые страницы в историю дружбы "Великого Шелкового пути" [5, c. 18].
Необходимо отметить, что новой экономической стратегии Китая, направленной на
слияние Китая с глобальной экономикой, соответствует новый внешнеполитический курс,
суть которого состоит в выстраивании партнерских стратегических отношений с США,
как мощной сверхдержавой, и в повышении глобальной и региональной роли Китая при
помощи механизмов многосторонней дипломатии.
Стратегическое положение Центральной Азии как региона, владеющего огромным
энергетическим потенциалом, транспортными коридорами и являющегося мостом между
Востоком и Западом на Евразийском континенте, является объектом внимания различных
крупных государств. Безусловно, увеличивающаяся конкуренция между глобальными
игроками открывает для стран региона «окно возможностей», и искушение поиграть на
противоречиях между ними может усилиться. К концу 1990-х гг. обстановка,
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сложившаяся в регионе, а также укрепление позиций России и усиление активности США,
направленной на закрепление своего влияния в нем, потребовали новых подходов и от
Китая. С 1997 г. Центральная Азия начинает рассматриваться китайскими экспертами в
качестве стратегического тыла Китая [8, c. 76].
С 1992 года КНР незамедлительно начинает процесс установления дипломатических
отношений с пятью центрально-азиатскими республиками, образовавшимися после
распада СССР, и при этом назревает целый комплекс двусторонних взаимоотношений.
Большую роль играет общая граница Китая с тремя центральноазиатскими странами,
которая на сегодняшний день действительно стала, и по выражению самих китайцев,
«границей мира и дружбы» [7, c. 112]. Данный фактор является значимым как в плане
безопасности, так и в экономическом сотрудничестве и во всестороннем взаимодействии
всего региона. Во-вторых, потенциал экономического сотрудничества между Китаем и
Центральной Азией – это залог неуклонного и устойчивого развития дружественных
отношений в регионе в интересах каждой из стран.
Среди представляющих наибольший интерес для Китая сфер экономического
взаимодействия с центральноазитским регионом некоторыми специалистами выявляется,
прежде всего, энергетическая. При стремительном развитии экономики Китая и с учетом
его огромного населения, необходимо заметить, что Пекин отчаянно нуждается в нефти:
при темпах годового экономического роста в 8% стране необходимо 420 млн. баррелей в
год, при 10% - 450 млн. положение усугубляется тем, что среднегодовой прирост
внутреннего потребления нефти составляет 8%, прирост же ее добычи – 1% [4, c. 54].
Ведущие китайские исследователи в области энергетики считают, что китайская
внешняя энергетическая стратегия опирается на два принципа: первый - международное
сотрудничество, второй - комплексность. Эти принципы являются основой китайской
внешнеэкономической концепции «идти вовне», предполагающей осуществление
активной региональной энергетической политики, которая ведется по широкому кругу
направлений.
Распад Советского Союза способствовал повышению роли Китая в ЦентральноАзиатском регионе, постоянно возрастающей в свете новых геополитических процессов.
Установление дипломатических отношений и решение ряда важных вопросов по
делимитации и демаркации границ и по использованию трансграничных рек
способствовало созданию «зоны доверия» в Центральной Азии, что дало толчок к
мирному
развитию
торгово-экономических,
научно-технических,
культурных,
транспортных, хозяйственных и общественных связей между странами этого региона.
Укрепление общей безопасности и правового режима на границах пяти государств стало
важным вкладом в развитие отношений дружбы и добрососедства в этом регионе, а также
в поддержание мира в Азии и во всем мире.
Политический курс Китая на мировой арене показывает, что преобладающим во
внешнеполитических подходах китайских руководителей является некий второй взгляд.
Перед Китаем сегодня стоят иные масштабные задачи - развитие экономики, повышение
уровня жизни народа, наращивание комплексной государственной мощи, всесторонняя
модернизация страны [13, c. 98]. И хотя прогнозирование развития ситуации в такой
стране как КНР является делом весьма трудоемким, что связано с непрозрачностью
политической атмосферы на вершине власти, латентностью многих социальнополитических и экономических процессов в стране, и т.п., все-таки в целом можно с
большой степенью уверенности утверждать, что на протяжении ближайших десятипятнадцати лет многие существующие сегодня в КНР проблемы и трудности не станут
непреодолимым препятствием для поддержания относительной стабильности в
государстве и обществе, для сохранения высоких темпов экономического развития, для
дальнейшей интеграции КНР в региональную и мировую экономику, для превращения
страны в державу, сопоставимую по экономической мощи с Японией или даже США.
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Как уже отмечалось, одна из насущных проблем во взаимоотношениях КНР с
внешним миром, - это восприятие и поиск мировым сообществом адекватного ответа на
«китайский вызов». Если понимать нынешний подъем Китая и рост влияния Пекина на
международной арене как действительный вызов миру и стабильности в складывающемся
новом мироустройстве, то тогда идея о сдерживании Китая в той или иной степени
выглядит обоснованной. Но логичнее предполагать, что настоящая китайская угроза
может исходить не из сильного и стабильного Китая, но, наоборот, из слабой,
дезинтегрированной, раздираемой внутренними противоречиями и междоусобицами
страны с более чем миллиардным населением, обладающей к тому же мощным военным
арсеналом, в том числе ракетно-ядерным оружием [14, c. 57].
Особенностью отношений КНР с республиками Центральной Азии на современном
этапе является устранение воздействия идеологических факторов, поскольку Китай
последовательно стремится занять место неформального лидера в АзиатскоТихоокеанском регионе в целом, а также в центрально-азиатском регионе, используя при
этом сложную экономическую ситуацию в странах СНГ. Например, политика
«территории в обмен на инвестиции» в нефтяную отрасль Казахстана или «инвестиции в
обмен на природные ресурсы», которая предполагает покупку Пекином золота,
вольфрама, олова и других природных источников в обмен на инвестиции в различные
отрасли.
Следует отметить, что важнейшим фактором, определяющим развитие отношений
Китая со странами Центральной Азии, является стремление создать буферную зону между
Западом и Востоком, НАТО и АТР, Россией и КНР.
В китайской трактовке понятие «сверхдержава» подразумевает не обладание
«сверхмощным» потенциалом, но проведение «сверхдержавной политики», то есть
пренебрежение интересами более слабых государств в угоду своему «сверхгосподству»
[18, c. 37].
Думается, что это искренние заявления, поскольку китаецентризм не подразумевает
силовое господство над окружающим Китай миром. Даже в периоды наибольшего
расцвета для его правителей, как правило, было не столько важно реальное господство над
той или иной территорией - даже формально входившей в состав китайской империи сколько демонстрация со стороны контрагента уважения китайского правителя и
формального признания его власти, которая при этом часто не распространялась за
пределы императорского дворца.
С известными поправками психология древних и средневековых правителей Китая
может быть перенесена на сегодняшние реальности. Для нынешних - и, наверное,
завтрашних - руководителей КНР актуальны не столько претензии на «мировое
господство», сколько признание со стороны мирового сообщества легитимности КНР как
одного из его полноправных членов.
Мировому сообществу, - прежде всего, США и другим развитым странам, - стоит
смириться с объективными реальностями неравномерности экономического и
политического развития современного мира и понять, что появление в современных
условиях нового влиятельного субъекта международных отношений не обязательно
означает возникновение неприемлемой угрозы национальным интересам и безопасности
других государств мира [16, c. 143]. Анализ внешней политики КНР в целом не дает
достаточных оснований усомниться в искренности намерений современного китайского
руководства ответственно подходить к решению международных проблем и готовности
КНР играть роль великой державы по критериям, общепризнанным в современном мире.
Выдвинутые для теоретического обоснования внешнеполитичесого курса концептуальные
установки, базовые принципы соблюдаются Пекином в полной мере, делая внешнюю
политику КНР предсказуемой и заслуживающей доверия.
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Современный Китай нуждается в стабильной ситуации прежде всего для решения
своих острых внутренних проблем, для осуществления масштабных программ
модернизации. У Китая складываются сложные, противоречивые отношения с Западом, с
которым он стремится интегрироваться, не отказываясь, однако, от своей специфической
линии социально-экономического и политического развития и не переходя на зависимое
от Запада положение в мировой политике [20, c. 68].
В основе китайской внешней политики по-прежнему лежит задача обеспечения
благоприятных внешних условий для дальнейшего развития Китая и его превращения в
мировую державу. Во многом именно через эту призму Пекин всегда рассматривал и
продолжает рассматривать Центральную Азию. Свою политику в этом регионе Пекин
будет осуществлять через какие-либо совместные проекты, интеграционные объединения,
посредством присутствия своего капитала в Центральной Азии [19, c. 59]. Для
обеспечения реализации своих проектов КНР будет более активно участвовать в
процессах сохранения безопасности в регионе, а также будет постепенно усиливать свое
влияние в межгосударственных объединениях, членом которых он в настоящее время
является. На сегодняшний день Китай действует в данном направлении весьма активно,
инициативно и наступательно, грамотно используя при этом весь набор экономических,
политических, военных и других инструментов как в рамках ШОС, так и в двусторонних
отношениях с государствами ЦА. Таким образом, очевидно, что КНР последовательно
стремится занять место неформального лидера в центрально-азиатском регионе.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что внешняя
политика Срединного государства в целом отличается умеренностью, прагматизмом и
взвешенностью. Китай стремится к новой роли в мире и делает все возможное (в рамках
общепринятых в международном сообществе средств) для преобразования нынешнего
устройства международных отношений в соответствии со своими потребностями и
интересами. Он отмел все внешние раздражения и обиды, нормализовал отношения со
всеми странами: как со своими ближайшими соседями, так и с государствами других
континентов – от США и Канады до Европы, Африки и Латинской Америки. Сейчас
Китай сконцентрировался на решении главной задачи – повышении своей национальной
мощи, модернизации страны и построении общества среднего достатка для всех граждан.
Насколько успешными будут эти усилия нашего восточного соседа, покажет время,
однако очевидно, что изменения, происходящие сегодня с Китаем, внутри и вокруг него,
будут иметь самое непосредственное влияние на судьбы всего мира.
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ТҮЙІН
«Қытайдың саяси және экономикалық стратегиясы Орта Азия аймағында: көзқарастар және
жүзеге асыру жолдары» атты мақалада Қытай Халық Республикасының Орта Азиядағы сыртқы
саясаты талданады және Қытайдың Орта Азиядағы экономикалық ықпалының анализі
қарастырылады. Мақала жазба деректердің негізінде дайындалған.
RESUME
This article «Political and economic strategy of China in Central Asia: approaches and strategies» is
devoted to the foreign policy of China in Central Asia. This article was prepared on the basis of written
sources and literature.
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Современный Казахстан - стабильное
государство с динамично развивающейся
экономикой
и
четко
обозначенными
внешнеполитическими приоритетами. Повысилась роль Республики Казахстан в
региональной и глобальной экономике. Вместе
с тем, с учетом современных реалий внешняя
политика Республики Казахстан требует
модернизации и продвижения национальных
интересов на принципах прагматизма. В этом
контексте одним из важных направлений во
внешней политике Казахстана является
сотрудничество с европейскими странами.
Европейский вектор привлекает активное
внимание суверенного Казахстана с самого
начала становления внешней политики как
регион с высокой степенью экономической и
политической интеграции.
В
Концепции
внешней
политики
Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы,
утвержденной
Президентом
Республики
Казахстан Н.Назарбаевым 21 января 2014 года,
подчеркивается, что Республика Казахстан
будет укреплять отношения стратегического
партнерства с европейскими государствами, с
которыми заключены или разрабатываются
соответствующие договоры, а также с европейскими институтами и объединениями [1].
В
числе
факторов,
вызывающих
необходимость
усиления
европейского
направления, следует считать кардинальные
изменения в политическом и социальноэкономическом
развитии
Казахстана,
завершение трансформационного периода и
переход
страны
к
новой
Стратегии
долгосрочного и устойчивого развития до 2050
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года. Немаловажно воздействие и внешних факторов. Они также влияют на
внешнеполитические ориентиры, поскольку актуальными остаются необходимость
преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса, обострение
конфликтов регионального и глобального масштабов, а также, и возможно, в первую
очередь, возникновение качественно новой геополитической и геоэкономической
ситуации на региональном и глобальном уровнях.
Таким образом, необходимость оценки состояния и перспектив экономического
сотрудничества Казахстана и Европейского Союза (ЕС) является важной в свете
геополитических, а также геоэкономических трансформаций международных отношений,
особенно усиливающихся в связи с кризисной ситуацией в Украине. Кроме того,
необходимо подчеркнуть, Казахстан сегодня находится в активном поиске своей модели
экономического развития. Исходя из этого, авторы данной статьи ставят целью
рассмотрение приоритетных направлений, проблем и перспектив сотрудничества
Казахстана с государствами ЕС в экономической сфере.
Надо подчеркнуть, на современном этапе углубление и расширение сотрудничества
с Европейским Союзом, занимающим лидирующие позиции в мировой политике и
экономике, является стратегическим приоритетом внешней политики Казахстана. В свою
очередь, ЕС также стремится к установлению тесного взаимодействия с РК в целях
расширения политических и экономических связей. Более 20 лет назад Республика
Казахстан и ЕС положили начало успешному сотрудничеству в различных сферах:
экономика, торговля, наука, образование и других. Был подписан ряд значимых
документов, ставших основой двусторонних отношений. Надо отметить, что
дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Европейским Союзом были
установлены 2 февраля 1993 г. В декабре 1993 г. открыто Представительство РК при ЕС в
Брюсселе, а в ноябре 1994 г. открыто Представительство Европейской Комиссии в РК в г.
Алматы. Правовой основой отношений между Казахстаном и ЕС стало Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве (СПС, подписано 23 января 1995 года в Брюсселе,
ратифицировано в мае 1997 года, вступило в силу 1 июля 1999 года).
В настоящее время взаимоотношения между РК и ЕС приобрели комплексный,
многогранный характер и отличаются высоким уровнем динамизма. По оценке экспертов,
за прошедшие годы нашими странами проделан большой путь к отношениям
динамичного и зрелого партнерства, характеризующегося высокой политической
активностью, плотным взаимодействием на международной арене и эффективным
сотрудничеством в экономической сфере. Отношения между РК и ЕС приобрели
стабильный и долгосрочный характер [2].
Поскольку и Казахстан, и ЕС после подписания СПС прошли через важные
политические, экономические и социальные перемены, стороны договорились заключить
новое базовое соглашение, призванное отразить эти изменения. Безусловно, обе стороны
заинтересованы в создании эффективной базы для «продвинутого партнерства». В июне
2011 г. в Брюсселе был дан официальный старт переговорам по новому Соглашению о
расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС. Первый этап переговоров по новому
Соглашению РК-ЕС состоялся 12 октября 2011 г. в Астане, второй - 24-25 мая 2012 г. в
Брюсселе, третий – 10-11 июля 2012 г. и четвертый 9-10 октября 2013г. в Астане. Как
подчеркивает глава представительства ЕС в Казахстане А.Бушез, Казахстан является
первой страной центральноазиатского региона, с которой ЕС разрабатывает соглашение
второго поколения [3].
На протяжении 2014 года состоялись еще 4 раунда переговоров по новому
соглашению. 9 октября 2014г. в Брюсселе в присутствии Президента Европейской
комиссии Ж.М. Баррозу и Президента Казахстана Н.А. Назарбаева состоялась церемония
подписания Протокола о завершении переговоров по расширенному Соглашению о
партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Европейским Союзом и Казахстаном [4]. Как
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отмечает министр иностранных дел РК Е.Идрисов, «соглашение имеет более
расширенные рамки, более широкое поле деятельности и тематический охват».
Ожидается, что оно будет подписано в 2015г. [5].
Следует подчеркнуть, что усиление региональной составляющей стало одной из
особенностей казахстанско-европейского сотрудничества в последние годы. Казахстан
был активно вовлечен в разработку новой Стратегии ЕС по Центральной Азии (принята в
2007 г.) и в продвижение различных новаций, в том числе предложений по ее реализации
с учетом как регионального, так и индивидуально-странового подходов, а также
согласование Национальных приоритетов для стран Центральной Азии. Стали
традиционными встречи в формате «ЕС - Центральная Азия» на уровне глав
внешнеполитических ведомств. В целом, благодаря совместным усилиям по реализации
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, Государственной
программы РК «Путь в Европу» (2008-2011гг.) и Стратегии ЕС в отношении Центральной
Азии, заложен прочный фундамент для дальнейшего развития двустороннего
экономического сотрудничества. Аурелия Бушез подчеркивает, что ЕС рассматривает
Казахстан в качестве важного партнера, с которым хотел бы углубить и усилить
сотрудничество посредством нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве [6].
Институциональной основой сотрудничества является Совет сотрудничества,
заседания которого проходят раз в год. Новым форматом сотрудничества являются
отраслевые диалоги, предполагающие детальные консультации по интересующим
стороны темам. В частности, для имплементации решений Совета Сотрудничества
действуют Комитет сотрудничества и два профильных Подкомитета сотрудничества:
первый - по торговле, инвестициям, транспорту и энергетике и второй - по правосудию и
правопорядку.
На сегодняшний день достигнуты высокие темпы развития торгово-экономических
связей. ЕС является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана,
опережая Россию и Китай. Половина товарооборота и более половины привлеченных
иностранных инвестиций Казахстана приходятся на долю европейских стран. Объем
внешней торговли с ЕС за 11 мес. 2014 г. достиг почти 50 млрд. долл. США [7]. В
структуре казахстанского экспорта в страны ЕС преобладают нефть и нефтепродукты,
неблагородные металлы, сельскохозяйственные, химические и минеральные продукты и
т.д. Примерно 70% экспорта казахстанских нефтепродуктов направляется в страны ЕС. В
импорте из стран Европейского Союза в Казахстан наибольший объем составляют
машины, оборудование и транспортные средства (55,2%).
Поскольку Европейский Союз - это объединение, состоящее из равноправных и
независимых государств, Казахстан строит двухуровневую систему отношений: с Союзом
в целом, и с каждым государством ЕС в отдельности. Основными европейскими
торговыми партнерами Казахстана являются Италия, Франция, Нидерланды, Германия,
Австрия и Великобритания. На их долю приходится 75,5% объема товарооборота РК с ЕС.
Следует подчеркнуть, что указанные два уровня отношений дополняют друг друга.
Очень высока инвестиционная значимость ЕС для Казахстана. За период с 1993 по
2013 годы приток прямых инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана составил более
82 млрд. долл. США (из 170 млрд. долл. США всего привлеченных). По мнению главы
миссии РК при ЕС и НАТО Е. Утембаева, представители деловых кругов Старого Света
заинтересованы в поддержании и расширении нынешнего уровня инвестиционного
сотрудничества. В частности, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 2,5
миллиарда евро на реализацию различных проектов в Казахстане [8].
Важно отметить, что за годы независимости Казахстан утвердился в качестве
ответственного энергетического партнера ЕС. Казахстан является третьим крупнейшим
поставщиком энергоносителей в Европу из стран – не членов ОПЕК, после России и
Норвегии. Интерес ЕС к энергоресурсам Казахстана и Центральной Азии, в свою очередь,
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обусловлен возможностью ослабить зависимость от ближневосточных месторождений,
контролируемых США, и не допустить российский энергетический диктат. В ряде
государств Европы доля поставок казахстанской нефти достаточно высока. Так, например,
в Румынии она составляет 30%, Австрии - 25%, в Швейцарии – 2 место. В целом,
Казахстан обеспечивает до 20% общего объема импорта энергоносителей в страны ЕС [9].
Добавим, что в энергетическом секторе в Казахстане работают такие крупнейшие
европейские компании как «Тотал», «Аджип», «Эни», «Шелл», «Бритиш Газ», «Бритиш
Петролиум» и т.д.
Относительно сотрудничества в данной сфере следует отметить, что 17 декабря
1994 г. Казахстан подписал Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) и Протокол по
вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам (18
октября 1995 г. ратифицированы). Таким образом, Казахстан является членом
Конференции по Энергетической хартии – межправительственной организации,
созданной в целях достижения целей ДЭХ [10]. Как РК, так и ЕС весьма заинтересованы в
полном претворении в жизнь положений ДЭХ, и прежде всего – в обеспечении
свободного транзита углеводородного сырья и диверсификации маршрутов его
транспортировки. В этой связи показательно, что РК и ЕС тесно сотрудничают в рамках
созданной еще в 1993 г. программы ТРАСЕКА, основной целью которой является
содействие развитию транспортной инфраструктуры, которая бы связала Европу (в обход
России) со странами Закавказья и Центральной Азией [11].
Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении энергетического диалога. С этой
целью был подписан Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между ЕС и
Казахстаном (2006г.), основные положения которого касаются расширения
сотрудничества в энергетическом секторе, повышения надежности энергетических
поставок и обеспечения предсказуемости энергетического спроса [12]. Меморандум
охватывает такие важные аспекты, как укрепление энергетической безопасности и
промышленное сотрудничество. Для обеих сфер согласованы Дорожные карты, согласно
которым стороны договариваются, во-первых, добиваться диверсификации маршрутов
поставки энергоресурсов посредством строительства или модернизации необходимой
инфраструктуры, во-вторых, содействовать сотрудничеству между своими компаниями в
энергетической промышленности (в сфере добычи, переработки и транспортировки
энергоресурсов, а также в сфере альтернативной, возобновляемой энергии) [13].
Помимо этого документа, 12 июня 2009 г. был принят Меморандум о
взаимопонимании в области развития транспортных сетей, одним из важных положений
которого можно считать договоренность сотрудничать в процессе создания
интегрированных транспортных сетей, в частности в рамках таких проектов как
ТРАСЕКА, международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» и
других [14].
Несмотря на определяющую роль энергетических и транспортных вопросов в
контексте экономического сотрудничества с ЕС, Казахстан не намерен ограничиваться
этими отраслями. Республика ставит перед собой стратегические цели развития, имеющие
комплексный характер, и рассчитывает на помощь ЕС в дальнейшей диверсификации
своей экономики и создании производственных мощностей с высокой долей добавленной
стоимости. В целом, Республика Казахстан намерена работать по следующим
направлениям: развитие нефтегазовых проектов, повышение энергоэффективности и
энергосбережения, применение возобновляемых источников энергии, использование
атомной энергии в мирных целях, развитие электроэнергетики и чистых энергетических
технологий. В этой связи Казахстан выступает за участие стран-членов ЕС с высоким
уровнем технологического развития в реализации Программы форсированного
индустриально-инновационного развития Казахстана. Примечательно, что, согласно главе
представительства ЕС в Казахстане А.Бушез, европейские инвесторы готовы вкладывать
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деньги и в такие отрасли как машиностроение, производство станков и оборудования,
фармацевтика, развитие новых технологий. В последней отрасли ЕС желает удержать
позиции ключевого партнера Казахстана и приветствует усилия страны в организации
всемирной выставки в 2017 году [15].
Заметим, что «зеленая экономика» является актуальной темой, остро интересующей
европейского инвестора. В частности Председатель Еврокомиссии Ж.М.Баррозу во время
состоявшегося в июне 2013 г. первого официального визита в РК заключил, что ЕС
поддерживает стремление Казахстана по диверсификации экономики и переходу на
"зеленую" экономику. «Мы нацелены на расширение сферы нашего сотрудничества во
всех областях, которые представляют взаимный интерес», - добавил Ж.М.Баррозу [16].
На наш взгляд, этот визит подтверждает значимость сотрудничества для обеих
сторон. Также в этом плане интересен факт создания в июне 2011 года Европейского
клуба друзей Казахстана в составе членов Европарламента, ПАСЕ, официальных лиц
Еврокомиссии и других институтов ЕС, представителей экспертного сообщества,
промышленности, бизнеса и других. Было заявлено, что Европейский клуб друзей
Казахстана призван заниматься продвижением интересов Казахстана и укреплением его
политических, торгово-инвестиционных и культурно-гуманитарных связей с
европейскими государствами.
Европейский союз предлагает множество программ в разных сферах, которые
косвенно или напрямую способствуют экономическому развитию нашей республики.
Среди них: программы поддержки малого и среднего бизнеса, программы, направленные
на усовершенствование технологий, как, к примеру, проект ACCESS. Задача данного
конкретного проекта в разработке, в партнерстве с угольными предприятиями Казахстана,
решений для добычи угля с наименьшим ущербом для окружающей среды. Кроме того,
существуют программы «Горизонт-2020» и программа FP7, направленные на поддержку
исследований и развития технологий.
Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что Казахстан и ЕС глубоко
заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений. Важную роль
в их углублении будут играть такие моменты, как специфика развития европейского
спроса на энергоресурсы и особенности международной специализации Казахстана.
Безусловно, сложившаяся структура товарного обмена не отвечает экономическим
интересам Казахстана, который заинтересован в настоящее время в диверсификации своей
экономики. На характер и содержание отношений ЕС и Казахстана оказывают влияние
активизация процессов интеграции на постсоветском пространстве, связанная с созданием
Единого экономического пространства и Евразийского Экономического Союза, в которых
Казахстан является ведущим актором, и, в свою очередь, состояние ЕС, решающего
проблемы последствий глобального финансового кризиса и углубления европейской
интеграции. Немаловажно и влияние на эти отношения усилившихся вызовов
безопасности в центральноазиатском регионе, возросшего геополитического значения
ЦАР.
В итоге любая попытка осмыслить перспективы сотрудничества Казахстана и ЕС
приводит к выводу, что сторонам важно переосмыслить стратегические цели
сотрудничества и пути их достижения в соответствии с этими международными
процессами. В этом плане очень важно вести конструктивный диалог, учитывая и уважая
особенности партнеров.
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ТҮЙІН
Мақалада ҚР сыртқы саясатының еуропалық бағыты қарастырылып, Қазақстан
Республикасы мен Еуропалық Одақтың экономикалық өзара әрекеттесуінің қазіргі жағдайы
сарапталады. Қазақстан Республикасы мен еуропалық институттар арасындағы экономикалық
ынтымақтастықтың негізгі бағыттары мен ерекшеліктеріне назар аударылады.
RESUME
The authors of the article review the European vector of the RK external politics, analyse the
modern condition of Kazakhstani economic interaction with the European Union, characteristics and main
spheres of economic collaboration between the republic and European institutes.
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Аннотация
В данной статье рассматривается сложный
процесс формирования политико-экономического
сотрудничества
Казахстана
и
Турецкой
Республики за годы независимости. Также дается
статистический анализ торговых-экономических
отношений обеих стран.
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Экономическая
интеграция
Казахстана и
Турции: достижения
и перспективы
сотрудничества

Ярким примером хорошего интегрирования
в европейскую экономику по праву считается
наш стратегический партнер в Евразии –Турция.
Турция – государство, чья экономика в последние
годы по обьему занимает 16 место в мире,
пропустив впереди себя лишь хайтековские
(высокотехнологические) страны. Характерно,
что этого достижения добилась страна, небогатая
природными ресурсами и средняя в НТП. Корни
турецкого феномена неоднократно обсуждались
на страницах СМИ и будут обсуждаться. В
целом,
Турция
четко
определила
свои
конкурентные преимущества и сумела ими
эффективно воспользоваться. Более того, Турция
оказалась, что называется, «в нужном месте и в
нужное время». Распад СССР и образование
новых государств с весьма емкими рынками
сбыта
даровал
турецким
производителям
поистине историческую возможность, и упустить
такой шанс было бы непростительной ошибкой.
Образование огромного потребительского рынка
СНГ стал одним из столпов, на которых
поднялась промышленность Турции, в том числе
малый и средний бизнес (далее МСБ).
Сегодня
Турция
превращается
в
регионального лидера. Для этого у нее есть и
экономические и политические основания. Особое значение имеют планы руководства страны
превратить турецкую экономику к 2023 году в
одну из ведущих экономик мира. Обращает на
себя
внимание
активная
экономическая
экспансия Турции в страны Центральной и ЮгоВосточной Азии, Африки, Латинской Америки.
Все сказанное выше дает возможность говорить о
новом статусе этой страны в международных
отношениях. Это особенно важно, поскольку
Турция – наш стратегический партнер, у нас
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общая история и культура, проблемы модернизаций, огромный потенциал отношений.
Поэтому используя методы сравнения и аналогий попытаемся сопоставить основные
экономические показатели, сделать статистический анализ торгового оборота между
Казахстаном и Турцией.
Динамично развивающаяся экономика Турции представляет собой сложное
сочетание современной промышленности и торговли наряду с традиционной отраслью
сельского хозяйства. Страна обладает сильным быстрорастущим частным сектором,
однако государство, по-прежнему, играет важную роль в отрасли тяжелой
промышленности, банковском деле, транспорте и связи. Экономика Турции достигла
отличных показателей благодаря стабильному росту в последние восемь лет. Структурные
реформы, проводимые с 2002 года, определили место экономики Турции на мировом
рынке и сделали страну одним из главных получателей прямых иностранных инвестиций
в регионе. Рост реального ВВП составил в среднем более чем 6% в год, что
способствовало увеличению выпуска товаров на треть. Наблюдался активный рост
рабочих мест в промышленности и сфере услуг, с одновременным сокращением рабочих
мест в сельскохозяйственном секторе. В течение 2008 года экономика впала в рецессию.
Восстановление началось в 2010-2011гг., когда реальный ВВП вырос на 9,2%, что
превратило Турцию в одну из самых быстрорастущих экономик в мире [1].
В отличие от энергетически зависимой экономики Турции Казахстан обладает 3,2%
мировых запасов нефти, 1,7 % газа, 21% урана. Мы занимаем первое место в мире по
разведанным запасам серебра, свинца, хромитов. Второе по запасам серебра, свинца и
хромитов. По мнению международных экспертов Казахстан достиг значительного роста
общего обьема ВВП, благодаря росту добычи нефти и газа. К примеру, в 2013г. по
отношению к 1990г. обьем добычи нефти и газа составил 316,8% [2]. За 20 лет
независимости ВВП на душу населения в нашей стране вырос более чем в два раза, тем
самым опередив по этим показателям страны СНГ. Казахстан состоялся как государство с
рыночной экономикой. Поэтому мы имеем огромный потенциал для взаимовыгодных
торгово-экономических отношений между нашими странами.
С первых дипломатических шагов суверенного развития Казахстан придает важное
значение взаимоотношениям с Турцией. Перед казахстанской дипломатией стояла задача
задействовать значительный потенциал политического, экономического, культурного
сотрудничества с Турцией как в двустороннем плане, так и в рамках ОБСЕ, СВМДА, ОЭС
[3]. Инвестиционная политика РК в середине 90-х гг. привлекала страны ОАЭ, Турцию,
Южную Корею для выгодного вложения капиталов в индустриально инновационную
сферу нашей экономики. Турция признает лидирующую роль Казахстана в Центральной
Азии и считает нашу страну наиболее важным партнером в регионе.
На современном рынке Казахстана представлены такие крупные турецкие компании,
как «Рам Диш Тиджарет», входящая в состав финансово-промышленной группы «Коч
Холдинг», а также «Анадолу Грубу», «Энка Холдинг», «Текфен Холдинг», «Джейлан
Иншаат Ахсель», «Окан Холдинг», «Аларко Холдинг» [4].
На развитие транспортных коммуникаций и возможность выхода Казахстана на
мировой рынок влияет реализация проектов по транспортировке нефти и нефтепродуктов
через территорию Турции. Развивается проект под названием «Актау-Баку-ТбилисиДжейхан» по транспортировке нефтегазовых продуктов. В настоящее время в
использовании топливно-энергетических ресурсов государствами преобладают принципы
защиты собственных интересов.
В ходе очередных встреч на высшем уровне Президентом РК Н.Назарбаевым была
выдвинута инициатива об увеличении товарооборота до 1 млрд.долл., так как
существующие объемы не соответствуют достигнутому уровню сотрудничества в других
сферах. Общий объем турецких инвестиций в экономику Казахстана составил около 560
млн.долл. (пик инвестиций пришелся на 1993-99 гг. – 473,8 млн.долл.) [5].Тем не менее, в
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области строительства, где у Турции имеется большой опыт работы в Казахстане, все еще
имеются неиспользованные резервы по привлечению инвестиций. В частности, стороны
заинтересованы в создании совместных предприятий по производству строительных
материалов. Перспективным представляется сотрудничество сторон в области сельского
хозяйства, промышленности, торговли, реализации конкретных проектов в сфере развития
малого и среднего бизнеса.
Для наглядности рассмотрим показатели двусторонней торговли Казахстана с
Турцией за 2008-2012 гг. По сравнению с 2008 годом объем взаимной торговли
Казахстана и Турции в 2012 году вырос на 40%. Наглядно динамика внешней торговли
между Казахстаном и Турцией представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика внешней торговли Казахстана с Турцией (млн. долл.) [6]
Объем экспорта казахстанской продукции в Турцию в 2012 году увеличился, по
сравнению с 2008 годом на 70% – с 1,9 млрд.долл. до 3,2 млрд.долл. За последние 5 лет
резкое снижение экспортных поставок наблюдалось в 2009 г., по сравнению с
предыдущим 2008 годом экспорт упал более чем в 2 раза (на 58%), что связано с влиянием
мирового финансового кризиса. В последующие годы объемы экспорта
увеличивались. Экспорт обработанной продукции увеличился в 2012 году, по сравнению с
2008 годом, в 2,4 раза и составил 2 млрд.долл. Удельный вес данной продукции в общем
экспорте Казахстана в Турцию составил 63,4%. Экспорт сырьевой продукции за
рассматриваемый период также имел тенденцию к росту: если в 2008 году экспорт сырья
составлял 1,1 млрд.долл. , то в 2012 году он увеличился на 12% и составил 1,2 млрд. долл.
[6].
Объем импортируемой продукции из Турции в Казахстан в 2012 году составил 786,1
млн. долл., по сравнению с 2008 годом, снизился на 19%. В структуре ввозимой
обработанной продукции в 2012 году преобладает продукция товарных групп «Машины,
оборудование, приборы и аппараты», «Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности» и «Текстиль и текстильные изделия», на долю которых приходилось
63% всего обработанного импорта Казахстана из Турции. В 2012 году импорт текстиля и
текстильных изделий увеличился по сравнению с 2008 годом в 4 раза и составил 109,1
млн. долл. США. Импортировались тканые ковры (19,7%), белье постельное (8%),
различные виды одежды.
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Анализ статистических данных по мировому импорту Турции в сравнении с
данными по экспорту Казахстана в мир и экспорту Казахстана в Турцию показал, что
рынок Турции представляет определенный потенциал для экспорта казахстанской
обработанной продукции. Это свидетельствует о том, что на рынке Турции имеется ниша,
которую, при прочих благоприятных обстоятельствах, может занять казахстанская
продукция. Казахстан имеет хороший экспортный потенциал, о чем свидетельствуют
данные 2012 года, показывающие наличие факта экспорта Казахстана в мир по многим
импортным статьям Турции. По отобранным 55 потенциальным позициям импорт Турции
в 2012 году составил 11,4 млрд.долл., мировой экспорт Казахстана по данным позициям
составил 1,4 млрд.долл., экспорт Казахстана в Турцию – лишь 18 млн. долл.
Реформирование турецкой экономики, осуществляемое с начала 2000 гг.
способствовало развитию экономического потенциала и значительному улучшению
условий для развития МСБ в стране. Бизнес-среда Турции, согласно исследованию
Euromonitor International, все еще страдает от различных недостатков. К ним относятся
отсутствие всеобъемлющей правовой и законодательной системы, которая защищает
права иностранных инвесторов, негибкий рынок труда, низкий уровень сбережений и
большой сектор теневой экономики. Для борьбы с высоким уровнем теневой экономики
были снижены ставки личных подоходных налогов. Также для лучшего обеспечения
налогово-бюджетных показателей была реформирована система социального
обеспечения. С целью выравнивания показателя бюджетного дефицита были подняты
ставки акцизов.
Ежегодно Всемирный банк составляет международный рейтинг ведения бизнеса.
Для сравнительного анализа мы выбрали позиции Турции и Казахстана в этом рейтинге
(Таблица 1).
Таблица 1 Позиции Турции и Казахстана в рейтинге ведения бизнеса, 2013г. [7]
Категория рейтинга из 185 стран

Казахстан

Турция

Регистрация предприятий

27

72

Получение разрешений на
строительство

149

142

Подключение к системе
электроснабжения

85

68

Регистрация собственности

27

42

Кредитование

82

83

Защита инвесторов

21

70

Налогообложение

18

80

Международная торговля

186

78

Обеспечение исполнения контрактов

26

40

Разрешение неплатежеспособности

55

124

Общий рейтинг страны

50

71
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Рейтинг Doing Business на 2013 год показывает, что Казахстан (50) заметно
опережает Турцию (71) в рейтинге ведения бизнеса. Речь идет о создании режима
наибольшего благоприятия для бизнес-среды. Правительство РК уделяет большое
внимание развитию малого и среднего бизнеса как основы для формирования среднего
класса в нашей стране. За последние десятилетия в этих рамках сформированы
государственно-коммерческие структуры для поддержки и стимулирования бизнес-среды.
Это - Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму», Государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020» и
др. Фонды увеличивают субсидии и дотации, предлагают разнообразный выбор кредитных
линий для товаропроизводителей.
Отсюда следует резонный вопрос, почему тогда наш казахстанский средний и малый
бизнес заметно отстает от своих турецких коллег в сфере производства товаров и услуг
отечественного производства. Почему за 20 лет так и смогли создать свой туристический
бизнес, а преуспели только в открытии всевозможных филиалов турецких турагенств.
Наше правительство, учитывая, что сельское хозяйство у нас имеет низкую
производительность труда (1 сельский житель может прокормить 5-10 горожан, а в
Израиле этот показатель равен 1:95), сильно заинтересовано в создании товарного
сельского хозяйства, в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Существуют различные программы «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» для реальной
поддержки сельских тружеников. Но, к сожалению, в обществе крутого поворота в
сторону села не наблюдается.
По нашему мнению, нужны не краткосрочные программы и проекты, а ежедневная,
кропотливая работа государства и общества для повышения статуса казахского аула.
Когда финансовые механизмы не работают, нужна простая и понятная идеология для
всех. Эта идеология должна работать на экономику, на политическую и социальную
стабильность. К примеру, «продовольственная безопасность - залог стабильности всего
общества». «Стабильность и развитие казахстанского общества зависит от
экономического состояния села». Почему бы в общественном сознании не возродить
былую славу казахстанских аграриев - Героев Социалистического Труда Ж. Куанышбаева,
Ы.Жакаева, К. Донебаевой и др. Почему бы не использовать опыт наших китайских
соседей, которые за 20 лет смогли насытить внутренний рынок продовольственными
товарами. Копировать китайский опыт полностью невозможно, но заимствовать и
внедрять в приемлемой форме можно многое.
Таким образом, турецко-казахстанские отношения с 1991 года и по настоящее время
занимают важное место в системе международных отношений, носят стабильный
характер и служат примером успешного двустороннего сотрудничества. Казахстан и
Турция намерены продолжать сотрудничество и стратегическое партнерство в рамках
международных и региональных организаций, мировых сообществ и в дальнейшем.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан мен Түрік Республикасының тәуелсіздік кезеңіндегі саясиэкономикалық қарым-қатынастары жан-жақты баяндалады. Сондай екі елдің сауда-экономикалық
қарым-қатынасының статистикалық көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау жасалады.
RESUME
In this article the difficult process of the formation of political and economic cooperation of
Kazakhstan and the Republic of Turkey for the years of independence is considered. Also the statistical
analysis of the trade-economic relations of both countries is given.
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Аннотация
В статье рассматривается системный
подход к структурированию этнического
компонента в содержании образования. На
основе анализа дефиниций автор уточняет
понятие «этнический компонент в содержании
образования».
Системный подход позволяет определить
внешние элементы в структуре этнического
компонента
в
содержании
образования,
определить их связи как подсистемы.
Автор статьи рассматривает межпредметные
связи и интегративные свойства учебных
дисциплин, входящих в этнический компонент в
содержании
высшего
педагогического
образования. В обосновании научной теории
структурирования этнического компонента в
содержании высшего педагогического образования
автором
использованы
принципы
теории
содержания образования В.С.Леднева.
Ключевые слова: этнический компонент,
содержание образования, структурирование,
системный подход, дидактическая единица,
связи, принципы, элементы, учебные предметы.
В современном мире усиливаются потоки
информации, объем информации постоянно
растет и для человеческого интеллекта становится
все сложнее осознавать реалии окружающего
мира. Именно эти причины на сегодняшний день
определяют
актуальность
структурирования
содержания образования (знаний).
Термин «структурирование» достаточно нов
и может восприниматься двояко - с одной
стороны, понятие структуры может служить одной
из характеристик созданной гносеологической
модели объекта, и в этом смысле понятие
структуры является частным по отношению к
моделированию, с другой стороны, определение
структурирования, то есть некоего процесса, носит
более общий характер по отношению к знаниям.
Отмечается, что часто понятие «структурирование» заменяют понятием «моделирование». В то
же время указывается, что все методики,
используемые при моделировании, верны по
отношению к термину «структурирование» [1].
Цель данной статьи – определить внешнее
структурное строение этнического компонента в
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содержании высшего педагогического образования, исходя из теории содержания
образования В.С.Леднева, принципов структурирования этнического компонента в
содержании высшего педагогического образования.
Методология исследования: Системный подход считается основной стратегией
научного исследования и ориентирует исследователя на раскрытие целостности явления и
обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного
явления и сведение их в единую теоретическую картину (Т.П.Щедровицкий, И.И.Блауберг,
Э.Г.Юдин, В.П.Беспалько, А.М.Субетто и др.). Это позволило нам подойти к изучению
сущности этнического компонента в содержании высшего педагогического образования как
системы, функционирующей в метасистеме (содержании ВПО).
Целостный подход - (В.С.Ильин, В.А.Сластенин и др.) как развитие системного
подхода учитывает природу человека, его сложнодинамическую систему со свойственной
ему целостностью и взаимодействием интегративных характеристик. Целостный подход в
отличие от функционального, который рассматривает явления действительности в
отдельных, не связанных между собой результатах, подводит к пониманию многогранных
связей социального и профессионального аспектов личности педагога как феномена
целостности и неделимости.
Комплексный подход способствует организации системы работы по изучению
особенностей функционирования этнического компонента в содержании образования и
воспитания, в целом, требований к его содержанию и структуре со стороны практики.
Методы исследования: системно-структурный, сравнительный, феноменологический
анализ понятий педагогической, философской, культурологической, психологической,
этнологической наук по проблеме исследования, методы аналогии и обобщения,
структурирования и классификации, моделирования, абстрагирования, идеализации и
проектирования в педагогических исследованиях.
Методологические положения теории содержания образования позволяют изучить
структурные особенности этнического компонента как системы и выявить место и значение
этнического компонента в содержании образования в целом и высшего педагогического, в
частности. В связи с этим, основываясь на принципе соответствия как одного из основных
принципов теории познания, который означает преемственность научных теорий при
разработке концептуальных основ формирования этнического компонента в содержании
высшего педагогического образования, мы опирались на основные положения теории
содержания образования В.С.Леднева [2].
Рассмотрим сущность понятия «этнический компонент содержания образования» и
других категорий, прямо или косвенно входящих в круг данной проблемы. Так, под
этническим компонентом содержания образования (ЭК) В.И.Матис понимает
«специфическую образовательную область, очерчивающую целый комплекс знаний,
умений, навыков и эмоционально-оценочного опыта, подлежащих целенаправленному
формированию. Он находит свое выражение как в принципах отбора и структурирования
содержания образовательных программ в целом, так и в наборе учебных дисциплин, а также
в содержании отдельной учебной дисциплины, наборе видов учебной и внеучебной
деятельности обучающихся» [3 с.234]. Ученый считает, что разработка этнического
компонента содержания образования должна строиться на принципах поликультурного и
полилингвального образования. Этнический компонент содержания общего среднего
образования находит реализацию, прежде всего, в национальных школах.
В теоретических источниках, наряду с понятием «этнический компонент
образования» существуют и другие понятия, которые в той или иной мере выступают его
аналогами. Речь идет о понятиях «этнокультурный и этнокультурологический,
этнопедагогический
компонент»,
«национальный»,
«национально-региональный
компонент», семантика которых довольна близка.
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Структурирование – производное понятие от слова «структура». Понятие «структура»
(лат. struktura) означает «устройство, строение, состав, строй, склад». В философском
словаре дается следующее определение понятия «структура» - «совокупность внутренних
связей, строение, внутреннее устройство объекта». В определении понятия указывают
также на устойчивость внутренних связей, обеспечивающих целостность объекта и его
тождественность самому себе [4, с.686].
Рассмотрим внешние структурные элементы этнического компонента (далее - ЭК) и
определим их связи как подсистемы. Эксплицитные и имплицитные связи характерны и для
внешних структурных элементов ЭК в содержании ВПО – форм, каждая из которых
представляет дидактическую единицу, т.е. определенный учебный предмет. Эксплицитные
связи
наблюдаются
между
учебными
дисциплинами
«Этнопедагогика»
и
«Этнопсихология», «Этнология», «Этнография» и др.
Имплицитные связи «Религиоведения» и «Этноэкологии» неявны, но при аспектном
анализе мы обнаружим потенциально существующую связь между заповедями религии, ее
благоговейным отношением к природе-матери, культом природных сил, язычеством и
проблемами формирования экологического мышления у представителей этнической
общности и т.д.
Таким образом, эксплицитные и имплицитные связи внешних структурных элементов
ЭК можно представить как межпредметные связи и интегративные свойства учебных
дисциплин, которые могут быть выражены сильно или слабо. Межпредметные связи
указывают на неявно выраженную связь, а интегративные свойства дисциплин – на их
активное взаимодействие. Выявление связей между этническими или дидактическими
единицами в подсистемах ЭК представляют, на наш взгляд, огромный научный интерес.
Интегративные свойства внешних элементов в структуре ЭК в содержании ВПО
схематично представлены на рисунке 1.
На систему ЭК в содержании ВПО распространяется и принцип структурирования
содержания образования - дифференциация и интеграция компонентов (в нашем
исследовании – элементов ЭК) образования. Дифференциация – выделение учебных
дисциплин как самостоятельных свойственна всем учебным предметам и отраслям знаний.
Так, этнопедагогика и этнопсихология выделились из таких отраслей знания и учебных
дисциплин как педагогика и психология. Дифференциация была свойственна и педагогике
как самостоятельной отрасли научного знания, отделившейся из лона философии в 17 веке.
В свою очередь дифференцированные учебные предметы порождают
Этнография

Этнопсихология

Культурология

Этносоциология

Языкознание

Этнофилосо
-фия

Этнопедагогика

Рисунок 1 - Интегративные свойства дидактических единиц ЭК в содержании ВПО
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другие курсы (например, «Казахская этнопедагогика», «Прикладная этнопсихология» и др.),
тем самым, наполняя содержание новыми знаниями и создавая разнообразие форм.
В системе этнического компонента (ЭК) в содержании высшего педагогического
образования (далее - ВПО) имеет действие и принцип интеграции. Посредством реализации
данного принципа происходит взаимодействие учебных предметов. Данный принцип
позволяет мелким дисциплинам интегрироваться в более крупные, при этом основное
содержание сохраняется. Интеграция дисциплин – процесс в целом положительный,
укрупнение дидактических единиц позволяет рационально использовать время, отведенное
на изучение той или иной дисциплины, создавать спецкурсы, построенные на
интегративной основе и др. Но, как показывает практика, не всякая интеграция дисциплин в
отличие от дифференциации носит позитивный характер. Например, ранее изучавшаяся
учебная дисциплина «История развития педагогической мысли Казахстана»
трансформировалась в «Историю педагогики», где ее содержание в соотношении ко всему
курсу сведено до минимума.
Принцип преемственности всех ступеней образования также присущ ЭК в
содержании ВПО. Его преемственность со школьным образованием и дошкольным
воспитанием обеспечивает устойчивость национально-культурных связей между
поколениями.
Принцип содержательности организационных форм и методов обучения реализуется
в проектировании технологии обучения, основанной на критериях отбора учебного
материала и способов реализации поставленных целей.
Каждая система также предполагает внутренние связи и отношения между ее
структурными элементами. Связи внутри системы обусловлены, прежде всего, тем, что
внешние элементы структуры ЭК (формы – дидактические единицы) находятся в прямой
зависимости от ее внутренних элементов (содержания – этнических единиц образования).
Форма, как известно, - плоть содержания. Единство формы и содержания составляет
целостность системы ЭК в содержании ВПО. С методологических позиций рассмотрение
диалектической взаимосвязи содержания и формы в целом как философских категорий
распространяется на исследуемый объект [5, c.434]. Во взаимосвязи содержания и формы
ЭК, как внутренних и внешних структурных элементов его системы, ведущую,
определяющую сторону составляет содержание, а формы – ту его сторону, которая
модифицируется, изменяется в зависимости от содержания и конкретных условий
существования объекта. Формы, в свою очередь, обладая относительной
самостоятельностью, оказывают обратное воздействие на содержание: их соответствие и
положительная оптимизация служит развитию содержания. Таким образом, между
внешними и внутренними структурными элементами ЭК в содержании ВПО можно
выделить следующие типы связей:
 порождения, обусловленные, тем, что содержание (совокупность этнокультурных
элементов, этнические единицы образования) выступает как основание, породившее к
жизни формы (учебные дисциплины – дидактические единицы ЭК);
 взаимодействия, характеризующие их диалектическое единство и целостность ЭК
в содержании ВПО;
 соответствия содержания и форм ЭК, гарантирующие их дальнейшее развитие;
 преобразования, реализуемые путем непосредственного взаимодействия
содержания и форм, в процессе которого они могут переходить из одного состояния в
другое, вследствие этого может получить дальнейшее развитие содержание и возникнуть
новые формы (интегративные дисциплины);
 функционирования, обеспечивающие реальное бытие ЭК в содержании ВПО, т.к.
его структурные элементы объединены единством реализуемых целей (образовательных,
воспитательных и развивающих) и функций (личностно и профессионально ориентированных).
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В связи с определением научных основ структурирования ЭК в содержании ВПО
возникает вопрос, составляющий суть всего исследования: каким должен быть состав
элементов рассматриваемой нами системы в содержании высшего педагогического
образования, необходимый и достаточный для ее функционирования и удовлетворения
потребностей общества, государства и личности как представителя определенной
этнической принадлежности (субъекта этноса), гражданина государства, определенного
региона и мира, а также субъекта профессиональной деятельности? Данный вопрос
требует раскрытия целей и функций ЭК в содержании ВПО.
С точки зрения целеполагания содержание образования – это цель, которую должно
реализовать учебное заведение в отношении каждого специалиста. Реализации этой цели
служит содержание профессионального обучения. Напомним, что согласно теории
В.С.Леднева, содержание образования - это триединый целостный процесс,
характеризующийся усвоением опыта предшествующих поколений, воспитанием качеств
личности и его развитием [2, с.26]. Следовательно, этнический компонент в содержании
ВПО реализуется также в этих трех плоскостях, но уже с этнокультурной и
межкультурной спецификой. Кроме этого, цели ЭК в содержании ВПО должны отвечать
запросам общества и в соответствии с этим целям высшего педагогического образования –
формированию поликультурной личности будущего педагога, компетентной в
профессиональном отношении. Отсюда следует, что ЭК в содержании высшего
педагогического образования согласно философскому закону субординации - подчинение
одной системы метасистеме (системе более высокого уровня) - имеет следующие цели,
направленные как на профессиональную подготовку будущего учителя, так и на его
личностное развитие [6, с.77] (Таблица 1).
Таблица 1 - Цели формирования этнического компонента в содержании ВПО
Образовательные
(усвоение опыта)
1. Усвоение знаний на
основе целостного представления о культурно-историческом наследии своей и
других этнических общностей, их роли и места в
системе общечеловеческих
ценностей

Воспитательные

Развивающие

2. Воспитание ценностноориентированной личности
на основе утверждения духовно-нравственного наследия родного и других
этносов,
аккумулирующегося в культуре, языке,
истории.

3. Развитие у будущих
педагогов умений, способствующих трансляции национально-культурных
ценностей своего и других
этносов посредством содержания общего среднего и
дошкольного образования и
воспитания.

Любая сложнодинамическая система требует исследования ее в трех плоскостях:
предметной, исторической и функциональной, представляющих методологические
ориентиры системного подхода как целого. В связи с этим определим функции ЭК, которые
ориентированы на подготовку будущего педагога.
Выделение функций ЭК в содержании ВПО определяется социальной и
профессиональной значимостью личности будущего педагога. Анализ литературы по
данному аспекту исследования открыл возможности для выделения функций ЭК в
содержании ВПО. В содержании ВПО этнический компонент выполняет разнообразные
функции, направленные на формирование личностных и профессиональных качеств
будущего педагога. В качестве функций ЭК, ориентированных на формирование качеств
будущего педагога, выделим два основных их направления – личностно и профессионально
- ориентированные. Функции ЭК определяются его целями и ориентированы на
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формирование целостной личности с учетом ее индивидуальных, возрастных,
этнопсихологических, профессиональных и др. особенностей.
К личностно-ориентированному направлению мы относим следующие функции,
которые способствуют формированию личностных качеств индивида как субъекта этноса,
гражданина государства, региона и мира:
 культурообразующую (рассматривает этнический компонент как составной
элемент культуры в целом);
 социализирующую (обеспечивает вхождение индивида в полиэтнический социум);
 развивающую (реализует цели формирования ЭК);
 идентификационную (способствует идентификации личности будущего педагога с
этносом, государством, регионом и миром).
Функции этнического компонента в содержании ВПО профессиональной
направленности ориентированы на развитие качеств будущего учителя:
профессиональных компетенций как результата этнопедагогической подготовки и
образования. В этом направлении, на наш взгляд, важны такие функции:
 регулятивно-информационная (регулирует поток информации о культурах);
 гносеологическая (обогащает познавательную сферу будущего педагога);
 профессионально-компетентностная
(ориентирует
на
формирование
профессиональных качеств будущего учителя, его подготовку в соответствии с
социальным заказом общества);
 социально-транслирующая (осуществляет преемственную связь поколений в
передаче историко-культурного опыта посредством образования).
Рассмотрение направленности функций ЭК в отдельности условно, так как согласно
целостному подходу личность должна пониматься как сложная динамическая система,
имеющая свою структуру, функции и внутреннее строение. Согласно антропологическому
подходу, главное в личности - ее целостность. Все стороны личности взаимосвязаны и не
существуют отдельно одно от другого. Главным среди других считается социальный
аспект личности - ее мировоззрение, направленность, которая выражена потребностями,
интересами,
мотивами,
стремлениями,
моральными
качествами
личности.
Профессиональный аспект личности педагога также требует целенаправленного изучения
в связи с его направленностью на данную специальность.
Таким образом, на основе анализа теоретико-методологических источников и
концептуальных
положений
теории
содержания
образования,
определены
методологические подходы, научные основы структурирования ЭК в содержании ВПО,
его цели и функции, что способствует рассмотрению гуманистической парадигмы и
этнопедагогической направленности исследуемого феномена.
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ТҮЙІН
Мақалада жоғары педагогикалық білім беру мазмұнындағы этникалық компонентті
құрылымдау жүйелілік тұрғыдан қарастырылады. Автор анықтаманы талдау негізінде «жоғары
педагогикалық білім беру мазмұнындағы этникалық комонент» ұғымына өз анықтамасын береді.
Жүйелілік тұрғыдан қарастыру жоғары педагогикалық білім беру мазмұнындағы этникалық
компонент құрылымының ішкі компоненттерін және олардың жүйе ретіндегі байланысын
анықтауға мүмкіндік береді.
RESUME
In the article the system approach to structuring an ethnic component in the content of education is
considered. On the basis of the analysis of the definitions the authors specify the concept "ethnic
component in the content of education".
The system approach allows to define external elements in the structure of an ethnic component in
the contents of education to define their communication as subsystems.
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Аннотация
Мақалада болашақ мамандарды жетім
балалармен жұмысқа инновациялық технологияларды қолдану мәселелері, жетім балалармен
жұмысқа маман дайындау мақсатында оқу
бағдарламасына «Балалар үйіндегі әлеуметтікпедагогикалық жұмыс технологиясы», «Білім
берудегі инновациялық технологиялар» элективті
пәндер енгізілуі қарастырылған. Сонымен қатар,
мамандарды инновациялық іс-әрекетке, инновациялық
ғылыми
зерттеу
жұмыстарымен
айналысуға бағыт-бағдар беретін инновациялық
оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік кешенін
әзірлеу, инновациялық ақпараттық банк жүйесін
құру, инновациялық веб сайттар ашу мәселелері
қарастырылған.
Түйін сөздер: инновация, технология,
инновациялық
педагогикалық
технология,
инновациялық іс-әрекет, іс-әрекетке дайындығы,
жетім балалармен жұмыс.
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің
жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл білім беру
жүйесіндегі елеулі өзгерістерге байланысты
болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы
өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа
көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен
білім беруде болашақ педагогтердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық
негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.
Сондықтан да жоғары оқу орнының саясаты
халықаралық білім стандарттарына сәйкестендіретін, ғылым мен өндірісті біріктіретін, жоғары
мектептің тәжірбие-нысаналық және интеллектуалдық әлеуетін күшейтумен, республика
экономикасының барлық салалары үшін бәсекеге
қабілетті және кәсіби білікті мамандарды
дайындаудың шарттарымен міндетті түрде
қамтамасыз етумен анықталады.
Демек, жоғары мектептің басты мақсаты –
бәсекеге қабілетті жастар тәрбиелеу, жалпы
адамзаттық құндылықтар мен мәдени-өнегелік
деңгейімен оның ой-өрісін арттыру және жоғары
білімді кәсіби мамандарды қазіргі заман талабына
сай даярлау.
Жоғары білім - маманға кәсіби білім,
құзыреттілік пен іскерлік, дағды ғана беріп
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қоймайды, ол жеке тұлға қалыптастырады. Бүгінгі күнгі педагогика ғылымының
көкейкесті мәселелері - әлемдік білім беру кеңістігіне сай бейімделген білім алу, кәсіби
қалыптастырудың сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік
жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың әдістері мен ұйымдастыру түрлерін өзгерту,
педагогикалық ғылымдарды ұйымдастыруды қайта құру, ондағы алдыңғы қатарлы оқутәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі
жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде
оның ролін арттыру.
Осы орайда, Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа
әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауында жаңа кезеңнің негізгі міндеттерінің бірі «...осы
заманғы білім беру, «парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа
технологияларды пайдалану мамандарды дайындау сапасын көтеруге басты себеп
болатын, инновациялық экономиканы дамыту» [1] деп атап көрсетілген, сондықтан да
еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты білім беру жүйесіне
қойылған жаңа талаптарға сай студенттердің белсенділік пен дербестік қабілеттерінің
жетілуіне әсер ететін инновациялық технологияларды қолдану, оның әлемдік білім
кеңістігіне енуіне жол ашуда.
Болашақ маман жоғары оқу орны аудиториясында қалыптасады, одан болашақ
түлектің біліктілік деңгейі анықталады. Сондықтан жоғары мектеп педагогикасының
күрделі де маңызды бір мәселесі студентті болашақ мамандығына оңтайландыру, кәсіптік
біліктілігін дамыту, кәсіби бағдар берудің жаңа жүйесін жасау, іскер және құзіретті маман
дайындау. Мұндай маман дайындау үшін білім беру үдерісін белсенділендіру, оқытудың
жаңа формалары мен әдіс-тәсілдерін жетілдіру қажет. Оқу үдерісін белсенділендіру –
берік те тиянақты білім берудің жолдарын қарастыру, студенттердің шығармашылық
ойлауына, ізденуіне мүмкіндік жасау, оларды келешек мамандығына қызықтыра алу, оқу
үдерісін ғылыми негізде ұйымдастыру және т.б. Жаңа инновациялық оқыту технологиясы
кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады [2].
Тұлғалық бағдарлы және синергиялық (өзін-өзі дамыту) парадигмалары ең алдымен
білім беру үдерісінің субъектілеріне ерекше талаптар қойып, инновациялық білім беру
ортасын қалыптастыруын талап етеді. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында
кредиттік оқыту жүйесі инновациялық орта ретінде қалыптасып келеді. Әлбетте, ол жаңа
білім мазмұны мен инновациялық білім беру технологиялары мен әдістерді, яғни
инновациялық ұйымдастыру-дидактикалық шарттарын қамтитын инновациялық білім
беру жүйесін дамытуды талап етеді.
Алайда, қазіргі білім беру саласындағы оқытудың инновациялық технологияларын
меңгермейінше, сауатты, әрі жан-жақты маман болу мүмкін емес. Инновациялық
технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани
азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзінөзі дамытып оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі
“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар
берген. Мысалы, Э.Рaджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация - нақтылы бір
адамға жаңа болып табылатын идея” [3]. Ал, Й. Майлс “Инновация – арнайы жаңа өзгеріс.
Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», – деп ой
тұжырымдаған [4].
Осыған сәйкес, болашақ мамандарды жетім балалармен жұмысқа дайындау
мәселесін де қарастыру қажет. Осы әлеуметтік құбылысты зерттеу мәселесі жетім
балалармен жұмыс жүргізетін әлеуметтік педагог қызметімен байланысты. Жетімдіктің
феноменін қарастыру біріншіден осы санаттағы балалармен жұмыста инновациялық
технологияны қолдана білетін маманның кәсіби дайындығын дәлелдеудің маңыздылығын,
екіншіден осы дайындықтың ерекшелігін анықтаушы факторларды көрсетуге мүмкіндік
береді [5].
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Жетім балалармен жұмыс жасайтын әлеуметтік педагог арнайы теориялық білім мен
тәжірибелік іскерлік пен дағдыны меңгеруі қажет. Болашақ әлеуметтік педагогтің ерекше
кәсіби талаптарын анықтау үшін біз жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық
жұмысқа, яғни олардың дайындық сапасын бағалауға көмектесетін студенттердің
дайындығының негізгі критерийлері мен көрсеткіштерін анықтауды қажет етеді.
Қойылған мақсатты жүзеге асыруда маманның кәсіби білімі, біліктілігі, іскерліктері
мен дағдылары арасындағы байланыс жалғасын табуы керек. Болашақ маманның жеке
тұлғалық позициясын, оның кәсіби білімі мен іскерліктерін біріктіру жүзеге асуы жөн.
Бұл біріктіру сапалық жағынан жаңа құрылым болып, тұтастығы мен ішкі құрылымы
жетім балалармен жұмыс жасаудың жаңа әдістері мен инновациялық технологияларын
меңгерген маман даярлау мен қалыптастыру мақсатын қоюға болады.
Демек, елдің экономикалық қуаттылығын дамытуда бәсекеге қабілетті кәсіби
мамандар даярлау міндеттерін жүзеге асыратын бірден-бір күш – жоғары оқу орындары
болып саналады. Осыған сәйкес, инновациялық технологиялар негізінде мамандарды
даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету, жоғары білікті және әлеуметтік бейімделген
мамандарға деген қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыру. Балалар үйлері мен мектеп
интернеттық ұйымдарға құзыретті арнайы мамандар даярлаудың, яғни педагогикалық
білім берудің мазмұнын жаңарту бәрімізге айқын. Дегенмен, педагогикалық мамандығы
бағытындағы болашақ мамандарға балалар үйіндегі білімдік-тәрбиелік кеңістігіндегі
инновацияларды, замануи технологияларды, тұлғаға бағдарланған, нәтижеге бағдарланған
білім беру әдіснамасын, білімнің тәрбиелік әлеуетін ғылыми-теориялық және практикалық
жоғары деңгейде жүзеге асыру көзделді.
Педагогикалық мамандықтардың жұмыс оқу жоспарларына да үлкен өзгерістер
енгізілді. Типтік оқу жоспарларыңда элективті курстардың үлес салмағы пәндерді оқыту
блоктары бойынша элективті пәндер кредиті артты. Бұл өз кезегінде жоғары білікті
педагог кадрларды дайындау үрдісінің сапасын арттыруға жағдай жасайды. Жетім
балалармен жұмысқа дайындаудың жаңа әдістерін үйретуде «Балалар үйіндегі әлеуметтікпедагогикалық жұмыс технологиясы», «Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі»,
«Педагогикалық-психологиялық
практикум»,
«Білім
берудегі
инновациялық
технологиялар», атты жаңа бағыттағы пәндермен толықтырылды.
Қазіргі кезде жұмыс берушілер жоғары оқу орны түлектерінің университет
қабырғасында алған теориялық білімдерін практикалық іс-әрекетпен ұштастыра
алмайтындығы баса айтылып жүр. Осыған орай, педагог кадрларды даярлау мазмұнын
жаңартуға болашақ мамандардың педагогикалық практика мерзімін арттыруға ерекше мән
берілуде. Дегенмен шетелдік тәжірибеге сүйенсек, педагогикалық практикаға бөлінген
сағат санын әлі де ұлғайтқан жөн. Мысалы, АҚШ, Жапонияда кәсіби педагогтерді
даярлаудағы практиканың үлесі барлық оқу жүктемесінің 50 пайызын құрайды.
Жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үрдісінде тәрбие жүйесіне басымдылық беру
қажет, атап айтсақ, әрбір білім алушының жеке басына құрметпен қарау, болашақ
маманның қазіргі және болашақ өмірін болжай және өмірлік жоспарын құра білуі,
таңдаған мамандығы бойынша қызметте өсуіне педагогикалық қолдау көрсету және т.б.
Жоғары білім берудің мақсаты болашақ маманды кәсіби іс-әрекетке даярлау, бейімдеу
ғана емес, құзырлы маман тәрбиелеп шығару болуы тиіс. Осыған сәйкес кәсіби
педагогикалық білім беру жүйесін түбегейлі өзгертуде оны кезең-кезеңмен жүзеге асыру
қажет. Әр кезең өзінің жеке тұғырлы міндеттерін шешуге тиіс.
Сондықтан да ЖОО жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс барысында
инновациялық технологияны пайдалануға болашақ мамандарды дайындау мәселесін
теориялық талдау біздің зерттеу және тәжірибелік жұмысқа негіз болатын басты ережені
анықтауды қамтамасыз етеді.
Алайда, арнайы ұйымдардағы жетім балалармен жұмыс жасайтын болашақ
мамандардың инновациялық педагогикалық іс-әрекетке дайындығын жаңа бағытта
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ұйымдастырып, жетілдіру мәселелерін қарастыра отырып білім бердің инновациялық
әдістерін жетілдіруде төмендегідей ұсыныстар беруді жөн көрдік:
- жоғары оқу орындарында мамандық бойынша элективті курстарды енгізуде жұмыс
берушілердің, яғни ұйым мамандарының ұсынысын ескеру;
- мамандарды инновациялық іс-әрекетке, инновациялық ғылыми зерттеу
жұмыстарымен айналысуға бағыт-бағдар беретін инновациялық оқу-әдістемелік, ғылымиәдістемелік кешенін әзірлеу, инновациялық ақпараттық банк жүйесін құру, инновациялық
веб сайттар ашу.
- құзыретті маман дайындауға қажетті әдістемелік құралдарды дайындауда балалар
үйлері мен арнайы ұйымдардың тәжірибелі педагогтерін араластыруды, бірлескен
жұмыстарды ұйымдастыруды жолға қою;
- болашақ мамандарды дайындаудағы жетістіктер мен кемшіліктерді анықтауда
балалар үйінің педагогтерімен бірлескен әдістемелік семинарлар өткізу;
- жетім балаларды тәрбиелеу мен білім беру мәселесіне байланысты ғылыми-зерттеу
орталығын ашу және оған ғалымдар мен тәжірибелі педагогтер, психологтер, әлеуметтік
педагогтерді тарту.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1
2
3
4
5

ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 2012
Аронов А.М. Предметно-методологические основы компетентности педагога
/Материалы конференции // www.conf.krasu
Раджерс Э. Инновация туралы түсінік //Қазақстан мектебі. 2006. - №4. – С. 5
Майлс Й. Инновационные технологии как ресурс эксперимента /Материалы
конференции // www.conf.krasu
Хасан Б.И. Границы компетенций: педагогическое вменение и возрастные притязания
/Материалы конференции // www.conf.krasu

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы использования инновационных технологий
подготовки будущих специалистов к работе с детьми-сиротами, актуализируются проблемы
внесения изменений в рабочие учебные планы подготовки специалистов данного направления
путем внедрения новых элективных курсов «Социально-педагогические технологии работы в
детских домах», «Инновационные технологии работы в детских домах», предлагаются некоторые
рекомендации по совершенствованию работы социальных педагогов с детьми-сиротами: создание
инновационного информационного банка данных, создание веб-сайта, проведение совместных
семинаров с сотрудниками детских домов на базе университета, открытие объединенного научноисследовательского центра по проблемам сиротства.
RESUME
This article is devoted to some of the issues of using innovative technologies to train future
specialists to work with orphans, updating information and problems and issues in bringing changes to the
curriculum, introduction of new disciplines and the elective courses which include: "Socio-educational
technology work in orphanages", "Innovative Technologies in Education". The author offers some
recommendations to improve the work of social workers with orphans such as the creation of innovative
data bank, website creation, organizing joint seminars with the staff of the orphanages under universities,
opening a joint scientific research center on the problems of orphans.

75
УДК 8125 (082)

К.Н. Булатбаева
Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева,
д.п.н., профессор

Аннотация
В статье характеризуется учебный план для
12 экспериментального класса, разработанный в
Национальной академии образования имени
Ы.Алтынсарина. Положительные результаты
экспериментального обучения могут быть
использованы при обновлении содержания в
старшей 11-летней школе, в которой будет учтена
преемственность содержания между уровнями
общего среднего и высшего образования.
Ключевые слова: учебный план, профильное
обучение, преемственность содержания образования, функциональная грамотность, функциональная направленность, старшие классы, вуз.

Г.Н. Жаманаева
Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева,
старший преподаватель

О преемственности
функционального
содержания
образования
в модели «старшая
школа – вуз»

В настоящее время система среднего
образования
претерпевает
определенные
преобразования, связанные со стратегической
задачей
формирования
функциональной
грамотности школьников, развития трехъязычия,
организацией
профильного
обучения
и
осуществления преемственности между уровнями
образования. Сегодня одним из главных
решаемых проблем является преемственность
содержания образования на уровнях "школа-вуз".
Как известно, общеобразовательные дисциплины
первого
курса
дублируют
содержание
одноименных школьных предметов в старших
классах, что отрицательно сказывается на
мотивационной сфере учебной деятельности
первокурсников.
Для 11 экспериментального класса в 20132014 учебном году учебный план разработан в
двух направлениях – ОГН и ЕМН. В 2014-2015
учебном году для экспериментального 12 класса
выбран
другой
подход
к
профильной
дифференциации
обучения:
представлены
общеобразовательные предметы, единые для всех
выпускных классов; профильный компонент
имеет два варианта - по 4 предмета для ОГН и
ЕМН; типовое содержание элективных курсов
(вариативный компонент) может наполняться
дополнительным
содержанием
профильных
предметов в зависимости от выбора учащихся
(Таблица 1).
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Таблица 1 Учебный план для 12-го класса экспериментальной школы
№

Учебные предметы

Недельная кол-во часов

Годовая нагрузка, часы

Всего

Всего

Ауд.

СРО

68
136
34
68

68
136
34
68

-

68
136
136
136
136
85
85

68
102
102
102
102
68
68

34
34
34
34
17
17

102

68

34

1190

986

204

102
34
34
68

102
34
34
68

-

68
68
68
34
238
1428

68
68
68
34
238
1224

204

34

34

-

68
102
1530

68
102
1326

204

Ауд.

СРО

1 Инвариантный компонент
1.1 Общеобразовательные предметы
1.
Казахский/русский язык (Я1)
2
2
2.
Математика
4
4
3.
Самопознание
1
1
4.
Технология, графика и
2
2
проектирование
5.
Физическая культура
2
2
6.
Русский/казахский язык (Я2)
4
3
1
7.
Английский язык
4
3
1
8.
История Казахстана
4
3
1
9.
Информатика
4
3
1
10. Социология
2,5
2
0,5
11. Экология и устойчивое
2,5
2
0,5
развитие
12. Начальная военная
3
2
1
подготовка и ОБЖ
Итого
29
6
1.2 Профильные предметы
Вариант 1 (Общественно-гуманитарное направление)
1.
Русская литература
3
3
2.
Человек. Государство. Право
1
1
3.
Всемирная история
1
1
4.
Современное естествознание
2
2
Вариант 2 (Естественно-математическое направление)
1.
Биология
2
2
2.
Физика
2
2
3.
Химия
2
2
4.
География
1
1
Итого
7
Инвариантная учебная нагрузка
36
6
Вариативный компонент
Школьный компонент
1.
Прикладной курс «Основы
1
1
проектной деятельности»
Ученический компонент
2.
Проектная работа (по выбору)
2
2
Вариативная учебная нагрузка
3
Объем максимальной учебной
39
6
нагрузки

-

Данный учебный план направлен на:
- обеспечение изучения всех базовых общеобразовательных предметов для старшей
школы, необходимых для достижения фундаментальности школьного образования;
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- профилизацию образования по двум направлениям – ОГН и ЕМН – на этапе
завершения школы;
- интеграцию вузовского компонента в содержание 12-летней школы в целях
адаптации обучающихся к системе высшего образования;
- трансляцию передового международного опыта, апробированного в Назарбаев
интеллектуальных школах;
- подготовку старшеклассников к обучению в вузе по кредитной технологии и
формирование навыков проектной деятельности.
Интеграция вузовского компонента в содержание 12-летней школы осуществляется
через введение новых общеобразовательных предметов «Социология» (2 кредита),
«Экология и устойчивое развитие» (2 кредита), интегрированного курса «Начальная
военная подготовка и ОБЖ» (2 кредита); перенос содержания вузовских предметов
«Русский/казахский язык (Я2)» (3 кредита), «Английский язык» (3 кредита), «История
Казахстана» (3 кредита), «Информатика» (3 кредита). Один кредит равен 45 часам, с
учетом особенностей учебного процесса школы 34 часа отводится на аудиторные занятия,
11 часов – на самостоятельную работу учащихся во внеучебное время.
В проект учебного плана для 12 класса включено 18 кредитов первого курса
бакалавриата. Неосвоенным остается 14 кредитов, что составляет 5 дисциплин данного
курса (допустимая разница для сокращенной формы обучения). Эти условия повышают
академическую мобильность выпускника 12-летней школы при обучении на первом курсе
вуза.
Трансляция опыта НИШ предполагает введение прикладного курса «Основы
проектной деятельности» и курса по выбору «Проектная работа», раздела «Казахстан в
современном мире» в содержание предмета «История Казахстана»; усиление
коммуникативной направленности обучения языкам на единой рече-тематической основе
в целях развития полиязычия (достижение уровня В2 соответственно общеевропейским
компетенциям владения языками); интеграции ИКТ и проектной деятельности в
содержание изучаемых предметов; внедрение системы критериального оценивания
достижений учащихся.
Прикладной курс «Основы проектной деятельности» и курс по выбору «Проектная
работа» вводятся в рамках трансляции опыта НИШ, призваны обеспечить умения
творческой интерпретации знаний, проектирования и моделирования процессов с
использованием информационно-коммуникационных технологий, мотивации к научноисследовательской деятельности. Эти курсы рассчитаны на привлечение ППС вузов при
разработке и публичной защите проектных работ. Темы проектных работ определяются в
соответствии с запросами и индивидуальными способностями каждого учащегося.
Учебные программы для 12 экспериментального класса имеют следующие
особенности:
1. Отбор материала осуществлялся с учетом принципа преемственности.
2. В содержании программы учтены особенности кредитной технологии обучения
(материал разбит на лекционное освоение (если это необходимо), практическое освоение
и СРО - самостоятельную работу обучающегося).
3. Содержание материала ориентировано на формирование функциональной
грамотности школьника .
4. В целях формирования целостности восприятия мира максимально отражены
межпредметные связи.
5. В содержании естественнонаучных дисциплин включен компонент о технологиях
в промышленности и перспективах развития экономики и социальной жизни общества в
Казахстане.
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6. В конце каждого раздела даются ожидаемые знания, умения использования знаний
в учебной деятельности и в жизненных ситуациях, что служит основой критериального
оценивания достижений учащихся .
7. В программах отражено следующее соотношение учебного материала,
направленного на усвоение знаний, умений, навыков и компетенций (Таблица 2):
Таблица 2 Типовые формулировки заданий для формирования знаний, умений,
навыков и компетенций
Знание и
понимание 20%

Репродуктивное
применение 20%

Продуктивное
применение 45%

освоение
понятий…

оперирование
понятиями

анализ понятий на
основе
сопоставления,
сравнения

классификация…

подбор примеров к
теоретическим
положениям

признаки и
свойства…

отнесение объектов к
определенному типу,
имеющемуся в
классификации
воспроизведение
признаков и свойств
заданных объектов

нахождение
случаев
применения в
жизненных
ситуациях
определение
возможностей
применения в
новых ситуациях
использование
знаний для
решения
теоретических
задач
продуцирование
монологических
высказываний на
разных языках (эссе
по всем предметам)

вычленение из
информации
главного и
второстепенного
соотнесение
информации из
разных источников
(сравнение,
сопоставление,
выявление общего
и отличительных
признаков)

воспроизведение
основной
информации,
дополнение,
расширение
информации
выбор варианта
альтернативных

из

Систематизация и
обобщение,
изобретение 20%
представление
полученных знаний
в виде схем,
диаграмм, карт,
таблиц и т.д.
подготовка
реферата по теме

написание научной
статьи
описание
лабораторных
испытаний
разработка макета
изделия

представление
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Таблица 3 Примерное отражение функциональной направленности содержания
предмета в программах (на материале языковой дисциплины)

Творческая ситуация
Креативная ситуация

Вариативная и проблемная
ситуации

Типичная ситуация ситуация

Типы ситуаций и
критерии
Знание
понимание

Параметры критериев

и Языковая компетенция:
Учащийся демонстрирует знание языковых правил, владение терминами,
понимание их смысла (проявляется не в заучивании, а в свободной
передаче полученных знаний своими словами), находит иллюстративный
материал к правилам в учебном тексте, распознает родо-видовые
отношения языковых явлений, место изучаемого объекта в общей
классификации подобных объектов, его признаки, умеет сравнивать и
сопоставлять его с другими явлениями.
Репродуктивное Языковая компетенция:
применение
Учащийся анализирует новые примеры изученного языкового явления по
заданному алгоритму или схеме на основе полученных знаний (например,
самостоятельно отбирает из текста слова заданной части речи и
осуществляет
их
комплексный
анализ
по
семантическим,
морфологическим и синтаксическим признакам), правильно строит
грамматическую и семантическую связи языкового средства в
предложении, соблюдает нормы орфографии и пунктуации на письме.
Речевая компетенция:
Учащийся воспроизводит текст с сохранением его стиля (например,
составление текстов официально-деловой документации на основе
образцов), использует устойчивые формулы общения в официальной
обстановке общения; составляет тексты определенного функциональносемантического типа по образцу и т.д.
Продуктивное
Речевая компетенция:
применение
Учащийся правильно и активно использует изученные средства в
продуктивной письменной и устной речи. Учащийся использует
изученные явления в творческих работах при раскрытии какой-либо
темы; написание эссе
Коммуникативная компетенция:
Учащийся правильно и активно использует изученные средства в
процессе общения. Учащийся применяет изученные языковые явления в
незнакомой обстановке общения соответственно своей стратегии
общения (например, побудить собеседника выразить согласие на просьбу
в официальной обстановке).
Систематизация Лингвистическая компетенция:
и обобщение
Учащийся выявляет закономерности анализа языкового явления,
порождает собственные примеры для иллюстрации функционирования
языкового явления, классифицирует однородные явления, создает
собственный алгоритм анализа или построения высшей языковой
единицы – текста и т.д.
Речевая компетенция:
Учащийся создает текст определенного стиля и жанра по нормативным
требованиям для конкретных целей.
Коммуникативная компетенция:
Учащийся умеет вступить в контакт в неофициальной и официальной
обстановке с людьми различных статусов и в деловые отношения с
организацией в устной и письменной форме, используя весь
необходимый арсенал средств языковой системы и при этом соблюдая
нормы языка.
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Такое содержание профильного обучения в старшей школе позволяет
совершенствовать стандарт высшего образования, устранить дублирование школьных
общеобразовательных предметов на 1 курсе вуза, эффективно использовать кредиты для
специальных дисциплин, вводить элективные курсы функциональной направленности.
Главным условием при преемственности содержания школьного и вузовского
образования является совершенствование функциональной грамотности обучающегося,
сформированной в средней школе.
Анализ содержания образования выпускного класса средней школы предполагает
его дальнейшее обсуждение при совершенствовании профильного обучения, которое еще
недостаточно реализовано в нашей стране.
В конце статьи следует отметить еще одну нерешенную проблему: изученные
учащимися 12 экспериментального класса общеобразовательные дисциплины
гуманитарного направления должны быть учтены при их поступлении на 1 курс и
обеспечить им академическую мобильность для овладения профильным иностранным
языком за рубежом.
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ТҮЙІН
Мақалада 12-сыныпқа арналған оқу жоспары талқыланып, болашақта эксперименттің оң
нәтижелерін жоғары сыныптың мазмұнын жаңартуда қолдану керек екені айтылады. Сонымен
қатар, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жолдары көрсетіліп, оның жалғасы
жоғары оқу орнында көрінісін табу қажеттілігі мазмұндалады.
RESUME
The article is devoted to the issues of a twelve-year education and its advantages in improving the
educations content in a high school. The ways of enhancing students’ functional literacy are also
presented in the article.
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Аннотация
В статье системно и широко анализируется
категория «полиэтническая среда». В рамках общей
теории систем полиэтническая среда может быть
представлена в совокупности структурных и
функциональных элементов, находящихся во
взаимодействии друг с другом и отражающих
логику этносоциального воспитания подрастающего поколения.
Ключевые слова: среда, окружающая среда,
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среда,
полиэтническая
среда,
образовательная полиэтническая среда, этническая
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В процессе социализации, на пороге взрослой
самостоятельной жизни, молодое поколение решает
сложнейшие
акмеологические
задачи
самоопределения, выбора направления дальнейшего
применения
себя,
своих
устремлений
и
возможностей в социальной, профессиональной и
личной сферах. В основе данных выборов лежит
осознание личностных ресурсов, построение
системы ценностей, отбор приоритетов жизнедеятельности. При этом молодежь сталкивается с
рядом трудностей, связанных с недостаточным
знанием своих особенностей, слабой информированностью о разных сторонах «взрослой» жизни,
скудностью опыта планирования и прогнозирования своих действий, неподготовленностью к
самостоятельным решительным действиям.
В этом контексте особые возможности в
социализационном плане предоставляет полиэтническая образовательная среда (А.Г.Асмолов,
С.Л.Братченко, В.П.Зинченко, В.И.Слободчиков,
Д.И.Фельдштейн). Знакомство с чужой культурой,
обычаями и традициями позволяет научиться
адекватно воспринимать непривычное, более легко
признавать допустимость нового, быть толерантным
к непохожему и т.д. Однако приобретению данного
опыта препятствует недостаточная изжитость
сохраняющихся еще пока элементов деления
окружающих на «своих» и «чужих», а также
воздействие на молодежное сознание подобных
тенденций со стороны определенных слоев
взрослого
сообщества.
В
поликультурной
образовательной среде происходит формирование
разобщённых микрогрупп, вместо интеграции
особенностей ценностно-смысловой сферы.
Следовательно, в научной практике сложилась
реальная потребность в изучении поликультурной
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образовательной среды как фактора развития ценностно-смысловой сферы молодежи. В
исследовании поликультурной среды первоначально необходимо обратиться к анализу
термина «среда», имеющего много значений.
Философский аспект изучения среды заключается в определении роли среды в
формировании личности. В прошлом философы представляли среду как совокупность
отдельных индивидов, а сами индивиды рассматривались как своего рода «социальные
атомы», которые существовали автономно по отношению друг к другу. Но уже в трудах
О. Конта [1, 2], К.А. Гельвеция [3], П.А Гольбаха [4] была показана роль среды в
формировании личности, указывалось на то, что человек выполняет свою роль, как
социальный субъект, а не как автономно развивающаяся и абсолютно свободная в своих
действиях личность.
Новые горизонты в рассмотрении особенностей среды открыла теория систем
(общая теория систем) – специальная научная логико-методологическая концепция
исследования объектов, представляющих собой системы. Впервые она была предложена
Л. Фон Берталанфи в 30-е годы ХХ-го века [5]. Идея наличия общих закономерностей при
взаимодействии большого, но не бесконечного числа физических, биологических и
социальных обьектов была впервые высказана Л. Фон Берталанфи в 1937 году на
семинаре по философии в Чикагском университете. Однако первые его публикации на эту
тему появились только после войны. Основной идеей Общей теории систем,
предложенной Л.фон Берталанфи, является признание изоморфизма законов,
управляющих функционированием системных обьектов.
В 50-70-е годы ХХ-го века был предложен ряд новых подходов к построению Общей
теории систем такими учеными как: М. Месарович [6], Л.Заде [7], Дж. Клир [8],
Ю.АУрманцев [9], Р.Калман [10], Э.Ласло [11] и др. Общей чертой этих подходов была
разработка логико-концептуального и
математического
аппарата системных
исследований.
В представлении современных исследователей понятие «среда» имеет множество
толкований. Так, Ю.Круссвал представляет среду как целостный мир человека, в котором
можно выделить четыре саморегулирующиеся области – природную среду,
деятельностную, социальную и культурную [12, с. 81-83]. Следовательно, человек по
отношению к этим областям выступает как живое существо - субъект, личность и
индивидуальность. Все другие расчленения среды (физическая, предметнопространственная, географическая и т.п.) исследователем не рассматриваются и
оказываются производными от этих четырех областей. М.Черноушек считает, что среда
искусственно создана природой и человеком [13]. В данной формулировке позиции,
оценки интересы личности отражают аспекты среды, в первую очередь, исторические и
социокультурные, а остальным аспектам значение не придаётся.
На основе теоретического анализа приведенных и других определений
представляется возможным сформулировать следующее определение термина «среда» как
совокупность условий, окружающих человека в его жизнедеятельности и общении.
Одним из наиболее употребляемых словосочетаний в учебно-методической и
научной литературе является словосочетание «окружающая среда». Ю.Г. Марков
выделяет в понятии «окружающая среда» следующие три условия:
1) среда как совокупность ресурсов и факторов;
2) среда как сфера для размещения продуктов (потребления результатов)
деятельности объекта;
3) среда как проводник обратного влияния результатов деятельности объекта [14,
с.6]. При анализе понятия «окружающая среда» можно выделить в качестве основного
детерминирующего фактора этносоциального воспитания «природный фактор», который
детерминирует образ жизни этноса, организацию жизненного пространства того или
иного народа, проживающего на определённой территории.
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Другим понятием, не менее распространенным в научной литературе, является
словосочетание «социальная среда», определяемое как совокупность материальных,
экономических, социальных, политических и духовных условий существования,
формирования и деятельности индивидов и социальных групп. Современными
социологами выделяются множество разновидностей социальной среды: культурная,
этническая, духовная, семейная, профессиональная, информационно-виртуальная,
воспитывающая, полиэтническая, образовательная и др.
Понятие «социальная среда» в философии рассматривается в качестве видового
отличия более общего понятия «среда». В социологическом энциклопедическом словаре
социальной среде дается следующее определение: «это окружающая человека
общественные, материальные и духовные условия его существования, формирования и
деятельности» [22, с.351]. Ю.Г. Марков представляет ее в качестве отношений человека с
другими людьми и различными социальными институтами [14, с.5].
Г.М. Ковжаспирова рассматривает социальную среду в качестве социальной зоны
ближайшего действия человека, сложной и неоднозначной системы условий развития
личности как противостоящая ей, так и изменяемая действиями и поступками самого
человека [16, с. 176].
С одной стороны, социальная макросреда охватывает экономику, общественные
институты, общественное сознание и культуру, т.е. социально- экономическую систему в
целом, а с другой – включает непосредственное социальное окружение человека: семью,
трудовую, учебную и другие группы.
Следовательно, условия функционирования полиэтнической среды необходимо
рассматривать в русле влияния двух типов факторов: объективных (среда обитания,
геополитические условия, способ производства, развитие производительных сил и т.п.) и
субъективных (цивилизационные и этнические особенности жизнедеятельности народа,
господствующие идеи о социальном устройстве, деятельность государственных деятелей,
исторических личностей, общественно-политических движений и их лидеров,). Каждый
из перечисленных факторов оказывает влияние не только на ход исторического процесса в
разной степени на разных этапах общественного развития, но и на социализацию
индивидов. Под их влиянием процесс развития народов различается по темпам, формам и
направленности. В этой связи необходимо рассматривать полиэтническую среду на
макроуровне, на уровне становления казахстанской государственности как
поступательное прогрессивное развитие в историческом времени от низших форм
общественной жизни к высшим формам, с расширением и усложнением видов
человеческой деятельности.
Хотя технологические условия полиэтнической среды не оказывают
непосредственного влияния на процесс этносоциализации, но они создают определенный
культурный фон. Культурные условия социума отражают содержание и сущность
культуры, как социального института. Интерес к динамике социокультурной жизни
обуславливает выделение того уровня ее анализа, на котором можно увидеть не столько
конечные результаты деятельности людей, сколько процессы жизнедеятельности в
конкретных условиях существования.
Передача этнокультурной информации осуществляется различными способами –
через произведения материальной и духовной культуры, мимикой, жестами, однако
главной формой подобной передачи стал язык, обладающий отчетливо выраженными
этническими функциями. Следовательно, язык выступает главным фактором интеграции
этноса, важнейшим средством межпоколенной культурной преемственности, одним из
этнодифференцирующих признаков.
Весьма важной особенностью культуры является разновременность ее слоев, что
отражает диалектику развития: наследование, воспроизведение, освоение накопленных
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предками культурных ценностей и отрицание некоторых устаревших форм, замена их
современными элементами.
Для обозначения наиболее устойчивых компонентов культуры используется термин
«традиции»: «Традиция означает передачу в диахронном плане, от старших к младшим, от
поколения к поколению, от когорты к когорте устоявшихся форм поведения, навыков,
понятий, всего, что образует костяк культуры» [17, с.160]. Традиции пронизывают все
сферы общественной жизни. Именно благодаря их существованию происходит
воспроизводство культурного наследия этноса.
Тесно связана с понятием «традиция» категория «обычай», которая является более
узкой и обозначает традиции в соционормативной сфере культуры (определенные
устойчивые образцы, общепринятые нормы социального поведения). Традиции, помимо
обычаев, включает в себя историческую память этнической общности, идеи, знания,
оценки, вкусы. Особым компонентом традиций выступают обряды (ритуалы).
Таким образом, культурные условия социума оказывают наибольшее влияние на
функционирование полиэтнической среды, так как все вышеперечисленное,
составляющие культуры в исследуемом нами аспекте имеют конкретное этническое
содержание и являются продуктами творческой деятельности человека.
Этнические условия социума образуются в результате взаимодействия этнических
групп людей, объединенных общими признаками, объективными либо субъективными:
происхождением, языком, культурой, территорией проживания, самосознанием и др.
Поэтому именно данные условия являются главенствующими при рассмотрении
функционирования полиэтнической среды.
При соприкосновении этносов, в особенности в том варианте, когда крупная
этническая или консолидированная этнополитическая общность устанавливает контакты
не с аналогичной общностью, а с множеством мелких этносов, одной из задач
образовательной политики становятся интеграция этих этносов в данную общность.
Образовательная стратегия определяет целесообразную степень такой интеграции.
Этнические условия проявляются в системе национальных традиций и обычаев, в
атмосфере которых функционирует индивид, ориентируясь на исконные непреходящие
ценности, воспитываясь на лучших образцах народной мудрости, заключенной в
преданиях и легендах, передающихся от старшего поколения. Такое взаимодействие не
может пройти для человека бесследно. Оно накладывает свой отпечаток и на
мировосприятие, и на мировоззрение, на менталитет, на черты характера и личностные
особенности.
Воспитательная среда как одна из разновидностей социальной среды, по
определению Л.С. Выготского, это особое искусственное окружение ребенка, призванное
представить ему основные характеристики тех общественных форм жизни, с которыми он
может встретиться по мере своего взросления [18, с. 231]. Данное определение содержит
наиболее точное описание педагогической (образовательной) среды, специально
организованной в окружении ребенка.
Образовательная среда как один из подвидов социальной среды рассматривается
педагогами в качестве среды, в которой осуществляются процессы обучения и воспитания
человека. Организация образовательной среды с учетом этнических особенностей места
проживания, выражающихся в мировоззрении людей, их поведении, народных традициях,
обычаях, фольклоре, праздниках, быте и т.д. способствует социализации личности в условиях
полиэтнической среды, позитивно и негативно, влияя на её формирование и развитие.
Б.Д. Смагамбетова представляет полиэтническую среду как способ существования,
деятельности и общения людей различных наций и народностей в определенном
социальном пространстве и времени, в определенных конкретно-исторических и
географических условиях, формирующих человека как субъекта этнического
самосознания и культуры, через которую происходит присвоение общечеловеческой
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культуры [19]. Из её определения следует, что особенности полиэтнической среды
накладывают отпечаток на личность человека, на его характер, сознание, на отношения с
людьми своей и другой национальности. Нравы, обычаи, традиционные ценности и
социальные нормы среды с полиэтническим составам постоянно приобретают наиболее
острый характер для представителей всех наций в процессе их постоянного
взаимодействия. При этом этнический характер поведения личности можно рассматривать
как выражение функциональных ролевых качеств личности, проявляющихся в ее
социотипическом поведении, т.е. в том поведении, в котором личность слита с конкретной
социальной этнической общностью. Поведение человека в обществе приобретает
своеобразный этнический оттенок, и оно подчиняется нормам, выработанным в среде с
полиэтническим составом.
К полиэтнической среде как одной разновидностей социальной среды разные
исследователи присоединяли национальные диаспоры, общины, культурные
национальные ценности. Эта среда, по мнению З.И. Карбеновой, является средством
этнокультурного воспитания учащейся молодежи [20, с.66]. Она способствует
распространению чувства общности с другими народами с целью сохранения культурного
разнообразия мира.
Таким образом, полиэтническая среда должна рассматриваться в ракурсе
социального пространства, в котором протекает жизнедеятельность этноса. В данном
случае возможно выделение полиэтнической макро- и микро среды. В этнической
макросреде действуют наиболее общие концепции, общественные нормы поведения,
традиции, правила межнационального общения, устанавливаются государственные и
международные законы межэтнического взаимодействия.
Под полиэтнической микросредой мы подразумеваем сферу активной
жизнидеятельности личности, в которой формируется её этносоциальная воспитанность,
национальное самосознание, личностные качества (толерантность, гражданственность,
патриотизм, культура межнационального общения) на основе механизма этнической
идентификации.
Следовательно,
является
возможным
представить
функционирование
полиэтнической среды как фактора этносоциализации и средства этносоциального
воспитания в виде модели (рисунок 1).
Полиэтническая среда

Рисунок 1. Модель функционирования полиэтнической среды как средства этносоциального
воспитания
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Обобщая все вышеизложенное, необходимо сделать следующие выводы:
1. Полиэтническая среда, как часть социальной среды, состоит из следующей
совокупности условий: экологических, общественных, экономических, исторических,
технологических, культурных, этнических;
2. Указанные условия составляют исходные положения, характеризующие
обстановку этносоциального воспитания в полиэтнической среде, от которых данное
воспитание зависит;
3. Выделенные условия в зависимости от степени их воздействия на систему
этносоциального воспитания можно разделить на значительные и незначительные.
Условия, оказывающие значительное влияние на этносоциальное воспитание нами
определены: общественные, исторические, культурные и этнические. Незначительное
влияние на процесс этносоциального воспитания оказывают экологические,
технологические, экономические условия;
4. В полиэтнической среде находят выражение следующие факторы: природный,
антропогенный,
экономический,
исторический,
технологический,
культурный,
этнический;
5. Указанные факторы являются причинами и движущими силами процесса
этносоциального воспитания.
Таким образом, с точки зрения общей теории систем полиэтническая среда может
быть представлена в совокупности структурных и функциональных элементов,
находящихся во взаимодействии друг с другом и отражающих логику этносоциального
воспитания подрастающего поколения.
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ТҮЙІН
Мақалада «көп этникалық орта» категориясы жүйелі және кең түрде талданады. Жалпы
теория шеңберінде көп этникалық орта жүйесі бір-бірімен өзара әрекетте болатын жиынтықты,
құрылымдық және атқарымдық элементтері ұсынылып, өсіп келе жатқан ұрпақтың этникалық
әлеуметтік тәрбие беру логикасын көрсетеді.
RESUME
In this article the category “polyethnic environment” is analyzed in the system-based and detailed
way. In the frame of the system general theory the polyethnic environment can be presented in
conjunction of structural and functional elements, that intercommunicate and reflect logic of the
ethnosocial growing generation.
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию патриотического потенциала музыкально-поэтического
наследия военного времени в виде песен-писем с
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Музыкально-поэтическое
наследие
Великой Отечественной войны отразило не
только военную историю, но в высокой
гуманистической форме отразило патриотизм,
долг и героизм народа. Патриотическое
воспитание посредством изучения писем-песен с
фронта
способно
активизировать
связь
поколений, передавать духовно-нравственный и
культурно-исторический опыт.
Ключевые слова: песни-письма, воспитание,
патриотизм, Великая Отечественная война.
Почти четыре года длилась Великая
Отечественная война и для истории это
небольшой срок. Однако события этой
кровопролитной войны прошли через судьбу
каждого
советского
человека,
каждого
казахстанца. Сегодня уже не употребляется
термин «советский человек», но на всем
постсоветском пространстве сохранилась память
о тех трагических годах.
Великая Победа стала актом исторического
действия
громадной
силы
и
глубины,
проявлением мужества и героизма народа.
Музыкально-поэтическое наследие казахского
народа, созданного в военные годы в виде писемпесен, раскрывает ценности и идеалы того
сурового времени. Вступив в третье тысячелетие,
мы, как наследники этой культуры, должны знать
идеалы и ценности того времени, которые можно
почерпнуть из высокой духовности песен-писем
воинов-казахстанцев, При этом необходимо
выявление тех пластов творческой деятельности,
которые сподвигли народ на массовый героизм,
самоотверженность.
В современных
социально-культурных
условиях необходима мобилизация ресурсов
музыкально-поэтического наследия Великой
Отечественной войны в воспитании патриотизма
молодежи. Это возможно на основе реализации
его основной функции – защиты целостности
казахстанского общества в контексте процессов
глобализации. Сегодня, в судьбоносное время
нашей истории, патриотизм является важнейшим
фактором политики Казахстана, необходимым
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для его независимости и процветания. О важности патриотического воспитания молодежи
постоянно подчеркивает Президент РК Н. Назарбаев. В своем ежегодном Послании
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс
состоявшегося государства» Глава государства отметил: «что новый казахстанский
патриотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального
общества» [1].
Песни-письма с фронта явятся тем социокультурным элементом, который скрепит в
единое целое казахстанскую общность и выступит как регулятор патриотизма. Исходя из
содержания патриотического воспитания молодежи, практика патриотическиобразованного поколения 21 века должна включить изучение песен-писем воиновказахстанцев. Изучение этого эпистолярного наследия поможет формированию:
- Любви и преданности Родине;
- Служения интересам Отечества;
- Ответственности за судьбу Родины и своего народа;
- Гордости за свою Родину и символы государства;
- Стремления использовать свои силы в сохранении мира и процветания
Казахстана;
- Приверженности идеалам, ценностям и традициям народа.
Сегодня, в начале третьего тысячелетия, особо остро возникла необходимость
интеграции образования с патриотизмом в целях актуализации его духовно-нравственного
потенциала, исходным принципом которого является идея служения Родине, отраженная с
особой духовной силой в песнях-письмах. При этом смысл патриотическиориентированного образования в конкретизации современного понимания феномена
патриотизма: «Патриотизм представляет собой одну из составных элементов структуры
общественного сознания. В которой отражено: отношение личности к Отечеству, к
Родине, к народу. На протяжении многих веков эти отношения проявляли только на
уровне психологии, становясь в переходные и трагические моменты развития отчизны
мощнейшим стимулом ее защиты» [2, c.49].
Создавая
патриотически-ориентированную
образовательную
среду,
мы
руководствуемся представлением, что песни-письма с фронта с их высокой
содержательностью и духовной концентрацией способно формированию гражданина и
патриота своей страны. Музыкально-поэтическое наследие Великой Отечественной войны
отразило не только военную историю, но в высокой гуманистической форме отразило
патриотизм, долг и героизм народа.
Познание историко-культурных ценностей народа на уровне чувственного опыта
сопричастности к славному прошлому, способно вызвать гордость за свою Родину. В тоже
время через песни-письма можно сформировать понимание менталитета, нравов, обычаев,
верований и традиций казахского народа.
Песни письма с фронта являются уникальным явлением, целостной художественной
системой, объединившей множество творческих индивидуальностей в единый
общенациональный голос. Они отличаются необычайно широким тематическим и
эмоциональным диапазоном, объективной значимостью переживаний, порождаемых
военно-историческим опытом.
В текстах фронтовых писем были выявлены и охарактеризованы различные виды
информации: отношение к мирной жизни, отношение к войне, оценка продолжительности
и исхода войны, отношение к Родине, отношение к советскому народу, отношение к
советским людям, находившимся на оккупированной врагом территории, жизнь автора
письма как ценность, отношение к коммунистической партии, оценка автором письма
собственной ценности, отношение к воинскому подразделению, оценка его боевых
действий, отношение к противнику, оценка его сил, отношение к равным себе по
положению, отношение к командиру, отношение к землякам, отношение к бытовым
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условиям на фронте, оценка морального духа, технического вооружения и боевых
действий Советской Армии на других фронтах и.т.д. В годы Великой Отечественной
войны песни-письма духовно обогащали нелёгкую фронтовую жизнь, наполняли её
высоким смыслом.
Так, в строках песни-письма Ердембая Каримулы, выходца из Омской области
трагические предчувствия переплетаются с желанием увидеть победу. Эту песню-письмо
он написал в госпитале, под городом Можайск в 1944 году. В письме есть наказ петь его
на мотив песни знаменитого певца 19 столетия Мади Мералиева:
Отанның ұлдарының біреуі мен
Таянған бір жалғыздың арасында
Тілегім батырлармен болсам деп тең
Жеңілмей арсыз өлім таласында
Ал егер өлім жеңсе болдым байыр
Жеңсе өлім жер шастырып қалдым ақыр
Асығып қару жарақ асып алып
Майданға Ердембай да бара жатыр.
{Я один из сынов Отчизны
Опираюсь на желание одно лишь –
Поравняться бы с батырами и тризны
Не познать, не победив врагов
Но коль смерть придет, мне быть безвестным
Если смерть придет, то нечего терять
И я вновь вооружаюсь в спешке
Ердембай опять спешит на фронт}
В заключении письма автор прощается с родными и близкими, перечисляя их
поименно. В последних строках звучит надежда на победу и возвращение домой:
Ал қош бол ойға ала елім сен де,
Тілемес ел қорғаған мында мен де
Туысым Қайныл, Зен, Зекен, Көпей
Аман бол Асқар құлыным, елде сен де
Сүйген жар Қымбат атты өмір серік
Қоштасты отан жеңіп сенім беріп
Қан майдан ұлыспенен герой болып
Енші алла, елге қайтам уағдам берік
Қош айтам тілеп қыстау елім саған
Тілектес бол қыстауым сен де маған.
{Ну, прощай, народ, прощай, не забывай,
Так и я, в защиту встав, тебя не позабуду
И родные Кайныл, Зен, Зекен, Копей
И Аскар, мой милый, не болей
И любимая Кымбат, жена и спутница
Я прощаюсь, вверившись судьбе
И с кровавого надеюсь вернуться фронта
Победителем, героем всенародным
Даст Аллах – вернусь домой я, клятве верный
Я прощаюсь, мой народ, хорошей вам зимы
Да и мне зимы хорошей пожелайте}
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Там же, под Можайском, находясь в госпитале, Ердембай Каримулы скончался от
ран. Его песня-письмо пришло на родину, и сегодня, перечитывая его, мы остро ощущаем
несбывшиеся надежды солдата-фронтовика.
Государственная политика по патриотическому воспитанию молодежи
обусловливает важность обращения к военно-историческому опыту, признание и
использование ранее выработанных, и не утративших своего значения ценностных и
ментальных ориентиров, а также поведенческих стратегий казахов-участников боевых
действий. Песни-письма с фронта являются носителями особой информации, значимой
для формирования таких качеств как гордости за родину, служению ее интересам.
Изучение песен-писем военных лет и песен о войне как явления отечественной
музыкальной культуры не является обязательным компонентом современного образования,
хотя именно этот материал предоставляет возможность формировать патриотические
чувства молодежи. Изучая песни-письма военных лет и песни о войне, молодежь сможет
приобрети новые знания об истории Великой Отечественной войны, огромном значении
этого жанра в жизни людей военного времени. Следовательно, песни-письма военных лет и
песни о войне, будучи тесно связанные с историей Великой Отечественной войны,
являются действенным средством изучения данного исторического периода в развитии
страны.
Патриотическое воспитание посредством изучения писем-песен с фронта способно
активизировать связь поколений, передавать духовно-нравственный и культурноисторический опыт. Этому может способствовать и правильно организованная поисковая
работа рудиментов Великой Отечественной войны. Формирование патриотизма молодежи
- единый непрерывный процесс, имеющий своей целью освоение духовного опыта
предшествующих поколений.
Сегодня, как никогда прежде, актуальным становится освоение культурноисторического наследия Великой Победы, которое способно актуализировать традиции,
воплотить их в современной символике и смысле патриотизма. Патриотизм, питаемый
духовным потенциалом Великой Победы, обеспечит стабильность и устойчивость
казахстанского общества.
В современных условиях важно учитывать, что музыкально-поэтическое наследие
Великой Победы, являясь средоточием национальных духовных ценностей, может
существовать в пространстве разных поколений казахстанцев. И задача образования
заключается в обеспечении ценностно-смыслового диалога различных поколений
посредством эпистолярного наследия – песен-писем с фронта.
Включив музыкально-поэтическое наследие казахского народа времен Великой
Отечественной войны в орбиту патриотически-ориентированного образования, тем самым
можно решать вопросы патриотического воспитания молодежи. Каждая культура
вырабатывает свои смыслы и значения патриотических ценностей и освоение личностью
культурно-исторических традиций своего народа обеспечивает ее полноценное включение
в жизнь своей Родины. В преддверии 70-летней годовщины Великой Победы
патриотический компонент песен-писем с фронта предстает как главный стержень,
ведущий в творческое будущее Казахстана.
Глубинный смысл предстоящего юбилея Великой Победы - возродить патриотизм,
используя в воспитании широко музыкально-поэтическое творчество военных лет.
Каждый казахстанец должен знать и понимать духовное наследие прошлого, чтобы быть
ответственным за судьбу своей Родины. «Быть патриотом - это носить Казахстан в своем
сердце», - так емко определил эту ценность Глава нашего государства (из выступления
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на ХІІ сессии Ассамблеи народов
Казахстана).
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ТҮЙІН
Мақалада майданнан келген өлең-хат түрінде жеткен музыкалық-поэзиялық мұраның
патриоттық әлеуеті аңықталып қарастырылады. Патриоттық тәрбие майданнан келген өлең-хатты
талқылау арқылы ұрпақтар арасындағы байланысты қайта күшейтіп, рухани-адамгершілік және
мәдени-тарихи тәжірибені жеткізуге ықпал етеді.
RESUME
The article is devoted to the disclosure of the patriotic potential of the musical-poetic heritage of
the war time in the form of song-letters from the front. Patriotic upbringing with the help of song-letters
studying can enable to revive the ties between generations and to transfer spiritual, moral, cultural and
historical experience.
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Аннотация
Мақалада педагогикалық мамандықтағы
студенттердің
кәсіби
қалыптасуындағы
педагогикалық пәндердің рөлі мен орны мәселесі
қарастырылады.
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тұлғалық-кәсіби қалыптасу, мазмұн, мақсат,
оқыту технологиясы, рефлексия, педагогикалық
шарт.
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Педагогикалық
пәндер студенттің
тұлғалық-кәсіби
қалыптасуындағы
маңызды құрал
ретінде

Жоғары педагогикалық білім берудің қазіргі
даму
кезеңінде
студенттердің
кәсіби
қалыптасуындағы педагогикалық пәндердің рөлі
мен орны жаңаша сипат алды. Зерттеушілер бұл
өзгерісті әлемдегі адам мәнін ұғу проблемасын,
олардың қарым-қатынас жолдарын меңгеруді
алдыңғы орынға қойған жоғары кәсіби білімді
ізгілендіру мен гуманитаризациялау үрдістерімен
байланыстырады.
Осыған
байланысты
педагогиканың гуманитарлық ғылым ретіндегі
мәртебесі өзгереді. Ол адам және оның
трансляция мәдениеті үрдісіндегі қалыптасуы
мен дамуы туралы оқу пәндері жүйесіндегі
білімдерді интеграциялайды. Сонымен қатар
педагогиканың оқу пәні ретіндегі мәртебесі де
өзгеруде, себебі ол студенттерге кәсіби білім
беруде әрі жалпы мәдени, әрі әдіснамалық, әрі
жалпы кәсіби, әрі арнайы кәсіби қызмет
атқарады.
Жоғары педагогикалық білім беруде
педагогикалық пәндер ерекше орын алады. Олар
төменде келтірілгендерге бірігіп қызмет атқаруға
бейімделген:
- студенттердің диалогтік ойлау қабілетін
дамыту;
- дамушы
тұлға,
даралық,
тіршілік
әрекетінің субъектісі ретіндегі адам туралы, оның
өзге адамдармен өзара әрекеттесудің әлеуметтікпсихологиялық заңдылықтары туралы, білім беру
үрдісінің мәні, мазмұны мен құрылымы хақында,
білім беру жүйелері және олардың қалыптасуы
мен дамуы, қайта өзгеруі туралы, мәдениетке
және табиғатқа сәйкескен білім беру және оның
мақсаты жайында, білім беру қызметінің
субъектісі ретіндегі өзі туралы білім жүйесін
қалыптастыру;
- білім беру үрдісіне кез келген жастағы
және әлеуметтік-психологиялық жағдайдағы
қатысушылармен жұмыс істеу тәсілдерін, этно-
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педагогиканың, әлеуметтік бейімдеу әдістерін, психологиялық жұмыс істеу тәжірибесін,
білім беру жүйелерін және білім беру аясындағы тәжірибелік-экспериментальды және
зерттеу жұмыстарын жобалау тәсілдерін меңгерту.
Н.Ф.Радионова студенттердің жоғары педагогикалық білім аясындағы бағдарларына,
қызығушылықтарына, қажеттіліктеріне, олардың педагог туралы, педагогикалық қызмет
туралы, дамушы тұлға ретіндегі өзі туралы көзқарастарына, психологиялық–
педагогикалық және жалпы мәдени блоктары пәндерін оқып үйренудегі тәжірибелерге
сүйене отырып студенттердің педагогикалық мәдениетін дамытуға көмектесу керек деп
санайды [1]. Осының негізінде әр алуан өмірлік таңдаулар жүзеге асырылуы мүмкін.
E.С.Заир Бек педагогиканы оқу, зерделеу барысында студенттерді педагогикалық
білімнің мәнін түсінуге, оларды айналасындағы шындықты талдаумен түсіндіруде және
әртүрлі педагогикалық проблемаларды шешуде қолдануға үйрету маңызды екенін атап
көрсетеді.
Осылайша,
бүгінде
педагогикалық
пәндер
студенттің
тұлғалық-кәсіби
қалыптасуындағы маңызды құрал ретінде қарастырылады. Демек ол ЖОО-да алған
білімін кез келген өмірлік жағдайларды өзінше ұғынуға және осының негізінде өз өмірлік
қарекетін жобалауда қолдана алатын болады.
Қазіргі заманғы зерттеушілер педагогикалық пәндерді педагогикалық білім
мазмұнындағы жүйе құраушы элемент ретінде қарастыруда. Сондай-ақ бұл пәндерді
жалпы кәсіби даярлау тұтастығын қамтамасыз ететін табиғат, мәдениет, қоғам және жеке
тұлға туралы білімдер интеграциясының негізі деп тұжырымдайды.
Міне, болашақ маманның кәсіби қалыптасуындағы педагогикалық пәндердің орны
мен рөлін жаңаша түсіну жоғары мектептегі педагогиканың мақсаты мен мазмұнын
анықтаудың жаңа тәсілдерін іздеуге алып келді.
С.П. Ильина педагогиканы педагогикалық бағыттағы білім беру үрдісінде әр түрлі
міндеттерді атқаратын оқу курсының жиынтығы ретінде қарастырады. Бұл келесідей
міндеттер: гносеологиялық, технологиялық, мәдениеттанулық, прогностикалық және
интегративтік [2]. Педагогикалық пәндерді оқыту үрдісі болашақ педагогтердің тұлғалық
және кәсіби дамуына ықпал ететін қисында жүзеге асады. Педагогикалық пәндерді
меңгерудің мақсаты барлық пәндерге тән жалпы кәсіби құзіреттілікке бағытталған және
нақты пәннің құндылықты-мағыналық мазмұны негізінде жүзеге асады. Мақсаттар
мазмұнды іріктеу принциптеріне негіз болады, олардың арасында жоғары педагогикалық
білімнің жаңаруына байланысты жалпы принциптер және нақты оқу курсының
ерекшелігіне сай болатын жеке принциптер орын алады. Педагогикалық пәндерді
осылайша жобалау тәсілі көп деңгейлі білімнің логикасын ескеруге мүмкіндік береді және
педагогикалық білімнің барлық пәндердің оқу курстарымен өзара байланысын
қамтамасыз етеді.
Педагогикалық пәндерді меңгеру мақсаттарының өзгеруі, олардың мазмұнының
жаңғыртылуы ЖОО-дағы педагогиканы оқыту технологиясы мәселесін өзекті мәселеге
айналдырды. Осыған орай, қазіргі зерттеулерде оқыту технологияларын жасауда
оқытудың тұлғалық бағдарын күшейту қажеттілігі баса айтылып жүр. Сол себептен сыни
тұрғыдан ойлауды дамыту, рефлексивті, бірлескен продуктивті қызмет, кейс, веб-квест
және жобалай оқыту технологиясы, кәсіби педагогикалық дағдыларды дамыту тренингі,
имитациялық-моделдеу ойындары сияқты гуманитарлық оқыту технологиялары мен
эвристикалық әдістер («миға шабуыл», эвристикалық сұрақ т.б.) көптеп танылады және
кең қолданысқа ие болмақ.
Педагогиканы оқытуда бұл технологияларды қолдану студенттің танымдық
дербестігі, сыни тұрғыдан ойлау, рефлексия, өзін-өзі бағалауының қалыпты дамуына
ықпал етеді, ұжымдық жұмыстағы ынтымақтастықты және құнды пікірлермен алмасуды
жандандырады, студенттің өзіндік тұлғалық жетілуін қамтамасыз етеді.
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Сонымен, соңғы жылдары педагогикалық пәндердің функциялары кеңейді, олардың
басқа пәндермен өзара әрекеттестігі күшейе түсті. Жоғары оқу орындарындағы
педагогикалық пәндерді зерделеу үрдісі студенттің тұлғалық, білімдік және кәсіби
дамуына бағдарланған және педагогикалық болмысты жүйелі түрде тұтас қабылдау мен
игеруге алғышарттар жасайды.
Соңғы он жылдықтағы ғылыми зерттеулерді талдау барысында педагогикалық
пәндердің болашақ маманның дамуына келесідей үлес қосатыны анықталды: гуманистік
бағыты және гумандық құндылықтарға бағдарлануы (Л.Г.Бородаева, В.Г.Коренина,
Ж.Қ.Дүйсенова); диалог жүргізуге қабілеттілігі (Г.Г.Столяров, Т.А.Стефановская,
Р.А.Аязбекова);
танымдық
шығармашылық
белсенділігі
(Е.В.Подбужденкова,
О.Г.Сущенко, Н.Д. Хмель); кәсіби өзін-өзі талдауға, өзін-өзі жетілдіруге және
шығармашылық өзін-өзі дамытуға деген қажеттілігі (В.А.Деркунская, Б.В.Рыкова,
И.А.Федотова, Т.А.Яковец); рефлексияға қабілеттілігі (Т.В.Пономарева). Бұл пәндер
кәсіби педагогикалық қызметтің алуан түрлерін: шығармашылық қызмет (С.Ю.Гуревич,
Т.А.Фомина, Б.А.Тұрғынбаева, Е.И.Бурдина), инновациялық (жаңартушылық) қызмет
(Ю.Г. Максимов, Л.С. Подымова, Л.И. Струценко, Ш.Т. Таубаева, К.Ж. Ажибеков,
Б.А.Оспанова, З.А. Исаева), диагностикалық қызметті (Л.А. Байкова) жүзеге асыруға
студенттерді дайындауға септігін тигізе алады. Сонымен қатар бұл пәндерде
студенттердің оқу-кәсіби жетістіктерін өзектендіру үшін ( Л. П. Жуйкова, А.К. Рысбаева),
студентте кәсіби қалыптасу субъектісі ретінде өзіне деген қатынасын дамыту үшін
(О.Е.Павозкова, С.Т. Каргин), педагогикалық білімге деген құндылық қатынасын
тәрбиелеу үшін (С.В. Яковлев), студенттерді осы білімдерді өздігінше бағалауға бағдарлау
үшін (Г.Ф. Понкратенко), жеке білім алу маршрутын жобалай алу қабілеттерін дамыту
үшін (В.В. Лоренц) мүмкіндіктер қарастырылған.
Болашақ педагогке рефлексия және рефлексивті құндылықтар туралы білімді,
сонымен бірге оны жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру мүмкіндігін барлық
педагогикалық пәндер қамтамасыз ете алады. Педагогикалық рефлексия өз кезегінде
педагогтің өзіне, өзінің ісіне жеке өзі баға беру секілді қабілеттердің болуын қажет етеді
[3]. Педагог оны басқалар қалай қабылдайтынын түсіну керек, әсіресе педагогикалық
қарым-қатынас процесіндегі өзімен әрекеттесетін субъектілер. Кәсіби рефлексия
оқытушының инновациялық (жаңартушылық) қызметіне негіз болады. Сондықтан
болашақ педагогтерді дайындауда олардың рефлексия және рефлексивті құндылықтар
туралы білімдерін және оны жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру қажет болады.
Мұнымен қоса, Н.М. Борытко болашақ маманның өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі айқындау
бірлігінің маңызы зор екенін атап көрсетеді [4].
Студенттің рефлексивті тәжірибесінің артуына өзінің сабақ барысындағы пікір
алмасуларға тікелей қатысуы себеп болады. Студенттердің іскерлік, рөлдік, имитациялық
ойындар мен жаттығуларға қатысуы рефлексивті қабілеттерінің дамуына оң ықпал ететіні
мәлім. Студенттер мыналарды үйренеді:
- болашаққа көзқарас тұрғысынан қазіргі кезді талдау;
- өткенге сыни тұрғыдан қарау;
- өзіне деген қарым-қатынасты басқаларға құрған секілді құру және өзін
- «сырт көзбен» көре білу;
- қызметін жүзеге асыру барысында көппозициялы ұстаным таныту;
- әр түрлі позицияны қабылдай алу, сонымен қатар нысананы тек бір қырынан ғана
қарап бірден-бір мүмкін нәрсе деп қабылдамай, жан-жақты көре білу.
Міне, осылайша, көптеген соңғы ғылыми зерттеулер дәлелдегендей, педагогикалық
пәндер дамушы тұлға және кәсіби қызмет субъектісі ретіндегі болашақ педагогтың
қалыптасуында, алуан түрлі кәсіби-педагогикалық қызметті іске асыруда студенттерді
дайындауда бай мүмкіндіктерге ие. Алайда анықталып отырған мүмкіндіктерді жүзеге
асыру белгілі бір педагогикалық шарттарға негізделуді талап етеді.
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Көптеген зерттеулерде (А. И.Пискунов, А.А.Орлов, А.П.Тряпицына) бұл шарттар
педагогикалық пәндердің мазмұнымен, оларды оқыту үрдісін ұйымдастырумен, ондағы
субъектілердің өзара қарым-қатынас жүйесімен, білім беру ортасының ерекшеліктерімен
байланысты болып отыр. Және бұларды біріктіре, өзара байланыста қарау қажеттігі атап
көрсетіледі.
Педагогикалық пәндердің мазмұнын сөз еткенде, әрине ол түрлендіріліп,
өзектендірілген, студенттердің жеке және білім алу қажеттіліктеріне негізделген, әр
қайсысына өзінің ұстанымын білдіруге, белсенділік танытуға мүмкіндік берсе,
студенттердің қойылған мәселеге қызығушылығы жандана түседі. Студенттердің
танымдық қызығушылығын арттыру үшін ұсынылып отырған қызметтің мақсаты, оның
барысы, іске асыру жолдары туралы ақпараттарды қоса қамту ұсынылады.
Зерттеушілер студенттерде білімге деген жеке қатынасын дамыту қажеттілігіне
ерекше назар аударып отыр. Бұл қатынас оқу материалдарын тек жай түсіну мен
меңгеруді ғана керек етумен шектелмей, сол білімді рефлексивті және зерттеушілік
тұрғыдан ұғынып қабылдау және жеке тәжірибесіне айналдыруды көздейді.
Қазіргі заманғы зерттеулерде студенттердің педагогикалық пәндерді меңгеруде оқу
қызметінің тиімділігін арттырудың негізгі шарттары деп мыналар көрсетілген:
- субъективті тәжірибеге негізделу, студенттердің оқу қажеттіліктерін, мүдделері
мен ұмтылысын ескеру;
- табысқа жету жағдаятын туғызу арқылы оң эмоционалды қатынасты орнықтыру;
- сараланған және жеке тұрғыдан келу;
- топтық өзара әрекеттестікті ұйымдастыру;
- білім алушыларға оқу тапсырмаларын, қызмет пен өзара әрекеттесу түрлерін
таңдау аясын орнату;
- студенттің қол жеткізген жетістігіне сүйену және одан да жоғары нәтижелерге қол
жеткізу мүмкіндіктерін мақсат ету;
- кері байланыс орнату және рефлексияның ұжымдық, жеке түрлерін жүзеге асыру.
Көпшілік ғалымдардың баса назар аударып отырған келесі бір шарттары
педагогикалық пәндерден білім беру барысындағы оқытушы мен студент арасындағы
қарым-қатынас сипатына байланысты. Олардың пайымдауынша, педагогикалық
пәндердің мүмкіндіктері студент пен оқытушы арасындағы қарым-қатынас диалогтық, тең
құқылы ынтымақтастық пен бірге жасаушылық, өзара сыйластыққа (студенттің де,
оқытушының да өзекті тұлғалық маңызы бар қажеттіліктерін ескеру) негізделгенде ғана
толыққанды іске асырылады. Мұндай қарым-қатынас түрі педагогикалық пәндерді
оқытуда оқытушының да, студенттің де ұстанымдарын өзгертуді талап етеді.
Бүгінде студенттің өзіне тұлғалық-кәсіби қалыптасу субъектісі ретінде қатынасын
дамыту өзекті мәселеге айналғаны дәлелденіп отыр. Бұл студенттің өзін түрлі ісәрекеттерде көрсетуінен, өзін-өзі талдауға жүгінуінен және қабылдаған өз шешіміне, өз
таңдауына жауапкершіліген көрініс береді.
Сонымен, педагогикалық білім беру үрдісінде студент өзін-өзі дамыту барысында
«педагогикалық білімнің мазмұн-мағынасын түсінуден педагогикалық мамандықтың қырсырларын және одан өзінің педагогикалық қызметін жете түсінуге бет алуы қажет. Әрине
бұны «педагог» мамандығы иесінің өмірлік жоспарының құрылу моделі деп айта аламыз»
[4].
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается роль и место педагогических дисциплин в профессиональном
становлении студентов педагогических специальностей.
RESUME
The article is devoted to the role and place of pedagogical disciplines in the professional formation
of students of pedagogical specialties.
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в патриотическом
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Аннотация
В статье рассматривается значение в
патриотическом
воспитании
деятельности
музыкально-просветительских
учреждений
Павлодарской области в военные годы. Раскрыто
содержание музыкального просвещения в новой
исторической
обстановке,
взаимодействие
культур. Война вызвала к жизни новые формы
музыкально-просветительской
работы.
Правительство Республики Казахстана уделяло
много
внимания
культурно-воспитательной
работе, заботилось о просвещении и дальнейшем
всестороннем культурном развитии народа.
Ключевые слова: музыкальное просвещение,
культурно-просветительская работа, культурнопросветительские учреждения, художественная
самодеятельность,
концертные
бригады,
музыкальная шефская работа, патриотическое
воспитание.
Жители Павлодарской области в конце 30-х
годов восстанавливали потери, вызванные
пронесшейся по Казахстану опустошительным
смерчем коллективизацией, унесшей жизни более
40 % населения республики. Еще не затихло эхо
массовых репрессий.
Каким же надо было обладать жизнелюбием
и энтузиазмом нашим предшественникам,
закладывавшим первые кирпичики в фундамент
будущего Павлодарской области, чтобы задать
исключительно высокий темп развития во всех
отраслях народного хозяйства, образования,
культуры.
Павлодарский отдел народного образования
был создан 1938 году в связи с образованием
Павлодарской области. С 1938 по 1939 годы
Павлодарский отдел народного образования
подчинялся
исполнительному
комитету
областного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. С 1939 года
областной
отдел
народного
образования
подчинялся
исполнительному
комитету
Павлодарского областного Совета депутатов
трудящихся.
В
первые
годы
существования
Павлодарского областного отдела народного
образования основная его задача состояла в
полной ликвидации неграмотности населения. В
1938 году в области было 12000 неграмотных и
14000 малограмотных 1.
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Согласно переписи населения, в 1939 году в новой области насчитывалось 251,3
тысячи человек. Общая площадь составляла 127,5 тысяч кв. километров.
В предверии Великой Отечественной войны культурно-просветительскую работу
вели 133 молодежных клуба, 180 изб-читален, 151 библиотека. В области действовало 6
автозвуковых кинопередвижек, 87 киноустановок и 11 немых киноустановок. Продолжали
работать ликбезы.
В областном центре с 29-ю тыс. населения действовал драматический театр 2. На
базе любительской группы рабочего клуба до войны был создан городской объединенный
русско-казахский театр. Становление системы массового музыкального просвещения в
эти годы было тесно связано с театром, с задачами развития музыкально-драматического
искусства, что, на наш взгляд, явилось новой формой взаимосвязи музыки с народнопоэтическим творчеством.
В 1938 году в Павлодаре открылся Дом пионеров. Поначалу в нем было несколько
кружков. Первые пионеры занимались несложными полезными делами; сажали деревья в
скверах, участвовали в смотрах художественной самодеятельности, устраивали выставки.
В предвоенные годы музыкально-просветительская работа решает идеологические, и
практические задачи. Усилия руководителей кружков были направлены на привитие
художественного вкуса и понимание подлинно художественной музыки, с одной стороны,
практическую культурно- просветительскую работу в кружках, - с другой. Конечной
целью было внедрение в рабочие массы революционных, трудовых и лирических песен.
Молодая неокрепшая страна нуждалась в грамотных образованных людях. Начала
создаваться обширная сеть библиотек, клубов и других культурно-просветительских
учреждений
Война, навязанная в 1941 году Советскому Союзу фашисткой Германией, как
отмечали историки-ученые, была самым крупным военным столкновением. Она стала
Великой Отечественной войной советского народа за свободу и независимость Родины.
Противоборство это охватило не только военную и социально-экономическую
сферы, но и область духовной, художественно-творческой жизни.
Работники искусства Казахстана в военные годы самоотверженно участвовали во
всех направлениях патриотической деятельности советского народа. В фонд обороны
было перечислено более 5.300 тысяч рублей 3. Павлодарская область внесла свой
особый вклад в победу над фашизмом. В действующей армии в годы Великой
Отечественной войны служили 46,2 тысячи павлодарцев. Уроженцы области участвовали
во всех крупнейших сражениях, в том числе и во взятии Берлина. Более 10 тысяч бойцов
удостоились боевых наград, 23 павлодарца были удостоены высшей награды – звания
Героя Советского Союза. 8 воинов стали полными кавалерами ордена Славы. Почти
половина павлодарцев не вернулась с полей сражений Отечественной войны.
Искусство органично вошло в суровые будни фронта и тыла. С первых же дней
войны многие музыканты стали бойцами. По призыву и добровольно уходили на фронт
композиторы, студенты, педагоги музыкальных учреждений, учителя школ.
Музыка вошла во фронтовой быт почти с самого начала войны. Самой мощной и
разветвленной во все годы войны была сеть самодеятельных кружков в тылу, среди
гражданского населения, на фабриках, заводах, в совхозах и колхозах. Почти каждая
воинская часть имела свою художественную самодеятельность, концерты которой
проходили в любых условиях. Их деятельность в годы войны имела свою специфику, свои
сложности, присущие именно этому периоду её истории.
Содержание музыкального просвещения в новой исторической обстановке
характеризовалось тем, что подчиняясь общей задаче советской системы музыкального
образования, тесно связывалось с патриотическим воспитанием.
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Уже 22 и 23 июня 1941 г. в Комитете по делам искусств при Совете народных
комиссаров СССР состоялось совещание, на котором были рассмотрены задачи искусства,
массового творчества в связи с новыми военными условиями.
30 июня 1941 г. при Комитете создается специальная репертуарная комиссия по
отбору новых произведений для профессиональных и самодеятельных коллективов.
Постоянное внимание развитию самодеятельности, вовлечению масс в кружки, их
участию в общественной жизни уделялось местными партийными, советскими органами.
В 1941-1943 гг. во многих республиках, краях и областях прошли конференции
политпросветработников и работников сельской художественной самодеятельности, на
которых были обсуждены многие вопросы ее развития.
В 1943 г. Центральный Комитет вновь обратил внимание местных партийных
органов на необходимость большего развития художественной самодеятельности и её
использования в политико-воспитательной и агитационно-массовой работе.
Музыкальное воспитание и подготовка кадров в этой области, отражая в своем
содержании черты военного времени, продолжали развиваться по принципу и опыту
предыдущих лет. Но, кроме этого, война вызвала к жизни новые формы музыкальнопросветительской работы. Огромный размах приняла музыкальная шефская работа.
Отмечается большое сближение между школами и концертными организациями при
осуществлении музыкально-просветительской деятельности.
В годы войны Казахстан становится одним из важнейших промышленных и
культурных центров страны. Сюда были эвакуированы многие культурные учреждения,
вместе с которыми прибыло большое количество деятелей культуры из Москвы,
Ленинграда, Киева и других городов, среди них были и музыканты-педагоги. Это создало
благоприятные условия для организации в республике новых музыкально-зрелищных и
образовательных учреждений искусства.
Группа деятелей искусств Алма-Аты, в том числе и эвакуированные (К.Байсеитова,
М.Ержанов, Л.Александровская, С.Эейзенштейн, Н.Крючков и другие), обратились к
работникам искусства Казахстана: «Красная армия спасла сирот от неминуемой смерти.
Наш долг – позаботиться о них. В Казахстан эвакуированы тысячи детей, нуждающихся в
материнской ласке. На них нельзя смотреть без боли. У них бледные личики, испуганные
глаза. Они похожи на растоптанную траву. Наша святая обязанность – вернуть им детство,
заменить семью, окружить заботой, материнской лаской. Мы должны одеть, обуть и
воспитать их» 4.
Призыв деятелей культуры и искусства нашел горячую поддержку у всех. Многие
стали коллективно шефствовать над детьми детских домов, детскими садами, размещали у
себя эвакуированных детей и ухаживали за ними. В детские дома и комиссии по
трудоустройству эвакуированных детей обращались сотни женщин с просьбой дать им на
воспитание и усыновление оставшихся без родителей детей. Всего в республике 9.200
детей были отданы на усыновление 5.
Огромную работу проводили внешкольные детские учреждения – станции юных
техников, дома пионеров. Широкое распространение получили кружки художественной
самодеятельности, появились различные драматические кружки, хоры детских студий,
широко развивалась самодеятельность не только в городах, но и в сельских районах. В
школах изучали историю своего края, города, деревни, создавали альбомы из историй
своей школы, проводились беседы на воинские темы, активно переписывались с бойцами
Красной Армии, особенно в годы войны, когда дети всячески поддерживали старших,
собирали теплые вещи для них и отправляли их на фронт.
Взаимодействие культур – типичное явление социалистического общества, однако в
Казахстане к тому есть свои особые предпосылки, свои исторические обстоятельства,
позволяющие проявляться этим процессам с особой яркостью. Более 100 национальностей
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определяли этнический состав республики, обуславливая процессы интернационализации
общества, его культуры.
В 1943 году, в самый разгар войны, эвакуированными музыкантами из Москвы и
Ленинграда в Павлодаре открывается детская музыкальная школа. Инициатором и
организатором открытия школы были певица Антонина Александровна Смирнова и
музыковед Гита Абрамовна Балтер. Школа была в то время единственным музыкальным
центром в городе и области. Школа завоевала авторитет среди учащихся города.
Маленькие музыканты были желанны всюду.
Другим учреждением, осуществлявшим музыкальное просвещение, стало старейшее
среднее специальное учебное заведение Павлодара – педагогическое училище имени
В.В.Воровского, основанное в 1923 году в Усть-Каменогорске и переведенное в 1929 году
в город Павлодар. Размещалось оно в двух корпусах. В старом корпусе постройки 1888
года оно размещалось до 1968 года, пока не выстроили новый 3-х этажный корпус со
столовой, актовым залом и аудиториями. В 1943г. был организован музыкальный кабинет
при педагогическом училище. Учащиеся создали самодеятельные художественные
коллективы и среди них – женский духовой оркестр, а также оркестры казахских и
русских народных инструментов, эстрадный ансамбль, хор. В училище в разное время
учились Герой Советского Союза С. Муткенов, К. Суроганов, Герой Социалистического
Труда М. Кабылбеков, писатели К. Идрисов, З. Акишев. С историей училища связано имя
заслуженного учителя Казахской ССР Б.Ахметова.
К числу первой концертной организации Министерства культуры Казахской ССР,
действовавшей на территории Павлодарской области, относится Уполномоченный
Казахской государственной филармонии имени Жамбула. Уполномоченный, в лице
М.Гайгородецкого, который был назначен приказом Казгосфилармонии имени Жамбула
от 19 ноября 1941 года № 834 и приступил к работе с 5.12. 1941 года 6. Деятельность
уполномоченного началась с создания хозрасчетных концертных бригад, ансамблей с
целью культурного обслуживания трудящихся области. Так, приказом уполномоченного
от 16.12.1941 года № 4 была создана первая хозрасчетная бригада под названием
«Эстрадно-цирковая хозрасчетная бригада №1» в составе семи человек 7.
Далее были организованы:
- хозрасчетный концертный ансамбль в составе 7 артистов (приказ от 26.12.1941год
№ 5);
- хозрасчетная концертная бригада под названием «Эстрадно-цирковая колхозная
бригада № 2» в составе четырех человек (приказ от 16.02.1942 год № 11) 8;
- хозрасчетная концертная бригада под названием «Концертно-эстрадный ансамбль
№ 2» в составе четырех человек (приказ от 31 июля 1942 год № 28).
Нередко в состав местных концертных бригад включались артисты,
командированные в Павлодарскую область из других городов Советского Союза. Так,
атракцион «Танец красок» в составе двух артистов Ленинградской эстрады был допущен к
работе в составе местного концертного ансамбля на условиях хозрасчета 9.
В порядке культурного шефства, согласно приказу уполномоченного от 23.02.1942
года № 12, проводилось художественное обслуживание воинских частей и госпиталей. В
приказе оговаривалась необходимость немедленно ставить в известность обо всех
концертах, организованных в воинских частях, с представлением отзыва организации, где
ставился концерт. Так, на 19-20 декабря 1942 года по приказу уполномоченного от 18
декабря 1942 года №51 концертная бригада №1 в составе 9 человек была направлена в
Щербакты на шефское обслуживание расположенного там эвакогоспиталя № 3604 10.
В документах Государственного архива Павлодарской области сохранился отзыв
Павлодарского эвакогоспиталя № 2448 от 9 мая 1942 года, где отмечалось, что за время
существования госпиталя артисты госэстрады и цирка под художественным руководством
Марчесса М.А. дали 12 шефских концертов для больных и раненых бойцов, командиров и
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политработников, находившихся на лечении в эвакогоспитале. В отзыве отмечалось: «…
художественная часть, исполнение артистов - отличное. Артисты пользовались большим
успехом, каждый исполненный номер артистов неоднократно вызывался на бис. С
огромным сочувствием (так в документе) и желанием слушали бойцы, командиры и
политработники, выносили сердечную благодарность всему коллективу». С 1942 года
павлодарские артисты стали выезжать в гастрольные поездки по Алтайскому краю,
Новосибирской области 11.
Для упорядочения работы концертных бригад, улучшения ее качества приказом
уполномоченного от 13 января 1942 года №7 все работники филармонии должны были
зарегистрироваться, представить на утверждение свой репертуар. Приказом
уполномоченного от 16.10. 1942 года №39 была назначена комиссия для просмотра
хозрасчетных бригад с последующим определением категорий артистов, паспортизации
бригад 12.
Следует отметить, что за 1942 год концертными бригадами и ансамблями были даны
561 вечерних и 37 утренних концертов. Из них по обслуживанию посевной кампании –
155 концертов, уборочной –158, шефских концертов - 56, в фонд обороны страны – 5.
Всего было обслужено 348 тысяч зрителей. Как свидетельствует документ, с ноября 1943
года сложившееся концертно-эстрадное объединение концертных бригад и ансамблей и
Уполномоченный Казгосфилармонии имени Жамбула по Павлодарской области стали
называться филиалом Казгосфилармонии имени Жамбула 13.
С появлением стационарного концертного зала расширилась концертная
деятельность филармонии в городе Павлодаре; администрация вела переговоры о
заключении договоров на работу в Павлодарской области гастрольных ансамблей из
Алма-Аты, Новосибирска, Омска.
Решением Павлодарского горисполкома от 13 августа 1943 года № 12- 202 с целью
создания нормальных условий для развития концертной деятельности, в связи с растущим
объемом работ здание бывшего Дома пионеров было передано на арендных началах в
распоряжение филиала Казгосфилармонии 14.
На основании приказа областного отдела по делам искусств от 2 апреля 1944 года
№13 в филармонии был создан кукольный театр, директором которого стала С.С.
Кострич. Всего за 1945 года филиалом Казгосфилармонии было дано 367 эстрадных
концертов, обслужено 55,8 тысяч зрителей 15.
По приглашению филиала Казгосфилармонии в городе работали бригады
украинских драматургов, Рубцовского драмтеатра, ансамбля баяниста Малинина,
китайские концертные бригады, концертные бригады из Москвы, Новосибирска и др.
Всего по приглашению работала 31 бригада 16.
Областной драматический театр им. А. П. Чехова был открыт в ноябре 1945 года. В
театре выросли замечательные мастера сцены – народная артистка Каз. ССР. Струнина,
заслуженный артист Казахской ССР. М. Г. Бушуев.
Таким образом, во время войны роль культурно-просветительских учреждений
значительно возросла. Для установления единства в руководстве в 1945 году при
исполнительных комитетах краевых, областных, городских и районых Советов депутатов
трудящихся стали создаваться отделы культурно-просветительных учреждений. Им
подчинялись все библиотеки, музеи, клубы, дома культуры, лекционные бюро, парки
культуры и отдыха местного значения.
В годы Великой Отечественной войны в Павлодарскую область было эвакуировано
немало музыкантов-педагогов, которые способствовали росту национальных
исполнительских и педагогических кадров. Результатом стало открытие в 1943 году
первой музыкальной школы, филармонии, в 1945 году – русского театра. Война вызвала к
жизни новые формы музыкально-просветительской работы, огромный размах приняла
музыкальная шефская работа. Отмечается большое сближение между школами и
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концертными организациями при осуществлении музыкально-просветительской
деятельности. В области впервые работали концертные бригады из Москвы,
Новосибирска, Украины и Китая и др.
В период войны, несмотря на невероятные трудности, правительство Республики
Казахстана уделяло много внимания культурно-воспитательной работе, заботилось о
просвещении и дальнейшем всестороннем культурном развитии народа.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ГАПО. Фонд 785, оп. 1, д. 2, л.253.
Тереник М.С. Павлодар: это нашей истории строки. – Павлодар, 2000. – 201 с.
Жумашев А.А. Развитие социалистической культуры в Казахстане в годы ВОВ (19411945г). – Алматы, 1990. - 245 с.
Казахстанская правда. 1942, 1 марта, С.3.
Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945гг.,
Т.1., 500с.
ГАПО. Ф.880. Оп 1.Д.1.Л.1.
ГАПО. Ф.880. Оп 1.Д.1.Л.1. об-2.
ГАПО. Ф.880. Оп 1.Д.1.Л.5
ГАПО. Ф.880. Оп 1.Д.1.Л.7
ГАПО. Ф.880. Оп 1.Д.1.Л.21.
ГАПО. Ф.880. Оп 1.Д.1.Л.23.
ГАПО. Ф.880. Оп 1.Д.1.Л.24.
ГАПО. Ф.880. Оп 1 Д.1.Л 27.
ГАПО. Ф.880. Оп 1 Д.2.Л 19.
ГАПО. Ф.880. Оп 1 Д.3.Л 35
ГАПО. Ф.1057. Оп 1 Д.6.Л 64

ТҮЙІН
Мақалада Павлодар облысындағы музыкалық-ағартушылық мекемелердің соғыс
жылдарындағы патриоттық тәрбие берудегі маңыздылығы қарастырылады. Ұлы Отан соғысы
кезеңіндегі мәдени-ағартушылық мекемелердің рөлі, мәдениеттер әрекеттестігі, жаңа тарихи
жағдайдағы музыкалық ағартудың мазмұны ашылған.
RESUME
The importance of activities in the musical and educational institutions of the Pavlodar region
during the war in the development of patriotic education is considered in the article. The content of
musical education in the new historical conditions, the interaction of cultures, the role of cultural and
educational institutions during the Great Patriotic War are revealed.
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технология
арқылы оқытудың
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Аннотация
Мақалада модульдік технология арқылы
оқытудың ұтымды жолдары туралы айтылады.
Қазіргі кезде білім жүйесі күннен-күнге
ақпараттық технологиялар мен компьютерлік
телекоммуникацияларды қолдануда, яғни біздің
қоғам
жаңа
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
дәуіріне
енді.
Қоғамдағы
геополитикалық, коммуникациялық, технологиялық өзгерістер және интернет жүйесі арқылы
тілдесу әр түрлі мамандықтағы, әр түрлі жастағы,
әр түрлі қалауы, қызығушылығы бар адамдардың
санын мейлінше көбейте түсуде. Осыған
байланысты шетел тілдерін пайдалану қажеттілігі
де артып келеді. Тіл - тек қатынас құралы емес,
тілін үйреніп жүрген елдің рухани байлығын
меңгеруде модульдік технология үлкен рөл
атқарады.
Модульдік
технология
арқылы
оқытудың тиімді белгілерінің бірі – студенттің
оқу белсенділігі. Бұл технологияның бір
ерекшелігі - сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде
студенттердің танымдық қабілеттерін дамытып,
ауызша және жазбаша тілін дамытып, оларға
шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.
Шетел тілінің лексикалық, грамматикалық,
фонетикалық құралдарын игеру барысында
студенттердің бойында білім алуда белсенділік,
өз
бетімен
жұмыс
істеуге
қабілеттілік,
қорытынды жасай білу іскерлігі қалыптасады.
Түйін сөздер: модульдік оқыту, интеграция,
топтау, репродуктивтік деңгей, алгоритмдік
деңгей, эвристикалық деңгей, шығармашылық
деңгей.
Тәуелсiздiкке қол жеткен жылдардан берi
әлемдегi көптеген елдермен саяси-әлеуметтiк,
экономикалық және мәдени байланыс жасауға
кеңiнен бет бұрдық. Бұл қарым-қатынастың
нәтижелi болуы, ел мен елдiң, халық пен
халықтың
өзара
ынтымақтасқан
бiрлiгiн
өркендетуде тiл бiлудiң мәнi күн сайын арта
түсуде. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы тілдердің үш
тұғырлығы туралы ойды алғаш рет 2006 жылы
Қазақстан халқының Ассемблеясында айтқан.
2007 жылығы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»
жолдауында Елбасы «Тілдердің үш тұғырлығы» «Триединство языков» мәдени жобасын кезеңдеп
іске асыруды ұсынды [1]. Тілдердің үш
тұғырлығы идеясында Елбасы оған нақты
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анықтамасын берген, қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал
ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Елбасының 2011 жылғы
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты жолдауында 2020 жылға дейінгі еліміздің
әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жоспарын айқындап берді. Бұл жоспар
Қазақстанның әлемдік дағдарыстың қашан аяқталуын күтпей, өзіндік даму стратегиясын
белгіледі. Президент Н.Ә.Назарбаевтың тек экономиканы ғана емес, сонымен қатар
ғылым мен білім, денсаулық сақтау салаларын барынша дамытуға көп көңіл бөлгендігі
ерекше аталып өтілді [2]. Осы жолдауда білім мен ғылымның модернизациясын
жалғастыру қажеттігін меңзеді. 2020 жылға қарай ағылшын тілін білетін халықтың саны
кемінде 20%-ды құрауы тиіс делінген. Әрбір қазақстандық қазақ тілімен қатар, ағылшын
тілін де терең меңгеруі керек. Осы мақсатта 2013-2014 оқу жылында елімізде жалпы білім
беретін мектептерде ағылшын тілі бірінші сыныптан бастап оқу бағдарламасына
енгізіледі.
Бүгінгі әлемде мындаған адамдар шетел тілін, соның ішінде ағылшын тілін жұмыста
немесе оқуда пайдаланады және ана тілі ретінде меңгереді. Қазіргі заманда ағылшын тілі
«21 ғасырдың», халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен технологиялар тілі мәртебесіне ие
болды. Ағылшын тілі - дүние жүзіне ең кең таралған халықаралық тіл. Әлемдегі ең көп
тараған, әрі қытай тілінен кейінгі халық саны бойынша ең көп пайдаланатын тіл.
Ағылшын тілі бүгінде халықаралық қатынастың, ғылым мен техниканың, бизнес пен
журналистиканың барлық салаларында кеңінен қолданылып келе жатқан тілдердің
қатарына жатады. Ағылшын тілі - бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық
технологияның, компьютер технологиясының кілті деуге болады. Ағылшын тілінде
әлемге әйгілі Вильям Шекспир, Джек Лондон, Джонаттан Свифт, Вальтер Скотт сөйлеген.
Бүгінгі күні зерттеушілер ағылшын тілінде сөйлеушілердің саны 1,2-1,5 млрд арасында
деп тұжырымдайды. Ағылшын тілі – жер бетіндегі ең кең қолданылатын тіл. Ағылшын
тілі әлемнің 75 елінде ерекше орын алады, ал 19 елде ол мемлекеттік тіл болып табылады.
ХХ ғ. 60 жылдардан бастап кеңінен ағылшын тілі тарала бастады. Ағылшын тілі көптеген
халықаралық ұйымдардың ресми тілі болып табылады. Оның ішінде: БҰҰ, Ұлыбритания,
Америка Құрама Штаттары, Жаңа Зеландия, Австралия, ЮНЕСКО, Бүкіл әлемдік
Денсаулық сақтау ұйымы және т.б.
«Тіліміздің үштұғыры» мәдени жобасын жүзеге асыру аясында академик
С.С.Құнанбаева шет тілін оқытудың инновациялық теориялық-методологиялық негіздерін
енгізді. Шетел тілі бойынша ойлаудың жаңа түрін игерген, дүниетанымдық мәдениеті бар,
көпмәдениетті сана-сезімі дамыған, сонымен қатар қазақ, орыс және шетел тілдерін жете
меңгерген маманның кәсіби білікті үлгісін: а) заманауи интерактивтік және инновациялық
технологияларды қолдану арқылы аудармаға оқыту бойынша ғылыми педагогикалық
мамандарды; б) мемлекеттік тілдің басты роліне сүйене отырып, жобада көрсетілген
барлық тілдерде жұмыс істей алатын аудармашы мамандарды (қазақша-ағылшыншақазақша, қазақша-орысша және т.б.) арнайы мақсатта даярлау арқылы жоғары оқу
орнынан кейінгі білім берудің концептуалдық әмбебаптандырылуын қамтамасыз ету деп
анықтайды. Демек, халықаралық саяси-экономикалық қатынастарды әлемдік
стандарттарға сәйкес жүргізуде білікті мамандарды дайындау қажеттілігі оқу мен білім
саласына да белгілі міндеттерді жүктейді.
Шетел тілін оқыту барысында инновациялық технологияларды қолдану
студенттердің басқа тілде қарым-қатынас жасаудың барлық қырларын жан-жақты көруді
қалыптастырудың бірегей мүмкіндігін білдіреді. Шетел тілін үйрену арқылы сол тілді
үйреніп отырған елдің мәдени мұраларымен, тарихымен, ғылым саласындағы
жетістіктерімен, әдебиетімен, өнерімен танысады және пәнаралық байланыстарды жүзеге
асыруға да мүмкіндік жасайды.
Жалпы білім беретін жоғары оқу орындарында және орта мектепте шетел тілін
практикалық тұрғыда меңгеруге үйреткенде оқушыларды, студенттерді өз бетімен жұмыс
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істеуге баулу, алған білімін, икемділік дағдыларын жаңа жағдайларға тап болған кезде,
шығармашылықпен қолдана білуге машықтандыру көзделеді. Шетел тілін оқыту
мақсаттары қоғамның мұқтаждығына байланысты өзгеріп отрады. Қазіргі кезде шетел
тілін оқыту мынадай төрт мақсат көздейді: коммуникативтік мақсат, білімдік, тәрбиелік
және жетілдіру мақсаты. Осы аталған мақсаттардың ішінде коммуникативті мақсат
жетекші рөл атқарады, қалған мақсаттар сол коммуникативтік мақсатты орындау арқылы
жүзеге асырылады. Ағылшын тілін оқытуда алты деңгей бойынша топтар білім алады.
Олар: "beginner", "elementary", "pre-intermediate", "intermediate", "upper-intermediate",
"advanced".
Ағылшын тілі сабақтарында көптілді оқытудың элементтері ғана қолданылады.
Белгілі бір тақырыптарды оқытуда біріккен сабақтарда интеграция арқылы жүзеге асады.
Интеграция дегеніміз – пәндердің өзара байланысын жоғары деңгейде нақтылы түрде іске
асыру. Интеграция тұтастықты қалыптастырып, білімді жүйелеу мен жинақтауда әр түрлі
ғылымдарды біріктіреді, бір сабаққа бірнеше оқу пәндері мақсатының бірігуіне мүмкіндік
береді.
Студенттердің үш тілде еркін сөйлеу біліктілігін дамытуды жүзеге асыру барысында
мынадай міндеттерді шешу көзделеді:
- студенттердің үш тілде еркін сөйлеу біліктілігін дамытуда оқыту
технологияларын тиімді пайдалану;
- заманауи интерактивтік және инновациялық технологияларды қолдану;
- үш тілде де қарым-қатынас жасауға, сөйлеуге үйрету;
- әр студенттің тілдік қабілетін толық ашу;
- сөздік қорын молайтуда аударма және түсіндірме сөздіктерін пайдалана алу;
- танымдық қызығушылығын қалыптастыру.
Қазіргі оқыту технологияларының жалпыға танылған түрлері: модульдік оқыту,
проблемалық оқыту, жеделдетіп оқыту, даралап оқыту, ақпараттық оқыту, деңгейлеп
оқыту, жобалай оқыту технологиясы, жеделдетіп оқыту, сатылай кешенді талдау,
ойындық технология, коммуникативтік технология, т.б.
Модульдік технология арқылы оқытудың ұтымды жолдарын зерделейтін, оқу
үрдісінде түрлі әдіс-тәсілдерді мақсатты түрде жұмылдыратын, оларды сабақта жүзеге
асырудың жолдарын көрсететін, ғылыми зерттеу жұмыстар баршылық. Атап айтсақ,
«Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесінің педагогикалық технологиясы»
(Ж.А.Қараев, Ж.У.Кобдикова), оқытудың инновациялық технологиясы (С.С.Құнанбаева),
жүйелілік негізде оқыту (Т.Т.Ғалиев), шоғырландырып-қарқынды оқыту (Қ.А.Әбдіғалиев,
Н.Н.Нұрахметов
т.б.),
модульдік
оқыту
М.М.Жанпейісова,
К.Жақсылықова,
З.Бейсенбаева), жобалай оқыту технологиясы (А.Сатбекова), сатылай кешенді талдау
(Н.А.Оразахынова) және т.б. технологияларды жатқызуға болады.
Ғалым З.Бейсенбаеваның зерттеу еңбегінде: «Модульдік оқыту технологиясының
мақсаты – білім бағдарламасының мазмұнын іске асыруға жағдай жасау, іріленген блокмодуль түріндегі оқу единицаларын игеру арқылы кешенді дидактикалық міндетті
орындау. Модуль – нақты мақсатқа құрылған оқу элементтерінен тұратын модуль
бағдарламасының дербес дидактикалық бірлігі. Оқу элементтері – жеке мақсатты іске
асырудағы оқу материалының дидактикалық бірлігі», – делінген [3, 106]. Ал, академик
С.С.Құнанбаева шетел тілін оқытудың инновациялық теориялық-методологиялық
негіздерін енгізді [4]. Шетел тілі бойынша ойлаудың жаңа түрін игерген, дүниетанымдық
мәдениеті бар, көпмәдениетті сана-сезімі дамыған, сонымен қатар қазақ, орыс және шетел
тілдерін жете меңгерген маманның кәсіби білікті үлгісін: а) заманауи интерактивтік және
инновациялық технологияларды қолдану арқылы аудармаға оқыту бойынша ғылыми
педагогикалық мамандарды; б) мемлекеттік тілдің басты рөліне сүйене отырып, жобада
көрсетілген барлық тілдерінде жұмыс істей алатын аудармашы мамандарды (қазақшаағылшынша, ағылшынша-қазақша, қазақша-орысша және т.б.) арнайы мақсатта даярлау
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арқылы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің концептуалдық әмбебаптандырылуын
қамтамасыз ету деп анықтайды. Демек, халықаралық саяси-экономикалық қатынастарды
әлемдік стандарттарға сәйкес жүргізуде білікті мамандарды дайындау қажеттілігі оқу мен
білім саласына да белгілі міндеттерді жүктейді.
Шетел тілін оқыту барысында инновациялық технологияларды қолдану
студенттердің басқа тілде қарым-қатынас жасаудың барлық қырларын жан-жақты көруді
қалыптастырудың бірегей мүмкіндігін білдіреді. Шетел тілін үйрену арқылы сол тілді
үйреніп отырған елдің мәдени мұраларымен, тарихымен, ғылым саласындағы
жетістіктерімен, әдебиетімен, өнерімен танысады және пәнаралық байланыстарды жүзеге
асыруға да мүмкіндік жасайды.
Қазіргі кезде университеттердің көбінде модульдік жүйемен оқытады. Модульдік
жүйемен оқу апталығы 5 аптаға созылады, 6-шы аптада емтихан тапсырады. 2 апта оқып,
3-ші апасында бірінші аралық бақылау тапсырады, 5-ші аптада екінші аралық бақылау, ал
6-шы аптада емтихан қабылданады.
Модуль арқылы оқыту технологиясының бір ерекшелігі - сабақтың негізгі
кезеңдерінің бәрінде студенттерге өз бетімен ізденуге дағдыландыру жұмыстарын
жүргізуге, шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. Сонымен қатар, тек білімді
меңгерту емес, студенттің танымдық қабілетін және танымдық процестерді жадының
алуан түрлерін: есту, көру, ойлау, қимылдау, қабылдау қабілетін дамытып және оқу,
тыңдау, сөйлеу, айту, оны бекіту, шығармашылық деңгейін арттыру жұмыстары
жүргізіледі.
Оқу модулі ұдайы қайталанатын оқу циклі ретінде үш құрылымды бөліктен тұрады:
кіріспеден, сөйлесу (сұхбат) бөлімінен және қорытынды бөлімнен тұрады.
Кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа ену).
Сөйлесу бөлімі (көбінесе сұхбаттасу, диалогті қарым-қатынас арқылы студенттердің
танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру).
Қорытынды бөлім (бақылау жұмысын, тест, диктант, т.б. алу).
Қазіргі уақытта модульдік оқыту технологияларын ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс
тілі, химия, биология, т.б. сабақтарда да тиімді қолдануға болады. Бұндай оқыту әдісі
студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырып, енжар студенттердің өзін аз да
болса тапсырмаларды орындауларына мүмкіндік туғызады. Мысалы, «Практикалық
грамматика» пәні бойынша әр тарауға арнап жеке модуль құрастыруға болады.
Әр модульдегі сағаттар саны әртүрлі. Бұл бағдарлама бойынша тараулар тақырыптар
блогына, тақырып берілген сағат санына байланысты.
Тарау көлеміне қарай, тақырыптарға бөлінеді. Төмендегі кестеде сабақтың модуль
бойынша кіріспе бөліміне 1 – сағат, сұхбат бөліміне 4 – сағат, қорытында бөліміне 2 –
сағат, жалпы 7 сағатқа бөлінген.
Практикалық грамматика
Модульдің
Сабақ
Сабақтың мазмұны мен Сағат
құрылымы
реті
түрі
саны
Кіріспе бөлім
1-сабақ
1. Модульге кіріспе
1 сағат
2. Әңгіме дәріс
3. Тақтамен жұмыс
4. Қорытындылау
Сөйлесу бөлімі 1-сабақ
Диалогтікбөлім ойын
1 сағат
түрінде
2-сабақ
Деңгейлік
1 сағат
тапсырмалар

Ескертулер
Сұхбат бөліміне
дайындық

Ізденіс жұмыстарына
баулу
Ауызша, жазбаша
жұмыс жасауға үйрену
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Қорытынды
бөлім

3-сабақ

Өзіндік жұмыс

1 сағат

Шығармашылыққа баулу

4-сабақ

Топпен жұмыс

1 сағат

1-сабақ

Сөзжұмбақ,
ребус, 1 сағат
анограмма шешу.
Бақылау жұмысы
1 сағат

Қорытынды бөлімге
дайындық
Қайталау

2-сабақ

Тест
алу.

тапсырмаларын

Кіріспе бөлімінде оқытушы студенттермен жүргізілетін оқу модулінің жалпы
құрылымымен, оның мақсат-міндеттерімен таныстырады. Сонан соң оқытушы осы
модулінің барлық уақытында есептелген оқу материалын қысқаша (10-15 минут ішінде),
сызба, кесте және т.б. белгілік үлгілерге сүйене отырып түсіндіреді.
Сөйлесу бөлімінде педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ж.А.Қараевтің 4
түрлі (репродуктивтік деңгей, алгоритмдік деңгей, эвристикалық деңгей, шығармашылық
деңгей) деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдалана отырып, студенттердің оқу
материалын меңгеру деңгейіне көңіл бөлінеді:
1. Репродуктивтік деңгей. Жалпыға бірдей стандартты білім негізіндегі, оқу жұмыс
бағдарламасына сәйкес тапсырмалар беріледі. Мұнда тапсырмалар оқу әдістемелік кешен,
силлабус негізінде жасалған жоспар бойынша жасалады. Күнделікті өмірмен
байланыстыра отырып, мысалдар құрастырып, сөздік қорын дамытады.
2. Алгоритмдік деңгей. Мұнда студент оқытушының түсіндіруімен қабылдаған жаңа
ақпаратты пайдалана отырып, ауызша және жазбаша тапсырманы орындайды.
3. Эвристикалық деңгей. Бұл тапсырманы көбінесе студент өздік жұмыс жасағанда
ізденіп, қосымша әдибеттерді пайдалана отырып, жауап беруге тырысады. Бұл
тапсырмаларды орындауда студенттің ой белсенділігі негізгі қызмет атқарады.
4. Шығармашылық деңгей. Студент таза өзіндік жұмыстар жүргізіп, өзіндік
дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз етеді.
Қорытынды бөлімінде тест тапсырмаларын алуға болады:
Тест №1
1. Етістіктің дұрыс формасын қойыңыз. My grandfather ... born in London.
А) is B) are С) were D) be Е) was
2. Are Helen and Mark from Australia? No, __ aren’t.
А) they B) we С) you D) I Е) it
Қорытынды бөлімде студент сөйлесу бөлімінде алған білімін көрсетеді. Өз білімінің
деңгейінде жұмыс жүргізе отырып, білік-дағдыларын қалыптастырды.
Модульдік технологияның басты тиімділігі мынадай:
- студенттің оқу белсенділігі арттады;
- студенттің пәнге деген қызығушылығы дамиды;
- студент өздігінен үзіліссіз білім алуға ынталанады;
- тілдік категориялардың лексика-грамматикалық құрылымын игереді;
- ауызша, жазбаша тілді қолдану аясын кеңейтуге мүмкіндік береді;
- студент өзіне тән қарқынмен, өз білімінің деңгейінде жұмыс жүргізе отырып,
сабақта қойылған мақсатқа жету үшін қажетті қабілеттерін, білімін қалыптастырады.
Модульдік технология бойынша 6 аптада дәріс те, практикалық сабақ та өтіледі,
бірақ бұрынғыдай бір семестр бойынша емес, күнделікті 2–3 пардан, әрі тез, әрі аз уақытта
сабақ жүргізілетіндіктен, студенттерге дайындалуға уақыт жетпейді. Бір жағынан,
шығармашылық жұмысқа, іздену жұмыстарына үлгермей жатады.
Шетел тілін модульдік технологиямен оқыту кезінде қолданылатын әдістің енді бірі
– іскерлік ойындар. Бұл әдіс ойынға қатысушылардың сан қилы мүдделерін тоғыстырып,
ойын аяқталғаннан кейін қатысушылардың барлығын қанағаттандыратын шешім
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қабылдауды қажет етеді. Іскерлік ойындар әлеуметтік немесе ұлттық сипаттағы нақты бір
жағдайды шешуде үйренушілердің өзара әрекеттесуін қалыптастырады.
Іскерлік ойындардың педагогикалық мәні: студенттердің ойлау қабілетін арттыру,
танымдық белсенділігін қалыптастыру, шығармашылыққа баулу; қызығушылық ісәрекетте дәстүрлі емес әдіс-амалдар пайдалану арқылы интеллектуалдық қабілеттерін
дамытып, оқу-танымдық және ғылыми ізденістер жасауға талаптандырады.
Демек, модуль дегеніміз – үлкен бір жүйе, мұнда студент білімді жеке-жеке тараулар
бойынша емес, нақты тақырып түрінде жүйелі түрде білім алады. Еңбекке баулу, ғылымға
қызығушылығын арттыру, өз бетімен ізденуге дағдыландыру жұмыстары жүргізіледі. Оқу
үрдісінде әр түрлі әдіс тәсілдер қолданылады: түсіндіру, әңгімелеу, лекция оқу,
тәжірибелік (практикалық, зертханалық, графика, лексика-грамматикалық жаттығу
жұмыстары), көрнекілік (схема, таблица, иллюстрация және демонстрация), т.б.
Жалпы білім беретін жоғары оқу орындарында және орта мектепте шетел тілін
практикалық тұрғыда меңгеруге үйреткенде оқушыларды, студенттерді өз бетімен жұмыс
істеуге баулу, алған білімін, икемділік дағдыларын жаңа жағдайларға тап болған кезде,
шығармашылықпен қолдана білуге машықтандыру көзделеді. Шетел тілін оқыту
мақсаттары қоғамның мұқтаждығына байланысты өзгеріп отрады. Қазіргі кезде шетел
тілін оқыту мынадай төрт мақсат көздейді: коммуникативтік мақсат, білімдік, тәрбиелік
және жетілдіру мақсаты. Осы аталған мақсаттардың ішінде коммуникативті мақсат
жетекші рөл атқарады, қалған мақсаттар сол коммуникативтік мақсатты орындау арқылы
жүзеге асырылады.
Оқытудың формалары: а) жалпы немесе құрылымдық: топтық немесе жеке топтық,
жұптық, ұжымдық; б) нақты немесе арнайы: семинар, оқу конференциялары, диспут,
топтық пікірталас.
Шетел тілін оқып-үйренемін деушілердің саны күннен-күнге көбейуде. Осы орайда,
шет тілінің еліміздің оқу жүйесінде айрықша мәртебеге ие болатыны айқындалғандай. Бұл
сайып келгенде, шетел тілін, соның ішінде ағылшын тілін мектеп қабырғасынан бастап
жоғары оқу орындарында оқыту әдістемесінің жаңашыл бетбұрыстарды қажет екендігін
тудырады.
Қорыта келе, модуль арқылы оқыту технологиясының тиімді белгілерінің бірі –
студенттің оқу белсенділігі. Бұл технологияның бір ерекшелігі - сабақтың негізгі
кезеңдерінің бәрінде студенттердің танымдық қабілеттерін дамытып, ауызша және
жазбаша тілін дамытып, оларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. Шетел тілінің
лексикалық, грамматикалық, фонетикалық құралдарын игеру барысында студенттердің
бойында білім алуда белсенділік, өз бетімен жұмыс істеуге қабілеттілік, қорытынды жасай
білу іскерлігі қалыптасады. Бұл жаңа технологияның бүгінгі оқытушылардың
ізденістерінде екені сөзсіз. Бұл мәселелерге оқытушылар ерекше мән беріп, оқытудың
жаңа формаларын өз пәндерінде қолдануға талпыныс жасауда.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются преимущества и недостатки модульной технологии в обучении
иностранным языкам.
RESUME
This article deals with the advantages and shortcomings of the module technology in teaching
foreign languages.
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Аннотация
Феномен языкового сознания стал в последние годы актуальным объектом исследований в
области языкознания и психолингвистики.
Рассматривая вопросы языкового сознания,
исследователи отмечают, что языковое сознание,
отражая, фиксируя «картину Мира» в языковых
знаках, перцептах и категориях, опирается на
различные формы когнитивной (познавательной)
активности индивида: ощущение, восприятие,
представление, мышление, интуицию и речь.
Поскольку языковое сознание является одним из
видов обыденного сознания, оно обладает
функциями, присущими любому виду сознания.
Особый интерес для нашего исследования
представляют оценивающая и регулятивно управляющая функции сознания. В отличие от
«когнитивного», «языковое сознание» является
средством организации совместной деятельности,
путем такого сообщения о вещах, которое создает
представление о них. В задачу языкового
сознания входит, прежде всего, обеспечение
эффективности коммуникативного общения.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, обучение иностранному языку,
дифференцированный
контроль,
индивидуализированный контроль, языковое сознание,
функции языкового сознания, владение языком.
Современное состояние теории обучения
иностранным языкам, накопленные знания
делают
необходимым
модернизацию
иноязычного образования, которое вбирает в себя
все целесообразное и ценное, что было накоплено
передовой практикой и наукой.
«Концепция
развития
иноязычного
образования Республики Казахстан», созданная
авторским коллективом КазУМОиМЯ им.
Абылай
хана,
определяет
личностноориентированное обучение как концептуальный
базис иноязычного образования. В Концепции
указывается, что личностная и индивидуальная
направленность обучения выражается через
содержание образования, формы его организации
и обеспечение роста вариативности и ставит
основной целью иноязычного образования формирование вторичной языковой личности,
готовой и способной к межкультурному
иноязычному общению [1, c.11].
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Личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты системы
образования и весь учебно-воспитательный процесс в целом. Личностноориентированный подход при обучении английскому языку, при формировании
коммуникативной компетенции, которая выступает как интегративная цель обучения
английскому языку, делает особый акцент на социокультурную составляющую
коммуникативной компетенции. В настоящее время проектируется достижение
функциональной грамотности во владении иностранным языком, что означает рабочее
владение иностранным языком, обеспечивающее возможность коммуникативного
взаимодействия с носителями иностранного языка, как в личных, так и в целях
международного сотрудничества [2, с.12]. Личностно-ориентированный подход
предполагает гибкость в определении целей, учитывает личностные интересы студентов,
вовлеченность всех их когнитивных процессов, создает предпосылки для большей
результативности обучения. Применительно к содержанию обучения личностноориентированное обучение делает акцент на деятельностную компоненту, на развитие
опыта, творческой деятельности и ценностные ориентации. При отборе иноязычного
содержания в большей мере учитываются интересы и потребности обучающегося. Это
проявляется при отборе аутентичного материала, в котором представлены признаки
иноязычной языковой общности, в привлечении актуального аудиовизуального
материала, в том числе Интернета. Личностно-ориентированное обучение исключает
малоосознанную активность на уровне коммуникативного поведения, способствует
осуществлению коммуникативной деятельности самостоятельно самим обучающимся.
Необходимость поставить обучающегося в центр учебного процесса, сделать его
активным субъектом деятельности, придать учебному процессу реальную практическую
направленность, заставляет отдать предпочтение таким технологиям обучения, как
обучение в сотрудничестве, метод проектов, которые при личностно-ориентированном
обучении создают особые отношения между студентом и преподавателем, между самими
студентами, формируют многообразные обучающие и воспитывающие среды.
Личностно-ориентированный подход предусматривает дифференцированный
контроль, так как понятие «дифференцированный контроль» имеет различные толкования
у разных исследователей. Мы вслед за Т.К.Кравченко считаем, что более правомерно
использовать термин «индивидуализированный контроль». Индивидуализированный
контроль призван предусматривать не только учет индивидуальных психологических
механизмов, но и выделение, с одной стороны, пробелов в обучении, с другой стороны
прогресса у студентов разных уровней обученности. Индивидуализированный контроль
также предусматривает такие формы контроля, при котором обучающийся работает на
уровне способностей, преодолевает посильную, но достаточно ощутимую для него
трудность. Индивидуализированный контроль учитывает, прежде всего, индивидуальные
предпосылки обучения, условия обучения. Индивидуализированный контроль
способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, так как студент в
учебном для него режиме через посильные для него задания получает возможность
самореализации, самостоятельного мышления, принятию важных для себя решений. По
нашему мнению, именно индивидуализированный контроль создает условия для
формирования и развития когнитивных стилей обучаемых. Через индивидуализированные
задания преподаватель и студент в сотрудничестве получают «возможность подниматься
на высшую интеллектуальную ступень, возможность перехода от того, что умеет к тому,
чего не умеет» [3, с.230].
Мы придерживаемся того взгляда, что «гипертрофия» внешнего контроля делает
студента только объектом контроля, что противоречит принципам личностноориентированного обучения, согласно которым очень важно, чтобы обучающийся шел к
конечному результату осознанно, и на протяжении всего учебного процесса мы должны
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следить за динамикой своего профессионально-коммуникативного роста с ориентацией на
качество.
Ф.М.Рабинович, как и Е.И.Пассов, указывал на возможности скрытого контроля,
органически вплетающегося в канву общения между преподавателем и студентом.
Контролирующая деятельность со стороны преподавателя остается незаметной для
студента, что позволяет снять страх, избежать подавленности [3, с. 9-17].
Исходя из современной теории личностно-ориентированного обучения,
целесообразно трактовать контроль как совместную деятельность преподавателя и
студентов по установлению степени обученности студентов за определенный промежуток
времени. Преподаватель в ходе контроля устанавливает степень достигнутого в области
знаний, умений и навыков на основе полученных данных контроля определяет
целесообразность и эффективность примененных ранее приемов, вносит коррективы,
оценивает степень достигнутого и сопровождает свою оценку поощрением,
рекомендацией.
Широкую поддержку имеет подход, который рассматривает контроль «не как
репрессивную меру, не как меру принуждения, не как источник возникновения
противоборства между учителем и учеником, а как условие преодоления барьера, как
источник радости учебного труда» [4, с.42-47]. Студенты в процессе выполнения
контрольных заданий обучаются, т.е. тренируются, совершенствуют свои умения и
навыки, ибо известно, что всякая тренировка укрепляет знания и умения.
Каждому человеку в той или иной мере свойственны способность и желание
действовать в соответствии со своими внутренними целями и потребностями, сохранить
свою индивидуальность, принимать собственные решения относительно возможных
поступков. И в этой связи интересной представляется трактовка Н.М.Курманбаевым
формулы Т-О-Т-Е (тест-операция-тест-эксит), которая, по его мнению, объясняет
формирование организованного, координированного, саморегулируемого поведения. И,
как отмечает Т.Д.Кузнецова, эта формула не просто показывает цепь связи S – R, в ней
есть сличение результата пробы (test) с образом ожидаемого результата. Одновременно,
по замечанию Н.М.Курманбаева [5, с.146-147], эту формулу можно рассматривать как
формулу индивидуализации процесса обучения. Возникающие в рамках гуманистических
концепций новые направления обучения лишь на первый взгляд исключают прежние
положения, на самом деле они впитывают все ценное, что создано педагогическим
опытом. Бесспорно, что методологическая эволюция закономерно преобразовала процесс
познания иностранного языка и прошла путь от изучения знаний о языке к
текстопониманию, текстопорождению, формированию коммуникативной компетенции, к
формированию языкового сознания. Личностно-ориентированное обучение предполагает
формирование языкового сознания. Явление «языковое сознание» изучалось рядом
исследователей (А.М.Gauger, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев), но понятие «языковое
сознание» до сих пор не имеет достаточно четкого определения. П.Г.Козлов считает, что
функционирование языкового сознания осуществляется при вовлеченности когнитивных
процессов. Языковое сознание, отражая и фиксируя «картину мира» в языковых знаках,
перцептах и категориях, опирается на различные формы когнитивной (познавательной)
активности индивида: ощущение, восприятие, представление, мышление, интуицию и
речь [6, с.2]. Зачастую термин «языковое сознание» используется как синоним термина
«чувство языка». В то время как в психологической науке эти два понятия имеют
совершенно разное значение. Некоторые исследователи отождествляют языковое
сознание (ЯС) с «вербальным тезаурусом». Такое понимание языка также представляется
нам недостаточным, т.к. не затрагивает вопроса об отношении человека к этим элементам
тезауруса. Немецкий лингвист А.М. Гаугер, проведя исследования языкового сознания и
суммировав их, выдвинул тезис о том, что понятия «языковое сознание» и «владение
языком» тождественны. Под «владением языком» понимается умение носителя языка
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использовать язык в целях общения, понимать сказанное и мыслить на языке. Автор
практически отождествляет ЯС с коммуникативной способностью, т.е. с готовностью
субъекта к использованию языка в своей деятельности [7, с.378].
Феномен языкового сознания стал в последние годы актуальным объектом
исследований в области языкознания и психолингвистики. Рассматривая вопросы
языкового сознания, исследователи отмечают, что языковое сознание, отражая, фиксируя
«картину Мира» в языковых знаках, перцептах и категориях, опирается на различные
формы когнитивной (познавательной) активности индивида: ощущение, восприятие,
представление, мышление, интуицию и речь. В языковом сознании интегрируются все
виды психической активности, обеспечивающие возможность функционирования языка.
Отмечая важность роли языкового сознания в структуре обученности языка Е.В. Ейгер,
И.А.Раппопорт указывали, что всем, кто связан с обучением языку, целесообразней
научиться формировать, измерять отдельные функции языкового сознания. Это обеспечит
научное управление процессом обучения. Поскольку успешность осуществления
коммуникативной деятельности зависит от степени и развития языкового сознания,
Г.В.Ейгер и И.А.Раппопорт [8, с.50-53] предлагают использовать специальные
упражнения и вербальные задачи для формирования языкового сознания. В то же время
решение подобных задач будет свидетельствовать о том, насколько актуализируется та
или иная функция языкового сознания:
1. Развитие и измерение отражательной функции языкового сознания формируется в
умении эффективно переходить на новый психолингвистический угол зрения. Для этой
цели используются вербальные задачи лексического и грамматического характера.
Например: определение значения пропущенного слова, чтение предложения и
определение отличительных признаков синонимов, замена выделенного слова,
приведение эквивалентов данному явлению в родном языке и т.д. Все приводимые
задания оцениваются дихотомически: правильно - неправильно. Сумма правильных
ответов может служить количественной характеристикой развития соответствующей
функции языкового сознания.
2. Формирование и измерение развития оценочной и регулятивно - управляющей
функции языкового сознания. Для развития оценочной функции могут предлагаться
различного рода предложения на употребление форм в измененных, нетрадиционных,
сложных условиях (повышенная длина или глубина) структуры, ее сочетание (сложные
формы структуры). Развитие и измерение регулятивно - управляющей функции языкового
сознания могут осуществляться на заданиях, требующих описания картины, схемы,
чертежа в устной или письменной форме. Правильность высказывания по одному или
нескольким предложениям проверяется самим испытуемым, и в случае необходимости
корректируется. Например: чтение предложения, перевод (или подробная передача
содержания данного высказывания). Успешное выполнение некоторых заданий
свидетельствует о развитии как оценочной, так и регулятивно-управляющей функции
языкового сознания. Так, например, вставляя артикли в связанном тексте, испытуемый
руководствуется усвоенными знаниями и чувством языка, сюда же относятся задания как:
заполнение пропусков в предложениях, выбирая слова из пар антонимов (синонимов) в
соответствии с контекстом. Все слова набора удовлетворяют данному контексту по
содержанию, однако, лишь одно из них удовлетворяет требованиям лексической
сочетаемости.
Г.В.Ейгер же утверждает, что механизм контроля языковой правильности основан
именно на основе этих двух функций, хотя и находится в тесной связи с другими
функциями сознания.
3. В развитии и измерении интерпретационной функции языкового сознания для
формирования и измерения данного параметра могут использоваться вербальные задачи
на интерпретацию на иностранном языке неологизмов, а также слов, образованных по
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неизвестному или малоизвестному словообразовательному типу, или же слов,
образованных по известной модели при знакомом корне, однако, неизвестный в целом.
Слова предъявляются изолированно или в контексте.
4. Развитие и измерение селективно-ориентировочной функции. Эта функция
языкового сознания осуществляется при порождении и восприятии речи.
1) Общая ориентировка. Задание: Прочитайте текст в отведенное время (время
жестко ограничено). Определите, о чем идет речь в тексте. Соответствует ли текст одной
из тем, указанных ниже?
2) Ориентировка в деталях. Задания: Укажите в тексте абзацы, в которых
содержатся данные о … Отметьте в тексте места, дающие ответы на предложенные
вопросы.. Зачитайте вслух из текста факты, которые относятся к теме…
Для формирования измерения данной функции при порождении речи можно
использовать описание сюжетной картины или серии картин. Вопросы ставятся к
изображению на картине.
Таким образом, развитие каждой функции языкового сознания в аспекте личностноориентированного обучения может быть обеспечено соответствующими упражнениями и
измерено соответствующими заданиями. Характеристики развития различных функций
языкового сознания могут быть использованы для улучшения процесса обучения языку,
так как языковое сознание, являясь результатом личностно-ориентированного обучения
иностранному языку, может в то же время быть предпосылкой успешности этого
обучения и показателем качества обученности иноязычной коммуникативной
компетенции и развития самоконтроля.
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ТҮЙІН
Автор жеке бағдарлы үйретудегі шет тілін оқыту бақылауын ұйымдастыру мәселесін, шет
тілін оқыту құрылымындағы тілдік сананың рөлін қарастырады.
RESUME
The author considers the issues of organization of control of the foreign language proficiency in the
learner-centered training, the role of language consciousness in the structure of the foreign language
proficiency.
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Мақалада «Сындарлы оқыту теориясы»
бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін ашуға және дамытуға
тигізетін ықпалы жан-жақты тәжірибе жүзінде
қолданылуымен сипатталады.
Түйін сөздер: сындарлы оқыту теориясы,
шығармашылық қабілет.

Нәби Лиза
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау
мемлекеттік университеті,
п.ғ.к., доцент

Ұ.С. Габдулина
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау
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магистрант

Бастауыш сынып
оқушыларының
шығармашылық
қабілетін дамытуға
«Сындарлы оқыту
теориясының»
ықпалы

Әлемде жаһандану үдерісінің қарқынды
жүруіне байланысты көптеген дамыған елдердің
білім беру жүйесінде үздіксіз жаңару мен
өзгерістер жүрілуде. Қазақстан Республикасы
білім саласына реформа мен жаңалықтар енгізу
қарқыны жағынан алғашқылардың қатарында
екені баршаға аян.
Қазақстандағы білім беру реформаларының басты мақсаты білім саласын жаңа
әлеуметтік-экономикалық
ортаға
бейімдеу
болып табылады. Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Назарбаев еліміздің әлемдегі
бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына
кіруі жөнінде айқын мақсат қойған еді. Осы
мақсатқа
жетуде
білім
беру
саласын
жаңғыртудың аса маңызды рөл атқаратыны
айтылады [1]. Оқушылардың шығармашылық
қабілеттерін дамыту жолында еліміздегі білім
саласында жүргізіліп жатқан өзгерістерге
тоқталмас бұрын, алдымен әлемдегі кейбір
елдердің білім беру жүйелеріне қысқаша шолу
жасап көрейік.
Салыстыру үшін алсақ, әлемде өте ертеден
келе жатқан білім беру жүйесі Ұлыбританияда.
Өз ғұмырында бұл жүйе өзінің асқан сапалы да
өте тиімді болып шығуына әсер еткен сандаған
өзгерістерді басынан өткізді.
Ғасырлап
енгізіліп
келе
жатқан
өзгерістердің
арқасында
дами
отырып,
Британияның білім саласы өзгерістерді әлі де
жатсынбай
қабылдап
отыр.
Мысалы,
Жапонияның «Lesson Study» әдісін еркін
пайдалануда.
Британияның
білім
беру
жүйесі
айтарлықтай икемді. Оқу курстарынан Сіз
өзіңізге лайықты курсты таба аласыз, қаласаңыз
таңдаған пәндерді ауыстыруға да болады.
Ұлыбританияда 5-16 жасқа дейінгі әрбір
бала білім алуға міндетті болып табылады.
Мектепте оқыту 1988 жылы қабылданған оқу
жоспары бойынша жүргізіледі.
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Ұлыбританияның мемлекеттік құрылымының ерекшелігіне қарай, білім беру жүйесі
Англия мен Уэльс үшін, Солтүстік Ирландия және Шотландия үшін деп тармақталады.
Қазіргі білім жүйесі төрт басқыштан тұрады: бастауыш білім (Elementary School: 5-11
жас), орта білім (Secondary School: 11-16 жас), мектептен кейінгі (Further Education: 16-18
жас), жоғары (Higher Education) [2].
Бітіру емтиханы міндетті пәндер бойынша тапсырылады. Оқушының теориялық
білімімен қатар практикалық дағдылары да бағаланады, оқушылар курстық жұмыстар
орындайды. Нәтижелері A-дан E-ге дейінгі шәкіл бойынша бағаланады.
Ал Америка Құрама Штаттарының білім беру жүйесі туралы сөз етсек, Америкада
Мемлекеттік білім беру жүйесі деген жоқ. Мектептер, негізінен, мемлекет есебінен
қаржыландырылғанмен, әрбір штатта білім беру ісі жөнінен жергілікті сайлау кеңесі
болады, кеңес оқу жоспарын жасайды және мектептегі оқу ісін жүргізеді. Білімнің
бірыңғай стандарттары болмайды, оны отбасының таңдап алған тұрғылықты жері
анықтайды [3, 1].
Оқушыға ұсынылатын оқу мазмұны мен көлемін мектептегі оқытушылардың өздері
анықтайды. Бұл жерде оқытушының біліміне, кәсіби біліктілігіне және жауапкершілігіне
иек артуға тура келеді. Мемлекеттік тегін білім беретін мектептер демократиялық түрде
сайланған мектеп кеңесі арқылы басқарылады (ағылш. school boards), әрқайсысы
өздерінен жоғары тұрған мектеп округіне (ағылш. school district), мектеп округі шекарасы
іргелес жатқан (бірақ әрдайым емес), құрамына әртүрлі деңгейдегі бір немесе бірнеше
мектептер кіретін округке немесе қалаға бағынады. Мектептерді қаржыландыру
оқушылардың емтихандарды қалай тапсырғандарына және оқу үлгерімінің қаншалықты
жоғарылағанына қарай отырып анықталады.
Бастауыш мектеп (ағылш. elementary schools) 5 жастан 11 немесе 12 жасқа дейінгі
балаларды оқытады. Оқыту көбінесе көркем жобалар, экскурсия және көңілді думан
арқылы жүргізіледі. Бұл үрдіс ХХ ғасырдың басындағы оқушылар еңбек пен күнделікті
әрекеттің аясында және оның салдарын зерттей отырып оқуы керек деген прогресті оқыту
ағымынан туындаған еді [3].
Меніңше, бұл үрдіс дұрыс секілді, өйткені бала әрекет үстінде ойнай жүріп дамиды.
Ойын бала үшін өзін-өзі дамытудың бірден-бір құралы екенін көптеген педагог ғалымдар
мақұлдайды.
Барлық мектеп оқушылары 3-сыныптан бастап мектеп бітіргенше жыл сайынғы
тестілеуге қатыстырылады. Тест нәтижесімен мектеп пен білім жөніндегі жауапты
кеңестің жұмысы бағаланады, елдің және штаттың ең үздік мектептерін анықтауда негізгі
көрсеткіш болып табылады, келесі жылға мектептердің қаржыландыру көлемі
анықталады.
Демек, Ұлыбританияда оқушының теориялық білімімен қатар практикалық
дағдылары да бағаланады екен. Ал Америкада бастауыш мектептегі оқыту көбінесе
көркем жобалар, экскурсия және көңілді думан арқылы жүргізіледі. Мұнда прогресті
оқыту ағымынан туындаған: оқушылардың еңбек пен күнделікті әрекеттің аясында және
оның салдарын зерттей отырып оқуы керек деген қағидаға басымдық берілетінін көріп
отырмыз. 3-сыныптан бастап оқушылар жыл сайынғы тестілеуге қатыстырылатынын
ескерсек, «Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту
тестілеуге қалай көмектеседі?» деген сұрақ өзінен-өзі туындайтыны қақ. Демек,
«сындарлы оқыту теориясы бастауыш сынып оқушыларының шығарашылық қабілеттерін
дамытуға қалай ықпал етеді және шығармашылық қабілеттері тест тапсырмасын
орындаған кезде оқушыларға қалай көмектеседі?» деген сұрақтарға өз мақаламызда жауап
іздейтін боламыз.
Біздің еліміздегі білім саласына келер болсақ, Қазақстан Республикасында білім
берудің «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімді Даму стратегиясының басым бағыттарының бірі
болып табылады. Стратегия негізінде төмендегідей бағдарламалар дайындалды: «2005–
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2010 жылдарға дейін білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы» жасалып, кейін
оның жалғасы ретінде «2015 жылға дейін білім беруді дамытудың Мемлекеттік
бағдарламасы», «2008–2012 жылдарға арналған кәсіптік-техникалық білімді дамытудың
Мемлекеттік бағдарламасы», «12 жылдық білім беру Тұжырымдамасы» және «2020 жылға
дейін ғылым мен ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттырудың
Тұжырымдамасы» сияқты бірқатар бағдарламалар қолданысқа енгізілді [1]. 2005-2010
жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес
Қазақстан Республикасы 2007 жылы алғаш рет 59 елдің құрамында TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) және халықаралық PISA-2009 зерттеуіне
қатысты [4].
Халықаралық PISA және TIMSS бағдарламасының зерттеу қорытындысы бойынша
Республикамыздың жалпы білім беретін мектептеріндегі педагогтарымыздың пән
бойынша мықты білім беретіні, бірақ оны оқушыға нақты және өмірлік жағдайларда
қолдануға үйретпейтіндігі анықталды.
Осы олқылықты жою мақсатында елімізде білім және ғылым саласында айтарлықтай
өзгерістер енгізілді: «Білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған жаңа ұзақ
мерзімді Мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды, «Білім туралы» ҚР Заңының жаңа
редакциясы, отандық ғылымды дамытуға және оның нәтижелерін жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін жаңа «Ғылым туралы» ҚР Заңы қабылданды [1, 3].
Елбасының тапсырмасымен әлеуметтік саладағы қарқынды жобаларды жүзеге асыру
жолында елімізде Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті атындағы физикаматематикалық және химия-биологиялық бағыттағы 20 Зияткерлік мектеп құрылып
жатыр, бүгінгі таңда олардың көпшілігі жұмыс істеуде. «Назарбаев Зияткерлік
мектебінің» көп ерекшеліктері мен артықшылықтарының бірі ретінде оқушыны білім,
білікті және дағдыны самарқау «алушыдан» білім беру үдерісінің белсенді қатысушысына
айналдыратын білім берудің қағидаты мен оқушы рөлінің өзгеруін арнайы атап өтуге
болады.
Орта мектепте, колледжде және жоғары оқу орындарында сабақ беретін
оқытушыларды қайта даярлау мен біліктілігін арттыру жүйесінде түбегейлі өзгерістер
жасалып жатыр. Қабылданған шешім – біліктілікті арттырудың қазіргі жүйесін заманауи
көпдеңгейлі және көпқұрамды жүйеге айналдыру болып табылады. Ол үшін біліктілікті
арттырудың үш базалық кешенін құру көзделген болатын: Педагогикалық шеберлік
орталығы, «Біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы» холдингісі және педагогикалық
жоғары оқу орындарындағы мұғалімдердің біліктілін арттыру Орталығы.
Бірінші кешен – 2011 жылдың қарашасында құрылған «Назарбаев Зияткерлік
мектебі» базасындағы Педагогикалық шеберлік орталығы – «Center Of Excellence». Бұл
жоба халықаралық озық тәжірибеге сәйкес келетін арнайы оқыту бағдарламасы бойынша
жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыруды қарастырады. Бұл
бағытта Кембридж университетінің эксперттері серіктес болып табылады.
Аталған үш кешенді құра отырып, өзінің құрылымы, мазмұны мен әдістемесі
жағынан әлемдік тәжірибеге сәйкес келетін мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесін
жасау көзделіп отыр. Кейіннен біліктілікті арттыру қызметі Ұлыбританияның,
Жапонияның және т.б. дамыған елдердің тәжірибесімен жүргізіледі деп күтілуде.
Қысқаша айтқанда, еліміздегі өзгерістердің мақсаты:
1. Тәжірибені өзгерту – істеп жатқан ісімізді өзгерту;
2. Түсінікті өзгерту – қалай ойлайтынымызды өзгерту;
3. Жағдайды өзгерту – бір-бірімізге деген қарым-қатынасымызды өзгерту болып
табылады [5].
Деңгейлік курстардың мақсаты – еліміздің мұғалімдерін осы өзгерістерді өз бойына
сіңіруге даярлау және алған заманауи педагогикалық технологияның арқасында ХХ
ғасырда мәнді болған, бірақ жаңа заманда тиімділігі төмен екендігі анық көрінген «Өмір
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бойына жетерлік білім беру» қағидатынан ХХІ ғасыр талабына сай «өмір бойы білім алуға
үйрету» ұстанымына көшу болып отыр.
Дүниежүзілік Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ)
зерттеуі анықтап отырғандай, ХХІ ғасырда мектептердің білім берудегі басты міндеті –
оқушы бойында табысты болу үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру болса, ал педагог
мамандардың міндеті – талапқа сай білім беру болып табылады.
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) мақұлдаған, Кембридж
университеті ұсынып отырған «Сындарлы оқыту теориясына» негізделген, курс
бағдарламасын Кембридж университеті мен «Назарбаев Зияткерлік мектебі» бірігіп жасап,
еліміздегі білім саласына енгізіп жатқан Деңгейлік курстар оқушылардың шығармашылық
қабілеттерін ашу мен оны арттыруда ықпалы зор болады деп сеніммен айтуға болады.
Өйткені Деңгейлік курс ұсынып отырған «Жеті модульді» кіріктіре отырып, жаңаша
өткізген сабақтар оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырып, өзара қарым-қатынасын,
бір-біріне деген қолдауын белсендіріп, өздерін және өзгені бағалауда әділ болуға,
мәселеге сыни тұрғыдан қарауға үйретіп, топпен жұмыс жасау дағдыларын жетілдіріп,
мәселені шығармашылықпен шешуді меңгерте алатындығын өмірлік тәжірибеде көріп
жүрміз.
Деңгейлік курстың сабақ берудегі негізгі ерекшелігі – оқушыларды топпен
отырғызып, топтық және жұптық жұмыстар арқылы оқушыларды практикалық іс-әрекет
үстінде білім алуға бағыттау болып табылады.
Оқушылар табысты болу үшін қажетті дағдыларға жататын төменде көрсетілгендей
икемдік дағдыларды меңгереді:
- топтық жұмыс барысында өзара диалогке түсуі арқылы әлеуметтік қатынастарға
үйренеді;
- рефлексивті есеп жасау арқылы өздерінің қалай ойлайтындарын, өзін-өзі қалай
реттеуге болатынын түсінеді;
- мәселені шығармашылықпен шешуге үйренеді.
Мұғалімдер:
- сабақ беру барысында ұйымдастыру шеберлігін шыңдай отырып, оқушыларды
шабыттандыра алатын дағдыны игереді;
- оқушыны білімді өздігінен алатын етіп үйретеді;
- оқушылардың шығармашылық қабілеттерін ашудың оңтайлы жолдарын меңгереді.
«Сындарлы ойлау теориясына» сай оқушылар топпен жұмыс жасау кезінде мұғалім
тарапынан оқушыны қолдау, оқыту үшін бағалау ұдайы жүргізіліп отырады. Сабақта
оқушыларға «рульді» ұстауға ерік беріледі, соның арқасында оқушылар әр сабақта өзінше
«жаңалық» ашып отырады.
Дегенмен, зерттеу барысында байқалған, барлық мұғалімге тән деп айтуға болатын
психологиялық бір «қызық» жағдай: ұстаздар өздерінің араласуынсыз, оқушылардың өз
бетімен алған білімдеріне сенімсіздік танытады. Оның айқын белгісі – оқушы сабақ
айтқанда, ұстазы «сөйлемді толық айт» деп және мұғалім өзінің көкейіндегі сөзді,
сөйлемді, тіпті кейде нақты мақалдарды айтса екен деп (мағынасы жақын келетін мақал,
нақыл сөздер, синонимдерді айтып тұрғанына қарамастан!), оқушыны қақпақылдап
отырады. Тіпті синоним сөзді қолданған оқушыны «қуалап отырып», өз сөзін
қайталататын мұғалімдер де кездесті. Осының салдарынан оқушы өз ойын айтуға емес,
көбінесе мұғалімнің не қалайтынын табуға тырысады да, өзі айтып тұрған ойдың ішкі
мәніне үңілмейді, бар болғаны мұғалімнің «дұрыс айтасың» деген мақұлдауын ғана
күтеді. Ал сындарлы оқытуда әркім өз ойын өзінше қалыптап жеткізуге, кері пікір
келтіруге, сонымен бірге серіктесі дәйекті дәлелдер арқылы көзін жеткізгенше, өз
пікірінде қала беруге ерік беретінін ескере бермейміз.
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Оқушылардан «Сындарлы оқыту теориясына» негізделген сауалнама алу арқылы
жасаған зерттеуден мұғалімдердің өз пәнінен теориялық терең білімге ие болғанмен,
көбінесе:
- білім алу өмірлік тәжірибемен тығыз байланысқан тұтас үдеріс (ЭЫДҰ анықтаған)
екенін ұғына алмайтынын;
- дағды деген ұғымның біздің дәстүрлі сабақ беруіміздегі үшінші кезекте тұратын,
әйтеуір жалпылама «дағдысын дамытамын» (сөйлеу дағдысын, сауатты жазу дағдысын,
т.б.) деп жазылумен ғана шектелетін, бірақ қалай дамытатыны айқын көрсетілмейтін сабақ
мақсатының кезекті бір сыңары ғана емес, шын мәнінде тәрбие деген сөздің баламасы
(адаммен тіл табысуға тәрбиелеу, ойын ретке келтіре білуге тәрбиелеу, әлеуметтік ортада
өзін көрсете білуге тәрбиелеу, т.б.) екенін түсіне алмайтынын;
- оқушыны ынталандырмайтынын;
- олардың эмоциялық ахуалын сезіне алмайтынын;
- оқушының сыныптан тыс өміріне бей-жай қарайтынын анықтадық.
Әркім өзі алатын білімін имплициттік білімге айналдыра білгенде ғана іс-әрекет
нәтиже беретінін еске алсақ, оқушылардың имплициттік білім алуы үшін, сабақ
барысында игеруге тиіс материалды көздерімен көріп, қолдарымен ұстайтындай
мүмкіндік туғызылуы қажет. Яғни оқушылар абстрактілі ұғымдарды визуалды нәрсеге
айналдыра білулері керек. Мұның бірден-бір жолы – сабақ материалдарын сөзбен айтып
қана қоймай, суретке салу, көрініс түрінде қою, коллаж түрінде жасау, ойтолғау немесе
өлең шығару сияқты шығармашылық ойлауды талап ететін жұмыс түрінде орындауды
тапсырса, оқушылар әрі жаңа сабақты имплициттік түрде игереді, әрі шығармашылық
қабілеттері дамиды, сондай-ақ әрбір сабақтан кейін шығармашылық өнер туындысы яғни,
жасалған дайын өнім алынады. Демек, әрбір сабақты «Сындарлы ойлау теориясы»
негізінде өткізсе, мұғалім үшін де, оқушы үшін де мұндай сабақты нәтижелі, өнімді сабақ
болды деп сеніммен айтуға болады. Мақаламыздың басында туындаған «Шығармашылық
қабілет тест тапсырмасын орындау кезінде оқушыға қалай көмектеседі?» деген сұраққа
келсек, санада бейнеленетін жаңа сабақтың бейтаныс материалын оқушы белсенді әрекет
үстінде, топтық жұмыс барысында шығармашылық қабілеттерін іске қоса отырып, постер
немесе коллаж жасау, өлең шығару, әйтпесе ойтолғау жазу сияқты жұмыстүрлерін
атқарса, тақырыпты еске сақтау мүмкіндігі өте жоғары болатыны дәлелденген.
«Оқушылардың алған ақпаратты еске сақтауының орташа пайызы» пирамидасы бойынша
«Білім беру» сатысы 90% еске сақтайтынын көрсетеді. Яғни оқушы оқу үдерісіне белсенді
қатысқанда ғана материалды терең меңгеруге қол жеткізеді. Ал оқушының материалды
тоқсан пайыз еске сақтауы дегеніміз, оқушы кез келген уақытта тест тапсырмаларын
орындауға дайын дегенді көрсетсе керек.
«Сындарлы оқыту теориясы» оқушылардың шығармашылық қабілеттерін (көзге
елестете білу, санасындағы суреттері сипаттай білу, өз пікірін қағазға сурет түрінде
бейнелей білу, ойын ойтолғау түрінде және өлең арқылы бере білу) ашуға және дамытуға
ықпалы зор деп білеміз. Топтық жұмыс барысында үлгерімі төмен оқушылар жақсы
оқитын оқушылармен бірлескен жұмыс арқылы қарым-қатынасқа түсе отырып, өздерінің
ойлау, сөйлеу, тыңдау дағдыларын дамыта алады. Сондықтан оқушыларды бастауыш
сыныптан бастап топпен жұмыс жасауға, тапсырманы шығармашылық қабілеттерді талап
ететін жұмыс түрлері арқылы орындауға (сурет салу, көрініс қою, өлең шығару, коллаж
жасау, т.б.) баса назар аудару қажет.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы использования критического мышления в развитии
творческих способностей учащихся начальных классов.
RESUME
In the article the authors consider the issues of applying critical thinking in the development of
creative abilities of primary schoolchildren.
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Abstract
The article studies the issue of formation of
readiness of future
teachers for the
implementation of innovative techniques. The
article specifies the essence of such terms as
“readiness for the implementation of innovative
techniques”, “innovation orientation of a teacher's
activity”. The topicality of these terms is
determined by the requirements of contemporary
education and the necessity of forming
professional competencies of future teachers
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Based on the idea that a teacher is not just a
profession the essence of which is to transfer
knowledge but a noble mission of the creation of
an individual and consolidation of a man in a
man, the goal of teacher training is presented as a
continuous general and professional development
of teachers of a new type. It is characterised by:
- high civic engagement and responsibility,
ability to critically evaluate the current situation
in the education system, the willingness to work
in a changing environment;
- the need to teach, commitment to
continuous improvement;
- intelligence, spiritual culture, the desire
and ability to work in collaboration, the ability to
create a favourable atmosphere in the team;
- high professionalism, innovative nature of
teaching activity.
These
characteristics
reflect
the
professional competence of the teachers, their
individual competence and commitment to
innovation in the changing conditions of the
modern educational process in different types of
schools.
The notion of "professional readiness" is
considered in the works of many scholars and
educators
(K.M.
Durai-Novakova,
L.V.
Kondrasheva, A.I. Mishchenko, V.A. Slastenin,
N.D. Khmel and others). Most of them are
inclined to consider the training of students for
the formation of professional qualities, including
readiness for different activities, as a process that
has its own characteristics and patterns. In view
of this understanding, the terms "training" and
"readiness" are not treated as synonyms, although
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together they are very closely related, interdependent and mutually dependent. The authors
explain it by the fact that one or another quality of professional readiness is largely determined
by how he was trained. Therefore, the term "training" means a dynamic process the ultimate goal
of which is to create such a professional quality that "readiness" implies (V.A. Slastenin, E.P.
Belozertsev, K.N. Mukasheva). The study of dictionary definitions leads to the conclusion that
the term "training" enriches the concept of "readiness", indicating that the training for the
profession is nothing else than the formation of readiness for it. Professional readiness, therefore,
represents the initial and most important condition for the realisation of potential possibilities of
each individual, the result and purpose of training, as well as the training process. This
emphasises the dialectical character of readiness as a quality, a state and a dynamic process.
The above mentioned concepts of "training" and "readiness" enable us to determine the
"readiness for the implementation of innovative techniques" as a complex integrative
professionally significant quality of a teacher that characterises an innovative direction of their
teaching activities, providing a constructive problem solution of the holistic pedagogical process
and the personal growth of a teacher.
However, the "willingness to implement innovative techniques", in our opinion, is a
complex of the formed personal qualities of a teacher that ensures the productivity of the
implementation of innovative techniques in educational institutions.
The main features that characterise the formation of this readiness, in our opinion, are as
follows:
- the presence of the target setting for the implementation of innovative techniques in the
pedagogical activity; a distinct innovative focus of future teachers’ activity, in particular,
understanding of the importance of innovation processes in learning, the desire to learn new
ideas and trends in education;
- the depth and fullness of knowledge about innovative techniques, methods of their
adaptation and implementation features;
- the formedness of professional and pedagogical skills;
- the development of a reflective position necessary for self-improvement.
Training future teachers to implement innovative techniques, the result of which is the
readiness for this type of professional activities is carried out in the course of general training
and shares components with it. At the same time, it has its own specific features due to the nature
of teaching activity and the requirements for a person who performs it. According to the leading
ideas of a personality - activity theory (A.N. Leontiyev, L. S. Vygotsky, S. L. Rubinstein et al.),
the methodological basis of defining the structure of the teacher’s readiness to use innovative
learning techniques should consider this structure as a set of three interrelated components, filled
with quality features and parameters:
- a motivation component that expresses the conscious attitude of a future teacher to
innovative learning techniques and understanding their role in solving urgent problems of
education;
- a content-operational component that combines a set of knowledge of future teachers
about the essence of innovative learning techniques and a complex of skills for the
implementation of learning techniques in the structure of their own professional activity;
- a reflexive component characterising awareness and critical analysis of their own
activities, an innovative teaching style, correction of their activities by future teachers.
We think a motivational component has a special status, as a motivational - value relation
to the implementation of new ideas, a new learning technique is determined by not only concern
over its effectiveness, it is based on a professional motivation – satisfaction with the very process
of implementing innovations. A value attitude to innovation and the constant need to find
something new in creative and transformative activities are considered in the overall structure of
social attitudes, needs and motivations of a future teacher who is ready to carry out educational
activities in the innovation mode.
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The basis for defining a motivational component was a statement saying that the
behavioural, operational aspect of the position is encouraged and regulated by the motivational
basis of the personality, expressing a conscious attitude to the work, defining the orientation of
the individual at certain objects and ways of interacting with them.
According to R.S. Nemova, motivation explains the "purposeful action, organisation and
sustainability of integrated activities aimed at achieving a certain goal." A motive, in contrast to
the motivation, "is what belongs to the subject of behaviour; it is a sustainable personal property
that encourages you from inside to perform certain actions” [1].
The works by P.K. Anokhin, A.N. Leontyev, B.F. Lomov state that any activity is a system
of actions that comply with a particular motive. It is the motive, even if it is not recognised or
falsely perceived by the subject, that is the main thing that distinguishes one activity from
another, determines its specific quality. Every single act constituting activities is aimed at
achieving a better understanding of the intermediate result, that is, the goal. Thus, if the motive
answers the question: what the activity is done for, then the purpose answers the question of
what must be obtained in the course of the act.
There can be more than one motive. Any activity, including teaching, would relate to more
than one motive and is thus polymotivated. But as a rule, in the hierarchical organisation of
motives it is possible to identify one main motive, which stains all activities and gives them a
certain sense. According to Leontyev, it is the motives that encourage activity, which, in turn,
characterise the orientation of the person. Some psychologists think that orientation is the system
of motives (S.L. Rubinstein, L.I. Bozhovich), some – the dominant relationship of a personality
to the activity, to the world, to yourself (V.N. Myasishchev), and others – such mental properties
that define human activities, its general direction (V.S. Merlin). It follows that the orientation of
the individual that determines their position in life has an impact on the effectiveness of the
activities.
The above mentioned makes it possible to identify that the training of future teachers to
implement innovative techniques involves the formation of a kind of orientation – innovative and
it requires an examination of the concept of "innovative orientation of a teacher's activity".
According to V.S. Merlin, "orientation is the core of the personality that determines its
originality as a social being" [2]. This allows us to define the concept of "innovation orientation
of a teacher's activity" as a system of leading motives, attitudes, expressing the interests, the
needs and aspirations of a teacher, determining their attitude, "inner attitude" for innovation in
teaching practice. In other words, the innovative nature is the uniqueness of the activity of a
teacher that allows characterising them as a teacher-individual and determines their socially
significant innovative behaviour at the moment. It is an innovative orientation of a teacher that
provides their professional suitability to the current situation in the education system.
One of the motivational formations is need. In the psychological and pedagogical research
need is understood as a precondition of motivational orientation. Its essence is reflected in the
interest as the individual form of expression. Therefore, it is also necessary to distinguish such a
motive as cognitive interest. In the studies by Y.S. Filkov, V.N. Lipnik, Y.Y. Levkov it is noted
that cognitive interest, which is based on the desire to acquire knowledge, is the dominant motive
of any activity and it fosters orientation of the individual.
Educational interests of a teacher, oriented at the implementation of innovative learning
techniques, in this case revolve around:
- the need for a scientific understanding of diverse aspects of innovative processes in
education;
- the need for understanding knowledge, personal experience, determining readiness for
innovation, the formation of one’s position in relation to the problems and possible innovations
in education;
- the need to use the knowledge in one’s own practice in the implementation of innovative
learning techniques and to improve it constantly.

125
Thus, the readiness of future teachers to implement innovative learning techniques is
characterised by its innovative orientation and defines the system of their views, attitudes to
innovation in the education system and is the basis of their self-development and
professionalism. It forms the motivation for effective orientation on the personality development
of students through advanced learning techniques.
To assess the degree of fullness, content, activity of a motivational component of the
considered readiness we distinguish three indicators as criteria:
- cognitive interest in innovative learning techniques;
- personally - meaningful sense of the application of innovative learning techniques in the
pedagogical process;
- formedness of innovation-oriented teaching activities of a future teacher.
The level of motivation is directly related to a content-operational component of a teacher's
professional activity, which along with a motivational component is included in the management
part of the action. This component is a consequence of cognitive activity and is characterised by
the amount of knowledge (breadth, depth, consistency) formed on the basis of their practical
skills, thinking style of a teacher, in general, being an indicative basis of the activity.
Professional - pedagogical knowledge of the teachers oriented at the application of
innovative learning techniques can be represented as data about methodology basis of learning
techniques, their essence, features and different approaches to the classification, characteristics
of learning in educational institutions and ways of implementing innovative techniques in it.
These skills are considered the basis for orientation in a variety of learning techniques that is a
prerequisite for their optimal use in practice.
It should be noted that in our case, there are three major features of knowledge: its
awareness, critical processing and effectiveness. Therefore, only when the knowledge of
innovative techniques is fundamentally comprehended and acquired as a result of deep thinking
activity, it can become the property of the individual and be properly used in practice and
become effective. Such knowledge enables future teachers to use innovative learning techniques
in practice, to solve a wide variety of educational and training tasks, receive new knowledge
based on their use. Thus, knowledge is not simply transferred, it is produced in the course of
activity of a student, and in the implementation of such activities when readiness for the
implementation of innovative techniques is formed.
A new view concerning the role of teachers, their new changed and increased functions
require not only the acquisition of knowledge, but also the formation of practical skills of
professional activity. They allow you to identify and describe the methods of action in the
activity of future teachers, which is characterised by their readiness to the implementation of
innovative techniques.
There are two levels of skills – an elementary level and proficiency skills. While
elementary skills are primary and appear at the initial stage of application of knowledge or by
imitation, proficiency skills develop as a result of a more or less long experience. Proficiency
skills are expressed in the ability to freely operate the knowledge and skills to carry out the
objectives successfully.
Training and implementation of innovative techniques is a complex activity, so there is a
reason to believe that elementary skills acquired through observation and imitation are not
sufficient for successful activity. Only practical participation of future teachers in the
implementation of innovative techniques in the period of teaching practice will provide them to
acquire proficiency. Thus, the readiness to accept and acquire new learning techniques, new
methods of organising the learning process, the ability to implement them in practice quickly is
determined by the formation of higher-level skills – proficiency skills.
Thus, the main criteria indicator of a content-operational component of readiness of future
teachers to implement innovative learning techniques is the level of forming specialised
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knowledge about innovative learning techniques and practical skills in the educational process
with the use of learning techniques.
The most important and necessary component in the structure of readiness of future
teachers to implement teaching activities, which also presupposes the implementation of
innovative learning techniques, is a reflective component. It characterises the learning and
critical analysis of the activities, the correction of the activity by a teacher.
In the current research an emphasis is made on the development of reflexive mechanisms
of thinking of a teacher as one of the most important conditions of awareness, critical analysis
and constructive improvement of their activity.
According to V.P. Zinchenko, the object of reflection is not only the basis of mental
activity, but also the ways of regulating a person's own behaviour, actions, the very process of
reflection, and finally one’s own or personal consciousness. B.G. Ananiyev believes that
reflective properties are most closely related to the objectives of life and activities, values,
attitudes, performing the function of self-regulation and development control, contributing to the
formation and stabilisation of the personality integrity.
Man's ability to reflexively treat yourself and your activity is the result of the acquisition of
social relations between people. On the basis of interaction with other people, when a person
tries to understand the thoughts and actions of others, they are able to treat themselves
reflexively. Therefore, search, acquisition and application of the known learning techniques,
analysis of the obtained results and their own individual style of teaching can lead to the creation
of new techniques by a teacher as the learning activity. It is therefore necessary to create such
situations: learning - professional activities, which actualise their reflexive activity, form a
positive self-perception, stimulate the processes of self-affirmation. In our work, a reflective
component of the studied readiness involves the formation of future teachers’ adequate selfesteem of their readiness for the implementation of innovative techniques in the educational
process and its compliance with the best models.
The analysis of a reflective component of readiness of future teachers to implement
innovative learning techniques allows us to distinguish the formedness of a reflexive position of
a future teacher, their positive self-perception, promoting self-improvement as criteria indicators.
Thus, the readiness of future teachers to use innovative learning techniques should be
considered as a set of three interrelated components: motivational, content – operational and
reflexive.
The criteria indicators are the leading elements of the structure of the studied readiness, the
development of which can serve as an indicator of the importance of both individual components
and the studied integral education as a whole: motivational and value attitude to the
implementation of innovative techniques; acquisition of theoretical knowledge and practical
skills for the implementation of innovative techniques, the formation of a reflexive position of a
future teacher.
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ТҮЙІН
Мақалада болашақ мұғалімдердің инновациялық технологияларды жүзеге асыруға
даярлығын қалыптастыру мәселесі қарастырылады, «инновациялық технологияларды жүзеге
асыруға даярлық», «мұғалім іс-әрекетінің инновациялық бағыттылығы» ұғымдарының мәні
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нақтыланады. Олардың өзектілігі қазіргі білім берудің талаптарымен және болашақ мұғалімдердің
кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыру қажеттілігімен анықталады.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы формирования готовности будущих учителей к
реализации инновационных технологий обучения, уточняется сущность понятий «готовность к
реализации инновационных
технологий», «инновационная направленность деятельности
учителя». Их актуальность определяется требованиями современного образования и
необходимостью формирования профессиональных компетенций будущего учителя.
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Тренеры Казахстана
об особенностях
проведения учебнотренировочных
занятий
по физической
подготовке в дзюдо

Последние
изменения
в
правилах
соревнований по борьбе дзюдо сделали
соревновательный
поединок
более
интенсивным и зрелищным, а снятие
ограничений на дополнительное время схватки
делает поединок более длительным. Поэтому
возникает необходимость формирования новых
подходов
к
организации
учебнотренировочных
занятий
по физической
подготовке, выбора эффективных тренировочных средств и создания новых методик для
развития специальных физических качеств
дзюдоистов [1, 2].
Для этого нами была разработана анкета
тренера, которая позволила по результатам
опроса определить особенности организации и
проведения
тренировочных
занятий
по
физической подготовке в дзюдо, времени
отводимого на ОФП и СФП в тренировочном
процессе, индивидуализации тренировочного
процесса с учетом половых различий, мнение
тренеров по организации и проведению
учебно-тренировочных занятий по ОФП и СФП
[3, 4].
В анкетировании приняли участие 83
тренера различной квалификации, различного
возраста и стажа тренерской работы, имеющих
разнообразные спортивные звания.
По стажу тренерской работы опрошенные
тренеры распределились следующим образом:
до 5 лет – 21 человек; до 10 лет – 14; до 15
лет – 20; до 20 лет – 10; до 30 лет – 11; свыше
30 лет – 7 человек. Среди участников
анкетирования высшую тренерскую категорию
имеют – 30 человек, первую категорию – 15
человек.
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По спортивным званиям тренеры распределелись следующим образом: заслуженных
тренеров РК – 4, мсмк – 4, мастеров спорта – 33, кандидатов в мастера спорта – 30 и без
звания – 12 человек.
Анкета состояла из 15 вопросов, основные из которых следующие:
- какое время отводится для ОФП и СФП в учебно-тренировочном занятии?
- какие физические качества наиболее важны для дзюдоистов?
- какие упражнения наиболее важны для развития физических качеств?
- учитываются ли половые различия при организации и проведении занятий по ОФП
и СФП?
- как организуется проведение занятий по ОФП и СФП в предсоревновательном
периоде? и т.д.
По результатам опроса тренеры, ответившие на вопросы анкеты, были распределены
нами на шесть групп по стажу тренерской работы. В первую группу со стажем работы до
5 лет вошли 21 тренер, среди которых 11 мастеров спорта, 8 кандидатов в мастера спорта,
6 из них имеют первую тренерскую категорию и 7 - вторую. Из 21 - 13 тренеров работают
со смешанными группами девушек и юношей.
Во вторую группу вошли 15 тренеров со стажем работы до 10 лет, из них два
тренера имеют высшую тренерскую категорию, 7 - первую, 1 – вторую. В этой группе
один имеет звание мастера спорта, 9 кандидатов в мастера спорта, 11 тренеров из 15
работают со смешанными группами.
Третью группу представляют 20 тренеров, имеющих стаж тренерской работы до 15
лет. В числе этих тренеров двое имеют звание мастер спорта международного класса, 9 –
звание мастера спорта, 4 - кандидата в мастера спорта. В представленной группе 10
человек имеют высшую тренерскую категорию, 7 - первую категорию и 2 - вторую. 11
тренеров работают в смешанных группах.
В группу тренеров, имеющих стаж работы до 20 лет, вошли 10 тренеров, из них
заслуженный тренер 1, мсмк – 1, мастеров спорта – 4, кмс – 4, высшую тренерскую
категорию имеют 3 человека, первую – 6 человек, вторую – 1. Пять тренеров работают со
смешанными группами.
В пятую группу включены 11 тренеров, имеющих стаж тренерской работы до 30 лет,
в числе этих тренеров мсмк – 1, мс – 6, кмс – 3, восемь тренеров имеют высшую
категорию, 3 тренера – первую, семь тренеров работают со смешанными группами.
И только 7 тренеров включены в шестую группу со стажем работы свыше 30 лет. Из
числа этих тренеров трое являются заслуженными тренерами РК, трое мастерами спорта,
все 7 человек имеют высшую тренерскую категорию, со смешанными группами работают
6 человек.
Анализируя ответы на вопрос «Расставьте в порядке значимости наиболее важные на
Ваш взгляд физические качества дзюдоистов» мы выявили, что тренеры отвечают на этот
вопрос по-разному (рисунок 1).
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Рисунок 1 Распределение физических качеств по степени значимости тренерами
дзюдо
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Молодые тренеры, имеющие тренерский стаж до 5 лет, наиболее важным
физическим качеством для дзюдоистов считают быстроту (2,05), на второе место они
поставили гибкость (2,57), незначительное количество баллов уступила сила (2,71), на
четвертом месте ловкость (3,67) и на пятом месте выносливость (3,4).
Тренеры, имеющие стаж тренерской работы до 10 лет, также наиболее значимым
физическим качеством определили быстроту (1,8), на втором месте сила и гибкость (2,67),
на четвертом месте ловкость (2,87), на пятом месте выносливость (3,4).
Тренеры со стажем работы до 15 лет наиболее важным физическим качеством также
считают быстроту (1,78). Четыре остальных физических качества набрали примерно
равные показатели: ловкость - на втором месте (3,1), на третьем месте - выносливость
(3,27), на четвертом месте - сила (3,33), на пятом месте - гибкость (3,5).
Тренеров со стажем работы до 20 лет в опросе участвовало 10 человек. Физические
качества по значимости для дзюдоистов они распределили следующим образом: на
первом месте быстрота (2,0), на втором месте сила (2,6), на третьем месте - выносливость
(3,0), на четвертом месте - ловкость (3,7), на пятом - гибкость (3,8).
Принимали участие в анкетировании одиннадцать тренеров со стажем тренерской
работы до 30 лет. Наиболее значимым физическим качеством для дзюдоистов они
считают быстроту (2,2), затем силу (2,7), выносливость (2,9), ловкость (3,5) и гибкость
(3,6).
Тренеры со стажем работы свыше 30 лет, а их в анкетировании участвовало 7
человек, распределили физические качества следующим образом: на первом месте
быстрота (1,6), на втором месте - сила (2,0), на третьем месте - ловкость (3,4), на
четвертом месте - выносливость (3,8), на пятом месте - гибкость (4,2).
Неожиданный результат получен в ответах тренеров, имеющих стаж работы до 10
лет и до 5 лет, а их оказалось 36 человек, 15 и 21 соответственно. На втором месте по
значимости у этих тренеров оказалось физическое качество - гибкость. Гибкость
необходима для всех видов спорта, но для борьбы, и особенно дзюдо, она не является
столь важным показателем. Это нашло подтверждение в ответах более опытных
специалистов, которые поставили гибкость на 5 место до 15 лет, до 20 лет, до 30 лет и
свыше 30 лет.
Мы можем предположить, что при планировании тренировочного процесса менее
опытные тренеры со стажем работы до 10 лет развитию гибкости уделяют больше
времени в ущерб другим физическим качествам – ловкости, силе и выносливости.
Подобный подход не способствует всестороннему физическому развитию дзюдоистов,
что несомненно отражается на их результатах на соревнованиях различного уровня.
Для определения способов организации занятий по ОФП и СФП, нами был
сформулирован следующий вопрос «Способы организации Ваших занятий по ОФП и
СФП?» и предложены три варианта ответов: а) индивидуальные; б) групповые; в)
смешанные (рисунок 2).
В группе тренеров до 5 лет тренерского стажа ответы распределились следующим
образом: индивидуальные занятия проводят 4 тренера, групповые – 11 тренеров,
смешанные – 5. К конкретному соревнованию занятия по ОФП проводят – 14 тренеров,
иногда – 6 тренеров, а по СФП учебно-тренировочные занятия проводят – 16 тренеров,
иногда – 4 тренера.
На вопрос «Проводите ли Вы занятия по ОФП и СФП менее чем за 20 дней до
соревнований?» Тренеры этой группы ответили следующим образом: да - 12 человек, нет
– 2, иногда – 5 человек.
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Рисунок 2. Способы организации занятий по ОФП и СФП тренерами дзюдо
В группе тренеров со стажем работы до 10 лет занятия по ОФП и СФП чаще всего
проводят групповые – 8 человек, индивидуальные – 3, смешанные – 1. К конкретному
соревнованию занятия по ОФП проводят 9 тренеров, иногда – 3, не проводят – 2 тренера,
по СФП проводят – 11 тренеров, иногда – 2, не проводят – 1. Менее чем за 20 дней до
соревнований занятия по ОФП и СФП проводят – 9 тренеров, иногда – 3, не проводят – 2
тренера.
В группе тренеров до 15 лет групповые занятия по ОФП и СФП проводят – 8
тренеров, индивидуальные – 6 тренеров, смешанные – 6. К конкретному соревнованию
занятия по ОФП проводят 16 тренеров, иногда – 3, не проводит – 1 тренер, по СФП
проводят – 18 тренеров, иногда – 1, не проводит – 1 тренер. Менее чем за 20 дней до
соревнований занятия по ОФП и СФП проводят – 16 тренеров, иногда – 3, не проводят – 2
тренера.
В группе тренеров до 20 лет групповые занятия проводит – 1 тренер,
индивидуальные – 3 тренера, смешанные – 6. К конкретному соревнованию занятия по
ОФП проводят 7 тренеров, иногда – 1, не проводит – 1 тренер, по СФП проводят – 7
тренеров, иногда – 2. Менее чем за 20 дней до соревнований занятия по ОФП и СФП
проводят 5 тренеров, не проводят – 3 тренера, иногда – 1 тренер.
В группе тренеров до 30 лет смешанные занятия по ОФП и СФП проводят – 5
тренеров, групповые и индивидуальные по 3 тренера. К конкретному соревнованию
занятия по ОФП проводят 5 тренеров, иногда – 3 тренера, не проводят – 2 тренера, по
СФП проводят – 9 тренеров, иногда – 1, не проводит - 1. Менее чем за 20 дней до
соревнований занятия по ОФП и СФП проводят 9 тренеров, не проводит – 1 тренер,
иногда – 1 тренер.
В группе тренеров свыше 30 лет индивидуальные занятия проводят – 4 тренера,
смешанные – 1 тренер, групповые - 1 тренер. К конкретному соревнованию занятия по
ОФП проводят 6 тренеров, иногда – 1 тренер, по СФП проводят – 7 тренеров. Менее чем
за 20 дней до соревнований занятия по ОФП и СФП проводят 3 тренера, иногда – 3
тренера.
Учитывая тот факт, что сегодня женское дзюдо представлено на Олимпийских
играх, Чемпионатах Мира, Универсиадах и других крупнейших турнирах, мы посчитали
необходимым выяснить учитывают ли тренеры особенности женского организма при
планировании занятий по ОФП и СФП.
На вопрос «Составляете ли Вы отдельную программу для девушек?» тренеры
ответили следующим образом:
I группа стаж до 5 лет – да – 8, чаще да – 4, чаще нет – 1, нет – 1;
II группа стаж до 10 лет – да – 6, чаще да – 8, чаще нет – 2, нет – 2;
III группа стаж до 15 лет – да – 7, чаще да – 4, чаще нет – 1, нет – 1;
IV группа стаж до 20 лет – да – 4, чаще да – 1, нет – 1;
V группа стаж до 30 лет – да – 7, чаще да – 3, чаще нет – 1;
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VI группа стаж свыше 30 лет – да – 3, чаще да – 3, нет – 1.
В основном, большинство тренеров, принявших участие в опросе, составляют
отдельную программу тренировки для девушек, за исключением группы тренеров со
стажем работы до 15 лет, в которой только 7 тренеров составляют отдельную программу,
а 7 - нет. По нашему мнению, это можно объяснить тем, что в группах, где девушки
представлены малым количеством, тренеру нет необходимости составлять отдельную
программу для них, а регулировать задания девушкам индивидуально.
На вопрос «Учитываете ли Вы особенности женского организма при проведении
занятий по ОФП и СФП?» мы получили следующие ответы:
I группа да – 11, чаще да – 3, чаще нет – 1, нет – 1;
II группа да – 11, чаще да – 1;
III группа да – 12, чаще да – 2, нет – 5;
IV группа да – 5;
V группа да – 7, чаще да – 3, чаще нет – 1;
VI группа да – 6, нет – 1.
Практически все тренеры учитывают особенности женского организма при
проведении занятий по ОФП и СФП. Однако, в III группе, в которую вошли тренеры со
стажем работы до 15 лет, не учитывают физиологические особенности организма девушек
5 человек, что можно объяснить малым количеством девушек в их группах или слабой
теоретической подготовкой этих тренеров.
В заключении можно сделать следующие выводы:
- наиболее значимым физическим качеством для дзюдоистов тренеры считают
быстроту, далее по значимости они поставили силу, ловкость, выносливость и
гибкость;
- занятия по физической подготовке дзюдоистов тренеры, имеющие стаж до 15 лет
чаще проводят групповым способом – 27, индивидуально – 13, смешанным
способом – 12, а тренеры, имеющие стаж более 15 лет, групповым способом
проводят занятия – 5 человек, индивидуально – 10, смешанным способом – 12
человек;
- тренировочные занятия по ОФП и СФП большинство тренеров проводят к
конкретному соревнованию и непосредственно перед соревнованием;
- отдельную программу тренировки по физической подготовке для девушек всегда
составляют 35 тренеров, обычно составляют – 23 тренера, чаще не составляют – 8
тренеров, не составляют – 6 тренеров;
- тренерам, имеющим стаж работы до 10 лет, следует внести коррективы в оценку
значимости физических качеств для дзюдоистов, что позволит больше времени
уделить развитию силы, ловкости, выносливости и повысить эффективность
тренировочного процесса;
- тренерам, имеющим стаж работы до 15 лет, при проведении учебнотренировочных занятий по физической подготовке, необходимо чаще
использовать индивидуальную и смешанную форму организации тренировки, так
как возможности спортсменов, выполнять предлагаемые тренировочные задания
не равнозначные.
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РЕЗЮМЕ
Авторлар Қазақстанның барлық өңірлерінің дзюдо жаттықтырушыларынан алынған
сауалнама нәтижесі бойынша дзюдо физикалық дайындық жұмыстарын жүргізудің оқужаттықтыру мәселелерін, физикалық қасиеттерді дамыту мақсатындағы жаттықтыру
тапсырмаларын таңдау, қыз балалармен жаттықтыру жұмыстарын жүргізудің мәселелерін
сараптайды.
RESUME
On the results of the survey of judo coaches from all regions of Kazakhstan, the authors analyze the
issues: of training and preparing the process of physical training of judo, of the selection of training tasks
for the development of physical qualities, characteristics of the organization of training sessions with
girls.
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Мақалада шығармашылық іс-әрекеттің
негіздері
қарастырылған.
Шығармашылық
қабілет негіздері талданып, бастауыш мектеп
оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін
қалыптастыратын негізгі әдістері сипатталаған.
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Шығармашылық
іс-әрекетті
қалыптастырудың
негіздері

Бүгінгі ұрпақ – тарихи кезеңде өмір сүріп,
ұлттың, елдің, жердің болашағы үшін үлкен
жауапкершілік міндетін арқалап отырған ұрпақ,
ғасырлар бойы бабаларымыздың арманына
айналған
Тәуелсіздігімізге қол
жеткізіп,
егемендікті
еншілеген
ұрпақ.
Олардың
болашақта ұлттық дәстүр мен салт-сананы берік
сақтайтын, саналы да парасатты болып өсуінің
бір кілті ұстазда деп білеміз. Нағыз ұстаз қай
ғасырда да ұстаз болып қала бермек.Ұстазға
қойылатын талап, айтылатын тілек қашан да
ортақ. Олар – білімділік, имандылық,
парасаттылық. Жас ұрпақтың жаңаша ойлауына,
олардың
біртұтас
дүниетанымының
қалыптасуына әлемдік сапа деңгейіндегі білім,
білік, негіздерін меңгеруіне ықпал ететін
жаңаша білім мазмұнын құру жалпы білім беру
жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. Қазақ
мектептеріне өз халқының әдет-ғұрпын,
тарихын жақсы білетін, өмір ағымын жете
түсінетін, ойшыл, білімді, жаңалыққа жаны
құмар, оқушылардың шығармашылықтарын
дамытып отыратын ізденіс үстіндегі ұстаздар
керек. Бастауыш сынып оқушыларының
шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесі
өзінің тамырын адамзат тарихының тереңінен
алады. Ұлы Абай өзінің қара сөздерінде (43 –
сөзі) бала өмірге келгендегі қабілеттері әрі
қарай дамытуды, шыңдауды қажет ететінін,
сонда ғана олар пайдаға асатынын жазған. Ал
назардан тыс қалған қабілеттілер бара - бара
жойылып, жоқ болатынын айтқан [1].
М.Жұмабаев
өзінің
педагогика
оқулығында баланың дамуының мәселелерін
көтереді. Ол үшін оның танымын, ақылын,
еркін, зейінін қалыптастыру керек екенін
жазады. Баланың шығармашылық қабілеттерін
дамыту мәселесін таңдау, ең алдымен, «қабілет»
ұғымының мәнін терең түсініп алуды талап
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етеді. Философияда «қабілеттерді» тұлғаның белгілі бір әрекетті орындауға жағдай
жасайтын жеке ерекшеліктері дей келе, олар қоғамдық тарихи іс-әрекеттердің
нәтижесінде қалыптасып, әрі қарай дамып отыратынын атап көрсетеді. «Қабілеттер» –
білім алуға қажетті адамның психологиялық ерекшеліктері», - дейді А.В. Петровский. №
«Қабілет іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай, нәтижелі орындауға тырысатын
адамның жеке қасиеті», - деп жазады Т.Тәжібаев [2].
Ал «Шығармашылық» дегеніміз – «шығару», «іздену», «ойлап табу» деген мағынаны
білдіреді. Демек, бұрын тәжірибеде болмаған жаңа нәрсе ойлап, жетістікке қол жеткізу
деген сөз. Ал «шығармашылық» мәселесін терең зерттеген Я.Н. Пономарев оны «даму»
ұғымымен қатар қояды. № Өйткені, әрбір жаңалық, әсіресе интеллектуалдық тұрғыдағы
баланы жаңа психикалық сапаға көтереді. Бұдан біз «шығармашылық» ұғымының негізгі
белгісі «жаңалық» болғанымен, ондағы тұлғаның, адамзаттың, қоғамның дамуына әсер
ететін ерекше күштің бар екенін байқаймыз. Шығармашылық қабілет деген не?
Қабілеттердің шығармашылық деңгейге көтерілуі неге байланысты деген сұрақтар әрбір
ұстазды толғандыратыны мәлім. Шығармашылық іс-әрекет өте күрделі үдеріс және ол
адамға ғана тән. Шығармашылық іс-әрекеті баланың табиғатында әуел баста салынған.
Мұғалімнің міндеті – оқушыға оның бойында жасырынып жатқан мүмкіндікті ашып
көрсету [3]. Шығармашылық іс-әрекет бүкіл тіршіліктің көзі. Адам баласының сөйлей
бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың
нәтижесі. Бұған барлық халық және жеке адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр
жаңа ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз ісәрекетіне сол жетістіктерді жаңа жағдайда бейімдеп, жетілдіріп отырып, барлық салада
таңғажайып табыстарға қол жеткізеді.
Ал бүгінгі күрделі қоғамның жаңарулар тұсында шығармашылық қабілеттер басты
нысана болып, керісінше, оқушыда шығармашылық қабілеттің болмауы үлкен мәселе
саналып, ойландыруы тиіс деп ойлаймыз. Себебі, адамдардың өмірдегі сан алуан
қиыншылықтарды шешуі, тек шығармашылық іс-әрекеттің нәтижесінде болады. Тек
шығармашылық қана қандай түрде, қандай деңгейде болмасын адамға өмірдің мәнін
түсінуге, бақытын сезінуге мүмкіндік береді. Оқушылардың шығармашылық қабілеттері
екі түрлі әрекетте дамиды. Біріншіден, кез келген бала оқу іс-әрекетінде адамзат
баласының осы кезге дейінгі жинақталған тәжірибесін меңгерсе, екіншіден, кез келген
оқушы шығармашылық іс-әрекеттер орындау арқылы өзінің ішкі мүмкіндіктерін
дамытады. Оқу іс-әрекетінен шығармашылық әрекеттің айырмашылығы сол, ол баланың
өзін - өзі қалыптастыруына, өз ойларын жүзеге асыруына бағытталған жаңа бағыттарды
іздейді. Екі әрекетте оқушылар екі түрлі мүдде көзделген әртүрлі мақсаттар шешеді.
Мысалы, оқу іс-әрекетінде белгілі бір ережені меңгертетін, дағдыны қалыптастыратын
жаттығулар орындалса, шығармашылық іс-әрекетте баланың іздену жұмысы басты
нысанада болады. Сондықтан оқу іс-әрекеті баланың жалпы қабілетін дамытса,
шығармашылық іс-әрекет нақты жағдайды шешу барысында нәтижеге жеткізетін
қабілеттерін дамытады. Бастауыш мектепте оқушылардың бойындағы шығармашылық ісәрекеттерін дамытудың бірнеше амалдары бар. Мысалы: Әңгіме бойынша сурет салуоқушылардың жаңа ғана айтылған ертегі немесе әңгімеге орай қандай да болмасын сурет
салуды сұраңыз. Бала өзін бейнелеу өнерінің шебері ретінде сезінеді, сонымен бірге
әңгіменің мазмұнын есінде жақсы сақтап қалады. Өйткені ол әңгіменің мазмұнын ішкі
сезімімен жеткізуді көздейді.
Сабақтың тақырыбы бойынша балалардан адамның әлдебір жеке адамгершілік
сапасы туралы айтатын бір нәрсені бейнелеуді сұраңыз. Мүмкін, бұл оларға алғашқыда
қиын тапсырма болып көрінер. Бірақ балалар уақыты келгенде кез келген шығармашылық
ойды қағаз бетіне түсіруге болатынын түсінеді және оны өзіндік пікірмен қоса әсерлі
жеткізуді мақсат етеді.
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Проза және өлең шығару. Балалардың ішінде әлдекімге өзінің сезімдерін суреттер
арқылы емес, сөзбен жеткізу жеңіл болады. Бұл қабілет егер оқушылар ән айту немесе
музыка тыңдау кезінде өздерінің әсерленушілігі туралы жазуға талаптану кезінде
байқалады. Кейбір балалар сезімдерін өзі шығарған өлеңдерінде айқын көрсетуге қабілетті
келеді. Сонымен қатар өзінің ішкі ойын толықтыру мақсатында ақындардың өлеңдерін
пайдаланады.
Ішкі дүниенің бейнелері, бұған дейін айтылғандай, тыныштықта отыру
шығармашылыққа кеңістік береді. Егер, балалардан өз бойына шолу кезінде олардың нені
көргенін қағаз бетіне түсіруді сұраса, баланың ішкі дүниесінің қаншалықты бай екеніне
көз жеткізуге болар еді. Балалар ойы ғажайып бейнелерді қамтуға қабілеті жететінін
тәжірибе көрсетті. Солардың бірі жарыққа малынған бүкіл әлемді бейнелейді, басқалары
өз жүрегіндегі әдемі гүл түрінде өзінің сезімдерін жеткізуге тырысады [4].
Біздің ойымызша, бүгінгі бастауыш сынып оқушыларының кез келгені
шығармашылық іс-әрекеттегі тапсырмаларды табысты меңгере алады.
Ол үшін мына төмендегі шарттар орындалуы тиіс: біріншіден, баланың
шығармашылық қабілеттерін дамыту ісін ерте бастан қолға алу. Мысалы, біз тіл үйрету
үшін баланың туған сәтінен бастап сөйлесе бастаймыз ғой. Немесе музыканттар жан
ұясында үнемі музыка естіп өскен баланың сол өнерге қабілеті ерте ашылады. Осыны
басқа қабілетті дамытуға пайдалануға бола ма екен?
Екіншіден, баланың жүйелі, тұрақты ұйымдастырылған шығармашылық іс-әрекеттер
жағдайында болуы. Ерекше ойды талап ететін әлеуметтік қарым-қатынастар
шығармашылық қабілеттер дамытуға тиімді әсер етеді деп ойлаймыз.
Үшіншіден, шығармашылық жұмыстар баланың ойлау мүмкіндігінің ең жоғарғы
деңгейіне жетуі керек. Күн сайын ол деңгей биіктей беретіндей болуы қажет. Осындай
тынымсыз ой қызметі ғана бала дамуына үлкен нәтиже береді. Төртіншіден, ең негізгі
шарт - бала әрекеттің әр түрімен айналысуға, тыңдауына деген еркіндігінің болуы.
Баланың жұмыспен айналысуға деген қызығушылығы, қанша уақыт айналысамын десе де
өз еркі болуы керек. Мұндай қызығушылық, қажеттілік, табысқа жетудің бірден бір кепілі
болып табылады. Бірақ, балаға берілетін еркіндік үлкеннің қамқорлығын, көмегін талап
етеді. Міне, бұдан шығармашылық іс-әрекеттерді дамытудың бесінші шарты шығады.
Еркіндік ойға не келсе соны істеуге, ал қамқорлық, көмек бала үшін жұмыс істеуге
айналмауы керек. Балаға елеусіз болса да өз күшімен, өз ойымен, қиындықты жеңе
отырып «жаңалық» ашуға жағдай жасауымыз керек Сонымен, біздің байқауымызша,
бастауыш сыныптарда шығармашылық жұмыс істеуге үйренген оқушы жоғары
сыныптарда шығармашылық жұмыстың қай түріне болсын бейім болады. Мектептің тірегі
де, жүрегі де, білімнің тұтқасы да – мұғалім. Бала тағдыры қолына сеніп тапсырылып
отырған басты тұлға да ұстаз екені де баршаға белгілі. Ал бастауыш буынның негізгі
міндеті баланың шығармашылық іс-әрекеттерін, ұлттық мәдениет пен рухани
құндылықтарын тәрбиелеу ана тілі арқылы жүзеге асады. Осы пәннің маңызы туралы
Ж.Аймауытов былай дейді: «Оқытатын пәндердің бәріне бірдей керекті, бәрін қаусырып,
орап алатын пән - ана тілі екені даусыз. Ана тілін жақсы меңгеріп алмай, өзге пәндерді
түсіну мүмкін емес. Ана тілін үйрену – сөздерді жаттау, олардың жүйесін, өзгеру
заңдарын білу ғана емес, тіл үйренумен қатар, бала тілдің сансыз көп ұғымдарын,
ойларын, сезімдерін, сұлу үлгілерін ойлау жүйесін, ой пәлсафасын да меңгереді». № Ал,
ана тілін оқыту арқылы шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыру дегеніміз – өмір
шындығында өзін-өзі тануға ұмтылу,іздену. Осыған орай, В.В.Давыдов: «Бастауыш
мектепте шығармашылық қабілеттіліктер оқу іс-әрекетінде көрінеді, даму өнімі оқуға
құштарлық, ынталылық»,- дейді. Ал шығармашылық іс-әрекет, әр баланың табиғатында
болуы мүмкін. Оқушылардың танымдық ізденімпаздығы арттыруда шығармашылық
сипаттағы сабақтар түрлерін өткізудің маңызы зор [5]. Мұндай сабақтардағы түрлі оқу
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жұмыстары оқушының шындық белсенділігін арттырып, оқу мен ойлау әрекетінің тиімді
амал-тәсілдерін, шығармашылық іс-әрекеттерін дамытады.
Шығармашылық сабақтардың жоспарын жасауда оқушыңызға шығармашылық ісәрекетінің бағдарына сәйкестендіріп, олардың қабілеттері ескерілуі тиіс. Оқушылардың
шығармашылық әрекетін тудыратын сабақтарды өткізу жоспары мен кезеңдерін
қарастырамыз. Шығармашылық сипаттағы сабақтардың жоспарын жасау үшін тақырыбы,
мақсаты, іс-әрекет түрі және нәтижелері бір-бірімен байланысты сабақтарды
топтастырып, таңдап алуға болады. Оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке баулып,
олардың белсенділігін дамытады. Шығармашылық іс-әрекетін оқушылардың жеке
қабілеттері мен мүмкіндіктерін, танымдық іс-әрекеттері мен дағдыларының дәрежесін
көрсетіп береді. Шығармашылық жұмыстарды орындау тәртіптері: мақсаты жұмыс
барысы, алынған нәтижелері бойынша өзіндік ұстауы, сондай-ақ оқушылардың пікірлері
енгізіледі, таңдаулы жұмыстардың авторларына қорғау қорытындысы бойынша
марапаттау рәсімі жүргіземін, жұмыс мектеп көрмесіне қойылады немесе шығармашылық
жұмыс жинақта жарияланады т.б. Оқушылар өздері таңдаған шығармашылық
жұмыстарды ықыласпен тындайды. Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық ісәрекеттері жалғасын таба береді.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются вопросы творческого действия. Проанализированы
творческие навыки, описаны основные методы, формирующие творческие действия учащихся
начальной школы.
RESUME
The author of this article reviewed the basics of creative activities. The main creative abilities were
identified, characterized by the perception of the basic techniques for the pupils of an elementary school.
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Аннотация
В статье проведен анализ социальноэкономических реформ Республики Казахстан,
которые создают объективные предпосылки для
пересмотра и обновления теоретических основ
модернизации системы образования. Выделены пути
преодоления репродуктивного стиля обучения и
переход к новой парадигме, обеспечивающей
познавательную активность и самостоятельность
творческой личности как обучающего (учителя), так
и обучаемого (учащегося), что является одним из
стратегических направлений в усовершенствовании
современного образования. Поэтому в психологопедагогических
научных
исследованиях,
приоритетное место отводится изучению основ
феномена «познание» как эффективного фактора в
саморазвитии адекватной личности.
Ключевые слова: познание, познавательная
активность, обучение, эстетическое отношение.
Понятие «познание» внутренне сопряжено с
такими категориями как знание (учение), активность,
познавательная
активность,
познавательная
деятельность, познавательная самостоятельность и
поэтому раскрытие их содержания позволяет более
глубоко охарактеризовать её сущность.
Материалистическая философия исходит из
признания
единства
отражения, предметнопрактической деятельности и коммуникации, из
понимания
«познания»
как
социальноопосредованной,
исторически
развивающейся
деятельности отражения. Познание не существует
вне познавательной деятельности отдельных
индивидов. Поэтому человек может познать, лишь
овладевая коллективно-выработанной системой
знаний, передаваемых от одного поколения к
другому.
Феномен «познание» раскрыт в трудах
ведущих
педагогов,
ученых-психологов
А.Н.Леонтьева [1] Л.C.Выготского [2], В.П.Зинченко
[2] и др. Проблема активизации познавательной
деятельности учащихся является одной из
насущных, ибо познание является необходимым
условием формирования личностных качеств
индивида, в том числе и активности. «Сущность
процесса познания заключается в усвоении знаний,
являющихся единицами сознания» (C.JI. Выготский,
А.Н. Леонтьев). В совокупности знаний отражается
объективный мир, преобразованный деятельностью
поколений.
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Главная задача учителя заключается в том, чтобы поставить ученика в позицию активного
субъекта учебной деятельности, организовать ее таким образом, чтобы он все более активно и
самостоятельно овладевал научными актами и законами, формировал убеждения,
совершенствовал умения и навыки.
«Познание» определяется в педагогическом словаре как «обусловленный развитием
общественно-исторической практики процесса отражения и воспроизведения действительности
в мышлении человека, результатом которого является знание о мире. Специально
организованное познание составляет сущность учебно-воспитательного процесса». Поэтому от
системы интеграции теоретико-методологических философских взглядов (материалистических,
прагматических и др.) напрямую зависит направление педагогического поиска, определение
сущностных, целевых и технологических характеристик образовательного процесса,
основанных на системе общих принципов и способов научного познания.
В контексте данного исследования важно определить нашу позицию в изучении
вышеуказанных понятий, поскольку учебный процесс, являясь сложной двухдоминантной
системой, основывается обусловленностью двусторонней деятельности обучающего и
обучаемого. С этой позиции все наши заключения будут ориентированы как на деятельность
учителя (обучающего), так и на деятельность школьника (обучаемого). Учебная деятельность
представляет собой единство и взаимообусловленность обучающей деятельности учителя и
учебно-познавательной деятельности ученика, где каждая из сторон выполняет свои функции и
задачи. Поэтому под обучением следует понимать специально организуемый и
осуществляемый под руководством учителя педагогический процесс, направленный на
возбуждение познавательных потребностей учащихся, на вооружение их системой знаний,
умений, навыков, на выработку диалектико-материалистического мировоззрения, развитие
творческих способностей и дарований. Мы едины с мнением Ж. Караева [4] о том, что понятие
«обучение», трансформируясь в условиях новой парадигмы образования, приобретает более
ориентированное направление на качество, результативность. «Обучение признается
качественным, если его результаты соответствуют операционально заданным целям и
спрогнозированы в зоне потенциального развития». А развивающая функция (педагогическая
функция обучения), осмысленная на уровне теоретического знания, заключает в себе
представление об общих нормативах, регулирующих процедуры проектирования обучения
через параметры его целевой организации и соответствующие подходы к отбору содержания и
методов, ориентированная на гарантируемость интеллектуального развития школьников в
обучении. Проблема формирования эстетического познания учащихся на всех этапах развития
образования была одной из актуальных, потому как познания является необходимым условием
формирования умственных качеств личности школьника. Потребность саморазвития и
способность удовлетворять её посредством учения характеризует личность школьника, которая
является субъектом учения (познания). В этом плане следует отметить, что субъектом учения
учащегося делает обладание им такого важного качества, как познавательная активность.
Примечательно, что в многочисленных представлениях понятия «активность» выявляются
сущностно важные её характеристики. С философской точки зрения, понятие «активность»
связано с осмыслением всеобщности бытия, деятельности и материи, отражённом в данном
понятии.
Несомненно, «познавательная активность» есть активность, возникающая по поводу
познания и в его процессе, выражается в заинтересованном принятии информации, желании и
стремлении углубить, уточнить свои знания, в поиске ответов на интересующие вопросы,
проявлении творчества, в умении усваивать способ познания и применять его на другом
уровне, характерного и для обучающего и обучаемого. Понятие «познавательная активность»
используется в тех случаях, когда помимо собственно-интеллектуального имеется и ярко
выраженный личностный аспект в виде потребностей как «внутренних источников
активности». В педагогической теории данное явление характеризуется как принцип
«активности и самостоятельности учащихся в обучении». Следовательно, стремление
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обучающегося к познанию ведет к деятельности и результатам деятельности. Таким образом,
познавательная активность является социально-значимым качеством личности и формируется у
школьников в процессе учебной деятельности.
В контексте данного исследования необходимо также отметить, что трансформация
понятия «познания» предполагает в своей основе движущую конструктивную категорию как
«формирование», которая обеспечивает когнитивную мотивацию процесса познания к степени
достижения высоких результатов. Категория «формирование», имея внутренний движущий
стержень, способствует законченности и порождению определенных качеств, свойств
личности, в данном случае личности школьника.
Для современной педагогики чрезвычайно важным является осмысление различных
подходов, существующих в философской теории познания для определения позиции, наиболее
полно отвечающей задачам формирования личности школьника, обладающей высокой
степенью познавательной активности.
Познавательная активность при обучении школьников эстетике (искусству) формируется
в процессе эстетического познания, включающего в себя диалектическое единство
эмоционального и рационального. В процессе освоения декоративно - прикладного искусства,
трудовом обучении и обучении изобразительному искусству рассматривается как система
ценностно-педагогических воздействий, включающая в себя развитие интеллекта обучающихся
в тесной связи с активизацией эмоционально-эстетического, компонента их эстетического
развития. В процессе познания произведений декоративно-прикладных искусств (восприятие и
воспроизведение) у школьников возникают эмоциональные переживания, пробуждающие
творческое воображение, чувства к восприятию духовных ценностей, которые оказывают
положительное воздействие на когнитивные мотивы их познавательной активности.
Следовательно, и, быть может медленно, шаг за шагом, используя каждую возможность,
должен творить он свое великое дело - разбудить дремлющее в учащихся чувства красоты,
открыть и показать школьникам новые, для них необъятные, захватывающие перспективы
духовной жизни.
Применительно к учебной деятельности школьников, познавательная активность
характеризует прежде всего целенаправленную потребность в постоянном процессе
саморазвития, в получении новых знаний, умений и навыков, проявлению самостоятельных
действий, ориентированных на достижение высоких результатов в собственной учебнопознавательной деятельности
В целом, основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что все
исследования данной проблемы, рассматривая ее различные аспекты едины в том, что она
является важным качеством личности, необходимого для активного, творческого овладения
знаниями на основе умений и навыков, сформированных в учебном процессе.
Однако, не следует сводить просто к использованию полученных знаний в практической
деятельности. Необходимо действительное участие школьников в деятельности (учебной,
трудовой и т.п.), они должны смотреть на каждый шаг свой с точки зрения успеха в этой
деятельности, только спрашивая себя, все ли они сделали, чтобы быть объединенными
сознательными участниками этой деятельностей. В стремлении постоянно соотносить
результаты своей деятельности с поставленным каждым индивидом перед собой высокими
целями, успехи коллектива постоянно сверять с целями такого же высокого порядка и т.п. и
заключается одна из закономерностей эстетического совершенствования личности. Ведь
действительное наслаждение процессом труда возникает на пути продвижения к позитивно
значимой цели, и чем совершеннее личность, тем свободнее ее деятельность, тем более
прекрасные цели она способна выдвигать. Эта закономерность появляется в различных видах
деятельности, когда они достигают определенного уровня развития. В.И. Кутепов,
А..Г.Виноградова [5] рассматривают всеобщий характер этой закономерности и видят ее в том,
что постоянное приближение процессов и результатов деятельности к ее высоким целям ведет
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к более успешному и качественному выполнению конкретной деятельносити и активизации
процесса формирования личности.
Раскрывая методологическую сущность эстетического отношения к действительности,
мы закладываем основы развития эстетической культуры личности:
- познание действительности начинается с ее чувственного восприятия; вместе с тем
процесс познания - это диалектическое единство чувственного и рационального;
- в основе возникновения и развития эстетических чувств лежит деятельность (учебная,
трудовая и т.п.);
- эстетическое входит в условия и цели преобразования людьми действительности в
соответствии со своими идеалами;
- эмоционально-чувственное отношение к действительности способно вызывать у
школьников глубокую заинтересованность в вопросах эстетического познания;
- эстетические отношения носят всеобщий характер как включение во все стороны
деятельности школьников.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін модернизациялаудың теориялық
негіздерін құраушыларды шынайылықпен қайта қарау және жаңартудың мемлекеттік әлеуметтік –
экономикалық реформасына талдау барысы қарастырылады. Оқытудың репродуктивті стилі мен жаңа
парадигмаға өтуді меңгеру, білім беруші (оқытушы) мен білім алушының (оқушы) танымдық
белсенділігін қамтитын, тұлғалық өзіндік шығармашылығы мен заманауи білім беруді жетілдірудің
стратегиялық бағытына талдау жасалады.
RESUME
The article separates the analyses for overcoming a reproductive teaching style and transferring to a
new paradigma, providing cognitive activity and self-dependence of both a trainer (teacher) and an
educant (student), that is one of the strategic directions in the modern education improvement. The author
also pays attention to the study of the principles of "knowledge'" phenomenon as an efficient factor in the
self-development of an adequate individual.
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Психолог
қызметіндегі құм
терапиясының
психотерапиялық
құндылықтары

Аннотация
Мақалада психолог қызметіндегі құм
терапиясының психотерапиялық құндылықтары
қарастырылады. Құм терапиясы адамның балалық
шақтағы есін жаңғыртады. Бұл – психолог пен
клиенттің ессіз қалыптары мен түйсіктері
жолығатын және бірлесіп әрекет жасайтын орны.
Түйін сөздер: құм терапия, Юнгиандық құм
терапия,
Гештальт
әдісі,
визуализация,
психодрама, құмдағы сурет, құммен ойын,
Юнгиандық техника.
Құм терапиясының күші неде? Оған деген
қызығушылық неге үнемі артып келеді және Құм
терапиясы басқа ойын терапиясы түрлерінен
несімен ерекшеленеді?
Ж. Пиажеге (1851) сәйкес, ойын дегеніміз –
мектеп жасына дейінгі балалардың дамуының
бастауыш көзі. К. Юнг (1971) болса, «Қиял
дегеніміз – психологиялық қарама-қайшылықтар
секілді ішкі және сыртқы дүниелер тоғысатын
барлық мүмкіндіктердің анасы» дейді.
Соңғы жылдары кішінің де, үлкеннің де
«жан дүниесіндегі балаға» ерекше назар аударуы
психологтердің ойын терапиясын қолдануына дем
берді. Адамдар ойынды қажетсінеді және
ойнағысы
келеді.
Бұл
шығармашылық
мүмкіндікті, ішкі сезімдерді босатуға және
оларды ақиқатқа айналдыруға септігін тигізеді [1,
9].
Құмдағы
сурет
–
ішкі
жан-дүние
жағдайының бейнесі. Жете түсінілмеген қиын
мәселелер құмзарда бейнеленеді. Ішкі әлемдегі
күйзелістер сыртқа шығып, көзге көрінеді. Құм –
жұмбақ, таңғажайып ерекше қасиетімен адамды
өзіне тартып тұрады. Ол құрғақ және дымқыл,
жеңіл және иілгіш бола алады. Құмға қол тигізу
өте жағымды әсер тудырады. Құм – миллион жыл
бұрын пайда болып, бүкіл әлемге таралған. Құм –
өте ұсақ ақ түсті, сары, қоңыр, сұр және қызғылт
түсті болады.
Құммен ойын – балалар мен ересектердің
эмоционалдық хал-жағдайларына оң әсер етеді.
Бұл баланың өзіндік дамуы үшін тамаша құрал
болып табылады. Бала құмның не екенін
сезінгенше қолдары сарай, қамал т.б. бейнелерді
жасай бастайды. Ал оған ойыншықтар, кішігірім
фигураларды қосса, онда балалар түрлі
ертегілерді драмалап, ойын процесіне кіреді.
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Клиент табақта сулы және құрғақ құмнан кішкене көлемді заттарды тұрғызады және
бейнелер жасайды. Түйсік, иіс сезу және көру арқылы ол өзінің ішкі саналы және санасыз
ойлары мен сезімдерін физикалық формаға айналдырады. Құм терапиясы белсенді қиял
және шығармашылық символикалық ойынның көмегі арқылы ессіз қалыптан естияр
қалыпқа, ақыл-ой және рухани күйден физикалық күйге, бейвербалдыдан вербалдыға
дейін кішкене көпір тұрғыза алатын, тәжірибеде негізделген практикалық әдіс болып
табылады. Әдетте адам өз қиындықтары, ауыртпалықтары мен қақтығыстарының қайнар
көзін түсіне және тұжырымдай алмайды. Құм терапиясы осындай клиентке оның ішкі
және сыртқы дүниесінде не болып жатқанын бейнелер түрінде елестетуге мүмкіндік
береді. Мысалы, Верониканың (10,5 жаста) құмдағы суретін алайық. Баланы түнгі
қорқыныштар мен түсіндегі айқайлар мазалайды. Соңғы бірнеше жылда анасы «қызы
қорықпасын» деп балалар бөлмесіне ауысты және қызымен бірге ұйықтайтын болды.
Вероника өз табақшасын «Хайуанаттар бағы» деп атады және ол туралы келесідей
баяндап берді: «Мұнда горилла, динозаврлар, жолбарыстар мен мейірімді тасбақа өмір
сүреді. Бақтың ортасында су алабы бар, онда дельфиндер жүзеді. Піл де бар мұнда.
Адамдар хайуанаттар бағына келеді. Аңдар өзара және адамдармен тілдеседі. Тасбақа өзін
бостандыққа жіберуді сұрайды. Барлық жануарларға бостандық жетіспейді. Олар
өздігінше дербес болулары тиіс». Осылайша бұл бейнелер баланың психологке және өзіне
санасыз материалдарды хабарлай алатын тілге айналады [2, 20].
Көркем терапиядағы секілді, визуалды форма вербалды (ауызша) қарым-қатынасты
ығыстырады және клиенттің қорғанысын айналып өтеді. Құм терапиясының тағы бір
артықшылығы – адамға өзгере алатын символикалық заттар арқылы әр түрлі көріністегі
мәселелерді құрастыруға мүмкіндік беретіндігі. Бұл ойын процесі қалыптасқан
жағдайдағы тәуелділік сезімінен гөрі жағдаятты құрушы болуға қарай жылжуға
көмектеседі. Психолог адамның санасыз ой-пікіріне сенген кезде, ол адамның өзіндік
бірегей және жетілген өз-өзін тану жолын ашады, бала үшін де, психолог үшін де терең
трансформациялық (түрлендірмелі) жұмыс болып табылады.
Құм терапиясы қазіргі кезде әр түрлі теоретикалық бағыттағы психологтер үшін
әсерлі құрал болып табылады. Юнгиандық Құм терапиясының бастамасы – «Әлемді құру
техникасын» ағылшын педиатры Маргарет Ловенфельд 1920 жылдардың соңында
дамытты. Құм терапиясы күллі Еуропада, АҚШ-та өз қолданысын тапқан және біздің
елімізде де өз орнын тауып жатыр. Тарихи тұрғыда ол көбінесе балаларға арналған ойын
алаңы ретінде қолданылады, алайда соңғы кезде ол сондай-ақ, үлкендерге, жұптарға,
отбасыларға, жеке даму топтарына да қолданылатын әдіске айналуда [3, 44].
Құм терапиясы – адамға өз жан дүниесіндегі өз «Менін» танытуға, өзіне өте
маңызды, жан тебірентерлік құпиясының ашылуына көмектеседі.
Құмның адам ағзасына тигізер әсері мол. Әсіресе балалардың ұсақ қол моторикасын
дамытып, олардың психикасын реттейді. Саусаққа тиген құм түйіршіктері әрбір ұйықтап
жатқан қолдың жасушаларын оятады, жүйкесін тыныштандырады. Құмның бала
психикасының жағымсыз қуатын жоқ қылатын сезімталдық жай күйді реттейтін қасиеті
бар. Құм балаларға магнит сияқты әсер етеді. Ол суды сіңіру қасиетіне ие. Ғалымдар құм
барлық ауыр психологиялық энергияны сіңіріп, адамның энергетикасын тазалап,
эмоционалдық күйді орнықтырады дейді.
Құм терапиясының маңыздылығы: сөзбен айтып жеткізе алмайтын ой мен
қобалжуларды сыртқа шығаруға көмектеседі. Бала өзін жайлы, қорғалған күйде сезініп,
шығармашылық белсенділік танытатын табиғи стимулдық орта қалыптастырады және
танымдық, психикалық процестерді дамытады ол түйсік (форманы, түсті, тұтас түйсік),
есті, зейінді, қиялды, кеңістік түсінікті, тактильді-кинестетикалық сезімділік пен
қолдардың ұсақ моторикасы дамиды.
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Құм терапиясының мақсаты: Балалардың құм терапиясында қиял, көрнекі – бейнелік
ойлауды, сөздік – логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық және
сын тұрғысынан ойлауды дамыту.
Құм терапиясы арқылы баланың төмендегідей құзіреттіліктері дамиды:
- шығармашылық,
- танымдық,
- интеллектуалдық,
- қарым–қатынас.
Құм терапиясын қолданудың әдіс-тәсілдері:
1. Әңгімелесу.
2. Түрлі – түсті құммен сурет салу.
3. Танымдық ойындар.
4. Коммуникативтік ойындар.
5. Пікірталастар.
Құм терапиясының негізгі принциптері: шығармашылық белсенділікті таныта
отырып, бала өзін ыңғайлы әрі қорғалған күйде сезініп, табиғи ынталандыратын орта
жасау. Бала өзі құрған ертегі ойындарының кейіпкерлерімен бірге әртүрлі жағдаяттарды
ойнауы, шынайы бірге тұруы керек. Ойын балаларға сыртқы әлеммен қарым-қатынас
орнатуға, тануға және өз сезімдерін көрсете білуге көмектеседі. Құм арқылы бала тілмен
жеткізе алмаған жағдайды бейнелеп бере алады. Бала құм терапиясында қиял, көрнекібейнелік ойлауды, сөздік-логикалық ойлауды, шығармашылық және сын тұрғысынан
ойлауды дамыта отыра процесс барысында бала өзінің ішкі қобалжуларын, ішкі
сезімдерін сыртқа шығарады [4, 3].
Шын мәнінде, Құм терапиясы дегеніміз не? Құм терапиясында шектелген кеңістікте
бейнелі сюжеттерді жасау үшін психолог құмы бар табақпен, сумен және көптеген заттар
мен материалдармен қамтамасыз етеді. Рут Амманн құмы бар табақты «жан сарайына»
балайды. Бұл – клиенттің психикалық өмірін көрсететін өзінше бір контейнер. Құмы бар
табақ – баланың сыртқы және ішкі өмірі өзін таныта және дамыта алатын «аралық орын».
Табақ – клиент өз әлемін құра алатын және өз әлемін жаңа түсінікпен түрлендіретін
мүмкіндігі бар бос және еркін орын. Психолог адамды өз ішкі дауысына сөйлеуге
мүмкіндік беретін қорғаныс пен қабылдау ортасымен қамтамасыз етеді. Рут Амманн
метафорасы барысында бұл – саналы және санасыз материал кең өріс алатын, біріге
алатын және тұтасқа айнала алатын «аралық орын», сондай-ақ бала мен психолог
арасындағы көпір. Бұл – психолог пен клиенттің ессіз қалыптары мен түйсіктері
жолығатын және бірлесіп әрекет жасайтын орны [5, 12].
Қабылдауда - 12 жастағы Саша. Оның ата-анасы жақында ажырасқан. Әкесі андасанда келіп тұрады, ал анасы жиі іс-сапарларда жүреді. Жеткіншектің апта ішінде сабақ
босатуына байланысты психологке жүгінген. Саша құмы бар табақта жұмыс істеуге қуана
келісті. Ол өзі құрған әлемді «Ластанған теңіз» деп атады. «Теңізді ластаған. Бұл тіпті
теңіз емес, бұл – түрлі сынақтар жүргізілген мұхит. Адамдар оны ластайды. Олар бұлай
істемеуі керек. Бұдан балықтар, өсімдіктер, барлық тірі ағзалар өледі. Спрайттың бос
шөлмектері, темекі қораптары, арақ шынылары ғана қалады... Мұнда сондай-ақ бас сүйек
те бар. Бұл бір өлген адамға тиесілі. Мүмкін, бұл мен шығармын. Бұл әлем қазіргі менің
ішкі дүниеме қатты ұқсайды. Маған айтуға да қиын. Бұл сурет маған ұнамайды. Оны
өзгертсем бола ма?» Құм терапиясы жан сезімдерінің ең ішкі өзегіне енуге мүмкіндік
береді. Бұл бейнелерден адамның ішкі және сыртқы дүниесінде не болып жатқаны
көрінеді. Ішкі дауысы айтқанды жасай отырып, бала өзіне деген қарым-қатынасты сыртқы
ақиқатқа айналдырады және санасыз материалға көрінуге мүмкіндік береді. Осы
табалдырық асты материалдың нақты әрі айқын көрінуі бұрын тұншықтырылып келген
және түсініксіз болған нәрсені ұғынуға алып келеді [2, 32].
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Құм терапиясы көп форма қабылдайды. Құмдағы жұмыс клиенттің жинақталуына
және терапияда қажетті орынға кері кетуге көмектеседі. Адамдардың көпшілігі балалық
шақта құмда және сазда ойнауды жақсы көрген болатын. Құм терапиясы адамның
балалық шақтағы есін жаңғыртады. Кейбір клиенттер ешқандай заттарды қолданбайды,
олар құмға қол тигізеді, қалыптарды орналастырады және құмда құрылыс жасайды.
Кейбіреулері аз ғана заттар қолданса, енді біреулері көп заттар қолданады. Біреулері
құрғақ құмды пайдаланса, біреулері оны сулайды. Кейбірі өз әлемін тез тұрғызады,
біреулері баяу жұмыс істейді. Кейбіреулер статикалық (қозғалмайтын) әлем жасаса,
біреулері жалғасқан, көшірмелі тарихтарды қалыптастырады. Кейбіреулері дүниені
байсалды және жинақы елестетеді. Енді біреулері ойыннан рахат алады. Кейбір
жағдайларда өте терең жан толғаныстары мен өткен ауыртпалықтардың қайта жаңғыруы
байқалады. Ешқандай дұрыс жол немесе дұрыс нәтиже жоқ. Әрбір клиенттің сол сәтте не
жасайтынына сену маңызды. Оның қате түсініктері, құндылықтары мен шешілмеген
мәселелерін білу де психолог үшін маңызды болып табылады. Бұл түсіну психологқа
адамның нені бастан кешіп тұрғанын аз ғана пікірмен қабылдауға дайын болуға мүмкіндік
береді.
Құм терапиясы психологтардың әдістеріне қосымша әдіс болуы мүмкін. Бұл әдіс
көбінесе Юнгиандық техника ретінде қолданылатынына қарамастан, Құм терапиясы басқа
да түрлі тәсілдермен үйлестіріле қолданылуы мүмкін. Мысалы, егер психологтың
әдіснамасы көбіне когнитивті сипатта болса, Құм терапиясында талдау қолданылады
деген екіталай. Психолог клиенттің ойларын қайта құрастыруға көмектесу үшін онымен
табақта жұмыс істеуі аса ықтимал [6, 45].
Көптеген психологтер түзету мен терапия әдістеріне көңілдері толса да, кейде
олардың әдістері сәтсіз болып, клиентпен жұмыстарының тоқырап қалғаны сезілетін
кездер де болады. Құмдағы әлемдер, өзінің көп деңгейлі, үш өлшемді нышандарымен бұл
қиыншылықты еңсеруге көмектеседі. «Бейвербалды sandtray әлемі құммен ойнап жатқан
кісіге оқиғаларды армандарындағыдай көп деңгейде бір сәтте бейнелеуге мүмкіндік
береді» [7, 14].
Психологтер үшін өз стильдері мен шығармашылық бағдарларын сақтау маңызды.
Гештальт әдісі, визуализация, психодрама, дене және іс-қимылмен жұмыс, арт-терапия,
ертегі терапия әдістері – Құм терапиясын қатар қолдануға болатын терапиялық
стратегиялардың кейбірі ғана.
Құмы бар табақ – психологтің оны психологиялық жан күйзелістерінде, тұлға аралық
қарым-қатынас мәселелері, жеке бас дамуы, өзіндік «меннің» ықпалдастығы мен өзгеруі
секілді көп жағдайларда қолдануына мүмкіндік беретін күшті құрал. Сондай-ақ, Құм
терапиясы вербалды терапияға қарағанда психолог үшін зиянсыз. Клиенттің жағымсыз
ойларының көпшілігі психологке қарай емес, құмы бар табаққа бағытталады, сондықтан
тасымал мәселесіне жұмсалатын энергия барынша азырақ.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье автор рассматривает психотерапевтическую ценность песочной терапии в
работе психолога.
RESUME
In this article the author examines the psychotherapy value of the sand-play therapy in the activity
of a psychologist.
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Самоактуализация
как деятельность

Аннотация
В
статье
подробно
раскрывается
психолого-педагогическая сущность понятий
«самоактуализация», «самореализация личности»,
«самоактуализация
личности»,
«деятельность». На основе глубокого анализа
показана взаимосвязь этих понятий с точки
зрения различных научных подходов. Авторы
делают вывод, что самоактуализация – это
процесс
развития
личности,
который
реализуется в деятельности и имеет все
атрибуты деятельности. Самоактуализация
может
рассматриваться
через
призму
педагогической деятельности.
Ключевые слова: самоактуализация,
самоактуализация личности, самореализация
личности, деятельность
Перед системой высшего профессионального
образования
стоит
задача
подготовки
магистрантов,
обладающих
психолого-педагогическими компетенциями.
Самоактуализация личности специалистов
является важным элементом психологопедагогической
компетентности
магистрантов.
Анализ научной литературы показал, что
понятие
самоактуализации
охватывает
практически все сферы жизнедеятельности
человека, не исключая профессиональную
деятельность, в которую индивид вовлечен
большую часть времени. В обобщенном виде
понятие «самоактуализация» предполагает
непрерывное движение к профессиональному
и
личностному
совершенствованию.
Осознанное стремление к раскрытию своего
человеческого потенциала и его реализации
путем самоактуализации является необходимым фактором полноценного развития
человека.
Существование
потребности
в
саморазвитии
является
общепризнанным
фактом. Общество всегда нуждалось в
самоактуализирующейся личности, способной
реализовывать свой потенциал. Многие
научные школы занимаются в настоящее
время разработкой концепции человеческого
потенциала.
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Понятие self-actualization (самоактуализация) используется в педагогических
исследованиях А.В. Мудрика, К.А.Абульхановой-Славской, Г.А.Цукерман, В.С.Фатеева,
М.Ш.Сагаутдиновой, А.Н.Сулейменовой, Е.И.Горячевой и других. В научных
публикациях оно появляется с шестидесятых годов и употребляется сначала в общем ряду
с такими понятиями как «самоутверждение», «самовыражение», «самораскрытие».
Согласно словарю «самоактуализация - стремление человека к возможно более полному
выявлению и развитию своих личностных возможностей» [1, 311].
Сложность и многозначность феномена самоактуализации личности позволяет его
исследовать на разных уровнях. В сущности самоактуализации личности изначально
заложена философская идея самодвижения (саморазвития), раскрывающая смысл
внутреннего, самопроизвольного изменения объекта.
В связи с этим приведем определение развития: «развитие – процесс движения от
низшего (простого) к высшему (сложному), главной характерной чертой которого
является исчезновение старого и возникновение нового» [2, 343].
На сегодняшний день существует пять основных потенциалов, задающих
направленность процессу развития личности, а, следовательно, по нашему мнению, и
процессу самоактуализации:
1. познавательный потенциал;
2. морально-нравственный потенциал;
3. творческий потенциал;
4. коммуникативный потенциал;
5. эстетический потенциал [3].
Другими словами личность определяется тем, 1) что она знает, 2) что она ценит, 3)
что и как она созидает, 4) с кем и как она общается, 5) каковы ее эстетические
потребности и как она их удовлетворяет.
Наиболее близким к понятию «самоактуализация» полагается категория
самореализация. Д.А.Леонтьев [4] дал психологический анализ сущностной
самореализации человека. Он рассматривает самореализацию как процесс
опредмечивания сущностных сил человека. Этот процесс может принимать форму
созидания объектов материальной и духовной культуры или полагание себя в форме
личностных вкладов в других людей. Самореализация возможна лишь на основе
способности быть личностью, способности внести социально значимый вклад в культуру
и других людей. Когнитивной основой самореализации является самопознание.
В психолого-педагогической науке на сегодняшний день нет четкого разделения
таких понятий как «самореализация» и «самоактуализация».
В словаре русского языка Ожегова «самореализация» означает следующее:
реализовать - осуществить, исполнить планы [5, 749].
Этимологически слово «самоактуализация» происходит от слово «актуализация»
(лат. аctualis – деятельный) – понятие, означающее изменение бытия, которая трактуется
как «переход из состояния возможностей в состояние действительности» [2, 11]. В самом
общем смысле самоактуализация определяется как стремление человека к возможно более
полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.
Роберто Ассоджоли [6] под самореализацией подразумевает самоосуществление, то
есть психический рост и созревание, пробуждение и проявление скрытых возможностей
человека, - например, этических, эстетических, религиозных переживаний и форм
деятельности. По своим признакам этот вид самореализации соответствует
самоактуализации.
Надо отметить, что самоактуализация рассматривалась зарубежными учеными
сначала как мотив, механизм саморазвития, эпизод и результат.
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Отечественные психологи и педагоги подошли к изучению данного феномена с
позиции теории деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев и др.) и компетентностного
подхода (А.В.ЗАБелина, Е.В.Величко, И.М.Кусраева и др.).
А.Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, кем
он может стать. Он отмечал широкий смысл понятия «самоактуализация» как мотива,
подчёркивая при этом, что это не только научное определение, сколько «свободное
описание» уникального феномена. Маслоу полагал, что люди мотивированы для поиска
личных целей, и это делает их жизнь значительной и осмысленной. Маслоу предположил,
что все потребности человека организованы в иерархическую систему приоритета.
Потребности указаны в порядке их очередности:
1. физиологические потребности;
2. потребности безопасности и защиты;
3. потребности принадлежности и любви;
4. потребности самоуважения;
5. потребности самоактуализации, или потребности личного совершенствования.
В основе лежит допущение, что доминирующие потребности, расположенные внизу
пирамиды, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек может
осознать наличие и быть мотивированным потребностями, расположенными вверху.
Следовательно, потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде,
чем другая, расположенная выше, потребность проявится и станет действующей.
Самоактуализация – последняя, завершающая базовая потребность человека. Но
завершающей она является только по критериям классификации. Как полагал Маслоу, с
нее начинается подлинно человеческое самодостаточное развитие личности. Человек,
достигший этого высшего уровня, добивается полного использования своих талантов,
способностей и потенциала личности. Короче, самоактуализироваться – значит стать тем
человеком, которым мы можем стать, достичь вершины нашего потенциала.
Другой представитель гуманистической психологии Карл Роджерс разделял мнение
А.Маслоу, что люди имеют фактически неограниченный потенциал для
самосовершенствования.
К.Роджерс исходил из существования самоактуализации как естественного мотива
всякого нормального человека вне зависимости от удовлетворения других потребностей.
Он представляет собой «свойственную организму тенденцию развивать все свои
способности, чтобы сохранять и развивать личность» [9, 196].
Таким образом, важнейший мотив в жизни человека – это актуализировать, то есть
сохранить и развить себя, максимально выявить лучшие качества своей личности,
заложенные в ней от природы.
Существует несколько направлений изучения самоактуализации в психологическом
аспекте. Каждый подход определяет ту или иную сторону этого уникального
феноменологического явления. М.Смит отмечает три таких аспекта: 1)
самоактуализирующиеся личности; 2) предельные переживания трансцендентных
ценностей; 3) самоактуализация как процесс развития.
Э.Шостром [10, 73] в своей книге «Анти-Карнеги или человек – манипулятор» дает
основные черты, которыми обладает актуализатор:
1. Честность (прозрачность, искренность, аутентичность). Способность быть
честным в любых чувствах, какими бы они не были. Их характеризует
сердечность и выразительность.
2. Осознанность (отклик, жизненаполненность, интерес). Хорошо видят и слышат
себя и других. Способны сами сформировать свое мнение о произведениях
искусства, о музыке, всей жизни.
3. Свобода (спонтанность, открытость). Обладают свободой выражать свои
потенциалы. Они – хозяева своей жизни, субъекты.
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4. Доверие (вера, убеждение). Глубоко верят в других и в себя, все время стремятся
установить связь с жизнью и справиться с трудностями здесь и теперь.
Самоактуализация исследовалась психологами как мотив, процесс (механизм
саморазвития), эпизод и результат. Чаще всего в исследованиях рассматривают
самоактуализацию как мотив. Проявление самоактуализации как процесса встречается не
часто. А самоактуализация как результат – явление вообще довольно редкое.
Приоритет в исследовании феноменальных факторов самоактуализации
принадлежит американским учёным. Однако, немаловажная заслуга российских и
казахстанских ученых (К.А.Абульханова-Славская, А.В.Мудрик, Е.И.Горячева,
Д.Ю.Ануфриева, М.Ш.Сагаутдинова, С.В.Фатеев и др.), на наш взгляд, состоит в том, что
они пытаются определить психолого-педагогическую сущность самоактуализации как
ключевой компетентности и педагогические условия ее формирования в практике высшей
школы.
Следует также отметить, что кроме психологического, существует также несколько
направлений изучения самоактуализации в более узком педагогическом смысле. Каждый
подход определяет тот или иной аспект этого уникального феноменологического явления.
Педагогический аспект рассмотрения феномена самоактуализации личности
подразумевает
создание
целенаправленной
деятельности
по
обеспечению
самоактуализации, осознанного, адекватного, активного самопроявления личности на всех
уровнях еe функциональной динамической структуры.
Анализ исследований проблемы самоактуализации казахстанских ученых
(М.Ш.Сагаутдинова, А.Н.Сулейменова, С.В.Фатеев, Н.Н.Хан и др.) показал, что
казахстанская школа педагогов пытается подойти к рассмотрению проблемы
самоактуализации личности с педагогической точки зрения и ищет условия организации
процесса по формированию этого качества в профессионально-педагогической
деятельности. Ученые также делают попытку дать определение понятию
«самоактуализация» как педагогической категории.
Так,
например,
М.Ш.Сагаутдинова
рассматривает
самоактуализацию
в
диалектической взаимосвязи процессов социализации и индивидуализации личности и
выстраивает эту взаимосвязь по линии:
социализация

воспитание

самовоспитание

Cагаутдинова М.Ш. согласна с российскими учеными и считает, что
самоактуализацию личности в силу присутствия в ней всех атрибутов деятельности, а
также учитывая ее сознательный характер, можно рассматривать как деятельность.
С точки зрения А.Н.Сулейменовой, необходимым фактором формирования и
развития самоактуализации является индивидуальный подход. По ее мнению
самоактуализация личности зависит от ее направленности и творческой
индивидуальности.
Интересной, на наш взгляд, является позиция С.В.Фатеева по проблеме актуализации
профессиональных знаний в подготовке педагога. Он считает, что процесс актуализации
профессиональных знаний и умений эффективен в условиях первого года практической
деятельности.
Н.Н.Хан проводит параллель между самоактуализацией и личностной
саморегуляцией, считая что самоактуализация – это система осознанной саморегуляции
деятельности [11, 37].
Исследователи по данной проблеме как в России, так и в Казахстане
придерживаются мнения, что самоактуализация, являясь процессом развития, должна
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осуществляться в деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, К.А.АбульхановаСлавская Е.И.Горячева, Н.Н.Хан, М.Ш.Сагаутдинова и др.).
Понятие самореализации как процесса опредмечивания человеческой деятельности,
с точки зрения Д.А. Леонтьева, позволяет перекинуть мост между теорией
самоактулизации и теорией деятельности. Несмотря на различные подходы к данной
проблеме многие ученые справедливо полагают, что самоактуализация, являясь
процессом развития, должна осуществляться в деятельности (Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев, К.А.Абульханова-Славская Е.И.Горячева, Н.Н.Хан, М.Ш.Сагаутдинова и
др.), поскольку деятельность всегда являлась и является ключевой категорией для
человековедческих наук.
«Деятельность - специфически человеческая форма активного отношения к
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и
преобразование» [2, 151]. Основной системообразующей характеристикой человеческой
деятельности является ее производственный характер, раскрывающийся в диалектическом
единстве двух сторон – продуктивной (производство нового, ранее не существовавшего) и
репродуктивного (воспроизводство, повторение ранее созданного).
Для проникновения в сущность самоактуализации как деятельности необходимо
обратиться к анализу строения деятельности, которое можно представить как единство
цели, мотивов, действий (операций), результата. Проблема деятельности органически
связана с проблемой развития личности, а, следовательно, и с её самоактуализацией.
Поэтому мы считаем, что самоактуализирующаяся личность также формируется только в
деятельности.
Одной из основных задач нашего исследования является раскрытие сущности и
структуры процесса самоактуализации личности магистрантов, исходя из этого мы
предлагаем рассматривать данную проблему через призму педагогической деятельности
Педагогическая деятельность есть особый вид общественно полезной деятельности
взрослых людей, сознательно направленной на подготовку подрастающего поколения к
жизни в соответствии с экономическими, политическими, нравственными, эстетическими
целями.
Педагогическая деятельность имеет те же характеристики, что и любой другой вид
деятельности. Это мотивация, цели, предмет, средства, способы, продукт и результат.
Специфической характеристикой педагогической деятельности, по Н.В.Кузьминой,
является ее продуктивность. Рассматривая педагогическую деятельность по
формированию готовности магистрантов к организации процесса самоактуализации
личности студентов, мы имеем в виду ее высокопродуктивный характер.
Так же мы хотим отметить, что как и любая деятельность самоактуализация
содержит в себе основные компоненты.
Таким
образом,
предложенная
нами
теоретическая
модель
процесса
самоактуализации личности включает в себя следующие компоненты: потребность
самореализации, мотив, цель, собственно реализация, способы, средства и конечный
результат.
Обобщая вышеизложенное мы дали свое рабочее определение самоактуализации как
деятельности с точки зрения философии, психологии и педагогики.
«Самоактуализация» – это активность личности, характеризующаяся умением
выбирать жизненные стратегические цели, ставить перед собой задачи, четко выбирая
средства для их достижения, максимально используя свой личностный потенциал, а
также способность достигать результата и анализировать результаты достигнутого.
Таким образом, анализ результатов исследований ученых позволяет трактовать
самоактуализацию личности с учётом специфики научного вклада каждой стороны.
Концепции не исключают, но дополняют друг друга и преодолевают односторонность
подходов.
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Учитывая вышеизложенные точки зрения на определение категории
самоактуализации, считаем возможным сделать следующие выводы:
1. На наш взгляд, глубокое и четкое понимание самоактуализации как развития
включает в себя философские категории изменения, становления, перехода, дополненные
психолого-педагогическим содержанием, раскрывающим признаки данного понятия.
2. Самоактуализация – это деятельность, т.к. проявляется в активности личности,
направленной на достижение результата. Самоактуализация личности характеризуется ее
умением выбирать жизненные стратегические цели, ставить перед собой задачи, четко
выбирать средства для их достижения, максимально используя свой личностный
потенциал, а также способностью достигать результата и анализировать результаты
достигнутого.
Исходя из вышесказанного, самоактуализация в сущности является деятельностью
и должна рассматриваться как особый вид деятельности наряду с другими видами
деятельности.
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ТҮЙІН
Мақалада педагогика – психологиялық тұрғыдан «өзектілік», «тұлғаның өз ісін іске
асыруы», «тұлғаның өзектіліктілігі» және «қайраткерлік қызметі» жете ашылып түсіндіріледі.
Мақаланы талдау негізінде бұлардың бір – бірімен ғылыми тұрғыда терең байланысы бар. Автор
мынандай қорытындығы келеді : өзектілік қызметі – бұл тұлғаның даму процесі, өйткені өзінің
қайраткерлік қызметін және өзінің бар атрибутын даму үлесіне қосады. Ал өзектілік
педагогикалық қызмет арқылы іске асып, қаралып талқыланады.
RESUME
This article details psychological and pedagogical essence of such concepts as "self-actualization",
"self-realization of a personality", "self-actualization of a personality", "activity". The relationship of
these concepts in terms of various scientific approaches is based on a thorough analysis. The authors
conclude that: self-actualization is a process of personality development, which is implemented in the
activities and has all the attributes of activity. Self-actualization can be considered in terms of the
educational work.
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Жастардың бойында
стрестің пайда
болуына өмірлік
құндылықтардың
әсері

Аннотация
Мақалада жастардың бойында көрінетін
стресс мәселесі қарастырылған. Жастардағы
психологиялық стресстің (күйзелістің) пайда
болу себептері, стрессті бастан кешіру
факторлары, стресстік күйге жиі түсетін
жастардың типіне талдау жасалынып, стресстің
пайда болуына әкелетін факторлардың бірі
ретінде өмірлік құндылықтарға жүргізілген
зерттеудің нәтижелері ұсынылған.
Түйін сөздер: стресс, жастар, стрестік
факторлар, стрестік күй, өмірлік құндылықтар.
Қазақстан - әлеуметтік бағдарланған
нарықтық экономикасы бар қоғам құруды
мақсат етіп отырған егеменді жас мемлекет.
Өтпелі экономикалы барлық мемлекеттер
сияқты, біздің ел де халықтың психологиялық
денсаулығын
жақсарту
бағытында
қиындықтары бар. Оның ішінде әсіресе,
жастардың арасындағы стрестің етек жаюы
ерекше алаңдатады. Соңғы уақытта көптеген
зерттеушілер мен ғалымдар еңбектерінде стресс
туралы ойлары мен концепцияларын, зерттеу
жұмыстарын кездестіру жиілеп кетті. Расында
да, стресс – маңызды ғылыми мәселе, ол
жастардың денсаулығына, өмір сүру сәттілігіне,
еңбектің өнімділігі мен жұмысқа деген
қабілеттілігіне салмақты түрде әсер етеді. Бұл
мәселенің
өзектілігі
өмірдегі
түрлі
қиындықтардан туындайтын стреске жастардың
қарсы тұра алу төзімділігінің төмен деңгейде
болуынан туындап отыр.
Соңғы жылдары стресс мәселесі әлемдік
психологиялық ғылым мен тәжірибеде өзекті
тақырыптардың бірі ретінде қарастырылуда.
Кеңестік психологияда жастар ортасындағы
психологиялық стресті зерттеуге басты назар
аудартылды.
Жастардағы
психологиялық
стресті бастан кешіруі көптеген факторлармен
шарттасады. Олардың ішінде:
1. Әлеуметтік
факторлар
–
бұл
факторлардың
тобына
қоғамдағы
әлеуметтік-саяси және әлеуметтікэкономикалық тұрақсыздық, көптеген
әлеуметтік
мәселелер,
сондай-ақ,
жұмыссыздық, әлеуметтік жанжалдар,
жас отбасылардың мәселелері.
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2. Әлеуметтік-психологиялық факторлар – түрлі типтегі әлеуметтік және
тұлғааралық қатынаспен байланысты мәселелер, позициялық және эмоционалды
дау-жанжалдар, қарым-қатынастық мәселелер, кіші топтағы жағымсыз
психологиялық көріністер.
3. Тұлғалық факторлар: а) объективті-тұлғалық – жастық шақтағы дағдарыстар,
жыныстық ерекшеліктер; б) субъективті-тұлғалық – темпераменттің, жоғары
жүйкелік іс-әрекеттің ерекшеліктері, «бұрынғы стресстік тәжірибенің» болуы,
адекватсыз өзін-өзі бағалау, жоғары тұлғалық мазасыздық, қысым, агрессивтілік,
ригидтілік, мотивациялық ерекшеліктер және т.б.
4. Іс-әрекет ерекшелігімен байланысты факторлар – оқу, кәсіби, кәсіби-оқыту,
қызметтік. Мысалы, ұйымның еңбегінің бұзылысы, ақпараттық қысымдар және
т.б.
Көптеген теориялық және қолданбалы зерттеулерді талдай келе, әсіресе, жастық
шақтағылар орта жастағыларға қарағанда стреске әсер етулері біршама қарқынды болады
деген қорытынды жасауға болады. Шектен тыс стрестің салдары көбінесе жас адамдарда
21 жастан 22 жасқа дейінгілерде көп байқалады [1]. Негізгі психологиялық мәселелердің
жиынтығын төмендегідей көрсетуге болады:
Біріншіден, біршама көп таралғандары әлеуметтік қатынас пен тұлға аралық қатынас
мәселесі және олармен қарым-қатынастық мәселе де тығыз байланысты болып табылады.
Екіншіден, жеткілікті түрде таралған мәселелер қандай-да бір іс-әрекетпен
байланысты болып табылады. Бұл мәселелерге кәсіби, әлеуметтік-рөлдік анықталу, кәсіби
әрі оқу іс-әрекетіне қанағаттанбау, біршама психологиялық қысым жатады.
Үшіншіден, түрлі типтегі тұлғаішілік мәселелер кең таралған.
АҚШ-тағы Психологиялық ассоциациядан шыққан американдық мамандар үлкен
жастағы адамдарға қарағанда жастар стрестен жиі зардап шегетінін анықтады.
Психологиялық қысымның көп деңгейіне 22 жастан 29 жасқа дейінгі адамдар ие болады
екен. Сондай-ақ, жастардың көбісі өз өмірлерінде болатын ұйқысыздықтың себебінен
мазасызданатындарын мойындаған [2].
Стресс әрбір жас адамның өмірінде кездеседі, өйткені стрестік импульстар адам
өмірі мен іс-әрекетінің барлық аумағын қамтиды. Жас адамның ағзасын түбегейлі
өзгертетіндер: эгоцентристік (эгоизм), қызығушылықтарының бұрмалануы, фанаттыққа
ұмтылу, өз мүмкіндіктерін мойындамау, истероидтылық және т.б. Осылардың
нәтижесінде адам өз хал-ақуалына қанағаттанбайды. Мұның барлығы стресстің пайда
болуына әкеліп соғады. В.Ф.Калошин стрестік күйге жиі түсетін жастардың типін
келесідей бөліп көрсетеді [3]:
Гиперәлеуметтік – жастардың шектен тыс «шыншыл» болғаны, тым жауапкершілігі,
адамгершілігі жоғары, өзіне аса жоғары талаптар қою, ең алдымен, әлеуметтік жетістікке
жетуді ойлау, мансапқа қол жеткізу;
Максималист – егер жастар барлық жерде ашу-ызаға, әділетсіздікке,
дискриминацияға куә болса, онда олар әрдайым бар әлеммен өштесіп өмір сүреді. Ең
соңында өздері жалғыздықта қалып қоятындар.
Тура – ригидті, ымыраға келмейтін тұлға – тек қана «иә» немесе «жоқ», ақ немесе
қара, барлық нәрсе қандай болмасын жүзеге асу керек дейтіндер.
Әлсіз – төмен бейімделген адам – туылғаннан немесе өмір ағымында мүмкіндіктері
шектеулі әрі тек физикалық жағынан ғана әлсіз емес, психикалық және әлеуметтік әлсіз
жастар.
Мазасыз – күдікшіл жастарға әрдайым қорқыныш сезімі тән болғандықтан, ағзаны
әлсіздендіреді. Бұл типтегі жастар әрқашан өздерін ауру сезініп жүреді.
Волюнтаристер - ереже бойынша өмірді «кейінге» қалдыратындар. Жастардың
көбісі жұмыста, шығармашылықта көп шаруаларын «кейінге» ысырып қояды. Бірақ
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әрдайым «кейінге» қала берген де түрлі бастан кешулерге, реніштерге, қанағаттанбауға
алып келеді. Осы типтегі адамдарда әрдайым стресске ұшырау қаупі төніп тұрады[4].
Демек, осы бөлінген типтерге орай жастардағы стрестің пайда болу себептері мен
жастардың бойында көрініс табуын да ашып айтуға болады. Жастардағы кең таралған
стрестің көріну себептеріне мыналар жатады:
1. Қоршаған ортаның әсер етуі (дыбыстар, экологиялық ластану, ыстық, суық),
стресс нашар физикалық жағдаяттар нәтижесінде пайда болуы мүмкін.
2. Қысым (үлкен жүктеме, жоғары интенсивтілік), жастардың мойнына алған
жауапкершіліктерінің, мақсаттарының, шаруаларының тым көп болуы стресті туғызады.
3. Ақпараттық (шектен тыс ақпарат көлемі), мысалы, жастардың жағымсыз
ақпаратқа ие болуы, жағымсыз жаңалықтарды естуі және т.б.
4. Физиологиялық (ауру, бұзылыс, травма) – стресс жас адамды түрлі ауру түріне
икемдеп қояды, нәтижесінде адамның иммундық жүйесі әлсірейді.
5. Эмоционалдық – жастық шақ кезеңінде нағыз мәселе болып табылатын – ол
жақындастық пен сәйкестілікке жету (қарама-қарсы изоляцияда). Жақындастық өзара
қанағаттану сезіміне бөлейді, басқа адаммен тығыз қарым-қатынаста болу ерекше сезім
тудырады. Ал егерде, жастар өздеріне жақын адамды таба алмай, ұзақ уақыт жүріп
қалатын болса да, стрестік күйге душар болуы әбден мүмкін.
6. Қиын өмірлік оқиғалар: науқастық, жақын адамдарынан айырылу, туыстары
басынан кешіріп жатқан қиындықтары, жұмыс орнын жоғалту немесе жоғалтудан
күдіктену, өмір сүру шартының күрт өзгеруі және т.б.
7. Күнделікті қалайтын әлеуметтік байланыстың болмауы, әлеуметтік изоляция,
тұлғааралық қатынастың эмоционалды мағынасының бұзылуы.
8. Өндірістік (жұмыстағы, оқу орнындағы түбегейлі өзгерістер, қиындықтар мен
дау-жанжалдар). Өндірістік фактор әсер ететін стреске еңбек іс-әрекетіндегі, оқудағы,
эмоционалды байланыстағы жайбасарлық (монотондылық) жатады.
9. Өмірдің өзгерісті кезеңі: неке қидыру, ажырасу, бала туу, оқуға түсу мен оны
аяқтау, жаңа жұмыс орнына ауысу және т.б.
10. Тұлғалық дисгармония: ішкі тұлғалық дағдарыстар, «Меннің» шынайы әрі
қалайтынының сәйкес болмауындағы дағдарыстар, тұлға дамуындағы дағдарыс.
11. Материалды қамтамасыз етілгеніне қанағаттанбау, өмірлік мақсаттарына жете
алмау қаупін сезіну.
12. Анықталмаған немесе нақты қауіптер, әлеуметтік және әлеуметтікпсихологиялық факторлар (жұмыссыздық, психологиялық әлсіздік және т.б.);
13. Өмірлік құндылықтары мен ұстанымының өмір шартына сай өзгеріп отыруы
және т.б. [5].
Соңғы жылдары жастардың бойындағы құндылықтары мен олардың алдына қойған
өмірлік мақсаттары туралы зерттегендер мен зерттеушілер қатары көбейіп барады.
Құндылық мәселесіне ғалымдардың аса мән беруі – бұл адамзат танымының табиғатын,
оның әлеуметтік-мәдени жағдаятын тереңінен түсінудің нәтижесі. Қоғамда болып жатқан
әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістердің барлығы жастардың тұрақталмаған
көзқарастарына, құндылықтар жүйесіне оңай соқпайтыны анық. Руханисыздық пен оның
нәтижесі, өмірге деген эгоистік қатынас көптеген жастарда апатияны, өзіне және өзгелерге
мән бермеуді тудырады. Жастарға, олардың әлеуметтік-психологиялық мәселелеріне жиі
назар аудару қажет. Жастардың әлеуметтену процесі, алдыңғы қатарлардан игерген
дәстүрлер мен ережелер түбегейлі өзгергендіктен, жалпы идеологиясы өзгеріске
ұшыраған. Сондықтан қазіргі кездегі жастардың құндылықтар жүйесі мен мақсаттары
мүлде басқаша.
Жастар саналы түрде нақты құндылықтарды мақсат ретінде таңдап, жетістікке
жеткенде одан жақсы нәтиже күтілмейді. Сондай ақ көпшілігі жеткен нәтижеге
қанағаттанбайды немесе одан да құндыны күтеді. Құндылықтар: ақша, еркіндік, махаббат,
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денсаулық және тағы басқалары маңызды өмірлік мағыналы құндылықтарды жүзеге
асырушы құрал ретінде ғана көрінеді - өзін-өзі жүзеге асыру мен жеке даралығын
дамытуға
қажеттіліктер.
Сондықтан,
кез
келген
құндылықтық
бағдарлар
мобилизацияланса да тұлғаның белсенділігін бағыттайды, алайда ең бастысы – бақытқа
жетелемейді. Яғни жастардың бойында тағы да стресстің пайда болуына әкеледі. Егер
адам сәйкестендіруге, өзіндік бағалауға, өз өміріне деген құндылықтық қатынасына
қабілетті болса, онда ол "Мен-тұжырымын» құруға, оны құндылықтың негізін құраушы
сапа ретінде дамыта алу мен жүзеге асыруға қабілетті болады.
Осыған орай біз зерттеуімізде өмірге қатысты құндылықтарды нақтылау мақсатында
өмірлік құндылықтар жүйесін анықтау (М.Рокич бойынша) әдістемесі жүргізілді. М.Рокич
тұлғаның құндылықтар жүйесін адамның өмірлік мақсаттарына байланысты, тұлғалық
қасиеттеріне байланысты екі түрге бөледі: терминалды, инструменталды құндылықтар.
Осы құндылықтарды сипаттайтын әрқайсысы 18-тұжырымдамадан тұратын құндылықтар
тізбесі жасалынған.
Сонымен, сыналушыларға ұсынылған № 1 тізім терминалды құндылықтар болды.

Сурет 1. Терминалды құндылықтар №1 тізім(аса құнды)
Диаграммаға қарағанда, терминалды құндылықтар ішінде алғашқы орындары
денсаулық (65 %) , бақытты отбасылық өмір (18 %), махаббат (17%) көрсетті. Жоғарыда
сауалнамада алынған нәтижелерге сәйкес келеді.
Сонымен, денсаулық, махаббат, бақытты отбасылық өмір ең жоғарғы көрсеткішке ие
болғаны анықталды.

Сурет 2. Терминалды құндылықтар (соңғы орындар)
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Көрсетілген диаграммаға сәйкес, терминалды құндылықтардың ішінде соңғы орынға
ие болғандары: қоғамдық мойындау, көңіл-көтерулер, еркіндік. Жастар үшін өздерін
қоршаған ортада, қоғамда мойындаудың (48%) аса маңызға ие емес және еркіндік пен
көңіл-көтерулер құнды болып саналмайтыны анықталды.
Келесі инструменталды құндылықтар бойынша сыналушылардың алынған
нәтижелерді төменде берілген суреттен көруге болады.

Сурет 3. Инструменталды құндылықтардың алғашқы орындары
Инструменталды құндылықтардың ішінде сыналушылардан алынған мәлімет
бойынша, ең бірінші орында адалдық (44%), екінші орын – мықты ерік-жігер (38%),
үшінші орында тәрбиелілік (25%) алатыны анықталды. Демек, жастарда мақсатына жету
үшін , өмірде маңызды оқиғалар барысында жоғарыда аталған құндылықтар ең жоғары
маңызға ие болды.

Сурет 4. Инструменталды құндылықтар (соңғы орындары)
Суреттегі мәліметтерге қарағанда, инструменталды құндылықтардың ішінде төменгі
мәнге ие болған атқарушылық пен тәртіпке бағынушылық, өзіне және басқаларға мін таға
алмау, жоғары талаптар болды. Сыналушыларда, әсіресе жастардың бойында қандай да
бір талапқа бағыну, белгілі тәртіппен әрекет ету сияқты сапалар төмен деңгейде екендігі
анықталды.
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Сонымен, өмірлік құндылықтар жүйесін анықтау әдістемесінің нәтижесі бойынша
22-29 жас арасындағы жастардың бойындағы бағаланатын құндылықтары ең алдымен,
денсаулық, бақытты отбасылық өмір, махаббат, адалдық, мықты – ерік жігер, тәрбиелілік
аса жоғары маңызға ие екендігі анықталды. Бұл қазіргі таңдағы жастардың жоғары
бағалайтын құндылықтары, өз өмірлерінде маңызға ие деген қасиеттері дегенді білдіреді.
Сондай-ақ, өмірлік құндылықтар жүйесінде төменгі орынға ие болған құндылықтар
қатары мыналар: еркіндік, көңіл-көтерулер, қоғамдық мойындау, өзіне және басқаларға
мін таға алмау, атқарушылық пен тәртіпке бағынушылық, өмірге және өзіне жоғары
талаптар қою.
Бұл әдістемені жүргізу барысында сыналушылар құнды деп, әсіресе өз өмірінде
бағалайтын сапалар мен әрекеттерді көрсетті. Сондай-ақ, әдістемені жүргізу кезінде
сыналушылар мынадай жауаптар қатарын берді:
- денсаулығың мықты болса ғана мақсатыңа жете аласын;
- отбасында бақытты болып өмір сүру дәл қазіргі кезде мүмкін емес ;
- қазіргі кезде адал әрі ерік-жігері мықты адамдар тапшы;
- мықты-ерік жігерің болмаса алдағы қиындықтарды жеңе алмайсын;
- еркіндік, көңіл-көтеру екінші орынға түскен, себебі ол сенің мақсатыңа
жеткізбейді, тек уақытыңды жоғалтасың;
- тәртіпке бағыну, біреуге қызмет жасау өте үлкен жауапкершілікті талап етеді.
Демек, алынған нәтижелерге қарағанда, қазіргі таңдағы жастарда тым жоғары
мақсатқа ұмтылушылық бар және өзіне жетіспейтін аумақтағы құндылықтарды
бағалайды. Осыған орай, өмірде кездесіп жататын қиындықтарға төтеп бере алмай стреске
душар болады.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основные проблемы и стрессогенные факторы современной
молодежи, физиологические, психические, личностные и медицинские характеристики стресса
современной молодежи, типология нестрессоустойчивой молодежи.
RESUME
The authors of the article considered the general problems and stress factors of modern youth,
physiological, psychological, personality and medical stress characteristics’, the typology of non hard
stressed modern youth.
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Шетелдік
аудиторияда қазақ
халық ауыз әдебиеті
үлгілерін оқыту
тәжірибесінен

Аннотация
Мақалада қазақ халық ауыз әдебиеті
үлгілерін оқыту тәжірибесі, оны оңтайлы әдіс
арқылы
үйрету
жолдары
ұсынылып
қарастырылады. Ауыз әдебиеті – әрбір халықтың
рухани мұрасы, сарқылмас қазынасы, байлығы.
Осы ауыз әдебиетін оқытудағы тиімді әдістер
қатарымен қоса, мәтінді оқудағы жаттығу
түрлері, оларды тыңдаушыға жеткізу жолдары,
заманауи техникалық құралдарды мүмкіндігінше
кеңінен қолдану, сөйленіс дағдысына шығаратын
амал-тәсілдері
т.б.
осылардың
барлығы
студенттің тақырыпты тереңірек әрі нақты
түсінуіне ықпал етеді. Сонымен қоса шетелдік
аудиторияда қазақ әдебиеті аспектілік пәнін
оқытуда салыстырмалы, салғастырмалы әдіс
түрлерін кеңінен қолдануға кеңес беріледі.
Себебі бұл әдіс-тәсіл түрі тыңдаушының оқып
отырған тақырыбын дәл және түсінікті деңгейде
ұғынуына әкеледі. Сондай-ақ аталған ғылыми
мақалада халық ауыз әдебиеті үлгілерін слайдшоу әдісімен таныстыру мәселелері де айтылады.
Түйін сөздер: халық ауыз әдебиеті, жанр,
әдіс-тәсіл, көркем мәтін.
Тіл үйрету тәжірибесінде, яғни қазақ тілін
шет тілі ретінде оқытуда тілдік курстармен қатар
жүретін қазақ әдебиеті аспектілік пәні бар.
Мұнда тіл үйренушілердің барлығы дерлік
шетелдік азаматтар. Тіл үйренушілер қазіргі
уақытта кең қолданылып жүрген шетелдік
стандарт бойынша – А1, А2, В1, В2 т.б.
деңгейлеріне бөлініліп оқытылады. Алғашқы екі
деңгейде қазақ әдебиеті аспектілік пәні 1семестрдің
7-аптасында
сабақ
кестесіне
енгізіледі. Осы кезден бастап, оқу жылының
соңына дейін осы аспектілік пән жүреді. Ал
екінші жыл оқып жатқан студенттерге аталмыш
пән оқу жылының басынан соңына дейін, яғни 2семестрдің аяғына дейін оқытылады. Семестр
соңында аталмыш пәннен емтихан тапсырады.
Оқытудың базалық деңгейінде қазақ әдебиеті
пәнін оқу кестесіне қосқаннан кейін бастапқыда
көлемі жағынан шағындау, жай сөйлемдерден
құрастырылған мәтіндер оқытыла бастайды.
Себебі тіл үйренудің алғашқы апталарында олар
үшін көлемді болып келетін мәтіндерді қабылдау
қиындық тудырады. Алғашқы апталарда аталған
пәнді оқу үшін дайындық сабақтары жүргізіледі.
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Қазақ әдебиеті аспектілік пәні әл-Фараби атындағы ҚазҰУ шетелдіктердің тілдік
және жалпы білім беру дайындығы кафедрасында бастауыш және жалғастырушы
деңгейлерінде жүргізіледі. Сабақта студенттер әдеби туындылардың мәтіндерімен жұмыс
істейді. Сол арқылы көркем әдеби стильде жазылған мәтіндердің тілдік ерекшелігімен
танысады. Сөздердің көпмағыналығына көңіл бөледі, тұрақты тіркестер, теңеу, т.б. көркем
әдебиеттің тілді түрлентіп қолдануға қатысты қырларын меңгеруге бағыт алады.
Тіл үйренудің бастауыш, яғни элементарлық деңгейінде жүретін қазақ әдебиеті пәні
сабақтарында студенттер қазақ халық ауыз әдебиетінің шағын үлгілерімен, атап айтсақ,
ауыз әдебиетінің жанрларымен, мақалдармен, жұмбақтармен, шағын мысал әңгімелермен
танысады.
Тіл үйренуші қандай да бір тақырыпқа негізделіп құрастырылған мәтінді
(өмірбаяндық
деректерге
және
ақын-жазушы
немесе
өнер
қайраткерінің
шығармашылығына негізделген мәтіндер т.б.) оқи отырып, мәтіндегі негізгі
мәліметтермен, ондағы негізгі идеямен танысады. Соған қоса, өзінің сөздік қорын
молайтып, ой-пікірін анық жеткізуге дағдыланады. Әрі мәтінде кездесетін тілдік бірліктер
мен тілдік конструкцияларды түрлі жағдаяттарда қолдана алуға үйренеді, әрі қазақ
халқының рухани және тарихи-мәдени байлығын тіл арқылы таныту негізінде тіл
үйренушілер қазақ мәдениетімен, әдебиетімен, халықтың салт-дәстүрімен танысып,
білімдерін молайтады.
Әрине, аспектілік пәндерді, соның ішінде қазақ әдебиеті пәнін оқуда студенттер
грамматикалық курста үйренген түрлі тілдік құрылымдарды қолданады, сол курста алған
біліміне жүгінеді. Әдебиет сабақтарында тіл үйренуші қазақ тілі курсынан алғашқы
апталарда алған білімін пайдаланып қана қоймай, оны әрі қарай дамытады. Сондай
мақсаттарды көздеген қазақ әдебиеті аспектілік пәнінің мақсаты – біріншіден, шетел
азаматтарын қазақ ауыз әдебиетімен, қазақ әдебиетінің ірі тұлғалары: ақынжазушыларымен таныстыру.
Екіншіден, оқушы мен сөйлеушінің коммуникативтік компетенциясын арттыру
болып табылады.
Басқа пәндерді оқыту әдістемелері сияқты қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі де
белгілі бір жүйеге негізделіп дамиды. Осы орайда әдістемеліктің бай мазмұны мен оның
сан түрлілігін ашатын пікірлердің де әр алуан екендігін айту қажеттігі туындайды.
Әдебиет пәні жеке тұлғаның, адамның рухани әлемін, оның адамгершілігін, ойлауын,
көңіл-күй сезімін, тілін, шығармашылық әрекет-бастауларын қалыптастыруда ерекше
орын алады.
Қазақ әдебиеті аспектілік пәні сабағында қолданылатын негізгі материалдар қоры:
мәтін, бейне- және аудиовизуалды материалдар.
Ауыз әдебиетін бастағанда, бірішіден, халық ауыз әдебиетімен таныстыратын
мәтіндер оқып, ауыз әдебиеті деген не? сынды сұрақтардың жауабын түсіндіріп, оның
үлгілері және түрлерімен таныстырамыз.
Ауыз әдебиеті – халық шығармашылығының ерекше саласы, ауызша шығып, ауызша
таралған көркем-әдеби туындылардың жиынтығы. Қазақ халқының мұндай сөз өнерін
ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған.
Қазақ әдебиеттану ғылымындағы ауыз әдебиетінің шығарушысы да, таратушысы да,
тыңдаушысы да – халық. Сондықтан ол, шын мәнінде, халықтың өз еншісі болып
табылады [1, 21].
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Ауыз әдебиеті жанрлық құрамы жағынан да сан-салалы болып қалыптасты. Тұрмыссалт өлеңдері (еңбек-кәсіп, аңшылық, үйлену, жерлеу салты, наным-сенім т.б.), ертегілер,
аңыздар, әпсаналар, мифтер, эпостық жырлар, тарихи өлең, қара өлең, лирикалық өлең,
өтірік өлең, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, айтыс, шешендік сөздер, жаңылтпаштар,
драмалық үлгідегі шығармалар... – міне, ауыз әдебиетінің негізін құрайтын осы бір
жанрлардың өзі әрі қарай түр-түрге бөлініп кете береді. Бұлардың қай-қайсысы болса да
сөзбен айтылатын шығармалар және олардың негізгі құралы сөз. Сондықтан ауыз
әдебиеті, ең алдымен, сөз өнері. Ауыз әдебиеті үлгілерін шетелдік студенттерге оқытуда
әртүрлі сызбакесте, слайд түрлерін пайдалану өте тиімді. Соның негізінде төменде арнайы
кестелі слайдттар берілді. Жоғарыда айтылғандай, ең алдымен ауыз әдебиетіне толық
анықтама беріліп, түсіндіріліп содан кейін түрлерімен таныстырылып, нәтижесінде
төмендегіше кестелі слайдттар негізі құрылады.
Тұрмыс-салт жырлары – қазақ халқының әдет-ғұрып, салт-жораларына байланысты
туындаған өлең-жырлар. Тақырыбы жағынан, қандай мақсатта қолданылуына орай
бірнеше топқа жіктеледі:
- тұрмыс-салт өлеңдері (төрт түлік туралы өлеңдер, наурыз өлеңдер);
- дінге байланысты салт өлеңдері (жарапазан, арбау, жалбарыну, бақсы сарыны,
бәдік);
- үйлену салт өлеңдері (тойбастар, жаржар, сыңсу, беташар);
- өтірік өлеңдер, т.б.
Тұрмыс-салт жырларында көне эпостық шығармаларға негіз болған мұң-шер өлеңдері
мен саят жырларынан бастап, халықтың күнделікті тұрмыс-тіршілігіне байланысты,
қуаныш пен сүйініш-күйінішті көрсететін лирикалық ән-өлеңдер де, тарихи шағын
жырлар да кездеседі [1].
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Шетелдік аудиторияда оқытылатын ауыз әдебиетінің келесі бір түрі – мақалмәтелдер. Мақал-мәтелдер ғасырлар шежіресі. Мақал-мәтелдер ой дәлелдігімен,
тереңдігімен, ықшамдылығымен ерекшеленеді. Онда өмірдің сан алуан құблыстарына
баға беріліп, үлкен түйін жасалады. Халық даналығы үлкен ойды аядай қалыпқа
сыйғызып, асқан шеберлікпен танытқан. «Көп сөз-көмір, аз сөз-алтын» дегендей, мақалмәтелдің өн бойынан поэзияға тән жинақылық, үнділік, саздылық, ұйқас, ырғақты
кездестіреміз. Онда басы артық бір сөз болмайды. Барлығы өз орнында.
Мақал-мәтел туралы толық ақпарат беріп, өмірде алуан түрлі жағдай мен мағынада
кездесетін мақал-мәтелдермен таныстырып, оның қандай жағдайда қолданатындығы
туралы ақпарат беріледі. Тыңдаушылар мақал-мәтелдерді оқып, түсініп болған соң, өз ана
тіліндегі мақал-мәтел және өздері оқыған, танысқан мақал-мәтелдермен салыстырып,
айтып берулерін қамтитын жаттығулар топтамасы іске асырылады. Бұл студенттің
тақырыпты қалай меңгергендігін, сонымен қоса ойын еркін әрі тиянақты жеткізуіне
септігін тигізеді. Ал осы тақырыпқа байланысты слайд-шоу үлгісін төмендегіше ұсынуға
болады. Мұндай иллюстративті материалдар (визуалды түрде берілген) теориялық
тұрғыдан алған білімін нақтылай түсуге көмектеседі. Мысалы,

Ертегі – фольклордың негізгі жанрларының бірі. Ертегі жанры – халық прозасының
дамыған, көркемделген түрі, яғни фольклорлық көркем проза. Оның мақсаты –
тыңдаушыға ғибрат ұсынумен бірге эстетикалық ләззат беру. Ертегінің атқаратын қызметі
кең: ол әрі тәрбиелік, әрі көркем-эстетик. Ертегінің бүкіл жанрлық ерекшелігі осы екі
сипатынан көрінеді. Сондықтан ертегілік прозаның басты міндеті – сюжетті барынша
тартымды етіп, көркемдеп, әрлеп баяндау. Демек, ертегі шындыққа бағытталмайды, ал
ертекші әңгімесін өмірде болған деп дәлелдеуге тырыспайды [2, 33].
Түрлері:
Ертегілері жанрлық әрі сюжеттік құрамы жағынан әр алуан. Ол іштей бірнеше
жанрға бөлінеді: жануарлар туралы ертегілер; қиялғажайып ертегілер, батырлық
ертегілер; хикаялық ертегілер, сатиралық ертегілер. Мысалы,
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Сюжеттері тек қазақтың өзіне тән ертегілермен қатар, басқа елдермен ортақ сюжетке
құрылған ертегілер де бар. Олардың көбі тарихи-типологиялық жағдайда пайда болған,
біразы тарихи-генетикалық, яғни туыс халықтарға ортақ болып табылады, кейбірі тарихимәдени байланыс нәтижесінде қазақ жұртына тараған. Сол себепті қазақ ертегілерінде таза
ұлттық та, халықаралық та, көшпелі сюжеттер де қатар өмір сүрген [2]. Міне, осындай
ертегі түрлерімен таныстырып, белгілі бір тақырыпта жазылған ертегімен таныс болады.
Шетелдік аудиторияда қандай да бір жаңа тақырыпты бастар алдында мәтінде кездесетін
жаңа сөздермен, етістіктер тобымен, олардың басқа сөздермен байланысына назар
аударып, танысққан соң ғана мәтінді оқуға көшеміз. Мәтінді оқуда орындалатын қазіргі
уақытта тіл үйретуде қолданылып жүрген тапсырмалар түрлерін қолданамыз. Олар:
мәтінге дейінгі, мәтін бойынша, мәтіннен кейінгі тапсырмалар т.б.
Шешендік сөздер – қоғам өміріне, табиғат құбылыстарына байланысты терең ой,
бейнелі шебер тілмен айтылған халық шығармасы, тапқырлық сөздер мен тұжырымдар
қазақ ауыз әдебиетіндегі шағын көлемдегі дидактикалық жанр. Жанр мазмұнына қарай
шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау болып үш салаға бөлінеді [2]. Шешендік
сөздердің анықтамасымен таныстырғаннан кейін қазақ тарихында, әдебиетінде өмір
сүрген атақты шешендермен, олардың айтқан ұлы, дана сөздерімен жақынырақ танысуға
мүмкіндік туады. Олар: Майқы би, Жиренше шешен, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би.
Олар туралы қазіргі әдебиетте кездесетін, ауызша тараған әңгімелер, аңыздар туралы
мысалдар келтіріп, шешендердің аузынан шыққан дана сөздерді ұғынып, оның
мағынасына терең үңілуге ұмтылдырамыз. Әрбір тақырыпты өтуде көрнекілік құралдар
қолдану тиімді әдістердің бірінен саналады. Сабақ шетелдік аудиторияда жүретіндіктен
оларға көзбен көріп, құлақпен тыңдап, ұстап сезінетін материалдар молынан болғаны жөн.
Сол арқылы шетелдік студент тақырыпты нақтылы түсіне алады. Мұндай
көрнекіліктердің, слайд-шоулардың тағы бір пайдасы – алған білімді бекіту болып
табылады. Мысалы,

Ауыз әдебиетінің келесі бір түрі – айтыс. Айтыс – ауыз әдебиетінде ежелден
қалыптасқан поэзиялық жанр, топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз
сайысы, жыр жарысы. Айтыс – синкреттік жанр, ол тұрмыс-салт жырларынан бастау
алып, келе-келе ақындар айтысына ұласқан. Айтыста осыған орай лирикалық, эпикалық,
драмалық сипаттар мол ұшырасады [1].
Айтыс – халық ауыз әдебиетінің ерекше бір түрі. Сонымен бірге аудиторияда
айтыстың түрлерін топтастырып, слайд түрінде көрсетіп таныстырамыз. Және де қазіргі
заманғы айтыстың түрлерімен салыстырып көрсетіп, аудио-визуалды материалдар
қолданамыз.
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Айтыс туралы тақырыпты бекіткен соң, тіл үйренушілерді өз ойын ортаға салу,
пікірін білдіру сынды монологтық тапсырмалар орындауды ұсынамыз. Яғни тыңдаушы өз
елінде осы айтыс өнеріне ұқсас келетін ауыз әдебиетінің түрімен таныстырып, оның
қазіргі уақытта халық арасында кең тараған немесе тарамағандығын, сонымен қоса бұл
өнер түрінің жойылған жойылмағандығын айтып өтеді. Осындай тапсырма түрлері оның
жаңа тықырып бойынша алған білімін шыңдап, есінде мықтап сақталуына ықпалын
тигізеді.
Лиро-эпостық жырлар ғашықтық жырлар – лирикалық әрі эпикалық шығарма. Оқиға
желісі бірін-бірі құлай сүйген екі жас арасындағы махаббатқа құрылады. Көпшілігінің
оқиғасы сүйгеніне қосылуды аңсаған, жастарға ескі салт-сана қарсы тұрып, мерт қылумен
аяқталады. Лиро-эпостық жырларларда халықтың тұрмыс-салт, әдетғұрпы, нанымсенімі,
көңілкүйі көбірек суреттеледі. Лиро-эпостық жырларда кейіпкерлер батырлар емес,
карапайым адамдар. Екі жастың бір-біріне деген сүйіспешілігін жырлайтын эпостарда,
негізінен, махаббат отына жанған қыз бен жігіттің қосыла алмай, трагедияға ұшыраған
тағдыры баяндалады. Әдетте, олардың бақытына кедергі болатын нәрсе – ата-аналардың
қарсылығы немесе қызға ғашық басқа жігіттің жауыздығы, не болмаса екі рудың
араздығы болып көрсетіледі [1].
Ғашықтық жырлар көп вариантты болып келеді. Оның себебі, көп замандар бұл
жырлар ауыздан-ауызға тарап, біреуден біреу жаттап алу арқылы кейінгі ұрпаққа жетіп
баспаға іліккен.
Қазақ халқының лиро-эпостық жырлары: «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек»,
Айман-Шолпан», «Күлше қыз», «Құл мен қыз», «Мақпал қыз», «Есім-Зылиқа».
Бұл бөлімде де техниканың көмегіне жүгініп, көрнекілік материалдар әзірленіп
қолданылады. Сонымен бірге мәтін бойынша жұмыс кеңінен жүргізіледі. Тіл
үйренушілерге қиындық тудыратын сөздер мен сөз тіркестерінің мәні ашылып, контексте
беретін мағынасына тереңірек үңіліп, қарапайым мысалдар келтіріледі.
Мұндай тапсырмалар тіл үйренушінің ойын еркін, нақты жеткізуіне, пәнді оқуда
алған білімін пайдалануға, мәтінді қандай дәрежеде түсінгендігін тексеруге үйретеді.
Осындай жүйеде құрастырылған мәтіндер мен берілген тапсырмаларды қазақ тілін
үйренуші шетел азаматтарымен бірге, қазақ тілін үйреніп жатқан барлық саладағы
оқырмандарға ұсынуға болады.
Кез келген шығарманы оқыту барысында мәтінді дұрыс талдай және мәтінмен дұрыс
жұмыс жүргізе алу сауаттылық пен шеберлікті талап етеді. Осы қасиеттер болғанда ғана
сабақтың алдына қойған мақсаттарына оңай әрі дұрыс жетуге болады.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются современные методы преподавания казахской литературы, а
именно устного народного творчества. Устное народное творчество – это духовное наследие,
бесценный источник и богатство каждого народа. Наряду с указанными эффективными методами
обучения анализируются некоторые виды упражнений при работе с текстами, рассматривается
использование широкого спектра современных технических средств. Все эти действия
способствуют формированию у обучаемых коммуникативных и аналитических навыков для
полноценного и глубокого понимания студентами представленных текстов. Вместе с этим широко
рассматривается сравнительный метод обучения в аспектном преподавании казахской литературы
в иностранной аудитории, так как этот подход способствует правильному и точному пониманию
прочитанного текста. А так же в данной статье на примере слайд-шоу презентации
рассматриваются трудности восприятия устного народного творчества.
RESUME
In the article modern methods of teaching the Kazakh literature namely folklore are considered.
Folklore is a spiritual heritage, an invaluable source and wealth of each people. Along with the specified
effective methods of training some types of exercises during the work with texts are analyzed, the use of a
wide range of modern technical means is considered. All these actions promote the formation at the
trainee communicative and analytical skills for full-fledged and deep understanding of the presented texts
by the students. Together with it, the comparative method of training in the aspect of teaching the Kazakh
literature to the foreign audience, as this approach promotes the correct and exact understanding of the
read texts, is widely considered. And also in this article on the example of slideshow presentation the
difficulties of the folklore perception are considered.
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Аннотация
Мақалада
мектеп
оқушыларының
экологиялық белсенділігін қалыптастырудың
психологиялық қыры зерделенген. Табиғи ортада
болатын субъективті қарым-қатынастың негізгі
компоненттері мен параметрлері бойынша
экологиялық
белсенділікті
қалыптастыруға
бағытталған
экопсихологиялық
зерттеу
әдістерінің ерекшеліктері қарастырылған.
Түйін сөздер: экологиялық белсенділік,
экологиялық
бағдар,
мектеп
оқушылары,
субъективті қарым-қатынас, экопсихологиялық
диагностикалау әдістері.
Экологиялық
белсенділік
ұғымын
дәйектеуде әлеуметтік-психологиялық, әдістемелік тұрғыда оған жуық психологиялық
категориялар мен түсініктерге сүйенуді қажет
етеді. Әлем бейнесі-индивидтің өзі туралы,
басқалар жайлы, қоршаған орта туралы біртұтас,
көпдеңгейлі жүйенің көрінісі десек, осы жүйедегі
бірден-бір деңгей табиғатқа тиесілі екендігі
белгілі. Себебі, табиғат-қоршаған орта ақиқатының маңызды компоненті. Объективті ақиқатты
сипаттайтын бұл бейне, екінші жағынан,
субъективті де, өйткені әрбір индивид өзінің
белсенділігі мен қандай да бір ықпалы арқылы
оны белгілі бір деңгейде өзгертіп қабылдайды.
Күнделікті тіршілікте табиғи орта және
оның нысандарымен қарым-қатынаста болатын
адамның тұлғалық мінез-құлық ерекшеліктеріне
байланысты бір нысанға бірдей жағдайда
реакциясының әртүрлі болуының психологиялық
жағына қарапайым мысал келтіруден ойымызды
бастайық. Жол торабынан өтіп бара жатқан
қоңызды байқаған бір топ баланың әр түрлі
қылық көрсету нұсқаларын келтіруге болады: 1)
қоңызды мыжып кету – агрессивті қарымқатынас; 2) қанаттарын жұлып тастау немесе
жіпке байлап айналдыру – садизм; 3) қорапшаға
салып сақтап, басқа баламен реті келсе ұсақ
заттарға айырбастау – прагматикалық; 4) инеге
қадап кептіру – еліктеу (мектепте көрген
энтомологиялық жиынтықтардағы кептірмелер
сияқты); 5) үйге әкеліп, қоңызды күту үшін шөп
салынған ыдысқа орналастырып баптау –
практикалық қарым-қатынас; 6) қоңызға мұқият
шүйлігіп зерделеп, қалай аталатынын анықтап,
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кітаптардан ол туралы мәліметтермен танысу – танымдық қарым-қатынас; 7) қоңызға
қарап сүйсініп, босатып жіберу – эстетикалық мінез-құлық; 8) жолдағы қоңызды алып көк
шөпке қарай жіберу – этикалық қарым-қатынас; 9) қоңызға мән бермеу – индифферентті
қарым-қатынас т.с.с. Баланың табиғат нысанына қарым-қатынасынан көрінген бұл жағдай
ондағы қалыптасқан экологиялық мінез-құлқын білдіреді. Демек, психикалық қарымқатынасты тұлғаның іс-әрекеттері мен қылықтарының жеке мінездемесін сипаттайтын,
белсенді таңдап алынған ұстаным ретінде қарастырылады [1].
Қалыптасқан субъективті қарым-қатынас жүйесіндегі адамның қылықтары мен
әрекеттерінің детерминділігін және әдіснамалық аппаратын дәйектеген Б.Ф.Ломов,
тәрбиелік іс-әрекеттің тиімділігі, ең бастысы, тұлғаның субъективті қарым-қатынасын
қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ете алатындығымен сипатталатындығына
тоқталады [2]. «Субъективті қарым-қатынас» ұғымы, «бағдар», «тұлғалық мәнділік»,
«аттитюд» ұғымдарымен сабақтас. Тұлғаның орталық модификациясын ашатын «бағдар»
ұғымы тұлғалық-мәнділік қоғами орныққан мағынасымен өзара байланыстылығын;
аттитюд – межелеген әлеуметтік бағдар бойынша субъективтілікті білдірсе, субъективті
қарым-қатынас тұлғаның субъективті әлемінің діңгегі іспеттес.
Айтылған тұжырымдар мен пайымдаулардың сабақтастығында келесі әдіснамалық
мәселе туындайды: шын мәнісінде табиғатта болатын қарым-қатынастың қайсысын тиімді
деуге болады және оны психологиялық тұрғыдан қалай сипаттайды?..
Субъективті қарым-қатынасты зерттеу назарына алған ресейлік психологтер
С.Д.Дерябо мен В.А.Ясвин алдыңғы зерттеушілердің еңбектерін арқау етіп тиімді
өлшеудің параметрлік тың жүйесін ұсынып, оны: «Тұлғаның қатысы бар барлық қарымқатынастар объективті бола бермейді, тұлға үшін олар сөзсіз «субъективті бояуда»
қабылданады», - деп негіздеген [3]. Сонымен, субъективті қарым-қатынасының негізі
тұлға қажеттіліктерінің әлем нысандары мен құбылыстарынан әсерленуі болып табылады.
Субъективті қарым-қатынас мынадай параметрлермен сипатталады:
- мазмұнды-құрылымдық – ауқымдылық параметрі: қажеттіліктердің қандай
объектілер мен құбылыстардан әсерленуін білдіреді;
- динамикалы-құрылымдық – қарқындылық параметрі: субъективті қарым-қатынас
қандай салаларды және қандай деңгейде байқалуын көрсетеді;
- саналы меңгеру дәрежесі: тұлғаның табиғат нысандары мен құбылыстарына
әсерлену қажеттілігі қаншалықты мөлшерде екендігі, яғни тұлға осыған қатысты
қаншалықты өзіне есеп бере алатындығын аңғартады.
Субъективті қарым-қатынас жануарлар, құстар немесе өсімдіктер әлеміне әр түрлі
пәрменде байқалуы мүмкін. Әлдекімге жай ғана құстар туралы тарихи оқиғаларды тыңдау
жағымды әсер етеді, егер осымен ғана шектелсе – қарым-қатынас қарқындылығының
төмендігін аңғарамыз. Ал енді бір «фанат» сол құсқа ерекше қызығушылық танытатыны
сонша, ол туралы неғұрлым көп мағлұматтар алып, оны зерттеу мақсатымен мыңдаған
шақырым жерлерге барып, әр түрлі қиындықтар мен кедергілерден өтеді. Бұл –
қарқындылық деңгейінің жоғарылығын білдіреді.
Соңғысы, адамдар өздерінің жануарлар мен құстарға құштарлығын әртүрлі деңгейде
саналы байқауы мүмкін: кейбіреуі бұл үшін өзіне соншалықты есеп беріп, мән бермейді.
Ал енді біреулер зоологияны сүйікті кәсібіне айналдырып, өмірінің мәні етеді.
Субъективті қарым-қатынастың психологиялық, әрі педагогикалық мінездемесін беруде
әсіресе қарқындылық параметрі көрсеткіштерін қарастыру маңызды. Бұл біздің көтерген
мәселеміз экологиялық белсенділікті қалыптастыруға жуығырақ, өйткені қарқындылық
табиғи ортаға қарым-қатынастың қандай салада және қандай деңгейде байқалатындығын
неғұрлым дәлірек анықтайды.
Орта буын оқушыларының экологиялық белсенділігінің қалыптасуын зерттеуге
келесі экопсихологиялық әдістер таңдап алынды: С.Д.Дерябо және В.А.Ясвиннің
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«Натурафил» әдісі; Тұлғаның экологиялық бағдарын диагностикалаудың вербальды
ассоциативті әдісі (ЭБҚП); «Альтернатива» әдісі.
С.Д.Дерябо және В.А.Ясвиннің адамның табиғатқа субъективті қарым-қатынасының
қарқындылығын диагностикалау әдістеріне қысқаша сипаттама беруге болады.
Авторлардың қарқынды қарым-қатынас дегені «оның қандай салада немесе қандай
деңгейде байқалатын қарым-қатынасын көрсететін динамикалық-құрылымдылық
сипаттамасы» болып табылмақ [4, 5]. Мысалы, «Натурафил» сауалнамасы теориялық
талданған қарқындылықтың 4 құраушыларына сәйкес 4 негізгі шкалалардан тұрады:
перцептивті-аффективтік шкала (ПА), когнитивті шкала (К), практикалық (ПК), қылықтық
шкала (Қ).
1) Перцептивті-аффективті шкала табиғи ортаға қарым-қатынасты қамтитын
эстетикалық, этикалық, витальді сипаттағы тұлға «эталондарының» аффктивті нышандар
жүйесіндегі өзгерістер деңгейін диагностикалауға бағытталған.
2) Когнитивті шкала сананың құрамдас бөлігі ретінде тұлғаның еркіндігін,
тәуелсіздігі мен өзін қоршаған ортаның жағымсыз факторларына тұрақтылығын қамтитын
қасиеттері, қабілеттерімен жүзеге асатын білімдер жүйесі болып табылады. Сондықтан
когнитивті шкала табиғат нысандарымен қарым-қатынаста сол нысандар туралы
мәліметтер іздеу, дәйектеу, өңдеуге дайындығынан байқалатын танымдық белсенділік пен
түрткілер өзгерісінің деңгейін диагностикалайды.
3) Тәжірибелік шкала табиғи орта және оның нысандарымен прагматикалық емес,
тәжірибелік байланысқа даярлығы мен ұмтылысынан байқалатын іс жүзіндегі
экологиялық іс-әрекетінің бағыттылығы мен оған итермелейтін түрткілерді
диагностикалайды.
4) Қылықтық шкала тұлғаның табиғатпен қарым-қатынасы және оның өзгерістеріне
сәйкес көрініс беретін белсенділік пен қылықтарындағы өзгерістерді диагностикалауға
арналған.
Перцептивті-аффективтілік компоненттің даму деңгейі жоғары адам нысандармен
өзара қарым-қатынаста оларды неғұрлым терең «сезінуге», «байқауға», «тыңдай білуге»
қабілетті.
Мысалы, егер «қарапайым» адам бұл-бұл әуенін жай ғана естіген болса, нағыз
әуесқойлар әуеннің оннан аса түрлерін ажырата білуге қабілетті екен. Адамның табиғатты
эстетикалық қабылдауына талдау жасаған Д.Лукач оның маңызды әлеуметтік деңгейін
атап өтеді.
Зерттеушінің пікірінше, тұлғада табиғат нысандарымен қатынаста әрқашан өзіндік
бағалау мүмкіндігі басым тұрады. Өмірде кездесетін адекватты емес әлеуметтік
эстетикалық стереотиптерден «эталондардан» еркін, ада болу да перцептивтіаффективтілік компоненттің даму деңгейінің көрсеткішін анықтайды. Мысалы,
стереотиптер «ұсқынсыз бақаларға», «тұрпайы көртышқандарға» немесе «түршігерлік
қырықаяқтарға» т.с.с. болған қарым-қатынастарды жатқызуға болады. Мұндай жағдайда
адамның «зұлым» жыланның әсем қозғалысынан сұлулықты көре білуі, оның экологиялық
икемділігіне сүйсіне білуі сияқты қабілеттері де оның табиғатқа субъективті қарымқатынасының перцептивті-аффективтілік даму деңгейін аңғартады.
Екіншіден, субъективті қарым-қатынастың перцептивті-аффективті компонентінің
қалыптасу деңгейі эмпатия және теңдестіру арқылы жүзеге асатын нысандарға болған
витальды қатынастың ықыластылығымен сипатталады. Мысалы, кейбіреулер боранды
қыстың аязында кіреберісте бүрісіп тұрған итті байқағанда жанашырлық сезімде болса,
енді бірі тіпті елемеген сыңай танытады, яғни адам табиғи нысанмен байланыста
эмпатияға және өзін оның орнына қоя білу, ұқсатып салыстыруға қабілетті.
Үшіншіден, перцептивті-аффективтілік компонент қарым-қатынас нысандарын
этикалық игерумен сипатталады. Басым көпшілігіміз табиғатқа байланысты қарымқатынаста оларға ерікті немесе ерікті емес адами моральды өлшемдерді қолдануға бейім.
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Мысалы, біз өз балапандарын бөтен ұяларға тастап кете баратын көкектің «өнегесіз»
қылығын моральды тұрғыда теріс бағаламай қоймаймыз, сонымен қатар балапаны бар
орыннан жыртқышты аулақтату үшін жаралы кейіп танытып жата қалатын құрдың
«мейірбандықпен өзін құрбан етуін» құрметпен бағалаймыз.
Ең қызықтысы сол, кейбір жағдайларда табиғат әлемін қабылдаудың этикалық
аспектісі витальды сипатқа кереғар болу жағдайлары да кездесіп жатады. Мысалы, біз
құрбанын «азаптап» жатқан жыртқышты байқасақ, оның қылығын садистік өлтірушілік
деп талқылап, эмоциялық жағымсыз қарым-қатынас танытамыз. Бұл тұста жыртқыштың
витальды көрінісіне қатысты эмпатия мен теңдестіру артта қалды, өйткені біз құрбан
болған жануарға қатысты процестермен оны ығыстырып тастадық және бұл жағдайдың –
табиғи заңдылық екендігін ескермейміз.
Қылық – бұл әрдайым әлеуметтік мінез-құлық бірлігі деген анықтама бере отырып,
Ломов тұлғаның өзіндік субъективті қарым-қатынасын танытушы осы қылық болып
табылады,-деп топшылайды [2]. Яғни практикалық компонент – бұл «өзім үшін»,
қылықтық компонент – «басқалар үшін» дегенді меңзейді. Мысалы, үйдегі мысықты
тамақтандыру – практикалық әрекет, сырттағы бөтен мысыққа тамақ беру – қылық;
демалыс күндері бау-бақшада қазба жұмыстарымен шұғылдану – практикалық әрекет,
арнайы саябаққа барып, ағаш түбін үйілген қоқыстардан тазарту – қылық.
Белсенділікке талдау жасаған С.Д.Смирнов, оны материалдық тасымалдаушыларды
ұйымдастырудың күрделі үдемелі функциялары ретінде қарастырып, «белсенділіктің
прогрессивті өзгерісінің маңызды бағыты бейімделу, икемделу үдерісінен жүйе
тіршілігінің сыртқы жағдайларын белсенді құру мен түрлендіру үдерісіне өту болып
табылады [6]. Бұл жүйенің ішкі анықтығын дамыту мен сақтауға ұмтылу қажет»- деген
ойына сүйене отырып, біз оның маңыздылығын экологиялық белсенділікті қалыптастыру
мәселесінде практикалық тұрғыда ұстану қажеттілігін аңғардық.
Белсенділік жеке басқа тән, маңызды бір қасиет болып саналады. Белсенділік
психиканың сапа көрсеткіші ретінде қажырлылықты, ынталылықты, жігерлілікті,
тынымсыздықты білдіреді [7].
Бүгінгі күні өмір темпі, даму жылдамдығына ілесу адам бойындағы белсенділік
қуаттарын арттыру мәселесін қойып отыр. Оның дамып, қалыптасуы мектеп
қабырғасында оқу үрдісінде және сабақтан тыс тәрбие жұмыстарында іске асады. Осы
орайда, оқушыларға экологиялық білім берудің негізгі міндеті олардың бойында табиғатқа
деген оңтайлы, лайықты субъективті қарым-қатынасты дамыту, табиғатты құндылық
ретінде бағалауға ықпалдасу болып табылады. Бұл тұрғыда, «қарым-қатынас»
категориясы экологиялық тәрбиенің біртұтас жүйесін құраушы рөлді атқаратынын ескеру
аса маңызды деп есептейміз.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы формирования экологической активности учащихся
школы и методы экопсихологического диагностирования обучающихся.
RESUME
The authors of the article considered the problems of forming ecological activities of the
schoolchildren and the methods of ecological and psychological diagnosis of the research.
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Аннотация
Мақалада бастауыш мектеп жасындағы
балалардың үрей, мазасыздану мәселелері
қарастырылады.
Олардың
пайда
болу
себептерінің психологиясы әр түрлі ғалымдардың
еңбектеріне талдау жасау арқылы теориялық
тұрғыдан тұжырымдалады.
Түйін
сөздер:
психология,
үрей,
мазасыздану, эмоцияналды қалып мәселесі,
психикалық қасиеттер.

А.С. Қосжанова
«Тұран-Астана» университеті,
магистрант

Үрей,
мазасызданудың
пайда болу
себептерінің
психологиясы

Жас баланың сезімінің дұрыс дамуы
жөнінде дала ойшылдарына жүгінгенде әлФарабиден бастау алатын «һауас, иманигүл,
жауанмәртлік» хақындағы ойларын басшылыққа
аламыз. Әл-Фарабидің осы ойларын Абай өз қара
сөздерінде дамытады. Абай қара сөздеріндегі
«Һауас» деп аталатын ұғым, адам сезімі және оны
дамыту мәселесін қозғайды. 38-қара сөзінде
адамның сезімі және ізденіс барысындағы
кедергілердің ықпалы туралы терең толғап, сабыр
мен сабырсыздық, қиянат пен зорлық, махаббат
пен ләззат мәселесін мұсылмандық тұрғыдан аша
көрсетеді. Сондай-ақ Абай қазақ халқының
балаға
деген
қажеттілігі
мен
оның
педагогикалық-психологиялық
тұрғыдан
дамытудың
үйлеспейтін
тұстарын
сынап
көрсетеді (7-10 сөздер) [1].
Мағжан Жұмабаев эмоция, ішкі сезімдер
түрлері және олардың жағымды, жағымсыздығы
туралы дербес тоқталып айта келіп, осы
сезімдерді тәрбиелеу қажеттігіне тоқталады. Бала
мазасыздану туралы қорқу сезімінде баса айтады.
«Қорқу сезімі – адам жанында бір бақытсыздық
күткенде болады», - деп оны терең талдай
отырып, «Бала тым қорқақ келеді. Мұның себебі
– баланың қиялы тым тірі һәм денесі әлсіз» –
деген ұтымды ой айтады. Алдымен баланың
қорықпауына мән беру керектігі, жасында қорқақ
болған
баланың
ерлік
істерге
бара
алмайтындығымен түйіндейді [2, 45].
Кіші мектеп жасындағы оқушылардың
бойында мазасыздану күйі ұзақ уақытқа
созылатын болса, бұл ол баланың жүйке
жүйесінің жұмысына әсер етеді. Нәтижесінде
уақыт өте келе, астения дамиды, яғни жүйке
бірте-бірте тозады, әлсірейді. Астения кезінде
шаршау жиілейді, жұмысқа деген бала
қабілеттілігі
төмендейді,
зейін
қоюлары
нашарлайды, естері әлсірейді.
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Үнемі бола беретін нәтижесіздік жағдайы уақыт өте келе, шындыққа деген
пессимистік қатынасты, көзқарастың пайда болуына және депрессивті күйдің өріс алуына
себепші болады. Әдетте мінез-құлықтық қиындықтар дегенді әдебиеттерде немесе
сөздіктерде "мектептік мазасыздану" деген терминімен түсіндіріп жүр.
Мектепке жаңа келе салып, бірден бала мектеп оқушысы бола қоймайды.
В.В.Давыдов пікіріне сай, бұл қалыптасу, яғни мектеп өміріне ену бүкіл бастауыш кезеңі
барысында жүзеге асады [3, 62]. Мектепке дейінгі балалық шақтың сипат, ерекшеліктері
бүкіл бастауыш мектеп кезеңін сипаттайтын болады. Баланың психологиялық
қиындықтарға тап болуының алғы шарттарының бірі - оның "әлеуметтік жаңа даму
жағдайына" енуі, яғни ішкі жаңа бағыт-бағдарының өзгеруі. Мұның барлығы баладан
күрделі психологиялық қайта құрылуды талап етеді. Ал келесі бір қиындықтар түрі
субъективті алғышарттар арқылы туындайды. Ол алғышарттар: балабақшаға барып жүріп,
барғысы келмеу ниеттерінің орнығуы; мектеп оқушысы болып қалыптасуды
кешеуілдететін бірқатар жеке-дара ерекшеліктер, яғни тұйықтық, агрессивтілік,
мазасыздық, ұқыпсыздық т.б.
Балалардың бастауыш мектептегі түрліше қолайсыздық жағдайлары психиатриядан
алынған "дезадаптация" терминімен анықталады. Дезадаптацияны құрайтын шарттардың
бірі оқу мотивациясы, үлгерімнің төмен болуы және аса жоғары дәрежедегі мазасыздану
проблемасы болып табылады. Атақты психолог Л.С.Выготский 1930-жылдары былай
деген болатын: "Бала әлеуметтік ситуацияның бір бөлігі, баланың қоршаған ортаға және
ортаның балаға деген қарым-қатынасы бастан кешулер және баланың өз іс-әрекеті арқылы
беріледі. Қоршаған ортаның күші баланың бастан кешулері арқылы бағыттаушы маңызға
ие болады. Бұл дегеніміз, баланың бастан кешу жағдайларын терең іштей талдауға
міндеттейді" [4, 185]. Эмоциялық күй-қалып жөнінде Қазақстанда жазылған еңбектер де
бар. Мысалы, айтып кететін болсақ, М.В. Кузубованың "Жасөспірімдік шақтағы
мазасыздану жайлы" және А.Л. Ескендірованың "Агрессияға" байланысты,
З.Б.Мадалиеваның мазасыздануға қатысты кандидаттық диссертация жұмыстары осы
тақырыптар жөнінде ізденушілерге бағыт-бағдар болады.
Профессор С.М. Жақыпов өзінің "Оқыту процесінде студенттердің танымдық ісәрекетін басқару" еңбегінде мынадай құнды пікірді алға тартады. "Бірлескен іс-әрекет
жағдайында эмоциялар санаға жекелеген ұғымдар жөнінде белгі береді. Бірлескен ісәрекетте бір субъектінің эмоциясы өзге субъект үшін жеке мән-мағына жайлы белгі
ретінде болуы мүмкін [5, 175].
Еңбектерге, әдебиеттерге терең талдау жасай отырып, бастауыш мектеп кезеңі өте
еліктегіштігімен дараланады деген қорытындыға келеміз. Жан Пиаже айтқандай, бұл
кезең – интуитивті ойлау кезеңі, яғни бала нақты әрекет-амалдарды орындай отырып,
нағыз ойлау, логикалық ойлауға көшеді. Осы ойлауда міндетті түрде эмоциялық күй қатар
жүреді [6, 51]. Осы жас кезеңінде мазасызданудың туындауы түрлі факторларға
байланысты, яғни социометриялық статус, жас кезеңі, отбасы жағдайы және т.б.
Мазасыздану өзге эмоционалды қалып сияқты бастауыш мектеп оқушысының мінезқұлқына әсер етеді және бұл қалып түрлі іс-әрекет түрімен, оның ішінде ақыл-ой
әрекетімен тығыз байланысты. Жалпы, педагог, ересек, ата-аналар осы жас кезеңінің түрлі
даму ерекшеліктерін қатаң түрде ескеріп, тиісінше психокоррекциялық жаттығуларды
әдістемелік тұрғыда дұрыс өткізе білулері тиіс.
Адамның көптеген психикалық қасиеттерінің негіздері нақ осы бастауыш мектеп
жасында қалыптасады және әдетке айналады. Мектепке келген бойда кездесетін
қиындықтар түрлері, мысалы, мектеп тәртібіне байланысты, әлеуметтік қарым-қатынас
(мұғалім, сыныптағылар, отбасындағы). Осы қиындықтармен соқтығыса отырып, балалар
мазасыздануды бастан кешіріп отырады.
Эмоционалды қалып проблемасы адамды әуел бастан-ақ қызықтырды. Өйткені, нақ
осы біздің эмоцияларымыз сол немесе өзге істерді орындауға және шешім қабылдауға
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итермелейді. Психология ғылымының жас ғылым екендігіне қарамастан, психологиялық
білімдер төркіні антикалық философтар мен дәрігерлер еңбектерінен бастау алады. Ежелгі
грек философы Платон, философия мен психологиядағы идеалистік бағыт өкілінің
пікірінше, эмоциялар жоғары, "интеллектуалды" және төменгі қанағаттануларға бөлінеді
[7]. Платонның шәкірті Аристотель "Жан туралы" трактатында үш түрлі жан түрін
анықтады және сезімнің міндетті түрдегі заттылығын, эмоцияның сипатын айқындады [8].
Ежелгі гректік философияда эмоция жайлы Эпикур еңбектерінде құнды пікірлер
айтылады. Ғалым жан күйзелісін, қорқыныш сезімін, мазасызданудың сана-сезімнің
адасуы деп түсіндірді. Эпикур пікірінше, адам үшін сезімнен артық даму жоқ. Осы орайда
ғалымдар аффективті қалыппен күресудің бірқатар жолдарын ұсынады, яғни олар:
1) аффекті сырттай байқалуға ауыспауы тиіс: сырттай байқалу аффектіні нығайтады
(мұнда ішкі, эмоционалды реакциялар сыртқы мінез-құлықпен байланыста болады.
2) өзге әрекетке ауысу яғни, қорқыныш кезінде ерлік пен шыдамдылық үлгісін, ал
мазасыздану кезінде тыныш күйді еске түсіру.
Бұл сияқты ұсыныстар, зейінді өзекті қалыптан ауқымды қалыпқа ауыстыру қазіргі,
яғни психотерапевтикалық бағыттарда, мысалы нейролингвистикалық бағдарламада
ұсынылады (NLP).
3) эмоцияларды үнемдеу оның қарқынын бәсеңсітеді.
4) iс-әрекет пен аффект арасында ара қашықтықты құру.
Мысалы, атақты философ Ф.Декарт өзінің философиялық тұжырымдамаларында
эмоцияның психофизиологиясына үлкен мән береді, яғни тыныс алу, қан қысымы,
пульстің өзгеруі сияқты өзгерістердің табиғаты туралы жазды [9]. Сезімдер проблемасы
жайлы "этика" деген еңбегінде Б. Спиноза түбегейлі қарастырды [10]. Л.С. Выготский, Б.
Спинозаның еңбегіне орынды баға берді. Б. Спиноза бойынша, адам тәні табиғатынан
аффектілер шығады. Ол үш негізгі аффект түрін бөліп көрсетеді: қанағаттанбау,
қанағаттану және қалау. Адамға зиян келтіретін аффектілер: қайғыру және жек көру.
Жаратылыстану ғылымдарының қарқынды дамуы біздің зерттеу пәндерімізге де өз әсерін
тигізбей қойған жоқ. Адам табиғаты жөнінде революция жасаған ғалымдар Ж.Б. Ламарк,
Ч. Дарвиндер пайда болды [11]. Жаратылыстанушы Ч. Дарвин өзге проблемаларымен
қатар эмоцияларды да зерттеді. "Адамда және жануарларда эмоцияның пайда болуы"
деген 1872 ж. еңбегіндегі жүйеленген зерттеулер оны мынандай қорытынды жасауға келіп
жеткізді: «Біздерді ым-ишарат арқылы бейнеленетін сезімдеріміз эволюциялық процесс
нәтижесі болып табылады». Ч. Дарвин эмоциялардың байқалуын бас салып төну мен
қорғануда көрінетін сақталып қалған әрекеттердің қалдығы деп қарастырды.
Жануарлардың әлеуметтеніп дамуына орай бұл қимыл-қозғалыстар дербес рөлге ие болды
[12].
Мазасыздануды талдау З.Фрейдтің тұжырымдамасын назардан тыс еш қалдырмайды.
Осы проблеманы теориялық тұрғыда зерттеуді бастаған осы З.Фрейд болды. Ғалым
бөлген мазасыздануды тудыратын жағдайлар мыналар:
а) қалаған объектіні жоғалту, мысалы, ата-анасынан немесе жақын досынан
айрылған бала т.б.;
б) махаббат сезімінің жоғалуы.
Ресей ғалымы А.М. Прихожан өзінің "Жасөспірімдер арасындағы тұлғааралық
мазасыздануға психологиялық талдау" деген еңбегінде мазасыз (қорқақ) адамдар:
бастауыш мектеп немесе жалпы бала кезеңде қорқыныш сезімі ақырғы шегіне жетеді деп
жазады [13, 160].
Біз мазасызданудың қолайсыздық қаупін алдын-ала сезумен байланысты,
эмоционалды дискомфортты бастан кешу екенін білдік. Бастауыш сынып оқушылары
алғаш мектепке білім алуға ұмтылуы оның жеке тұлға ретінде қалыптасуына, ішкі
позициясын өзгеруіне әкеліп соғады. Ішкі позиция — баланы оқуға ынталандыратын,
мектепке деген оң эмоциясын қалыптастыратын үгіттеуші орталық. Алғаш мектепке
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қуанышпен барған бала, енді өз алдына үлкен міндеттемелердің бар екенін сезіне
бастайды. Ол мұғалімнің оқушыларға қоятын талабы ата-ананың қадағалауы және т.б.
Еркін ойнап өскен бала бұл талаптарды алып кете алмауы да мүмкін. Осындай
эмоцияларды сәтсіздікке ұшыраған (өзінің сыныптастарымен қарым-қатынасы, педагог,
ата-ананың нашар қатынасы) ішкі позициясы үрейді, қорқынышты тудырады. Қорқыныш
- бала өміріне және сәттіліктеріне төніп тұрған қауіптің мидағы бейнесі. Мазасыздық –
қорқынышты эмоциналды түрде сезіну. Мазасыздану сезіміне алып келетін қорқу
мынадай себептерге байланысты болады: өз қатарларымен дұрыс қатынаста болмау, атаанасының өзара кикілжіңді болуы психикалық жарақат алуы, ата-ана тарапынан қатал
тәртіп т.б. Бұл баланың тіпті ортамен араласпай тұйық болуына немесе ызаланғыш,
ашушаң болуына әкеліп соғады. Үрей, қорқыныш сезімдерін жою үшін кейбір
психологтарымыз баланы мадақтау жоғары бағалау керек деген пікір айтады. Сонымен
қатар, мазасыздану типіндегі эмоционалды сәтсіздік өзіндік бағалауы жоғары балаларда
бақыланған. Олар «ең жақсы» оқушы болуға немесе ұжымда ең жоғарғы деңгей алуға
үміттенді, яғни өз талаптарын жүзеге асыру үшін шындығында мүмкіндігі болмаса да
анықталған сапаларда жоғары талаптанулар болған.
Отандық психологтер балалардағы адекватсыз жоғары бағалау бұрыс тәрбие, бала
сәттілігін үлкендердің асыра бағалауы, асыра мақтау, оның жетістіктерін асырып айту
нәтижесінде қалыптасады деп санайды. Қоршағандардың жоғары бағасы және соған
негізделген өзіндік баға балаға ұнайды. Қиындықтармен және жаңа талаптармен
соқтығысу оның құралмағандығын аңғартады. Бірақ, бала бар күшімен өзінің жоғары
өзіндік бағасын ақтап қалуға тырысады, өйткені ол оған өзін сыйлауды, өзіне жақсы
қатынасын қамтамасыз етеді. Соған қарамастан, бұл балаға әрқашан сәтті бола бермейді.
Оқудағы жоғары деңгейдегі жетістікке үміттене отырып, ол дегеніне жету үшін жеткілікті
дағды, білімге ие болмауы мүмкін, мінездің кері сапалары және белгілері сыныптағы,
құрбылар арасындағы керекті жағдайды алуына мүмкіндік бермейді. Осы арқылы
жоғарғы талаптанулар және нақты мүмкіндіктер арасындағы қарама қарсылық ауыр
эмоциялық күйге алып келуі мүмкін.
Қажеттілігінің қанағаттанбауынан бала санасында сәтсіздікті, сенімсіздікті
мойындауды және өзін сыйлауды жоғалтуға мүмкіндік бермейтін қорғаныс механизмдерін
өндіреді. Ол басқа адамдардан өз сәтсіздігінің негізін табуға тырысады. Сәтсіздіктің
себебі оның өзінде екенін мойындамауға тырысады, оның жетіспеушілігіне
нұсқайтындардың барлығымен қақтығысқа түседі, тітіркендіргіштік, өкпелегіштік,
агрессивтілік танытады. М.С.Неймарк мұны «адекватсыздық аффектісі» – «өзін
әлсіздігінен қорғауға өткір эмоциялық ұмтылу, кез-келген тәсілмен санада өзіне
сенімсіздікке жол бермей, шындықтан қол үзу, баршадан және барлығынан тітіркену және
ызалану» дейді өз еңбегінде. Мұндай күй созылмалы болуы мүмкін және айлар мен
жылдарға созылуы мүмкін. Өзін нығайтуға күшті қажеттілік бұл күндердегі
қызығушылық тек өзіне бағытталуына алып келеді. Мұндай күй балада үрейді бастан
кешірмеуі мүмкін емес. Алғашында үрей негізделген, ол бала үшін нақты қиындықтан
пайда болады, бірақ үнемі баланың өзіне, өз мүмкіндіктеріне, адамдарға қатынасының
адекватсыздығының нығаю шамасына қарай адекватсыздық оның әлемге қатынасының
тұрақты белгісі болады, сонда бала кез-келген өзі үшін кері жағдайлардан қолайсыздық,
сәтсіздік күтетін үрей мазасыздыққа айналады.
Мазасыздану ситуацияға да қатты байланысты, бұл қорытындыны негіздеу үшін,
тексеру сынағы типіндегі ситуацияларды суреттейтін сауалнамалар жасалынды. С.Д.
Спилбергер "Мазасыздану күйі және қасиеті" деп аталатын 20 пікірден тұратын
сауалнаманы жасады. С.Д. Спилбергер бойынша "мазасыздану жеке адам сипаты ретінде
мотивті және жүре қалыптасқан мінез-құлықтық диспозицияны білдіреді". Мәндер мен
Саросзон (1952) мазасыздануды емтихандар ситуациясымен ғана зерттеумен шектелді.
Олардың пікірінше, мазасыздану күшті ішкі тітіркендіргішке реакция болып табылады.
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Олар 37 пікірден тұратын "Тестілік мазасызданудың сауалнамасы" деген әдістемені
жасады [14].
Сонымен, әдістемелік тұрғыдағы әдебиеттерге терең талдау негізінде, біздер келесі
анықтаманы тұжырымдаймыз: мазасыздану жеке адам қасиеті ретінде жүйке жүйесінің
қасиеттерімен және қарым-қатынаста ұзақ уақыт сәтсіздік, қолайсыздық болуымен
анықталады. Ситуативті немесе жағдайға байланысты мазасыздану – нақты ситуациямен
байланысты және одан тыс байқалмайтын мазасыздық күйі, қалпы. Қарым-қатынаста
мазасыздануды күту және оның құрбы-құрдастармен қарым-қатынасына тәуелділігін
анықтау үшін бірқатар эксперименттер жүргізілді.
Бастауыш сынып оқушыларында дүниеге деген белгілі көзқарастар жүйесі жоқ, бірақ
мектептің ықпалы нәтижесінде, сыныптан тыс оқудан, кинофильмдер көруден және
үлкендермен әңгімеден келіп, балаларда оларға еліктегісі, ұқсағысы келетін белгілі бір
мұраттар пайда болады. Осыларға кедергі болатын жоғарыда айтып кеткен мазасыздану
мәселесі бар балаларымызға, ата-ана, мұғалімдер, психологтар өз әсерлерін тигізуі керек.
Мазасыздану бала денсаулығына кері әсер етуші фактор. Ол тек мазасыз балаға ғана емес,
қоршаған ортаға да кері ықпалын тигізеді. Себебі, мазасыз балалар жалпыға қадірлі
болмайды, өздеріне-өздері сенімсіз болады, тұйық, жанасымы кейін немесе керісінше тым
көпшіл, мазасыз болады. Мiне, біз мазасызданудың шығу себептерін, олардың кері әсерін
қарастырдық. Ата-аналар мазасыз балаларының ынтасының төмендеуіне себепші қандай
факторлар екенін түсінуі керек. Ол баламен қарым-қатынасын жөндеу керек. Міне, сонда
ғана қоғамымызда ынжықтық тұйық, салғырт азаматтар саны азаяды.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются психологические проблемы тревоги, опасения. Анализируется ряд
научных трудов разных ученых для выявления причины возникновения тревоги, опасения у
школьников начальных классов.
RESUME
The psychological problems of anxiety, fear are considered in this article. The author analyses a
number of scientific papers of different scientific researchers in order to identify the cause and effect of
anxiety, fear of primary school children.
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Процесс адаптации
молодых супругов

Аннотация
Статья посвящена процессу адаптации
молодых супругов. На основе анализа трудов
исследователей по данной теме автор раскрывает
сущность категории «адаптация», ее виды и
этапы, а также дает определение процессу
адаптации молодых супругов. В статье
обозначены трудности адаптации молодых
супругов, а также даны рекомендации для
успешного прохождения адаптации.
Ключевые слова: адаптация психологическая, ролевая адаптация, межличностная
адаптация, негативная адаптация, молодые
супруги, социальные роли.
«Немалая часть молодых семей распадается
в самом начале совместной жизни. Основные
причины этого – неподготовленность к
супружеской
жизни,
неудовлетворительные
бытовые условия, отсутствие собственной жилой
площади
после
свадьбы,
вмешательство
родственников во взаимоотношения супругов»
[1, с. 45]. Данное высказывание Дичюс П. и по
сей день является актуальным. Действительно,
часто молодые семьи, столкнувшись с первыми
трудностями в семейной жизни, выбирают один
выход – развод, который оставляет отпечаток не
только в жизни супругов, но и в жизни ребенка.
Поэтому только совместное сотрудничество,
координация и кооперация молодых супругов
позволит решить возникшие трудности и будет
способствовать интеграции семьи. Другими
словами,
молодым
супругам
необходимо
адаптироваться друг к другу, к новым условиям
жизни.
В
психологии
под
адаптацией
(психологический
аспект)
понимается
–
приспособление человека как личности к
существованию в обществе в соответствии с
требованиями этого общества и с собственными
потребностями, мотивами и интересами [2, с. 1516].
Категория «адаптация» В.В. Сысенко
рассматривается в качестве центральной в
психологии брачно-семейных отношений. Он
предложил дифференцированную концепцию
брачно-семейной
адаптации.
Основу
ее
составляют особенности характеров супругов и
вытекающие
отсюда
их
адаптационные
возможности. Автор выделяет 4 группы людей по
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степени и уровню адаптации:
1. высокоадаптированные личности;
2. среднеадаптированные;
3. низкоадаптированные;
4. дезадаптированные.
К чертам характера, препятствующим взаимной адаптации, он условно отнес
следующие: грубость, черствость, цинизм, властность, своеволие, эгоизм, тиранство,
жестокость, мстительность, злобность, нервозность, раздражительность, сварливость,
замкнутость, холодность, отсутствие сострадания и участия, агрессивность, критиканство,
тщеславие,
притворство,
инфантильность,
непостоянство,
бесхарактерность,
недоверчивость, подозрительность [3, с. 182].
К общим адаптационным особенностям он относит:
1. способность к сотрудничеству;
2. способность к общению;
3. способность к эмоциональному и рациональному пониманию других людей;
4. способность к самоконтролю и самопознанию;
5. умение выбрать адекватный тип поведения в зависимости от условий и
обстоятельств.
Развитие этих способностей в значительной мере, по мнению автора, определяет
успешность брачно-семейной адаптации «Успешная совместная деятельность супругов
предполагает взаимное понимание чувств и потребностей партнера: они разделяют
примерно одинаковые или близкие чувства по отношению к различным общественным
событиям, находят пути понимания эмоционально-эстетического мира другого партнера,
восприятия им искусства, природы. Взаимная симпатия, а также взаимное сопереживание
и сострадание постоянно включаются в процесс семейного общения и взаимодействия,
поэтому эти чувства - составная часть межличностных отношений в семейном
коллективе» [3, с. 177].
Сысенко В.А. определяет структуру адаптации личности в сфере брачно-семейных
отношений следующим образом:
1. адаптация физиологическая, в том числе сексуальная;
2. адаптация к темпераменту, характеру партнера;
3. адаптация к семейным ролям, к новым обязанностям, правам, к разделению труда
в брачном союзе;
4. адаптация к потребностям, интересам, привычкам, образу и стилю жизни
брачного партнера;
5. адаптация к основным ценностям жизни, «жизненной философии», пониманию
цели и смысла жизни партнера [3, с. 167-184].
Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е. считают, что брачно-семейную адаптацию следует
рассматривать как постепенный процесс приспособления супругов друг к другу и к
семейной жизни, результатом которого должно быть формирование устойчивого
семейного уклада, распределение бытовых и психологических ролей, выработка
приемлемого стиля общения друг с другом, выработка приемов разрешения и
профилактики конфликтов и разногласий, определение взаимоотношений с
микроокружением по типу открытой или закрытой группы [4].
По мнению Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. до появления первого ребенка
молодая семья решает ряд задач. Важнейшая из них – адаптация супругов к условиям
семейной жизни в целом и к психологическим особенностям друг друга. В этот период
осуществляется взаимная сексуальная адаптация молодых супругов. Значительные усилия
прилагаются для решения проблем жилища и приобретения совместного имущества.
Авторы отмечают, что на данном этапе развития семьи складываются отношения с
родственниками – особенно если молодая семья не имеет собственного жилья [1, с. 45].
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Ковалев С.В. считает, что психологическая сущность взаимной адаптации
заключается во взаимоуподоблении супругов и во взаимном согласовании мыслей, чувств
и поведения [5, с. 181].
Наряду с психологической адаптацией Целуйко В.М. выделяет еще социальнопсихологическую адаптацию – как приспособление супругов к новому для них статусу
мужа и жены, согласование образцов внесемейного поведения [6, с. 43].
Некоторые характеристики брачно-семейной адаптации рассматриваются также в
исследованиях по социальной перцепции. В работах этого направления отмечается факт
значительных изменений особенностей межличностного восприятия молодыми супругами
на протяжении адаптационного периода, который продолжается 1,5-2 года. Идеальный
образ регулирует отношения в супружеской паре 0,5-1,5 года. Затем снижается
напряженность эмоционального подъема, отрицательные характеристики партнера
перемещаются в центр, сопоставляются с начальным образом [4]. В этой ситуации есть
два варианта развития отношений: или один из супругов будет продолжать
ориентироваться на несуществующий образ и пытаться «подогнать» под него своего
партнера, или, напротив, начнет корректировать не партнера, а свой вымышленный образ
его, приближаясь тем самым к действительности. Адекватное восприятие супруга
обеспечивает согласованность между ожидаемым и реальным поведением супруга, что
важно для адаптации в молодой семье.
Таким образом, адаптация осуществляется во всех сферах семейной жизни.
Выделяют следующие виды адаптации:
Материально-бытовая адаптация заключается в согласовании прав и обязанностей
супругов в выполнении домашних дел и в формировании удовлетворяющей их модели
планирования и распределения семейного бюджета;
Нравственно-психологическая
адаптация
основывается
на
совмещении
мировоззрений, идеалов, интересов, ценностных ориентаций, установок, а также
личностных и характерных особенностей мужа и жены;
Интимно-личностная адаптация заключается в достижении супругами сексуального
соответствия, предполагающего их взаимное не только физическое, но и моральнофункциональное удовлетворение интимными отношениями [5, с. 181-182].
Говоря об этапах процесса адаптации, то Ковалев С.В. выделяет первичную и
вторичную (негативную) адаптацию, которая свойственна молодому супружеству.
Первичная адаптация супругов – достижение большего соответствия в мотивации брака,
согласование представлений о характере и распределении семейных обязанностей и
ролей. Первичная адаптация супругов осуществляется в виде ролевой и межличностной
адаптации [5, с. 183]. На стадии первичной ролевой адаптации учитывается, какой
мотивацией руководствовался каждый из супругов при создании семейного союза, чего
ожидает от семейных отношений каждый из супругов. Возможно, это была ориентация на
семью как преимущественно хозяйственно-бытовой союз (главное в семье - это хорошо
налаженный быт и домоводство), или же на союз нравственно-психологический (желание
найти в семье верного друга и спутника жизни, хорошо понимающего именно меня).
Некоторые рассматривают семью как союз семейно-родительский, педагогический, исходя
из того, что главное назначение человека на земле - это рождение и воспитание детей;
другим же хотелось найти желанного и любимого партнера для любви [5, с.184]. Конечно,
ни одна из вышеуказанных целей не исключает другую, все они очень значимы в создании
счастливой семьи. Однако, супруги должны, выделив собственные главные мотивы, цели
и ожидания согласовать их с установками на брак своих партнеров. Только при этом
условии возможно разумное сочетание (взаимодополнение) семейных ролей на начальном
этапе совместной жизни.
К примеру, благополучные молодые и зрелые супружеские пары объединяет то, что
наименее важными для тех и других пар оказались бытовые проблемы и хозяйственно-
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бытовое назначение союза, а важными обозначились ценности в понимании друг друга,
забота и любовь. Независимо от первичной и вторичной адаптации в неблагополучных
молодых и зрелых парах, супругов объединяла главная мотивация хозяйственно-бытового
назначения союза, уменьшение потребности в нравственно-психологическом союзе и
наименьшее внимание интимно-личностному союзу [7].
Помимо достижения большего соответствия в мотивации брака первичная ролевая
адаптация обязательно включает согласование представлений о характере и
распределении семейных обязанностей. Что касается межличностной адаптации супругов,
то она имеет три взаимосвязанных аспекта: аффективный, когнитивный и поведенческий,
то есть эмоциональная составляющая отношений, степень их понимания и
непосредственно реализующееся в них поведение. По мнению Целуйко В.М. успешная
межличностная адаптация предполагает эмоциональную близость, высокую степень
взаимопонимания и развитые умения организации поведенческих взаимодействий,
взаимное приспособление супругов к особенностям личности друг друга. Также автор
отмечает, что межличностные отношения их должны быть максимально
благожелательными, а для этого каждому из супругов следует проявлять терпимость,
постепенность, последовательность, умение уступать в ссоре - без таких качеств период
«притирки» характеров значительно затрудняется и усложняется. И молодым супругам
необходимо научиться принимать человека таким, каков он есть, учитывать все его
недостатки, приспосабливаться к привычкам своей «половины» [6, с. 44].
Конечно, время заглушает чувства, притупляет остроту ощущений. С одной стороны,
супруги привыкают к новым условиям совместной жизни, приобретают чувство
безопасности и стабильности, находят некоторое взаимопонимание в отношениях. С
другой же стороны, повседневность постепенно начинает угнетать своей монотонностью,
по мнению исследователей именно в этот момент появляется чувство разочарования в
своем избраннике, а иногда и раздражение к отдельным, свойственным партнеру
привычкам, жестам, даже словам. Наступает период вторичной адаптации, другими
словами привыкание супругов друг к другу.
Вторичная (негативная) адаптация супругов – чрезмерное привыкание друг к другу,
забвение супружеской любви и неповторимого личного характера семейного объединения
[6, с. 44]. Этот вид адаптации проявляется в ослаблении чувств, в их обесценивании,
превращении в привычку, возникновении равнодушия. Осуществляется же она в трех
основных сферах. Первая из них - интеллектуальная. Снижается интерес к супругу как
личности (своеобразное исчерпание) вследствие повторения им в общении одних и тех же
мыслей, суждений, оценок и т.п. Опасность интеллектуальной негативной адаптации
заключается в том, что каждодневное и неизбежное общение супругов зачастую приводит
к своеобразному пресыщению друг другом.
Следующая сфера вторичной, негативной адаптации - нравственная, в которой
наблюдается
негативное
действие
известного
«эффекта
нижнего
белья».
««Рассекречивание» супругов друг перед другом проявляется в том, что они начинают
демонстрировать не лучшие свои качества, мысли и поступки, использовать во время
общения неприемлемые жесты и интонации и попросту показываться друг другу в таком
виде, в котором никогда не рискнули бы прийти на свидание в период добрачного
ухаживания. Со временем такое отношение друг к другу может привести к стойкой
антипатии» [6, с. 44].
Третья сфера вторичной негативной адаптации супругов - интимные (сексуальные)
отношения. Низкий уровень общей культуры в сочетании с легкой доступностью и
однообразием интимных отношений могут привести к снижению взаимной
привлекательности и падению полового влечения, что зачастую интерпретируется
супругами как присущие другому недостатки, возможность супружеских измен [5, с. 194].
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Учитывая негативное влияние вторичной адаптации на прочность брака, следует
иметь в виду, что только постоянная новизна информации и брачная совместимость
способны противостоять ее испытаниям.
Тюгашев Е.А. отмечает, что чувства супругов подвержены действию общего
психофизиологического закона адаптации, по которому величина любого ощущения
уменьшается при постоянном действии одного и того же раздражителя. Для поддержания
величины ощущения на том же уровне необходимо или увеличивать силу раздражения,
или производить перерывы в раздражении, или же менять качество раздражения [6, с. 44].
Для борьбы со вторичной адаптацией необходимо постоянно работать над собой,
духовно расти, стремиться поддерживать в глазах супруга свой престиж и статус.
Следовательно, важным условием преодоления негативных последствий вторичной
адаптации - это дальнейшее повышение культуры взаимоотношений супругов,
последовательное воспитание в себе толерантности, доброжелательности, чуткости,
сдержанности и тактичности. Также молодым супругам необходимо быть автономными,
относительно свободными друг от друга. По своей сути это условие является
естественным следствием психофизиологического закона адаптации: временное
прекращение действия раздражителя восстанавливает возбудимость нервного аппарата и
увеличивает интенсивность ощущений при последующем раздражении [6, с. 44-45].
Трудности адаптации молодых супругов к условиям совместной жизни могут быть
обусловлены целым рядом причин. Среди таковых особо можно выделить
неподготовленность молодых людей к изменению образа жизни; сложность отношений
между поколениями; гедонистическое отношение к браку (когда от него ждут одних
только приятных неожиданностей); отсутствие подготовки к выполнению комплекса
функций и социальных ролей, необходимых в семье.
Таким образом, процесс адаптации молодых супругов – в первую очередь, это
постепенное психологическое и эмоциональное приспособление к брачному партнеру,
освоение новых социальных ролей и обязанностей. Адаптация к новым условиям
семейной жизни включает адаптацию к социальному статусу и социальным функциям
мужа и жены, согласование образцов вне семейного поведения, сложный процесс
интеграции в кругу взаимных родственных связей. И для благополучного осуществления
взаимной адаптации молодых супругов необходима совместимость их представлений
касательно структуры семьи, распределения ролей, которая проявляется в том, какие
обязанности каждый супруг берет под свою ответственность и, наконец, семейных
ценностей, которые представляют собой установки молодых супругов по поводу того, для
чего существует семья и что они ожидают от нее. Молодым супругам необходимо
добиться максимально благожелательных отношений, а для этого каждому из супругов
следует проявлять толерантность, постепенность, последовательность, уметь прибегать к
компромиссу в конфликтных ситуациях. И главное, молодые супруги должны понять, что
создание семьи не конечная цель, а только начало их взаимных отношений.
Благополучная семья предполагает постоянную работу каждого из супругов над собой.
Ведь только самодостаточные люди могут принимать окружающих такими, какие они
есть, а это важная составляющая семейных отношений.
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ТҮЙІН
Мақалада отбасы психология саласындағы беделді ғалымдардың некелік-отбасылық
бейімделу тұжырымдамалары қарастырылған. Осы тұжырымдамаларды талдау нәтижесінде
«бейімделу» категориясы ашып көрсетілген және жас жұбайлардың бейімделу үрдісіне анықтама
берілген.
RESUME
The concepts of marriage and family adaptation of respected scientists in the field of family
psychology are described in the article. On the basis of studying the concepts of the category of
"adaptation" is disclosed, and the definition of the adaptation process of a young family is given.
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с одаренными детьми

Аннотация
Содержание статьи посвящено работе с
одаренными детьми, в связи с чем автор
анализирует статистику выявления одаренных
детей,
изучение
психологических
и
педагогических
условий
и
факторов,
способствующих развитию одаренных детей,
становления
творческой
личности
и
реализации одаренности во взрослой жизни.
Автором
представлен
информационный
анализ решения проблемы одаренности в
Республике
Казахстан,
акцентируется
внимание на нормативных документах,
отражающих вопросы творческого развития,
одаренности
личности.
Положительным
моментом в содержании статьи является
описание и анализ работы с одаренными
детьми в Казахстане. Опыт работы центра
«Дарын».
Ключевые слова: одаренность, модель
одаренности,
концепциальная
модель
обучения, нормативные документы, инструкции, элитарное образование, способность,
дидактическая модель, стратегия обучения,
интеллектуальность, творческий потенциал.
Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую
активность человека, но и развитие его
умений,
способности
нестандартного
поведения.
Советская педагогика, выросшая на
ошибках педагогики и не сумевшая долго
найти в ней рациональное зерно, просто не
замечала одаренности, внедряя повсеместно в
школах политику «средних талантов». Может
быть, поэтому у нас родилось мнение, что
«талант сам пробьет себе дорогу» [1].
Практика опровергла это мнение.
Талантам надо помогать раскрыться, причем с
раннего возраста.
Современные тенденции социального
развития ставят перед образованием новые
задачи – отход от ориентации на «среднего»
ученика, повышенный интерес к одарённым и
талантливым
детям,
к
особенностям
раскрытия и развития их способностей в
процессе и средствами образования [2].
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Кроме того, одаренных детей рождается гораздо больше, чем это принято считать.
Так, многие зарубежные исследователи пришли к выводу о том, что потенциально
одаренные дети составляют не 1-3%, а 15-30% от общей возрастной выборки [3, c. 8],
высокий уровень достижений которых обнаруживается лишь при соответствующем
обучении (J.Freeman, J.Renzulli, K.Heller, F.Gagne и др.). Это позволило признать в
качестве приоритетной проблемы – изучение психологических и педагогических условий
и факторов, способствующих развитию одаренных и талантливых детей, становлению
творческой личности и реализации одаренности во взрослой жизни.
Этому вопросу в Казахстане уделяется огромное внимание, создаются необходимые
условия для развития одаренности детей [4].
В Республике Казахстан одним из приоритетных направлений государственной
политики в области образования является социально-педагогическая поддержка и
развитие одарённых детей и молодёжи, как бесценного национального достояния и
основного интеллектуального и творческого потенциала страны [5].
Обращение к проблеме развития одаренных детей и раннего выявления социальнопсихологических проблем, характерных для этих детей, нашло отражение в ежегодных
посланиях Президента народу Казахстана, в Законе «Об образовании» [6], в Распоряжении
Президента Республики Казахстан «О государственной поддержке и развитии школ для
одаренных детей» [7], в Государственной программе развития образования в Республике
Казахстан на 2005-2010г.г. [8], в Концепции развития образования в Республике Казахстан
до 2015 года [9] и проекте «Одаренные дети - будущее Казахстана» [10].
Интенсификации работы с наиболее способными детьми и молодежью в Казахстане
способствовало Распоряжение Президента «О государственной поддержке и развитии
школ для одаренных детей» [11] (1996г.). Для его реализации Постановлением
Правительства РК № 256 от 24 марта 1998 года было открыто принципиально новое
научно-образовательное учреждение – Республиканский научно-практический центр
«Дарын» при Министерстве образования и науки, который стал системообразующим
звеном в работе с одаренными детьми в республике [12].
В 1999 году в Закон Республики Казахстан «Об образовании» впервые вводится
термин «элитарное образование». Это образование, получаемое по специализированным
образовательным учебным программам, реализуемым в специализированных
организациях образования для одаренных лиц (ст. 1, пп. 61). В законе отмечается также,
что «государство создает необходимые условия для получения элитарного образования
особо одаренным гражданам, в том числе и за рубежом». Сегодня система элитарного
образования становится полноправной частью всего мирового образовательного
пространства.
Согласно Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года, по
особым условиям обучения школы подразделяются на школы – интернаты, школы для
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями в развитии и обучении [13].
Большое внимание развитию одаренности детей уделяет Н.А.Назарбаев.
«Осуществление стратегических программ развития государства будет делом ваших рук»,
сказал 30 октября 2010 года в Астане Президент Нурсултан Назарбаев на встрече с
одаренными детьми [14].
С момента подписания Президентом нашей страны стратегически важного
документа – распоряжения «О поддержке и развития школ для одаренных детей» [15]
прошло более 16 лет.
В Казахстане была разработана теоретическая и нормативно-правовая база:
«Концепция выявления, развития, поддержки одаренных детей в Республике Казахстан»
[16]; пакет нормативно-правовых документов по работе с одаренными детьми (Положения
о специализированных школах для одаренных детей, сменных профильных школах, о
республиканских заочных школах по основам наук, об олимпиадах и интеллектуальных
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соревнованиях и др.). Создана система работы с одаренными детьми, которая охватывает
образовательные учреждения как школьного, так и внешкольного характера. Работу с
одаренными детьми в республике ведут гимназии и лицеи, общеобразовательные школы с
гимназическими классами, республиканские школы-интернаты с физико-математической
специализацией, школы с углубленным изучением казахского языка и литературы,
музыкальные школы-интернаты, областные специализированные школы для одаренных
детей [17] и т. п. В Казахстане каждый год растет количество школ для одаренных детей.
При школах вводятся социально-психологические службы.
Таким образом, в настоящее время в Казахстане функционируют центр «Дарын» и
115 школ для одаренных детей, нацеленных на развитие юных талантов. Созданы такие
уникальные объекты образования, как Назарбаев Университет, Назарбаев
Интеллектуальные школы в г. Астане - 2, г. Кокшетау, г. Семей, г. Оскемен, г.
Талдыкорган (всего 6 интеллектуальных школ с охватом 3702 человек), где обучение
ведется по международным стандартам с участием преподавателей ведущих
университетов мира [18].
Несмотря на то, что в Республике создана целая система работы с одаренными
детьми, основной и первичной ячейкой выявления одаренных детей и начала работы с
ними являются начальные классы общеобразовательных школ, что создает предпосылки к
разработке собственных методик с талантливыми детьми каждым учителем.
Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся
процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно
обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного
сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с
родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической
гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и
сильной стороной [19, с. 239].
Отсутствие общей теории одаренности, основанной на надежных и достоверных
научных и практических результатах, приводит к наличию широкого спектра точек зрения
на феномен одаренности, нередко противоречащих друг другу. Каждый исследователь
или практик, работающий с одаренными детьми, вынужден самостоятельно определять
свою позицию среди многообразия разноречивых положений и подходов, так как выбор
методов обучения и развития юных дарований напрямую связан с исходной концепцией
одаренности [20].
Основной вопрос педагогической практики обращен к поиску таких условий,
педагогических технологий и средств сопровождения одаренного ребенка, которые будут
достаточными для раскрытия его способностей [21, с. 21].
При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями встает
проблема: чему и как их учить, как способствовать их оптимальному развитию.
Программы для одаренных должны отличаться от обычных учебных программ. Хотелось
бы, чтобы обучение таких детей отвечало их главным потребностям. Одаренные дети
обладают некоторыми общими особенностями, которые должны учитывать учебные
программы для них.
К таким общим особенностям относятся следующие:
- способность быстро схватывать смысл принципов, понятий положений. Такая
особенность требует широты материала для обобщения;
- потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и
стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при традиционном
обучении, и ей надо дать реализоваться в специальных учебных программах через
самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие необходимых познавательных
умений;
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- способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целенаправленное
развитие высших познавательных процессов в специальных учебных программах
поднимает эти способности на качественно новый уровень и избавляет от бремени
бесконечных повторений очевидного;
- обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников.
Включение в учебную программу аффективного компонента дает возможность ребенку
лучше понять себя и свои переживания и ведет к принятию себя и других.
Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть
воплощены в разные формы. Для этого разрабатываются специальные учебные
программы. К основным стратегиям обучения детей с высоким умственным потенциалом
относят ускорение и обогащение [22, с. 235-236].
Модель Schoolwide Enrichment Model (SEM) является прорывом в технологии и
позволяет учителям предоставить дифференцированную инструкцию по обогащению и
экономит тысячи часов времени учителей.
Отдельные исследования SEM продемонстрировали ее эффективность в школах с
сильно отличающимися социально-экономическими уровнями и организационными
образцами программы (Olenchak, 1988; Olenchak & Renzulli, 1989). SEM развила
использование Триады Обогащения Renzulli (Renzulli, 1977; Renzulli & Reis, 1985, 1997)
как ядро, первоначально использование данной модели было апробировано в качестве
программной модели в школьных округах в Коннектикуте и северо-востоке Соединенных
Штатов. Затем было осуществлено в более чем 2000 школ по всей стране (Burns, 1998), и
интерес к этому подходу продолжает расширяться на международном уровне.
Эффективность SEM была изучена за более чем 30 лет исследования и испытана во
множестве образовательных организациях, включая школы [23].
В практике педагогической деятельности преобладает дидактическая модель
обучения и развития одаренных детей, основанная на стратегиях углубления и
расширения предметных знаний, ориентированная на обучающихся, способности которых
очевидны и выражаются в конкретных достижениях [24, с. 24].
Рассмотрим применяемые методики в гимназии № 6 им. Ю. Гуровагорода Астаны,
критическое мышление, педмастерские, модульная технология, проектная деятельность,
ИКТ, деятельный подход к обучению личностно ориентированное обучение,
дифференцированное обучение.
Так, наиболее распространенными направлениями и формами работы с детьми в
нашей школе являются организация и проведение всевозможных школьных мероприятий,
позволяющих раскрывать интеллектуальные и творческие способности обучающихся (65
чел.), обеспечение участия одаренных детей в олимпиадах, турнирах и конкурсах
различного уровня (65 чел.). Крайне редко в педагогической деятельности представлена
практика тьюторского сопровождения одаренных обучающихся (6 чел.) и работа по
проектированию индивидуальных образовательных программ для талантливых
школьников (40 чел.). Ведущей технологией обучения и развития юных дарований в
школе (среди начальных классов) выступает индивидуальное консультирование (81 чел.).
Также в процессе сопровождения и поддержки одаренных детей педагоги нашей школы
используют информационные технологии (47 чел.), проблемное обучение (48 чел.),
проекты (47 чел.).
Чтобы работа с одаренными детьми была эффективной, необходим анализ и
выявление подлинных механизмов, порождающих социально-педагогические проблемы, и
понимание, что одаренность – это не просто результат высоких способностей ребенка, но
в первую очередь это проблема становления его личности [25].
На наш взгляд, необходимо использовать в школе современные образовательные
технологии личностно-ориентированного обучения, обеспечивающие познавательное и
личностное развитие школьников, формирование у них творческой активности,
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субъектной позиции, опыта самостоятельной учебной деятельности. То есть в основе
работы с одаренными детьми, преследующей цели их обучения и развития, должна лежать
ясная и последовательная педагогическая система, основанная на непротиворечивых
концептуальных идеях и глубоких знаниях психологии и педагогики одаренности.
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ТҮЙІН
Мақалада зерттеудегі балалар дарындылығының эмпириялық және жеке басылымдар
мәселесі жалпы қабылданған шеңберінен шығатын, балалардың қызығушылық ерекшелігін,
білімді меңгеру мәнерін есепке алатын, сондай-ақ балаларды дамытудың келешектегі қарқынын
дарынды балаларды арнайы оқытудың бағдарламасын даярлау қажеттігін тағы бір рет негіздеуге
мүмкіндік беретіні баяндалған.

RESUME
The author of the article gives the analysis of the available studies and of her own empirical
publication on the problem of gifted children that allows to establish, once again, the necessity of the
development of the special education program for gifted children, which would exceed the scope of the
commonly accepted program and will take into account the particularities of the children’s interests, their
style of assimilating knowledge and a long-term dynamic of their development.
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Қазақ
публицистикасы:
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тарихтың
бастаулары

Аннотация
Ұлттық
сананың
өзіндік
қайталанбас
ерекшеліктері, ұлттық бірегейлікке негізделген
ұлттық пара-парлыққа ұмтылыс жолындағы
жетістіктер Қазақ еліне әлемдік қауымдастықта
лайықты орын алуға мүмкіндік берді. Қазақ
халқының ерлікке толы бай тарихы ұлт ретінде
ұйысудың негізі болып табылды. Бұл ғасырлар
қойнауындағы Ұлы Дала көшпенділерінің, ұлы
тұлғаларымыздың мұқалмаған рухымен астасып
жатыр. Бабаларымыздың елдік пен ерлік дастаны
бүгінгі кемел елдікке қарай бағыт алған тарихи
кезеңде құрыштай негізге айналуы тиіс. Адам
бойын осындай сезім билегенде бүгінгі ұрпағына
Ұлы Даланы мирас етіп қалдырған батыр бабалар
тұлпарларының тұяқ дүбірі құлаққа келгендей
болады.
Олай
дейтініміз,
әлемдік
даму
арнасындағы соңғы үш жүз жылдың бір жарым
ғасырға жуығын еліміз, жеріміз үшін қиян-кескі
шайқаспен өткізген халқымыз небір қиын-қыстау
кезеңдерде илікпеді, сынбады, қайтпас та қайсар
ұлт екенін дәлелдей білді.
Бұл мақалада қасиетті қазақ жерін сыртқы
жаулардан
қорғау
жолында
ұлттық
төл
тарихымыздың бастауларында тұрған батыр
бабаларымыз хақында сөз қозғалады.
Түйін сөздер: жер – қасиетті мұра,
тұлпарлардың тұяқ дүбірі, ұлы дала сардарлары,
ғұндардың тәңір құты, Едіге батыр, кеңестік
қаралау науқаны.
Тәуелсіздікті құрметтеудің, тәуелсіз елдің
азаматы бола білудің, оның қасиеті мен қадірін
түсінудің айқын жолы өз халқының тамыры терең
тарихынан бастау алады. Осылай десек, еліміздің
тарихында жер мәселесі айрықша мәнге ие. Жер –
қазақ халқының қадым замандардан бері атадан
балаға қалып келе жатқан ең қасиетті мұрасы.
Жерге қатысты әртүрлі дау-дамай мен зорлықзомбылықты көп көрген халқымыздың жанды
жерінің бірі де жер десек артық айтқандық емес.
Қазақтың жатқа жерін кесіп бергенде етінен ет
кесіп бергендей аласұрып, күйзеліп, қолына қару
алып, қарсыласқан кезі де аз болған жоқ.
Соңғы ғасырларда өзгелердің үстемдігінен
өзіндік үні, ой-пікірі айқын аңғарылмаған
тоталитарлық өктемдіктің құйтырқы да зымиянды
айла-шарғыларын бастан кешіріп, озбырлықтан
шат-шәлекейі шыға жаздаған, қалай десек те
Тәуелсіздікке қаншалықты дімкәс болса да тұтас
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ұлт күйінде жеткен халық үшін бұдан асқан бақыт бола қоймас. Іргесі берік қаланған
егемен елдігіміздің, тәуелсіздігіміздің ең басты нәтижесі болар, ұлттық санамызда үлкен
сілкініс, тың үрдіс бой көтеріп келеді, тарихи жәдігерлерімізді алақанға салып
аялаудамыз, кезінде көзден кетсе де көңіл түкпірінде жүрген ұлттық салт-дәстүрлеріміз
қайта жаңғырып, жасаруда.
Республика Ұлттық Ғылым академиясының академигі Тілеуберді Сайдулдин «Ұлт
мүддесі және ұлттық идея» деген мақаласында қазақтың ұлттық идеясы туралы әртүрлі
пікірлер айтылғанмен, оның айқын анықтамасының әлі қалыптаспағанын тілге тиек ете
отырып, ұлттық идеяның қарапайым, ұғыныңқы түрде жалпыға ортақ мүддені
тұжырымдап, халық бұқарасының санасына сіңісті етіп, іс-әрекетін бір арнаға бағыттап,
оның ұлт ретінде қалыптасып, сақталуын қамтамасыз ететініне баса назар аударады.
«Қазақ тарихын бағамдасақ, - дейді академик, - бір халық болып біріккен рулар мен
топтардың ең басты ортақ мүддесі жерге иелік мәселесі болған. ... ұлттық идеяға негіз
болған мәселе ешқашан да өзінің мәнін жоймақ емес. Осы тұрғыдан келгенде қазіргі жер
мен жер байлығына иелік ету тәртібінің біздің тарихи қалыптасқан ұлттық
құндылықтарымызға сәйкестігін жан-жақты терең зерттеп, пайымдау қажет» [1].
Жалпы, қазақ халқының көп ғасырлық тарихы – елін, жерін қорғау тарихы. Атабабаларымыздың көп өмірі батыстан да, шығыстан да, оңтүстіктен де, солтүстіктен де
қаруын кезініп келген басқыншылармен арпалыста өткен. Тарих сахнасында Ұлы Дала
деген атпен енген қазақ сахарасында мекендеген скиф, сақ, ғұн, үйсін, қаңлы, түрік, оғыз,
қыпшақ тайпаларының көсемдерінен бастап, кешегі қазақ хандығының хандарына дейін
осы өздері қоныс теуіп, тіршілік еткен ұлан-байтақ қазыналы өңірді жат жұрттық
жаулардан қызғыштай қорып, ұлтарақтай жер үшін жан алып, жан беріскен. Оның жарқын
мысалын ғұндардың атақты тәңірқұты – Мөденің арпалыспен өткен өмірінен көруге
болады. Ол хандық құрған кезеңде ғұн елінің атақ-даңқы аспандап, ұлы мемлекетке
айналғаны тарихтан белгілі.
«Ғұндар жер үшін қытайлармен мыңдаған жыл соғысты, - деп жазады жалынды
публицист Думан Рамазан. – Мөде тәңірқұт өзінің асқан ақыл-парасатының арқасында
Орта Азиядағы барлық халықтарды біріктіріп, Қытай еліне қарсы қоя білді. Сөйтіп ол
Қытайды өзіне бағындырып, оларға жыл сайын салық төлеп тұруды міндет етті.
Қытайлықтардың ғұндардан қорқып, бес мың шақырым қашықтықта ұзыннан-ұзынға
созылған қамал тұғызатын тұсы – міне, осы кезең. Біздің ата-бабаларымыздың жаужүрек
болғандығын тарихтың өзі дәлелдеп берді» [2].
Президент Н.Назарбаев «Тарих толқынында» атты кітабында ғұндардың Тәңірқұты
Мөдеге байланысты жазбаларында көне тарихтың күмбірін былай жеткізеді: «Аса
танымал шығыстанушы Иакинфтің (Н.Я.Бичуриннің) аудармасындағы Қытай дерек
көздерімен таныса келіп, өз басым аса бір жарқын мысалға тап болдым. Оның ғибратына
қарағанда, көптеген аса қажет заттардан қол үзуге болады, ал жерден айырылу мемлекетті
күйретудің алғашқы қадамына пара-пар көрінеді. Ғұндардың әмірі шанью Мөденің
тарихы былай баяндалады: «Дун-ху оған елші жіберіп, Тұманнан (бұрынғы әмір, Мөденің
әкесі) қалған мыңлилік сайгүлікті (күніне мың ли жерге шабатын ат) қаламақ ниетінің
барын білдіреді. Мөде ақсүйек бектерін шақыртып алып, кеңес құрады. Ақсүйектер оған «
мың лилік тұлпар ғұндардың қазынасы ғой, беруге болмайды» дейді. Оларға Мөде:
«көрші тұрған жұрттан бір жылқыны аяған болмас» дейді де, мыңлилік жылқыны беріп
жібереді. Арада біраз уақыт өткен соң Дун-ху Мөдені өзінен қаймығады деп ойлап, тағы
да елші жібереді. Бұл жолы одан ханымдарының біреуіне көңілі құлағанын білдіріп,
Яньжиді атап сұрайды. Мөде өз төңірегіндегі жақын жүргендердің ақыл-кеңесіне тағы да
жүгінеді. Төңірегіндегілер: «Дун-ху ұятсыз адам екен, Яньжиді сұрауын қарашы, - деп
таңғалысып, - оған соғыс жариялау керек» деп кеңес береді. Мөде бұл уәжге « көрші
тұрған кісілерден бір әйелді аяп қажеті не?» деп сүйікті Яньжиін Дун-хуға беріп жібереді.
Әкім Дун-худың айтқаны екі болмай, әбден кердең кетеді. Ғұндардың иелігінде батысқа
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қарай кең жатқан мың лидей бос жер бар еді. Онда тек шекара бойлай екі жақта тұратын
қарауыл күзет қана болатын. Дун-ху екі жақты шекара күзетінің арасында бос жатқан
ғұндарға тиесілі, бірақ оларға қолайсыз жерлерді алғысы келетінін Мөдеге айту үшін елші
аттандырады. Мөде бектерінен ақыл сұраса, олар: «бұл қолайсыздау жер ғой, беруге де,
бермеуге де болады» деп былқылдатады. Сонда Мөде терісіне сыймай: «Жер дегенің
мемлекеттің негізі, оны қалайша басқаға беруге болады?» - деп қатты ашуланады. Жерді
беру керек деп ақыл айтқандардың бәрінің басын алады» [3, 197-199 б.].
Ер кезегі үшке дейін. Кезек бітті. Мөде де қайырылмастан морт сынды: «Тірі жүріп
бұндай қорлықты көргенше, жаудың жағасына жармасып өлейін!» деп Қытай еліне қарсы
ұлы соғыс жариялайды. Жер үшін шайқасқан бұл соғыста Мөденің мерейі үстем болып,
жеңіске жетеді. Тәңірқұттық қызметін осылайша жерін қорғаудан бастаған Мөде көзі
жұмылғанша ғұн елінің қарым-қарыс жерін жауға берген жоқ.Ол билік құрған кезеңде ғұн
елінің атақ-даңқы аспандап, ұлы мемлекетке айналғаны тарихтан белгілі.
Мөде тәңірқұттың жолын ұстанған қазақ хандығының хандары да туған жерлерін, өз
елінің территориясын жат жұрттық жаулардан қорғауда ештеңеден қаймығып, тайсалған
жоқ. «Ғасырлар бойында ел аузында айтылып келген аңыз, жырдың бірі – «Едіге батыр, деп жазды академик Р.Бердібай [4]. – Ертеде бұл жырдың қазақтың кең даласында зор
даңққа бленгендігі соншалық – «Едіге деген ер еді, елдің қамын жер еді...» деп келетін
жолдарды естмеген, жатқа айтпаған жан болмады.
Академик бұл еңбегінде қазақтың өзге де бірсыпыра жырлары тәрізді «Едіге батыр»
дастанын да қырсық шалып, соңғы жарты ғасыр ішінде ол туралы зерттеу түгіл қысқа
хабар да жазылмағанын күйінішпен айтады. Кеңестік дәуірде бірнеше буын өкілдерінің
жалған ұғымдар рухында тәрбиеленуінің түп-төркінінде ұлттық мәдени мұраны тану мен
бағалауда біржақтылыққа жол берілгендігі жатты. Ал оның ең негізгі ұлы орысшылдық,
шовинистік көзқарастан туған озбырлық саясат еді. Енді орайы келіп тұрғанда қазақ
халқының ежелгі жыр-дастандарына, аңыз-әпсаналарына, інжу-маржан асыл мұраларына
зобалаң туғызып, қаралап келген сұм саясаттың теориялық негізіне бір сәт ой жүгіртсек
артық етпес...
Фашистік Германияның Кеңес Одағына тұтқиылдан шабуылы ел халықтарының
тұрмыс-тіршілігін түбірімен өзгертті. Барлық күш мейірімсіз жауға қарсы күреске
жұмылдырылды. Қазақстан майдан арсеналына айналды. «Бәрі де майдан үшін, бәрі де
жеңіс үшін» елдің тыныс-тіршілігінің ұранына айналды. Қан майданда қазақтар ерекше
жанқиярлықпен шайқасты. «Қазақстан, - деп жазды «Правда»газеті, - әркімнің жүрегіне
жақын, ол совет халқына аса қымбат, бізде ашық та ержүрек қазақтар, олардың
байсалдылығы мен адалдығы шексіз сүйіспеншілікке бөленуде» [5].
Сұрапыл соғыс жылдарындағы республикалық газет тігінділерін ақтарып қарасаңыз
қайтпас та қайсар халқымыздың майдан мен тылдағы мәңгі өшпес ерлігіне тәнті болып,
бас иесіз. Басмақалалар, қазақ халқының қазақ майдангерлеріне немесе майдангерлердің
қазақ халқына арналған хаттары, үндеулері публицистикалық отты сөздермен өріліп
жатты. Қазақ халқының қазақ майдангерлеріне хаттары негізінен алғанда «Осынау қан
майданда сендерді ұлы батыр бабаларымыз Едігенің, Бекеттің, Кенесары мен
Наурызбайдың, Исатай мен Махамбеттің, халық батыры Иманұлы Амангелдінің
аруақтары қолдасын! Өліспей беріспеңдер! Арттарыңда ұлы Отаның тұр!» деген аманат
сөздермен аяқталып отырды.
Жыр алыбы Жамбыл бастаған халық ақындарының республикалық айтысы күндері
олар Сталинге жазған хатта «Біз ер аталарымыз Едіге, Қобланды, Кенесары-Наурызбай,
Исатай-Махамбет, Амангелділердің жауынгерлік салтымен егес майданда өктем шыққан
қазақ халқының батыр ұлдарын жыр етеміз!» деп жар салды [6].
Фашистік Германияға қарсы соғыс жеңіспен аяқталғаннан кейін 1945 жылғы 24
мамырда Кремльде «халықтар көсемі» Сталин даңқты қолбасшылардың құрметіне
жасалған салтанатты қабылдауда «Кеңестер Одағындағы барлық ұлттар ішіндегі ең
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ерекше ұлт» болып отырған орыс халқының саулығына тост көтерді, «ұлы орыс халқы»
деген тіркеске үлкен саяси мағына бере отырып айтты, орыстардың қан майданда атқарған
рөліне айрықша тоқталды [7].
Осыдан соң-ақ «Ұлы орыс халқы» деген тіркес кеңестік журналистиканың туына
айналып жүре берді, Ресей тарихы қайта қаралып, оны тек мадақтау, «ұлылығын»
дәріптеу сипатындағы көзқарас белең алды [8].
Бұдан бұрын да БК(б)П Орталық Комитетінің 1944 жылғы 9 тамызда қабылданған
"Татарстан партия ұйымы бұқаралық-саяси және идеологиялық жұмысының жайы мен
оны жақсартудың шаралары туралы" қаулысында Едіге жайындағы ұзақ жылдарға
созылған айыптаудың негізі көрсетілген болатын [9]. Аталмыш қаулыда Татарстанда
Едіге жайлы эпостың насихатталуының қате екендігі ашып айтылып, жырға «хандықфеодалдық» деп баға берілген еді. Бұл баға қызыл империяның саққұлақтарына» қаруға
айналды. Осыдан кейін-ақ қазақ халқының даңқын асқақтатып келе жатқан «Едіге батыр»
жыры да, ер Едігенің өзі де баспасөз бетінде қаралана бастады [10].
Өткен тарихта Ресеймен соғысқан, жауласқандардың бәрі де орыс халқының, демек,
халықтар достығының жауы деп бағаланды, патшалық Ресейге қарсы күрескен ұлт
өкілдерінің бәрі дерлік «дұшпан» ретінде жария етілді. Ресей жаулаушылығы
басталғаннан көп бұрынғы тарихи оқиғалар да дәл осындай сірескен догматикалық
тұрғыда қарастырылды. Бір мысал: XIV ғасыр мен XV ғасырдың шежіресінде елеулі орын
алған даңқты би, қолбасы, мемлекет қайраткері Едіге де қараланды. Оның 1409 жылы
ауыр әскермен барып Мәскеуді қоршағаны, орыстарға салық салып, айып алғаны алғы
кезекке шығарылып, орыс халқының жауы деп көрсетілді [11, 108-109 б.].
Қазақ жерін патшалықтың құлдығынан сақтап қалу жолында арпалысқан Кенесары,
Наурызбай бастаған ұлт-азаттық қозғалысы кертартпа, монархист ретінде қараланды.
Республика Ғылым академиясының негізін қалаушы, әрі бірінші президенті, КСРО
Мемлекеттік, Лениндік, Сталиндік сыйлықтарының лауреаты, КСРО Жоғарғы Кеңесінің
депутаты, халқымыздың аяулы перзенті, академик Қаныш Сәтбаевты Қазақстан КП(б)
Орталық Комитетінің жабық мәжілісі 1951 жылғы 23 қазандағы шешімімен үш факті
бойынша қаралағаны тарихтан белгілі. Солардың бірі – 1927 жылы оның
редакциялауымен және алғысөзімен шыққан Едіге туралы аңыздың қателігін 1945 жылдан
кейін де айыптамағаны болды. Қ.Сәтбаев 1952 жылы 20 қаңтарда И.В.Сталиннің атына
жазған хатында былай деп жазады: «Менің алғысөзіммен 1927 жылы кітапша болып
шыққанша Едіге туралы аңызды Уәлиханов, Мелиоранский, Потанин, Диваев
жинастырып, жариялаған, ал менің кітапшам шыққаннан кейін де Батырлар жырының 1томының авторлары мен редакторларынан бастап түрлі оқулықтардың, жинақтар мен
пьесалардың құрастырушыларына дейін ол көптеген адамдардың еңбектерінде
жарияланды. Едіге халық батыры ретінде Қазақстан КП(б) Орталық Комитетінің Насихат
бөлімінде әзірленген Қазақстан КП(б) Орталық Комитетінің барлық секретарьлары және
басқалары қол қойған белгілі «Қазақ халқының қазақ майдангерлеріне хатында» да
ерекше атап көрсетілген болатын. Бұл деректер Едіге туралы реакциялық эпосты тұңғыш
насихаттаушы мен емес екенімді әсіресе, дәйекті насихаттаушы емес екенімді, дәлелдей
түседі...» [11, 77-80 б.].
Осы орайда академик-публицист Қ.И.Сәтбаевтың тағдырына тек жеке тұлғаның
тағдыры ретінде ғана қарамау керек, бұл республика ғылымының қалыптасу кезеңіндегі
қиындықтарды, тосқауылдарды да көз алдымызға келтіргендей. Оның Қазақстан ғылымы
тарихында да зор маңызы бар. Өкінішке орай, қай кезде де болмасын ірі таланттарға
кедергілер көп болды, қара күйені баттастыра жағуға құлшынып отырушылар аз болған
жоқ. Кезінде Қаныш Имантайұлының үстінен әр түрлі өкімет және партиялық орындар
мен мекемелерге жолданып отырған домалақ арыз-хаттар осы айтқанымыздың айқын
дәлелі бола алады. Әрі оны ұйымдастырушылар өз маңайында жүрді. Қалай дегенмен де

193
әділдік жеңді, 1955 жылдың ортасында академик Қ.И.Сәтбаев Республика Ғылым
Академиясының президенттігіне қайта келді.
«Едіге би халық тарихындағы пассионарлық тұлға, - деп жазады академик
Ғарифолла Есім «Қазақ елі – атамекен ренессансы» деген публицистикалық толғауында. –
Академик Қаныш Сәтбаевтың «Едіге жырын» зерттеуінің сыры тегін емес. Ол кезінде
«Едіге жырын» зерттеуді қолға алуы арқылы отандық тарихтың бастау арнасын дөп
тапқан. Сол үшін академик жұмыстан қуылды, бірақ ол Қаныш Сәтбаевтың тарих
алдындағы ерен ерлігі еді» [13].
Академик бұдан әрі қазақ халқының төл тарихы Ер Едігеден бастау алатынын
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың нақты айтқанын тілге тиек етеді: «Біздің қазақтың арғыбергі тарихында Ордабалық, Суяб, Тараз, Баласағұн, Сығанақ, Жент, Сарайшық,
Түркістан сияқты қалаларда ордалы жұрттың туы тігілген. Астананың дәл іргесінен
табылған Бозоқ қаласы да үлкен орталықтың бірі болғанын ғалымдар дәлелдеп берді.
Астананың қазіргі жарқыраған жаңа көшелерінде Сарайшық, Сығанақ, Түркістан деген
аттарының берілгенін байқаған боларсыздар. Бұл төл тарихымызға деген бүгінгі ұрпақтың
құрметі. Ертедегі ер бабамыз Едігеден бастап, айбынды Абылайға дейінгі хандарымыздың
бәрі осы Есіл бойында орда тіккендері тіпті де тегін болмаса керек» [14].
Мына жайтқа назар аударған жөн. Сталиннің «Ұлы орыс халқы» деген тіркеске
айрықша мән беруіне дейін ұлышовинистік империялық пиғыл бұрын-соңды
осыншалықты дәрежеде ашық түрде бас көтере қоймаған болатын. Бұған дейін даңқты
Едіге, Кенесары, т.б. бабалар есімдері басылымдар материалдарынан, өлең-жырлардан,
әдеби-көркем, ғылыми еңбектерден түскен емес еді. Кеңес Одағында қазақ халқының
беделі жоғары еді.
Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібектен бастап, Қасым, Хақназар,
Тәуекел, Есім, Жәңгір, Тәуке, Абылай, Кенесары хандарға дейін туған жерді қорғауда жан
алып, жан берісті. Қаншама жойқын соғыстарды бастан кешіріп, «Ақтабан шұбырынды,
Алқакөл сұламаға» ұшыраса да қазақтың ұлан-байтақ даласын жат жұрттықтардың
табанына таптатпауға жандарын салды.
Жоңғар шапқыншылығы, «Ақтабан шұбырынды» қазақтың көшпелі мал
шаруашылығының осал жақтарын көрсетті. Бір жақты көшпелі мал шаруашылығына
негізделген байырғы тұрмыстық тыныс-тіршілікпен қуатты көрші мемлекеттердің
тегеурінді шабуылына төтеп беру қиын еді. «Ақтабан шұбырынды» тұсында Қазақ елі
терең рухани дағдарысты басынан кешірді. Басы «Елім-ай» болып, ХYІІІ ғасырда өмірге
келген түрлі жанрдағы туындыларда уайым-қайғының сарыны есіп тұруы да сондықтан.
«Рухани дағдарыстан арылу рулық-жүздік танымнан жалпы ұлттық санаға, дүниетанымға
өтуге, ұлт ретінде әлемдік кеңістіктегі өз орныңды анықтап алуға тәуелді еді, - деп жазады
тарихшы М.Қойгелдиев. – Қазақ елінің рухани элитасы бұл заман талабын тура түсінді.
Бөгенбай, Саңырық, Тайлақ және басқа батырлар рулық мүдде, рулық патриотизмге жол
берген жаңа тарихи кезеңнің, соған байланысты өмірін тек өз руының ғана емес, ауыр
азапты жағдайдағы қазақ жұртының тағдырымен байланыстырған, тек өз руының теңдігі
мен еркіндігі үшін емес, жалпы ұлттық теңдік пен еркіндікті мақсат тұтқан, демек өз
дәуірінің прогресшіл принциптерін ұстанған тұлғалар болатын» [15].
Тәуелсіздік қарсаңында еліміздің ұлттық басылымдарында ұлт мүддесін жалаулатқан
мақалалар бұрынды-соңды болмаған леппен жарияланып жатты. Олардың негізі қазақ
халқының ұлт ретінде қалыптаса бастауынан бергі кезеңдердегі басына төнген қасіреттің
қадау-қадау мәселелерін ашып көсетуге арналды. Сол материалдарды саралар болсақ,
бұлардың арасында ел, жер тарихына, Ресей отаршыларының кең байтақ қазақ жеріндегі
небір сұрқия озбырлықтарына байланысты жарияланымдардың аз болмағанын байқаймыз.
Патшалық Ресейдің қазақ жеріне бекіністер салу, орыс шаруаларына халқымыздың
ата қоныстарын ата-бабаларынан қалған мұрадай үлестіріп беріп, сол шұрайлы жерлердегі
қазақтарды күштеп қуудағы патша өкіметінің негізгі саясаты да кең байтақ даланы
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иемденіп қалып, қазақты ұлт ретінде жойып жіберу еді. Он жетінші жылғы Қазан
төңкерісі де үмітті ақтамады. Олардың да түпкі мақсаты отаршылдықты орыстандыруға
ұластыру болды. Осы құйтыртқы саясат кеңес үкіметі тұсында да өзінің заңды жалғасын
тауып, қазақ өз елінде азшылыққа ұшырады.
Қазіргі қазақ қоғамын өркениетті елдер қатарына шүбәсіз алып баратын бірден-бір
жол елдегі тыныштық, сан алуан ұлттар арасындағы өзара келісім, күллі әлем алдындағы
арта түскен абырой-бедел, «Қазақстан» деген елдің, «қазақ» деген халықтың бет-бейнесі
мен өзіндік үнінің асқақтай түсуі, еліміздің Орталық Азия көшбасшысы ретінде таныла
бастауы айқын дәлелденгендей.
Қорыта келе айтарымыз, Тәуелсіз Қазақ елі тарихшыларының, фиолософтары мен
публицистерінің алда тұрған ұлы міндеттерінің негізгі бір парасы төл тарихымыз
бастауларын терең ой елегінен өткізіп, ұлы дала – жер тарихына қатысты нақты
тұжырымдар жасау болып табылса керек.
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуются печатные публицистические материалы, посвященные разным
периодам истории казахского народа.
RESUME
The article investigates the printed journalistic materials devoted to the origin of the ancient history
of the Kazakh people.

195
ӘОЖ 82-1

М. Хамзин
Қарағанды «Болашақ»
университеті, ф.ғ.д., профессор

Дия Ахметұлы
поэзиясының
типологиялық
өрісі

Аннотация
Мақалада өз шығармашылығы арқылы
тәуелсіздік идеясын көтерген танымал ақын Дия
Ахметұлының поэзиясы жан-жақты талданады.
Оның шығармаларының типологиялық өрісі, басқа
ақындар шығармаларымен үндестігі, ортақ мақсат
– мұраты саралаудан өткізіледі. Осы арқылы осы
уақытқа дейін кең әрә ауқымды зерттеулерге арқау
бола
қоймаған
Дия
Ахметұлының
шығармашылығы Мәди, Иманжүсіп, Оқа, Бабас,
Түсетай т.б. ақындар шығармалары мен тығыз
байланысты, органикалық бірлікте қарастырылған.
Түйін
сөздер:
поэзия,
отаршылдыққа
қарсылық көрінісі, тәуелсіздік идеясы, типология,
авторлық ұстаным, поэма, өршіл рух, күрескерлік
поэзия, ортақ бағыт.
Тәуелсіздікке қол жеткізген Қазақстан
ұлттық мұраларына қатысты өміршең саясат
ұстанып отыр, ал, бұның өзі қазақтың руханият
тарихын және тәуелсіздікке қол жеткізуге үлес
қосқан танымал тұлғалар шығармашылығын
саралауға мүмкіндік береді. Бұл орайда тәуелсіздік
идеясын көтерген бір ақынның емес, бірнеше
ақынның
шығармаларындағы
типологиялық
байланыстың алатын орны ерекше.
Біз қарастырмақшы болып отырған ақындар,
негізінен, Орталық Қазақстан өңірінің өнерпаз
тұлғалары. Олардың ішінде айрықша көзге түсері –
Дия қажы Ахметұлы дер едік. Дия қажы Ахметұлы
бастаған ақындық орта деп шығармашылық
көріністерін
жинақтап,
синтездеп
топтастыруымыздың өзіндік себептері баршылық.
Яғни ақындардың айналасындағы шығармашылық
ахуал мен идеялық тұтастықтың табиғатын ашу
үшін, асыл қасиеттерін тану бағытында көптеген
ұтымды дүниелер табуға жеңілдіктер болады.
Және әр қоғамдық сферадағы жекелеген тарихи
оқиғалардың белең алуына жалғыз адам
көзқарасынан көрі, топтың, біріккен ортаның ойы
мен тұжырымы нәтижелі рөл атқарғандығы сөзсіз.
Ақын айналасына шоғырланып, оның
ақындық дәстүрінен нәр алған, имандылық пен
азаматтық тәрбиесін бойларына тұмар тұтқан
шәкірт-ақындар аясы тарихи тұлғалармен де
толысып-толығып
отыратыны
белгілі
(бишешендер, күйші-әншілер, билік орнындағылар
т.б.).
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Заманының зәбірін көріп, запыранын құсқан Дия төңірегіндегі ақындар
туындыларының тақырыбы мен идеясы – өздері мекен еткен ортадағы қоғамдық
заңсыздықтардың әлеуметтік ахуалынан көрініс беретіні талассыз.
Бұратана бөлінді,
Қу мен құтан демікті.
Жаманның көңілі тәкаппар,
Астамшылық еніпті.
Шайшыл болды жарымес,
Саумал ішпей көбікті, деп, Оқа ақын қырсық шалған уақыттың қияңқылығына күпірлік қылған астамшыл
адамдардың кейбір мінездерінен заман бейнесін байқатып қояды [1, 61].
Немесе:
Жалбыр, мұртты, қияқты,
Адамдар болар ұятты.
Бүлдеге бөккен пенделер
Ертеңіміз сияқты, деген шумағында «бұратана» деп санаған елдің ертеңін «мәдениеті жоғары, ұяты мол»
адамдар құрайтынын болжамды иронияға сүйеніп, өткір сынымен белсенділер қылығын
әшкерелеп түйреді[1, 62].
Оқа өз кезінде «Абылай хан» атты тарихи дастан жазған. Өкінішке қарай, бұл еңбек
бүгінде таптырмай отыр. «Абай «Сегіз аяқ» жазғанда мен «Он алты аяқ» жазамын» деп,
он алты аяғын жазған. Бірақ біздің қолымызға өлеңнің толық мәтіні жетпей отыр.
Отарланған қазақ өлкесінде әртүрлі жаңа адамдар тобы, кәсіпшілер, табысқорлар,
сырты бүтін, іші түтін жып-жылмағай, сұм-сымпостар көбейген сайын күдік пен қауіп те
ақындар секемін өршітті. Түпкі ниеттері өзімшіл жеке бастың қамымен сырлары
бүркелген, әрекеттері келісілген, заңдастырылған бөтен адамдардың бет алысына, сол
қоғамның озбырлығына наразы болып өткір сын айта білген Дия қажы – қазақ баласының
амандығы мен саулығын, елінің бүтіндігі мен тыныштығын революциядан бұрын-ақ
сақтандыра білген көреген суреткер, әділетті ту еткен тарихи тұлға. Ол өз өлеңінде:
Көбейді дұшпан,
Кеудені қысқан.
Азайды достар,
Жаулар көп.
Білмеген елге,
Көрмеген жерге
Әкім болды сырттан кеп...
Жақының бар, сүйегің бар,
Ойлан, заман, арты тар
Кенже қалма, оққа барма
Артында оның орыс бар.
Артында – от, алдында – жар
Айналатын жерің тар, деп, кенжелеу қалған халқының тағдырын уайымдап, әліптің артын баға біліп, жұмыла
көтерген жүк жеңіл екендігін ескертіп, бірлігі бекем елге бөтен жұрттың тісі
батпайтындығын ақылмен насихат қылады [2, 63].
Дия қажы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісті жақтап, патшаның қазақтардан солдат
алуына наразы болған және сол оқиғаға қарсылық шараларын ұйымдастырғаны мәлім.
Тізімге ілігіп, кетер-кетпесін білмей әрі-сәріде тұрған қазақтарға қасында жиырмадан аса
жігіті бар Дия қажы шауып келіп: «Бәрібір орыс сендерді шепке тартып өлтіреді, тыпыр
етпеңдер!» - деп ескерту жасаған екен.
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Халықтың тұрмысы мен ұрпақтың рухани жіктелуі, бейбітшілігі мен тұтастығы үшін
ауызбірлік керек деп адуынды ақынның жарғақ құлағы жастыққа тимеді. Дала халқының
өзіне ғана тән тұрмыстық нормативтерінен біржолата айырып, жұтату – қысастық,
өктемдік екенін түсініп, Дия қажы ешбір қиянаттан қорықпай, шемірікпеді, ақиқатқа
араша түскен бағытынан тайынбады. Дия қажының осы бір бірбеткей қасиетін
айналасындағы біртұтас ақындар Қапас, Бабас, Түсетайлар да құптаған.
Шар болаттай шамырқанған шабытты да бүкпесіз ойларды көз алдымызға келтірген
Бабас ақын:
Көрдік ақты, көрдік көкті, қызылын,
Дар ағашта жіптің салды ұзынын.
Тілді кесті, жөн сілтерсің қалайша,
Кім түсінер маса тілдің ызыңын, деп, ақ, қызыл болып бөлінген аждаһа іспетті зобалаң түстің үстемдігін сөз ете отырып,
жіпсіз байлаған қоғам жөн айтуға да мұрсат бермегенін жырға сыйғызады [1, 76]. Бабас
өзінің көкейден сарнап шыққан ұранды ойларын озбырлықпен аяқ асты таптап, еркінен
айырған заңқойларға, түбінде қайырсыз өлімге апарар заманның опасыз ағымына мұңналасын шағады. Шымбайына қатты батқан шындық көкіректе тығылып жата алмайды.
Бабас ақынның «Маса тілдің ызыңы» деп берілген метафоралық қолданысты
ұйымдастырудағы түйін: ашық халықтың қару-қалқаны – тіл, ендеше, қорқынышпен
үрейлендіріп адами қарым-қатынастан, насихат беруден айырғысы келген заңқойлардың
жасаған кедергісі өзек болғандай: яғни ақынның адам тілін ешкім түсінбейтін байғұс
мазасыз масаның ызыңына теңеуі – табылып айтылған балама-алмастырудың батыл
көрсеткіші.
Ел басына «тұрымтай тұсына, балапан басына» билеп-төстеуші заман енді туады.
Бұл кезең халық азаматтарының ешқайсысына да опа берген жоқ.
Әсіресе, 1926 жыл Дия қажыға оңай тимесе керек. Ел ішінде шолақ белсенділер Дия
қажыны қайта-қайта көрсетумен болды. Ақыры, Қарқаралы абақтысына бір айдай
қаматып тынды. Дегенмен, бірбеткей, қайсар мінезінен қайтпайтын ізгілік жолында
аянбаған Дия қажыға шолақ белсенділер өшігіп, істі насырға шаптырды. Соның бірінде
тексеруге келген сот Бегалінің Сапарғалиына:
Сапарғали би,
Ентігіңді тый.
Құтырма,
Өтірік арыз
Емес парыз,
Есің жый.
Үй тіккізіп,
Бел бүккізіп,
Әлден алдың біраз сый, деп, ел көзінше соттың беделіне нұқсан келтіріп, реңсіз әрекетпен әуестенген
белсендісымақтардың намысына тиіп, «мықтылардың» жарасын тырнай тіл қатты [2, 37].
Осындай қайшылығы көбейген заманда басына қиямет-қайым орнайтын ең алдымен
кедей-кепшік, момын шаруа екені даусыз десек, жоқ-жітіктің көбеюіне, ел-жұрттың азыптозуына сол жаңа қоғамды тудырушы өкілдердің кінәлі екені Дия қажы шығармасында
реалистікпен өткір танылады:
Өңкей быдық,
Жоқ қой шындық,
Белгілі тегі
Ата жоқ
Айқай, дабыс
Күнде шабыс,
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Жоғалды елден
Ар-намыс...
Жинап алып
Кедейлерді
Былай-ау деп айту жоқ.
Айтты, бітті,
Пішті, кесті,
Райынан қайту жоқ [2, 41].
Айтылмыш жағдайды, қоғамдық әділетсіздікті дәл танытқан Дия қажы қарапайым
еңбек адамдарының, кедей-кепшіктің жоғын жоқтаушы болғанын анық байқаймыз.
Келеңсіз кесапаттарға қарсы Дия қажы темпераменті, ішкі эмоциясы ызаға булыққан
дүйім жұрттың дүрбелеңі тәрізді.
Заң орындағыштар шағын ауқатын сүліктей сорғанда қуат-күшінен айрылған
дәрменсіз қалған жетім бала, жесір әйел қалай күн кешпек деген ой Дия көкірегін жегідей
жейді:
Майды шайнап,
Малды айдап,
Алды әбен құтырып,
Мына бетте,
Түрі жаман
Алар тегіс сыпырып...
Жетім бала,
Жесір әйел
Сонда қалай күн көрер?!
Сорлап халі,
Кетіп әлі
Қайда барып бел шешер?! [2, 56]
Талай белсенділердің ылаңы мен ызғарына бағынбаған Дия қажы:
Опық жеме,
Жинал, халқым,
Айла жаса өлмеске.
Қасыңдағы
Аз қараңды
Бел буыңдар бермеске, деп, халқына «бір жағадан бас шығарып» тірлік жасауды насихаттайды [2, 59].
Ұлттық тұрпаты, елдік сипаты бұзылған көнбіс халықтың өзіндік дербестігі
жойылып, сүйекке сіңген еркіндіктің ауылы алыстап, бодандықтың қамыты шешілместей
киілген іспетті еді... Ақылды адамдардың жөнін тыңдауға да қоғам белсенділері құлақ
түрмеді. Тыңдай қалса, оларды халыққа қастандық ойлайтын дұшпан ретінде көз алартып
жазаға бұйырды. Алағай да бұлағай сол бір тұста жөн сілтер азаматтардың заманның
зымиян қармағына ілініп жатқанын көріп, Түсетай ақынның жігері құм болып тығырыққа
тірелді:
Жыр тумақ қандай ойда Түсетайдан?
Жөн сілтер табылар ма кісі қайдан?
Тап болдық заманына аузыңды ашсаң,
Қағатын теріс қойып ашамайдан [1, 87].
Аузын апандай ашқан, айдаһардай ақырған заманның жәдігөйлігіне тап болып, жөн
сілтер, бағыт берер замандастарының аздығына ақын жүрегі қынжылады.
Заманының азғандығы соншалық, ең жақын деген адамдардың өзінің бойынан бірбіріне деген сенімнің кеткенін, толық, жіктеп бөлінушілік өріс алғанын ақындар өз
өлеңдерінде құр жібермейді.
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Төрге озды алтын болып бақырың,
Бұрау салып қозғалтпайды тоқымын.
Төсек салып бала таптай, бит қарап,
Кім жақсың деп ызыңдайды қатының, деген өлең шумағында Бабас ақын адамзат қоғамының сан ғасырлық тарихында
моральдық және психологиялық өрістеудің ұлы қозғаушы күші, келешекке кең бағыт
алудың ең сара жолы – сенім, ендеше, сенім жоғалған жерде тіршіліктің мәні де шамалы
екенін растайды, ескертеді [1, 98]. Қара бала қамы үшін қазанның қасынан, от басынан
шыға алмайтын қойныңдағы қатының «кім жақсың?» деп күдіктенгенде, қоғам күдігі
онсыз да кернеген көкіректі күйзелтері сөзсіз екенін Бабас ақын тегеурінді тілмен
әспеттеп өтеді.
«Күлтелі Көкжиренін мініп, қысқабаттай құрысқан, қас қабақпен ұрысқан» Қапас
ақын – елдің береке-бірлігін кетірген тар заманның тұрпатына қарсы тұрып, ақпен де,
қызылмен де тайталасып өткен заманның ірі тұлғасы. Қапас Тоқсантайұлы Жарылғап
батыр баласы Қырбастың Бәйсейіт бұтағынан тарайды. Ой батыр болып та, қол батыры
болып та қоғамның қайшылықтарымен күресе білген Қапас ақын:
Сол алағай, алағай,
Түзелмеді жағдай.
Түн отырдық еру боп,
Күн өткердік жадағай.
Ас батпайтын күн жетті,
Түсеусіз өткен баладай, деп, қисық заманның жадағай сұрықсыз көрінісін көрсетіп Махамбет рухына мінсе, бірде:
Қайран да қайран, қайран күн,
Қайта айналып келе ме
Қаса сұлу бүгілтіп,
Тілін сорған сараң күн?
Қуандық өтіп, Тама асып,
Тобықтыға тоқтамай,
Қаржаспенен қаржасып,
Атандай сүрген алты күн,
Томалақтай тайраң күн? –
дей келіп, Қазтуған риторикасы мен гармониясының сауытын жамылып, кіреукесін
киініп, өткенін аңсап өкініш білдіреді [1, 111].
Біз сөз етіп отырған ақындар поэзиясы типологиялық тұрғыдан алғанда, Жаяу Мұса
Байжанұлы, Иманжүсіп Құтпанұлы, Мәди Бәпиұлы сияқты ақындар шығармаларымен
үндес, бағыттас. Жаяу Мұсаның өршіл поэзиясы Мұстафа болыстың, Иманжүсіптің
күрескерлік поэзиясы Райымхан болыстың, Мәдидің рухты өлеңдері ағасы Қақабайдың
көрсеткен зәбір, қиянатынан ғана туған жоқ, жеке бастың азаттығын жырлау арқылы олар
қазақтың тәуелсіздігін жырлады. Бұл – мәселенің бір жағы болса, осынау ақындар
шоғырындағы Дия ақын өз халқының асыл дініміз Исламнан ажырап, мәңгүрттеніп
кетпеуі үшін араб әдебиетіндегі шығармалардың негізінде «Шаһарбану», «Мұхаммед»,
«Шаһи», «Әбушаһман хикаясы», «Нұрлығайын», «Шаһизада», парсы ақыны Фердаусидің
«Шах-наме» шығармасының негізінде «Сақырап» дастанын жазды.
Аталмыш ақындар нағыз Алаштық рухты асқақтатқан дүлдүлдер еді. Тәуелсіздік
аңсаған олардың шығармалары ұлттық поэзиядағы әдеби ағымды туғызды. Жалпы,
ұлттық поэзиядағы қоғам мен ақын қарым-қатынасы жайлы М. Әуезов [3], ақынжыраулар поэзиясының бейнелілігі жайлы С. Негимов [4], Алаш рухының ұлттық
әдебиеттегі көрінісі жайлы Д. Қамзабекұлы [5] еңбектері т.б. бұл ойымызға дәлел бола
алады.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются типологические связи поэзии Дия Ахметулы, известного акына
казахской литературы начала ХХ века. Сходство и идейная направленность его поэзии
анализируются в сопоставлении с творчеством Иманжусупа Кутпанулы и Жаяу Мусы Байжанова.
Объектом исследования являются также поэмы автора, написанные на основе сюжетов
персидской и арабской литературы.

RESUME
The author of the article considers the typological connection of poetry of Diya Ahmetuly who is a
well-known akyn-rebel of the Kazakh literature of the early 20th century. Similarities and the ideological
orientation of poetry are analyzed in comparison with Imanzhusip Kutpanuly and Zhayau Musa
Baizhanov`s works. Also the object of the study are the author`s poems, written on the basis of Persian
and Arabic literature plots.

201
ӘОЖ 811.512.122'36

Р.А. Шаханова
Казахский национальный
педагогический университет
им. Абая, д.п.н., профессор

Полноводная река
жизни…

Аннотация
Статья посвящена некоторым аспектам
творчества выдающегося писателя и мыслителя
Ч.Айтматова.
Автор
делится
своими
воспоминаниями о некоторых эпизодах из встреч с
писателем.
В работе говорится о влиянии творческого
наследия Ч. Айтматова на современное поколение,
на литературную и театральную атмосферу
казахской интеллигенции и молодежи. Особое
внимание
уделено
неоценимому
вкладу
художественного творчества писателя в национальную и мировую литературу, показана
актуальность морально-нравственных проблем,
лежащих в основе его произведений.
Вывод работы связан с глубоким убеждением
автора статьи в том, что творчество Ч. Айтматова
является важной вехой в развитии современной
литературы, а исследование его произведений
достойно занять отдельное место в литературоведении.
Статья может быть полезна и профессиональным
филологам,
и
любознательному
современному читателю, не связанному с наукой.
Ключевые слова: литература, культура,
творчество, роман, фольклор.
Я благодарна судьбе, которая подарила
возможность знакомства и встреч с Чингизом
Торекуловичем
Айтматовым,
величайшим
писателем и властителем дум. Знакомство с
творчеством Чингиза Айтматова произошло у меня
еще в тот период, когда я училась в средней школе
им.Трубицына в с.Мерке Жамбылской области.
Интерес к литературе привил мне мой отец,
Аргимбаев Аширбай Мамыраимович, имевший
высшее юридическое образование. С детства он
воспитывал в нас любовь и уважение к лучшим
образцам казахской литературы и знакомил с
произведениями известных русских и зарубежных
писателей. Отец говорил, что самое большое
богатство – это книги. И до сих пор в нашей семье
сохранились такие книги из библиотеки отца, как
«Антология казахской поэзии», книги М.Ауэзова,
Ч.Айтматова,
произведения
А.С.Пушкина,
Лескова, Шишкова, В.Каверина, Ж.Санд, Э.Золя,
Ги де Мопассана, Р.Роллана и мн.др.
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Где – то в 1965 году отец принес нам сборник Ч.Айтматова «Повести гор и степей».
Дети из нашей семьи учились в школе с русским языком обучения, и мы, все старшие,
взахлеб читали этот сборник. Мне особенно понравились повести «Джамиля», «Первый
учитель», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары». Позже, когда вышел фильм
«Первый учитель», почти все ученики из старших классов по несколько раз гурьбой
ходили в кинотеатр.
Повесть «Прощай, Гульсары» была особенно близка нам, старшеклассникам, так как
главный герой показан Ч.Айтматовым сначала в процессе становления, затем в процессе
мужания, и при этом были объединены человеческое и общечеловеческие начала, что
давало силы и целеустремленности целому поколению.
Во времена, когда я училась в институте в Алматы, мне удалось несколько раз
побывать на спектаклях «Ана – жер ана» в Казахском государственном академическом
театре драмы им. М. Ауэзова, где главную роль исполняла незабвенная великая актриса,
народная артистка СССР Сабира Майканова.
Также я счастлива, что видела великолепную игру в спектаклях по произведениям
Ч.Айтматова «Ана – жер ана», «Жамиля», «Ак кеме» моей любимой актрисы, соседки по
дому, лучистой и гордой Бикен Римовой, которая всегда давала нашей семье материнские
советы и наставления. И нам близки слова Фредерико Феллини: «Как ни символичен
образ матери в «Материнском поле», как ни условен ее диалог с полем, а все же мы видим
реальную, земную женщину». Ведь именно такой была замечательная актриса с большой
буквы Бикен Римова, которой все поклонялись и уважали.
Работая преподавателем кафедры русского языка в Казахском национальном
техническом университете им. К. Сатпаева (бывший политехнический институт им.
В.И.Ленина), вместе со слушателями подготовительного отделения в преддверии 60-летия
великого писателя, мы послали на родину Чингиза Айтматова посылку с книгами
казахских авторов на казахском и русском языках, а также организовали посещение
спектаклей по его произведениям.
Помню, что особый восторг вызвала постановка замечательного казахского
режиссера, внесшего неоценимый вклад в театральное искусство современного
Казахстана, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР
Азербайжана Мадиевича Мамбетова «И дольше века длится день», где творчество
Чингиза Айтматова предстало перед нами в ином ракурсе, который открывал нам новый
неизведанный мир. Известный литературовед Е.Сидоров так отметил выход этого первого
романа Ч.Айтматова: ... «И дольше века длится день» - роман сложного состава, где
сплетаются быт и предание, реальность и фантазия, день и век [1].
Действительно, Ч.Айтматов перешел от своего раннего творчества к новому более
сложному этапу. Роман «И дольше века длится день» олицетворяет современную жизнь в
ее движении, где внутренний мир современного человека показан через призму
общечеловеческой нравственности, заложенной многими веками нашими мудрыми
предками. Образы Едигея и Казангапа, простых людей, занятых тяжелым физическим
трудом, раскрыты Ч.Айтматовым в высоком, философском аспекте, так как во все времена
труд является основой человеческой цивилизации и культуры, что особенно важно для
подрастающего поколения.
В современное время глобализации, особенно актуален факт обращения писателя ко
всем людям, невзирая на национальность, ко всему человечеству с призывом
объединиться в решении глобальных вопросов. При этом ни одна народность не должна
утратить свое национальное лицо, самобытность, язык. И эти вопросы, когда-то заданные
писателю в детстве: «Чей ты? Кто твой отец? обращены ко всем собратьям по разуму, ко
всему человечеству» [2].
Во время работы деканом психолого–педагогического факультета, а сейчас
завкафедрой филологических специальностей Института магистратуры и PhD
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докторантуры Казахского национального педагогического университета им. Абая вместе
со студентами, магистрантами, докторантами несколько раз посетили и продолжаем
посещать великолепные постановки известного режиссера, народного артиста Республики
Казахстан, лауреата премии Ленинского комсомола Казахстана Т.Теменова «Тополек мой
в красной косынке», «Пегий пес, бегущий краем моря» в Казахском государственном
академическом театре для детей и юношества им. Г. Мусрепова.
Повесть «Тополек мой в красной косынке», где главные герои Асель и Ильяс, не
смогли перебороть и пройти испытания судьбы, была очень интересна нашим
обучающимся, так как они узнали, как сложится жизнь Асель и Ильяса, и все желали и
чтобы путь их сына Самата был светлым и без препятствий.
Так, долгие годы в Алматы на ул.Тулебаева, наша семья была соседями известного
казахского писателя Шерхана Муртазы и его искренней и доброй супруги Мариам апай. И
у нас сложилась традиция: если Чингиз аға был у нас в гостях (мы жили на 5 этаже), то
обязательно приглашали Шерхана-аға и Мариам апай. Если же были в гостях в семье
Ш.Муртазы (на 4 этаже), то мы несомненно были у них. В этих незабываемых вечерах
часто участвовали Мария Урматовна и их дети сын Эльдар и дочь Ширин, а также
известные казахские писатели-корифеи Калтай Мухамеджанов, Оралхан Бокеев,
Сейдахмет Бердикулов, поэтесса Куляш Ахметова и др. Позже мы с Муха (Мухтаром
Шахановым) назвали племянницу, дочь моего родного братишки Алишера, в честь дочери
Ч.Айтматова - Ширин. Я лично не знала первую супругу Чингиза ага, но что меня
удивляло, то, что он всегда с большим уважением говорил о Шекер апай и очень
заботился и думал о будущем своих сыновей Санжара и Аскара.
Меня лично всегда восхищала великая дружба двух титанов духа и мысли Мухтара
Ауэзова и Чингиза Айтматова.
Отец моих детей и дедушка моих внуков, известный поэт и общественный деятель
Мухтар Шаханов, очень трепетно относился к Ч.Айтматову, как к великой личности,
старшему брату, другу и наставнику. А сам Чингиз Торекулович высоко ценил поэзию
Мухтара, всегда просил его прочесть новые произведения. Особенно импонировало ему
то, что Мухтар читал свои стихи наизусть, и ему очень нравились метафоричность,
иносказательность и гражданственность содержания стихов М.Шаханова. Несомненно
одно, что встреча и дружба с Чингизом Айтматовым повлияли на духовный и творческий
рост М.Шаханова.
В последнее десятилетие их дружба крепла с каждым днем и вылилась в
произведение – откровение: «Плач охотника над пропастью или исповедь на исходе века»
(1997), переведенного на многие языки, к тому же, совместно написанная пьеса «Ночь
воспоминаний о Сократе» (1998) была поставлена на сценах многих театров.
Как мы знаем, Ч.Айтматов не прямо, а опосредствованно, использует легенды, мифы
и притчи из устного народного творчества. Во многих из них они имеют стержневую роль,
а сам писатель мастерски изменяет, дополняет, синтезирует их сообразно своим
творческим планам.
Во всех произведениях великого писателя присутствуют рассуждения о насущных
проблемах человека. И здесь мы можем согласиться со словами А.Акматалиева, где он
говорит что, «...когда философия Айтматова, его художественно-поэтическое
мировосприятие заостряется на проблеме Человечество – Вселенная, создается
впечатление, что эти проблемы поднимаются и решаются впервые с позиции
художественного обобщения. Именно в этом, на наш взгляд, заключается секрет того, как
писатель может на локальном примере – житейской ли ситуации, отдельного ли образапереживания, какого-то характера и конфликта – успешно решать общечеловеческие
глобальные проблемы...» [3].
Дружба М.Ауэзова и Ч.Айтматова, дружба Ч.Айтматова и М.Шаханова, общение и
дружба Ч.Айтматова со многими видными деятелями культуры, искусства и литературы
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Казахстана, разумеется, благотворно сказалась на прогрессе казахской культуры и
литературы, на процессе воспитания молодежи обеих суверенных республик Кыргызстана
и Казахстана в духе дружбы и уважения к друг другу.
Приобщение к истокам великой литературы через творчество Ч.Айтматова
продолжает волновать сердца, и пусть река жизни становится с каждым днем все
полноводней, даря нам новые встречи и открывая новые грани великого наследия,
которым по праву гордится весь тюркоязычный мир.
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ТҮЙІН
Мақалада Ш.Айтматов шығармасының қазіргі ұрпаққа естелік арқылы әсер етуі
қарастырылған.
RESUME
The article touches upon the impact of the works of Sh. Aitmatov on the current generation through
the prism of memories.
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Тілдік бірліктердің
әдеби портрет
жасаудағы рөлі

Аннотация
Бұл мақалада әдеби портрет жасаудағы
тілдік бірліктердің рөлі айқындалған. Әдеби
портреттің
мазмұндық
және
формалық
түрлеріне тілдік бірліктердің тигізер әсері
ашылып, кейіпкер мінезін ашудағы олардың
жұмсалу жолдары көрсетілген. Мінез туралы
ешбір сөз қозғалмай, киім киіс, қимыл
қозғалысқа байланысты бірліктерді оңтайлы
қолдана отырып кейіпкерге мінездеме жанама
меңзелетіндігі
нақты
мысалдармен
дәйектелген.
Түйін сөздер: портрет, мазмұндық және
формалық түрлер, тілдік бірліктер, кейіпкер
мінезі, көркем шығарма, психологиялық
портрет,
портрет-мінездеме,
мінез-құлық,
суреттеу, сипаттау, авторлық шеберлік.
Портрет – көркем шығармаға қатысты
әдеби термин. Жалпы портрет мәселесі өз
алдына қарастыруды керек ететін мәселе. Оны
кез келген көркем шығарманың құрамдас бөлігі
ретінде қарастыру қажет. Портрет көркем
шығарманы талдауда кейіпкерге қатысты қатар
қарастырылатын, қоса жүретін әдеби бөлшек.
Портреттің мазмұндық және формалық
түрлері әр түрлі болады. Яғни шығарма
ауқымына, көтерілетін мәселеге орай көлемі
шағын портрет болады және көлемді портрет
болады. Портреттен ұлттық менталитетті,
әлеуметтік ортаны, т.с.с. көруге болады.
Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін талдау
барысында портреттің мазмұндық жағына
назар аударатын болсақ, автордың сөз саптауы,
мінезді ашудағы сөздік құрамын қарастырудың
да маңызы бар. Өйткені кейіпкер туралы жанжақты мәлімет тілдік құралдардың сұрыпталуы
мен қолданылуына қарай анықталады.
Автордың портрет жасаудағы ерекшелігі
кейіпкерді суреттеуде адамға қатысты қандай
айырмашылықтарын қамтып, сол негізде
қандай тілдік бірліктерді қалай қолданғанынан
байқалады. Көркем туындыда қаламгер
кейіпкерінің портретін жасауда, әдетте, көп
ойланып-толғанады. Кейіпкерінің денесі мен
оның мүшелерін, киген киімін, бет өзгерісі мен
дене қимылын, тұрған тұрысын да сөз етуі
қажет тұстар болады. Бұлар портрет құраудағы
жай ғана компоненттер емес, ол сондай-ақ
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кейіпкердің ішкі дүниесін ашар, оны оқырманына таныстырар кілт те болып табылады.
Жазушы алдымен әрбір компонентті суреттейтін, сипаттайтын сөздерді іріктеп алады. Ол
сөздер адамның бүкіл сырт тұрпатынан бастап, ішкі сезім, жай-күйлеріне дейін
сипаттайтындай болуы тиіс.
Ғалым Г.Смағұлова айтқандай, «адамның сыртқы тұрпатын, яни дене мүшелерін
суреттеуде соматикалық (грек сөзі – дене) атаулар (соматема) іріктелсе, ал киген киімін
суреттеуде вестиалды (латынша – киім-кешек) сөздер (вестема), қимыл-қозғалысын
сипаттауда кинетикалық (грек сөзі – қозғалыс) сөздер (кинетема) тобы іріктеледі [1, 72].
Олардың дұрыс іріктеліп, орынды жұмсалуы арқылы көркем шығарманың тұрақты
құрамдас бөліктерінің бірі ретінде портрет жасалады. Жай ғана портрет емес, толыққанды
бейне, кейіпкер мінездемесі құрылады. Демек, кейіпкердің кескін-келбетін, жүрістұрысын, киім киісін суреттеу портрет-мінездеме жасаушы амалдар болып табылады.
Кейде бұларды көркем туындылардағы портреттік суреттеулердің құрамы деп те атайды.
Көркем туындылардағы портреттік суреттеулердің құрамы негізгі үш құрамдас бөліктен
(компоненттен) тұрады:
1) адам денесі мен оның мүшелері;
2) киген киімі;
3) бет өзгерісі (мимика), қимылы (жест), дене тұрысы (поза).
Ендеше кейіпкер мінезін беруде портрет мазмұнының ғана емес, оның құрамының да
(киім киісі, дене мүшесі, бет, қимыл өзгерістері) үлесі бар. Мәселен, Аппақ бетіне қызыл
жүгіріп, тостаған көздерін төмен сала беріп, көз қиығымен оның тұла бойын бір шалып
өтті («Абай жолынан»). Бұл жерде кейіпкердің мінезі туралы бірде-бір cөз жоқ. Алайда,
автор кейіпкердің сұлулығын ғана емес, оның ұяң, тәрбиелі әрі есті (ақылы бар) екендігін
қоса аңғартып тұр. Егер бұл жерде «көз қиығымен оның тұла бойын бір шалып өтті» деген
сөз қолданысы болмаса, онда қыздың жай ғана ұяңдығы көрінер еді, ал осы тіркесім
болғандықтан, біз ол қыз баланың ақылды, апа-әжелерден естігенін көңілге түйген жан
екенін түсінеміз.
Жалпы, тұлға мен мінез сәйкестігі – портрет-мінездеменің негізгі белгісі.
Және портрет-мінездеме – қаламгерлер шығармаларында жиі кездесетін портрет
түрі. Портрет-мінездеме – кейіпкердің сырт тұлғасы мен мінезінің қатар суреттелген түрі.
Жоғарыдан көріп отырғанымыздай, портрет құрамындағы компоненттер жеке
қолданылмайды, олардың алдынан компоненттерді түрлі белгілері жағынан айқындайтын
анықтауыш сөздер жүреді. Портрет компоненттерінің белгілерін атайтын сөздер
сипаттауыш сөздер деп аталады. Сипаттауыш сөздер кейіпкерлердің кескін-келбетін,
киген киімін анықтай, түстей танытады. Олар компоненттерді түрлі қырынан айқындап,
дәлдейді. Сипаттаушы сөздер екі түрлі белгіні атап көрсете алады:
1) портрет компоненттерінің сыртқы физикалық белгілерін (Мәселен, ұзын көйлек,
тостаған көз) атап көрсетеді. Бұл топтағы белгілерді «сыртқы белгілер» деп атаймыз.
Сыртқы белгілерді суреттеуде, негізінен, сын есімдер қолданылады.
2) адамның интеллектуалдық, психикалық, эмоциялық белгілерін (Мәселен, мейірлі
көз, ісмер саусақ, жылы жүз, сұп-сұр түрі тіптен бозарып кетті, т.б.) атап көрсетеді.
Бұл «ішкі белгілер» деп аталады. Ішкі белгілерді суреттеуде сын есімдермен қоса етістік
сөздер де қолданылады.
Қаламгерлер өз туындыларында бұл екі белгіні (сыртқы белгі мен ішкі белгіні)
білдіретін лексемаларды көбіне-көп қатар қолданады. Бірақ кейде адамның
интеллектуалдық, психикалық, эмоциялық белгілерін сыртқы кейіпі, киген киімі арқылы
да шебер беретін тұстар кездесіп отырады. Мәселен, атақты қаламгер Мәшһүр Жүсіп
«Кедей болар кері кеткен, ұйқысы мол» деген өлеңінде:
Өкшесі етігінің мыжырайып,
Сүйреткен шанадай ғып, сүйреп басып
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Сол үйден әрең шықты, қадам басып, - деген жолдар арқылы кейіпкердің ебедейсіз,
жалқау, үсті-басына мән бермейтін салақ екендігін анық аңғартқан.
Сонда кейіпкердің ішкі әлемін, мінез-құлқын, көрегендігін, тәрбиесін, шыққан
ортасын білуде оның киген киімі немесе киім киісі де үлкен рөл атқаратындығын
байқауымызға болады. Бұл, әрине, қаламгер шеберлігіне, оның сөз жұмсау тәсіліне
байланысты дүние. Сөзіміз дәлелді болу үшін қазақтың эпостық жырларының бірі атақты
«Қыз Жібек» жырынан мына бір үзіндіні қарастыралық:
Қара торқа – кигені...
Танадай көзі жалтылдап,
Алтындай кебіс сартылдап,
Көшті тартып барады...
Бұл – Қыз Жібектің портреті. Осы төрт жол арқылы автор Қыз Жібектің киген киімін
ғана суреттеп тұрған жоқ, бұл жерде кейіпкер мінезі, кейіпкер портреті айқын көрінеді.
Біріншіден, киген киімі (қара торқа кигені, алтындай кебісі) Қыз Жібектің байдың қызы
екендігін, яғни шыққан ортасын, тегін көрсетеді. Екіншіден, «танадай көзі» деген тіркес
өте орынды қолданылған. Бұл жерде бір жағынан қыз сұлулығы аңғарылса, екінші
жағынан сауатты, көкірек көзі ояу жан екендігін сездіреді. Ал танадай көзінің
жалтылдауы – көзінің оты бар, мінезді қыз екендігінен хабардар етеді. Ол алған бетінен
қайтпайтын – бірбеткейліктің белгісі. Үшіншіден, «алтындай кебіс сартылдап» деген
жолдан Жібектің жинақы, пысық жан екендігі аңғарылады. Төртіншіден, көшті кім
бастайды?! Көшті мінезді адам, лидер (көшбасшы) ғана бастайды. Демек, Жібекте
ұйымдастырушылық қабілетпен қатар еркелік, дегенін істете алушылық бар. Әрі ол
ақылды, ақылды болмаса, оның қасына соншама қыздар жиналар ма еді. Демек, оның
құрбылары көп. Ендеше, ол достыққа адал, досшыл, мейірбан жан.
Қаламгерлер кейіпкерінің портрет-мінездемесін етістіктерді орынды жұмсау арқылы
да жасайтын тұстар ұшырасып отырады. Мәселен, Томпақтау дөңгелек қой көзі де
шөрейіп тереңдеп, нұры өткірлене түскен (Т.Ахтанов). Бұл жерде «көзі шөрейіп
тереңдеу», «нұры өткірлене түсу» деген етістіктер, біріншіден, «көзі шөрейіп тереңдеп»
деген тіркесім арқылы кейіпкердің жас мөлшерінен хабардар етсе, екіншіден, кейіпкердің
көпті көрген көнекөз адам екендігін, өмірден алған тәжірибесінен, түйгені мол екендігін
білдірген. Ал «нұры өткірлене түскен» деген тіркесті қолдану арқылы Тахауи Ахтанов өз
кейіпкерінің қатал мінезін, сұстылығын, жаужүректігін аңғартады.
Кейіпкер портретін жасауда көркем шығармада ылғи да әдеби нормаға сай әсем
сөздер қолданыла бермейді. Мәселен, С.Торайғыровтың «Қамар сұлу» романындағы
Жорға Нұрымның портреті көбіне қарапайым сөздер арқылы жасалған. Нұрым
портретінің қарапайым сөздермен берілуі оның мінезі мен бейнесіне байланысты алынған.
Өйткені өзі надан жауыз адамды әсем сөздермен сипаттау еш мүмкін емес. Романда
қарапайым сөз арқылы кейіпкердің бейнесі ашылады және оны суреттеуде автордың
Нұрымды жақтырмаушылық көзқарасы, мысқылы қоса өріледі. Мәселен, Бұл өзі жеті
атасынан бері уызы арылмаған, бағы таймаған, қолынан ұры кетпеген, бір жақсылық
етпеген, басы сәждеге тимеген, жамандықтан басқаны сүймеген, бірді-бірге
атыстырып, елін қан жылатумен шынжыр балақ, шұбар төс, қанды ауыз атанған бір
жауыз еді. Белгілі: қазақта ондай залым адамдардың өзіне қауіптілеу орынды
күзеттіріп, сорпа-сумен алдап қоятын иттері болатын. Сол арсылдатып қойған
иттерінің ең басты төбеті - біздің Оспан би еді. Сол кезде бұл екеуінің залымдығына бір
өлеңшінің айтқаны есімде қалыпты:
Халқыңды қан жылаттың Жорға Нұрым.
Болдың ғой заманымда сорға Нұрым!
Оспан деген жұтқышы тағы шықты,
Бара-бара қайтерсің, қайран күнім!..
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деп, құр Нұрымның зұлымдығы мен атағы болмаса, әліпті таяқ деп білмейтін надан,
пішіні де жаман, аузы толған боғауыз бен былш-былш насыбай, ішпей мас, әрі нас елу
шамасында жасы бар, қой сақтардың басындай басы бар, жай формының өзі сұп-суық
бүйі секілді түксиген, бұқа мойын, өгіз құрсақ, алақан көз, жайын ауыз, добыра сақал,
тоқпақ мұрын, бір түрлі нысаналы жануар еді («Қамар сұлу»). Бұл мысалдың прозамен
берілген тұстарының бәрінде қаламгердің көзқарасы айқын аңғарылады. Ал қарапайым,
ауызекі тілдегі сөздер қарамен берілген.
Көркем туындыларда портрет кейіпкер бейнесін беруде маңызды қызмет атқарады.
Ғалымдар көркем әдебиеттегі портретті екіге бөледі: жағдаяттық (ситуациялық) портрет
және жалпы портрет.
Жалпы портретте көркем бейненің өзіне тән үнемі болып тұратын сипат белгілері
суреттелсе, жағдаяттық портрет кейіпкердің бір сәттік эмоциялық кейпін береді. Сөзіміз
түсінікті болу үшін мына бір мысалдарды қарастырып көрелік: Басы репетейсіз үлкен,
мойны қылдырықтай, шибұт, қамытаяқ, не әкесі сияқты қойкөз аққұба емес, не шешесі
сияқты қараторы емес. Қоңқақ мұрын, мойыл көз жалпақ сары.
Бұл – мұрнының ұшы қылыштан кетіліп, танауы сәңірейген, көсе, жасы елудің
жуан ішіндегі, жалпақ бет, селдір бурыл мұртты қарт адам еді (И.Байзақов).
Тапал бой, тарбақ танау, жылан сұр бет,
Қарады Еркежанға екі-үш рет.
И.Байзақов «Тапал бой, тарбақ танау, жылан сұр бет» деген эпитетті
метонимияның бір емес бірнешесі лек-легімен келтіріліп, кейіпкердің сырты мен ішін
бірдей жанды түрді көз алдымызға әкелсе,
Қысық көз, жылмаң қара кіріп келді,
Берген соң Құсан әмір бар ма халі деген жолдар арқылы пасық, жағымпаз адам
портретін танытады. Сондай-ақ:
Қиянатпен семірген мес қарындар,
Жапсырды саналы елге бітпес шерді деген жолдардағы «Қиянатпен семірген мес
қарындардың» деген тіркесім арқылы сол кездің әлеуметтік жағдайын, адамшылық
дәрежесін көрсетеді. Және кейіпкердің сыртқы ажарының ұсқынсыздығын көрсетуге
арналған бұл жолдар, яғни бұл портреттер – жалпы портретке жатады.
Жоғарыдағыдан көргеніміздей, кейіпкер бейнесін беруде жазушы кейіпкер тілінде
қарапайым сөздерді де қолданады. Кейіпкер тіліндегі қарапайым сөздер туралы зерттеуші
Х.Қожахметова: «Әдеби тіл нормасына сай келмейтін жай, дөрекі сөздерді қарапайым
лексика дейміз. Ол әдеби тіл нормасына жатпағанмен көркем әдебиетте образ жасау үшін
кейіпкердің сөзінде кездесіп отырады.
Бұл тілдік амал арқылы жазушы кейіпкердің ой-өрісін, өскен ортасын, әлеуметтік
халін, мінез-құлқын көрсетеді» [2, 62] деген пікір білдірсе, академик Р.Сыздық: «Дөрекі,
қарапайым элементтер, бөгде тілдік сөздер, әсіресе макронизмдер кейіпкердің мінезқұлқын, алған тәлім-тәрбиесін, білім, мәдениет дәрежесін көрсету үшін келтіріліп, оның
образын жасауға көмектеседі. Бұл стильдік тәсіл. Тәсілдің дұрыс қолданылуы жазушының
сөз құдіретін қолдану шеберлігіне алып барады» [3, 54] деген тұжырым жасайды.
Қаламгерлер шығармаларында кейіпкер тілінде қолданылған қарапайым сөздер
кейіпкердің бір сәттік бейнесін (жағдаяттық портрет) жасауға да, көркем бейнесін (жалпы
портретті) беруге де қызмет етеді. Кейіпкер аузынан шыққан қарапайым сөздер оның
шыққан ортасын, алған тәлім-тәрбиесін, мінез-құлқын, көңіл-күйін, ішкі сезімін де
көрсете алады. Мәселен,
Тым болмаса он бестен аспай жатып,
Қорлықпен өткенің бе, қайран күн-ау!
Шынымен сол Нұрымға кеткенім бе,
Бәлеге құтылмастай жеткенім бе?
Малы көп мал сияқты пасық қақпас
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Жанымды соған құрбан еткенім бе? (С.Торайғыров).
Портрет арқылы жазушының сөз қолдану ерекшелігі, суреткерлік шеберлігі,
даралығы (стилі) анықталады. Ендеше, көркем туындыны стилистикалық тұрғыдан
талдауда кейіпкер бейнесінің берілу жолдарын, жазушының осы мақсатта қолданған
тілдік-стильдік, көркемдік тәсілдерін қарастырудың да маңызы зор.
Сонымен, кейіпкердің портрет-мінездемесін жасауға, оның сезімін, күйіну не сүйіну
халін түсінуге шығармадағы көркем сөзбен жасалған сыртқы пішіні, кескін-кейіпі
(портрет), мінез-құлқы, наным-сенімі (мінездеу), ішкі ойы (монолог), басқа адамдармен
қарым-қатынасын (диалог) сипаттау да көмектеседі. Және ондай сипаттауларда бізге қай
сөз табы да жәрдем бола алады. Мейлі, ол сын есім болсын, мейлі етістік болсын, ол тілдік
бірліктерді орынды жұмсау шеберлік пен қиял жүйріктігіне байланысты.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье автор рассматривает типы психологического портрета и портретахарактеристики литературных персонажей. Приводя примеры посредством анализа литературных
произведений, автор подчеркивает характерные особенности форм и методов, используемых для
отражения образа и внутреннего мира героев произведений.
RESUME
In the given article the author describes the types of a psychological portrait and the characteristics
portrait of literature characters. Through the analysis of literature works the author shows the peculiarities
of forms and methods used for the reflection of images and the inner world of characters.
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Қазақ тілі
дыбыстарының
тіркесім
талғампаздығы

Аннотация
Мақалада қазақ тілінің түбір+қосымша
деңгейіндегі дыбыстардың тіркесім талғампаздығы
қарастырылған. Дыбыстар тіркесімі тек қана дауыс
қатысына ғана емес, басқа да артикуляциялық
белгілерге
байланысты
болып
келетіндігі
баяндалған. Дыбыстар тіркесімінің топ саны үнді
дауыссыздардың түрленіміне байланысты болып
келетіні айтылып, түбір сөздердің 9 түрлі
талғампаз топтары анықталған.
Түін сөздер: орфографиялық тіркесім,
дыбыстар талғампаздығы, фонетикалық алгоритм,
дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, тербелім моделі.
Бүгінгі күнде компьютер техникасының
қолғанат құрал (оргтехника) ретінде жұмсалуы,
соған
лайық
қазақ
тілінің
компьютер
бағдарлармаларын жасау өзекжарды мәселелердің
біріне айналуда. Қазақ тіл білімінің теориясы мен
практикасын одан әрі дамыта түсуге серпіліс
беретін де осы информатика болып отыр. Өйткені
күнделікті ақпарат құралдарының жұмысын
жеңілдету, уақыт үнемдеу, кеңсе қондырғыларын
құрастыру, электронды оқулықтар мен кешенді
оқу құралдарын дайындау қазіргі қазақ тіл
білімінің алдына тың мәселелерді қояды.
Сондықтан қазақ тілі теориясы мен оның
практикалық
нәтижелерін
жаңа
бағытта
пайдаланудың
мүмкіндігі
зор.
Осындай
мәселелердің
теориялық
шешімін
тауып,
практикалық ұстанымдарын анықтау – бүгінгі
қазақ қолданбалы лингвистикасының басты
міндеті.
Қолданбалы лингвистиканың негізгі мақсаты
қолғанат қызмет атқару болғандықтан, кез келген
тілдік құбылысты осыған орай икемдеп отыруға
тура келеді. Қазіргі таңда қолданбалы қазақ
лингвистикасының алдында екі міндет тұр. Ол
міндеттің біріншісі - әдістемелік құралды
компьютерге лайықтау, екіншісі - қолғанат
қондырғылар жасау және жетілдіру («қолғанант
қондырғы» деп отырғанымыз «оргтехника»).
Тілдің ішкі заңдылығын пайдаланып қана сол
тілдің қолданба құралдарын жасауға болады. Қазақ
тілінің осы тұрғыдан пайдаланатын екі заңы бар.
Олар үндесім (сингармонизм) және үйлесім
(ассиммилятив) заңдылықтары. Ә.Жүнісбеков
дауысты дыбыстар туралы «Дауысты дыбыстардың төрт үндесім әуезі бар болып шықты, олар-
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дың әрқайсысы белгілі бір үндесім дауыстылардың басын біріктіреді: жуан езулік
дауысты – екеу, жеңішке езулік дауысты – үшеу, жуан еріндік дауысты – екеу, жіңішке
еріндік дауысты – екеу, сонымен барлығы – тоғыз үндесім дауысты» [1, 41] десе,
дауыссыз дыбыстар туралы «Әрбір дауыссыз – төрт үндесім дыбыстан құралған жүйе
болып табылады, олардың өзара ортақ белгілерімен қатар, бір-бірінен ажыратып тұратын
артикуляциялық және акустикалық айырым белгілері бар. Түркі тілдеріндегі әрбір
дауыссыздың үндесім әуезінің құрамы жуан/жіңішке, еріндік/езулік белгілері арқылы
ажыратылады» [1, 43] дейді. Олай болса қазақ (түркі) тілінің дыбыс жүйесіне тән осы бір
бірізділікті қолданбалы тілтаным саласыңда кеңінен пайдалануға болады.
Қазақ тіліндегі дыбыстардың жасалым, айтылым және естілім сипаттамалары
жеткілікті берілген [3, 25-27]. Алайда сол зерттеу нәтижелерін қолданбалы бағытта, яғни
мәтінтерімін автоматтандыру бағдарламасын (компьютер программасын) жасау үшін
пайдаланудың өзіндік ерекшеліктері болады. Ондай ерекшеліктер дыбыстың
артикуляциялық сипаттамасына да, дыбыстың айырым белгілер жүйесіне де (система
дифференциальных признаков) қатысты келеді.
Әзірге мәтінтерімін автоматтандырудың компьютерлік бағдарламасына қазақ тілінің
жалғауларын икемдеудің фонетикалық негіздемесі тірек болады. Сондықтан алдымен
қазақ тілі дыбыстарын тіркесім талғампаздығына қарай жіктеп аламыз. Өйткені қазақ тілі
дыбыстарының
тіркесім
талғампаздығы
бірегей
және
іргелі
фонетикалық
заңдылықтардың бірі болып табылады. Бұған дейін оқулықтар мен оқу/құралдарында
тіркесім топтары сараланғанымен, олардың фонетикалық заңдылықтарының басы
ашылмаған болатын. «Қатаңнан кейін қатаң, ұяңнан кейін ұяң дыбыстар келеді» деген
анықтамалар қазақ тілі дыбыстарының тіркесім талғампаздығының фонетикалық сырын
түгел ашып бере алмады. Дыбыстардың тіркесім реті өзге де артикуляциялық белгілерге
байланысты болып шықты.
Қазақ тілі жалғамалы тіл болғандықтан, оның сөз құрамындағы бірліктерінің
(единицы) тіркесім түрлері мол келеді. Солардың бірі – қазақ мәтініне қатысты
орфографиялық тіркесім. Орфографиялық тіркесім дегеніміз жазба мәтін құрамындағы
емле-ережелерге бағынатын тіркесімдер. Мәтінтерімін үйлестірудің оңтайлы шешімі
орфографиялық тіркесімге тікелей байланысты.
Жалғамалы тілдерде қосымшалы (туынды) сөздердің бастау бірлігі түбір сөз болып
табылады. Сондықтан алдымен түбір сөздің фонетикалық тіркесім мүмкіндіктерін
айқындап алу қажет болды. Өйткені тіркесім реті барлық уақытта сөздің соңғы
әріп/таңбасына байланысты.
Қазақ тілінің орфографиялық емле-ережелері қазақ тілі дыбыстарының шеп
кездесімін (позиционное распределение) қатаң реттеп отырады. Сондықтан да кейбір
дыбыстардың әріп/таңбалары сөз соңында кездеспейді. Ондай кездеспейтін
әріп/таңбалардың жазба мәтін ішіндегі тіркесім ережелерін құрастыруға қатысы
болмайтын болғандықтан, мәтінтерімі үстінде олар ескерілмейді.
Жазба мәтін деңгейінде қазақ сөзінің соңында [ ö, ü, u ] дыбыстарына тән ө, ү, ұ
әріптері орфографиялық ереже бойынша кездеспейді. Ал [o, g, ğ, b, d] дыбыстары қазақ
сөзінің соңында кездеспейтін болғандықтан, оларға тән о, г, ғ, б, д әріптері сөз соңында
тағы жоқ. Мәтінтеріміне байланысты бұл әріптер қалыс қалады.
Қазақ тіліндегі қосымшалардың тіркесім мүмкіндіктерін талдай келгенде, түбір
сөздердің соңғы таңбасы бірнеше топқа жіктеледі екен.
Бірінші топқа дауысты дыбыстардың таңбасына бітетін сөздер жатады (1-сурет).
Дауыс желбезегі (немесе дауыс шымылдығы, немесе дауыс жарғағы) толық тербеледі.
Дауысты түбірдің (дауысты дыбысқа біткен сөздің) негізгі белгісі оның толық тербелмелі
қалпы болып табылады.
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1-сурет - Дауысты дыбыстың тербелім моделі
Дауысты дыбыстардың толық кездесім алгоритмі:
[ V ( a; ä; e; ı; i; о; ö; u; ü ) ]
Дауысты дыбыстар тіркесімінің талғампаз алгоритмдері:
[ V1 ( a; ı ) ]
[ V2 ( ä; e; i ) ]
[ V3 (о; u ) ]
[ V4 ( ö; ü ) ]
Екінші топқа дауыссыз дыбыстардың таңбасына бітетін сөздер жатады. Дауыссыз
дыбысқа бітетін сөзді дауыссыз түбір деп атаймыз (2-сурет). Дауыссыз дыбыстардың тобы
үш түрлі тербелімнен құралады: дауыс желбезегінің мол тербелісінен тербелімді
дауыссыздар (үнді), дауыс желбезегінің жартылай тербелісінен тербеліңкі дауыссыздар
(ұяң), дауыс желбезегінің жайбарақат немесе бейтарап қалпынан тербеліссіз (қатаң)
дауыссыздар жасалады.

2-сурет – Дауыссыз дыбыстардың тербелім моделі
Дауыссыз дыбыстардың толық кездесім алгоритмі:
[ K ( p; t; qk; s; š ) + ( z; ž ) + ( m; n; ň; r; l; y; w ) ]
Үшінші топқа үнді дауыссыздардың таңбасына бітетін сөздер жатады. Үнді
дауыссыздар өзара тоғысыңқы және жуысыңқы (жанама жуысыңқы, жинақы жуысыңқы,
жайылыңқы жуысыңқы, діріл жуысыңқы) болып жіктелгенімен, олардың басын
тербелімді белгісі біріктіріп тұрады (3-сурет).
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3-сурет - Үнді дауыссыздардың тербелім моделі
Үнді дауыссыз дыбыстардың толық кездесім алгоритмі.
[ K1 ( m; n; ň; l; r; y; w )]
Төртінші топқа жуысыңқы үнді дауыссыздардың жартылай тобы жатады. Бұл топқа
жуысыңқы үнді дауыссыздар түгел енбейді, жанама жуысыңқы дауыссыз сырт қалады (4сурет).

4-сурет - Үнді дауыссыздардың жуысым моделі
Жуысыңқы
алгоритмі.

үнді

дауыссыздар

(жартылай)

талғампаздығының

фонетикалық

[ K2( r; y; w ) ]
Бесінші топқа тоғысыңқы үнді дауыссыздардың жартылай тобы жатады. Тоғысыңқы
үнді дауыссыздардың басын біріктіріп тұратын белгі олардың жасалу тәсіліне
байланысты: сөйлеу мүшелерінің өзара тоғысуы (5-сурет).

5-сурет - Үнді дауыссыздардың тоғысым моделі
Тоғысыңқы
алгоритмі.

үнді

дауыссыздар

(жартылай)

талғампаздығының

фонетикалық

[ K3( m; n; ň )]
Алтыншы топқа жуысыңқы және жанама жуысыңқы үнді дауыссыздардың жартылай
тобының таңбасы жатады. Жуысыңқы үнді дауыссыздардың басын біріктіріп тұратын
белгі олардың жасалу тәсіліне байланысты: сөйлеу мүшелерінің өзара жуысуы (6-сурет).

214

6-сурет – Үнді дауыссыздар тобының жуысым моделі
Жуысыңқы үнді дауыссыздар (толық) талғампаздығының фонетикалық алгоритмі.
[ K4 ( l; r; y; w )]
Жетінші топқа тоғысыңқы және жанама жуысыңқы үнді дауыссыздардың жартылай
тобының таңбасы жатады. Бұл топқа үнді дауыссыздардың тоғысыңқы/жуысыңқы аралас
тобы жатады (7-сурет). Үнді дауыссыздардың ішінде жанама жуысыңқы л дауыссызы
кезбе дауыссыз (блуждающий согласный) болып табылады. Өйткені ол дауыссыздардың
әртүрлі тобына қосылып кете береді.

7-сурет – Үнді дауыссыздар тобының тоғысым/жуысым моделі
Тоғысыңқы және жанама
фонетикалық алгоритмі.

жуысыңқы

үнді

дауыссыздар

талғампаздығының

[ K5 ( m; n; ň; l )]
Сегізінші топқа жуысыңқы ұяң дауыссыздардың жартылай тобы жатады. Бұл топқа
сөз соңында кездесе беретін ұяң дауыссыздар енеді, олардың басын біріктіріп тұрған
сөйлеу мүшелерінің жуысыңқы қалпы болып табылады (8-сурет).

8-сурет – Ұяң дауыссыздардың жуысым моделі
Жуысыңқы ұяң дауыссыздар талғампаздығының фонетикалық алгоритмі.
[ K6( z; ž )]
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Тоғызыншы топқа қатаң дауыссыздар тобының таңбасы жатады. Бұл топқа жататын
дыбыстардың тіркесім белгісі дауыс желбезегінің бейтарап (бейтербеліс) қалпы болып
табылады (9-сурет). Жасалу тәсілінің тіркесім талғампаздығына еш әсері жоқ.

9-сурет – Қатаң дауыссыздардың бейтербелім моделі
Қатаң дауыссыздар талғампаздығының фонетикалық алгоритмі.
[ K7 ( p; t; qk; s; š )]
Сонымен қазақ тілі дыбыстарының тіркесім таңдайтын тоғыз тобы анықталды.
Дауысты дыбыстар өз алдына бір талғампаз топ құрса, үнділермен қосылып тағы бір
талғампаз топ құрады. Белгілі бір тіркесім топ дауыс шымылдығының тербеліс
белсенділігі, жасалу тәсілі және дыбыс құрамына қарай құрылатын болып шықты. Қазақ
тілі дыбыстары дауыс қатысына қарай ғана жіктеліп, соған лайық тіркесім топтарын құрап
қоймайды. Және де дауыс қатысына байланысты топтарды әмбебап (универсал)
тіркесімдерге жатқызуға да болмайды. Олай болса, дәстүрлі «қатаңнан кейін қатаң,
ұяңнан кейін ұяң, үндіден кейін үнді дыбыстар келеді» деген қағидаға толықтырулар
енгізуге тура келеді.
Тіркесім топтардың ішіндегі дыбыс құрамы жағынан ең тұрақтылары – дауыстылар
мен қатаң дауыссыздар. Ал, тіркесім топтардың саны үнді дауыссыздардың түрленіміне
байланысты.
Қазақ тілінің түбір+қосымша (қосымшалар) тіркесімі әрқашан талғампаз келеді.
Түбірдің немесе қосымшаның соңғы дыбысының (әрпінің) жасалу орны, жасалу тәсілі мен
дауыс қатысына қарай келесі қосымшаның басқы дыбысының жасалу орны, жасалу тәсілі
мен дауыс қатысы ыңғайлас шығып отыру керек. Сондықтан да тіркесім бірліктерінің
дыбыс талғампаздығы күрделі болып шықты.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются фонетические группы возможных вариантов
звукосочетаний в казахском языке на стыке корня и окончания. Артикуляционные признаки
гласных и глухих согласных звуков имеют свойства постоянства. Количество артикуляционных
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групп зависит от звукосочетания сонорных согласных. Определены 9 видов артикуляционных
групп.
RESUME
In this article the authors considered the phonetic group options of the sound combinations in the
Kazakh language at the junction of the root and the ending articulation signs of vowels and voiceless
consonants possess the properties of permanence. The number of groups depends on the articulation of
sonorous sound combinations of consonants. Nine types of articulation groups are identified.
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Жованни
Боккаччо –
новелла
жанрының шебері

Аннотация
Мақалада
Жованни
Боккаччоның
новеллаларындағы кейіпкерлер табиғатын, кезең
көрінісін ашудағы қаламгер шеберлігі жанжақты сөз болады.
Боккаччо шығармашылығының алғашқы
дәуірінде-ақ өз заманының келеңсіз жақтарын
көріп, қолына қалам алған болатын. Жазушы
қоғамда
белең
алған
келеңсіздіктерге,
озбырлықтарға сын көзбен қарады. Орта
ғасырдағы адам тағдыры және оның арман-тілегі
туралы ілгерішіл пікірде болды. Боккаччо
шығармаларына тән өмір қуанышынан ләззат алу
сипаты оның новеллаларында да жиі кездеседі.
Бірақ оларда келеңсіз оқиғаларды бейнелеу,
зұлымдық пен соқыр сенімді сынға алу негізгі
мәселе болып қалады.
Новеллаларындағы шынайы оқиғаларды
бейнелеуде қаламгер өмірге сенім туғызатын
бейнелі, бедерлі тәсілдерді таба біледі. Автор
итальян жазушысының осы қырларын мақалада
толық ашып көрсетеді.
Түйін сөздер: әдеби орта, пастораль, халық
строфасы, психологиялық роман, діни аскетизм,
новелла, хикая, хроника, дәстүр, риторика,
логика, шопандық поэзия.
Итальян Қайта өрлеу дәуірінің екінші бір ірі
өкілі - Жованни Боккаччо ғалым, жазушы еді. Ол
осы дәуірде «назарға лайық емес» деп келген
заманагөй новелла жанрын жоғары даму
сатысына көтерді, оның реалистік және
демократиялық бағытын айқындап берді.
Боккаччо жазушының өзіне тән қасиеттерін
жоққа шығаратын, әдебиеттің халықшылдық
рухына және реалистік дамуына кедергі болған,
табиғат пен адамның қадір-қасиетіне дұшпан,
шынайы өмірді мойындамайтын діни-аскеттік
саясатқа қарсы болды.
Боккаччо
Парижде
туды,
анасының
өлімінен соң, оны Италияға алып келді. Боккаччо
Флоренция мен Неапольде тәрбиеленді. Әкесінің
тілегімен
сауда-саттық
және
құқықтану
мәселелерімен айналысса да, ол антик
жазушылардың шығармаларын оқуға өте
қызығатын. Бірақ талантты жас тарихи
ескерткіштер,
грек
тіліндегі
әдеби
шығармалармен терең таныса алмады. Өйткені,
оған әкесі көне әдебиет үлгілерін оқуға тек бос
уақыттарында ғана рұқсат беретін.
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Боккаччо жігіттік дәуірін (1327-1340) Неапольде өткізді. Бұл жерде ол
гуманистермен танысып, грек тілі мен антик әдебиетті үйренуге кіріседі. Жаңа
достарының көмегімен король Роберт Анжуйский сарайындағы әдеби ортаға араласады.
Боккаччо шығармашылығының алғашқы сатысында серілік романдарды қайта
өңдеумен айналысады. Осындай шығармаларының бірі – «Фиколода». 1338 жылы жазушы
орта ғасырлар әдебиетіндегі христиан және өзге діндегі екі жас (Флорио мен Бьянчифоре)
арасындағы қайғылы махаббат тақырыбын қайтадан жазды. Бірақ автор бұл мәселеге
жаңалық енгізе алмады.
Онша көлемді емес «Филострато» поэмасында (1338) ақын итальян әншілері
орындап жүрген сегіз жолды халық строфасы (бәйіт) октаваны да Сент-Мордың «Троя
туралы романынан» алды және Троя жауынгері Троил мен грек тұтқыны Грезеиданың
махаббатын өз тұрғысынан қайта жырлайды. Оған психологиялық моменттер енгізеді.
Боккаччо өлең және қарасөз аралас әдіспен жазған «Амето» пастороль идилласында
(1341) антикалық шопандық поэзия үлгісін пайдаланды. Бұл шығармада автор
кейіпкерлердің ішкі сезімдерін ғана емес, сонымен бірге шопандар тұрмысындағы өзекті
мәселелерді де кең қамтуға көңіл бөлді. Жазушы шығармада өмір қуанышын, табиғи
сезімді және шынайы махаббатты суреттеуге ұмтылды.
Шығарманың бас қаһарманы Амето олақ, ебедейсіз жігіт. Ол аң аулауды жақсы
көреді. Аңда жүріп Амето перілер арасындағы Лия есімді қызға кездеседі. Сұлу Лия
сиқырлы әнімен жігіттің жүрегінде махаббат сезімін оятады. Осыдан бастап жігіттің бүкіл
ақыл-есі қызда болады. Лияға деген махаббат әсерінен ол қайта тәрбиеленіп,
адамгершілікті, инабатты жігітке айналады.
«Фъезолан перілері» поэмасында (1345-1346) Боккаччо шопандық тақырыпқа қайта
оралады. Шығарма көне мифтерге, әсіресе, Овидийдің «Метаморфозаларына» еліктеп
жазылған. Шығармада Фьезолан жотасы маңында қосылатын екі өзен - Африко мен
Мензоланың қалайша екі ғашықтың атымен аталғандығы баяндалады [1, 162].
Фьезолан қаласы әлі бой көтере қоймаған ерте замандарда осы жотада Диана
басқарған көп перілер жасаған. Олардың құзырына келген бақташы Африко пері қызы
Мензолаға ғашық болады. Жігіт Венера құдайдың көмегімен әйел киімін киіп, қызбен
жасырын кездесіп, өзінің ғашық екендігін білдіреді. Ерге шықпауға ант еткен Мензола
оның махаббатын қабылдамайды. Бірақ қыз жүрегінде туған ғашықтық сезім ондағы
тартыну мен ұяттан басым шығып, жігітке ризашылығын береді. Көп уақыт өтпей, ол өз
қылмысына өкініп, жігіттен алыстай бастайды. Жігіт бұған шыдай алмай, өзін өлтіреді.
Оның қаны осы жерден ағатын кіші өзенге төгілгендіктен, сол өзен Африко атымен атала
бастайды. Мензола перзент көріп, оны Дианадан жасырады. Бірақ мұны сезген Диана
қатты ашу үстінде оны кіші өзенге айналдырып жібереді. Өзен Фьезолан жотасындағы
Африко өзенімен қосылып, осы кезден бастап Мензола атымен аталған.
Африконың ата-анасы оның ұлын мейірім-шапағатпен тәрбиелейді. Италияға келген
Иапеттің қаһарман ұлы Атлант Фьезолан қаласын салған, перілерді жер астына қуған.
Осылайша, бұл жерде жаңа мәдени дәуір басталған. Африко мен Мензоланың ұлы есейіп,
осы жерді мекендеп қалады.
Мензола Африкоға ғашық болып, махаббатын ұмыту үшін өз-өзімен күреседі. Бұл
күресте адамның табиғи биологиялық талабы мен діни аскеттік әдет-ғұрыптар арасындағы
қарама-қайшылықтар ашып берілген. Бірақ адамның табиғи талаптары олардан үстем
шығады. Ғашықтар өз талап-тілектері жолында мерт болады.
Адал махаббат ескерткіші ретінде Африко мен Мензола өзеңдері мәңгілік жасайды.
Мұндай қорытынды автор гуманизмі мен дүниетанымының толық қалыптасқандығының
жарқын дәлелі еді.
Боккаччо өз шығармашылығының толысқан шағында «Фьяметта» (1348) туындысын
жазды. Бұл шығарма Батыс Еуропа әдебиетіндегі тұңғыш психологиялық роман, «нәзік
сезімдерге толы ғашықтық қисса» еді. Жазушы мұнда сүйіктісі тастап кеткен әйелдің
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сезім-толғанысы мен жан азабын кейіпкер тілі арқылы шебер баяндайды. Романда
өмірбаяндық моменттер де кездеседі. Мәселен, өмірде Фьяметта Боккаччоға опасыздық
қылған болса, романда Памфило Фьяметтаға сатқындық жасайды.
Бір күні сұлу жас әйел Фьяметта шіркеуде Памфило есімді көрікті жігітті көріп, оған
ғашық болады. Күйеуі болса да, оның бүкіл ақыл-есі жігітке ауады. Жігітпен табысқанда
ол өзін өте бақытты сезінеді. Міне, айрылысатын сәт те келіп жетті. Памфилоны қарт әкесі
шақыртып, еліне кетпекші болады. Жігіт Фьяметта алдында басын иіп, оған деген
адалдығының мәңгілік екендігін, тез арада оралатындығын айтып, уәде береді. Фьяметта
жалғыз қалды. Уақыт болса өтіп жатыр, бірақ жігіттен хабар жоқ. Сағыныш аралас
қызғаныш әйел жанын қатты азапқа салады. Мұның үстіне Памфило үйленіпті деген
сыбысты естиді. Бірақ әйел үмітін үзбейді. Памфилоның үйленгендігі жайлы хабар бекер
екен, дегенмен ол басқа әйелге ғашық болыпты. Енді Фьяметта үшін өмір сүрудің мәні
қалмайды.
Орта ғасырлық серілік әдебиетте, жалпы одан соңғы әдебиетте де ханымдар көкке
көтеріле дәріптелетін. Олар алдында бас иіліп, қандай да бір қол жетпейтін биік идеал
ретінде суреттелетін. Еуропа әдебиетінде Боккаччо алғаш рет әйелдерді өз орны,
характері, олардың ішкі дүниесі, ой-сезімдері, қуанышы және қайғыларымен бірге
шынайы көрсетіп, әдебиеттегі психологизмге негіз салды.
Боккаччоның
Флоренциядағы
өмірі
қызу күрестер
жағдайында
өтті.
Мануфактуралық өндірістің шапшаң дамуын байлар («үлкен цехтар» деп аталатын
бірлестікке біріккен ірі буржуазия) мен кедей халық (цехқа кірмеген жүн сабаушы және
түтуші жалдамалы жұмысшылар) арасындағы қайшылықтар өршітіп жіберген еді. Бұқара
халық 1343-1345 жылдары озбырлық пен ауыр салықтарға қарсы екі рет көтеріліске
шыққан болатын. Мұнан соң да жүн өндірісі жұмысшыларының үлкен көтерілістері жиі
болып тұрды.
Боккаччо билеуші гвельфтер партиясынан дипломатиялық тапсырмалар алады.
Республикашылдық бағытты қолдаған ол қала кедейлерінің әрекетіне салқын қарады.
Боккаччо алдымен ғалым ретінде Петрарканың көне әдебиетке байланысты ісін
жалғастырды. Латын тілінде бірнеше шығармалар да жазды. Оның көне мифологияға
негізделіп жазған «Құдайлардың пайда болуы туралы» кітабы және т.б. шығармалары
замандастары үшін жан-жақты мәлімет беретін кітап ретінде маңызды болды.
Боккаччоның ең маңызды шығармасы - «Декамерон» атты хикаялар жинағы.
Гуманистік идеяларды шынайы суреттейтін «Декамерон» - орта ғасырлық діни аскетизмге
қатты соққы берген, Қайта өрлеу дәуірінің тұңғыш ірі туындысы.
Өз дүниетанымы жағынан республикашыл болған Боккаччо әдебиет саласында
халықтың мәдени дәстүрлеріне өте жақын тұрды. Ол халық ауыз әдебиетінің ең үздік
үлгілерін және антик әдебиет мұраларын үйрену, олардан тиімді пайдалану нәтижесінде
новелла жанрын жоғары даму сатысына көтерді.
Итальянша «Новеллиноның» (новеллалар кітабы) мазмұны әртүрлі. Онда орта
ғасырлық серілік романдар, Інжіл, Шығыс ертегілері, көне аңыздарда баяндалатын түрлі
оқиғалар хикаяланады [2, 201]. Бірінші кезекте Италия өмірінен алынған тұрмыстық
тақырыптағы реалистік хикаялар оқырманның назарын өзіне тартады. Бірақ оқиғаларды
артықша суреттеу реализмте нұқсан келтіреді. Боккаччо новелла жанрына классикалық
сипат беріп, итальян хикаяшылығының түрі, типі, характері, тілі және әдісін жасады.
Боккаччо шығармасының демократиялық рухы оның халық дәстүрлерімен тығыз
араласуының нәтижесі болатын.
Боккаччо новелла жанрына жаңа гуманистік мазмұн, реалистік характер енгізу
арқылы оны «төмен» жанрдан «жоғары» жанрлар дәрежесіне көтерді және дербес әдеби
жанрға айналдырды.
«Декамеронда» жүз новелла бар. Олар белгілі бір тәртіппен орналасқан. Новеллалар
бірін екіншісіне байланыстырушы хикаялармен жалғасып отырады. Мұндай әдеби әдіс
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көне Шығыс («Мың бір түн») және антик («Метаморфозалар») әдебиетте де қолданылған,
бірақ оларда байланыстырушы хикаялар жағдайды баяндау, жазаны кейінге қалдыру үшін
енгізілген. Боккаччо болса байланыстырушы жаңа новеллаларды тұрмыстық оқиғаларды,
характерлерді суреттеуге пайдаланған.
1348 жылы Флоренцияда қорқынышты індет тарап, көп адам көз жұмады. Бұл індет
аман қалған жандардың мінез-құлқына қатты әсер етеді. Орта ғасырдағы діни әдетғұрыптар, о дүниелік азаптар туралы қорқытулар тағы да өрши түседі. Осындай ауыр
кезеңде Боккаччо жаңа пікірлерді баяндайтын шығарма жазуды ойлап, «Декамерон» атты
туындысын жазды. Шығарма індеттің таралуын суреттеуден басталады.
«Декамеронның» кіріспе бөлімінде бір топ флоренциялық қыз бен жігіттің індетті
өзгеше, яғни ержүректікпен қарсы алуы хикаяланады. Олар ажалды қайғы-қорқынышпен
емес, ақыл-жігермен жеңуге ұмтылады. Ауру жайлаған қаладан шығып кеткен жеті қыз
бен үш жігіт Флоренция маңындағы Эрам бағына барып, өмірлерінің соңғы сәттерін
ойын-күлкімен өткізе бастайды. Жастар мұнда он күн жасайды. «Декамерон» сөзі де
осыдан келіп шыққан (декамерон - грек сөзі, «он күндік» деген мағынаны білдіреді). Олар
әр күнгі отырысты басқару үшін өз араларынан король мен ханша сайлап, хикаялар
айтумен айналысады. Бір күнде он адам бір-бірден он хикая айтқан. Он күнде айтылған
хикаялар саны жүзге жетеді. Әрбір күннің соңында жазушы осы топтың өмірін суреттеуге
оралып отырады. Боккаччо хикаяшыларының өз өмірлері жайлы баяндауы бүкіл
жинақтың бір-бірімен байланысуын қамтамасыз етіп, новеллалардың біртұтас туынды
болуына мүмкіндік береді.
Боккаччо католик шіркеуінің «о дүниеге» дайындық үшін «бұл дүниенің», яғни
ақиқат өмір қуаныштарынан бас тарту керек деген кертартпа уағызына қарсы шығып,
оның негізсіздігін нақты өмірлік фактілер арқылы дәлелдейді. Сондықтан да Боккаччо
махаббат жолында батыл күрескен және шіркеу ілімін мойындамаған қаһармандарды,
әсіресе, әйелдерді қорғайды. Нағыз махаббатты жырлау, феодалдық - дворяндық әдетғұрыптарды сынға алу, католик діні өкілдерінің бұзықтықтарын әшкерелеу, христиан
дінінің үстемдігі туралы мифтің негізсіз жалған екендігін көрсету, қарапайым халықтың
әрекетін мақұлдау - «Декамерондағы» окиғалардың негізгі тақырыбы.
Гуманист Боккаччо шығармашылығында ғашықтық тақырыбы үлкен орын алады. Ол
махаббатты жеке бастың құмарлығы ретінде емес, ал кең мағынада, яғни қоғамдық өмірге
байланысты жағдайда алып бейнелейді. Оның суреттеуінде махаббат адамды
шынықтырады, қиыншылықтарды жеңуге үйретеді және адам бойында жақсы қасиеттерді
қалыптастырады.
Бесінші күннің бірінші новелласында махаббатқа байланысты осындай жаңа
қасиеттер қалыптастырған жас жігіт Чимоне туралы хикаяланады:
Кипр аралында өте бай Аристипп есімді көпес жасайды. Оның ұлдарының бірі
Галезо бойшаң, сымбаты келіскен, бірақ тентек жігіт екен. Оның бұл мінезі әкесіне
ұнамайды. Мұғалімнің насихаттары мен әкенің таяғы да оған әсер етпейді. Ол не оқуды,
не әдептілікті үйренбейді. Адамдар мазақ қылып, оны Чимоне («хайуан») деп атайды.
Чимонені әкесі қыстақтағы қызметшілер арасына жібереді. Олардың мінез-қылықтары да
Чимонеге ұқсас еді. Бір күні Чимоне бұлақ басында ұйықтап жатқан сұлу қызды көріп,
оған ғашық болады, бірақ қызға сезімін білдіруге батылдығы жетпейді. Әкесінің алдына
барып, өзін ағалары сияқты киіндіруін өтінеді. Қыздың махаббатына ерісу тілегі оны аз
уақыттың ішінде сауатты, әдепті, тәрбиелі болуға мәжбүрлейді. Ол музыка мен әнді
үйренуге кіріседі, әскери жаттығуларда ерекше ептілігімен көзге түседі. Сөйтіп, Чимоне
көп қиыншылықтардан соң сүйіктісінің махаббатына қол жеткізеді.
Чимоне «адам – таңғажайып мақұлық» деген қорытындыға келеді. Боккаччоға дейін
ешкім адамның бүкіл адамгершілік қасиеттерін жарқын бояуларымен толық ашып бере
алмаған еді. Чимоненің адам туралы осындай жаңа түсінігінен соң ғана онда махаббат
сезімі туады. Адамның жаратушылық күші христиандық таным түсінігіндегідей емес,
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оның құдіреті шексіз деген терең гуманистік мағынаны аңғартады. Адам мен махаббат
дүниеге әкелген ерлік әрқандай тағдыр және кездейсоқ сәттіліктен биік. Махаббат адамды
хайуандықтан арылтады, оны өз тағдырын өзі жасаушы күшке айналдырады. Сондықтан
да Чимоне үлкен ризашылықпен қызға: «Саған деген махаббатымның арқылы мен адам
болдым», дейді.
Боккаччо терең адамгершілік сезімдерді, гуманистік пікірлерді буржуазия эгоизміне,
байлыққа ұмтылу мен озбырлыққа қарсы қояды. «Декамерондағы» ерлік, достық,
жомарттық және махаббат сезімдеріне толы романтикалық рухтағы новеллалар
феодалдық-дворяндық әдет-ғұрыптарға қатты соққы береді. Өкінішті оқиғаларға әкеліп
соқтыратын әлеуметтік теңсіздік қатты сынға алынады.
Шахзада Танкредтің қызы сұлу Гисмонда (төртінші күннің новелласы) ері өлген соң
әкесінің сарайына қайтып келеді. Сарайда өз қызметшісі, ақылды жігіт Гвискордоны сүйіп
қалады. Онымен жасырын кездесіп тұрады. Мұны сезіп қалған Танкред «менің әулетімнің
абыройын төктің» деп, жігітті қамауға алады. Шахзада ертеңіне қызының алдына келіп,
болған көңілсіз оқиғаны есіне салып, оған ренжиді. Гисмонда оны сүйетіндігін айтып, өз
ниетінен қайтпайтындығын білдіреді. Кедей ортадан шыққан, бірақ өз күші, жігері және
қабілетімен дворяндардан жоғары тұрған ержүрек бір жанды сүюге құқы бар екендігін
ашық айтып, бай мен кедейге бөлген әділетсіз заманды қатты сынға алады. Адамгершілік
сезімдерден мақұрым шахзада Гвискорданы өлтіріп, оның жүрегін алтын ыдысқа салып
қызына жібереді. Оқиғаны түсінген Гисмонда «әкем дұрыс істепті, мұндай жанның
жүрегіне алтын табақ ғана лайық», деп осы ыдыспен өзі де у ішіп, қайғылы жағдайда мерт
болады.
«Декамеронда» бейнеленген негізгі идеялар дінге қарсы бағыттар еді. Ескі діни әдетғұрыптардан еркін махаббат жоғары қойылады.
Боккаччо жасаған дәуірде Рим папасы ашкөздік, сатқындық және бұзықшылық
істерге мүлде беріліп кеткен болатын. Шіркеу князьдері діни мансаптарды сату, күнаны
кешіру есесіне ақша алып, өте көп байлық жинайды. Абыройы айрандай төгілген шіркеуге
қарсы ересьтік әрекет күшейеді. Бірақ христиан діні мұндай наразылықтарды
жауыздықпен жаншып отырды. Католиктік монах ордендері барлық жерде қаптап кетті.
Мыңдаған монахтар арамтамақтықпен күн көрді. Олар байлық жинауда католиктік дін
өкілдерінен қалыспады. Сондықтан да Боккаччо новеллаларындағы ащы сын олардың
ымырашылдық, екіжүзділік әрекеттерін әшкерелеуге бағытталды.
Шіркеу мен дін өкілдерінің аярлығы бірінші күннің бірінші новелласында өте шебер
көрсетілген:
Уаппелето - өте айлакер, жемқор, тіпті адам өлтіруден де қайтпайтын пасық жан. Ол
діндар емес, бірақ дін өкілдерінің сыналған қаруы аярлықты шеберлікпен меңгеріп, өлімі
алдынан поптарға тән «пәк жүрекпен» өз күналарына «тәуба» қылады және әулие атағын
алады. Аңқау адамдар айлакер діндардың сөзіне сеніп, оны үлкен салтанатпен монастырь
алаңына жерлейді. Декамерондағы көп новеллаларда монахтардың қулықтары
әшкереленеді. Олар аяқтарын басқан сайын зұлымдық жасайды, халықты алдайды, бірақ
соңында өздері масқара болады. Мұны монах Альберт туралы хикаядан анық көруге
болады:
Имола деген жерде қылмыстары ашылып, абыройдан жұрдай болған Берто делла
Массо есімді бір алаяқ Венецияға барып, өзін өте діндар аға Альбертпін деп таныстырады.
Бірте-бірте дін өкілі ретінде абырой жинайды, жасырын түрде жағымсыз қылықтарын
жалғастырады. Монастырда жеңілтек жас әйел Лизеттаны кездестіріп, оның сұлулығын
мақтайды. Соңынан «періште» сипатында әйелдің үйіне келіп тұрады. Бір күні кеште
«періште» киімінде пайда болған Альберт сезіліп қалудан қорқып, терезеден секіріп
қашады және бір кедейдің үйіне кіріп жасырынады. Таңертең періште туралы дақпырт
бүкіл қалаға тарайды. Бұл хабарды естіген үй иесі құтқарып жіберу сылтауымен Альбертті
сайқымазақтар мейрамына хайуан киімінде шығуға көндіреді. Оның денесіне бал жағып,
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оған қауырсындар жабыстырып, қала алаңына жетектеп шығады. Сона мен шыбындар бал
жағылған алаяққа қарай лап қояды. Соңында Альберттің айласы әшкереленіп, масқара
болып түрмеге түседі.
Алтыншы күннің үшінші новелласында шіркеу алаяғы Чиполланың қулықтары
әжуаланады. Епті, алаяқ әрі қу Чиполла шайтанмен күрескен періште Михаилдың
терлеген «терін, Херувимнің тырнағын, әулие Лазардың жақ сүйегін және т.б. ғажайып
нәрселерді көрдім» деп, аңқау жандарды алдайды. Бір күні Чиполла шаруаларға
періштенің қауырсындарын көрсетемін деп мақтанады. Чиполла жиналған жұртқа
періштенің қауырсындарын көрсетпекші болып, қорапшаны аша бастағанда болған
оқиғаны тез aңғapған ол ештеңені сездірмей, әулие Лаврентийдің өртелгенінен қалған
«көмір», деп көмірмен адамдардың киімдеріне крест салып, адамдарды алдап,
бұрынғыдан көп ақша жинап алады.
«Декамеронда» қарапайым монахтан бастап, Рим папасына дейін сынға алынады.
Дін өкілдерінің қылмыстарын жақсы білетін Боккаччо олардың бұзықшылықтарын аяусыз
ашып тастайды. Жазушы дін өкілдерін мазақ ету үшін керекті көркем тәсілдерді шебер
пайдаланады, оларды күлкілі персонаждарға айналдырады, сөйтіп, халық алдында масқара
қылады. Христиан шіркеуіндегі руханилар «біздің істегенімізді емес, айтқанымызды
істе»деген принцип негізінде әрекет етеді. Сондықтан да ұлы гуманист Боккаччо
«Декамеронда» озбырлық ұрығын себуші христиан діні мен оның діншілдерінің
зұлымдықтарын әшкерелеуге бүкіл күш-жігерін, білімі мен талантын жұмсады [3, 182].
Фольклордағы күлкілі элементтерді пайдаланған Боккаччо қарапайым адамдардағы
жақсы қасиеттер - ептілік, даналық және тапқырлықты бейнелейтін новеллалар да жазды.
Андреуччо туралы новелланы (2-күннің 5-новелласы) осындай туындыға жатқызуға
болады:
Перуджияда ат саудасымен айналысатын Андреуччо есімді бір жігіт жылқы сатып
алуға Неапольге келеді. Бірақ бұл күні оның саудасы бітпейді. Аңғал жігіт босқа сандалып
жүр демесін деп, әмиянын біресе қолына алады, біресе қалтасына салады. Оны көрген бір
алаяқ әйел жігіттің ақшасын қолға түсірмекші болады. Кешке қарай Андреуччо тұрып
жатқан қонақүйге жалшысын жіберіп, өз ағасы екендігін (Андреуччоның әкесі Палермоға
келіп жүрген кезінде оның жесір анасымен көңіл қосып, одан өзінің туғандығын) айтып,
оны сендіреді. Кешкі астан соң, әйел «өзге жұртта түнде жүру аса қауіпті ғой» деп
қонақтың кетуіне рұқсат бермейді. Оны алдап ішкі бөлмеге кіргізгенде, қазып қойылған
лас шұңқырға жігіт құлап түседі. Алданғанын сезген Андреуччоның жан айқайына ешкім
құлақ салмайды. Ол мұнан соң да бірнеше көңілсіз оқиғаларды басынан өткізеді. Оның
қонақүйдегі серіктері жақында өлген Неаполь архиепископының өзімен бірге қосып
көмілген қымбат бұйымдарын алу үшін Андреуччоны қабірге де түсіреді. Бұл жерден әрең
қашып құтылған Андреуччо тез арада өз қыстағына қайтуға мәжбүр болады.
Сегізінші және тоғызыншы күндері айтылған новеллалардың кейіпкерлері
сайқымазақ, епті жігіттер Бруно, Буффальмако мен Неллолар ақымақ Симония және
Каландриноны келеке етеді. Боккаччо қарапайым адамдарды жақсы қасиеттерге бай
жандар ретінде суреттеп, оларға үлкен құрметпен қарайды.
Үшінші күннің екінші новелласында бір атбағар өз қожайыны король Агилульфпен
ханшаның сүйіктісі туралы айтысады. Корольмен тапқырлық, ақылдылық сайысына
түскен ол жеңіп шығады. Кітапта осындай мысалдар өте көп. Бұлар «Декамерон» ішінде
фольклорлық материалдар, демоқратиялық пікірлер мол қамтылғанын көрсетеді.
«Төменгі» топтан шыққан жандар әрқашан ақсүйектерді жеңіп отырады. Граф Анверский
(екінші күннің сегізінші новелласы) ғайбат-өсектің себебінен туған жерінен қуғындалып,
өзге елде атбағар қызметін атқарады. Күшті жігер иесі болғандықтан, ол көптеген
қиындықтарды жеңіп, соңында өз Отанына оралады. Халық санасына сіңген «ақиқаттық
пен әділеттілік ақыры салтанат құрады» деген пікір осы хикаяда өз көрінісін тапқан [4,
108].
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Боккаччо кіші көлемді хикаялары арқылы осы дәуір тұрмысының түрлі жақтарын
реалистік суреттерімен бейнелей білген шебер жазушы. Қаламгер новеллаларының тіліне
ерекше көңіл бөліп, тірі тілдегі қысқа, жарқын образды суреттерді шеберлікпен қолдана
білген. XIV, XV және XVI ғасырларда өмір сүрген итальян хикаяшылары Боккаччо
шығармаларының тілінен үлгі алды.
«Декамеронды» жазып болған соң, Боккаччода аскеттік көңіл-күй қайталанады.
Мұны оның аллегориялық «Корбоччо яки махаббат шытырманы» (1354-1355) поэмасынан
көруге болады. Ақынды масқара қылған бір әйелден кек қайтару мақсатында жазылған
бұл шығарма әйелдерге арналған памфлет еді. «Декамеронда» әйелдерге ерекше
құрметпен қараған қаламгер енді оларға қарсы шығады. Өмірінің соңында Боккаччода
мұндай көңіл-күйдің тууы феодалдық шіркеудің қатты қысымының әсерінен болды. Бірақ
бұл өзгеріс «Декамерон» шығармасының халық санасының өсуіне тигізген ықпалын
кеміте алмады. Орта ғасырлық діни-аскеттік ілімге аяусыз соққы берген Боккаччоның осы
шығармасының мәңгілік жасайтыны сөзсіз.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается художественное мастерство великого итальянского
писателя Джованни Боккаччо в жанре новеллы. Боккаччо глубоко раскрывает характер своих
героев и осуждает средневековый монастырь. Но писатель всегда оптимистичен, он верит в
будущее. Поэтому его герои борются за справедливость, за духовную независимость, при этом
высмеивая алчность, предательство и религиозный фанатизм. Автор статьи всесторонне
анализирует образы некоторых новелл и оценивает роль великого писателя в развитии этого жанра
в мировой литературе.
RESUME
The author of the article considers the artistic craft of a great Italian writer Giovanni Bocccaccio in
the novel style. Boccaccio deeply discloses the characters and condemns the medieval monastery. But the
writer is always optimistic, he believes in the better future. That’s why his herves fight for justice, for
spiritual independence mockering greediness, treachery and religious fanatism. The author analyses the
images of some novels and highly appreciates the role of the great writer in the development of this genre
in the world literature.
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Аннотация
Мақалада көркем прозадағы иронияның
стильдік қызметі көрнекті қазақ жазушысы
М.Мағауиннің «Аласапыран» романы мысалында қарастырылады. Иронияның образ
сомдаудағы қолданысы шығармадағы нақты
кейіпкерлер бейнелері арқылы талданып, ондағы
кейіпкер әлемін жан-жақты ашудағы әмбебап
қызметі дәлелденеді.
Түйін сөздер: ирония, қазақ прозасы,
концептуалдық ирония, мазмұндық категория,
образ құрылымы.
Қазіргі ғылымдағы басымдық бағыт алып
отырған антропоцентристік тенденцияларға орай,
адам
психологиясындағы,
философиялық
танымы мен эстетикалық талғамындағы күрделі
құбылыстарды бейнелеуде суреткердің дара
стиліндегі
маңызды
стиль
түзуші
құрауыштардың қатарында ирония да өзіндік
роль атқарады.
Ирония мәтіннің мазмұндық категориясы
ретінде белгілі бір кезеңдегі басымдық алушы
философиялық, саяси, этикалық ағымдарға,
сондай-ақ ұлттық менталитетке, автордың
дүниетанымы мен эстетикалық талғамына сәйкес
келеді. Өмір сүріп отырған орта мен тарихи
жағдай иронистердің белгілі бір типі мен
ирониялық тәсілдерді тудырады. «Ирония тек
таза тілдік құбылыс қана емес, ол белгілі бір
дәрежеде менталитетпен, ұлттық сипаттармен,
жеке темпераментпен, басқа да факторлармен
байланысты
болады»,
–
деп
жазады
О.П.Ермакова [1, 168].
Ирония жеке жазушылардың даралық
стиліндегі
автордың
дүниетанымы
мен
эстетикасына
байланысты
өрнектелетін
мазмұндық категория ретінде де қарастырылады.
Персонаждардың бейнесін жасаудағы иронияның
стилистикалық және концептуальдық типтерінің
қатынасын
саралау
арқылы
ирониялық
қолданыстардың
ұқсастықтары
мен
ерекшеліктері айқындауға болады.
Қазіргі таңда иронияны стильдік-тілдік
тұрғыдан зерттеушілер оны екі тұрғыдан
қарастыруға ден қоюда: стилистикалық тәсіл
түріндегі ирония және түрлі деңгейдегі тілдік
құралдар арқылы мәтіннің мазмұндық бірлігін
түзетін ирониялық мән-мағына. Иронияның бұл
екінші типін концептуальдық (немесе мәтін-
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түзуші, ассоциативтік) ирония деп атайды. Мысалы, О.Г.Петрова иронияны
стилистикалық (тәсіл) және концептуальдық (суреткер дүниетанымын бейнелейтін автор
бейнесінің құрауышы) ирония деп екі түрге бөліп қарастырады [2,172]. Оның пікірінше,
стилистикалық ирония тек тілдік құралдардың көмегімен жүзеге асса, ал жинақтаушы,
біртұтас концептуальдық ирония көбінесе экстралингвистикалық, яғни тілдік құралдардан
тыс тәсілмен жасалады.
Ирониялық реңк тудырудың мұндай құралдарының даралануын қазіргі
коммуникативтік стилистикада регулятивтерге байланысты қарастырады. Регулятивтердің
негізіне адресаттың мәтіннің жалпы коммуникативтік стратегиясының шеңберіндегі
мотивтерді сезінуі жатады. Зерттеушілер регулятивтерді «авторлық дүниетанымды, оның
шығармашылық ойын бейнелейтін нақты мәтіндік жүйенің қорытындысы» ретінде
қарайды [3,167]. Регулятивтерді бейнелеудің лингвистикалық құралдарына «ырғақтықдыбыстық, лексикалық, морфологиялық, сөзжасамдық, синтаксистік», яғни тілдің барлық
деңгейдегі құралдары, ал экстралингвистикалық құралдарға «композициялық, қисындық,
графикалық» құралдарды жатқызады [3,168].
Көркем шығармадағы иронияның сипаты автордың жеке тұлғасына байланысты
болмақ. Оның әлеуметтік дүниетанымы, саяси көзқарасы, эстетикалық талғамы, этикалық
түсініктері – осының барлығы да иронияға қатынасын айқындап, суреткердің көркем
ойлауын тереңірек пайымдауға мүмкіндік береді. Яғни ирония арқылы автор өзінің
көзқарасын білдіріп отырады.
Көрнекті қазақ жазушысы М.Мағауин шығармаларында иронияның стилистикалық
та, концептуалдық та түрлері жиі кездеседі. Иронияны жазушының суреткерлік
политрасындағы өнімді де көрнекті стильдік қолданыс деуге болады. Біз бұл мақалада
жазушының көлемді шығармасы, кезінде Мемлекеттік сыйлық алған тарихи романы
«Аласапырандағы» ирониялық арналарды қарастырмақпыз.
Кейіпкер бейнесін сомдауда қолданылатын иронияның жүзеге асу жолдары әр түрлі
болып келеді. Өмір көріністерін мейлінше дәл де шыншылдықпен беруде, образдарды
сенімді түрде қалыптауда иронияның қолданысының да маңызы бар. Жазушы қоғамдық
өмірдегі оқиғаларды, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін, мінез-құлықтарын жай ғана
бақылаушы, оларды салқынқандылықпен суреттеуші ғана емес, жекелеген адамдарды
бейнелеу арқылы тұтас қоғамның толыққанды суретін беруді де мақсат етеді.
Романда мейлінше дәл сомдалған портреттерді, барынша ашылған мінездерді
көреміз. Олар бір-бірімен тығыз байланыста болып, қоғамдық өмір құбылыстарын
типтендіре көрсетіп, суреткерлік ойдың іске асу нәтижесі болып табылады. Жазушының
шеберлік мәнерінде кейіпкер бейнесін сомдауда иронияны қолданудың түрлі амалтәсілдерін кездестіруге болады.
Бірінші кітаптың «Ерулік» тарауындағы Ораз-Мұхамед сұлтанның алдында кінәлі
болып, әрқайсысы тоғыз аяқтан қымыз ішуге тиіс болатын екі бектің айыптарын өтейтін
тұс былайша зілсіз юморлық ирониямен суреттеледі: «Ақыры біреуі қымызды ішіп
тауысты. Аздан соң, намысқа тырысқан екіншісі де аһ деп, ықылық ата тәмамдаған.
Қошамет, мадақ астында үшінші шара құйылды. Тағы да көтерме басталған. Бірақ
айыпкерлерде манағы қарқын жоқ. Судан жеріген сиырдай, мұрындарын шүйіріп,
бастарын шайқай, бұрынғыдан әлдеқайда ауырлап кеткен шараларын қолдарына алған.
– Я тәңірім!.. – деді бірі көкке қарап күбірлеп.
– Я аруақ... – деді екіншісі өлімге барар алдындағы жан берген кейіппен тілі
күрмеліп.
– Жаса! Жаса! Жаса!
Бұл сөздер екеуіне: «Жарыл! Жарыл!» болып естілген. Бірақ айыпкерсің – жарылсаң
да жалтара алмайсың, қиын міндеттеріне қайта кіріскен» [4, 52].
Осындай айыпталудың соңы қандай игілікпен аяқталатынын автор: «Айып
ұмытылды, кінә жуылды. Енді екеуінің де ертең, игі жақсылар бас қосқан жерде ғана емес,
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кез келген шаршы топ алдында сұлтанның өз қолынан қымыз ішіп, өз иығынан шапан
жамылдық деп мақтануға қақысы бар», – деп түйіндейді [4, 53].
Орыс патшасы Федор Ивановичті суреттегенде: «Орыс елінің күш-қуатын, байлығы
мен батырлығын, сән-салтанатын айқын танытқан тақ қандай ғаламат болса, тақта
отырған адамның түрі де соншалықты қораш еді. Кеспелтек, шодыр ағаштай жуантық,
мықыр денеге орнатылған кішкентай, сопақша бас пен тақтың тепкішегіне еркін жетпей
сұлық салбырап тұрған екі аяқ бір қисап еді. Сүйекті, имек мұрын боп-боз, секпіл бетке өр
кейіп емес, жасық, болбыр рең беріп тұр. Басындағы гауһар, зүбаржат тастары жарқ-жұрқ
етіп, көз шағылдырған алтын тәжді ойын үшін кигендей. Ал бір қолындағы алтын аса, бір
қолындағы кресті алтын алма – анда-санда шайқалып-шайқалып кетеді. Әрең көтеріп
отырғандай...» [4, 361], – деген кекесін бар.
Мұнда иронияның стилистикалық типінің тілдік құралдарына бір-бірімен сәйкес
келе бермейтін «сөздік қатарлар» жатады: патша тағының ғаламат құдіреті мен онда
отырған патшаның қораштығын қатар алып, қайшылықты сипатымен кекесіндік мән беріп
тұр. Оның қораштығын көрсету үшін кейіпкер портретіне орын береді. Алтын тәж, алтын
аса мен кресті алтын алма сол қораштыққа сәйкес келмей, ирониялық мән тудырып тұр.
Романның екінші кітабында жалған Дмитрий «патша» Ораз-Мұхамедтің көзімен
былайша суреттеледі: «Бойы ортадан сәл төмен, төртпақ кісі екен. Сирек, жирен сақалы
тамағына біткен, маңдайы қыртыс-тыртыс. Сүйекті, үлкен мұрны үстіңгі түрік ерніне төне
түскен. Сәл-пәл тершіген беті әлде шабдар, әлде сары таңдақ. Бітіс-болмысында ақ патша
түгілі алпауыт боярға тән ешқандай сипат жоқ, кемеңгер біліктілік, кірпияз бекзаттық,
ноян ірілік атаулыдан ада, үстіндегі қымбат киімі демесе, түр-тұлғасы әлде қарақшы қара
шаруаға, әлде жалдамалы жолнерге көбірек ұқсайтын аса сүйкімсіз әміршінің бар
құдіреті көзінде екен. Дымдана жалтырап тұр. Бар зұлымдық түбіне тұнған перінің көзі.
Оқыс жалт етіп, үңіле қарағанда, Ораз-Мұхамед өңменінен суық жел шаншылғандай
болды [4, 699]. Мұндай портреттік суреттемеде өзінің отырған тағына сәйкес келмейтін
«патшаның» ұсқынын контрастық тұрғыда суреттейді. Үстіндегі қымбат киімі мен
сүйкімсіз бейнесінің арасындағы қайшылықты сипатты көрсете отырып, «бір кереметі»
ретінде көзін ерекше екпін түсіре көрсетеді. Осындай өткірлеу арқылы суреттемеге
ирониялық реңк үстейді. Яғни автор мағыналық сәйкессіздікке негізделген мәтіндерде
иронияның тілдік құралдарын пайдаланады
Романның композициясы, жекелеген образдардың құрылымы, характерлерді ашу
тәсілдері мен оларды түсінуге жасалатын ишаралар секілді құрылымдық-композициялық
сипаттағы экстралингвистикалық құралдардың бәрі автор философиясы арқылы
анықталады. Бұлар көркем мәтінде жинақталып, тұтас көркемдік полотно
концепциясындағы шешуші арна болып табылады.
Жазушы өз кейіпкеріне мінездеме бергенде оның сырт келбетін, мінез-құлқын
сипаттау үшін де, кейде кейіпкер сөздері арқылы адамдар арасындағы қарым-қатынастың
қайшылықты сипатын таныту үшін де иронияны қолданып отырады. Мысалы, диалог
арқылы берілетін кекесінді жауаптасуды Көшім ханның інісі Махметқұлдың: «Есіл қайда,
Еділ қайда?» деген сұрағына орай Ораз-Мұхамедтің жауаптасуынан көреміз. Ал мына
үзіндіде орталық кейіпкердің ашу үстіндегі ызалы кекесіні байқалады: «Әйел араласқан іс
қашан да осылай қағынады! – деп ойлады оқыс ызаланған Ораз-Мұхамед. – Ісім құрдымға
кетсін десең, тізгінді әйелге тапсыр. Қарашыға хан тоқтап сәлем берді деген осы!» [4,
132].
«Аласапыран» романындағы юморлық бейнелеу тұрғысынан шынайы да
қызғылықты сомдалған эпизодтық кейіпкерлердің бірі – Төбет батыр бейнесі. ОразМұхамедтердің еру аралап жүрген кезінде Бесоба батыр аулынан кездестіретін қарапайым
халық өкілі, ашық та аңқылдақ, нағыз қазақы мінезімен, қонақжай да қанағатшыл
қалпымен көрінетін әсерлі тұлға. Төбет батырдың ерекше мінез-құлық белгілерінің бірі –
күпілдек араластырса да, шындықты өз көзімен бағалап, ақтарыла сөйлейтіндігі. Оның
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сөйлеген сөздері арқылы оған деген баяндаушының, сондай-ақ оқырманның жеңіл кекесін
аралас тілеулестігі көрініп отырады.
Төбеттің мінездемесін ашуға, әсіресе, Бесобаның сөздеріндегі субьектінің
өмірбаяндық іс-әрекеттерін бағалаудағы қайшылықты сипатты зілсіз кекесіндер («бір
сөзінде жалған жоқ»; ақыл аз, жас кезі – «қырыққа жаңа келген кезі»; «Біздің Төбет батыр
қақ айыра бастан шабам деп жүргенде, анау да әккі екен, қаптамасыз қолды қырықты да
түсірді») де қызмет етіп отырады. Төбет батырға қатысты эпизодтағы негізгі ой –
Бесобаның «...Жаудан келген – жауға кетеді екен. Жау алмаса, жұт алады екен. Қан
арқалағаннан өзге нәтижесін көрмедім. Ең үлкен олжа – мал олжасы емес, жан олжасы ма
деймін. Мен айдап келген жүз жылқының арты өткен қыста далада қалды. Ал мына Төбет
әкелген олжаға осы үйдің іші толып отыр» [4, 89], – деген сөзінен туындайтын Төбеттің
тәубешіл сөздерінде жатыр.
Жазушы кейіпкерлерге топтық мінездеме беруде де иронияны пайдаланады. ОразМұхамедтің Хан-Керменге хан көтерілу салтанатындағы ақ киізден түскен кездегі «ең
қадірменді тоқсан кісінің» шашу шашып, тәбәрік үлестіру сәті былайша суреттеледі: «Хан
көтеру салтанатындағы ең құрметті орынға енген тоқсан кісі – ылғи қалталылар, арнайы
әкелген алтынды-күмісті ақшаларын қасындағы серіктеріне көрсете, мақтаныш пен
масаттық үстінде құлаштай, құлаштай лақтырысады. Ханды көруге (сәті түссе, хан
аяғының астында шашылып жатқан теңгелерді жинауға) ұмтылған жұрт кері жапырылды.
Күнкөріс қамынан артық не бар. Ақ киіздің үстінде, жаңа ғана көтерілген ханның
төңірегіне шашылған теңгелер де жинаусыз қалмайды. Жаңағы жомарт тоқсан жер таяна
тиын теруге кіріседі. Тәбәрік. Хан шашуынан тиген теңге бақыт, байлық әкеледі» [4, 488].
Бұл үзіндіде мақтаныш пен масаттықтың астарындағы аярлық пен дүниеқоңыздық
астастыра бейнеленеді. Мұндағы ирония мәтінтүзушілік қызметімен концептуальдық
сипат алып тұр.
Тіршіліктегі адамдар қарым-қатынасын, кейіпкерлердің ішкі әлемін, адамдық
болмысын суреттеуде ирония өзіндік өрнегімен қызмет етіп отырады. Ирония автор
сөзінде белсенділікпен көрініп, заман мен қоғам, адамзат тарихы, қоғамдық қатынастар
секілді күрделі мәселелерді зердеге жеткізе ұғындырып, қарапайымдылықпен қабылдауға
септігін тигізеді. Мысалы, «Адам атадан Ораз-Мұхамедке дейін» тарауының басындағы
авторлық баяндауларда Әбіл мен Қабылдың жауластық сыры туралы түрлі талдауларды
салыстыра отырып, «жер бетінде алғашқы адам қанының төгілуі» туралы бірнеше
тұрғыдан пайымдайды. «Қасиетті кітаптар айтыпты», «Ұлы ақындар айтыпты», «Ғұлама
ғалымдар айтыпты» деп, ежелгі аңыз-әпсананы түрлі ракурста тәпсірлейді. Мәтіннің
ирониялық сипаты бір оқиғаны бірнеше танымдық тұрғыдан түсіндірудің астарында
жатыр және бұл тура кекесін емес, ақыл-ой тарихындағы діни, көркем, ғылыми
сараптаулардан өздігінен түйін шығаруға шақыратын әлеуметтік-философиялық
пайымдау арнасы болып табылады. Қасиетті кітаптардағы жақсылық мен жамандық,
махаббат пен зұлымдықтың бастауларын тура баяндау мен ақындық шығармашылықтағы
көркем бейнелеу ерекшеліктерін айта отырып, енді олардан ғұламалардың ғылыми
жинақтау шығаруын көрсетеді. Адам болмысындағы қарама-қарсы екі полюстің сырына
қанықтыратын эпизод тегін алынып тұрған жоқ, автор осыдан келіп жазба тарихтағы екі
тұлғаның – Темуджин мен Тоғрыл тарихын баяндауға ауысады. Мұның бәрі – тарихтың
айнымалығына, адамзаттың туыстығына, біреуге істегеніңнің ертең өз алдыңнан
шығарына меңзейтін ирониялық тәмсіл: «Жаулаушылар – жат жұртты қырып жатырмыз
деп ойлады. Адам атаулының тегі – бір, туысы – ортақ екенін, бүгін бауырыңды
бауыздасаң, ертең – балаң өзіңе ор қазарын қайдан білсін» [4, 144].
Автор кейде оқиғаларды бағалауда да иронияға жүгініп отырады. Мысалы, Тущино
түбіндегі ұрыс кезіндегі екі жақ әскерлерінің арасындағы байланысты суреттеуде:
«...Орыстың богатырі мен ляхтың рыцарі келесі кездесуде, ұрыс үстінде бірінің басын бірі
жоярына серт айтып, соғыстырып тұрып ішеді. Бірін-бірі арқаға қағып, амандықпен,
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ризашылықпен тарасады. Келесі шабуылдан соңғы таныста дауыстап шақырып, бірін-бірі
іздейді. Бар болса шынымен қуанады. Жоқ болса, шынымен өкінеді, өлді деп емес, басқа
біреудің қолынан қаза тапты деп. Қандай жолдағы қасап болмасын, ерліктің өз ережесі
бар екен» [4, 717-718], – деп, қилы кезеңдегі адамдар арасындағы қарым-қатынастың
өзгеше табиғатын мысқылмен баяндап, одан кекесінді қорытынды шығара кетеді.
Жазушы қазақ мақал-мәтелдеріне сүйене отырып, ондағы ойды дамыта пайдаланып,
ой-тұжырымды басқаша ракурста ирониялық көзқарасқа бейімдеуге бейіл. Кейде халық
мақалдарын негізге алып, содан пікір өрбітіп, болып жатқан оқиғаға орай сол мақалды
басқа арнада дамытып, кейіпкер көңіл-күйін бейнелеуге құрады: «Іздесем – ізі жоқ,
бауыздасам – қаны жоқ» деген жұмбақ есіне түсті. Шешуі – қайық еді. Жансыз су
күймесіне емес, тірі адам – өзіне арналғандай. Артында қалған іс жоқ. Не батырлық жасап
майданда танылмаған. Не келелі кеңеске түсіп көсемдік көрсетпеген. Өткен өмірі ізсіз
болғанда, қазіргі халі қандай? Сықса – сөл, қақса – қан шыға ма» [4,238]. Ал мына тұста
мақалдағы ой-тұжырымды осыған орайлас өмірдегі жайларға ойыстырып, сол екпінмен
салыстырулар жасап, үдетпелі ырғақпен дамытады: «Екі өгіз сүйкенсе – шыбын өледі
екен. Екі патша тартысса – ортадағы халық күйзеледі екен. Ал екі жұрт тоғасса – телімдегі
әлсіз қауым жазаға ұшырамақ» [4, 735].
Халық мақалдарындағы ұғым-түсініктерді сыни тектес басқа ұғымдармен
ауыстырып, айтпақ ойды әсірелей кекесін-мысқылға сүйей баяндау да кездеседі: «Шарап
қайда, шалапқа зарсың»; «Шәрлі жерде шайтан жүреді деуші еді қазақ. Бұл жерде шайтан
– шарапшылар екен» [4, 578]. Кейде мақал-мәтелге түсінік бере отырып, оның мәніне
қарама-қарсы жайттарды да мысқылмен өткірлей түседі: «Бір кісі таққа мінсе, қырық кісі
атқа мінеді» деуші еді қазақ. Яғни, бір адамның мәртебесі өссе, соның төңірегіндегі
қаншама жан қатарға кірмек, жұрттан озбақ. Керісінше қаншама кісінің сағы сынары,
бағы қайтары айтпаса да түсінікті» [4, 582].
Романдағы орталық кейіпкердің ой-танымы мен көзқарасын танытатын
сөйленістерде жазушы белгілі бір сөздер мен сөз тіркестеріне қосалқы ирониялық
тұрғыдан түсінік бере кететін қызғылықты тәсілді де қолданады. Жақшаның ішінде
келтірілетін мұндай «коментарийлер» алдыңғы сөзге, сөз тіркесіне қатысты мысқылкекесінді мән үстейді: «Бәйге атты сараптаған сыншыдай (әлде сойысқа келген өгізді
салмақтаған қасапшыдай) артынан, оң, солынан, тағы да екпетінен қарап болған соң,
қанағаттанған сыңаймен бас изеп, күбір етті де, қайтадан «тағына» барып отырды. [4,698];
«Бірақ, амал не, басқа әйелдердің бәрінен (Ай-Шешек деп атап айтуға дәті бармады,
мейлі, қай атасы екеумен тоқтапты!) сол Ділшаттың еңсесі биік болмақ, тізгінді
сұлтанмен бірге ұстамақ, бәлкім, кейін тіпті...» [4, 122], «Патшаның демалыс жайы,
ханымның (бәйбіше де, басқасы да өзі – жалғыз!) ғимараты, бас уәзірдің, атақты
боярлардың мекен-қонсы осында» [4, 255].
Романда ирония тек авторлық ремаркалар мен пайымдауларда, суреттеулерде ғана
кездесіп қоймайды, сондай-ақ шығармада айналасындағыларға ұдайы кекесінмен
қарайтын, болып жатқан оқиғаларды ирониямен бағалайтын кейіпкер де бар. ОразМұхамедтің досы Петр Урусов – осындай өзіне-өзі кекесін, әжуамен қарайтын бірден-бір
кейіпкер. Бұл оның ерік күшін танытып, өмір құбылыстарына өткір сыншылдықпен
қарайтын ерекше адамдық бітімін де көрсетеді.
Кейде жазушылар кейіпкерлерді шартты типтік бетперде (маска) арқылы береді.
Мұндай жағдай дүние құбылыстарын, өмір-тіршілікті ойын түрінде қабылдаудан туып
жатады. Кейіпкер саналы немесе санасыз түрде өмірдегі белгілі бір рольдерді
ойнайтындай көрінеді. Сол арқылы осы персонаждың мүмкіндіктері ашылады. «Ойын»
тарауындағы Петр Урусовтың адуын қалжыңдары, кейінгі жалған Дмитрий патшаны өзі
сыйлаған шу асауды үйретуге үндеуі, тайыншадай аюмен шайқасуға итермелеуі секілді
неше түрлі мазақ ету, қорлау ойындары жалғандықты көпшілік алдында әшкерелеудің,
тоңмойындықты ащы мысқылмен бауыздаудың шынайы үлгісі болып табылады.

229
Кейіпкерлердің сөйлеу стилдері арқылы көрінетін иронияның әр қилы сипаттары
жазушының концептуальдық ой-шешімі мен бағалаушы сипаттамалар жүйесіне
байланысты. Олар автор сөзімен берілсе де, персонаждар сөздерінен көрінсе де бәрібір
автор бейнесін (образ автора), оның тілдік дүниебейнесін көрсетеді. Автор сөздері
негізінен орталық кейіпкер Ораз-Мұхамедтің айналасына көзқарасымен тоғысып жатады,
болып жатқан оқиғаларға сыншылдықпен қарауда иронияға жүгініп отырады: «Енді,
тарихшы айтқандай, «кабак» деген сөзге «царев» дейтін анықтама қосылды – «царев
кабак» – патша кабагы – шайтанның шіркеуі, малғұнның мешіті деген тәрізді» [4, 579].
Кейіпкерлердің негізгі мінез-құлқын анықтаумен қатар, характерлерді өткірлеу үшін,
өткен жайларды пайымдап, болып жатқан оқиғаларға баға беруде көбінесе ирониялық
рефлексия орын алып отырады. Мысалы, бала Мұрат-Мұхамедтің Арсланмен татулығы
туралы естігендегі Ораз-Мұхамедтің ішкі ойы былайша өрілген: «Ұлұғ ау» кезінде қасқыр
мен түлкі бір апанға тығылушы еді. Тұмсық түйістіріп жата беретін. Аңшылар нөпірі
үстерінен өтіп кеткенше ғана. Содан соң... Ескі тіршілік заңына жүгінеді. Мына екеуінің
бал жаласқан достығының ақыры немен тынар екен... Жымия бере езуін жиды» (4, 577).
Ораз-Мұхамедтің бұл кекесінінен көрінетін қауіп, бауырының болашағына деген
алаңдаушылық бекер болмай шығады: Мұрат-Мұхамед романның ақырында сыйға бола
сатқындық жасап, Ораз-Мұхамедтің басын жұтуға себепші болады.
М.Мағауин шығармаларында кейде ирония сарказмға, тіпті сатираға жақын келеді.
Бірақ оны сатирик жазушы деуге әсте болмайды, жазушы стиліне ирония мен юмор
жақын, оның шығармаларына негізінен мұңды юмор, ызалы кекесін тән. Автор иронияны
қайсыбір кейіпкерді бейнелеудің құралы, көбінесе оқиға мен жағдайларды етене
танытудың, оған бағалаушы қатынасты іске асырудың тәсілі ретінде жиі пайдаланады.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена стилеобразующим функциям иронии в художественной прозе.
Стилеобразующая функция иронии рассматривается на примере романа «Вешние снега» видного
казахского писателя Мухтара Магауина. Применения ироний в романе проанализированы в
разных аспектах, проблема рассмотрена на основе художественно-стилистического,
эстетического, концептуального подходов.
RESUME
The article is devoted to the style-forming functions of the irony in prose. The style - forming
function of the irony is considered on the basis of the prominent Kazakh writer Mukhtar Magauin’s novel
"Vernal snow". Applications of the irony in the novel are analyzed in different aspects, the problem is
considered on the basis of artistic, stylistic, aesthetic and conceptual approaches.
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Человек
в современном
мире: место
невербальных
средств
в межкультурной
коммуникации

Аннотация
Статья посвящена изучению невербального
поведения человека в контексте межкультурной
коммуникации, которая является результатом
взаимодействия
представителей
различных
культур.
В
процессе
контактирования
представителей различных культур в сфере
общественной жизни интерес к изучению
национально-культурной специфики межкультурной коммуникации заметно возрастает.
Несмотря на то, что жестовые и мимические
знаки могут иметь универсальный характер,
очень часто их значения могут не совпадать у
разных народов, что позволяет говорить об их
национальном характере и связаны с этнической,
географической, социально-культурной средой.
Межкультурная коммуникация описывается как
процесс взаимодействия различных культур, а
значит и языков, как части культуры любого
народа, что позволяет включать в ее состав
наряду
с
вербальными
средствами
и
невербальные средства общения.
Ключевые слова: невербальное поведение,
жесты,
мимика,
культура,
контекст,
интерпретация, контакт, национальный характер,
стили коммуникации.
Человеческое поведение - это продукт
миллионов лет эволюции, оно заложено как
генетически, так и обусловлено нашей
принадлежностью к какой-либо группе, полу,
возрастом,
личным
жизненным
опытом,
уровнем образования и многими другими
факторами. Несмотря на эти различия люди во
всех культурах вступают между собой в самые
разные отношения, в контексте которых они
встречаются,
обмениваются
мнениями,
совершают какие-то поступки и т.д. Смысл
каждого
конкретного
поступка
зачастую
необходимо понять, ибо он не всегда лежит на
поверхности, а чаще всего скрыт в
традиционных представлениях о том, что
нормально, которые в разных культурах и
социокультурных группах также разные [1, 27].
Истории известно огромное число фактов,
когда попытки различных культур установить
взаимные контакты и отношения заканчивались
безуспешно. Чаще всего неудачи объяснялись
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личными причинами, недостатками другой стороны или просто языковым непониманием.
Культурные различия в качестве причины неудачной коммуникации приводились крайне
редко. Это объясняется тем, что причины такого рода чаще всего остаются скрытыми от
взаимодействующих сторон.
Дело в том, что поведение людей в процессе коммуникации определяется целым
рядом факторов разной степени значимости и влияния. Во-первых, это связано с
особенностью механизма инкультурации, в соответствии с которым освоение человеком
своей родной культуры осуществляется одновременно как на coзнательном, так и
бессознательном уровне. В первом случае это происходит посредством социализации
через образование и воспитание, а во втором - процесс освоения человеком своей
культуры происходит стихийно под влиянием различных житейских ситуаций и
обстоятельств. Причем, эта часть культуры человека, как показывают специальные
исследования, является не менее значимой и важной в его жизни и поведении, чем
сознательная часть. В этом отношении культуру можно сравнить с дрейфующим
айсбергом, у которого на поверхности воды находится лишь небольшая часть, а основная
часть айсберга скрывается под водой. Эта невидимая часть нашей культуры находится в
основном в подсознании и проявляется лишь тогда, когда возникают неординарные,
непривычные ситуации при контактах с другими культурами или их представителями.
Подсознательное восприятие культуры имеет большое значение для коммуникации,
поскольку если поведение коммуникантов базируется на нем, тогда становится особенно
трудно заставить участников коммуникации создать другие рамки восприятия. Они не в
состоянии сами сознательно определять процесс восприятия другой культуры. Во-вторых,
не менее важным фактором, определяющим коммуникативное поведение людей, является
ситуация, которую Эдвард Холл определил как «культурные очки» [2, 32]. Она состоит в
том, что большинство людей рассматривают собственную культуру как центр и меру всех
вещей. Нормальный человек обычно не осознает, что образцы его поведения и способы
восприятия окрашены его собственной культурой и что люди других культур имеют
другие точки зрения, системы ценностей и норм.
Повседневное поведение большинства людей характеризуется наивным реализмом.
Они исходят из того, что мир таков, каким они его себе представляют, и состоит из
бесчисленного количества само собой разумеющихся вещей, предметов, людей, событий,
которые воспринимаются как естественные и нормальные. Как правило, люди не
догадываются об относительности своего мировоззрения. Нередко это порождает
убеждение, что собственная культура превосходит другие. Тогда другие культуры
недооцениваются по сравнению с собственной. Все, что отклоняется от собственных
норм, привычек, типов поведения, считается низкопробным, безобразным,
безнравственным.
Подобное
сознание
превосходства
«своего»
формирует
соответствующую модель высокомерного поведения с пренебрежительным отношением к
другим культурам.
В-третьих, поведение людей в процессе коммуникации определяется также
окружающей обстановкой и обстоятельствами коммуникации. Наши действия не
одинаковы в разной обстановке. Место нахождения человека навязывает определенную
линию поведения. Сознательно или бессознательно мы придерживаемся соответствующих
правил поведения, принятых в данной культуре. Например, формы поведения в религиозных храмах в разных культурах различаются весьма существенно. Так, в Мексике
мужчины и женщины ходят в церковь вместе и молча стоят во время службы. В Иране,
напротив, мужчины и женщины не ходят вместе и во время службы поют псалмы.
Обстоятельства коммуникации также диктуют свои требования к поведению участников.
Таким образом, общей характерной чертой всех уровней и видов межкультурной
коммуникации является неосознанность культурных различий ее участниками. В связи с
этим разрабатывались различные теории межкультурной коммуникации. Следует

232
отметить теорию адаптации. Адаптация – это сложный процесс со многими
составляющими, в ходе которого человек постепенно по нарастающей привыкает к новой
обстановке и новому общению. Динамика подобного взаимодействия называется
динамикой стрессово-адаптационного роста. Она происходит по принципу «два шага
вперед - один шаг назад» [3, 96]. Таким образом, говоря о межкультурной коммуникации,
мы в первую очередь должны говорить о межкультурной восприимчивости, как о
необходимом условии успешной работы людей, чья деятельность связана с
взаимодействием между представителями разных культур, когда коммуникативные
неудачи приводят к провалам в переговорах и к социальной напряженности. [3, 83]. В
зависимости от расовой, религиозной, географической, языковой, возрастной, половой,
трудовой, семейной и т.д. принадлежности люди придерживаются той или иной модели
поведения, в том числе невербального.
Существуют общие для многих культур виды невербального поведения, такие, как
поведение, обозначающее приветствие (например, поднятые вверх брови), в то время как
другие виды невербального поведения радикально различны в разных культурах
(например, поведение, связанное с прикосновениями друг к другу).
В процессе межкультурных коммуникаций нередко возникает непонимание из-за
ложной интерпретации невербальных сигналов. Общаясь с представителем другой
культуры, люди часто воспринимают определенные виды поведения как положительную
реакцию, при том, что на самом деле это поведение вовсе не означает утвердительный
ответ. Например, что японец кивает головой и произносит слово «хэй». Наилучшим
переводом этого слова будет «да». Но в японском языке «хэй» совсем не обязательно
означает «да». Иногда оно может означать «да», иногда «может быть», а порой даже
«нет». Это слово часто используется как регулятор речи, информируя говорящего о том,
что собеседник его слушает. Оно может быть символом почтения по отношению к
уважаемому лицу. Данное слово в сочетании с данным вариантом невербального
поведения (кивком головой) для японца почти наверняка будет обозначать не то, что для
американца или англичанина.
Также есть разные стили слушания - от умения (желания) слушать, до полного
неумения (нежелания) слышать. Говоря о культуре общения между людьми нельзя не
затронуть проблему стилей коммуникации. Каждому человеку присущ свой стиль
общения, который накладывает отпечаток на его поведение и общение в любых
ситуациях. Стиль общения зависит как от индивидуальных особенностей и личностных
черт людей, так и от истории жизни, отношения к людям, общепринятых в данной
культуре норм общения и т.д.
Особое место в межкультурной коммуникации отводится стилям невербальной
коммуникации. Она представляет собой индивидуальную стабильную форму
коммуникативного поведения человека, проявляющуюся в любых условиях
взаимодействия, в любой ситуации. Здесь мастерство коммуниканта проявляется не
только в культуре его речи, но и в умении использовать наиболее подходящее для
каждого конкретного случая невербальные средства передачи сообщения. Стили
коммуникации варьируются в разных культурах. Выделяют четыре группы стилей как
вербальной, так и невербальной коммуникации: прямой и непрямой; вычурный, точный и
сжатый; личностный и ситуационный; инструментальный и аффективный [4, 15].
Среди перечисленных стилей коммуникации особое внимание необходимо уделить
личностной и ситуационной стилям коммуникации. Личностный стиль коммуникации
делает акцент в общении на личности индивида, а ситуационный – на его роли. В
личностном стиле как вербальными, так и невербальными средствами усиливаются Я идентичность, в ситуационном стиле – ролевая идентичность. Можно сказать, что
личностный стиль отражает социальное равенство, и характерен для индивидуалистских
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культур, ситуационной стиль отражает иерархичность общественных отношений и
характерен для коллективистских культур.
Если европейские культуры избегают формальных кодов поведения, титулов,
почтительности и ритуальных манер во взаимодействии с другими, то восточные народы
и народы Азии, например, казахи и турки, считают формальность одним из главных в
своих человеческих отношениях. Она позволяет общению быть гладким и предсказуемым.
Казахский язык склонен ставить участников разговора в соответствующие ролевые
позиции и придавать каждому место в статусной иерархии. Например, в тексте: «Если
считаешь меня братом, возьми эти слова обратно! Не показывай свой характер! Склони
голову и попроси прощения» (С. Жүнісов. Ақан сері, с.56), говорящий призывает к
уважению себя и просит склонить голову в знак прощения.
Исследования показали, что в речи человека хорошо различаются (как
лингвистически, так и невербально) такие важные психологические черты личности, как
чувство собственного достоинства и чувство превосходства [4, 29]. При этом, если
чувство достоинства оценивается слушателями как весьма положительное свойство
говорящего (даже более высоко, чем, например, доброжелательность), то чувство
превосходства, наоборот, чаще всего – как негативное качество. Известно, что и чувство
достоинства, и чувство превосходства основаны на высокой самооценке личности, что, в
целом, может и не вызывать негативной реакции, если самооценка говорящего в глазах
собеседника не слишком завышена (самомнение). Однако чувства достоинства и
превосходства различаются по критерию отношения к другому, т. е. к партнеру по
общению: если чувство собственного достоинства сочетается с уважительным
отношением к другому, то чувство превосходства – с занижением, недооценкой
личностных качеств коммуниканта, пренебрежительным к нему отношением
(высокомерная снисходительность и т.п.). Естественно, что для любого человека, каков бы
он не был по социальному статусу по отношению к говорящему, это является
унизительным и вызывает его соответствующую явную или скрытую реакцию протеста.
Таким образом, отношение коммуниканта к партнеру по общению, выраженное как
вербальными, так и невербальными средствами, является для реципиента информацией
особо важного значения. Справедливым в этой связи представляется искреннее признание
и уважение достоинства другого или, как подметил еще Ф. де Ларошфуко, «желание
всегда самому встречать вежливое обращение и слыть обходительным человеком».
Вежливость в любом варианте есть признак воспитанности, образованности, культуры
человека, а в наше время — еще и недюжинной психологической выдержки,
«джентльменского иммунитета» против процветающей грубости [5, 64].
Инструментальный и аффективный стили различаются своей ориентацией на того
или иного участника вербальной и невербальной коммуникации. Инструментальный
стиль общения главным образом ориентирован на говорящего и на цель коммуникации, а
аффективный – на слушающего и на процесс коммуникации. Инструментальный стиль
опирается на точные знания, чтобы достичь цели общения, аффективный стиль
использует аналогии, чтобы достичь определенности и получить одобрение партнера.
Инструментальный стиль позволяет человеку утвердить себя, поддержать собственное
лицо, а также сохранить чувство автономии и независимости от собеседника.
Аффективный стиль, напротив, ориентирован на сам процесс общения, на
приспособление к чувствам и потребностям собеседника, на достижение их гармонии. Это
приводит к тому, что при аффективном стиле человек вынужден быть осторожным в
своей речи, избегать рискованных высказываний, жестикуляции и положений. Для этого
он избегает прямых утверждений или отрицаний. Если оба собеседника придерживаются
этого стиля в общении, то у них будет постоянно возникать проблема в интерпретации
невербальных сигналов. В такой ситуации важно не то, что говорится, а то, что делается.
При аффективном стиле речи особую важность имеет контекст общения. Например, жест
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«широко раскрыть глаза» в зависимости от ситуации и контекста может иметь различные
значения: удивление, страх, пристальное внимание.
В каждом случае стиль общения отражает ценности и нормы, лежащие в основе той
или иной культуры, ее культурно-специфическую картину мира. Он усваивается ребенком
в раннем детстве и составляет характерную неотъемлемую черту способа взаимодействия
с окружающим миром и другими людьми.
По мнению В.В. Богданова, в речевом взаимодействии людей можно выделить семь
установок, среди которых четыре межличностных: установка на самого себя, установка на
адресата, установка на слушающего, установка на третьих лиц. Установка на адресата
является самой важной, потому что именно в ней зиждится информационный обмен.
«Говорящий всегда находится в более выигрышной позиции, …поскольку он является
творцом высказывания, тогда как адресат только воспринимает и перерабатывает его, хотя
эта переработка не обязательно отличается пассивностью и может быть не лишена
творческого характера» [5, 33]. Установка на слушающего выражается в том, что
говорящий учитывает его присутствие и в связи с этим строит свое коммуникативное
поведение.
Таким образом, все жесты, будучи знаками, имеют свое определенное значение и
свои контексты употребления.
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ТҮЙІН
Мақалада бейвербалды амалдардың мәдениетаралық коммуникациядағы рөлі және әр
мәдениетке тән өзіндік ерекшеліктері туралы сөз қозғалады. Тілдесу кезінде түсіністікке қол
жеткізу үшін бейвербалды амалдардың негізгі мағынасын, ұлттық ерекшеліктерін білу, тану,
қолдану қажеттігі жайлы айтылады.
RESUME
This article deals with the problem of the role of nonverbal attempts in the intercultural
communication and its specific features of the different cultures. There were disclosed the ability to use
the main definition of nonverbal attempts during the dialogue and the cultural specific features.
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Общая оценка
как субкатегория
семантической
категории оценки

Ценностное осознание предметов и явлений
реального мира является важной составляющей
духовной деятельности человека. Это позволяет
нам говорить о ценностной картине мира как
части концептуальной модели действительности,
зафиксированной и отраженной в механизме
человеческого сознания. Ценностная картина
мира предстает как совокупность различных
ценностей. В каждом конкретном этносе
существуют свои специфические ценности, и
ценности, присущие любому народу. Таким
образом, в ценностной картине мира выделяется
общечеловеческая
инвариантная
часть,
содержащая ценности, которые свойственны
всем народам, и вариативная часть, включающая
ценности, которые опосредованы спецификой
национальной культуры, ментальностью того
или иного народа. Ценностная картина мира
составляет часть языковой картины мира.
Как отмечает Анна Вежбицкая, в языках
имеется определенный набор семантических
примитивов,
совпадающих
с
набором
лексических универсалий, и это множество
примитивов-универсалий лежит в основе
человеческой коммуникации и мышления, а
специфичные для языков конфигурации этих
примитивов отражают многообразие культур [1,
с.17-18].
В качестве универсальных семантических
примитивов выступают предикаты общей оценки
«хорошо/плохо».
Они
характеризуются
аксиологическим характером, т.е. подразумевают
высказывания о ценностях. Особенность состоит
в том, что они составляют семантическое ядро
языковой оценки. Общеоценочные лексемы
выражают
основные
мировоззренческие
категории, положительное и отрицательное
отношение к явлениям действительности – добро
и зло, хорошее и плохое. И вряд ли найдется
такой язык, в котором бы отсутствовали данные
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общечеловеческие понятия. Однако в способах выражения предикатов общей оценки
языки
проявляют
свою
индивидуальность.
«Свойственный
языку
способ
концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти
национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного поразному, через призму своих языков» [2, с.97].
Как известно, ценностный подход к жизни у каждого человека определяется с
распределения объектов, по противостоящим друг другу категориям «добра и зла»,
«хорошего и плохого». По справедливому замечанию Н.Д. Арутюновой, «выражая те или
другие мнения о мире, человек постоянно налагает на него светотеневую сеть
общечеловеческих и индивидуальных представлений о добре и зле (хорошем и плохом).
Эта сеть улавливает и перераспределяет все сущее: естественные объекты, артефакты,
продукты потребления и произведения искусства, людей, их психические свойства и
состояния, их сознательные действия (поступки, поведение), их отношение друг другу,
мелкие и крупные события видимых и невидимых миров. Человек оценивает все, что
было, есть, будет, может быть и могло бы быть» (Аксиология, стр. 6.).
Общая оценка представлена в оценочной категории как ее важная составляющая,
имеющая свои специфические признаки, свой семантический объем. Это позволяет
определить ее как субкатегорию языковой оценки, которая выделяется среди других
категорий чрезвычайной разноплановостью своих связей и функций. То, что обозначает
общеоценочный предикат, имеет «отношение и к реально существующим свойствам
объектов, их соответствию или несоответствию норме (существующей или идеальной), и
к восприятию объектов, вызываемым ими ощущениям (приятному и неприятному), и к
активному психологическому началу человека (его желаниям, стремлениям, воле, долгу,
обязанностям), и к решению и выбору из ряда альтернатив, и к жизненной программе
человека и идеалам человечества, а также к прескриптивной функции речи,
реализующейся в определенных типах речевых актов (таких как одобрение, осуждение,
рекомендация, совет, приказание, убеждение, запрет, наказание)» [3, с.60].
Общая оценка выражается двумя основными аксиологическими предикатами
«хороший/плохой». Данная оценка определяется весьма по-разному. В основном, она
зависит от того, что собственно она характеризует, или какие категории предметов
подлежат оцениванию (ср. «хороший автомобиль» или «хорошее вино»). Она зависит от
времени, когда она производится. Оценка находится в прямой взаимосвязи от говорящего
субъекта. Она многогранна в том смысле, что выражает различные мнения у разных
людей. Она социально обусловлена, т.е. во многом зависит от принятых норм, правил
поведения, которые приняты в том или ином обществе.
Следовательно, аксиология восприятия событий, предметов реального мира
пронизывает, проникает во все происходящее в личной, природной и социальной сферах
человека, которое в свою очередь гуманизируется, т.е. получает внешний знак (плюс или
минус).
Семантика оценочных предикатов «хорошо/плохо» находилась в центре внимания
философов, начиная с античных времен. При этом было выдвинуто множество гипотез о
значении или значениях «добра». Представление о «добре» в философских воззрениях
связывается с этическими представлениями, с понятиями морали и моральных критериев.
Семантика понятия «добра» была объектом рассмотрения в философских и этических
трудах Аристотеля, Гоббса, Д. Юма, Д. Локка и мн. др. Подробный анализ о диффенициях
«добра», его классификациях представлено в фундаментальной работе Н.Д. Арутюновой
«Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт» (1988).
Общая оценка может быть представлена не только аксиологическими предикатами
«хороший/плохой», но также их синонимами с разными стилистическими и
экспрессивными оттенками: прекрасный, превосходный, замечательный, дурной,
ничтожный и т.д. Общая оценка в языке подразумевает холистическую оценку, т.е.
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аксиологический итог. Данный вид оценки противопоставляется частнооценочным
прилагательным, в значении которых входит какой-либо дополнительный компонент,
который относится к структуре оценки (например, это может быть способ мотивации,
отношение к цели).
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, употребление предикатов общей оценки в качестве
эквивалентов частных оценок в известном смысле вторично. Оно определяется двумя
факторами: во-первых, тем, что при частной оценке ее основание не сводимо к одному
признаку, а охватывает ряд свойств, во-вторых, тем, что общеоценочные прилагательные
более явственно, чем частные оценки, выражают сопутствующую высказыванию
иллокутивную силу рекомендации или одобрения, запрета или осуждения. Основное
синтаксическое различие между обще и частнооценочными значениями исследователь
видит в том, что общие оценки могут выступать как в функции модального оператора, в
сферу которого входит пропозиция, так и в функции предиката, пригодного для
характеристики объектов разных видов. Частнооценочные значения включают вторую из
названных функций. Можно сказать, хорошо, что сейчас зима; хорошо, когда зима, зима
была хорошей или плохой. Однако нельзя сказать Красиво, что сейчас зима при том, что
зима может быть исключительно красивой и т.д. [3, с.71-72, с.79].
Необходимость в предикатах общей оценки обусловлена механизмами выведения
языковой оценки. Каждый объект реального мира обладает совокупностью, набором
неопределенных по числу и составу, аксиологически релевантных признаков, которые
должны быть приняты во внимание при включении объекта в один из аксиологических
разрядов: либо в положительный, либо в отрицательный, т.е. при выведении общей
оценки. Следовательно, в одном случае объект будет характеризоваться совокупностью
положительных признаков, а в другом набором отрицательных свойств. Аксиологическая
противоречивость объекта заложена в их лингвистической природе.
Специфическая особенность предикатов общей оценки видится нам в том, что
классификации подлежат не единичные объекты, а скорее объекты в их целостности, в
совокупности, признаки которых могут частично совпадать с признаками, которые
предполагают противоположные качества объектов. Общая оценка дается по набору
определенных признаков. К примеру, выражение «хороший автомобиль» подразумевает и
то, что он (автомобиль) новой марки, и то, что он имеет светлый и удобный салон, и то,
что он имеет новый двигатель, и то, что он при необходимости развивает большую
скорость, а иногда, что он имеет современные аксессуары для автомобилей нового
поколения.
Аксиологические предикаты «хороший/плохой» неразрывно связаны друг с другом.
Они органически предполагают друг друга. «Хорошее» означает соответствовать
идеализированной модели макро и микромиру, которые предполагают цель бытия
человека, а, следовательно, его деятельности. В данную идеализированную модель мира,
подчеркивает Н.Д. Арутюнова входит все то, что уже (или еще) есть, и то, к чему человек
стремится, и то, что он воспринимает и то, что он потребляет, и то, что он создает, и то,
как он действует и поступает и т.д. Противоположное «хорошему» - «плохое» означает не
соответствовать этой модели по одному из присущих ей параметров.
Уникальность оценки, ее феномен проявляется в том, что она учитывает
фундаментальное для языка противопоставление оценочных значений дескриптивным
значениям. «Если последние фиксируют отношение высказывания к действительному
миру, то первые характеризуют отношение между действительным миром и его
идеализированной моделью, сам факт наличия или отсутствия соответствия между этими
мирами, отражение одного в другом» [3, с.52].
Общая оценка представляет собой некий баланс положительных и отрицательных
факторов. Как и всякий баланс, она достигается соотношением количеств. Чтобы вывести
общую оценку, нужно перевести качество в количество, т.е. приписать разным свойствам,
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отношениям, фактам то или иное количество очков или баллов, в соответствии с
требованиями, нормами, принятыми в той или иной области. Следовательно, вывод
холистической оценки, как ее принято называть в логике нуждается в переводе качеств в
количества. Моделью этой процедуры, по замечанию Н.Д. Арутюновой, может послужить
простая арифметическая операция: необходимо сложить все плюсовые величины, сложить
все минусы, сопоставить полученные суммы и в зависимости от результата дать общую
оценку несовершенному объекту.
Положительные и отрицательные признаки взаимонезависимы. Их отношения
характеризуются достаточно регулярной совместной встречаемостью. Требования,
которые предъявляются к объектам нечеткой специализации и индивидуальным
потребностям, варьируются в зависимости от потребителя. В связи с этим и колеблется
собственно и сам объем содержания общеоценочного предиката.
Признаки, которые мотивируют оценки, не только вариативны, но и
характеризуются нестабильностью их семантического объема, характера, которые
остались вне его пределов. В подтверждение этой мысли Н.Д. Арутюнова приводит
следующий наглядный пример: «Маша – хорошая девочка», что означает девочка
послушная, отзывчивая, помогает родителям. При этом возможен также и другой набор
признаков, который имеет другой содержательный объем. Однако ни один набор не будет
включать такие качества, как здоровье, красота, спортивность, таланты. А значит,
«неспециализированная» личность определяется, прежде всего, по совокупности
нравственных качеств и норм поведения. Хотя названные свойства не входят в понятие
«хорошей девочки», они аксиологически маркированы и могут участвовать в выведении
общей оценки ребенка в качестве своего рода «довесков», помогающей «плюсовой» чаше
весов опуститься [3, с.80].
Однако при этом нельзя забывать и об отрицательных признаках, которые могут
воспрепятствовать положительной характеристике девочки. Так, например, нельзя назвать
девочку хорошей, которая не слушается, или грубит родителям. Эти признаки также
принимают непосредственное участие в подведении аксиологиченского баланса. В случае
если данным признакам не удается перетянуть чашу весов в свою сторону, то они
вступают в уступительные отношения с общеоценочным определением: девочка хорошая,
но хоть и немного озорная (бывает, что капризничает; не всегда вежлива и т.д.). Изъяны
объекта оценки, точно так же как и его достоинства, входящие в понятие хорошего, не
стабильны. Их прагматическая обусловленность зависит не только от того класса, к
которому принадлежит оцениваемый объект, они также релятизированы относительно
субъекта оценки. Следовательно, немалую роль в выведении общей оценки играют и те
черты объекта, которые входят в понятия хорошего и плохого, и те, которые в это понятие
не могут войти по той причине, что они имеют противоположный оценочный знак.
Мы приходим к выводу о том, что положительная оценка определяется не только
наличием у объекта тех или других достоинств, но также и тем, чтобы общий «вес»
превосходил «вес» отрицательных свойств. Аналогично определяется и отрицательная
оценка объекта, которая указывает не только на изъяны характеризуемого объекта, но и на
то, что имеющиеся позитивные качества недостаточны для того, чтобы их
компенсировать. Существующая в этой области система паритетов, которая весьма
субъективна, не сводится к численному соотношению. Она связана с определенной
иерархией ценностей, в которой внешним достоинствам придается меньший вес, чем
внутренним качествам. Следовательно, предикаты общей оценки наряду с собственно
семантическим содержанием, который не всегда стабилен, могут также сообщать и об
определенном соотношении признаков, которые не входят в его дескриптивное
содержание, однако эксплицируемых при его интерпретации.
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ТҮЙІН
Мақалада жалпы баға бағалаудың семантикалық категориясының субкатегориясы ретінде
қарастырылады. Автор жалпы баға предикаттарының ерекшеліктерін сараптайды.
RESUME
In this article the overall evaluation is regarded as a subcategory of the semantic category of
evaluation. The author analyzes the specific feature of predicates of the overall evaluation.

240
ӘОЖ 82. 512.122:316

А.А. Мұсабекова
Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті,
ф.ғ.к., доцент

Қазақ ауыз
әдебиетіндегі
әлеуметтік сарын

Аннотация
Мақала өмірдің ір кезеңіндегі халық
тұрмысының әлеуметтік жайы және оның қазақ
халқының ауыз әдебиетіндегі көрінісі жайлы
жазылған.
Кедейлікте
өмір
сүрген,
асыраушысынан айырылған отбасылардың жайкүйі суреттеле келіп, автор ата-анасыз қалған
жетім балалардың аянышты тағдыры мен
қиындықтан
шығу
жолдарының
ауыз
әдебиетінде қалай көрініс алғанына тоқталады.
Қазақ ертегілерінен, эпостық жырлардан, мақалмәтелдерден нақты мысалдар келтіреді.
Түйін сөздер: тұрмыс-тіршілік, мүсәпір
өмір, тағдыр, тапқырлық, қайырымды іс,
еркіндікті аңсау.
Әдеби шығармаларда өмірдің әр кезеңіндегі
халық тұрмысы мен олардың күнкөріс жайы
басты тақырып болып көтеріліп отырған.
Кедейлік пен жоқшылық, асыраушысынан
айырылған отбасының өлместің күнін көрген
мүсәпір өмірі, ата-анасыз жетім қалған
балалардың малайлықта, жалшылықта кешкен
аянышты күндері мен олардың қилы-қилы
тағдыры әсіресе ауыз әдебиетінде айқын
суреттеледі. Өткен ғасырлардан біздің кезімізге
жеткен ертегілерден, аңыз-әңгімелерден, салт
өлеңдері мен батырлар жырларынан, кейінгі
көркем әдеби шығармалардан әлеуметтік
жағынан қорғалмаған жандардың тағдыры мен
әлеуметтік шарасыздықты көреміз. Халық
шығармаларының
құндылығын,
оларда
көтерілген мәселенің өзектілігін әрдайым
мойындаймыз.
Фольклорлық шығармалардың қайсысын
алмайық,
ата-бабаларымыздың
нанымсенімдерінен, тарихынан, тұрмыс-тіршілігінен
жан-жақты
мағлұмат
береді.
Қазақ
фольклористикасының атасы саналатын Шоқан
Уәлихановтың әдеби-ғылыми пікірлері фольклор
шығармалары туралы айтылған. Ол кезде
қазақтың жазба әдебиеті туа қойған жоқ болатын.
Ғалым өзінің «Абылай» деген мақаласында
қазақтың батырлық жырлары ХVІІІ ғасырда
туып, халық санасымен жасалған деген мағлұмат
береді [1, 25]. Қазақтың тұңғыш ағартушы –
педагогі, жазушы Ы.Алтынсарин өзінің «Қазақ
хрестоматиясы»
кітабына
«Қобыланды»
жырынан
үзінді,
бірнеше
қиял-ғажайып
ертегілер, мақал-мәтелдер енгізді. Қазақтың ұлы
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ақыны Абай Құнанбаев көптеген этнографиялық материалдар жинаған, орыс, батыс,
шығыс, кавказ халықтарының батыр ұл-қыздарының ерлік істерін дәріптейтін аңызәңгімелерді өзі сүйіп оқып қана қоймай, шәкірттеріне де айтып беріп отырған. Солардың
мазмұнына байланыстыра, «Қисса Жүсіп», «Дағыстан», «Медғат-Қасым», «Дубровский»
поэмаларын жазған. Бұл ұлы ақынның халық шығармаларына деген ынта-ықыласы,
оларды жастар тәрбиесіне пайдалану мақсатын көздегені.
Ал қазақтың ауыз әдебиеті шығармаларында шілдеханадан бастап рулар арасындағы
дау-дамайларға дейін, бесік жырынан бастап жоқтауға дейін, аңыз-әңгімелерден қоғамдық
ой-пікірлерге дейінгінің бәрі де жырланады. Сол сияқты, біз зерттеп отырған халықтың
әлеуметтік жайы мәселесі - қамқорынан айрылған панасыз адамдардың тұрмыс-тіршілігі
мен арман-зары да халық арасында ауызша тараған ертегілер мен мақал-мәтелдердің,
жырлардың басты тақырыбына айналып отырды.
Халықтың жазу өнері болмаған өте ерте заманда ел арасында ауызша тараған
ертегілер ХІХ ғасырдың басынан-ақ ғалымдардың назарын аудара бастаған. Жоғарыда
айтып өткеніміздей, ертегілер жайлы қалам тартып оларды жинау, зерттеу жұмыстарымен
айналысуды бастаған Ш.Уәлиханов, Г.Н.Потанин, В.В.Радловтар болса, бертін келе қазақ
ертегілеріне М.Әуезов, Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов, М.Ғабдуллин, Б.Кенжебаев,
Х.Сүйіншәлиев, С.Садырбаев, С.Қасқабасовтар терең зерттеулер жасады. Қазақ
ертегілерінің керемет үлгілеріне фольклортанушы ғалымдар үнемі қызығушылық
танытып, жинастырумен болды. М.Ғабдуллин ертегілерді «көбінесе қара сөз ретінде
айтылатындықтан, оны халықтың ерте заманда шығарған көркем әңгімесі деп қараймыз»
деген [2, 91].
Біз зерттеп отырған фольклордағы жетімдер жайлы ертегілер тақырыптық жағынан
арнайы жіктеліп, дараланған емес. Тек қазақтың күлдіргі ертегілері тобына Тазша бала
жайлы ертегілер («Айлалы тазша», «Қырық өтірік») жатқызылады. Біз, оқиғасының өмірге
жанасымды әрі шынайылығы жағынан жетімдер жайлы ертегілерді тұрмыс-салт ертегілері
тобына жатқызып, ондағы басты кейіпкер болып келетін жетім баланың бейнесін талдап
көрсетуді жөн көрдік.
Жетімдер жайлы қазақ ертегілерінің топтамасында да тағдырдың жазуымен әкешешеден немесе ата-анасының біреуінен айырылған жетім балалардың тағдыры, олардың
тапқырлығы, айла-амалының көптігі сөз болады. Олар ешкімге зиян келтірмейді,
керісінше, олардың ойлайтыны – қарапайым, еңбек адамдарының тұрмысын жеңілдету,
қайырымды іс жасау, олардың байларға, зәлімдерге кеткен кегін қайтаруға көмек көрсету.
«Тазша бала» ертегісінде жетім қалған тазша бала базарда мұңайып отырған шалға
бала болып, түрлі амал-айлалармен оған көмек көрсетіп отырады. Шал алдымен баланы әр
түрлі іске жұмсап, қолынан іс келер-келмесін сынайды.
- Анау көрінген ағаштың басында ақсары деген құстың ұясы бар, сол ұяда құстың
жұмыртқасы бар. Сен барып, құсқа білдірмей, астынан бір жұмыртқасын алып келші, дейді. Тазша жүгіріп барып, ағаштың бұтақтарын сылдыратпастан басына шығады да,
құсқа білдірместен бір жұмыртқасын алып келіп, шал әкесіне береді.
Сонда шал:
- Енді жұмыртқаны апарып, құсқа білдірместен ұясына қайтадан салып келе қойшы,
- дейді.
Тазша апарып, құсқа білдірместен, жұмыртқаны ұяға салып қояды. Баланың тіл
алыш әрі епті екеніне көзі жеткен соң, шал оған:
- Анау көрінген үйде өздері бай және өлгенше сараң бір шал мен кемпір бар.
Үйіндегі мол тамақтан өздері де жарып жемейді, кісіге де нәр татырмайды және түнде
жатқанда қаптағы құртын басына жастанып, қарындағы сары майын қойнына алып
жатады. Солардың жұмысын табаным тесіліп, талай істесем де жарытып ақы бермеді,
ауыз толарлық тамақ та бермеді. Сонда көп ақым кетіп барады. Мені әке десең, сол кеткен
ақым үшін сол қу, сараң шалдың қойнына тығып жатқан сары майын алып келші , - дейді.
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Тазша бала әкесінің бұл айтқанын да орындап, сараң байға кеткен кегін қайтарады. Сараң
байдың ас-ауқатынан әкеліп беріп, оны асырайды.
Жарлы-жақыбайларға салықты көптеп салып, әбден мезі еткен ханның «өз алтынын
өзіне берудің» амалын қарастырады. Ханның қазынасына кіріп, құмырадағы ділдасын
алып кетеді. Хан тазшаны ұстап алуға қанша әрекет жасаса да, қу бала оның жоспарын
біліп алып, құтылып кетіп отырады. Ең соңында келіншек болып киініп, ханды дарға
асуға дейін барады. Өлі мен тірінің арасында жатқан ханды емші-домшылар әзер дегенде
тірілтіп алады. Көрші елдің ханының мазағына ұшыраған хан: «Барлық кінәсін кешірем,
тек сол ханды пенде қылып менің алдыма әкелсін!» деп хабарлайды. Мұны естіген тазша
темірден бітеу арба соқтырып, өзі көрімдей болып киініп, шаһар халқына «залым
хандарыңды өз қолдарыңмен арбаға салып бермесеңдер, шаһарыңның кірпішін тас-талқан
етіп қиратып, топырақ қылам!» деп айбат көрсетеді. Өз жайларын ойлаған халық
жабылып, хандарын байлап-матап, тазшаның арбасына салып береді. Хан айтқанын екі
етпеген тазшаның бар кінәсін кешіріп қана қоймай, қызын беріп, күйеу әрі ақылгөй етіп
ұстапты. Ертегідегі тазша бала нағыз кедей, тек ақылы мен айласысының арқасында сол
тақыр кедейліктен құтылып, асқан дәулетке ғана емес, халықтың, ханның құрметіне
бөленеді [3, 8].
Осындай халық арасынан шыққан ақылды, айлалы ғана емес, батыл, өжет жетім
балалар жайлы ертегілерде жетімдер өмірден сабақ алып пісіп-жетілген, қиындыққа әбден
шыныққан балалар болып суреттеледі. Олар қандай қиын жағдайдан болмасын құтылып
кетудің амал-айласын табады, небір қиын сындардан мүдірмей өтіп кетеді. Тіпті,
керісінше, өзіне қиындық келтірген адамдарды мазақ етіп, халық алдында күлкіге
ұшыратады. Олар, кейде, жоғарыдағы ертегіде айтылғандай, баласызға бала болып,
жалғызбасты адамдарға қамқорлық жасайды, оларды арманына жеткізеді.
Күлдіргі сарындағы жетім бала жайлы ертегінің ең көрнектісі – «Тазша баланың
қырық өтірігі». «Кімде-кім мүдірместен қырық ауыз өтірік айтса, сол адамға қызымды
берем, ал уәдесін орындай алмай, мүдіретін болса, басын алам» деген ханның бұйрығын
естіп, өз «өнерін» көрсетуге келген тазша, жетім баланың өнері халықты да, ханды да
қайран қалдырады. Ол анасының құрсағында жатып, тумаған ту биенің жылқысын
бағады, оның бәйтерегінің басына таңертең ұшқан құс кешке жетіп қонады, құдығының
түбіне таңертең тастаған тас кешке әрең жетеді.
Тазшаның қырық өтірігі – ол баланың ғана тапқырлығы емес, халық ішінде осындай
сөзге шешен, ойға жүйрік өнер адамдарының көп болғандығының дәлелі. Халық осындай
өз өнерінің жаухарын әке-шешенің қызығын көрмеген, жарып тамақ ішпеген, иығы
жылтырап киім кимеген жоқшылық зарын тартқан жетім баланың аузына салып,
солардың өнерін асқақтатып, ел алдындағы мерейін асырған. Қара түгілі ханды да басын
июге, мойындауға, тіпті ең сүйікті перзенті – қызын да жетім, тазша балаға әйелдікке
беруге мәжбүр еткен.
«Үш жетім» ертегісінің оқиғасы сәл басқаша өрбиді. Халықта «Өнерлі өрге жүзер»
деген мақалдың бары белгілі. Бұл ертегі үш бірдей жетім баланың жалғыз ұлы өліп,
қайғыға батқан патшаның жалғыз ұлының күйігінен далаға шықпай жатып алғанын естіп,
оның көңілін сұрай баруынан басталады. Патша елді басқарудан қалған соң, бейберекет
тіршілік орнап, халық күйзеле бастайды. Мұны көрген бір тігерге тұяғы жоқ үш жетімек
бала игі ниетпен патшаның көңілін сұрамақ болады. Халық оларға «Сендерден зорлар
барғанда тұрмаған патша сендерге тұра қояр дейсіңдер ме?» деп, олардың бетін
қайтарады. Үшеуі өздерінің ниеттерінің адалдығын жеткізе алмағандарына ренжіп,
жылап-сықтап, үйлеріне қайтады. Тағы бірнеше күннен соң олар пашаның сарайына тағы
келеді. Балалар кетпей тұрып алған соң, қарауыл патшаға барып, болған жайды баян етеді.
Патша балаларды алдырып, жөн сұрайды. Сонда балалар:
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- Мынау бір жерге алтын қойып кетіпті. Оны мынау қойған жерден алып кетіпті.
Осы алтын қойған баланікі ме, жоқ болмаса, қойған жерден алған баланікі ме, міне, осы
таласымыз, - дейді.
Патша:
- Әрине, қойған баланікі, - дейді.
Бала тұрып:
- Сонда алтын қойғандікі болды ма? – дейді.
- Иә, - дейді патша.
- Ендеше, құдай баланы осы дүниеге қойды, яғни жаратты, оны сіз алдыңыз. Бірақ ол
алған сіздікі емес, қойған құдайдікі ғой. Не үшін қапа болып төсектен тұрмай жатырсыз? деп көңіл айтыпты бұл үшеуі. Онан соң патша орнынан тұрып есін жинап, қайтадан
халқын басқарыпты дейді. Патша уәзірлерін шақырып, оларды уәзірлердің қатарынан
босатып, бұлардың орнына үш жетім баланы ақылды, білгір, зеректігі үшін уәзірлік
қатарына енгізіпті.
«Ермек» атты ертегінің бас кейіпкері Ермек болғанмен, ондағы оқиғалар желісі
баланың бір шалдан мың ділдаға сатып алып, шешесіне жіберген сандығының ішінен
шыққан қыздың төңірегінде өрбиді. Бұл сұлу қыз өте өнерлі болып шығады: күнде
кемпірге базардан бояу алдырып, өзінің суретін салатын болады. Қыз салған суретті
кемпір күн сайын базарға апарып сатып отырады да, соның арқасында әбден байып,
бірнеше қабат тас үй салдырып, салтанаты артады... Ертегіде қиял-ғажайып ертегінің
элементтері бар, олар – сандықтан шыққан құс пен дәулет құсының тазша баланың басына
қона беруі. Қалған оқиғаның бәрі шынайы.
Біз жоғарыда талдап өткен жетімдер жайлы ертегілерде өмір шындығымен қатар,
халықтың таршылық, жоқшылық, азап өмір кешіп жатқан жетім балаларға да жақсылық
заманды аңсауы және оның болатынына деген сенімі көрінеді.
Ел арасына кең тараған ауыз әдебиеті үлгілерінің үлкен бір саласы – батырлар жыры.
Батырлар туралы жыр-дастандар - халық арасына ауызша тараған көркем туындылар. Біз
зерттеп отырған жетімдік пен жетімдер мәселесі осы «Алпамыс батыр» жырында да
кездеседі. Расында Жәдігер жетім емес, бірақ оның әкесі Алпамыс қайтар-қайтпасы
неғайбыл жорыққа, ал анасы Ұлтан құлдың құрсауында отырған соң, ол шын мәнінде
нағыз қорғансыз, панасыз жетімге айналады.
Жырдың идеялық мазмұнына келетін болсақ, «Сасық бай Қарабай мен кедей Қодар
ескі қоғамның өмір шындығын, қуатын көрсетсе, бай қызы Баян мен жетім Қозы сол
заманғы адам арманын суреттейді». – деп жазады Ә.Қоңыратбаев [4, 202].
Жыр аң аулау кезінде кездесіп, танысқан Қарабай мен Сарыбайдың адлдымен
қияметтік дос, кейін тумаған балаларын атастырып, төс қағыстырып құда болуынан
басталады.
Алайда екеуінің бұл арманы орындалмайды. Сарыбай жапан дүзде маралдың киесі
тиіп, қаза болады. Бірақ өлер алдында «Әйелім қыз туса, сенің ұлыңа беремін» деген
уәдесін алады. Алайда Қарабай бұл сөзінде тұрмайды. Қарабайдың «Сарыбай болса - өлді,
енді оның шақалақ баласы қашан өсіп, ана мал-жанға ие болар дейсің? Ол өскенше,
ханның ана байлығының тоз-тозы шығып бітеді ғой!» - деген қараниет ойы айтпаса да
түсінікті жай еді. Осылайша, өмірге жаңа келген нәрестенің маңдайына тумай жатып
жетімдіктің таңбасы басылғаны белгілі. «Қозы Көрпеш пен Баян сұлу» жырының
тақырыбының әлеуметтік сарыны да осы: жетім баланың өз бақыты үшін күресіп, ақыры,
жөргекте атастырған, кейіннен өзі құлай сүйген жарын кездестіріп, аз күн болса да
бақытты дәурен кешуі.
Қозы өзінің алға қойған мақсатына жету жолында ешқандай қиындықтан қорықпай,
алдында тұрған бөгеттерді жеңіп өтіп отырады. Қозы – намысшыл жігіт. «Жетім бала,
жесір әйел» деп қорлап кеткен Қарабайды іздеп тауып алып, соның алдында адамның –
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малдан, уағданың – сатқындықтан жоғары екендігін дәлелдеуге серт береді. Ақыры осы
мақсатына жетеді де.
Қазақ фольклорының асыл үлгілерінің ішінде тұрмыстық жырлардың, мақалмәтелдердің орны айрықша. Мақал-мәтелдерді А.Байтұрсынов «келтірінді сөйлем» деп
атаған және оларды ғалым «тілдің әрі ұтымды, әрі сымбатты байлықтарының» бірі ретінде
атай келіп, «халық данышпандығының айнасы, оларды тудырған халықтың тіл
байлығының алтын қазынасы,» - деген [5, 119]. Қазақ фольклорында да осы көркем сөз
оралымдары ішкі мағыналық байланысқа түсіп, ұтымды жымдасып, біз зерттеп отырған
жетімдер мен жетімдік жайлы айтылар ойды неғұрлым дәл жеткізіп әрі оларға
эмоционалдық бояу беріп отырады.
«Жетім бала кекшіл, жылайын десе, епшіл» [6] деген мақалда ата-анасының
қамқорлығына зар болып қалған жетім баланың психологиялың жайы көрінеді. Бала
көңіліндегі қаяу-мұң оның еңсесін көтертпейді, ол өзін үнемі қатарынан кем, қор санайды,
сондықтан біреу сәл аяушылық білдірсе немесе ренжітсе, көңіл күйі төмендеп, жасып
қалатыны рас.
«Әкесіз жетім – арсыз жетім, шешесіз жетім – шерлі жетім» деген мақал да өмір
шындығынан алынған. Ата-анасының бірінен айрылу да бала үшін ұлкен қайғы.
Дегенмен, әкесі болмай, анасымен ғана қалған бала мен анасынан айрылып, әкемен ғана
қалған баланың жайы екі бөлек. Ана сорлы баласын әкесінің жоқтығын білдірмей,
ешкімнен кем қылмай өсіруге тырысады. Халық даналығы әсіресе анасыз балаларға
мейірім-шапағаттың көбірек төгілуі қажет екендігін мегзейді.
«Атасы жоқ — мас жетім, Анасы жоқ — қас жетім»
Бұл мақал да алдыңғы мақалмен мағыналас. Әкесі жоқ бала, анасының арқасында
пәлендей қиындық көре қоймайды, ал анасы жоқ баланың шын жетімдіктің зардабын
тартатыны туралы айтылған.
«Жетім бала өспей ме, көкейіңді теспей ме». Бұл мақал баланы «жетім» деп
кемсітпей, оның болашағына үмітпен қараудың қажеттігін айтады. Бала - өмірдің
жалғасы. Балаға мүмкіндігінше өнер үйретіп, білім беріп, санасына адамгершілік нәрін
құйса, онда ол баланың ата-анасы бар баладан еш кем болмай, нағыз азамат болып өсері
даусыз.
«Жетімнің ризығы — жұрттан». Бұл мақал жетім балаға көпшіліктің әрдайым
аяушылық танытып, қамқорлыққа алып жүретіні, халықтың арқасында «аштан өліп,
көштен қалмайтыны» жайлы айтылған.
«Жетімге жеті бидай да тамақ». Жетім баланың қандай қайырымға болса да риза
болатыны, тек қайыр-шапағатты мейіріммен жасау керектігі туралы айтылған.
Қорыта айтқанда, жетім балалар, заманның қыспағына, өздеріне көрсетілетін
зорлық-зомбылыққа шыдай алмай, көбінесе өлген әке-шешелерінің молаларына барып,
мұңын шағатын болған. Жетім балалардың қаза болған ата-аналарының молаларына
барып мұңдарын шағуы олардың аяқталмай қалған әңгімелерінің жалғасы, құлазыған жан
дүниесінің толығуы іспеттес. Сондықтан олар жайлы біздің қоғамымызға жеткен
фольклорлық шығармаларда шығармаларда олардың тағдыры өз заманына сай нақты
суреттеледі. Ол тағдыр бүгінгі күні ғана мемлекет қамқорлығының арқасында өз шешімін
тапқаны анық.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию вопросов социального положения народа, детей-сирот и
отражения его в народных сказках, эпосах, в пословицах и поговорках.
RESUME
The article is dedicated to the research of the question of the nation’s social situation in folktales,
epic, proverbs and sayings.
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Великая сила русского слова всегда
ценилась людьми. Понять эту силу и правильно
ей воспользоваться для юриста важно вдвойне,
ведь вся его профессиональная деятельность
связана с устной и письменной речью. Статус
права слишком высок и ответствен, и его язык
является показателем уровня культуры юристов,
показателем их уважения к закону, к гражданам,
права которых они защищают. Поэтому в своей
речи, как письменной и устной, юристы просто
обязаны не нарушать нормы родного языка.
В собственно профессиональной деятельности - в процессе создания, обоснования и
применения правовых норм - юрист работает с
совокупностью устных и письменных текстов.
Сама процедура процесса применения права с
неизбежной
очевидностью
предполагает
подготовку и оформление разного рода
юридических текстов, в том числе документов,
подчиняющихся определенным правовым и
языковым требованиям. Такие «идеальные»
качества, как культура речи, смысловая точность
и цельность, последовательность и простота
изложения, композиционная четкость, относимы
ко
всем
видам
юридических
текстов.
Соблюдение общих языковых требований,
высокий уровень логической культуры придают
письменной речи юриста должный профессионализм.
Как и любая специальная область знаний,
правовая сфера оперирует сложными, многогранными и нередко весьма специфическими
понятиями, которые выражаются соответствующей терминологией.
«Термин - это специальное выражение или
обозначение, принятое в какой-либо науке или
ремесле» [1, с. 570]. А «юридический термин» -
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это «слово или словосочетание, имеющее юридическое значение, выражающее правовое
понятие, применяемое в процессе познания и освоения явлений действительности с точки
зрения права» [2, с. 56].
Эффективное исполнение законов (равно как и нормативных правовых актов
подзаконного уровня) основано на точности содержащихся в нем правовых норм, которые
должны быть изложены с помощью ясного, доступного языка и характеризоваться
терминологической грамотностью. При этом трудно переоценить также и значение стиля
языка для законотворчества, «ибо вряд ли можно назвать какую-либо иную область
общественной практики, где ошибочно построенная фраза, разрыв между мыслью и ее
текстуальным выражением, неверно или неуместно использованное слово способны
повлечь за собой такие тяжелые, иногда даже трагические последствия, как в области
законотворчества. Нарушение логики закона, неточность его формулировок,
неопределенность использованных терминов порождают многочисленные запросы, влекут
дополнения, толкования и разъяснения, вызывают непроизвольную трату времени, сил и
энергии и вместе с тем являются питательной почвой для бюрократической волокиты,
позволяют извращать смысл закона и неправильно его применять» [3, с. 89].
В этой связи интересна характеристика юридических терминов, данная В.К.
Бакаевым: «Юридические термины избавляют законодателя от излишних определений,
описаний, характеристик тех или иных явлений общественной жизни» [4, с. 142].
Необходимо отметить, что законодательная речь имеет свою специфику. По мнению
Э. Натансона, «термин не должен иметь синонимов». Однако в языке законов в весьма
ограниченном количестве синонимия все же используется. Это объясняется, во-первых,
тем, что новая отрасль права применяет синонимические ряды традиционных отраслей.
Например, экологическое право употребляло синонимы земельного, водного права
(«земельный участок» - «участок земли» - «угодья»; «установление границ в натуре» «установление границ на местности»). Во-вторых, изменения, вносимые в традиционные
отрасли законодательства, иногда связаны с появлением новых терминов, однако
совпадающих с теми, которые давно применяются в законе («преступление» и «деяние,
содержащее признаки преступления»). В-третьих, использование синонимов позволит
избежать в тексте нормативного акта повторов.
В настоящее время предпринимаются попытки урегулировать использование
синонимов в юридической терминологии. Слова и термины, употребляемые в
нормативных актах, должны иметь одинаковое смысловое значение, полностью
исключающее полисемию, недопустимо обозначать одно и то же понятие неодинаковыми
по звучанию терминами, а также применение одного и того же термина для обозначения
разных понятий; для обозначения идентичных понятий должны употребляться
идентичные выражения и формулировки.
Н.А. Власенко выдвигал следующие требования к использованию синонимов:
1) недопустимость использования квазисинонимов, т.е. слов или сочетаний, не
состоящих в так называемом синонимическом родстве. Употребление квазисинонимов
может повлиять на смысл норм права и способно изменить волю законодателя (например,
«письменное заключение» и «экспертиза»; «согласование документа» и «получение визы»
- квазисинонимы, встречающиеся в региональной нормотворческой практике);
2) недопустимость использования неточного оттеночного синонима («запрос» «иск», «отчуждение имущества» - «распоряжение имуществом»);
3) недопустимость синонимического излишества. Обилие синонимов, их
бессистемное употребление снижают эффект понимания законодательного текста.
Природа законодательного текста предполагает строго определенное количество
синонимов [5, с. 151].
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С проблемами синонимии тесно связана проблема омонимов, также имеющая
своеобразное юридическое звучание и преломление. Омоним - слово, однозвучное с
другим по звучанию, но отличное от него по значению.
Наглядным примером может быть слово «долг» как обязанность (умышленное
убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или
общественного долга) и как взятое взаймы (ответственность наследника по долгам
наследодателя). Выраженные внешне одинаковой формой омонимы означают не различие
в оттенках и нюансах одного и того же слова, а разные понятия: «отвод участника» - не
«отвод следователя, прокурора, судьи»; «дача показаний» - не «дача за городом».
Особого смыслового вреда омонимы законодательных актов не причиняют, так как
они находятся в разных отраслях права и контекстуальное окружение точно указывает на
их значение.
Антонимия также является одним из средств законодательной техники. Применение
антонимии в тексте требует соблюдения следующих положений: во-первых, принципа
симметричности при использовании антонимической пары; во-вторых, по возможности
необходимо избегать противопоставления многозначных слов.
Мнение ученых по употреблению жаргонной лексики также неоднозначно.
А.С.Пиголкин категорично утверждает: «... Хотелось бы решительно возразить против так
называемого «правового жаргона», который иногда все же применяется в нормативных
актах, судебных решениях, в нашей учебной и монографической литературе» [6, с. 151].
Однако в законодательных документах отмечается наличие ненормативной лексики.
Это объясняется тем, что современные реалии негативно действуют на интегративную
природу права. Право регулирует фактические отношения, поэтому закономерен процесс
проникновения неофициальной лексики в официальный лексикон и соответственно
правовые тексты. Кроме того, просторечная лексика и жаргонизмы всегда использовались
в праве и полностью избежать этого, вряд ли удастся.
По мнению Н.А. Власенко, использование неофициальной лексики в нормативных
правовых текстах - явление исключительное. «Решившись на это, нормодатель должен
подбирать такие языковые формы аргументированно, взвешенно, строго руководствуясь
правилами юридической (нормоустановительной) техники» [5, с. 152]. Он предлагает
выработать правила употребления соответствующего лексикона. Использование жаргонов
допустимо:
1) при адаптации в общеупотребительном языке («увязка», «взаимоувязка»);
2) в так называемых пограничных ситуациях, при которых жаргонное слово еще не
назовешь общеупотребительным, но и к жаргонной лексике в полной мере его отнести
тоже нельзя («разбивка», «вербовка»);
3) в случаях коммуникативной правовой целесообразности, т. е. когда необходимо
достигнуть быстрого правового эффекта, а жаргон более привычен в
общеупотребительном лексиконе.
Таким образом, терминология - основа любой профессиональной информации. В
языке закона термины занимают весьма малый объем, однако они являются основой
применения других языковых единиц, делают законодательство более емким, избавляют
его от пространных описаний и определений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1
2

Брокгауз, Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. - М.:
Норма, Инфра-М, 2002. - С. 570.
Ивакина, Н.Н. Профессиональная речь юриста. - М: Норма, 2008. - 448 с.

249
3
4
5
6

Керимов, Д.А. Культура и техника законотворчества. - М.: Юридическая литература,
1991. - 160 с.
Бакаев, В.К. Советское право как логическая система. - М.: Академия МВД СССР,
1978. - 211 с.
Власенко, Н.А. Языковые и графические средства законодательной техники / Н.А.
Власенко // Законодательная техника : науч.-практ. пособие. - М., 2000. - С. 149-155.
Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. - М.: Юридическая литература, 1990. - 189 с.

ТҮЙІН
Мақала құқықтық терминологияның қалыптасуының стилистикалық аспектілерін зерттеуге
арналған. Автор синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді пайдалануды қарастырады, мысалға
құқықтық мәтінде нормативтік емес лексиканы және оның заң тіліне әсерін ерекше айқындайды.
RESUME
The article investigates the stylistic aspects of the formation of legal terminology. The author
examines the use of synonyms, antonyms, homonyms, profanity as an example of legal texts, especially
underlines their influence on the language of the law.
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Аннотация
В
данной
статье
рассматриваются
грамматические формы имени прилагательных
армяно-кыпчакского памятника «Судебник»,
выявляются основной корпус качественных и
относительных
прилагательных
памятника.
Качественные прилагательные в зависимости от
значения классифицируется по тематическим
группам, семантика качественных прилагательных устанавливается в сопоставлении со
значениями прилагательных в памятниках
раннего средневековья и прилагательными
современных тюркских языков, в частности,
казахского языка.
Ключевые слова: кыпчакский язык, Дешткыпчак,
армяно-кыпчакский
памятник,
Судебник, грамматика, имена прилагательные,
качественные прилагательные, относительные
прилагательные, семантика.
Кыпчакский язык, на котором написаны
армяно-кыпчакские памятники, был широко
распространен в кимакскую, Дешт-кыпчакскую
эпохах. В середине второго тысячелетия нашей
эры этим языком пользовались не только
тюркоязычные народы, но и другие этносы, в т.ч.
и армяне, которые жили большими колониями в
Каменец-Подольском, Львове, Луцке, МогилевеПодольском, Сучаве, Серете, Замостье, Яссах,
Аккермане и др. городах Украины, Польши,
Румынии, Молдовы, Северного Кавказа. Армяне
или «эрменилер» носители армяно-кыпчакского
языка называли «кыпчакский язык» («хыпчах
тили») своим языком, «бизим тил» («наш язык»),
«бизим эрмени тили» («наш армянский язык»).
Это уникальное явление, когда представители
одного
этноса
называли
неродной
им
генетически язык «своим языком». Поэтому
весьма актуально изучение «белых пятен»,
лакун,
вопросов
использования
и
распространения кыпчакского языка на огромной
территории Евразийского пространства, знание
историко-культурных,
общественно-политических факторов формирования и функционирования
кыпчакского,
Дешт-кыпчакского
государства,
выявление
литературных
и
лингвистических особенностей памятников,
написанных на кыпчакском языке. В настоящее
время несмотря на определенные успехи фило-
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логических исследований этих памятников, изучение языковой системы кыпчакского
языка, в частности, внутренних языковых закономерностей, связанных с системой
лексико-грамматических классов, частями речи, остается до сих пор необходимым и
востребованным.
В армяно-кыпчакском памятнике «Судебник» важное место занимает изучение
грамматических явлений имени прилагательного, его лексико-семантических
особенностей и функционирования. Известно, что грамматические категории имени
прилагательного в тюркских языках в диахронии и синхронии слабо развиты. В данном
аспекте язык кыпчакских памятников не является исключением. В кыпчакском языке
развитым оказались лексико-грамматические разряды прилагательных, класс
качественных и относительных прилагательных, которые подвергнуты нами анализу в
сопоставлении с подобными классами древнетюркского языка и современных тюркских
языков.
Класс качественных прилагательных, в том числе в «Судебнике» обозначает те или
иные признаковые характеристики предмета, которые могут быть переменными и
непостоянными. Поэтому нами осуществлена тематическая классификация качественных
прилагательных, раскрывается формирование их компонентного состава и смысловые
значения.
Рассмотрим прилагательные, обозначающие различные качественные состояния:
Ұлы – ulu «улу» (великий). Встречается в нескольких значениях: 1) В значении
выдающийся человек, мыслитель: ulu bıy (великий бий, князь), ulu kuсlu bıylаr (очень
сильные, могущественные бии). 2) В значении старший. Еvеt kі tіyаsіdіr, ulu oylun
olturyuzgаy kеndіndаn sonrа zаnlіzkа. – Но после него пусть будет ханом старший сын,
пусть хан посадит того сына, который этого достоин. 3) В значении огромный, крупный:
zеrа аlаrnіn dаyіn özgа ülü sаyіsylаrі bаr еdі. – У них в мыслях были другие, крупные
намерения; ulu yаnılmаzı bolmаsа zаngа (если он не совершил огромного преступления
против хана). Все эти значения прилагательного сформированы исторически, поскольку
кыпчакского улу имеет свои истоки, восходящие к пратюркской основе, в котором
существовала корневая морфема [u] в качестве самостоятельной лексемы,
употреблявшаяся в значении «разрастание, прибавление» (А.В.Дыбо, Э.В.Севортян,
В.Банг и др.) Позже в языке древнетюркских рунических памятников наблюдается
эволюция корневой морфемы в u →ul, далее происходит присоединение к новой корневой
морфеме аффиксов -ығ/-іг [3, с.594], в результате этих процессов образуется
прилагательное uluγ/ulug в значении великий, большой, старший. В языке ОрхоноЕнисейских памятников функционирует слово ұлығ также в значении большой, великий. В
«Древнетюркском словаре» запечатлил историческое развитие слова ü →ül→ülkеn [4,
с.603]. В современных тюркских языках, в частности в казахском языке, существует
усеченная форма рунического слова в виде ұлы, историческое значение по большому
счету сохранилось, выражая значение великий, большой.
Ірі – ülü, іrі (в значении «большой»). Еgаr kі yаryudаn yoluzsа kіmеsаgа ülü oruсytа
yеrlіgа utru аnt nе іsytа dа bolsа, еgаr ülü, еgаr kіçyі, nа ol yеrlіgа bеrіlmаz kеrаk Рrovoddаn
sonrа nogаrіkungа аntіn tugаllаmаgа, zасyаn kі еksі dа bіr syаhаrlіdіrlаr. – Если кто-то должен
будет дать большую или малую клятву против местного жителя в суде в великий пост,
тогда они оба, поскольку живут в одном городе, должны назначить для дачи клятвы
следующий вторник после Провода (ТБ, ст.77, стр.713).
Слово ірі в кыпчакском языке используется в значениях крупный и великий, в ряде
тюркских языков слово ірі ни в формальном, ни в смысловом отношении не подверглось
значительным изменениям. И все же, употребление этого слова в форме ирик в узбекском
и уйгурском языках Э.В.Севортян рассматривает как более позднее явление. В
семантическом потенциале слова ірі могут проявляться и значения крупный, толстый,
грубый. Форма іorіk, приведенная Махмудом Кашгари в обозначении этнонима аргу
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(жесткий, хриплый, грубый) [5, с.161], в других исследованиях не встречается. Поэтому
сложно определить производящую базу слова ірі – ири(к) – ерик. Г.Вамбери рассматривал
соединение корневой и словообразовательной морфем, отсюда: ер (мужчина) – ерик
(сила) – ирик (большой) – ерик (утомляться) [3, с.371].
Жалғыз – yаlgüz (в значении «один», «единственный», «непарный»). Йалғыз таных –
единственный свидетель, йалғыз хұлұхчы – единственный служитель, йалғыз елчи –
единственный посол, йалғыз йеа – единственный владелец, йалғыз гүнәх – единственная
вина, йалғыз кичи – один человек, йалғыз бій – один судья, йалғыз ахча – единственные
деньги и т.д. Артикуляционные процессы стали причины фонетической трансформации
согласного й → ж, отсюда образовалась форма жалғыз/йалғыз.
Жаңа – yаnі. «Іsyіtіnіz, kі аytіldі Еskі Törаdа bu türlü, yozеsа mеn sіzgа Yаnі buyurumеn
bu türlu dа еrkіtіrmеn Еskіnі Yаnі bіlа, bеrір sіzіn yаzsyі еrkіnіzgа, аytір: sövgаysіz sіzіn
sіnаrіnіznі, nесyіk sіzіn boyunuznu». – «Слушайте, как было сказано в старом законе, а как я
вам приказываю по-новому, старое подтверждая новым, оставляю на ваше усмотрение, и
говорю: «как вы любите себя, так и ближнего своего любите («Судебник», статья 1,
стр.639). Йәңи аваданлых йапкан йер – вновь образованная земля, йәңи тиб үснә – на
новом месте; в значении молодой, ранее неизвестный, последний: йәңи кийөв – молодой
муж, йәңи көнү төрә – новый справедливый христиаский закон и т.д.
Слово жаңа употребляется во всех мертвых и живых кыпчакской группе языков, а
также в языках других тюркских групп.
Имена прилагательные, указывающие на размер предмета:
Кіші – kіçі (в значении невысокое служебное положение, низкое звание). Еvеt kі
oyrulаrnіn yаryusun еtkаy ulu bіy, dа kісyі bіylаr ulu bіylаrnіn еrkіndаn bаsyzа oyrunun
yаryusun еtmаgаy. – Большой бий пусть решает споры больших, а малые бии пусть не
выносят приговор вору без разрешения больших биев («Судебник», статья 10, стр.657).
Кыпчакское kіçі восходит к древнетюркскому прилагательному кичиг с аффиксом
iγ/ыγ/ык (ср. древнетюркское ulyγ, balyγ, cičyγ), выражающее отношение к предмету. В XІXІV веках в структуре подобных слов наблюдается элизия согласных звуков [қ], [к], [ғ],
[г] в середине и конце слов, вследствие этого в кыпчакском языке появляется форма kіçі,
далее в поздних тюркских языках эта форма сохранилась. Тем не менее реликтовые
лексемы ұлық, кішік сохранились в некоторых казахских выражениях, типа Ұлық болсаң –
кішік бол (Будучи великим, будь скромен), Қостың кішігі болғанша, иттің күшігі бол (Чем
быть маленьким в кочевке, лучше быть щенком собаки).
Ұсақ – kіçyі (в значении «небольшой»). Еgаr kі yаryudаn yoluzsа kіmеsаgа ülü oruсytа
yеrlіgа utru аnt nе іsytа dа bolsа, еgаr ülü, еgаr kіçyі, nа ol yеrlіgа bеrіlmаz kеrаk Рrovoddаn
sonrа nogаrіkungа аntіn tugаllаmаgа, zасyаn kі еksі dа bіr syаhаrlіdіrlаr. – Если кто-то должен
будет дать большую или малую клятву против местного в суде в великий пост, тогда они
оба, поскольку живут в одном городе, должны назначить для дачи клятвы следующий
вторник после Провода («Судебник», статья 77, стр.713).
Прилагательные, выражающие количество:
Көп – köр (в значении изрядно, довольно). Zеrа köр bаrdіr, kі mаztаrlаr özgа dаyfаnіn
törаlаrіnі, kі könü törаlаrі bаr. – Есть много людей, которые хвалят правителей других
племен, говорят, что у них есть древние правители («Судебник», ст.1, стр.638). Көп мани –
много полезных сведений, көп мүлк – много имущества, көп күч – много сил, көп ахча –
много денег, көп оғлан – много детей, көп олджа – много добычи, көп таныхлых – много
свидетельств, көп үврән – много учись и т.д. Во всех этих иллюстрациях лексема köр
выражает неопределенное множество, значение словосочетаний с данным
прилагательным понятно и современным носителям тюркских языков.
Аз – аz (в значении «мало», «немного»). Аз ағырлых – мало нагрузки, аз дайфа –
мало племен, аз дұшман – мало врагов, аз дүнйә – мало имущества, аз сөз – мало слов, аз
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тирил – мало прожить, аз ұлұс – мало народа, аз хазна – мало казны, аз ахча – мало денег,
аз харджлых – мало расходов и т.д.
Прилагательное аз встречается во всех мертвых и живых тюркских языках в
значениях мало, немного, небольшое. Только в татарском и башкирском языке оно
обозначает недостаточно, а в тувинском языке – чуть, еле. Г.Вамбери связывает
происхождение слова аз с ас, асты (нижняя часть чего-либо). Н.Поппе сравнивает его с
монгольскими словами аr-аі (еле, с трудом), аrе (одинокий). Г.Рамстедт разделяет это
мнение и указывает на его глубинную связь с монгольским словом аr-аі, словами аrаn,
аrbа (имельчаться, уменьшаться) тунгусского языка и азу (сбросить вес), арык (худой).
Эта лексема кыпчакского прилагательного сохранилось в таком же виде в современном
казахском языке.
Прилагательные, обозначающие меру предмета:
Ауыр – аzır «ағыр» (в значении «нелегкий», «тяжелый»). Igitlärgä övräncÿiktir, ki
öcÿtän agïr nemä kötürmägä, da matanmaga, da agïr nemä yürütmägä, da anïnki3 agïr nemä
kötürmätän egär ki aysï ar[a]larïndann naïs bolgay, haysï ki acÿaydï, da öcÿ kirdi, da säbäp boldï
bu isÿkä, anïn naïslïna, ges dzÿurumnï tölämä keräk, necÿik anlï isÿ ücÿün, da anïn atïna ol na ïs
bolganga ziyanïn, hardzÿïn tölämäk keräk, hakimlikin. – У молодежи есть привычка
поднимать и тянуть тяжелые вещи на спор, для похвальбы, а если кто-то из них от
поднятия тяжести покалечится, кто ставил деньги, кто заключал пари и кто это затеял, он
обязан заплатить половину штрафа за причинение увечья и, отдельно заплатить за ущерб
от увечья, расходы на лечение и цену («Судебник», ст.7, стр. 667).
По мнению Э.В.Севортяна, древнетюркской формой слова была лексема агыр,
которая в разных фонетических вариантах встречается в тюркских языках: в хакасском
языке как ағур, в узбекском оғыр, в алтайском уур, в татарском авыр, в башкирском аур, в
каракалпакском авыр [3, с.85]. В казахском языке значение древнего слова сохранилось,
при некоторых фонетических трансформациях звука [ғ] в [у].
Слово ауыр в современном казахском языке имеет свои лексико-семантические
варианты. Так, по мнению Р.Сыздыковой ауыр в устном народном творчестве
употребляется в значении много: «В казахском героическом и лирическом эпосах, в
поэтическом языке встречаются такие словосочетания, как ауыр әскер, ауыр қол, ауыр
жұрт, ауыр дәулет (большая армия, большое войско, большой народ, большое богатство)
[6, с.40]. Семантические варианты слова ауыр есть и в других тюркских языках: в
азербайджанском и турецком языках обозначает дорогой, ценный, в ногайском и
чувашском языках опасный, печальный.
Прилагательные, обозначающие пространственные параметры:
Кең – kеn (в значении «обширный», «широкий», «большой»). Dа yаnа yoluzur, bolgаy,
kі bіr kіmеsа ovіnа bolgаy, yuz yаsyіrmаgаy, nе bіr bеrklіkkа kіrmаgаy, dа syаhаr ісyіnа kеn u
tаr yollаr bіlа yurugаy kеrmаn ісyіnа еrklі, dа аnіnkіbіknіn ustunа kіmеsа іzdаgаy syраrunk аnіn
tіrlіkі yа mulklаrі usnа, аnіnkіbіk syраrunknі torа doрostіt еtmаstіr еtmаgа. – Бывает и такое:
кто-то находится дома, не скрывается, не сидит ни в каком укреплении, свободно ходит по
широким и узким улицам города, а за это кто-то требует с него налог за его жизнь или
имущество, судья не должен давать разрешения на такой налог («Судебник», ст.58,
стр.708). А.М.Щербак в качестве архетипа слова кең называет лексему kаn (широкий).
Значение слова во всех тюркских языках в т.ч. в современном казахском языке
идентичны.
Тар – tаr (в значении «тесный», «непросторный»). Dа yаnа yoluzur, bolgаy, kі bіr
kіmеsа ovіnа bolgаy, yuz yаsyіrmаgаy, nе bіr bеrklіkkа kіrmаgаy, dа syаhаr ісyіnа kеn u tаr
yollаr bіlа yurugаy kеrmаn ісyіnа еrklі, dа аnіnkіbіknіn ustunа kіmеsа іzdаgаy syраrunk аnіn
tіrlіkі yа mulklаrі usnа, аnіnkіbіk syраrunknі torа doрostіt еtmаstіr еtmаgа («Судебник», ст.8,
стр 668).
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В ряде тюркских языков есть глагольный омофон с лексемой тар, связанный с тардар (суживаться) тар-ық/дар-ық (узкий, тесный). Метафорическая связь имеется между
основным значением прилагательного тар и словами тарығу, тарылу (в значении
тесниться), с помощью которых помощью определяется семантическое значение
глаголов тарық, тарығу, тарыл, тарылу (теснись, тесниться). В памятнике
прилагательное тар употреблено лишь в значении шағын (небольшой).
Прилагательные, обозначающие цвет и его оттенки:
Ақ – аz «ах» (түс) лексема, общая для всех тюркских языков, с древности известная,
широко распространена. Слово ақ в тюркских языках употребляется в формах
ақ//ах//ағ//а:қ и имеет три значений, которые близки друг-другу: 1) Основное цветовое
значение белый; и вокруг него: светлый, белок глаз, белок яйца и другие значения; 2)
переносные значения слова белый: безупречно чистый, невинный, чистое сердце, честный
3)прекрасный, удивительный. Э.Севортян считает, что корень слов, обозначающих
родство – «аға» и «әке», происходит от глагола «ақ» – «оқ» (стареть) [3, с.116]. Ряд
ученых, таких, как К.Габитханулы, Т.Жанузаков связывают происхождение слова ақ с
космонимом ай (луна) и предполагают, что схема его фонетического изменения может
быть такой: ајаs>аја>ај [7, с.281].
Қара – zаrа «қара». Хорошие и плохие дела, қара йер – черная земля, қара көңүл –
плохое настроение, қара нийет – черные намерения и т.д.
Слово қара в тюркских языках существует с глубокой древности и активно
употребляется во всех языках. В процессе исторического развития семантический
потенциал слова увеличился в разы, приобретая все новые-новые оттенки, о чем
свидетельствуют следующие идиомы: қара жер, қара көңіл, қара мал. Несмотря на
употребление слова қара в этих словосочетаниях, смысловая связь между ними слабая.
В «Толковом словаре казахского языка» отмечены многообразие значений лексемы
қара, использующие для обозначения цвета, неизвестности, грусти-печали, жестокости,
сакральности, достоинства, простоты [8, с.232]. Многие из этих значений наблюдается и в
семантике кыпчакского прилагательного.
Прилагательные, обозначающие длину, глубину, расстояние:
Терең – tеrаn (в значении «бездонный», пропасть). Oylаnlаr, kі suvdа yuvungаylаr, dа
bіrі bіrsіn boygаy, ol сyаztа torасyіlаr munіnkіbіk іsynі іgі tеrgаmаgа kеrаk, еgаr ol turlu
boyulmа zlіz boldі еsа gаlаgdаn, yа yurаklаnmа ztаn, yа yаmаn yurаkіndаn, yа ovrаtkаn klар, yа
ol boyulgаn kеndі kеndіn sаtаmаdаn bаttіrdі suvnun tеrаnіnа, dа аlаr, kі аnіn bіlа yuvundіlаr, ol
boyulgаngа bolusymа bolmаdіlаr. – Если дети во время купания утопят друг друга, судья
должен всесторонне расследовать такое дело: утопили из хулиганских побуждений, или
разгорячились во время игры, или по злобе, или пытались научить плавать, или
утонувший сам нырнул в глубокую воду, могли бы его спасти другие купавшиеся дети
(«Судебник», ст.5- 6. стр.667).
А.Зайончковский рассматривает основу слова терең в виде t-еr-аn [9, с.30], но не
разъясняет, что означает корень tеr. Многие тюркологи считают, что формы «деринтерин-дериң-териң» и «терең» происходят от одного корня.
Биік – bіyіk (төмен емес, зәулім, жоғары, көп қабатты мағынасында). Еgаr kі аnіnkіbіk
іsy yoluzsа oylаnlаr аrаsіnа, kі zаysі oylаnlаrdаn bіyіk yеrdаn sеkіrsа oсy bіlа dа ol sеkіrmаztаn
nаzіs bolgаy yа olumgа bаrgаy, kіm sаbар bolsа bu іsykа, gеzs bаsyіn tölаmаz kеrаk. – Если
один из детей, заключив пари с другими детьми, прыгнет с высокого места, при этом он
покалечится или погибнет, тот, кто затеял это, должен заплатить половину выкупа
(«Судебник», ст.6-7. стр.667).
Тайыз – tаız (в значении «неглубокий», «мелкий», «поверхностный»). Практически,
во всех тюркских словах это слово встречается в указанном значении. А.Вамбери
связывает корень слова тайыз с глаголом таю (скользить), указывая, что оно могло
образоваться с помощью аффикса -ыз. В казахском языке слова тайыз, таяз
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семантически идентичны и рассматриваются как качественные прилагательные, значения
которых непостоянны и зависят от конкретной ситуации.
Ұзын – uzun («длина», «длинный»). По этимологии В.Банга прилагательное ұзын
(длинный) образовано от глагола ұз или ұзы, ұзу, ұза. Глагол ұза имеет древнюю
корневую морфему ұз или ұс и словообразовательный аффикс -а. В современной
тюркской лексике ұза употребляется в значении повелительного глагола удались, поэтому
корень ұз можем отнести к мертвым, а корень ұза к живым производным корням.
Прилагательные, обозначающие ту или иную степень качества:
Жақсы – yаzsyі «йахшы» (в значении «неплохой», «хороший», «приличный»). Dаyі
dа K‘rіsdos yаryuсyunun mаnіsі bіlа аlаnі еttі surр Аwеdаrаndаn, kі bаrсyа, kіmsа kіmgа
borсylu еsа, tolov еtkаy yаzsyі könuldаn, yаzsyі еs еtір, zеrа аdаmіnіn еsі kеndіnіn
yаryuсyudur. – Кто в долгу перед кем-то, он должен чистосердечно вернуть долг, сделать
хорошее дело, быть праведным, так объясняет Иисус в Библии, в разговоре о судье
(«Судебник», ст.1, стр.639). Лексема, известная в мертвых и живых кыпчакских языках и в
других тюркских языках. В современных тюркских языках сформировалась за счет
соответствия глухих и звонких согласных й//ж//дж; х//қ//ғ және ш//с.
Жаман – yаmаn «йаман». Munіnkі yаmаn sаyіsytаn 2 turlu yаmаnlіz toyаr. – От этих
плохих слов (два) несчастья случаются («Судебник», ст.2, стр.640); йаман ант – суровая
клятва, йаман хылыхлы – плохие дела, йаман сөзлар – плохие слова и т.д.
Широко распространенное слово в старых и современных тюркских языках. В
некоторых современных тюркских языках наряду со значением плохой, слово
употребляться в значении удивительный. Вполне допустимо рассматривать эти слова, как
омонимы. В языке памятника употребляется в нескольких значениях: в значении
неприятный, неугодный, а также в значении суровый.
Таза – аrі (в значении «чистый», «честный», «человечность», «святость»). Dа аrı kіsyі
zorzmаstіr köktаgі yаryuсyіdаn, ol turlu аdаm zorzmаstіr dunyа yаryuсyusundаn. – Как чистый
человек не боится небесного судьи, так безгрешный человек пусть не боится земного
судьи («Судебник», ст. 9, стр.652).
Ізгі – аrі. Еgаr kі еslаrіnа аlsаlаr еdі аrzаk‘еllаrnіn аrі boyruzun, kі аytіr: «yаlyіz kеnsіn а
yаzsyі klаmа, yozsа sіnаrіnа dа». Пусть они вспомнят благой наказ святых: «Желай добра
не только себе, но и своему противнику» («Судебник», ст.7, стр.647).
Киелі – аrі. Tаnіzlіz bеrіyіr munаr аrі bіtіklаr, kіmеsа kеndіnіn k‘аhаnаsіn раmbаs
еtmаsіn, аnіn uсyun kі аrzаk‘еllаrnіn boyruzudur – Об этом свидетельствуют священные
книги: пусть никто не хулит своих предков, это правило посланников («Судебник»,
ст.13=15. стр.669).
Діни – аrı. Dаyі dа bаrdіr köр türlü hаybаtlіq kі [=hаybаtlіqі] bu іsylаrnіn аrі bіtіklаrdа. –
И еще в религиозном тексте есть множество таких славных дел («Судебник», ст.2,
стр.641).
В памятнике «Судебник» слово употребляется в виде лексемы ары. В
древнетюрском языке, в древнетюркском памятнике «Тоныкок» слово встречается в
форме арығ. Форма арығ сохраняется в памятниках позднего средневековья, таких, как
«Кутадгу билик», позже в каракалпакском, караимском, крымско-татарском языках имеет
форму «арув», в монгольском языке – ариғ. Слово «ар» в казахском языке образовалось
через усечения основы «ы» и имеет абстрактное значение. Так, казахи говорят ары таза
адам, что означает человек с чистой совестью, порядочный. В современных кыпчакских
языках есть семантический вариант ару, который также обозначает честность, чистоту:
в казахском – ару (сұлу – красивый), в татарском – ару (таза – чистый), в башкирском –
арыу (таза – чистый), в кыргызском – ару (сап, таза – начисто, чистый), а в языках
огызской группы в виде ары (в турецком, азербайджанском языках – ары).
В языкe армяно-кыпчакского памятника ары обозначает святой, священный,
например: жаны ары (чистая душа), бой арувлықы (чистота тела). В казахском языке есть
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слова ар-ұят (честь и совесть), арман – чистое намерение, ардагер, арыс (ветеран, опора,
защитник) – совестливый гражданин, как видно смысловая преемственность значения
чистоты сохранилась. Наряду с этим, в казахском языке значение слова обусловлено с
обрядом захоронения – ақ жауып арулап қою, слово арулау означает очищение покойного,
потому, что в этнокультурном понимании белый цвет говорит о чистоте, честности,
человек должен отправиться в вечность белым и чистым. Это значение сохранилось и в
других тюркских языках, в хакасском и татарском языках это слово произносится, как
арула//арығла, означая очищать, мыться, мыть.
Прилагательные, обозначающие разную степень проявления качества:
Тірі – tіrі. В памятнике часто встречаются слова тири, тирлики в значении живой,
неумерший. Слово с этим же значением было в древнетюркском языке как «тірі» – живой.
М.Томанов в своей статье по слову тірі дает следующее пояснение: Например, глаголы
тіріл, тарыл образованы, по-видимому, от слов тірі, тар [10, с.13].
Несмотря на то, что в языке «Судебника» данное прилагательное встречается лишь в
одном значении, в современном казахском языке семантика слова тірі расширилась, что
подтверждается следующими выражениями: тірі азап – мучение, тірі әруақ – выглядит,
как покойник, тірі жан – человек, тірі жетім – сирота при живых родителях, тірі пенде
– человечество.
Ескі – еskı («старый»). «Іsyіtіnіz, kі аytіldі Еskі Törаdа bu türlü, yozеsа mеn sіzgа Yаnі
buyurumеn bu türlu dа еrkіtіrmеn Еskіnі Yаnі bіlа, bеrір sіzіn yаzsyі еrkіnіzgа, аytір: sövgаysіz
sіzіn sіnаrіnіznі, nесyіk sіzіn boyunuznu». – «Слушайте, как было сказано в старом законе, а
как я вам приказываю по-новому, старое подтверждая новым, оставляю на ваше
усмотрение, и говорю: «как вы любите себя, так и ближнего своего любите («Судебник»,
ст.1, стр.639).
Ежелгі – еskі («древний»). Yіyі yoluzur аdаmіlаr аrаsnа, kі аdаm oylun yurаkkа
сyіzаrgаn еskі dusymаndіr, kі bіrі bіrіnа soz аrtіndаn tаlаsy еtір tа yаmаn sozlаr аytіrlаr. –
Старых врагов легко сильно разозлить, они начинают спорить, ругаться («Судебник»,
приложение ст.67, стр.710). Во всех тюркских языках это слово означает не новый,
старый. Г.Рамстедт считал, что корень слова ескі – ес [3, с.306], и связывал его с
монгольским словом ес, которое означало начальный, начало. А Г.Вамбери, сравнивая
слова ozo, ozın алтайского языка (в значении раньше) и уйгурские ozkı, uzkı (прошедший),
считал их семантически связанными [3, с.307]. Имеющиеся изыскания затрудняют
выявление этимологии и образование форм ески, есғи, ескі.
Соқыр – soкhur «сокхур» (в значении «потерявший орган зрения»). В.Банг считал,
что слово сокур и его варианты сол/соғул/соғыл – вытечь, всосаться в землю, ослепнуть (о
глазах) генетически связаны. М.Рэсэнен, разделяя мнение В.Банга, выявил семантические
параллели тюркского слова sok-l-un соқыр болу (ослепнуть) с монгольские, тунгусские и
финские языками. Г.Рамстедт также рассматривал тюрко-монгольской связи данной
лексемы [11, с.318]. Наряду с этим словом в кыпчакском языке употреблялся глагол
соқырайтса. Известно, что в современном казахском языке, хотя значение и форма слова
соқыр сохранились, форма соқырайту не употребляется. Egar sozraytsa, ya munuzun
sindirsa kucy bila, ya zoyruzun keskay, ya ayazin azsatkay, yaryucyilar ani bazkaylar, yergasi
bila bilip da igi tarazulagaylar, zaysin ki aytilgan satamalardan (118r/273r) ol, kim ki bolgi[y]
edi yaman etucyi muninkibik isylardan, ol tuvarnin 4-uncyi ulusyun tölamaz kerak. – Если
ослепит, или силой сломает рог, или отрежет хвост, или сделает хромым, судьи должны
это выяснить и рассмотреть, хорошо взвесить, тот, кто сделает такое плохое дело, должен
заплатить четвертую часть стоимости этого животного («Судебник», ст.95=115. стр.690).
Жалған – yalyan ( в значении «напрасный»). Xaysi ki tiyasizdir k‘risdanlarga yalyan isy
ucyun barmaga ozga millatnin törasina yenmaga konülüknü. – Поэтому, христиане не должны
ходить к судьям другого народа, чтобы ложью победить правду («Судебник», ст.9,
стр.653).
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Суық (сөз) – sövüz ( в значении «холодный», «недобрые слова»). Ozga turlu, egar ki ol
olsa, aninkibik dastiment, ne turlu da ki etti esa, olumundan sonra kerak tutulgay, bazmamaz
kerak anin yuvuzlarinin sövüz sozlarina, anin ucyun. – Если он умрет, то, каким бы ни было
завещание, оно должно сохраниться после смерти, не нужно обращать внимание на
неподобающие речи его близких («Судебник», приложение ст.3, стр.664). В данном
предложении sövüz употреблено в метафорическом значении недобрые слова, пересуды.
Тең –tеn (в значении «одинаковый», «равный», «одно и то же»). А.М.Щербак в
качестве исходного архетип этого слова называет лексему таң (равный) [12, с.39], а
Г.Рамстедт сравнивает слово с монгольским словом тең, отмечая, что навьюченный на
верблюда груз уравновешивается (теңгеру). Н.Поппе разделяет мнение Г.Рамстедта,
считая, что тюркское слово дең и монгольское тең имеют общую генетическую общность
[13, с.191].
Қатыгез – beyam (в значении «суровый»). A egar ki aninkibik artizsiliztan (74r / 229r)
zaytma klamasalar, atasi aninkibik yaman oyulni, harsiz, zorzusuz, beyam, kensindan da
kensinin barcya ig[i]likindan bolur keri etkay. – А если он не прекратит такое плохое
поведение, отец имеет право отказаться от такого бесчестного, злого и жестокого сына, и
лишить его всего своего расположения («Судебник», ст.19-23, стр.671).
Качественные прилагательные в языке памятника «Судебник», как и во всех
тюркских языках в диахронии и синхронии, имеют категорию степени сравнения,
значение которой соответствует значению категории степени сравнения в тюркских
языках и выражается формами -рақ, -ырақ, -рек, -ірек – азрах (поменьше, маловато),
хыйынрах (трудновато), тозумрах (повыносливее), йеңилрек (полегче), йахшырах
(получше). В фонетическом плане суффиксы также не претерпели существенных
изменений.
Степень проявления качества в языке «Судебника» может выражаться лексически
путем редупликации, распростаненном во многих тюркских языках, в т.ч. в современном
казахском языке: хап кара – қап-қара (черный-пречерный), көп көк – көкпеңбек (синийсиний) и т.д.
Лексико-грамматические связи между языком средневековых армянских кыпчаков и
казахским языком установить не вызывает сложности, что подтверждается значениями,
формами выражения и употреблением качественных прилагательных, встречающихся в
языке «Судебника». Нетрудно убедиться в том, что грамматические закономерности
кыпчакского языка соответствуют грамматической ситеме казахского языка и других
тюркских языков.
Класс относительных прилагательных в памятнике «Төре бітігі» обозначают
различные отношения предмета к материалу, форме, времени, пространству, количеству и
другие отношения. Для целесообразности исследования относительных прилагательных
выявлены деривационные характеристики указанных прилагательных: прилагательные,
образованные от имен и прилагательные, образованные от глагола.
Прилагательные, образованные от существительных путем добавления суффикса:
аzıllı (ахыллы) «ақылды» (умный), еslı (еслі) «есті» (рассудительный), еssız (ессіз) «ессіз»
(неразумный), hаrsız (һарсыз) «арсыз» (бесчестный), ınаmlı (инәмлі) «сенімді»
(надежный), ınаmsız (инамсыз) «сенімсіз, опасыз» (ненадежный, неверный) (, yаrlı (йарлы)
«жарлы» (бедный) , könullu (көңүллү) «көңілді» (веселый), körklu (көрүклү) «көрікті»
(красивый), xorzulu (хорхұлы) «қорқынышты» (страшный), xorzusuz (хорхусыз) «қауіпсіз»
(безопасный), möhurlu (мөһүрлі) «мөрлі» (с печатью) , möhursuz (мөһүрсүз) «мөрсіз» (без
печати), ölumlu (өлүмлү) «өлімді (іс)» (смертельный), sukurlu (шүкүрлү) «шүкірлі»
(благодарный), tırılаy (тіріләй) «тірідей» (живьем), tözumlu (төзүмлү) «төзімді»
(выносливый), аvаlgı (авалгі) «алғашқы» (начальный), kuvаttı (қуватті) «қуатты»
(мощный).
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Наиболее функциональными оказались, прилагательные, образованные от глаголов:
kесеvlu (кечевлу) «өтпелі» (переходной), kеrаklı (керәклі) «керекті» (нужный), kеlısımlı
(келисимли) «келісімді» (согласный), tözumlu (төзумлү) «төзімді» (выносливый), burmаlu
(бұрмалұ) «бұрмалы» (поворотный) (, ıсkılı (ічкілі) «ішкіш» (пьющий), ölumlu (өлүмлү)
«өлімді» (смертный) и другие.
Сравнивая фонетические особенности прилагательных в армяно-кыпчаской
памятнике «Судебник» и в современном казахском языке, следует отметить, что в начале
и середине слов вместо фонем [з], [д], [ж] произносится звонкая согласная [й], а также
наблюдается вариативность фонем й/ж, ш/с, д/т, ч/ш.
Большая группа прилагательных в памятнике подверглась фонетическим
изменениям, в большинстве из них наблюдаются различные комбинаторные процессы
элизия, метатеза, замена звуков другими вариантами. Но основные грамматические
формы слов и их лексические значения сохранились.
В процессе исследования мы обратили внимание на то, что в памятнике
качественные прилагательные имеют склонность к сочетанию с конкретными и
абстрактными существительными: жалғыз би (единственный бий), жат кісі (чужой
человек), жас күйеу (молодой муж), кіші би (младший бий), ұсақ ант (мелкая клятва), көп
адам (много людей), аз шығын (малый расход), кең жол (широкая дорога), қара жер
(черная земля), қара ниет (черные намерения), терең су (глубокая вода), биік жер (высокое
место), жақсы іс (хорошее дело), жаман сөз (плохое слоов), мәңгі от (вечный огонь)–menı
öt (меңи от); нақты ақша (наличные деньги) – nagd azşa (нағд ахча); қабілетсіз заң (слабый
закон) – şarasız töra (чәрасиз төрә); шаралы заң (строгий закон)– şaralı töra (чәрали төрә);
кепілсіз борыш (долг без залога)– tüsnahsız borüç (тұснахсыз борч); орташа адамдар
(средние люди) – ortaşahlı adamılar (ортачахлы әдәмилар); қатаң бұйрық (строгий приказ)–
ıtı böürüh (ити бойрух); зайырлы заң (светский закон) – açharagan töra (ашхараған төрә);
қулық сөздер (хитрые слова) – üstat sözları (ұстат сөзләри); қателеспейтін сот
(безошибочный суд), алдамайтын сот (необманывающий суд) – aldamasız yargü
(алдамасыз ярғұ) и другие.
Имена прилагательные как именной класс слов могут сочетаться с именами
существительными, но в некоторых контекстах, где есть смысловая связь, они сочетаются
и с глаголами. В языке памятника встречаются следующие сочетания прилагательных с
глаголами: ағыр болған ауыр болған (был тяжелым), азат болу (быть свободным), көп
көрер (многое видящий) и другие.
Таким образом, анализ грамматических форм имени прилагательного памятника
«Судебник» показал, что язык кыпчакских памятников сформировался на базе древних
тюркских языков, в т.ч. языков рунических и других памятников, современные тюркские
языки сохранили преемственную связь формы и значений с языком кыпчакских
памятников. При сравнительном анализе имен прилагательных тюркских языков с
прилагательными армяно-кыпчакского памятника больших семантических различий в
значений лексико-грамматических разрядов и категорий не оказалось. В целом значения
разрядов и категорий прилагательных памятника соответствует значениям
соответствующих разрядов и категорий современных тюркских языков, в т.ч. казахского
языка, различия наблюдаются в фонетическом системе, в частности в вариативности
звуков, обусловленные различными комбинаторными и артикуляционными процессами.
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ТҮЙІН
Мақалада армян-қыпшақ ескерткіші «Төре бітігіндегі» сын есімдердің грамматикалық
формалары қазіргі қазақ тілімен салыстырмалы түрде қарастырылған. Еңбек жазба деректердің
негізінде даярланған.
RESUME
In this article there are reviewed grammatical forms of a pronoun in Armenian-Кypchak monument
«Tore bitigi». This article was prepared on the basis of written sources and literature.
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Хинди тілінің
лексикалық
жүйесіндегі парсы
кірме сөздерінің
ену себептері

Аннотация
Мақалада хинди тіліндегі парсы элементтерінің
ену үдерісі қарастырылған, яғни парсы кірме сөздері
ІХ ғасырдың басында Үндістанды мұсылман
әскерлерінің жаулап алуы барысында енген. Хинди
тіліне парсы элементтерінің енуіне тарихи, мәдени
және
әлеуметтік
факторлар
ықпал
еткен.
Үндiстанның солтүстiгінде мұсылман жаулап
алушылары билеген ірі Дели Сұлтанаты атты
мемлекет бой көтерді және Үндiстан мұсылман
әлемiмен танысуға мүмкіндік алды, парсы тілі
Үндістан жеріндегі бұл мемлекеттің ресми тілі
болған.
Парсы тілінен хинди тілінің лексикасына енген
сөздер тақырыптық топтарға жіктеліп, бір жүйеге
келтірілді. Хинди тiлiне енген парсы сөздерi адам
өмiрiнiң сан қилы жақтарын қамтиды. Олар:
тұрмысқа қажеттi күнделiктi тұтыну заттары,
тағамдар, туыс, киiм-кешек атаулары, әдеби
терминдер т.б.
Түйін сөздер: тілдік байланыстар, хинди тілі,
парсы тілі, кірме сөздер.
IX ғасырдың басында Үндiстанға түркi
мұсылман жаулап алушылары қасиеттi соғыс
туымен жорықтар жасай бастаған. Феодалдық
бөлшектену кезін бастан өткізіп жатқан үндi
княздіктері бұл шабуылдарға төтеп бере алмай,
ақырында
Үндiстанның
солтүстiк
бөлiгiнде
мұсылман жаулап алушылары тізгінін ұстаған iрi
Дели Сұлтанаты атты мемлекет бой көтерді. Бұл
мемлекеттiң орнауы бүкіл Үндiстанның тарихына
айтарлықтай әсерiн тигiздi, Үндiстан мұсылман
әлемiмен танысып, етене жақындаса бастады.
Үндістанда Дели сұлтанатының билігі орнауымен
мұсылман әлеміне есік ашылды. Ислам идеялары
Синд жерінде VII ғасырларда ене бастаса, солтүстік
Үндістанның басқа аймақтарында IX ғасырдан
бастап таралды. Дели сұлтанатында Ислам
мемлекеттік дін болып саналды [1, 124].
Үндiстанға мұсылман әскерiнiң енуi, жаңа тiлдi
дүниеге әкелген жоқ, әйтсе де, бар тiлдердiң
дамуына әсер етпей қоймады: бiрiншiден, үндi
халқының өзге тiлдi жаулап алушылармен араласуы
жеткiлiктi тiлдiң лексикасына үнемi жаңа сөз қосып
отырады; екiншiден, Солтүстiк Үндiстанның кең
байтақ жерiн бiрiктiруде бiр тiлдi аймақтық тiл
дәрежесiне көтердi, өйткенi орталық билiктiң кең
етек жаюымен ол тiлдiң де қолдану аясы кеңiдi.
Бұл кхари-боли
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диалектiсiнен шыққан хиндустани тiлi едi [2, 54].
Иран тілдес халықтар үнді тайпаларымен бір географиялық кеңістікте тоғысып
келсе, ал одан кейінгі ғасырларда ислам мәдениеті түркі, араб, иран, үнді т.б. тілдес
халықтарды басып, Испаниядан бастап Үнді мұхитына дейін созылған ортақ мәдени
кеңістікте біріктірсе, бұл қарым-қатынастың кемінде мың жылдық тарихы болатын болса,
онда бұл феноменнің тілде көрініс табуы заңды құбылыс. Парсы сөздерінің үнді тілдеріне
енуі орта ғасырларда пәрменді түрде жүрді. Осылайша ХІІ-ХVІ ғасырларда ислам арқылы
түркі, араб, парсы халықтарының арасында рухани-мәдени байланыс орнады. Сөйтіп,
парсы тілі үнді халқының күнделікті тұрмыс-тіршілігінің барлық саласында этносаралық
байланыс құралы ретінде lingua franca қызметін атқарса, араб тілі мұсылман әлемінде
ғылым мен білім, дін тілі ретінде жазба әдеби тілге айналды.
Мұсылмандар билiк еткен кезеңде Үндiстанда Ислам дiнi таралып, сұлтандар
өздерiнiң сарайларында мұсылман ғалымдар мен ақындарды ұстады. Бұл Үндiстанда араб,
парсы, түркi тiлдерiнен жаңа сөздер енiп, үндi тiлiнiң сөздiк қорын байытуға зор ықпалын
тигiздi. Дели сұлтанатының мемлекеттiк тiлi парсы тiлiнiң дамуымен Үндiстанда бұл тiлде
бай әдебиет пайда болды [3, 87].
Парсы тілінің Үндістан жерінде кең таралуы үнді тілдеріне парсы кірме сөздерінің
енуіне алып келді. «Хинди-русский словарь» [4] сөздігіндегі парсы сөздерінің саны 4000нан асады және бұл сөздер қазіргі үнді тілінде кеңінен қолданылады.
Парсы тілінен енген кірме элементтерді де түрлі салаларда топтастыруға болады. Бір
тілден екінші тілге енген кірме сөздерді жүйелеп – топтау оңай емес. Оған ғалым В.В.
Виноградовтың төмендегі сөздері дәлел. «При попытке классифицировать
заимствованные слова в каком-либо языке исследователи, как правило, сталкиваются с
проблемой системной организации лексики, которая является одной из важных и далеко
не самых легких проблем в современной лексикологии» [5, 29].
Хинди тіліндегі парсы сөздерінің тұтыну аясы төмендегідей топтастырылды:
Тұтыну заттары: आईना [äïnä] – айна, आतशदान [ätish-dän] тұтқалы таба, мұржасыз
темір пеш, आफ़ताबा [äftäba] құмыра, आरामदान [äräm-dän] жеке заттарға арналған
қобдиша, आसिया [äsiya] диірмен, उस्तुरा [usturä] ұстара, कफ़गीर [kaf-gïr] кепсер, кәкпір,
कलीद [kilïd] кілт, ख़ोनचा [xvänca] табақ, ыдыс, गुलगीर [gul-gïr] көсеу, चमचा [camca] қасық,

сүзгі, кепсер, चश्मा [cashma] көзілдірік; जाऱोब [järob] сыпыртқы, щетка तबाक [tabäq]
табақ त़ोबडा [tobra] қоржын, त़ोशक [toshak] төсеніш, көрпе-төсек, त़ोशदान [tosha-dän] жол
сөмке, қоржын, उत्तू [uttü] үтік, दे ग [deg] тамақ пісіретін ыдыс.
Бағалы тас атаулары: Хинди тіліндегі кірме элементтердің ішінде бағалы тас
атаулары негізінен парсы тілінен енген. कहरुबा [kah-rubä] янтарь, गौहर [gauhar] гауһар,
ज़ंगार [zangär] мыс, अलमाि [almäs] алмас, जमुररद [zammurud] изумруд, फ़़ीऱोजा [fïrozä]

көгілдір ақық, मरमर [marmar] мәрмәр, समरजान [marjän] маржан, लाल [lal] лағыл, िीम [sim]
күміс т.б.
Тағам атауларының ішінде Үндістанға таңсық жеміс-жидек атаулары көптеп енгенін
байқаймыз. अ़ंगूर [angür] жүзім, अनार [anar] анар, अ़ंजीर [anjïr] інжір, आबज़ोश [äb-josh]
қызғылт мейіз, आलूचा [älü-ca] алша, ककशसमश [kishmish] жүзім, мейіз, खरबूजा [harbüza]

әңгелек, қауын, चक
ु ़ं दर [cuqandar] қызылша, तरबूज [tarbüz] қарбыз, खरु मा [xurmä] құрма,
खब
ू ानी [xüban-ï] шабдалы, өрік, नाशपाती [näshpätï] алмұрт, पपस्ता [pista] пісте, बबही [bahi]
айва, शफ़तालू [shaftälü] шабдалы, िेब [seb] алма, आबेिुखर [äb-e-surx] қызыл шарап, प्याज
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[piyäz] пияз, माश [mäsh] жасымық, अरदाबा [arb-äbä] көже, ботқа, एखनी [yaxnï] ет
сорпасы, ग़ोश्त [gosht] ет, चाय [cäy] шай (сусын), खाया [xäya] жұмыртқа.
Табиғат құбылыстар: आिमान [äsmän] аспан, अब्र [abr] бұлт, क़ोह [koh] тау, दररया
[daryä] өзен, теңіз, दश्त [dasht] шөл, орман деген мағыналары бар сөз, बफ़र [barf] қар, мұз,
बहार [bahär] көктем, माह [mäh] ай, रे गगस्तान [reg-istän] шөл дала т.б.
Аң-құс атаулары: करगि [kargas] күшіген (өлексемен қоректенетін жыртқыш құс),
गाव [gäv] сиыр, गुगर [gurg] қасқыр, चग़
ु द [cugd] жарғанат, तूती [tütï] тоты құс, आहू [ähü]
бұғы, कबूतर [kabütar] кептер, көгершін, खरग़ोश [xar-gosh] қоян, गुलदम
ु [gul-dum] бұлбұл,
फ़़ीलमुग़र [fïl-murg] күрке тауық, बतख [bataq] үйрек, सशकरा [shikarä] сұңқар, शुतुर [shütür]
түйе, ि़ंजाब [sanjab] тиін т.б.
Музыкалық аспаптар: Парсы тілі тек бай әдеби мұраның құралы ғана емес, парсы
тілді мұсылмандар Үндістанға әуезді музыка мен музыкалық аспаптарды да ала келді.
Төмендегі музыкалық аспаптарда керемет шығармалардың туғаны анық. करनाई [qarnä-ï]

карнай (үрмелі музыка аспабы), च़ंग [cang] чанг (пернелі музыкалық аспап, त़ंबूर [tanbür]
дабыл, шағын барабан, तािा [tasa] кішкетай барабан, दमामा [damämä] үлкен барабан,
अलग़़ोजा [alǧozä] сыбызғы, сырнай, кларнет (ағаштан істелген үріліп тартылатын
музыка аспабы), आतश-कदा [ätish-kada] горн (үрлеп тартатын музыкалық аспап) नफ़़ीरी
[nafïrï] сырнай, शहनाई [shahnäï] сырнай.
Киім-кешек атауларының ішінде мата атауларының басым екендігін көреміз, яғни
алуан түрлі маталар үнді топырағына Иран, Орталық Азиядан әкелінген. ताफ़्ता [täfta]
қалың жібек мата, गजी [gaz-ï] қалың мата мақта, जरबफ़्त [zar-baft] парша, зерлі мата,
त़ंजेब [tan-zeb] муслин (жеңіл, жұмсақ мата), जीन [zïn] зин (қалың мақта мата), दररयाई
[därä-ï] сәтен, атлас, रे शम [reshm] жібек, अस्तर [astar] астар (киімнің), ішкі бел орамша,
गुलूब़ंद [gulü-band] бөкебай, мойын орамал, चादर [cädar] жамылғы, चादरा [cädara] шәлі,
шағын жамылғы, जामा [jämä] киім, көйлек, त़ंबा [tunban] шалбар, तहपें च [tah-penc] сәлде

астынан киетін орам байлама, तहप़ोश [tah-posh] сари астынан киетін белдемше, तहब़ंद
[tah-band] бел орамша, белдемше.
Әдеби терминдер: अफ़िाना [afsänä] әңгіме, повесть, दास्तान [dastän] әңгіме, ертегі,
дастан т.б.
Ауру атаулары: आतशक [ätishak] мерез, खिरा [xär-ish] қызылша (ауру), खाररश [xärish] қышыма (ауру), गरमी [garm-ï] мерез, गरमी-दाना [garm-ï-dana] бөртпе, бөрткен, चेचाक
[cecak] шешек, қорасан िूजाक [suzak] сүзек т.б.

Әскери-әкімшілік терминдер: आईन [äïn] ереже, заң, қаулы, конституция, आईनदान

[äïn-dän] – заң шығарушы, заңгер, ऐवान [aivan, ivan] палата (әкімшілік немесе заң
шығарушы мекемесі), गवाह [guväh] куә (сотта), ज़ंगख़ोर [jand-xor] соғыс дәнекері, लशकर
[lashkar] әскер, सिपाह әскер, गवाहनामा [guväh-näma] куәлік, गवाही [guväh-ï] куәлік, куәлік
түсінік, т.б.
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Мекен атаулары: जच्चाखाना [zaccä-xäna] перзентхана, कारखाना [kär-xäna] зауыт,
фабрика, өндіріс орны, шеберхана, त़ोशकखाना [toshak-xäna] киім ілетін жер, खम
ु खाना
[xum-xäna] сырахана, तहखाना [tah-xäna] ұра, жер төле т.б.

Қару-жарақ, сарбаз киімі атаулары: अ़ंगश्ु ताना [angusht-änä] оймақ, қақпақ (садақты

ату кезінде бас бармаққа киіледі), ख़ोद [xod] дулыға, जजरह [zirah] сауыт, जजरहप़ोश [zirahposh] сауыт киген жауынгер, तरकश [tarkash] қорымсақ, оқшантай, तेग़ [teg] қылыш,
қанжар, तेग़ा [tega] қысқа қанжар, कमान [kamän] садақ, नावक [nävak] оқ, жебе, बारूद
[bärüd] оқ дәрі, रज़्म [razm] соғыс, शमशीर [shamshir] семсер т.б [4].
Хинди тіліне енген парсы сөздерін топтастыра отырып, парсы тілінде саудасаттықтың дамығанын, шығыс базарының тауар атауларының көптеп енгендігі және әдеби
терминдердің парсы тілінде қалыптасқандығы анықталды.
Парсы сөздер қатарын топтастыра отырып, «парсы сөздері хинди тіліне неге енген?»
деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа жауабымыз төмендегідей:
- Егер басқа тілдің әлеуметтік маңызы күшті болса, онда адам сол тілден сөздерді
қолданысқа енгізуге тырысады, сол тілді білумен өзінің белгілі бір әлеуметтік мәртебеге
ие екендігін айқындай түскісі келеді. Парсы тілі орта ғасырлық Үндістан мәдениеті мен
әдебиетінің жарқын көрінісі болды, сонымен қатар ресми тіл қызметін атқарғандықтан
бұл тілге деген қажеттілікте арта түскенін тарихтан байқаймыз;
- лексикалық ауысулар көбінде, аса қажет болған кезде немесе қабылдаушы халық
тарапынан басқа тілге қызығушылық туған кезде болады;
- жиі қолданылмайтын сөз ұмытуға бейім болды да, оның орнына басқа тілден
алынған айтуға жеңіл сөздер көп қолданылады. Санскрит сөздерінің айтылуы күрделі
болғандықтан, күнделікті тұрмыста парсы сөздерінің айтылуы жеңіл болғандықтан, хинди
тілінен берік орын алған.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются культурные и литературные стороны истории
возникновения персидских элементов в языке хинди. Даны тематические группы персидских слов в
языке хинди. Иранизмы в языке хинди охватывают разные стороны жизни человека: названия
бытовых предметов, продуктов питания, названия одежды, литературные термины и т.д.
RESUME
The cultural and literary sides of historical origin of the Persian elements in Hindi are considered
in this article. Also there are given subject categories of the Persian words in Hindi. The Persian words
in Hindi cover different sides of human life: household goods, food, clothes, literature terms etc.
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Эквивалентность
как нарративная
стратегия
в романе
Р. Киреева
«Апология»

Аннотация
Статья посвящена исследованию романа
Руслана Киреева «Апология», написанного в 80-е
годы
ХХ
века
и
содержащего
признаки
зарождающейся постмодернистской эстетики. Целью
исследования
стало
определение
роли
эквивалентности
в
исповедальном
дискурсе
произведения как нарративной стратегии трансляции
читателю авторского замысла. В качестве основного
метода исследования выбрана нарратология –
современная наука о повествовании. Использованы
также отдельные подходы рецептивной эстетики и
когнитивного литературоведения для понимания
внутренних мотивов поведения главного героя
романа. В результате исследования выявлены типы
эквивалентности
вневременной
соотнесенности
элементов в произведении, представляющей собой
реализацию стратегии игры с читателем путем
нарушения нарративной последовательности для
активизации читательской рецепции.
Ключевые слова: эквивалентность, нарративные
стратегии,
нарратор,
нарративная
структура,
нарратология.
Роман Руслана Киреева «Апология» [1]
представляет большой интерес для нарратолога в
силу его нетрадиционной нарративной структуры.
Так, весь дискурс произведения строится как суд над
главным героем, созданный исключительно в его
воображении, но с использованием наррации от
второго лица. При этом обращает на себя внимание
графическое оформление романа: он состоит из трех
частей, каждая из которых представляет собой
своего рода обрывки текста с большими
межстрочными интервалами между ними, что
визуально нарушает целостность произведения. Все
три части романа завершаются курсивным
фрагментом со сменой лица нарратора – сначала на
третье, затем на первое. Визуальная «разорванность»
текста поддерживается, казалось бы, и отсутствием
темпоральных и каузальных связей между
эпизодами, что создает определенную сложность для
читательской рецепции.
Однако нарративная стратегия романа такова,
что все элементы внутри каждой из трех его частей и
между самими частями переплетены множеством
взаимоотношений как на тематическом, так и на
формальном уровнях. Эти отношения в теории

265
В. Шмида получили название эквивалентности: «Наряду с временной связью мотивов,
обнаруживающейся либо как связь собственно временная, либо как причинноследственная связь, существует еще другой принцип, обеспечивающий связанность
повествовательного текста. <…>. Этот второй, вневременной принцип, объединяющий
мотивы воедино, есть эквивалентность» [2, 229], которая «утверждает <…>
пространственную соотнесенность элементов, далеко отстоящих друг от друга на
синтагматической оси текста или на временной оси повествуемой истории. Тем самым
эквивалентность конкурирует с временными (т.е. темпоральной и причинноследственной) связями мотивов» [2, 231].
В. Шмид различает тематические и формальные эквивалентности [2, 235]. Среди
первых он выделяет эквивалентности персонажей, ситуаций и действий [2, 235], а вторые
имеют формальные признаки, «выступающие на различных уровнях нарративной
структуры» [2, 230]. Среди них, по замечанию самого В. Шмида, «особенную роль играет
фоническая эквивалентность, связь слов на основе звукового повтора» [2, 240]. Указанные
типы эквивалентностей использованы нами для выявления особенностей наррации в
романе «Апология». Отметим, что «Апология» в переводе с древнегреческого
языка означает «оправдание, защитительная речь, направленная на защиту чего или коголибо». Весь роман, по сути, и есть самозащита героя - пляжного фотографа Иннокентия
Мальгинова. Само его имя - Иннокентий - в переводе с латинского языка означает
«невинный».
Обратимся к первому эпизоду в тексте (здесь и далее абзацные отступы,
соответствующие оригиналу, обозначены косой линией – А.Д.): «Обвинить, утверждает
Апулей, можно и невинного, уличить – только виноватого. / Твоей вины тут нет. И хватит
об этом! Полюбуйся-ка лучше морем» [1, 211]. Как видим, с самого начала заявлена тема
вины человека и тут же звучат слова самозащиты героя, о чем свидетельствует и
повествование в форме 2-го лица. Эта попытка героя дистанцироваться от себя имеет, как
мы думаем, следующие цели: 1.взглянуть на себя со стороны для как бы более
объективной оценки; 2. переложить вину на того, другого, не совпадающего с
собственным «я». В результате внутренний монолог героя, сконструированный как
«мифический» судебный процесс над Мальгиновым, представляет одновременно
защитно-обвинительную речь двух субъективных нарраторов – оправдывающего и
изобличающего героя. Условно назовем их нарратор-прокурор и нарратор-адвокат.
Аргументы обоих встроены в поток сознания героя, полный непоследовательных, на
первый взгляд, фрагментов воспоминаний из его жизни. Это и есть эквивалентность, за
счет которой происходит развитие мотива вины Мальгинова, а не защиты, как ему бы
хотелось.
Первой из обнаруженных нами эквивалентностей в романе является
эквивалентность по сходству персонажей между поэтом Гирькиным и Фаиной –
женщиной, любившей Мальгинова и погибшей из-за него. Забегая вперед, скажем, что он
заставляет одинокую Фаину избавиться от ожидаемого ею ребенка, что и приводит ее к
смерти. Приведем ряд цитат, связанных с Гирькиным и Фаиной:
«– Как это важно для поэта – умереть вовремя! – проговорила Лариса <…>. – И
возраст он выбрал соответствующий – тридцать семь лет. Пушкин, Байрон…
– Перестань! - сказал Башилов. – Ты не имеешь права говорить так о нем» [1, 214].
Несколькими абзацами ниже этот эпизод повторяется слово в слово лишь с
незначительными изменениями:
«– …И возраст он выбрал соответствующий – тридцать семь лет. Пушкин. Байрон…
– Перестань! Ты не имеешь права говорить так о нем» [1, 215].
Подобные дублирующиеся фрагменты текста с изменениями и смысловыми
наслоениями образуют ткань всего произведения и являются одной из основных
особенностей его нарративной структуры. Каждый такой фрагмент связан с
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определенным мотивом в тексте, получающим свое развитие от эпизода к эпизоду.
Собственно, все три части романа можно рассматривать как развитие каждой
последующей частью мотивов и образов предыдущей части. Отсюда возникает
эквивалентность персонажей и ситуаций.
На упомянутое выше сходство между Гирькиным и Фаиной следует прямое указание
нарратора: «Они умерли в одном месяце, только Фаина на год позже» [1, 216]. И чуть
позже: «Она так и не спросила, каким образом угодил он под электричку. “На тридцать
восьмом году трагически оборвалась…”» [1, 217]. Смерть Гирькина является
пророчеством смерти Фаины: она так же, как и он, умирает на тридцать восьмом году
жизни. Связь и взаимопонимание между ними подчеркивается и на уровне рода их
занятий, оба – люди духовной сферы: он – поэт, она – учитель музыки. И именно Гирькин
становится истинным ценителем музыкальной игры Фаины:
«– Пожалуйста, еще, – просил он.
Ее руки лежали на коленях перед открытым пианино, она тихо и хорошо
поглядывала на тебя, не спрашивая, играть ли еще, а как бы убеждаясь, что ты здесь,
рядом» [1, 217].
Как можно услышать, определяющей для образа Фаины становится фоническая
эквивалентность: Фаина – пианино. Эти слова не просто созвучны фонетически, они
зарифмованы, что выражает особую связь Фаины с музыкальным инструментом как
показатель ее духовности. Знаменательно в этом смысле и имя героини: «Фаина» на
древнегреческом языке означает «сияющая», «светлая». Пианино становится «говорящей»
деталью в характеристике героини: «открытое» пианино согласуется с ее гармоничным
душевным состоянием, «закрытое» пианино свидетельствует о ее душевном дискомфорте.
Этот же мотив реализует другая важная деталь – руки Фаины:
«– Мы ждем! – весело подстегнул ты. <…>.
Фаина еще посидела, потом, сделав слишком заметное усилие, поднялась и
деревянной походкой направилась к пианино. / <…> Происшествие же заключалось в том,
что некий верзила в гимнастерке <…> спер каракулевую шапку. <…> Кто-то услужливо
подставил ножку, верзила грохнулся, выпустив шапку из рук, на него тотчас налетели, и
началась грозная и скорая расправа. <…> Ты тоже, подхваченный общим негодованием,
ткнул под ребро носком сандалии. <…>. / В молчании подошла к пианино, постояла с
безвольно опущенными руками, <…>, и наконец села, а руки продолжали висеть. <…> А
Фаина все так же неподвижно сидела с опущенными руками перед закрытым пианино. Ты
неспешно подошел и поднял крышку» [1, 306-308].
Данная цитата представляет собой фрагмент текста с двумя прерывающими друг
друга и как бы несогласующимися между собой эпизодами, отмеченными нами косой
линией. Однако эта цитата демонстрирует вневременную эквивалентность по сходству
действия. Несоотносимые, казалось бы, ни по времени, ни по тематике эпизоды, тем не
менее, оказываются связанными мотивом жестокости героя: неосознанная жестокость
Мальгинова-ребенка перерастет в осознанную жестокость взрослого Мальгинова.
Кульминационного развития совмещение этих мотивов достигает в следующем
фрагменте:
«Потому и не заметила тебя подлетевшая тетя Шура, что ты стоял поодаль и не
принимал участия в экзекуции – только смотрел. <…> сизый рвется из последних сил, а
белый, прежде чем беспомощно обвиснуть, выпускает струйку розоватого помета,
которую Косой Хлюпа торжественно именует прощальным салютом. <…> ты стоял в
стороне, в коротких штанишках с бретельками крест-накрест, умытый и причесанный,
никоим образом не причастный к кровавой расправе. / <…>. Ты понимал Фаину и
сочувствовал ей, но ведь ты – <…> не господь бог, чтобы накормить всех тремя хлебами.
В конце концов сработал психологический механизм, в основе которого лежали
здравомыслие и взрослая ответственность человека за свои поступки; сработал, и ты

267
явственно ощутил свою внутреннюю непричастность к тому, что некогда было между
вами» [1, 380–381].
Путем обозначенной здесь эквивалентности по ситуации нарратор-адвокат
пытается доказать, что из «хорошего» мальчика не мог вырасти «плохой» человек. Но
нарратор-прокурор использует эту эквивалентность как средство обвинения героя: он не
стал жесток и равнодушен, он был таким с детства. Этот мотив раскрывается через образ
тети Шуры в его эквивалентной связи с образом Фаины: « – Я и сама не кажусь себе
мудрой. Наоборот! Думаешь, думаешь иной раз и никак в толк не возьмешь: что с
людьми-то стало? – Лучше жить стали, произносишь ты и кладешь в рот хрупкую
пористую корочку торта-безе. И Фаина, и тетя Шура обожают его (экое удобство для
тебя!)» [1, 241].
Обозначенное здесь сходство между Фаиной и тетей Шурой является основной в
романе эквивалентностью по сходству персонажей: обе одиноки, обе безгранично любят
Мальгинова, обе живут скромно и обособленно, и по отношению к обеим он жесток
(пытается выселить тетю Шуру из ее квартиры, заставляет Фаину избавиться от ребенка).
Показательна в данном случае ирония нарратора-прокурора: «экое удобство для тебя!».
Герой использует безоговорочную любовь тети Шуры как главное средство самозащиты.
Не случайно именно тетя Шура выступает в воображаемом суде Мальгинова в роли его
адвоката: «Во время войны, когда все голодали, он приносил рыбу для больных детей.
Сам ловил и не домой нес, а им. Ему было восемь лет…» [1, 286]. Нарратор-прокурор:
«“Так вы полагаете, в основе всякой нравственности лежит инстинкт самосохранения?
Именно он заставил пожертвовать детям этих рыбок?” – “Не инстинкт, – качает головой
старушка адвокат. До нее все еще не доходит, что тут тщатся вычертить кривую, которая
чуть ли не с математической непреложностью привела тебя к убийству. – А если и
инстинкт, то хороший. Его добротой зовут”, – на что обвинение – с иронией: “Случаем, не
по-французски он сказал, бросив на пол авоську с рыбой: “Детям – от меня”?» [1, 289].
Символично в связи с этим, что именно тетя Шура произносит в итоге приговор
Мальгинову: «Боже, как ты жесток!» [1, 416].
Важной характеристикой героя становится образ его жены Натали, который в
сопоставлении с образом Фаины демонстрирует в тексте еще один тип отношений между
персонажами – эквивалентность по оппозиции: «Три года длилась ваша связь, но она
стеснялась тебя, как в самом начале. / Вы и трех месяцев не прожили, а ей ничего не
стоило профланировать перед тобой в чем мать родила» [1, 228]. Натали служит гарантом
комфорта и стабильности в жизни Мальгинова. Ожидаемое же Фаиной материнство
грозило нарушить его жизненное пространство, что тонко подмечает нарратор-прокурор
(курсив наш – А.Д.): «Ты беспокойно прохаживался из угла в угол» [1, 349], «…медленно
ходил из угла в угол по тесному вестибюлю» [1, 350], «Так ходил ты из угла в угол по
маленькой комнате…» [1, 397]. Очевидно, что герой оказывается в ситуации тупика, а ему
всегда нужно было иметь «свой» угол:
«И тут грянул-таки этот вопрос:
– Вы обрадовались, что она умерла? /
Еще даже дверь не успев закрыть, бабушка провозгласила с порога:
– У Шуры мужа убило!
<…> Ты замер в своем углу, а в груди в нетерпеливом предвкушении колотилось
обрадованное сердце» [1, 379].
Помимо эквивалентности по ситуации мы бы назвали использование
пространственного образа угла лексико-семантической эквивалентностью.
Вместе с тем полноту образа Мальгинова создает еще и фоническая
эквивалентность: «Мальгинов – Золотой пляж – Натали – Злата». Злата - дочь героя. Звук
«л» – плавный по своей природе – выдает любовь Мальгинова ко всему уютному, в
широком смысле – без острых углов. Сюда же можно отнести неоднократно
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подчеркиваемую нарратором бытовую деталь – «кресло»: «Вытянувшись в вольтеровском
кресле» [1, 262], «опять опустился в кресло» [1, 313], «Откинувшись на спинку кресла» [1,
370–371], «Но и тут ты не встал с кресла» [1, 384]. Кресло символизирует основную
ценностную категорию в жизни Мальгинова – комфорт, что абсолютно не совпадает с
духовными ценностями Фаины, главной деталью в характеристике которой, как помним,
является пианино. Антитезу «пианино – кресло» можно рассматривать как
эквивалентность по оппозиции, означающую антитезу искусства и быта, возвышенного и
приземленного, духовного и материального.
И вынудив Фаину выпить лекарство на уже опасном сроке беременности,
Мальгинов, по сути, убивает ее, а вместе с ней - и собственную возможность жить
гармоничной, наполненной смыслом жизнью, что осознает как запоздалое прозрение:
«Фаина, если разобраться, была на периферии твоей жизни, главное же –
интеллектуальный комфорт, дом, дочь, жена, успех, столичные приятели, да и
благополучие тоже <…>. Но не стало ее, второстепенной, – и главное враз утратило свой
непреложный смысл. Что-то еще, очень, оказывается, важное для тебя, похоронил ты
вместе с нею» [1, 398]. И как бы Мальгинов ни оправдывался перед самим собой, как бы
усердно ни строил самозащиту, он чувствует свою вину, потому и возникает в его
сознании суд-исповедь.
И главный приговор произносит себе сам герой в финальной части романа (курсив Р.
Киреева – А.Д.): «Сейчас февраль – самый лютый месяц, и так далеко еще до мая. Ее нету
нигде – вот главное… Поворачиваешься и, сутулясь, медленно идешь» [1, 418].
Формальных признаков того, что слова, выделенные курсивом, являются прямой речью
героя, в тексте нет. Однако они воспринимаются как его внутренняя речь, не высказанная
вслух мысль. Этот эпизод стоит в тексте обособленно, отдельным абзацем, что, на наш
взгляд, передает мотив одиночества Мальгинова. Нарративное время здесь неожиданно
меняется с прошлого на настоящее, указывая тем самым, что герой одинок и несчастен
именно в эту минуту, когда звучит его исповедь, когда его «видит» созданный им самим
нарратор.
Определяющую роль в развитии мотива одиночества Мальгинова играют финалы
каждой из частей романа, графически выделенные курсивом и выстроенные по принципу
лексического и синтаксического параллелизма, что можно рассматривать как проявление
и тематической, и формальной эквивалентностей одновременно. Эти части существуют
вне воображаемого суда героя. Диалогическая форма наррации в них полностью
заменяется монологической, повествование переходит к объективному безличному
нарратору (повествование от третьего лица), именная номинация героя изменяется на
неименные: человек, мужчина, он. В самом финале романа, наконец-то, звучит голос
субъективного личного нарратора (повествование от первого лица), произносящему: «то
самое время, когда умерла моя Фаина» [1, 347]. Со сменой нарратора связано изменение
точки зрения на героя: взгляд изнутри сменяется взглядом со стороны, в «курсивных»
частях впервые показан «внешний» Мальгинов с его портретными описаниями, а также
«внутренний», показывающий свою боль от потери Фаины.
Портретные детали, неоднократно подчеркнутая усталость, болезненность героя
являются внешним проявлением его внутреннего состояния, его терзаний и душевного
разлада с собой: «усталое, с потяжелевшими щеками лицо», «оправа очков не скрывает
болезненных теней под глазами» [1, 253], «у него усталый вид» [1, 346], «бредет
плешивый мужчина» [1, 418]. Другая деталь указывает на его беззащитность и
уязвимость: «ветер… подымает и треплет его редкие волосы», «мужчина… без
головного убора», «плешивый мужчина» (плешивый = с непокрытой головой). Если в
основной части произведения истинное состояние Мальгинова скрыто за множеством
диалогов, то в «курсивных» эпизодах монологизация наррации позволяет актуализировать
мотив полного его одиночества: «человек… стоит один», «мужчина… стоит один».
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Более того, в заключительной части романа этот мотив перерастает в мотив
безысходности, отсутствия видимой цели в жизни героя в настоящем. Это с точностью
передает глагол «бредет» [1, 418].
Таким образом, вся защита Мальгинова, тщательно выстраиваемая им в
воображаемом суде в форме субъективного квази-диалога, рушится при монологическом
описании его объективного состояния. Решающую роль в «разоблачении» героя играет,
как показало исследование, эквивалентность, которую можно рассматривать как
нарративную стратегию автора, направленную на предоставление: 1. герою - возможности
исповедаться, критически взглянув на себя самого; 2. читателю – возможности постигнуть
замысел произведения без навязчивого авторского комментария. При этом заметим, что
обозначенные нами в рамках данной статьи эквивалентности, не являются единственными
и исчерпывающими в исследованном произведении. По сути, весь роман Р. Киреева
представляет собой сеть многочисленных семантически наполненных эквивалентностей
на разных уровнях наррации. Нашей задачей было - показать этот основной нарративный
принцип романа «Апология» и роль эквивалентности в исповедальном дискурсе
произведения.
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ТҮЙІН
Мақала ХХ ғасырдың 80-ші жылдары жазылған Руслан Киреевтің модернизмнен кейінгі
эстетиканың белгілері бар «Апология» романына жүргізген зерттеуге арналған. Зерттеудің
мақсаты ғибадатхана дискурсын нарративті стратегия жолымен автор ойын оқырманға көрстеудің
эквиваленттілік рөлін анықтау. Шығармада уақытпен шектелмеген барлық элементтер
анықталған. Олар нарративтік бірізділікті бұзу арқылы оқырманмен ойын стратегиясын іске
асыру арқылы жасалған.
RESUME
This article is devoted to the research of the novel of Ruslan Kireyev "Apologia" written in the 80s
of the XXth century and containing the signs of the arising post-modernist esthetics. The definition of the
role of equivalence in a confessionary discourse of the work as the narrative strategy of broadcasting to
the reader of the author's plan became a research objective. As a result of the research the types of
equivalence of the timeless correlation of the elements in the work representing the realization of the
strategy of a game with the reader by violating the narrative sequence for activization of the reader's
reception are revealed.
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Тынымбай
Нұрмағанбетовтің
«Кене» әңгімесіндегі
реализм мен
мистика

Аннотация
Мақалада көрнекті қаламгер Тынымбай
Нұрмағанбетовтің «Кене» әңгімесіндегі реализм
мен мистиканың қатар өріліп, өмір құбылыстары
мен кейіпкерлердің ішкі әлемінің ашылуы
сипатталады. Жалған дүниеде қиянат пен қарғыс
арқалаған пенденің жазушы қиялымен берілген о
дүниедегі азабын бояуы қалың көркемдік
тәсілдермен тартымды, қызғылықты беруі сөз
болады.
Түйін сөздер: көркемдік тәсіл, мистика,
реализм, тақырып және идея, авторлық ұстаным.
Әдебиет сыншысы Амангелді Кеңшілікұлы
Тынымбай Нұрмағанбетовтің «Кене» әңгімесін [1,
340-357] мистикалық шығармаға жатқыза отырып,
мұны соңғы жылдардағы қазақ прозасының үлкен
табысы санайды: «Бұл мистикалық шығарманы
соңғы жылдардағы қазақ прозасының үлкен
табысы деп айтсақ, та артық емес. «Кене»
әңгімесінде жазушы Тынымбай Нұрмағанбетов
реализм мен мистиканы араластырып жіберіп,
әлем әдебиетінде өзіндік мектебін қалыптастырған
жазушы Франц Кафканың өзімен іштей бәсекеге
түсіпті» [2, 116].
Көрнекті қаламгер Жүсіпек Қорғасбек осы
жазушының шығармашылығы жайлы пікірінде: «...
Ал әлемдік әдебиеттің тұрғысынан қарағанда,
назар аударатын екінші жазушы - Тынымбай
Нұрмағамбетов.
«Кене»
деген
бір
ғана
шығармасын
алайық.
Адамның
күнделікті
өмірінен тыс параллельді өмірді көрсетуін
жаңалық деп бағалауға болады. Ең бастысы,
жаңалықтың соңына түсіп кетпеген, шынайы
көркемдік қуаты бар дүние. Адамның өмірден
өткеннен кейінгі жан – дүниесінің жалған
дүниедегі көрінісі. Өзі және өзіне деген
айналасының көзқарасы. Өте керемет суреттелген»
- деп тұжырымдайды [3, 2].
Бұл айтылғандардың қай – қайсысы да бүгінгі
аға
буын
өкілі
Т.Нұрмағанбетовтің
ізденімпаздығынан, дарын қуатынан хабар беретін,
талғампаздығына дәлел болатын дәйектер.
Ал «Кене» әңгімесінің өзі әлемдік әдебиетте
ерекше аталатын Франц Кафканың «Құбылыс»
(Превращение), Акутагава Рюноскэның, «Өрмек»
(Паутинка) атты туындыларымен рухтас, үндес,
солармен иық теңестіретін шығармалар санатына
жатады.
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«Кене» әңгімесінің кейіпкері Бимен өзі басшылық жасайтын мекемедегі кабинетінде
түскі астан кейін мызғып алу үшін диванға қисаяды да, жүрегі қысылып жаны кеудесінен
шығып кетеді... «Әлгінің кеудеден шығуы – ақ мұң екен... бұл қайтып тәнінің ауырғанын
... тіпті сол тәннің бар – жоқтығын сезген жоқ. Тіпті әлгіндегі сетінеген кеудесінің қайта
бітіп, әлде жарылған күйі қалғанын да аңдай алмады.
Ол енді денесінен бөлек, биік тұрды. Дене төменде қимылсыз сұлық жатыр».
Кеудеден шыққан жан (Жан - Бимен) ендігі сәтте кабинеттің маңайында болып
жатқан оқиғалардың куәсі болып, жоғарыдан қарап тұрады. Шамамен жұмыс уақтысы
басталған кезде біреу келіп есік тартады, аяқ тықыры ұзап кетіп қайта келіп есікті сыпайы
тықылдатады. Жан – Бимен мұны хатшысы (секретарша) деп жориды. Одан кейінгі
уақытта есікті жұлқи тартып келген орынбасарын, есіктің құлпын бұзуға әрекет
жасағандай болып сезілген абыр – дабыр дауыстар, терезенің ашық көзінен түсіп келе
жатқан жүргізушісі Жантай, есік ашылған кейінгі ішке лап қойған көпшілік, мұның өліп
кеткендігіне көзі жеткен орынбасары Әліптің қылықтары, отбасы мүшелерінің келуі... бәрі
– бәрі Жан - Бименнің көз алдында өтіп жатады.
Жан – Бимен өз денесінен алыстап кетпей жерлеу рәсімінің де куәсі болады.
Мекемеде жаны тәнінен бөлектенгеннен бастап оның тағы бір байқағаны ешкімнің шын
қайғырып, шынайы көз жасын шығармағаны. «Шағын шоғыр жерлеуге шығарып салғанда
да... Өлі денемен бірге жұрттың ықылас – пейілі қоса суығандай.
...Әлдекіммен ұрысатындай әйелі көкбеттеніп алған. Келіні мен баласында үн жоқ.
Сұңқиып – сұңқиып әр жерде теріс қарап тұрғандары. Қызы да бұл жолы көзіне жас
алмады...
Мекеме қызметкерлерінің жүздерінен әлдеқалай көңілділік байқалды ма – ау
немене».
Жерлеу рәсімі аяқталған соң жиналған кісілер жөндеріне кетіп Жан – Бимен жалғыз
қалды. Ол үшін қорқынышты, азапты шақтардың басы осы болады. Жалғызсырайды.
Елегізиді. Қорқады. Көрші қабірге келіп дұға оқып, көз жасын төккен әйелге емекси әрі
қызыға қарайды. Үй – ішінен не болмаса достары, жерлестерінен біреулер келіп қабіріне
тізе бүгіп, дұға оқыса деп армандайды. Бірақ бұл арман – арман күйінде қалады. Мұның
қабірін іздеп келер ешкім болмайды. Фәни дүниеде құдай сүйер қылығы жоқ, адам
баласына жақсылық жасамаған, жақсылықты қоя тұрып жай жүрмей жаманат пен қиянат
арқалаған жанды кім керек етсін. Ешкім керек қылмаған, іздемеген денесінен ақыры өзі де
жерігендей болады.
Т.Нұрмағанбетов «Кене» әңгімесінде мистика мен реализмді қатар өріп, жаңа жол,
жаңа өрнек тапқан. Мысалы, Актутагава Рюноскэнің «Өрмек» әңгімесіндегі қандықол
қарақшының өлгеннен кейін мекені адам баласына белгісіз о дүниедегі басынан кешкен
азабы баяндалса, «Кене» әңгімесінде Жан – Бименнің о дүниедегі жан азабы мен тән
азабы осында, жер бетінде өте береді.
Кенеттен соққан бір алапат дауыл мұны көтеріп әкетіп, ит сілікпесін шығарып
әлдебір уақытта қайтадан жерге лақтырып кетеді. Түскен жеріндегі үй – жай, қора –
қопсы, көзіне таныс көрініп, бажайлап қараса бұл жалғыз ағасы Сүйменнің ауласы болып
шығады. Қуанып кетіп есікке қарай ұмтылады. Өзіне біртүрлі жүрісі өнбейтіндей көрінеді.
Қол созым жерде тұрған есікке бағана шықса да жетіп болмайды. Үйден шыққан ағасы
Сүймен енді табалдырыққа іліне берген мұны көріп қалады да: « - Әй, мына кене қайдан
жүр. Біреудің құлағына кіріп жүрер. Аулаққа апарып өлтіріп тастаңдар», - дейді. Абырой
болғанда бұйрықты орындаушы ұзынтұра қара бала мұны саусағының ұшына қондырып
алып қораның сыртына лақтырып жібереді, өлтірмейді. Бұған да шүкіршілік. Енді ойлап
қараса жалған тірлікте осы жалғыз ағасы Сүйменмен де араласпаған екен... Тап осы жерде
Бимен (Жан - Бимен) Тәңірінің өз жанын кенеге бергенін, өзінің де кенеге айналғанын
біледі.
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Енді Жан – Бименнің кене тіршілігі басталады. Ағасының қылығынан беті қайтқан
Бимен – кене ендігіде адам адам атаулыдан аулақ, адам болмайтын жер, адам баспаған
жол іздейді. Ол үшін қазір дүниедегі ең қорқынышты, ең үрейлі нәрсе – адамның ізі
болды. Осылай сенделіп жүріп айдаладағы тақырда жатқан атан түйені көреді. Әлденені
күйсеп, ештеңеден қаперсіз, айналасына маңғаздана қарап жатқан түйеге қызыға қарайды.
Жақындай келе кене түйені таниды. Бұл бұрынға бастығы Атанбай екен. Бимен – кененің
ойы, өткенді еске алуы арқылы Атанбайдың фәни дүниесіндегі өмірінен хабардар
боламыз. Бимен Атанбаймен оқып жүрген кезінен таныс болған. Кейін қызметтерін жаңа
бастап жүргенде де араласып – құраласып тұрған. Атанбай атына лайық – маңқиып,
манғаз жаратылған қазақ болған. Бимен қаншама қараулық, жамандық жасағанда ол бұған
зәредей де жамандық жасамаған. Адамдық, азаматтық биігінде қалып, Бименнің
ұсақтығына мән бермеген. Тіпті Бименнің өзін де елеп – ескермеген. Ақырында сол
биіктігі мен алыптығын көре алмаған Бимен Атанбайдың түбіне жетіп, ажалына себепші
болады. «Батыр аңғал – ер көдек» деген осы. Өмірде жылпос, жандайшаптардың тасы өрге
домалап, адал, әділ тіпті алып жандардың солардың құрған қақпанына түсіп, опық жеп
омақаса асып жатқандары жоқ немесе аз деп айта аламыз ба.
Кененің ендігі ойы атан түйенің жүніне жабысып алып елсіз жерге ұзап кету болады.
Жүнге жетіп алған соң кенелік инстинкті оянып, енді түйенің жүннен ада аппақ жұқа
шабына жабысуды ойлайды. Түйе орнынан тұрып, құладүзге бет алғанда бұл да жұқа
шаптың шетіне жетіп үлгереді. Шаптың терісі жұқалау тұсына тұмсығын қадап, қанын
сорып рақатқа батады. Тоғы басылып, шөлі қанады. Қоламса исі аңқыған осы мекенде
мәңгілік қалуды ойлайды. Бір шәріге тақай бергенде шабы тызылдап ауырған түйе жерге
аунап, шаң жұтқан кене өзінен – өзі домалап түсіп қалады.
Адамдардың көзіне түсіп қалудан сақтанып қалың көктің арасына беттеп, енді
шетіне жете бергенде алдынан көк – сары қанатты әдемі көбелек ұшып шығады.
Алғашында оған аса мән бере қоймаған Бимен – кене алдын орап ұшып кетпей қойған
көбелекті сәлден соң барып таниды. Бұл бұрынғы хатшысы – Бөпетай екен. Қарауында
екі- үш жыл істеген. Ана тіршілікте әсем қылықтарымен мұның есін шығарған Бөпетай көбелек мұнда да бірде оңға, бірде солға бұрылып, енді бірде жоғары-төмен көлбеп
сәнмен ұшады. Өткен шақта сұлу хатшысының жүргені, күлгені, алдына келіп тапсырма
алып тұрғаны, мұның бойын баурап, еліктіріп, еліттіргені, әуелде «дегеніңе көнбеймін»
деп осы ұшып жүргеніндей олай – бұлай қашқаны, ақырында Бименнің тұзағына түсіп
балапандай шырылдап – шырқырағаны, бота көздері мөлтілдеп жылағаны... бәрі де Бимен
– кененің көз алдынан тізбектеліп өтеді. Сол Бөпетай соңынан. Бименнің кесірінен
бесінші қабаттан құлап өледі. Қаншама залал, қаншама қиянат... Мұны Кене – Бимен өзі
де мойындайды, енді. «О, Бименнің уысында қанша қан, қанша күнә бар. Оның жанын
кенеге бергенде құдай көрмей – білмей отыр дейсің бе?...»
Жазушы кейіпкер Бименнің өлмей тұрып қиянат, зәбір көрсеткен адамдарымен бұл
жақта бетпе – бет кездестіріп тәубесіне келтіргендей болады. Тек кейіпкері Бимен – кенені
ғана емес, оқырманды да.
«Әңгімеден Құдайлық жолдан адасып, сайтани сеніммен өмір сүрген пенде
баласының жазушы қиялынан туған о дүниедегі азабын көреміз. Жазушы өз
шығармасында өмірде талай қиянат жасаған Бименнің жанын кенеге беру арқылы көзі
тірісінде істеген опасыздықтарын қайтадан есіне салу үшін тіршілікте қиянат жасаған
адамдарымен жолықтырып, осы көріністерді реалистік өмірмен өте шебер ұштастыра
біледі» [2, 117].
Тырбаңдап алға жылжып келе жатқан кене бір кезде өзінің саяжайының үстінен
шығады. Қуанып кетіп ендігі жерде осы саяжайдың маңында күн кешуге бел байлайды.
Осы қуаныштың жетегімен саяжайына беттеп келе жатқанда үйінің алдына өзінің соңғы
үш жыл мінген ақ «Волга» мәшинесінің келіп тоқтағанын көріп кідіреді. Көліктен әуелі
өзінің қызы, одан кейін орынбасары Әліп түседі. Қызы Әліптің мойнына асылып ары
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қарай Әліп оны балаша көтеріп алып үйге беттегенін көріп тұрады. Ойша өз қызметінің
Әліпке тигенін бағамдайды. Ал қызы ше... Ары қарай бұл жайында ойлағысы да келмейді.
Әңгімеде орынбасары Әліптің бүгінгі күні бұрынғы бастығы марқұм Бименнің
«тірлігін» жалғастырып жатқаны көрінеді. Бимен көзі тірісінде күнәдан пәк ару қыз
Бөпетайдың тағдырын ойынға айналдырып соңынан оның ажалына себепкер болса, енді
өзінің қызы Бименнің орнын басқан Әліптің құшағында ойнайды... «Бұрынғылар
«тіршілікте көрген бақытың мен қасіретің бірдей болады. Тәңіріңнің таразысы тең» деп
жатушы еді. Шынымен - ақ» - дейді Бимен – кененің өзі де.
Саяжайын паналау туралы жоспары далада қалып кері бұрылған кене ойда – жоқта
төбеден құлдилап кеп, жер бауырлап ұшқан бүркітті көріп зәресі ұшады. Бұрын - соңды
бұл маңайдан бүркіт көрмеген. Биіктеп кетіп қайтадан төмен құйылып тура кененің
үстімен ұшып өткенде бұл алып құстың сұстылығынан, от шашқан көздерімен әкесі
екенін таниды.
Қалың шөптің арасымен кетіп бара жатып жақын маңнан көкектің үнін естиді.
Көкектің үні соншалықты мұңлы да қасіретті еді. Тіпті ол кенеге егіліп жылап отырғандай
сезіледі. Бұл көкек кененің анасы болып шығады.
Тірісінде адамды бетіне қаратпайтын қатал әрі әділ әкесі бүркіт туған баласының
кенеге айналғанын көріп бұдан түңіліп, биікке самғап, көкке сіңіп кетсе, қыбырлаған
кененің өз перзенті екенін таныған анасы көкек байғұс егіліп жылап қала береді. «Анасы
марқұм өзін – өзі тоқтата алмай ұзақ жылайтын. Мұң – сырын пендеге алдырмайтын әкесі
еді ғой, Сабаз... Сол әдетінен тағы да танған жоқ».
Автордың айтар ойы, әңгіменің идеясы шығарманың финалына қарай түйінделе
береді. Сандалып келе жатқан кене бір уақытта қарсы алдынан өзіне қарай қаптап келе
жатқан көп кенелерді көреді. Бұлар ой жақтан шыққан үлкен өрттен қашып келе жатыр
екен. Кенелердің көптігін көріп бір сәт өзін жұбатқандай болады. «Ол жан –жағындағы
бірін – бірі басып кетердей қаптап келе жатқан кенелерге тоқ бейілмен қарады. «Ойбай –
ау. Біз әлі де көбейе түсеміз ғой. Әлгі Әліп, Гүлсары, Жантайлар кене болмағанда не болар
дейсің. Өзінің әйелі де бар екен ғой. Тіпті жер – дүние кенелерге толып кетпесе деші...
Қызы да ойына түскен. Бірақ кене оны бұл топқа қосқан жоқ. Оны тым болмағанда
көбелек болып кетсе екен» деп тіледі».
Жазушы әңгіме финалында пендәуи дүниеде күна арқалап ақырында кенеге айналып
жатқандардың көбеюінен өзі де секемденіп, оқырманды да содан сақтандырғандай
болады.
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РЕЗЮМЕ
В статье речь идёт об использовании реализма и мистики в раскрытии жизненных перемен и
внутреннего мира героев рассказа известного писателя Тынымбая Нурмаганбетова «Клещ».
RESUME
In this article the author considers the use of realism and mysticism in discovering life changes and
the internal world of the heroes of the story ''Mite'' by the famous writer Tynymbay Nurmagambetov.
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Аннотация
Мақалада
бұқаралық
ақпарат
құралдарындағы ақпараттық мәтіндердің негізгі
бөлімін құрайтын қоғамдық-саяси лексика
туралы айтылады. Тіл мен қоғам – егіз ұғымдар.
Қазіргі таңда тіл білімі ғылымының маңызды
міндеттерінің бірі – адамзат қауымының
әлеуметтік өмірінің, оның түрлі тарихи кезеңдері
қызметінің көрінісі деп атауға болатын тілдің
атқаратын қызметін зерттеу. Қоғамдық-саяси
құбылыстар мен ұғымдарды атайтын, мағыналық
ұқсастығы арқылы топтастырылған сөздердің
жиынтығы болып табылатын қоғамдық-саяси
лексика қоғамдағы саяси көзқарастар мен оны
басқару жүйесінің сипатына қарай өзгеріп
отыруы мүмкін екендігін мысалдар арқылы
дәлелдеп көрсетеді. Автор өз мақаласында
бүгінгі күні еліміздің ақпарат құралдарындағы
саяси көзқарасты мақалалар мен хабарлардан
алынған қоғам мен саясатқа қатысты сөздерді,
топтап, талдап береді. Сонымен қатар автор
мақалада
қоғамдық-саяси
лексиканың
бағалауыштық қызметі туралы айтып өтіп,
қоғамдық-саяси
лексиканың
бағалауыштық
қасиеті ақпарат арқылы оны қабылдаушы
санасында идеологиялық бағаның қалыптасуына
ықпал ететіндігіне тоқталады.
Түйін сөздер: қоғамдық-саяси лексика,
ақпарат тілі, бағалауыштық лексика, адресант,
адресат.
Қоғамда болып жатқан саяси реформалар
мен дамуларға, билік ауысымдарына, сондай-ақ
кенет болған саяси толқулар мен ірілі-ұсақты
қоғамдық өзгерістер мен оқиғаларды мемлекет
әр салада қалтқысыз бақылап баға беріп отырса,
сол
бақылаулар
нәтижесінде
анықталған
жағдаяттарға БАҚ өкілдері тарапынан мақалалар
жазылып тұрады. Ақпараттық бағдарламалардың
қоғамдық мәні өте зор. Ол халыққа қызмет етеді,
яғни халық қажеттілігін өтейді. Елімізде, таяу
шет ел, шет елдерде болып жатқан саяси,
әлеуметтік, мәдени жаңалықтар легін күнделікті
жеткізіп отыру – мерзімді басылымдар мен
электронды ақпарат құралдарының міндеті
болып табылады. Мұның ішінде телеарнада
берілетін ақпараттық бағдарламалардың орны
ерекше. Ол халыққа аудиалды, визуалды тұрғыда
әсер етеді. Ақпарат жеткізудің негізгі құралы
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теледидардың маңыздылығы жөнінде ғалымдардың өзіндік көзқарастары бар. Мысалы,
орыс ғалымы В.В. Егоров: «Теледидар дегеніміз – бұл тек бейне мен дыбыс жеткізудің
техникалық тәсілі ғана емес, ол сонымен қатар бағдарлама жасау барысындағы өзіндік
талаптары мен оларды адамның түйсінуіне қатысты психологиялық әсер етуінің
заңдылықтары бар ақпарат жеткізудің ерекше саласы», – десе [1, 190], А. Юровский:
«Басқа ақпарат құралдары, басқа өнер түрлері немесе публицистикамен салыстырғанда
теледидар басым жағдайда адамға қоғамның, халықтың рухани тұрмысымен тыныс
алуына, басқа адамдармен етене араласып, олардың ойы, іс-әрекеті, мақсаты мен арманы
туралы білуіне мол мүмкіндік береді. Міне, оның қоғамдық мәні де осында. Кез келген
өнер салалары сияқты теледидар саласы да қоғамның қызығушылығынан, оның қоғамдық
қызметінен тыс өмір сүре алмайды», – деп жазды [2, 56].
Адам өміріне енген жаңа ұғымдар халық ұғымында толық ізін қалдырып, айқын
бейнеленіп бірден сіңісіп кете қоймайды. Осы жағдайларда да ұғымға қойылатын ат
кездейсоқ болмайтыны белгілі. Көбінде тіпті бір ұғым бірнеше атпен де аталып жүреді.
Терминдік лексиканы қалыптастыруда сол дәуір баспасөзінің орны ерекше. Өйткені
қандай да болмасын жаңалық алдымен баспасөз, радио, теледидар арқылы жарияланады.
Мерзімді баспасөз сол қоғамдағы әлеуметтік саяси, ресми қаулы-қарарларды өз
беттерімен жариялап тұратын ақпараттар ағыны. Осы мәселе тұрғысынан Б.Қ. Момынова:
«Қазіргі кездегі өркендеп дамыған бұқаралық ақпарат құралдары оқылатын (визуалды)
мерзімді басылымдар, тыңдалатын (аудиалды – радио), аудио-визуальды – теледидар,
деректі кино болып үш түрге бөлінеді. Бұлардың коммуникативті құрылымдарындағы
кейбір айырмашылықтар болмаса, атқаратын қызметтері ұқсас», – дейді [3, 15].
Ақпараттық мақала, сыни мақала, саяси-сараптамалық мақала, бас мақала, жеке
авторлық мақала сынды мақалалар мерзімді басылым беттерінде жарық көрсе, радио мен
теледидар арналарында да белгілі осы оқиғаларға байланысты бір мезетте мағыналас
мақалалар жарық көретіні заңды. Мемлекеттің ақпарат құралдарының өзі ішінде
мемлекеттік және жеке басылым, тәуелсіз басылым болғандықтан тіршіліктегі
өзгерістерге берілетін бағаның да әрқалай екендігі орынды және бұл табиғи шынайы
құбылыс. Осындай мазмұны мен салмағы әртүрлі мақалалар мен телебағдарламаларда,
радиохабарларда ортақ қолданылатын сөздер қоғамдық-саяси лексикалар тобы болып
табылады. Себебі қоғамдық-саяси лексика қоғам өміріндегі оқиғамен, ондағы басқару
жүйесімен, сол жерде болып жатқан өзгерістерден жат емес, керісінше солардың өзінен
туындаған сөздер болып табылады. Оған ғылыми әдебиеттерде қоғамдық-саяси лексика
ұғымына берілген анықтамалар мен қоғамдық-саяси лексиканың ерекшеліктеріне
байланысты айтылған ғылыми пікірлер куә.
Газет тілін жан-жақты зерттеген ғалым Б. Момынова тіл білімінде қоғамдық-саяси
лексика туралы ғалым А. Ысқақовтың еңбегінде, А. Қалыбаеваның еңбектерінде
қарастырылатынын айта келе, қоғамдық-саяси лексиканы толық зерттеген ғалым ретінде
Р. Барлыбаевты атап көрсетеді, және қоғамдық-саяси лексиканың газет беттеріндегі ең
көлемді топтарды құрайтындығы жөнінде: "газет атаулының басты қасиеті – ақпарат
жеткізу мен үгіт насихат жұмыстарының негізінен қоғамдық-саяси лексикаға жататын
сөздер тобы арқылы іске асатындықтан, ол газеттің төл лексикасы саналады" – дейді
Б. Момынова [3, 92].
Біздіңше, ақпараттық құралдар тілінде көлемі жағынан барлық сөздерден басым көп
қолданылатын қоғамдық-саяси лексика қоғамдағы басқару жүйесі, идеология, cаяси
оқиғалар, оларға мемлекет тарапынан беріліп отырған бағаға қатысты шұғыл түрде
болмаса да өзгеріске түсіп отырады. Олардың баспасөз беттеріндегі жиі қолданылуы да,
немесе уақыт өте келе бұрын белсенді қолданылған лексикалар тобынан кейін
ығыстырылуы да, қоғамдағы ойдың тілде көрініс табуы да осы ойымыздың айқын дәлелі.
Бағалауыштық пен құндылықтар тұрғысынан зерттеу қазақ тіл білімінде көп
таралмаған. Әлеуметтік бағалауыштық құбылысы сөз мағынасында болатын

276
компоненттердің бірі. Дегенмен бүгінгі таңда сөздің семантикалық құрылымындағы
бағалауыштықтың орны толық анықталмай отыр деп Б. Момынова өз еңбектерінде
көрсетеді. Баға – адам баласына тән логикалық категория. Тіршілік иелері арасындағы
басқа жанды-жансыз заттар ондай қасиеттен алыс. Бағалауыштық тек әлеуметтік
категория ғана емес, бағалауыштық адам санасымен бірге пайда болатын психикалық
құбылыстардың қатарынан орын алады. Сол себепті бағалау дегеніміз = тіл + ойлау +
шындық немесе ақиқат (реальды өмір) трихотомиясының нәтижесі болса, ал бағалаудың
семантикалық категориясына бағалауыштық жатады. Сондықтан да баға – адам санасында
үнемі тоқтаусыз жүріп жататын процесс және ол адамның ойлау қабілеті арқылы іске
асатын интеллектуалды-психикалық акт болып табылатындығы туралы еңбектерде
айтылып жүр.
Сөзіміз дәлелді болу үшін мысалдар келтіріп өтейік. 90-жылдары Кеңес үкіметі
тараған соң, қоғам жаппай дінге бетбұрыс жасай бастады. Бұрынғы кеңестік
идеологияның орнына халықты тәрбиелеу құралы дін болды. Елбасы елімізде тұратын
ұлтттар мен ұлыстардың дініне еркіндік берді. Осы уақыттарда: Иманжүзді, сәждеге бас
ұрған, ислами тұрғыдан, иманын сақтаған адам, діни сауатты, дін еркіндігі т.б. сөздер
мен сөз тіркестері белсенді қолданылатын лексикалар тобына жатты. Мұндағы діни
көзқарасқа қатысты сөздер тек оң бағалау сипатында қолданылды. Ал қазіргі кезде дінге
қатысты жазылған мәтіндерде теріс бағалау сипаты да байқалады. Оған қазіргі қоғамдағы
дін саласында әлемде болып отырған келеңсіздік әсер еткен болуы керек. Қазір керісінше
діни экстремизм, ислам діні өкілдерінің атын жамылғандар, діни қауымдар т.б.
жаһидтер, ваххабисттер, әсіредіншілер, дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар
радикализм, экстремизм және терроризм сынды кері бағалауыштық мәні бар сөздермен
тіркесіп айтылып жүр. Бұл да табиғи құбылыс. Себебі аталған қоғамдағы кері әрекеттер,
кері ой туғызды, ол діни көзқарасқа байланысты қоғамдық-саяси лексика теріс
бағалауыштық сөздермен қолданылатын болды.
Мемлекет экономикасына байланысты сексенінші жылдардың аяғы, тоқсаныншы
жылдардың бас кезінде нарықтық экономика, бүгінгі нарық заманы, ақшаның
құнсыздануы, пәй, купон, акция т.б. сөздер қоғамдағы экономикалық өмірден сурет беріп
тұратын сөздер ретінде көп қолданылса, қазіргі кезде біздіңше бұл сөздер белсенді
қолданылатын сөздер қатарына емес, кейінгі ығыстырылып қалған сөздер қатарынан орын
алып келеді. Әрине, бұл сөздер қазір мүлдем қолданылмай қалған жоқ, бірақ олардың
қолданысы пассивтенді деп айтуға болады. Бүгінгі күні Егеменді ел болып отырған
Қазақстан елінің ақпарат құралдары тіліндегі белсенді қолданылатын қоғамдық-саяси
лексикалар тобы қайсылар деген сауалға жауап іздесек, мұндағы сөздердің белсенділігі
бүгінгі мемлекет өмірінің саяси, экономикалық өзгерістеріне, ішкі сыртқы саясатына
тәуелді деп айтуға болады. Әрине, қоғам бір орнында қатып қалған құбылыс
болмағандықтан, ондағы ой да, көзқарас та түрлі көзқарастан туындағын саяси бағыт та,
саясат та бір орнында тұрақтап қалмақ емес, олардың салмағы да, белсенділігі де, жиілігі
де әртүрлі. Сөзіміз дәлелді болу үшін бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарында кездесетін
қоғамдық-саяси лексикалар тобының түрлеріне саяси өмірімізбен байланыстыра отырып
талдау жасап көрейік. Өзімізге белгілі кең байтақ жері бар қазақ елінде бүгінгі күні
жүзден аса ұлттың өкілі тіршілік етіп келеді. Тілі басқа, мәдениеті әртүрлі ұлттарды бір
бағытқа бағыттап сүттей ұйытып ұстау үшін кемел саясат қажет екені белгілі. Ол
саясаттың басты ұстанымы ұлтттар мен ұлыстар арасында өзара түсінушілікті
қалыптастырып, саяси қайшылықтар мен ұлттаралық араздықты туғызбау. Бұл
Елбасымыздың саясатының негізгі мазмұны. Осы тұрғыдан келгенде, ақпарат
құралдарында бірлік пен достық тақырыбына қатысты қоғамдық-саяси лексикалар бүгінгі
ел баспасөзінде алдыңғы қатардағы сөздер тобынан көрінеді деп айтуға болады. Ол
Елбасымыздың баспасөз беттерінде берілген: «Саусақ ашса – қылдырық, жұмса –
жұдырық» екенін көкейге берік түйе отырып, ұлы мақсаттарға бірге сапар шегейік,
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қымбатты отандастар! Бірлігіміз – берік, тірлігіміз – серік болсын! Еліміз жарқырап,
жайнай берсін! – деген мазмұнды сөздерінде көптеп кездеседі:
Бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті, этникалық теңдік, тұрақтылық пен
келісім, Қазақстан халқының теңдігі, Қазақстан халқының әр басқа әрі тең балалары,
достық шаңырағы, саяси тұрақтылық, ортақ Отан, мызғымас бірлік, тұрақты
тыныштық, бірлік пен бірауыздылық, біртұтастық, ортақ Отанымыздың гүлденуі,
көпэтносты халқымыз, этностардың мәдени қабаттарының ықпалдастығы, тату
көрші, одақтас, ортақ патриоттық платформада топтастыру, бірлік, рухани келісім
қағидаттары, мемлекеттің зайырлылығы, Қазақстан халқының әр басқа әрі тең
балалары, көпұлтты мәдениетіміздің көркемдігі, ішкі тұтастық, зайырлы ел, толеранттылық, халқымыздың көпэтностылығы, бейбітшілік пен келісім, тұрақтылық пен
келісім, этносаралық келісім (Мысалдар Елбасының Қазақстан халқы Ассамблеясының
ХХ сессиясындағы баяндамасынан алынды).
Бұған қоса еліміз қазіргі кезде "Қазақстан-2030" стратегиясын жеделдете аяқтап,
"Мәңгілік ел-2050" жобасын орындауға кірісіп кетті. Қазіргі кездегі баспасөз беттеріндегі
белсенді қоғамдық-саяси лексикалар тобында аталған жоба мазмұнына қатысты сөздер
қолданылады, әрине ол заңды, себебі бұл қазіргі кездегі мемлекетте жүзеге асуды қолдап
отырған бірден-бір жоба. Осы жобаларға қатысты мәтіндерде қоғамдық-саяси лексика
үнемі бағалауыштық сипатта беріледі. Мақсат аталған жобаның халық арасында оң
бағалауыш арқылы оң көзқараста таныстырылуы деп білеміз. Мысалы: Елбасы, Нұр
Отан, Жас Отан, Нұр Отаншылар, "Нұр Отан" партиясының белсенділері, мәңгілік ел
идеясы, Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектебі, Мәңгілік Ел, Нұрлы
жол, «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Жолдауы, Мәңгілік елдің қақпасы – деген
қоғамдық-саяси лексикалармен бірге мызғымас мәңгілік ел, жасампаз ел, бірден-бір
халықшыл партия, ұлт партиясы, белсенді партия бәсекеге қабілетті ел, қолжетімді
баспана, қолжетімді баға, макроэкономикалық саясат сынды бағалауыштық мәндегі
сөздер мен сөз тіркестерінің астарында халықты осы партияны, осы саясатты жақтаушы
болуға шақыру идеясы тұр. Бұл да қоғамдық-саяси лексиканың бағалауыштық сипатын
білдіреді.
Аталған стратегиялардың әрбір бөлімінде айтылған мәселелер бойынша
қолданылатын қоғамдық-саяси лексикалар тобын көрсетіп отыруға болады, соңғы
жылдардағы ғылым, білім, экономиканы дамытуға қатысты жобарларға қатысты
қоғамдық-саяси лексика қатары жаңарып барады. Оларға: "Жасыл экономика"
бағдарламасы, "Балапан" бағдарламасы, "Қолжетімді баспана" бағдарламасы,
"Дипломмен ауылға", "Айналаңды нұрландыр", Астана ЭКСПО-2017» көрме кешені, "2020
жылға дейін аймақты дамыту" бағдарламасы. Аталған бастамаларға қатысты: 2017
Mәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. «Жасампаздық
белесі – 2050» – деген ұрандарда оларға берілген оң бағалау көрінеді.
Бұған қоса ел ішіндегі жағдай мен әлемдік өмір байланысына қатысты: ғылым мен
білім саласын әртараптандыру, Орталық Азияны тұрақтандыру, аймақішілік бірігу,
жаһандық қауіпсіздік, үштұғырлы тіл саясаты, Қазақстан патриотизмі сынды
стратегиялардың әр тарауында қолданылатын қоғам мен саясатқа қатысты сөздер
жатады. Олар бүгінгі күні ақпараттық хабарлар мен мерзімді басылымдар санында
белсенді түрде қолданылып келеді. Олар үнемі оң бағалауыштық мәнде: Елбасының
сардарлы саясаты, елбасының көрегенділігі, кемелденген саясат, жарқын болашақ
саясаты, біртұтас болып ұйысуға бағытталған саясат т.б. сипатта болып келеді.
Сондай-ақ қоғамдағы қысқа мерзімде қолданылатын бірақ бірнеше жылдарда
қолданылуы белсенді түрде қайталанып отыратын қоғамдық-саяси лексикалар туралы да
айта кетуге болады. Мұнда сайлауға қатысты лексикалар, әрине, тұрақты, бірақ көрсетіліп
отырған лексикалар тобында бағалауыштық оң, теріс бағалау реңкі көрінбейді.
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Ел ішіндегі саяси оқиғалар, айталық осы 2015 жылдың елеулі оқиғасы кезектен тыс
Президент сайлауының өтуіне қатысты лексикалар тобы: Президент сайлауы, сайлау
науқаны, үгіт насихат жұмыстары, үміткерлер, үметкерлікке тіркеу, сайлау комиссиясы
өкілдері, кезектен тыс президент сайлауы, сайлау учаскесі, сайлауалды бағдарламасы,
сайлауалды штабы.
Олар БАҚ-та төмендегіде мәтіндерде кездеседі:
1. Жалпы кезектен тыс президент сайлауына дайындық қызу жүріп жатыр (31
арна, Информбюро, 02.04.2015).
2. Өйткені, елдегі 9 мың 700 сайлау учаскесінің басым бөлігі мектептер мен жоғары
оқу орындары (31 арна, Информбюро, 02.04.2015).
3. 26 сәуір – Президент сайлауы күні таң атпай ерте, сайлауға ең бірінші келген
адамға Астаналық сайлау комиссиясы керемет сыйлық дайындап отыр екен (31 арна,
Информбюро, 02.04.2015).
4. Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов жиын қатысушыларын экология
саласына негізделген өз сайлауалды бағдарламасының басты бағыттарымен
таныстырды (Астана. 6 сәуір. Baq.kz).
5. ҚР Президенттігіне үміткер Т. Сыздықов сайлауалды штабының жиынын
өткізді (Астана. 6 сәуір. Baq.kz).
Сонымен, қорыта айтқанда, қоғамдық БАҚ тіліндегі негізгі лексикалар, олардың
қатары қоғамдағы-саяси, экономикалық проблемалардың жаңаруына қатысты толығып,
белсенді түрлері пассивтеніп отырады, ол құбылыстың жиі өзгеруі мен көп жылдар бойы
тұрақты болуы қоғамдағы саяси көзқарастардың тұрақтылығына тікелей байланысты.
Қоғамдық-саяси лексикалардың бағалауыштық сипаты қабылдаушыға оң, теріс бағалау
беріп қоғамдағы белгілі бір құбылысқа қатысты оң, теріс көзқарастардың, қоғамдық
идеяның қалыптасуына тікелей әсер ететін бірден-бір тілдік бірліктер деп атауға болады.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье говорится об общественно-политической лексике, главной составляющей
информационных текстов средств массовой информации. Язык и общество – это неделимые
понятия. В настоящее время главной задачей языкознания является исследование языка как
картины социальной жизни человечества на разных этапах ее истории. Общественнополитическая лексика, которая является совокупностью слов, сгруппированных по смысловому
сходству, называет общественно-политические явления и понятия и может на примере доказать,
что они могут изменяться в зависимости от политических взглядов в обществе и формы системы
управления.
RESUME
In this article the author describes the main component of informative texts of Mass Media - the
socio-political vocabulary. Language and society are the twin concepts. Nowadays the main object of
Linguistics is the investigation of the language, which is the result of the social life of humanity and its
different historical stages. Socio-political vocabulary is the group of words classified by resembling
meanings and which signifies social-political phenomena and notions and can be changeable in
accordance with political views in society and the forms of the system of government.
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Одним из ярких проявлений системных
отношений в лексике русского языка является
соотносительное противопоставление двух и
более слов, противоположных по самому общему
и наиболее существенному для их значения
семантическому
признаку.
Такие
слова
называются антонимами (гр. anty - против +
onyma – имя [1, c. 69].
Антонимы
широко
используются
в
художественной и публицистической литературе
как изобразительное и выразительное средство.
В одном случае они конструктивно организуют
текст, в другом - контрастно оттеняют характеры
героев, в третьем выступают в уточняющей
функции.
Принцип контраста является одним из
ведущих в творчестве М.Ю. Лермонтова,
определяющим его индивидуальный стиль.
Углубленное изучение личности поэта позволяет
говорить о том, что эта черта стиля в конечном
счете есть отражение особенностей творческого
мышления поэта, склада его ума и характера:
«Безверие и вера, скептицизм и мечтательность,
тоска по идеалу и вызывающий цинизм, любовь
и ненависть, трагизм отчаяния и мужество
борьбы,
суровость
бойца
и
детская
незащищенность, стремление к покою и жажда
бурь, - вот лишь некоторые из характерных
«душевных антиномий» личности Лермонтова,
придающих ей особую исключительность и
неповторимость», - писал Б.Т. Удодов [2, c. 78].
В.И.Коровин
отмечает:
«Реальные
противоречия русской жизни были поэтически
осмыслены Лермонтовым в духе философских
исканий его времени. С этой точки зрения
лирика
Лермонтова
принципиально
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философична. Ни одно жизненное явление, отображаемое поэтом, не может быть понято
вне центральных философских идей эпохи. Специфика лермонтовской лирики в
антиномичности, в неразрешенности идейных и духовных конфликтов между небом и
землей в душе самой личности, где действуют противоположные и абсолютно
непримиримые силы: вера противоречит опыту, чувство - размышлению, идеал реальности. Ареной неприкрытой и жестокой борьбы становится и мироздание в целом, и
современное общество, и отдельная человеческая личность» [3, c. 10].
Центральным образом лермонтовской лирики юношеского периода становится образ
лирического героя, открыто противостоящего враждебному окружению. У Лермонтова
немного стихотворений, в которых даны точные приметы внешнего мира и конкретно
обоснована суть социальных претензий к нему лирического героя. Противоположность
внутреннего мира героя и внешнего вырисовывается скорее в сфере общественного и
частного бытия. Поначалу противоречие между героем и миром носит моральный
характер, но затем углубляется и расширяется, захватывая в свою орбиту все сферы
мироощущения героя. Критика внешнего мира ведется либо открыто, путем
непосредственного выражения чувств героя, либо скрыто, путем описания глубины и
значительности его психологии. Выражение этой противоположности достигается поэтом
за счет употребления антонимов.
В произведениях Лермонтова разнообразно представлена, прежде всего, антитеза стилистическая фигура, в которой наиболее ярко проявляется содержательная сущность
антонимов в результате их резкого противопоставления.
Лермонтов широко использует как простые (развернутые и неразвернутые), так и
сложные антитезы. Неразвернутая антитеза представляет собою противопоставление
одной, двух и более пар антонимов, например:
Ты вижу, беден; я богата (т.2, с.272);
Смерть и бессмертье, Жизнь и погибель
И деве и сердцу ничто. ( т.1, с.304).
В развернутой антитезе содержание противоположных слов дополняется,
разворачивается с помощью других слов, в том числе и антонимов, например:
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем.( т.2, с.22).
Лермонтов использует антонимы чрезвычайно широко, встраивая их в различные
тематические ряды. По нашим наблюдениям, «лидируют» антонимы, связанные с
противопоставлением добра и зла, в рамках чего используются такие антонимические
пары, как «счастье - несчастье», «радость - горе» и др.
Как сок, без радости и бед, Промчались тени лучших лет …
Исповедь.
Но, милая, как год прошел разлуки,
Как я почти забыл и радости и муки,
Желаешь ты опять привлечь меня к себе?.. К гению.
Я пришла, святой отец,
Исповедать грех сердечный,
Горесть, роковой конец
Счастья жизни скоротечной!..
Покаяние.
… страшным полусветом,
Меж радостью и горестью срединой,
Мое теснилось сердце…Ночь.
Таким образом, антитеза счастья и несчастья, горя и радости составляет довольно
многочисленную группу среди выявленных нами примеров и связана большей частью с
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особенностями жизненного пути самого поэта. Данное противопоставление реализуется
именами существительными.
«Большое значение в ранней лирике Лермонтова имела тема любви. Этой теме
молодой Лермонтов посвятил более трети своих стихотворений», - пишет Д.Максимов [4,
c. 112].
Поэтому нельзя не обойти и группу антонимов, которые входят в
противопоставление любви и ненависти, любви и разлуки:
Их ненависть, как их любовь,
Бедою вечною грозит …
Последний сын вольности.
Или не знал - или забыл,
Как ненавидел и любил…Исповедь.
В стихотворении «Договор» поэт в пределах только двух строчек использует
несколько антитез:
Была без радости любовь,
Разлука будет без печали.Договор.
С темой любви тесно связано противопоставление блаженства и муки. Приведем
примеры:
… я не мог
Понять, как можно чувствовать блаженство
Иль горькие страдания далеко
От той земли …
Смерть.
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил …
Как видно из приведенных примеров, мука (страдание, мученье) четко
противопоставляется блаженству (неге), причем автор использует синонимическое
богатство русского языка.
Традиционное противопоставление жизни и смерти, несомненно, имеет место в
произведениях М.Ю.Лермонтова. У Лермонтова этот мотив, а вместе с ним
противопоставление жизни и смерти достигает наивысшей кульминационной точки.
Причем это противопоставление может быть реализовано в антонимических парах, где
языковым материалом выступают имена существительные:
И так уж было решено,
Что жизнь и смерть - все за одно!!!
Корсар.
Следует отметить, что довольно часто Лермонтов предельно лаконичен:
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.Джюлио.
Имена прилагательные выступают в следующих антонимических парах:
Я счастие, казалося, привлек,
Когда его навеки отнял рок,
Когда любил в огне мучений злых
Я женщин мертвых более живых.
Джюлио.
Живые с мертвыми сравнялись…Поле Бородина.
Противопоставление жизни и смерти служит для выражения бессмысленности
поглощения мирозданием человеческой индивидуальности, смерть для поэта - роковая
тайна, не вмещаемая человеческим разумом, и поэтому он стремится к более глубокому
ощущению тайны смерти.
Таким образом, специфика лермонтовской лирики заключается, прежде всего, в ее
антиномичности, а истоки - в противоречиях современной поэту жизни, в которой
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важнейшими являются неразрешенность идейных и духовных конфликтов между небом и
землей в душе самой личности, где действуют противоположные и абсолютно
непримиримые силы.
Стилистическое использование антонимов характеризует лишь один из уровней
системы контраста в творчестве М.Ю.Лермонтова, которая столь сложна и разнообразна
потому, что является воплощением одного из основных творческих принципов поэта принципа контраста, обусловленного особенностями мировоззрения, мировосприятия,
творческого мышления, художественного метода Лермонтова и отражающегося во всех
элементах художественной структуры его произведений.
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ТҮЙІН
Мақала М.Лермонтовтың шығармаларындағы антонимдердің стилистикалық функцияларын
зерттеуге арналған. М.Лермонтовтың өлең-жыр шығармаларын талдауда автор бас кейіпкер мен
дүние жүзілік қайшылықтың туындауын антонимдерді пайдалану арқылы және әртүрлі
тақырыптарды қарастырады.
RESUME
The author of the article investigates the stylistic features of antonyms in the works of Mikhail
Lermontov. On the analysis of poetic works of Lermontov, the author emphasizes that the expression of
contradictions between the hero and the world of the poets achieved through the use of antonyms,
considering various thematic series.
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Техника
саласындағы
жаңа терминдер

Аннотация
Ұсынылып отырған мақалада ҚР-дың Тіл
комитетінің
ұсынысымен
А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты 2014 жылы
жариялаған салалық сөздіктердің техника ғылымына
қатысты томында берілген, ұлт тілінде жасалған
жаңа терминдер мәселесі сөз болады. Сонымен қатар
техникалық термин қатарындағы жалпы лексика,
көнерген сөздер, аймақтық лексика қабаттарының
үлесі қарастырылады.
Түйін сөздер: техникалық терминология,
терминдену, жаңа сөздер, екінші атау, терминдер
Қазақ тілінің терминология саласы, оның
ішінде техникалық терминдер саласы соңғы кезде
қарқынды дамуды басынан өткізіп отыр. Бұл әлемде
орын алып отырған ғылыми-техникалық прогреске
сай күн санап қатары артып отырған термин
сөздерді ұлт тілінде қалыптастыруға деген
мамандардың ниетінен болып отырған құбылыс.
Осыған орай, техника ғылымы жаңа ұғымдармен,
терминдермен толығуда.
Қазіргі таңда техникалық термин қатарында
ғылыми ортаның көңілінен шығып отырған, қазақ
тілінің грамматикалық заңдылықтарына негізделіп
жасалған, яғни сәтті шыққан терминдер бірқатар.
Дегенмен түрлі нұсқада қолданылып, ғалымдар
арасында дау туғызып жүрген терминдер де жоқ
емес. Бұл әр жылдарда жарық көрген техника
саласының сөздіктерінен жиі байқалады. Қазақ
тілінде арнайы органмен шығарылған 31-томдық
сериялық сөздіктерді жетілдіру, қайта қарастыру
қажеттілігі бұған дейін де аз айтылған жоқ.
Сондықтан да А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі
институты Тіл комитетінің тапсырысымен салалық
терминдер сөздігі сериясын толықтырып, өңдеп,
қайта жарыққа шығарып отыр. Аталған сөздіктердің
техника
саласына
арналған
серияларында
терминдердің қалыптасқан нұсқаларымен қатар,
халықаралық ұғымдарға жаңа атау берген жағдайлар
да кездеседі. Ал осы жаңа атаулар неология
саласында көрініс табады.
Ғалымдар арасында «неология» ұғымы туралы
қайшы пікірлер қалыптасқан. Олардың барлығы да
тілдік бірлікті қабылдауда жаңашылдықтың болуын
негізгі тірек деп түсінеді, бірақ оның объективті
болуын анықтауда түрлі тәсілдерге сүйенеді.
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Бір ғалымдар жаңашылдықты «ұжымдық сипатта қабылдаумен анықтау керек» десе
[1], енді біреулер «атау жаңа болуы үшін көпшілікпен мойындалуы керек» дейді [2],
үшіншілері «әркім әртүрлі түсінетіндіктен, оның дұрыстығын анықтауда түрлі
адамдардың тілдік сезімдеріне сүйену қажеттігін» [2] алға тартады.
Зерттеу еңбектерінде тілдік бірліктердің жаңашылдығына байланысты неологизмдер
мынадай топтарға жіктеледі:
1) Мағынасы жағынан жалпыға да, жекеге де жаңа болып табылатын сөздер, олар
тілде бар, бірақ жаңа болып жаңадан құрастырылған сөздер;
2) Мағынасы жағынан көпшілік үшін жаңа болып табылғанымен, жекелеген
адамдар үшін бұрыннан таныс сөздер: жаргондар, арголар, бұл қатарға жеке
авторлық қолданыстағы сөздер де жатқызылады;
3) Мағынасы көпшілікке бұрыннан таныс болғанымен, жеке дара адамдарға жаңа
болып табылатын сөздер [3, 139].
Техника саласындағы терминдерді ұлт тілінде қалыптастыруда орын алып отырған
басты жетістік ретінде бұл сала терминологиясындағы қазақ тілі үлесінің артуын айтар
едік.
Қазіргі терминжасамда ХХ ғасырдың басында қазақ зиялылары жасаған терминдер
қайта қолданысқа енгізілді. Ол кезде орыс тілі арқылы енген сөздерді қазақ тілі
заңдылығына сәйкес қабылдау мәселесі қолдау тапқан болатын. Сол ұстаным арқылы
тілімізге бейімделіп алынған терминдер техника саласында да кездеседі. Мәселен,
«режім», «тәбіл», «кәбіл», «зауыт», «мәшине» т.б. терминдер. Бұл терминдердің
жазылуына қарсы келіп, бұрынғы тәртіп бойынша «режим», «табель», «кабель», «завод»
деп жазып жүрген мамандар да бар.
Мәселен: «Осыдан барып, адам мен операциялық жүйе арасындағы байланысты
жеңілдету үшін әртүрлі жүйелік қоршаулар қарастырыла бастады. Бірақ олар негізінен
мәтіндік режимде жұмыс істейтін еді» [4, 64].
«В целях облегчения взаимодействия пользователя с операционной системой
разрабатывались сервисные программы, также в основном работающие в текстовом
режиме» [5, 59] сөйлемін қазақшалаған мамандар сөйлемдегі «режим» сөзін фонетикалық
өзгеріске түсірмей, сол қалпында қабылдаған.
Бұндай қабылдауды біз техника саласының Терминологиялық комиссиямен
бекітілген сөздіктерінен де кездестіреміз.
Жалпы техника саласының терминдерін шартты түрде былай бөлуге болады:
1. таңбалық терминдер;
2. тілдік терминдер:
2.1 құрал-жабдық, бөлшектер т.б. атауы;
2.2 өлшем бірліктер атауы;
2.3 техникалық үдерістер атауы.
Бұлардың ішінде таңбалық терминдердің әлемнің барлық тілдерінде бірдей белгімен
болатыны анық. Сондықтан да бұндай сызбалар, формулалар, шартты белгілер, ғылыми
таңбалар аудармашы үшін еш қиындық туғызбайды да, тілден тілге қаз-қалпында
көшіріле салады. Сондай-ақ, өлшем бірліктер атауы да көбіне-көп барлық тілде бірдей
беріледі.
Тілдік терминге келгенде әңгіме басқа. Ол жерде құрал-жабдық, бөлшектер атауы да,
техникалық үдерістер атауы да пайдаланушы тілге аударылады.
Техникалық терминдерді ұлт тілінде қалыптастыруда басты орынды терминдерге
қазақ тілінен балама табу мәселесі алады. Ұлт тіліндегі терминжасамдағы басты қағидат
қазақ тілінің сөздік қорын ұтымды түрде сарқа пайдалану болса, техникалық терминдерді
жасауға тіліміздегі жалпы қолданыстағы лексикамен қатар көнерген сөздер, аймақтық
және кәсіби лексика да қатысады.
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Тіліміздегі бұндай лексикалық қабаттардың термин жасауға қосар үлесі туралы, олар
арқылы терминологияны ұлт тілінде қалыптастыру туралы тілші ғалымдар айтып жүр.
Қазақ терминологиясындағы терминдер қатарынан осы аймақтық лексика, көнерген
сөздер мен кәсіби сөздерді аз да болса кездестіруге болады. Әрине олардың
терминологиядағы үлесі жалпы қолданыстағы сөздердің үлесінен әлдеқайда аз. Мәселен,
аймақтық лексиканың терминологиядағы үлесінің аздығының себебін Ә.Қайдаров
басқаларды былай қойғанда тіл мамандарының өз арасында диалектілік лексика мен әдеби
тілдің, демек терминологиялық лексиканың арасындағы табиғи алмасуды шектеу, екеуінің
арасына сына қағып, алыстату пиғылы байқалатындығынан іздеп, оған қарсылық ретінде
«Әдеби тілдегі бар сөздің жергілікті баламасын, дублетін, дыбыстық-морфологиялық,
мағыналық варианттарын орынсыз тықпалап, ретсіз қолданудың мәнісі бір басқа да, ең
жанды процесс болып саналатын терминология саласында осы байлықтан сарапқа сала
отырып, саналы түрде пайдалану екінші мәселе» дейді [6, 12]. Ал терминтанушы
Ш.Құрманбайұлы былай түсіндіреді: «Оның ең басты себебі – көбінесе диалектизмдердің
әдеби тілде баламасы болуынан деп түсінеміз. Терминдену кезінде таңдауға алдымен
әдеби нұсқа ілігеді» деп, терминденген диалекті сөздердің көпшілігінің әдеби тілде
қазақша баламалары болмайтындығын, олардың терминдену мүмкіндігіне ие болуының
бір себебі сонымен де байланысты болатындығын айтады да, «Екіншіден, мұны аймақтық
лексиканың терминологияны байытудың көзі ретінде танылып, оның термин
шығармашылығында қажетке жаратылмай келгендігінен деп те түсіндіруге болады» дейді
[7, 130].
Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігінде «шүлдік» сөзі Қостанай өңірінің
лексикасы ретінде «диірмен тасының ортасына орнатылған ағаш не темір бөлшек» деген
анықтамаға ие. Яғни диірменнің ортасында орналасып, оның айналысын реттеу қызметін
атқаратын заттың атауы қызмет бірлігі арқылы жанама уәжділікпен техника саласының
«ось» терминіне қазақша балама ретінде алынған. Ал «ось» сөзінің терминдік мағынасы
«машина механизмі мен түрлі бөлшектерінің айналасында не сонымен бірге орналасып,
айналысын қолдайтын ұзартылған цилиндр формалы бөлшек» екендігі белгілі. Екі
бөлшектің қызмет бірлігі аталған сөздің термин ретінде мағыналық жағынан жаңартылып,
қабылдануына негіз болған.
Аймақтық лексиканың терминденуінің ғылыми еңбектерде екі жолы анықталған:
«Біріншісі - әдеби тіл арқылы терминдену. Яғни бұл белгілі бір аймақта қолданылатын
сөздің әдеби тілге еніп, жалпы қолданысқа көшкеннен кейін барып терминологиялық
өріске өтіп, терминдік мағынада жұмсалуы. Екіншісі – жергілікті сөздердің тікелей
терминденуі. Мұндай жағдайда диалекті сөз жалпы қолданысқа көшпей-ақ бірден белгілі
бір терминологиялық өріске өтіп, терминдер қатарынан орын алады» [7, 131].
Дәл осы мәселе тілдік қорымыздың бір бөлігі болып саналар кәсіби сөздерге де
қатысы бар. Кәсіби сөздер, негізінен, табиғаты жағынан терминдерге ең жақын, яғни
терминденуге бейім сөздер болып табылады. Зерттеу еңбектерінде «кәсіби сөздер –
белгілі бір кәсіпке байланысты қалыптасқан терминдер» деген анықтама беріледі де.
Оларды тек мағыналық жағынан сұрыптап, өзара жіктеп, жүйелеп қолдану керек. Қазақ
тіліндегі техника саласының елек, қашау, бұрғы, тоқпақ, доңғалақ, бәрбі, сүргі сияқты
көптеген терминдері кәсіби сөздердің терминденуінен жасалғандар қатарына
жатқызылады. Кәсіби сөздердің техникалық терминологиядағы үлесі басқа ғылым
салаларының, мәселен, биология, география, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы
саласының терминологиясындағы үлесімен салыстырғанда едәуір аз. Оның себебі
халқымыздың ежелден техника саласымен айналыспағандығымен, ал аталған салалар
халықтың ертедегі шаруашылығына жақын болғандығымен байланысты.
«Түрен, қайырма, қалқан, жақтау бекітілген табан тұтқышқа қашау
орнатылады» [8, 44].
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«Долото устанавливается в державке башмака, на котором закреплены лемех,
отвал, щиток, боковина» [9, 34].
Сонымен бірге көнерген сөздердің де техникалық терминологияда өз орны бар.
Ә.Қайдаров «көнерген сөздер де тіл байлығының бір көзі» деп, оларды іске қосу – бір
бұлақтың көзін ашумен бара-бар; «көне» деп шошынудың қажеті жоқ. Өйткені сөздің бәрі
көне. Оны жаңа қылып ұстау өзімізге байланысты» деген пікір білдіреді [6, 14-15].
Мәселен, техника саласындағы «таған», «сүмбі», «ішпек», «әдіп» сияқты терминдерді
көнерген сөздердің терминденуінен пайда болған терминдер қатарына жатқызамыз. Бұл
терминдік атауларға да аталған заттардың сыртқы ұқсастықтары мен қызмет бірлігі
жанама уәж ретінде түрткі болған. «Сүмбі» сөзінің мылтықтың ұңғысын тазалайтын ұзын,
жұмыр темір атауы мағынасы техника саласының «шпиль» терминіне балама ретінде
қабылданған. Киімнің етек-жеңіне салынған көмкерме мағынасындағы «әдіп» сөзінің де
орналасу тәртібі техника саласындағы «металды дайындау үдерісінде дайындама бетінде
кесіліп алынатын металл қабаты» мағынасындағы «припуск» терминінің аудармасына
түрткі болған.
Жоғарыдағы мысалдардан техника саласының терминологиясын ұлт тілінде
қалыптастырудың бір көзі көнерген сөздер мен аймақтық және кәсіби лексика екендігін
аңғарамыз. Осы көздерді ұтымды қолдана білу аталған жұмысты одан әрі жетілдіре
түсетіндігі белгілі. Сондықтан да қазақ тілінің лексикалық қабаттарының барлығынан да
саралап, сұрыптап, терминдерге, оның ішінде техникалық терминдерге ұтымды балама
табу – тілші ғалымдар мен сала мамандарының міндеті.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы терминов-неологизмов, представленных в томах
технического направления отраслевых словарей, выпущенных в 2014 году Институтом
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языкознания им.А.Байтурсынулы. Вместе с тем анализируется доля общей лексики, архаизмов,
диалектологии казахского языка в составе технической терминологии.
RESUME
Problems of the terms-neologisms presented in the volumes of the technical direction in the
technical dictionaries published in 2014 by the A. Baytursynuly Institute of linguistics are considered in
the article. At the same time the share of the general lexicon, archaisms, dialectology of the Kazakh
language as a part of technical terminology is analyzed.
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Аннотация
Зерттеу жұмысының нысаны - түркі халықтары
фольклорындағы аңыз жанры болып табылады. Түбі
бір түркі елдері (қазақ, чуваш, башқұрт, татар)
аңыздарының жанрлық сипатын, поэтикалық
ерекшеліктерін, атқаратын қызметін талдау –
мақаланың басты мақсатын айқындайды.
Түйін сөздер: фольклор, аңыз, жанр, мотив,
түркі халықтары.
Аңыз – ертегілік емес проза жанры. Оның түпкі
мазмұны өмірдің танылған бір фактісі болып келеді.
Әрине, ауыздан ауызға, біреуден біреуге айтылып
жүргенде бұл фактінің кейбір детальдары, болмаса
ол туралы жалпы хабар өзгеріске ұшырауы мүмкін,
тіпті кейде жалған болып шығуы да ықтимал. Бірақ
соның бәрінде де ол факті туралы хабар шын болып
есептелінеді.
«Аңыз өмірде болған елеулі оқиғалар,
ертеректе өмір сүрген көрнекті адамдар және белгілі
бір жер-су, мекен жайлы баяндайды. Сондықтан ел
арасында аңыздағы айтылатын оқиғалар мен ісәрекеттер ақиқат нәрсе деп қабылданған. Жұрт үшін
аңыз – ертегі емес, онда көркемделген қиялдың,
көркем шарттылықтың белгісі аз. Әрине, объективті
түрде қарайтын болсақ, аңызда да қиял (вымесел)
бар, бірақ ол ертегідегідей, я болмаса эпостағыдай
көркемделмеген [1, 170].
Қазақ фольклортануында аңыз тарихи және
топонимикалық деп екіге бөлінеді. Күй аңызына
келсек онда әр түрлі жанр тоғысқан: миф, аңыз,
әпсана, хикаят, ертегі, жыр. Күй түрінде
орындалатын аңызды айтар болсақ, олардың басым
көпшілігі тарихи оқиғаларға байланысты болып
келеді. Сондықтан күй аңызы белгілі дәрежеде
тарихи аңызға жатады [2, 85].
Аңыз жанры қазақ халқымен қатар өзге түркі
тілдес елдердің фольклорында да орын алады. Бұл
мақаланың мақсаты – қазақ халқынан басқа түркі
жұртының фольклорлық әлемінде аңыздың алатын
орны мен жанрлық сипатын саралау, атқаратын
қызметі мен ерекшелігін айқындау болып табылады.
Алдымен, чуваш халық прозасына тоқталатын
болсақ, бұл елдің фольклорлық жанрларын даралау
аспектілері
Н.В.Никольский,
Г.И.Комиссаров,
И.О.Тукташ,
М.Я.Сироткин,
И.И.Одюков,
Е.С.Сидорова,
В.Я.Канюков,
В.Г.Родионов,
А.К.Салман, Н.И.Егоров және т.б. еңбектерінде
қарастырылған.
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Сонымен қатар чуваш халық шығармашылығына әр жылдары шетел ғалымдары да
көңіл бөлді (А.Регули, Д.Месарош, А.Альквист, X.Паасонен және т.б.).
Чуваш ертегілік емес прозасын іштей жанрлық түрге бөлуде басты белгі –
шығарманың шындыққа қатысы, шығармаға негіз болған оқиға не құбылыс туралы
ақпарат, оның функциясы, сондай-ақ кейіпкер типі.
Чуваш ертегілік емес прозасының жанрлық құрамын жіктеуде мифтің атқаратын
қызметі ерекше. Миф өз алдына жанрлық түр болумен қатар, мифологиялық аңыз секілді
жеке жанрлық форманың қалыптасуына негіз болған.
Мұндай мифологиялық аңыздардың үлгілерінің қатарында космогониялық мифтерді
негіз еткен сюжеттер бар. Мәселен, чуваш танымында бүкіл әлем – Тура есімді құдайдың
жаратқан ғажап ісі деген түсінік бар. Тура көк аспан символы, кейінірек жоғарғы құдай
ретінде танылған. Ал мифологиялық аңыздарда Тура көк аспанды ат арбамен шарлап
жүретін қарт ақсақал бейнесінде көрінеді.
Чуваш ертегілік емес прозасын зерттеуге салмақты үлес қосқан ғалым Г.Ильина
чуваш мифологиялық аңыздарын тақырыптық принципке сүйеніп, мынадай 11 топқа
жіктейді: космогониялық, астрологиялық, этиологиялық, ландшафтік, фитогониялық,
зоогониялық, антропогониялық, культурогониялық, эсхатологиялық, теогониялық және
демонологиялық [3, 13].
Сондай-ақ чуваш фольклорында мифологиялық аңыздармен қатар тарихи және
топонимикалық аңыздар бар.
Тарихи аңыздардың орны ерекше. Чуваштар бұл аңыз түрін «аваллах халапесем» деп
атайды. Олардың басты функциясы – тарихи жадыны сақтау. Кез келген аңыздың
мазмұны тарихи шындықты құрайды. Аңыз сюжеттері өмірде болған жағдайдан көрініс
береді. Өткен заман хақында белгілі бір таным қалыптастырып, белгілі бір ақпарат
ұсынады. Аңыз өз тыңдаушысын иландырмаса, оның мәні болмайды. Сондықтан
шынайылық принципі – оның бүкіл сюжеттік желісінің негізін құрап, іргетасын қалайтын
бірден-бір көрсеткіш.
Құрылымдық жағынан чуваш аңыздары алуан түрлі. Олардың ішінде көлемі шағын
болса да, мағлұматтық функциясы өте зор болатын мәтіндер бар («Хан хересем» - «Хан
қызы», т.б.) [3, 18]. Чуваш тарихи аңыздарында оқиғаның даму бағыты ең қарапайым
тәсілмен жүзеге асады. Бірнеше эпизодтан немесе мотивтен құралатын мәтіндер өте
сирек.
Көркемдік аясы әр мәтінде түрлі дәрежеде көрініс тапқан. Ол информатордың
көркемдік шеберлігіне, мәтіннің халық арасына таралу деңгейіне байланысты. Мұның
барлығы аңыздардың өміршеңдігіне өлшем болмақ. Олар поэтикалық қиялдан да кенде
емес. Түрлі көркемдеуіш құралдардың пайдаланылуы, соның ішінде ұнамды
кейіпкерлерді гиперболизация, идеализация тұрғысынан көрсетіп, теңеу, эпитет, диалог,
мақал және нақыл сөздердің қолданылуы аңыздардың есте сақталып, атадан балаға
ауызша мұра боп жетуіне оң ықпал етпек.
Ғалым Г.Ильина: «В чувашских исторических преданиях отразилась вся история
народа, разные периоды его сознания и мышления. Реально исторические предания имели
как познавательно-информационное, так и воспитательное значение»,- деген ой қорытады
[3, 19].
Топонимикалық аңыздар – қандай да бір географиялық нысанның пайда болу
тарихын баяндайтын шығармалар. «Тавралах халапесем» деген терминмен берілетін бұл
жанрдың сюжетін құрайтын негізгі мотивтер мынадай: мекеннің құрылуына алғашқы бір
тұрғынның негіз болуы; мекеннің құрылуына екі/үш ағайынды адамдардың негіз болуы.
«Алғашқы тұрғын – тікелей ата-баба» мотиві ата-баба культінен хабар береді. Ата-баба
культі мифологиялық универсалия ретінде халық мәдениетінің бүкіл саласында көрініс
тапқан. Ата-бабаны ұлықтау – фольклордағы ежелгі әрі тұрақты мотив. Бұл алғашқы
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қауымдық дәуірден бастау алып, бүгінгі күні де өз күшін жойған емес. Мекеннің негізін
қалаған адам қайтыс болса, оның мазары сакральді саналатыны – осының айғағы.
Мекенге қоныстану мотивінен қонысқа/құрылысқа орын таңдау мотиві туындайды.
Мұндай ғұрыптың қайнар көзі сонау ескі заманда жатыр. Чуваш фольклорында
жануардың басшылығымен қоныс табу мотиві кең таралған. Ғұндар дәуірінде ежелгі
чуваштар қасқырды жануар-тотем ретінде ұлықтаған. Түркі тайпалары үй жануарларының
көптеген атаулары мен оларға қатысты әдет-ғұрып, наным-сенімді өздеріне ендіргеннен
кейін чуваш топонимикалық аңыздарында қасқырмен бірге басқа да жануар-тотемдер
бейнесі көріне бастады. Мәселен, вакар (өгіз) бейнесін айтуға болады. Кейінгі дәуір
аңыздарында өгіз бұғы секілді халықты немесе тайпаны өзінің соңынан ертіп, құтты
мекен таңдауға бас болады. Мұндай мотив түркі халқының көбінде кездеседі.
ХХ ғасырдың 60 ж. дейін башқұрт фольклорындағы ертегілік емес проза арнайы
зерттеу нысанында болған жоқ. Әпсана, аңыз, хикаялардың үлгілері тарихиэтнографиялық жұмыстар құрамында «предание», «сказание», «рассказ», «поверье»,
«небылицы» (П.И.Рычков), «предание», «легенда», «хроника» (М.В.Лоссиевский),
«мифологический рассказ» (А.Алимгулов) деген терминдермен кездесті.
Башқұрт ертегілік емес прозасының жанрлар жүйесінде аңыздар негізгі орынға ие.
Өткен заманның оқиғалары мен өмір сүрген адамдары туралы эпикалық баяндама
жасайтын аңыздар башқұрт тілінде «риүәйәттәр» деп аталады. Халық арасында оны
«тарих», «хикәйәт» деп те атайды.
Оқиғаны шынайы мазмұны баяндаудың дәстүрлі әдістері арқылы іске асырылады.
Мәселен, орындаушы аталған «тарихтың» «есте жоқ ескі заманда», «ескі уақытта», «ерте
заманда» немесе белгілі бір уақытта («Шыңғысхан заманында» [4, 234], «Орыстардың
Қазан хандығын билеген заманда» [4, 237], «Бес жүз жыл бұрын») [4, 240], нақты бір
жерде («Сармасан жағалауында» [4, 250], «Салауат ауылында» [4, 257]) болғанын және
есімдері елге белгілі, өмірде болған адамдармен (Ақай-батыр, Қарасақал, Құрсай-батыр,
Боран-батыр, т.б.) байланысты етіп айтады. Сонымен қатар мекеннің жағдайы мен ісәрекет уақыты да нақтыланады: «Ақеділдің оң жағалауында, Мойнақташ пен Азанташ
арасында сандыққа ұқсас үлкен бір төбе бар...» («Һандыхташ» - «Сандықтас») [4, 65].
Аңыздардың біраз бөлігі мекендік сипатқа ие. Белгілі бір тайпаның, рудың шығу тегі
туралы халық туындысы олардың мекен еткен жерінде кеңінен таралған ("Биресбаштар
араһы", "Шайтандар араһы") [4, 284]. Салауат Юлаев сынды атақты тарихи қаһарман
туралы аңыздар әр аймақта кездеседі. Бірақ батырдың туған жері – Башқұртстан
Республикасындағы Салауат ауданында өте кең таралған.
Құрылымдық жағынан аңыз-риүәйәттәр әр түрлі. Көлемі жағынан шағын болса да,
мағлұматтық қызметі орасан зор болатын аңыздар бар («Салауат ғаиләһенең» – «Салауат
жанұясының қаза болуы» [4, 274], «Салауат күпере» – «Салауат көпірі» [4,280]). Жалпы,
аңыз-риүәйәттәр қатарында сюжеттік баяндау – фабулаттар басым боп келеді. Олар бір
эпизодты болуы («Салауат менән Караһакал» [4, 271], «Абласкин-Яуымбай» [4, 330]) не
бірнеше эпизодтан құралуы («Мырзағол» [4, 215], «Кәнифә юлы» [4, 229], «Салауат менән
Балтас» [4, 220], т.б.) мүмкін. Көнекөз қариялар қандай да бір оқиғаны айту барысында өз
ойынан кейбір детальдар қосуға бейім. Соның бір үлгісі – «Бөрйәндәр хан замандарында»
аңызы [4, 164]. Бөрйәндәр мен қыпшақтар тайпасы туралы толық сипаттама,
Шыңғысханның ғажайып тууы туралы фантастикалық мәліметтер, оның бұл тайпалар
жеріне соғыспен келуі, моңғол ханының жергілікті тұрғындармен, басшылықпен қарымқатынасы, башқұрттардың және басқа да түркі тілдес халықтардың исламды қабылдауы,
топонимдік және этнонимдік түсіндірмелер – барлығы бір мәтінде үндестік тауып, оның
жанрлық негізін сақтаған.
Аңыз қаһармандары ретінде белгілі тарихи оқиғаларға қатысқан адамдар (Салауат
Юлаев, Кинзя Арсланов, Емельян Пугачев, Қарасақал, Ақай, т.б.), ерекше ісәрекеттерімен танылған, тағдыр талқысына тап болған (зорлықпен күйеуге шыққан
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қыздар, кемсітуге душар болған келіндер), келеңсіз істері мен теріс пиғылдарымен көзге
түскен жандар да көрінеді. Кейіпкер бейнесінің ашылуы, оның қаһармандық, драмалық,
сентиментальдік, сатиралық сынды көркемдік пафосының айқындалуы образдың мінез
сипатымен, оның фольклорлық дәстүрге сай суреттелуімен, орындаушының жеке
көзқарасымен, талантымен, шеберлігімен өлшенеді.
Башқұрт халық прозасындағы аралас типтердің қатарында «риүәйәт-легенда», яғни
аңыз-әпсана деген жанрлық түр бар. «Шындық негізде пайда болған аңыздар уақыт өте
келе реалдық қалыптарын жоғалтып, ойдан шығарылған мотивтермен толықты. Бұл
аралас жанрлық формалардың қалыптасуына әкелді» [5, 14]. Мұндай шығармалардың
тарихи-қаһармандық болмысы фантастикалық элементтермен өріліп отырды. Мысалы,
Салауат Юлаевтың Қырмасақал «патшамен» күресі туралы аңыз-әпсананы келтіруге
болады [4, 256].
Татар фольклортану ғылымында жанрлардың бөлінуіне қатысты қабылданған ортақ
жүйеге және қарастырылған біршама материалдарға сүйенсек, ертегілік емес прозаны
құрайтын жанрлар мыналар:
- Риваятьләр (аңыздар)
- Легендалар (әпсаналар)
- Мифологик хикәятләр (мифологиялық әңгімелер)
Татар фольклортану ғылымында аңыз бен әпсананы бір жанр аясында тоғыстырған
ой-пікірлер де болды. Мәселен, өткен ғасырдың 20 ж. зерттеушілер Г.Рахим және
М.А.Васильев: "Преданиями или легендами называют рассказы и сказания, бытующие в
народе и повествующие о каком-либо событии или происшествии. В народной среде
сказка считается литературной вещью, не имеющей основания, тогда как легенды
принимаются за правду и рассказываются как быль" [6, 50].
Татар фольклортануында аңыз бен әпсана жанрын даралау мәселесіне ғалым
Н.Ф.Ибрагимовтың мақаласы арналған. Онда автор легендаларға (әпсаналарға) «халықтың
ежелгі наным-сеніміне (жердің жаралуы, адамдар мен жануарлардың пайда болуы, өзге
бір әлем (потусторонний мир), ақыр заман, киелі күш, табиғат рух-иелері, жер асты, жер
мен су тұрғындары) негізделген діни, магиялық және кереметтік (божественный)
сипаттағы ертегілік емес проза туындысы, ал шындық оқиғалар мен фактілерге
негізделген тарихи сипаттағы эпикалық туындылар, құрамындағы қиял мен фантастика
элементтеріне қарамастан, аңыз жанрына жатады» [7, 219].
Татар ертегілік емес прозасының ең көп таралған жанры - риваятьләр (аңыздар).
Риваятьләр (аңыздар) – өткен күннің реалды адамдары мен оқиғалары туралы әңгімелер.
Эстетикалық функциясы айқын көрінетін дәстүрлі фольклор үлгілерінен – ертегіден,
бәйіттен, өлеңдерден және басқалардан ерекшелігі – танымдық функция атқаратындығы
болып табылады. Бұл факт олардың көркемдік құрылымына өз әсерін тигізді. Өйткені
татар аңыздары көркемдік тұрғыда еркін әрі өте тұрақсыз композицияға ие. Оларда
ертегілер мен бәйіттерге тән арнайы поэтикалық формалар, тіркестер жоқ. Құрылымдық
жағынан алуан түрлі болып келеді. Риваятьләрдің көпшілігі қаһарманның өмірінен
алынған бір эпизод немесе соған қатысты оқиға жөнінде баяндалатын қысқа әңгімені
құрайды (Ақай көлі, Рахманқұл ата, Баязит орманы және т.б.). Кейбір сюжеттерде
орындаушы қаһарман не елдімекен тарихы туралы өзіне белгілі барлық мәліметтерді
келтіреді (Пугачев туралы марқұм әкенің әңгімесі, т.б. [8, 103]).
Аңыздар ұрпақтан ұрпаққа берілу арқылы өзінің алғашқы тұр-тұлғасын жоғалтып
отырды. Оларға бірте-бірте көркемдік қиял араласа бастады. Бұл әсіресе, халық өмірінде
шынайы түрде орын алған фактілерді жалпылау және типтендіру жолымен пайда болған
«ортақ», «көшпелі» фольклорлық сюжеттер мен мотивтерден көрінді (Пугачев, Аит бабай,
т.б.).
Көркемдік қиял аңыздарды ертегілермен жақын етеді. Алайда аңыздардағы қиял
көбінесе реалды сипат алады.
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Татар аңыздарының екінші ерекшелігі – мекендік нақтылығы: Бұлғар қ. (Бұлғар
қаласы қалай пайда болған [8, 264]), Буляр қ. (Булярдың өртенуі [8, 254]), т.б. Оқиға
уақытын көрсетуі: "Пугачев заманында" (Юлай қайыңы [8, 301]) және т.б.
Үшіншіден, аңыздарда қандай да бір фактілер туралы айтылып қана қоймайды,
олардың себептері түсіндіріледі. Бұл, әсіресе, елдімекен және ауылдардың тарихын (авыл
тарихлары) баяндауда кездеседі. Қысқаша айтатын болсақ, орындаушы аңызды баяндау
барысында келесі сұрақтарға жауап беруі қажет: елдімекен қашан, қайдан және неліктен
пайда болды және оның атауы нені білдіреді: «Иван Грозный Қазанды алған уақытта
татарларды қуып жіберген. Дәл сол кезде осы ауылға қоныстанып, негізін қалаған»
(Чувашиле [8, 223]); «Кукмордан көшіп келгендер – қысым көрген адамдар еді. Олар
христианданудан қорқып, қашып келген» (Байрака [8, 220]); Алпамша ата осында көшіп
келіп, қоныс жайған...Осыдан кейін бұл ауылды Алашайка деп атап кеткен» (Мазарбаши
[8, 215]). «Сюниден адамдар келіп, су сұрады. Су қатты болатын. Содан шешім
қабылдадық: бұл ауылдың аты Қатмыш болсын» (Қатмыш [8, 256]).
«Орындаушының айтқан аңызының шындығын растау үшін ақсақалдарға, олардың
әкелері мен аталарына сілтеме жасалады. Дәл осындай сілтемелер аңыздардың жанрлық
қасиетіне айналды» [9, 27].
Татар аңыздарының бір қатарында орындаушының ата-бабалары тұтас тізім
бойынша айтылады. Орындаушы өзінен бастап аңызды алғаш жеткізген бабасына дейін
толық атап береді: «Маған мұны атам Фахрутдин айтты. Оған оның әкесі Ғабдулла, оған
оның әкесі Ғазим жеткізген. Ғазимнің әкесі – Илчегүл, Илчегүл әкесі тағы Ғабдулла.
Ғабдулла бұл оқиғаны Ғазимнің атасына айтқан. Бақтияр Қанқаев туралы бұл әңгімелер
Ғабдулланың атасынан тараған» («Бақтияр Қанқаев») [8, 185]. Көп жағдайда татар
аңыздарында жазба деректер көзіне: ауыл тарихына, шежіреге, сыйға тартылған
жерлердің жоспарларына, патша тарту еткен, алайда жоғалған мақтау қағаздарына сілтеме
жасалады («Қотлымбет» [8, 200], т.б.). Атап көрсететін жайт: шежіре, жазба тарих, т.б.
туралы татар аңыздары шындыққа анағұрлым жақын. Өйткені оларға көптеген
археографиялық қазбалар дәлел бола алады. Бұдан аңыздар мен жазба дерек көзінің тығыз
байланысын аңғарамыз.
Татар фольклортануында қалыптасқан аңыздардың тақырыптық түрлерін
төмендегідей атауға болады: тарихи, топонимикалық, ән мен саздың пайда болуы
жөніндегі аңыздар, халық мейрамдарының (жиындардың) пайда болу тарихы туралы
аңыздар, тұрмыстық, татар ағартушылары (Ақмолла, Утыз Имяни және т.б.) туралы
аңыздар [10, 14].
Таралу сипаты бойынша аңыздар жалпы және жергілікті болып бөлінеді. Мәселен,
бұлғарлардың исламды қабылдауы, бұлғардың киелі тұлғалары туралы аңыздарды тек
Татарстаннан ғана емес, сондай-ақ татарлар тығыз орналасқан Ресейдің көп аймақтарынан
да кездестіруге болады. Мұны былайша түсіндіруге болады:
1. Бұлғар қалашығы сонау Қазан хандығы дәуірінен мұсылмандардың ғибадат
ететін орны болып табылады. Бұл жерге татарлар әр аймақтан қажылыққа барған іспетті
жиналатын.
2. Аңыздар Шарафутдин Муслимидің «Тәварихы Болгария» кітабы арқылы таралып
отырды. Бұл төңкеріске дейінгі татар ортасында өте танымал болған еді.
Қорыта келе, фольклорлық прозаның басқа жанрларына қарағанда аңыздың
танымдық қызметі айқынырақ екенін көреміз. Ол елдің өткен тарихынан, өмірінен
мағлұмат береді, яғни аңыз жұрттың білімін көбейтеді. Аңыз – халықтың өзі айтып берген
ауызекі тарихы десе де болады.
Аңыздың баяндалатын оқиға тек ұлттық сипатта болып, белгілі бір жерге ғана
байланысты болып келеді. Тек жергілікті тарихтың ғана оқиғасы әңгімеленеді.
Ескеретін жайт – бір аймақта отырған екі халықтың аңызы бір-біріне ауысуы мүмкін,
бірақ ол кең жайылмайды. Сонымен қатар көрші тұрмайтын әр жақтағы екі-үш елдің де
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аңыздары ұқсас болуы ықтимал. Алайда, мұндағы ұқсастықты тарихи-типологиялық деп
білу керек, өйткені тұрмыс-тіршілігі, жүрген ортасы, наным-сенімдері ұқсас елдерде бір
типтес сюжеттер пайда бола беретіні белгілі. Сөйтіп, аймақтық жағдайға байланысты
туған сюжет өзінің тарихи-стадиялық сипаты жағынан «халықаралық» болып көрінеді.
Сонымен қатар жоғарыда келтірілген түбі бір түркі халықтары да ортақ сюжеттерге ие.
Бұл туысқан елдердің көне аңыздарынан жақсы көрінеді.
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РЕЗЮМЕ
Объектом исследовательской работы является жанр предания в фольклоре тюркских
народов. Цель статьи - анализ жанровой характеристики, поэтических особенностей и функций
преданий тюркских народов (казахи, чуваши, башкиры, татары).
RESUME
The object of the research is the genre of legend in the folklore of the Turkic peoples. The aim of
the article determines the analysis of the genre characteristics, poetic peculiarities and functions of the
legends of the Turkic peoples (the Kazakhs, the Chuvashs, the Bashkirs, the Tatars).
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ӘОЖ 8.80.808.808.1
Аннотация
Мақалада Ұлы Абай туындыларындағы
өмір-өлім философиясы әлемдік ойшылдармен
қатар
қарастырылған.
Тұлға
бойындағы
жақсылық-жамандық қасиеттері және өмір
философиясының әдебиеттегі көрініс табуы
туралы сөз болады.
Түйін сөздер: өмір-өлім, философия,
адамгершілік, имандылық, индивид, ақиқат
жолы.

А.Е. Алимбаев
Еуразия гуманитарлық институты,
магистр

Г.А. Сейсембай
Қостанай мемлекеттік
педагогикалық институты,
аға оқытушы

Абай
шығармаларындағы
өмір-өлім
философиясы

Жалпы бүкіл ғылым саласына тән орталық
проблема адам болып табылады. Индивид тұлға. Индивид – адам тумысының жеке өкілі.
Индивид-өзінің физологиялық және психологиялық ерекшеліктеріне қарай қайталанбайтын
қасиеттері бар нақты адам.
Адам
ерекше,
бірегей,
қайталанбас
қасиеттеріне
қатысты
дара
жаратылыс.
Сондықтан «даралық» деген сөзге «жарқын»,
«қайталанбас» деген эпитеттер сәйкеседі.
Өмірдің мәні өмірдің өзінде. Адам өмірі
өзінше құнды. Өмірді бағалап, сүйіп, оны өзгелер
үшін де жақсарта түсуге ұмтылу керек.
Ғұмырдың мәні туралы тек өз өміріңді емес,
өзгелердің өмірін де құрметтеген кезде ғана
айтуға болады. Адамның әлеуметтік мәнінен
әрбір адамның өз қабілеттерін жан-жақты
дамытып, өз мүмкіндіктерін жүзеге асырып,
қоғамдық процеске, оның мәдениетіне жеке
үлесін қосуы қажеттігі дәйектеледі.
Адам жеке тұлға ретінде өз істері арқылы
көрінеді де, халықтың жанында тек «ақиқат
жолында» ғұмыр кешіп, «ақиқат жолында»
жасап, «ақиқат жолында» әрекет етуші ретінде
ұзақ сақталып қалады. Әрине, әрбір адам өз
өмірінің
мән-мақсатын,
құндылығын
өзі
айқындайды. Әрбір индивидтің әр кезеңдегі
өмірдің мақсат-мәнін түсінуі бірдей болмайды,
ол өзгеріп отыруға икемді келеді.
Сөйтіп Софоклдің «Дүниеде таңқаларлық
нәрселер көп, ал олардың ең ғажабы – Адам»
деген тұжырымдамасына қосылуға болады.
Жалпы, адам өмірінің мәні, өмір мен өлім
проблемасы – ғылымдағы мәңгілік тақырыптардың бірі. Әсіресе, қазақ философиясында бұл
тақырып терең зерделенген. Мысалы, өлімді
өнердің күшімен кідірткен Қорқыт Ата
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ұлағатының өзі әлемдік философиядағы мәңгілік проблеманың өзгеше шешімі болып
табылады.
Иә, адам – жер бетінің қонағы. Қазақ халқы бұл ақиқатты «өзекті жанға бір өлім» деп
қысқа да нұсқа тұжырымдаған.
Жалпы, Шығыс философиясында, оның ішінде қазақ философиясында да, адам
баласының ертеңгі «бір өлім» туралы ойлануы оның имандылыққа, ізгілікке бет
бұруының өлшемі ретінде қарастырылады. Өлім туралы ойланған адам сатқындық пен
арамдық жасамайды, бұл пәнидегі ғұмырын мәнді өткізуге ұмтылады [4].
Зерделі Абайды көп толғантып, ойға қалдыратын нәрселер – табиғаттың құпия
сырлары, олардың арасында адам санасынан тыс болып жататын құбылыстар, адам көзіне
көрінбейтін байланыстар, адамның соларға тәуелділігі, кейде тіпті дәрменсіздігі, адам
өмірінде уақыт ырқымен болатын өзгерістер, тағы сол сияқты мәселелер.
Соларды ой сарабынан, сана сүзгісінен өткізіп, өмірде өзі куә болған, бастан өткізген
жәйттердің себеп-салдарын салмақтап, олардың өз түйсігіне тигізген әсерлерін қайта бір
сезінгендей күй кешкен кездерінде ақын Адам, Өмір, Уақыт туралы терең тебіреніске
түседі. Айналада болып жатқан немесе өтіп кеткен бір оқиғалардың әсерімен өмірдің көп
жайлардағы баянсыздығын, адамдар тіршілігіндегі көп әрекеттердің мағынасыздығын,
байлаусыздығын, ойлап торығады.
Абайдың ғұмыр жайлы жазған өлеңдері: «Сап-сап, көңілім, сап көңілім!», «Балалық
өтті білдің бе?», «Жас қартаймақ, жоқ тұрмақ, туған өлмек», «Тоты құс түсті көбелек»,
«Сағаттың шықылдағы емес ермек», «Ой, дәурен өмір емес, бір көрген түс», «Көк тұман алдыңдағы келер заман.», «Өлейін деп өлмейді, өлерлік жан», «Есінде бар ма жас күннің»,
«Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» т.б. туындыларын жатқызуға болады.
Абайдың ғұмыр диалектикасында "мен" және "менікі" деген философиялық ұғымдар
кездеседі. Мұңдағы "мен" - адам жаны, тәні, физикалық денесі, тән - табиғи нәрсе - тозады,
өледі, жан - рухани нәрсе - тозбайды, өлмейді, мәңгілік дегенге саятын сияқты. Оның
пікірінше, "мен" мен "менікінің" ажырасуы - өлу емес, МҰНЫ адамның мән - мәнісінің, түн
болмысының бір сападан екінші сапаға ауысуы, яғни тән мәйіт болып бҰЛ дүниеде
қалғанда жан рух болып басқа мәңгілік қонысқа, орынға көшуі деп түсіну кисынға
келеді», - деп жазады абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов [2].
Өлсе өлер табиғат, адам өлмес.
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес.
"Мені" мен "менікінің" айрылғанын
Өлді де ат қойыпты өңкей білмес.
Ақыл мен жан «мен» өзім, тән-менікі,
"Мені" мен "менікінің" мағынасы - екі.
"Мен" өлмекке тағдыр жоқ әуел, бастан,
"Менікі" өлсе өлсін, оған бекі [1, 120].
Олай болса, бұл дүниеде, нәпсі тән құзырларын шамасыз күйттей бермей, адам
ғүмырының негізгі мән-мәнісі - әділет, арлылык, махаббат, шапағат т.б. мәңгілік, рухани
қазына жиып-теріп өтуді өсиет етеді ойшыл ұстаз. Адами қасиеттерді бойға сіңіре білу
ата-ана берген тәрбиеге байланысты деп ойлаймыз.
Шырақтар, ынталарың, "менікінде",
Тән құмарын іздейсің күні-түнде
Әділеттік, арлылық, махаббат пен
Үш жолдасың қабірден әрі өткенде
Адам ғапыл дүниені деп менікі.
Менікі деп жүргенің бәрі онікі.
Тән қалып, мал да қалып, жан кеткенде,
Сонда ойла, болады не сенікі? [1, 69]
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Ескі философиялық еңбектерде табиғат өлсе де адам өлмейді деп, осы екеуін бірбіріне қарама-қарсы қою кездеседі. Мысалы, Сократ адамды табиғатқа қарсы қойып,
әділдік, ізгілік секілді адамның жақсы қасиеттерін зерттеу қажет те, ал табиғатты зерттеу
деген көңіл бөлуге тұрмайды деп санаған.
Ал діни кітаптарда адамның денесі, табиғаты мен оның жаны екі бөлек алынып, адам
өлгенде тәні топыраққа айналады, күнәға бату, арамдану, жексұрындық тәнге, денеге
байланысты, жоғалтатын сол тәні, денесі, ал жаны өлмейді деген түсінік орын алған. ХІ
ғасырда өмір кешкен Византия жазушысы Филипп Пустынниктің «Зерцало» атты белгілі
кітабында осындай пікір айтылған. Табиғат өзгереді, құриды, мәңгі өзгермейтін жаратушы
бір алла ғана деген ұғым кейінірек Еуропада таралған. Сонымен қатар жақсы адамның өзі
өлсе де, жаны өлмейді деген пікірді философтар да айтқан.
Абай туындыларындағы осыған орайлас пікір «адам өлсе де, кейінгіге айтқан сөзі,
қалдырған өсиеті мен өнегесі өлмес» деген тұжырымға саяды.
Ғұмыр мен ажал тұтастығы, "біреуге жай, біреуге тез" келетін қаза басқа түскен
шақтарда болған іске болаттай болып, "қайғы келсе - қарсы тұру" керектігі сияқты тоқтамбайламдар Абайдың сүйікті перзенті Абдрахман қайтыс болғандағы жоқтау, жақындарын
жұбату өлендеріне де өзек болады.
Мәселен,
Ажал тура келген соң,
Шыдатпайды берікті.
Ғариптікке көз жетті,
Алғаннан соң серікті.
Өмірін берген құдайым,
Ажалын да беріпті.
немесе:
Ұмытқаның жарамас
Жаратушы кұдайды.
Халық билеген патшалар
Уақыты жетсе құлайды,
Дәл уақыты жеткенде,
Талайдың гүлі қурайды,
Расулді алған бұл өлім,
Кімнен жөнді сұрайды [1, 82], - дегендер сияқты.
«Абайдың өзінен бұрынғы белгілі ғалымдардың, ойшылдар мен философтардың
пікірлерімен еңбектерімен таныс болғандығы өзінің өлеңдерінде, қарасөздерінде кейбір
сөздерді жай күнделікті айтылатын мағынасында ғана емес, жүйелі ғылыми ұғым
(категория) дәрежесіне көтере түсініп, солай қолдануынан анық көрінеді» [3], - дейді
ғалым З.Ахметов.
Осы пікір Абай философиясының, ондағы қолданған әр сөздің мән-мағынасы терең,
әріжүйелі түрде сараланған.
Өлім - өмірдің, тірліктің соңы. Ал өмір – ақын ұғымында, ақыл табу, еңбек ету, адал
жүру, шын пейілмен сүйе білу. Тірлікте осы адами асыл істер өз деңгейінде көрініп жатса,
ақын өлімді көп айтпас еді. Ақын жиі айтатын өлім кісіге қасиет сақтауды үйретеді, кейде
мәжбүр етеді. Абайдағы өлім – көбіне қазақты мәжбүр етіп түзеудің құралы екендігін
аңғарамыз.
Әдетте ақылсыз, ойсыз күйкі адам өлімнен қорқады. Абайдың өлімді қорқыту
құралы етіп адами қасиеттері жетілмеген адамдарға қарсы қолдануында осындай мән бар.
Ал адамгершілік мұратының шынайы көрінісіне айналған ұлы Әбіш туралы өлеңдерінде
өлім алдындағы үрей, қорқыныш сейілгендей болады. Өлім алдындағы қайғықорқыныштан сиреп қалмай, адами асыл қасиетіңді сақтап қалу – бірегей жандардың ісі.
«Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ» деп ақынның өзі де айтады. Ал үміт күткен,
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адамгершілік қасиеті мол, ақылды да парасатты ұлы Әбіштің қазасына қатысты туындаған
өлеңдерінде ақын тарапынан ерекше ой түйіліп, өзгеше пікір айтылады.
Ақын тірлікте қылған әрекеті үшін ұрпақтар алдында ақталмақшы емес. «Қап,
әттегене» - дейтіндей өкініші де жоқ. Жалғыз-ақ, келер заман иелерін әділетке жүгінтіп,
басындағы мұңы мен зарын түсіндіріп кетпек. Өз заманында көрген қоқайының аз
болмағанын айтып, болашақтың талқысынан ада қылуды өтінбек.
Ішім толған у мен өрт, сыртым дүрдей,
Мен келмеске кетермін түк өндірмей.
Өлең шіркін - өсекші, жұртқа жаяр.
Сырымды тоқтатайын айта бермей [1, 56], - деген Абайдың кейінгі ұрпаққа айтып
кеткен өнегелі сөзі мәңгілік мәнін жоймайды.
Абайдың пайымы бойынша, адам - пенде, оның бұл дүниеде үзақ та қызық ғұмыр
сүре бергісі келеді, алайда табиғат заңын ешкім аттап өте алмайды, жастық кетеді, өмір
жәрмеңкесі көрген түстей өте шығады. Көңіл құлазиды, қиындығы мен қызығы
қосарланған өткен шақ - сағыныш, аңсар көгінде алыстағы сағымдай елес беріп есте
қалады.
Есінде бар ма жас күннің.
Кімді көрсең - бірі дос.
Махаббат, кызық, мал мен бақ
Көрінуші еді досқа ортақ.
Үміт жақын, көңіл ақ
Болар ма сондай қызық шақ?
Құдай-ау, қайда сол жылдар.
Махаббат қызық мол жылдар?!
Ақырын, ақырын шегініп.
Алыстап кетті-ау құрғырлар [1, 37].
Абай мұрасынан анық байқалып, аталмыш тақырыптағы өлеңдерінде негізгі идеялық
түйін болып тұрған мәселе – «өлмек үшін туғансың, ойла, шырақ» деген пікір деуге
болады. Өмірге келгеннен соң, кетер күннің де бар екендігін, адамның бұл дүниеге бес
күндік қонақ екендігін естен шығармау, олай болатын болса өлшеулі ғұмырды адам деген
атқа лайық өткізуді, өзің өлгенмен соңыңда өлмес істерің мен мәңгілік сөздерің
қалатынын дана да дара Абай өз өмірімен-ақ дәлелдеп кетті.
Адам өліп, шіріп кету үшін емес, өндіру үшін туады. Адам құр бос жүру үшін емес,
өзі қуана алатындай ұлы және даңқты істерге ұмтылу үшін, сондай-ақ жетілген
қайырымдылығын пайдаланып, бақыт табу үшін туады. Жеңілгісі келмейтін адам жеңіске
тез жетеді. Тағдыр тәлкегіне тек бағынуға дағдыланғандар ғана төзеді (Гуманист, философ
математик, сәулетші Л.Альберти) [4].
Дүниеде өзгермейтін, бір қалыпта тұратын ешқандай құбылыс жоқ. Адамның
тіршілігінде де қиын-қыстау, тіршіліктің шарты-сүйіну, күйіну, жеңілу, жеңу. Кейде өмір
жазығын сары далада жүргендей сайрандасың, кейде шатқалдарынан сүрінбей өтуге тура
келеді. Сөйтіп, кейде жазылып жадырасаң, кейде жабығып, қамығасың. Өмір күрессіз,
тартыссыз, зырғып өтер жылтыр мұз тақта емес деген ой түйеді ақын.
Қазақтың «Қамшының сабындай қысқа ғұмыр» деген сөздің идеясын Абай өз
туындыларында кеңінен қолданып, келешек ұрпаққа өшпес те, айқын із қалдырған ойшыл.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается проблема философии жизни и смерти в произведениях
Великого Абая наряду с мировыми мыслителями. А также затрагиваются положительные и
отрицательные качества в облике человека, освещаются проблемы философии в литературе.
RESUME
The problem of philosophy of life and death in the Great Abay’s works is considered in this article,
along with the world thinkers. Positive and negative qualities of human images are also touched on. The
problems of philosophy in literature are lighted up.
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сөздігіндегі әдеби
норма мәселесі

Аннотация
Мақалада әдеби тілдің негізін құрайтын басты
арналардың
бірі
–
ұлы
ақын-жазушы
шығармаларының сол кезеңдегі әдеби тіл мен
жалпыхалықтық тілдің қолданым ерекшеліктерінен
хабар беретіндігі, олардың әдеби тілімізге қосар
үлесі және әдеби норма мен нормативтілік мәселесі
қарастырылады. Сонымен қатар қазақ әдеби тілін
ұлттық әдеби тіл дәрежесіне көтеру үшін, оны жанжақты дамыту үшін Абай шығармаларының қосқан
үлесі жөнінде баяндалады. Автор жазушы
шығармалары тілі сөздігінің басқа сөздіктерден
ерекшеліктерін, әдеби тілді қалыптастыру‚ оны
байыту‚ ең бастысы - оның байлығын оқырманның
жақсы
меңгеруі,
түсінуі
мақсатымен
жасалатындығын отандық және басқа халықтардың
зерттеушілерінің ғылыми еңбектеріне сүйене
отырып, салыстырып талдайды.
Түйін сөздер: лексикография, жазушы тілі
сөздігі, әдеби норма, әдеби тіл, жалпыхалықтық тіл,
ұлттық әдеби тіл, норма, нормативтілік.
Әдеби тілдің негізін құрайтын басты
арналардың бірі – ұлы ақын-жазушылардың
шығармалары екендігі ақиқат. Ол шығармалар сол
кездегі әдеби тіл мен жалпыхалықтық тілдің
қолданым ерекшеліктерінен хабар береді, ұлттық
тілдің сол кезеңдегі құрамы мен құрылымдық
ерекшеліктерін айғақтайды, тілдің тарихи даму
жолындағы заңдылықтарды анықтауға жағдай
жасайды,
ақындық
өнердегі
заңдылықтарды
белгілеуге, дәстүрдегі сабақтастықты айқындауға
мүмкіндік береді. Жазушы (ақын) тілі сөздігінде
автордың шығармашылығы мен зертханасы тұтас
күйінде, толық көрінеді. Автордың барлық
шығармаларындағы (поэтикалық, прозалық, драмалық, т.б.) сөзқолданым үлгілері жүйелі түрде
беріледі. Мұның өзі оның жеке шығармалары
арасындағы ой, образ сабақтастығын айқындауға
мүмкіндік берері сөзсіз. Мұндай еңбектер тіл
тарихын
зерттеушілер,
жеке
ақындардың
шығармашылығын зерттеушілер, жалпы ұлт тілін
оқытушылар үшін өте құнды болмақ. Бұл сөздіктің
әсіресе ұлт тілінің әдеби түсіндірме сөздігін жасауда
қажет болары анық. Себебі әдеби үлгілерден
жалпылама қолданымға арналған түсіндірме сөздік
үшін алынатын дәйектеме материал осындай ақынжазушылардың шығармаларын тұтастай қарастыра-
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тын анықтамалық еңбектер негізінде, салыстырыла, салғастырыла, екшеле отырып,
сұрыпталып алынғаны жөн болады.
XX ғасырдың 50-60-жылдарында Абайдың әдеби мұрасын игеру, оның қазақ әдеби
тілін дамыту жөніндегі қызметін айқындау мәселелерін жалпылай да, арнайы да зерттеу
өрши түсті. Академик Р. Сыздықтың жазуы бойынша, проф. Қ.Жұмалиевтің «Абай
поэзиясының тілі» атты монографиясынан [1, 150] басқа Абай шығармаларының тіліне
арналған жеке көлемді еңбектер жоқ болғанмен, қазақ ғалымдары әр кезеңде, әр тұста
Абайдың қазақ жазба әдеби тілі тарихындағы атқарған рөлі мен алған орны туралы сөз
етіп келді. Бұл ғалымдардың кейбіреулері жеке мақалалар арнап [2, 29-44; 3, 15-21] сөз
еткен болса, оларға қосымша, Абай шығармаларының текстологиясы туралы жазылған
Қ.Мұхаметхановтың монографиялық еңбегі [4, 11], сондай-ақ, Р.Сыздықованың «Абай
шығармаларының тілі» (1968) және «Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы» (1971)
атты монографиялары жарық көрді [5, 11; 6, 15]. Аталған монографиялардың
алғашқысында Абайдың әдеби мұрасы қазақ тілі тарихының материалы ретінде зерттелді.
Ақын өлеңдерінің синтаксистік құрылысына арналған екінші монографияда қазақ
өлеңдерінің, оның ішінде Абай туындыларының синтаксистік амал-тәсілдері, ұйқасы,
өлшемі, композициясы және олармен синтаксистік құрылымының өзара байланысы нақты
талданды. Бұл екі еңбекте негізінен Абай шығармалары тілінің лексикасы мен
грамматикасы жүйелі түрде зерттелді, дегенмен, Абайдың шеберлік тәсілдері, даралық
ерекшеліктері, қысқасы, көркемдік дүниесі арнайы талдау дәрежелеріне көтеріле алмаса
да мұнда ұлы ақын поэтикасы мәселелері кеңінен қозғалды.
Абай шығармаларының толық жинағы алғаш 1939 жылы жарық көрсе, М.Әуезовтің
басшылығымен шыққан екінші академиялық басылымы 1957 жылы екі томдық болып
жарияланған болатын. Сөздік осы соңғы басылым бойынша жасалып отыр.
Қазақ әдеби тілін ұлттық әдеби тіл дәрежесіне көтеру үшін, оны жан-жақты дамыту
үшін Абай қандай үлес қосты, қандай қызмет атқарды? - деген сұрауға жауап беру қажет
болды.
Профессор М.Малбақов өз еңбегінде осы норма мәселесіне кеңінен тоқталады.
Ғалымның жазуы бойынша, қазіргі орыс әдеби тілінің сөздігі мәселесін зерттеген
Ф.П.Сороколетов, біріншіден‚ қазіргі орыс әдеби тілі ұғымының хронологиялық шегі
ретінде XX ғасырдың екінші жартысынан бергі кезеңді белгілеуді ұсынады. Екіншіден‚
«қазіргі әдеби тіл ұғымының» міндетті түрде кеңейтілуі қажеттілігін жазады. ХІХ ғасырда
«орыс әдеби тілі» ұғымы мен «орыс көркем әдебиетінің тілі» ұғымдарының ара жігі
ажыратылмай бірге қарастырылып келгендігін‚ ол ұғымдардың бір-біріне сәйкес
болғандығын айта келіп‚ оның басты себебі ол кезеңдегі әдеби тілдің нормаларының
қалыптасуында көркем әдебиеттің шешуші рөл атқарғандығы деген қорытынды жасайды.
Ғалымның жазуы бойынша, «тілдік нормаларға аса зор әсер ететін факторлардың бірі жазу‚ жазба тіл. Себебі жазудың ортақтығы - мәдениет ортақтығына әкеледі. Орта
ғасырлардан бастап өлкемізде араб тіліндегі араб жазулы діни әдебиеттің‚ араб және
парсы тілдеріндегі араб, араб негізді парсы жазулы қисса‚ дастандардың кең таралуы‚ ол
шығармалардың ортаазиялық жазба түркі тіліндегі аудармаларының‚ қайтадан жырланған
нұсқаларының болуы - бір кездері арабы-парсы-түркінің араласа‚ қоян-қолтық
қолданылуының айғақтары іспеттес. Тілдік нормалардың бір түрі – жазба әдеби норма.
Жоғарыда сөз болған жайттар сол кезеңдердегі өзіндік ерекшеліктері бар жазба әдеби
норманың қалыптасуына жағдай жасады. «Құтадғу білік» тәрізді көптеген авторы бар
әдеби‚ шежірелік шығармалар дүниеге келді. Арабы-парсы-түркіні бірдей меңгерген
ғұламалар мен шежірешілердің‚ жыраулар мен жыршылардың‚ ақындар мен
жазушылардың өз кездеріндегі жазба әдеби норманың канондарын ұстанғаны дау
тудырмайды. «Ортағасырлық түркі лексикографиясындағы М.Қашғаридың сөздігінен
бастау алатын көптеген арабша-түркіше‚ түркіше-арабша сөздіктер‚ солардың ішіндегі
«қыпшақ сөздіктері» атанған «Тәржіман»‚ Әбу Хайан сөздігі‚ «Ат-тухфа», «Бүлғат ал-
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мұштақ» т.б. туындылардың өз кезеңіндегі жазба әдеби тілдің канондары негізінде‚ сөздік
жасаудың дәстүрлері бойынша түзілгені белгілі. Ортағасырлық жазба түркі тілінің әдеби
дәстүрі‚ «Ортағасырлық түркі тілінің элементтері»‚ «кітаби тіл элементтері» ретінде
шежірешілердің тарихи еңбектерінде‚ мерзімді баспасөз беттерінде‚ ресми іс-қағаздар
тілінде‚ жыраулар мен жыршылардың‚ шайырлардың жыр-дастан‚ қиссаларында‚ «кітаби
ақындар» тілінде‚ сөздіктердің бірқатарында (И.Лаптев‚ И.Букин‚ Қ.Кемеңгеров‚ т.б.
сөздіктері) жалғасып келгендігі‚ демек‚ тілімізде қолданыста бар құбылыс болғандығы
белгілі» [7, 13]. Академик Л.В.Щерба әдеби тіл сөздігі ұғымын да нормативті сөздік‚
академиялық сөздік ұғымдарына жақын‚ астарлас мәнде қолданады. Еңбектің еш жерінде
олардың арасын ашып‚ айырым белгілерін көрсетпейді. Ғалым түсіндірме сөздіктердің
әдетте әдеби тілдің қалыптасуына‚ нормалануына қызмет ету мақсатымен («Француз
академиясының сөздігі») немесе сол әдеби тілдің белгілі бір себептермен түсініксіз болып
отырған элементтерін айқындау мақсатымен‚ демек бұл жолы да әдеби тілді
қалыптастыру‚ оны байыту‚ ең бастысы - оның байлығын оқырманның жақсы меңгеруі
мақсатымен жасалатындығын жазады. Ғалым академиялық типтегі сөздіктердің
әлеуметтік негізін айқындауда кезігетін қиындықтар қатарына жазба әдеби тіл мәселесін
қосып: «Әдеби тілге әдеби сөйлеу тілімен қатар әдеби жазба тіл де кіреді. Біз өткен
ғасырларда жазылған шығармаларды да оқи береміз. Бірақ солардағы сөздердің көбісін
түсінгенмен‚ оларды ауызекі сөйлеу тілінде айтпақ былай тұрсын‚ жазбаймыз да. Себебі
қазіргі норма басқа» [7] - дейді. Осы орайда Ғылым академиясының А.С.Пушкин
заманынан бергі кезеңді қамтитын «Қазіргі орыс әдеби тілінің сөздігін» шығаруды
жоспарлап отырғанын сөз ете отырып‚ осы идеяны қостайды. Жастардың Пушкиннен
бұрынғы авторларды білмейтіндігіне тоқталып‚ «Әдеби тіл сөздігіне қазіргі ұрпаққа
түсініксіз сөздер кірмеу керек. Пушкин шығармаларында кездесетін сөздерді де сұрыптап‚
қазіргі нормаға қайшы келмейтінін ғана беру керек» - деген қорытынды жасайды.
Ғалымның «Пушкиннен бергі әдебиет» дегенін қазіргі әдеби тіл ұғымында түсінер болсақ‚
«Пушкин шығармаларындағы түсініксіз сөздерді бермеу керек» дегеніне қарап ғалымның
қазіргі әдеби тіл сөздігіне түсініксіз сөзді алуға‚ оған анықтама беруге қарсы екендігін
байқаймыз.
Академик Л.В.Щербаның нормативті академиялық сөздік туралы жоғарыда айтқан
пікіріне қарап алғашқы кезде «бұл жерде қазіргі кездегі жалпы көпшілікке арналған әдеби
тілдің түсіндірме сөздігі туралы ғана әңгіме болып отыр екен» деп ойлауға болады.
Алайда ғалым қазіргі тілдік сананы бейнелейтін академиялық сөздіктер қатарына басқа да
сөздік түрлерін, атап айтқанда, жеке ғылым түрлері бойынша жасалатын салалық
сөздіктерді (медициналық, әскери т.б.) жатқызады. Л.В. Щерба жеке аймақтық тіл
ерекшелігін білдіретін сөздік түрлерін де нормативті немесе академиялық сөздік типіне
енгізеді. Ғалым‚ жоғарыда сөз болғандай‚ салалық сөздіктер мен аймақтық тіл
ерекшеліктерін білдіретін сөздік түрлерін академиялық‚ нормативті сөздіктер қатарына
енгізу арқылы «әдеби тіл» ұғымының аясын кеңітеді. Ал анықтамалық сөздіктер
қатарына‚ жоғарыда аталғандай‚ ұлт тілінің түрлі дәуірлердегі сөйленімін қамтитын‚
тарихи принципке құрылған түсіндірме сөздіктерін‚ жалпыға бірдей энциклопедиялық
сөздіктерді‚ пәнаралық техникалық сөздіктерді‚ таза облыстық сөздер сөздігін (әдеби
тілде қолданылмайтын)‚ жазушы тілі сөздігін т.б. енгізеді. Ғылымның бір саласының
сөздігі нормативті‚ академиялық сөздік болып саналады да‚ пәнаралық яғни салааралық
сөздіктер мен жазушы тілі сөздігі - анықтамалық сөздік болады. Әдеби тілден
айырмашылықтары айқын ажыратылып көрсетілмеген‚ яғни тезаурустық тәсілмен
зерттелген говор тілінің сөздігі - академиялық‚ нормативті болады да облыстық сөздердің
сөздігі - анықтамалық сөздік болады. Бұл жердегі мәселе‚ біздің пайымдауымызша‚
біріншіден‚ нормативтіліктің өлшемі - жалпы халықтық қолданыс (яғни‚ халықтың тілі нормаланған тіл) деген көзқарастың болуына байланысты. Ғалым ешқашан да халық тілін
әдеби тілге қарсы қоймайды. Екеуін шендестіріп қарамайды. Бұл тұрғыдан оның
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көзқарасы көптеген кейінгі зерттеушілердің қөзқарасынан‚ нормативтілікке тек әдеби тіл
талабы тұрғысынан қараушылыққа негізделген‚ диалектілік сөздерді‚ терминологиялық
лексиканы‚ ауызекі тілдегі қарапайым сөздер тәрізді сөз топтарын‚ сөз варианттарын‚ т.б.
сөз топтарын әдеби емес деп бөлектеп қараушылықтан өзгешеленеді. Екіншіден‚ нақты
сала тілінің сөздігі - академиялық‚ нормаланған сөздік болып‚ ал аралас салалық
сөздіктердің - нормаланбаған сөздіктер қатарында аталуы‚ біздіңше‚ ғалымның нақты
ғылым тілінің сөздігін нағыз ғылым тілінің көрсеткіші ретінде бағалауына байланысты
болса керек.
Норма мен нормативтілік туралы жазылған арнаулы әдебиеттің ішіндегі ғылыми
деңгейі өте жоғары еңбектердің бірі - Л.П.Ступин еңбегі [8, 14]. Ғалым норма мен
нормативтілік құбылысының даму жолын ғылыми зердеден өткізеді. Норманы тілдік жүйе
мен сөйленімнің (речь) ара жігіндегі‚ осы тіл өкілдерінің тілдік жүйенің өзіне қатынасын
көрсететін прагматикалық фактор деп біледі. Л.П.Ступин тілдің тек қана әлеуметтік
қатынас құралы еместігін‚ оның көбіне жеке адами‚ кісілік даралықты білдіру құралы
болып табылатындығын‚ алайда‚ кеңестік тіл білімінде әлі күнге дейін норманың
варианттылығына емес‚ оның тұрақтылығы мен міндеттілігіне ерекше көңіл аударылып
келгендігін сөз етеді. Ғалым нормативтілікке байланысты теориялар мен қағидаларға
талдау жасай отырып‚ «нормативтілік тілдің өз табиғатынан келіп шығады» деген
қорытындыны жөн санайды. Осыған қатысты төрт пікірге: 1) аумақтың беделі теориясы;
2) әдеби бедел теориясы; 3) тілдік шарттылық теориясы; 4) жалпылама дағдылы қолданым
теориясына тоқталады. Ғалымның жазуы бойынша‚ аумақтың беделі теориясы норманы
тұрақтандыру‚ бекіту жолындағы негіз ретінде аймақтық диалектіні ұсынады. Yлгі
ретінде‚ әдетте‚ ең беделді диалект алынады.
Әдеби бедел теориясы болса‚ белгілі классик ақын-жазушылардың шығармаларының
тілін үлгілі нұсқа ретінде ұсынып‚ оларды нормативтіліктің негізі ретінде санайды.
Л.П.Ступиннің пікірі бойынша‚ аталмыш дәстүрдің теориялық тұрғыдан байқалатын
кемшілігі: біріншіден‚ ұлы тұлғалардың ұлы шығармалары тілдегі сөздердің мағынасын
айқындауға‚ стилдік өңін ашуға‚ жазба тұлғасын белгілеуге зор үлес қосады. Бірақ сол
сөздердің айтылымын белгілеп бере алмайды. Себебі ол мүмкін емес. Жер-жерде бір
сөздің бірнеше фонетикалық варианты болуы мүмкін. Әр жерде өмір сүретін адамдардың
сөздерді дыбыстап сөйлеу жағынан ерекшеліктері көп болады. Екіншіден‚ бұл теорияны
жақтаушылар классиктердің туындыларының тілі миллион сан халықтың ауызекі сөйлеу
тіліне шешуші әсер етеді деп ойлайды. Шындығында, тілдік норманы жазушылардың
өздері жасамайды. Олар халықтың тілінде бар дайын норманы пайдаланады. Олардың
тілге өң беруі‚ оны әрлендіре түсуі‚ байыта түсуі мүмкін. Бірақ тұтас бір халықтың тілін
нормаға сала алмайды [8, 16]. Ғалым‚ сондай-ақ‚ классиктердің шығармаларының беделін
пайдаланып‚ жазба тілді телегей теңіз халықтың ауызекі сөйлеу тілінен жоғары
қоюшылықтың да қылаң беретінін‚ даналардың да халықтың перзенттері екендігін және
олардың тілінде де белгілі бір дәрежеде өзгешеліктердің‚ жергілікті ерекшеліктердің
болатынын еске салады. Осы жерде ұлы Абайдың тілі туралы А.Ысқақовтың жазғаны еске
түседі. Ғалым, жоғарыда сөз болғандай: «Дүние жүзі тарихында ешбір елде бірде бір
жазушы өз тұсынан жаңадан тіл жасап көрген емес және жасамақшы да емес. Керісінше,
барлық елдердің ұлылы-кішілі жазушыларының қай-қайсысы болсын өз шығармаларын
жазуға жасынан ойының өcyiнe негіз болған, оның өзімен және ойымен бipгe жасасқан ана
тілін төсек еткен» деген еді.
Yшіншіден‚ ғалымның пікірі бойынша‚ тілдің үнемі жаңаруда‚ өзгерісте болатыны
анық. Ал ұлылардың шығармалары ұлы суреткердің қаламынан шыққан туынды
(полотно) тәрізді‚ тілдің бір кезеңдегі ғана жай-күйін сипаттайды. Ғалым әдеби бедел
теориясының төртінші‚ басты кемшілігі ретінде оның тиянақсыздығын‚ ақынжазушылардың кейбір еңбектеріндегі кейбір қиын сөздерді нормативті қолданыс
қатарына қоспаушылықтың барлығын атайды. Ұлы шығармалардың нормативтіліктің
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бекуіне негіз болатынын мойындай отырып‚ алайда‚ олардың тек қана өзіне дейін
қалыптасқан тілдік норманы дұрыс көрсетіп отырғандығын‚ өз қолдарымен жаңадан
норма жасап отырмағандығын қайталайды [8, 17].
Жалпылама дағдылы қолданым (узус) теориясы бойынша‚ тілдік ұжым мүшелерінің
тілінде тұрақты түрде‚ үнемі қолданылатын тілдік құбылыстардың бәрі де нормативті
болып саналады. Бұл теория бойынша‚ тілдік үлгі тілден тысқары болмайды. Ол тілдің
ішінде‚ тілдік тәжірибеде болады. Адамдардың түрлі топтарының тілдік тәжірибесі
әрқилы болатындықтан және ол өзгермелі әлеуметтік сөйленім жағдайына тәуелді
болатындықтан‚ бұрынғы жалпыға бірдей жалғыз дұрыс норма концепциясының орнына
норманың мүлде жаңа түсінігі ұсынылады. Л.П.Ступиннің айтуы бойынша‚ тілдік ұжым
кең ұғымда да (осы тілде сөйлеушілердің барлығы)‚ тар ұғымда да (әлеуметтік топтар‚
аумақтық топтар‚ жас ерекшелігіне байланысты топтар‚ білім дәрежесіне байланысты
топтар‚ білім саласына байланысты топтар т.б.) ұғынылуы мүмкін. Демек бұл жағдайда
нормалардың бірнеше жүйесі болады. Олардың бәрі осы тілдегі нормалардың
архижүйесіне кіреді. Узус теориясы әрбір нақты сөзқолданыста осы архижүйеге кіретін
нормативті варианттардан таңдау‚ таңдағанда белгілі бір нақты әлеуметтік сөйленім
жағдайына үйлесетін‚ осы жағдайда шынымен тиімді болатын вариантты таңдау
мүмкіндігін береді. Аталған төрт ұстанымның да тілімізде негізі бар екендігі‚ бәрінің де
қажет екендігі‚ бәрінің де жақсы жақтарын тіліміздің тұтастығы мен жан-жақтылығын‚
байлығы мен күш-қуатын арттыру қызметіне пайдаланудың керектігі анық. Шамамен XX
ғасырдың алғашқы жартысында жазудың‚ ғылым-білімнің‚ бұқаралық ақпарат
құралдарының бұрынғыдан да шұғыл орталықтануы халықтық тілдің ғылыми тұрғыдан
жүйелене түсуін‚ әдеби тілдің нормалануын тездете түскендігі әркімге аян.
Әдеби бедел ұстанымы қазақтың халықтық тіліне қашан да игі әсер етіп келді.
Бұрынғыдан қалған сөз‚ аталар сөзі‚ көсемдер мен шешендердің‚ билердің‚ жыраулар мен
ақын-жазушылардың сөз саптаулары‚ авторы белгісіз халықтық мақалдар мен мәтелдер‚
нақыл сөздер халық тіліндегі әдеби нұсқа үлгілеріне қызмет етіп келді. Абай тәрізді ұлы
тұлғалардың әсері де өте зор болды.
Лексикографиядағы норма және нормативтілік туралы ғылыми пікірлерді
талдағаннан кейін өткен дәуірдегі одақтық тіл білімінде шешуші рөл атқарған әдеби тіл
нормасы ұғымына қатысты пікірлерді де қорытудың қажеттігі анық байқалып отыр. Орыс
тілі үшін қазіргі әдеби тілдің хронологиялық шегі ретінде А.С.Пушкин заманынан бергі
кезең саналды. Түсіндірме сөздіктерге сол кезеңнен бергі ақын-жазушылардың
шығармаларынан дәйектеме материал алынды. Ол кезеңдегі түсіндірме сөздіктер жазба
мұралардың‚ әсіресе ақын-жазушылар шығармаларының беделіне негізделіп жасалатын
еді. Алайда түркі тілдері үшін қазіргі әдеби тілдің хронологиялық шегі қазан төңкерісінен
әрі асып алысқа кете алмады. Мәселен‚ қазақ әдебиетінде ұлы Абайдың тұлғасы мен
шығармалары төңірегінде қаншама айтыс-тартыстың болғаны белгілі. Ақыры Абай және
Ыбырай шығармаларына‚ көтерілісшіл ақын атанған Махамбет шығармаларына, өткен
дәуірдегі ақын-жазушылардан санаулы тұлғалардың ғана шығармаларына жол ашылды.
Бұл жазылмаған заңдылық болды. Әдеби норманың үнемі өзгерісте болатынын‚ оның
шегі‚ шеңбері үнемі кеңейіп отыратынын‚ жалпы әдеби норма‚ әдеби стиль ұғымдарының
өзі де өзгеріп отыратындығы жан-жақты дәлелденді.
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РЕЗЮМЕ
В статье говорится о том, что произведения великих писателей и поэтов дают полную
информацию об особенностях употребления литературного языка и использования
общенародного языка, составляющего его основу. Также рассматривается проблема языковой
нормативности.
RESUME
The author of the article examines the language of the works of great writers and poets who give
complete information about the peculiarites of the literary language and the use of the folk language,
which forms the basis of the literary language and what contribution they make to the literary language of
that time. The author also touches on the problem of the standard language.
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Аннотация
Мақалада техника саласындағы терминдердің
терминдену тәсілдері сипатталады. Терминденудің
ішкі терминденуі кезінде сырттан сөз алынбай,
термин терминологиялық жүйенің өз ішінде белгілі
бір ғылым саласындағы терминнің негізінде
жасалатыны тұжырымдалады. Мақалада арнаулы
саладағы терминдердің терминденуі нәтижесінде
омонимдер туындайтыны пайымдалады. Әр ғылым
саласындағы
терминологиялық
сөздіктерден
мысалдар келтіріледі.
Түйін сөздер: термин, ішкі терминдену, сала
аралық омонимдер, шет тілдерінен енген терминдер.
Қазіргі қазақ әдеби тілінің қоғамдық қызметін,
әлеуметтік сипатын оның терминологиялық жүйесі
негізінде ғана анықтауға болады. Өйткені күнделікті
өмірде болып жатқан жаңалықтар, өзгерістер, ең
алдымен, терминдер арқылы көрінеді. Терминдерғылым саласына сәйкес біршама жүйеленген сөздер
тобы. Әр ғылым саласының өз терминдері болады.
Терминсіз ғылым салаларын меңгеру мүмкін емес.
Терминдер
толық мәнінде сапалы болу үшін ол
жалпыға түсінікті, мағынасы мейлінше нақтылы,
айқын болуы шарт және ғылыми терминология
құрамындағы басқа ұғымдармен тығыз байланыста,
қолдануға ыңғайлы болуы тиіс.
Кез келген ғылым саласында жаңа ұғым пайда
болған сайын жаңа термин дүниеге келеді. Ол
термин сол ғылым саласындағы ұғымдар жүйесінен
тиісті орын алып, терминологияның мүшесі ретінде
орнығады.
Терминдерге
берілген
көптеген
анықтамалар бар. О.С.Ахманова: «Термин дегенімізарнайы ұғымдар мен арнайы заттарды дәл белгілеу
үшін жасалған тілдегі арнайы (ғылыми, техникалық
т.б.) сөздер мен сөз тіркестері» [1, 474] десе,
А.В.Суперанская бастаған ғалымдардың пікірінше,
«термин» - кәсіптік білімнің белгілі бір саласындағы
ұғымдар жүйесіне енетін ұғымды сөзбен таңбалау
[2, 14]. Ғылыми әдебиеттерде кездесетін пікірлердің
бәрі де, сайып келгенде, негізінен бір ғана
тұжырымға тоқтайды. Ең алдымен, термин дегеніміз
– белгілі бір ғылым мен техника саласында
қолданылатын арнайы лексика. Оның басты
белгілері: дәлдік, қысқалық, жүйелілік.
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Терминдік жүйенің дамуы ғылыми танымның өрісін кеңейте түспек. Жалпы ғылыми
терминдер ғылымның барлық саласында қолданылатын түсініктер. Бұл-жүйе, бағдарлама,
категория, функция сияқты сөздер. Ғылымаралық терминдер-белгілі ғылым кешені үшін
жалпы, базалық түсініктер атауы. Олар жалпы техникалық, жалпы филологиялық, жалпы
биологиялық және т.б. Мысалы, «адаптация» термині биологияда, педагогикада,
психологияда қолданылады. Ал «микропроцессор» сөзі есептеу техникасы ғылымымен
байланысты. Соңғы кезде публицистикалық мәтіндерде бұрын бұл салада қолданылмаған
сканер, мониторинг, принтер т.б. сөздері қолданылады. Ғылым мен техниканың жылдам
дамуына байланысты кейбір терминдер ауызекі сөйлеу тіліне енуде. Ғылымның
әлеуметтік мәні арнайы сала терминдерінің тұрмыстық жағдайларда қолдануымен
сипатталады. Қазіргі уақытта төменгі сынып оқушысының өзі компьютер, ұялы байланыс,
сканерлеу сөздерін ауызекі сөйлеу тілінде қолданады. Ал бұл сөздер жақында ғана
шектеулі ғылыми мәтіндерде қолданылған терминдер болатын. Арнайы лексиканы кәсіби
қызметінен тыс уақытта қолдану, оның ақпарат алмасуда рөлін арттырады және
коммуникативтік бағытын күшейтеді. Қазіргі уақытта адамдар күнделікті тұрмыста
экономика, информатика, құқықтану сияқты түрлі пәндердің негізгі ғылыми түсініктерін
жиі қолданатын болды.
Сала аралық ғылымдарға байланысты терминдердің дұрыс қалыптасуы, күнделікті
өмірде олардың көпшілікке түсінікті болып, жүйелі қолданылуы тілдің дамуына тікелей
әсер етеді.
Жалпы қолданыстағы сөздердің терминденгені тәрізді белгілі бір арнаулы саланың
термині өзге ғылым саласына ауысып, басқа терминологиялық өрістен орын алуы мүмкін.
В.Иванов, В.Даниленко сияқты ғалымдар терминденудің бұл аталған түрін «екінші
терминдену» деп атаса, А.В.Суперанская бастаған авторлар өз еңбектерінде бұл терминді
«транстерминологизация» деп қолданады. Латын тілінен алынған «транс» терминдік
элементі «қандай да бір кеңістік арқылы ауыстыру» деген мағынаны білдіреді. Ал ғалым
Ш.Құрманбайұлы «транстерминологизация» терминінің құрамындағы «транс» терминдік
элементінің орнына тіліміздегі «ішкі» сөзін алып, терминденудің бұл түрін «ішкі
терминдену» деп атаған [3, 159]. Ғалым ішкі терминдену кезінде сырттан сөз алынбай,
термин терминологиялық жүйенің өз ішінде белгілі бір ғылым саласындағы терминнің
негізінде жасалатынын айтып өтеді. Бір термин екі салада ғана қолданылмай, үш-төрт
немесе одан да көп арнаулы салада пайдаланылады.
Мысалы, терминологиялық сөздіктерге тоқталатын болсақ, орам сөзі энергетикада,
тілі білімінде қолданылады. Бұл термин энергетика саласында виток, тілі білімінде
строение деп аударылады. Орам энергетикада «бір тұзақ түрінде орындалған өткізгіш
немесе өткізгіштер жиынтығы» болса [4, 17], тілі білімінде «күрделі синтаксистік
бірліктегі бөліктердің грамматикалық байланысы, бір-біріне қарама-қатынасы» [5, 234].
Энергетика саласында өріс «еркіндік дәрежесі шексіз көп физикалық жүйе, материяның
негізгі түрін» [6, 330], тіл білімінде «мағына ортақтығына негізделген, білдіретін
құбылыстарының ұғымдық, заттық және қызметтік ұқсастығы бар тіл бірліктерінің
(негізінен лексикалық бірліктердің) жиынтығын» [5, 242], компьютерлік техникада
«мәліметтер базасында-файл жазбасының дербес мағынасы бар қызметтік бөлігі, яғни
кесте түріндегі базаның бір бағанасын» айтады. Информатика саласында «ауыстырыпқосқыш есепті шешу алгоритмдерінің баламалы тармақтарын таңдауға автоматты
түрде немесе бағдарламашы тапсырмасы бойынша қосылған, кейде іске қосылмаған
қалпында алынған схема элементі» [7, 43], энергетика саласында «электр тібегін
ауыстырып қосуға арналған түйіспелі коммутациялық аппарат; электр тізбегін
ауысытырып қосуға арналған коммутациялық аппарат; бір немесе бірнеше электр
тізбектеріндегі қосылыстарды өзгертуге арналған құрылғы» [4, 134]. Физика
саласындағы жиілік сөзі «уақыт аралығында цикл сандарының орындалуы қандай да бір
периодтың процесс кезінде уақыт аралығына толық циклдың санының қатынасын» [6],
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тіл білімінде «белгілі бір сөздің тілде қолданылу, таралу жиілігінің көрсеткішін» [5, 134]
білдіреді. Аталып өткен екі салада жиілік сөзі частота деп аударылады. Сондай-ақ
жиілік сөзі медицинада да қолданылады. Медициналық терминдер сөздігінде жиілік сөзі
частота деп, жиілік сөзімен жасалған сөз тікестері дем алу жиілігі-дыхание, тамыр соғу
жиілігі-пульс, ауру жиілігі-заболеваний деп аударылған [8, 781].
Ішкі терминдену кезінде тек ұлттық тілдің негізінде жасалған атаулар ғана емес, шет
тілдерінен алмасқан терминдер де терминденеді. Себебі, ішкі терминдену кезінде олар
терминологиядағы дайын атаулар болып саналады. Мәселен, ассиметрия тіл білімінде
«тіл бірлігінің құрылымы мен қызметіндегі жүйеліктен, бірыңғайлықтан ауытқуды»,
техникада «бөліктердің бір-біріне сай болмауы, симметриясыздығын» білдіреді.
Абсорбция сөзі техникада «газ және сұйық күйдегі заттардың барлық массасы бойынша
басқа затқа сорылуы», егіншілік шаруашылығында «топырақтың қажетті заттарды
(газды, ерітінділерді, суды және қоректік заттарды) бойына сіңіруі» деп
пайдаланылады. Сондай-ақ афазия термині: 1) педогогакада, 2) тіл білімінде; редукция
термині: 1) тіл білімінде, 2) философияда, 3) медицинада, 4) заң ғылымында;
транслитерация: 1) тіл білімінде, 2) информатикада; трансформация: 1) генетикада, 2)
тілі білімінде қолданылады. Мысал ретінде келтірілген барлық терминдер ішкі
терминдену нәтижесінде бір арнаулы саладан келесі арнаулы салаға көшірілген. Және де
ішкі терминдену кезінде терминнің қай тілдің сөзі екендігі ескерілмей, оның дефинициясы
мен белгілейтін ұғымы негізгі рөл атқарады. Шет тілдерден енген терминдер ұлттық
тілдегі сөздермен бірдей терминдік қасиеттерге ие болатындықтан, терминдену кезінде де
олармен тең дәрежеде тұра алады. Мұндай терминдер терминологияда көптеп кездеседі.
Арнаулы саладағы терминдердің терминденуі нәтижесінде омонимдер туындайды.
Жоғарыда А.В.Суперанская бастаған авторлар ұжымының жұмысында арнаулы саланың
терминінің басқа терминологиялық өрістен орын алатын мүмкіндігін және оны ол
терминді «транстерминологизация» деп қолданатын айттық. Ғалымдар пікірі: «Также, как
и слово общелитературного языка, способно стать термином в результате процесса
транстерминологизации, так и термин одной области знания, может быть подвергнут
переосмыслению и войти в терминосистему другой науки. Такой процесс может быть
назван транстерминологизацией. В результате транстерминологизации образуются
межотраслевые омонимы ... » [2, 203]. Бұл пікірден көретініміз, «транстерминологизация»
нәтижесінде саларалық омонимдер туындайды. Мұндай салааралық омонимдердің
туындауына көбінесе жалпы қолданыстағы сөздердің терминденуі тәрізді, ғылыми
ұғымдардың өзара ұқсастықтары негіз болады. Терминологияда салааралық омонимдердің
пайда болуына тек ішкі терминдену ғана себеп болмайды, жалпы қолданыстағы сөздердің
терминденуінің нәтижесінде де көптеген салааралық омонимдер туындауы мүмкін.
Жоғарыда талданған мысалдарды салааралық омоним деп қарастырамыз.
Қысым
сөзі
молекулалық
(жылулық)
құбылыстарында,
механикада,
гидромеханикада қолданылады. Молекулалық (жылулық) құбылыстарында: газ
молекулаларының ыдыс қабырғасына ететін әсерімен анықталатын және тығыздыққа тура
пропорционал шама; механикада: денеге әсер етуші күш интенсивтілігін сипаттайтын
және әрқашан да сол дене бетіне перпендикуляр бағытталған скалярлық шама;
гидромеханикада: қозғалыстағы сұйық (газ) қысымы қабырғасына түсетін статикалық
қысым мен ағын жылдамдығына тәуелді динамикалық қысым жиынтығынан тұратын
толық қысымға тең шаманы білдіреді. Біреулер оларды бір сөздің (терминнің) әртүрлі
мағыналары деп ұғады. Екінші біреулер «әртүрлі ғылыми ұғымдарды білдіретін
болғандықтан» жоғарыдағылар сияқтыларды омоним сөздер» деп таниды [9, 45].
Егер қысым сөзінің үш түрлі мағынасы орам, жиілік, өріс, абсорбция, редукция,
ассиметрия сөздері сияқты әртүрлі ғылым саласында қолданылып, әртүрлі өрісте
жұмсалынса, сөйтіп олар, мүлде басқа-басқа ұғымдарды білдіретін болса, онда оларды,
сөз жоқ омоним сөздер деуге болар еді. Мәселен, қысым термині саясаттану, медицина,
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химия, физика, мұнай салаларында қолданылады, ол әр салада өзіндік ерекше терминдік
мағынаға ие. Медицина саласында қан қысымы деп адам бойындағы қан қысымының
өзгеруін айтады. Сонымен бірге «қысым» – дененің бетіне сәйкес әсер ететін күштердің
қарқындылығын (интенсивтілігін) сипаттайтын шама. Дипломатия саласында қысым
“қорлық, күш көрсету” деген мағынада қолданылады. Осы терминмен жасалған сөз
тіркестері: мұнай қабатының қысымы; қан қысымы; қысым көрсету т.б. «Физика
терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігінде» келтірілген жоғарыдағы үш мағына
әртүрлі ғылым саласында емес, бір-ақ ғылым саласында, атап айтсақ, бір ғана физика
ғылымының әртүрлі салаларында түрліше мағынада жұмсалынып тұр. Және де ол
мағыналардың арасында байланыс бар.
Терминдердің негізгі сипаты тұрақтылық, яғни тек бір ғана мағына білдіру екендігі
белгілі. Бұл тұжырымды атақты ғалымдар А.А.Реформатский, Д.Э.Розенталь, Д.С.Лотте,
М.А.Теленкова, С.Аманжолов т.б. қолдайды. А.А.Реформатский: «... омонимы во всех
случаях-это досадное неразличение того, что должно различаться. Поэтому
положительную роль омонимы играют только в каламбурах и анекдотах, где как раз
нужна «игра слов», в прочих же случаях омонимы только помеха понимаю» [10, 94].
А.А.Реформатскийдің айтқанына қарамастан, терминологиялық жүйеде салааралық
омонимдер бар. Ғылым салаларында дыбысталуы бір, мағына жағынан басқа ұғымды
білдіретін терминдердің болатынын ғалымдар В.Даниленко, А.Суперанская, С.В.Гринев
өз еңбектерінде айтып өтеді. С.В.Гринев: «... если одна лексическая форма используется
для называния нескольких специальных понятий, то вследствие четкой отграниченности и
строгой определенности, свойственной научным и техническим понятиям, значения
соответствующих терминов будут также четко отграничены и обособлены. Поэтому такие
формы следует считать не значениями одного термина, а омонимичными терминами» [11,
100]. Жоғарыдағы пікірлерден шығатын қорытынды, термин мен жалпы қолданыстағы
сөздердің омоним болуынан жалпы лексикаға да арнаулы лексикаға да нұқсан келеді
деуге болмайды.
Ішкі терминденуде термин терминологиялық жүйенің өз ішінде белгілі бір ғылым
саласындағы терминнің негізінде жасалады. Терминдер арасындағы байланыс олардың
бір саладан екінші бір салаға өтуіне алып келеді, яғни салааралық байланыс орнайды. Бұл
құбылыс терминнің жаңа сипат алуына, қолданыс аясының кеңейіп, жаңа қолданысқа
түсуіне, терминдік мәнге ие болуына алып келеді.
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РЕЗЮМЕ
В статье описываются способы терминообразования в технической сфере. Следует
отметить, что в данной работе рассматривается терминообразование согласно внутренней системе
языка в рамках определенной науки. Авторы подчеркивают, что в результате терминообразования
в специальной сфере науки появляется такая лексическая группа слов, как омонимы. В связи с
этим приведены примеры из терминологического словаря по различным отраслям науки.
RESUME
The methods of terminologization of the terms in the technical sphere are considered in the given
article. The authors examine the fact that in the process of terminologization the terms are not taken from
outside, they are taken from the definite sphere of science. In the result of terminologization of special
terms the homonyms appear. The examples from terminological dictionaries of different scientific spheres
are given in the article.
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Аннотация
В статье рассматриваются фразеологические
единицы как лингвокультуремы, обладающие
национально – культурной спецификой, выражающиеся в том, что в них сохраняются сведения об
исторических событиях, связанных с культурой
какого-либо народа. Анализ внутренней формы и
сопоставление фразеологизмов на казахском,
русском и английском языках позволил автору
выявить, что в разных лингвокультурологических
сообществах говорящие выражают в формирующемся фразеосочетании свои ценностные установки,
образы, эмоциональную оценку события.
Ключевые
слова:
лингвокультурология,
этнолингвистика,
лингвокультурная
единица,
лингвокультурологические
концепты,
лингвокультурема, коннотация, культурные коннотации,
фразеологические единицы, культурный смысл,
категория оценочности, прототипная ситуация.
Одной из магистральных наук XXI века
является лингвокультурология, возникшая в конце
XX столетия. Несмотря на сходство ее предмета с
рядом смежных дисциплин, лингвокультурология
имеет ряд отличий, заключающихся в ином аспекте
изучения связи языка и культуры. Если
этнолингвистика акцентирует внимание реконструкции по данным языка культурных, народнопсихологических и мифологических представлений
и «переживаний» в их диахроническом движении
[1], изучает язык сквозь призму человеческого
сознания, менталитета и обрядового поведения,
мифологических представлений и мифологического
творчества [2], то лингвокультурология считает
своей основной целью выявление «повседневной»
культурно-языковой
компетенции
субъектов
лингвокультурного
сообщества.
Основными
задачами ее являются:
1) выявление способов проявления культурномаркированных сигналов;
2) уточнение понятия культурной коннотации;
3) разработка
типологии
культурных
коннотаций [1, 17].
Лингвокультурология,
в
отличие
от
этнолингвистики и лингвокультуроведения, «исследует проявления культуры народа, которые
отразились и закрепились в языке» [3, 12].
Предметом лингвокультурологии являются единицы
языка,
обладающие
культурно-когнитивной
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семантикой. В.А.Маслова к таким единицам относит те, в содержании которых
обнаруживается часть, обусловленная особенностями национальной культуры,
этнического сознания и которые «приобрели символическое, эталонное, образнометафорическое значение в культуре» [3, 53].
Лингвокультурологические
единицы
характеризуются
учеными
как
синтезированные единицы, совмещающие в себе свойства лингвистического и
культурного
знаков.
В.В.Воробьев
относит
к
лингвокультурной
единице
лингвокультурему, которая определяется им следующим образом: «лингвокультурема –
это комплексная межуровневая единица, представляющая собой диалектическое единство
лингвистического и экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания.
Эта единица более «глубокая» по своей сути, чем слово. К обычным составляющим (знак значение), здесь прибавляется культурно – понятийный компонент как внеязыковое
содержание лингвокультуремы» [4, 47-48].
А.Ш.Жумашева считает, что «лингвокультурема отличается от слова тем, что слово
соотносится с денотатом, «отсылается к нему», а лингвокультурема раскрывает его
содержание как понятие, как культурный феномен» [5, 51].
А.Т.Хроленко к лингвокультуремам относит слова, обладающие культурными
смыслами, коннотативными значениями, проявлениями этнической ментальности в языке.
Лингвокультурологические единицы – это те, в которые культурные смыслы реализуются
в культурных кодах (словах, символах, мифологемах, идеологемах, стереотипах
поведения, знаках), а феномен этнической ментальности проявляется в поведении, в
совокупности образов и представлений в ценностных ориентациях этноса, выраженных в
словах [5].
В работе В.А.Масловой дана классификация лингвокультурем, включающая в себя
девять лингвокультурем. К ним относятся:
1) Безэквивалентные языковые единицы и лакуны;
2) Мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и
поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке;
3) Паремиологический фонд языка;
4) Фразеологический фонд языка;
5) Эталоны, стереотипы, символы;
6) Метафоры и образы языка (ассоциации, создаваемые внутренней формой слова);
7) Стилистический уклад разных языков;
8) Речевое поведение;
9) Область речевого этикета [3, 36-37].
В данную классификацию не вошли слова, выражающие культурную коннотацию и
особенности этнического менталитета, хотя в некоторых лингвокультуремах
совмещаются как культурные значения, так и проявляются оценочные и культурные
смыслы, выражаются фоновые знания. Тем не менее лингвокультурема во многих случаях
рассматривается как единицы языка, имеющие «национально – культурный компонент»,
понимаемый как часть значения, которая «отражает связь знака с предметом культуры
(референтом) и которая в конечном итоге обусловлена национальной культурой» [6, 7-8].
Культурная информация выражается в лингвокультуреме по-разному (через
культурные коннотации, оценочные смыслы, ценностные ориентации, единицы языка,
отражающие ментальный образ народа). Поэтому список лингвокультурем можно
расширить, включая в их состав лингвокультурологические концепты, выражающие
культурный смысл и ментальные образы.
Фразеологические единицы языка могут быть охарактеризованы как абсолютные
лингвокультуремы, обладающие всеми признаками, а именно:
1. национально-культурным компонентом. Фразеологические единицы как
лингвокультуремы обладают национально – культурной спецификой, что
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выражается в том, что в них сохраняются сведения об исторических событиях,
связанных с культурой какого-либо народа. Е.Ф.Арсентьева выделяет три уровня,
на которых может проявиться национально – культурная специфика
фразеологизмов:
1) в совокупном фразеологическом значении (безэквивалентные или лакунарные
фразеологические единицы);
2) в значении отдельных лексических компонентов-реалий (фразеологические
единицы, имеющие в своем составе обозначение национально – культурных реалий);
3) в прямом значении свободного сочетания (т.е. в прототипах ФЕ) [7, 67].
Безэквивалентность фразеологических единиц проявляется в том, что они имеются в
одном языке, а в другом не представлены, например, a license to print (незаконно
полученное преимущество), гол как сокол, не лыком шит, Тришкин кафтан, казанская
сирота, витязь на распутье, горлатная шапка, шептать колокола, малиновый звон, бие
сауым уақыт, ат шаптырым жер, егіз қозыдай, құрбан шалды, құнан шаптырым жер и
др.
Национальная специфика фразеологизмов проявляется также в том, что в составе
могут быть в качестве компонентов реалии, понятия культуры только данного народа, ср.:
ab nach Kassel (напоминание о городе Касселе, столице княжества Гессен, который был в
XVII веке местом сбор рекрутов), отқа май құю (в казахском лингвокультурном
сообществе, когда невеста входит в дом, свекровь льет масло на огонь, чтобы очаг дома
горел ярко); Covent Carden (знаменитый лондонский продовольственный рынок,
существующий с 1661 года), Есімханның ескі жолы, Қасымханның қасқа жолы,
Құлтөбенің басында күнде кеңес, ат-шапан айып, бауыздау құда, бел құда и др.
Национальная маркированность фразеологизмов заложена в образном основании
фразеологизма – внутренней форме. По мысли В.Г.Гака именно во внутренней форме
фразеологизма и заложена культурная информация: «сначала в мире возникает некая
прототипная ситуация, соответствующая «буквальному» значению фразеологизма. За ней
закрепляется содержание, которое затем переосмысливается, т.е. формируется образ
фразеологической единицы на основе первичных значений слов в прототипной ситуации.
Именно эти первичные слои как бы составляют в образе свое значение. Так возникает
внутренняя форма фразеологизма (ВФ), в которой и содержится основная информация,
связанная с культурой» [8].
В процессе формирования культурного смысла фразеологизма и его семантики
осуществляется восприятие говорящим окружающей семантики, выделение какого-либо
предмета, причем выявление признаков предмета происходит не прямо, а опосредованно в
прототипной ситуации. Эта ситуация характеризуется как ситуация, за которой
закрепляется обозначение в виде сочетания слов, имеющих определенное содержание.
Следующий этап – процесс формирования внутренней формы в данной ситуации.
Внутренняя форма слова или словосочетания, по утверждению А.А.Потебни, - это образ,
мотивировка слова или словосочетания. По его мысли, во многих словах имеются следы
поэтического образа (окно – око, стол – стлать, медведь, едящий мед). Именно этот образ,
родившийся при обозначении явления, становится в языке символом, заменяющим или
представляющим все названные явления в целом. Единичный признак, пройдя через
образное осмысление, становится представлением множественного. Отсюда вывод, что
такое представление и становится внутренней формой слова [9].
Третий этап формирования фразеологической семантики – это переосмысление
внутренней формы слова во множестве речевой деятельности говорящих, которые в
процессе употребления фразеологического сочетания переосмысливают его, выражают
свое эмоциональное отношение и свои ценностные ориентации по отношению к событию
в прототипной ситуации, например, в разных лингвокультурологических сообществах
говорящие выражают в формирующемся фразеосочетании свои ценностные установки,
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образы, эмоциональную оценку события. Ментальные образы, представленные в
семантике формирующегося фразеологизма, культуроносны, так как имеют
символическую значимость, выражая принадлежность к какой-либо культуре и отражая
культурно-ментальное содержание, являющееся сквозным для картины мира какого-либо
народа. Внутренняя форма фразеологического сочетания – фразеологический образ
возникает на основе объектов, имеющих чувственную основу: вкусовую (горче редки),
цветовую (black man, black post), звуковую (кричать во всю ивановскую),
пространственную (ат шаптырым жер), временную (бие сауым уақыт, ет пісетін
уақыт) и др. Постепенно эта чувственная основа, служащая основанием для
фразеологического образа, абстрагируется, переосмысливается в процесс перевода их в
нравственную категорию, когда фразеологизмы, наполняясь ценностно-смысловым
содержанием, служат для характеристики человека, его поступков, эмоционально
оценивают их и в этом случае фразеологизм подвергается вторичной семантизации и
выступает как единица вторичной номинации, имеющая культурно- ментальную
составляющую, связанную со специфической культурой какого-либо народа, например,
такая культурно- ментальная составляющая фразеологизмов проявляется в выражении
ими:
a) особенностей национального менталитета народа: zur ordnung vuhen, ordnung ist
das halbe leben, қонақ келсе – құт, атастырып қойды, ат бауырына алды, аузы беріп,
әліпті таяқ деп білмеді, back the wrong horse (поставить на ту лошадь), my house my cute,
time is money, делу время – потехе час и др.;
b) ценностных установок и ориентации: көк жалқау, көк есек, көзін ақ шөл басты,
көк көз, тас бауыр, көк жарылқасын, луженая глотка, не в свои сани лезть, малиновый
звон, журавль в небе, хозяйский глаз, путеводная звезда, класть поклоны, князь князем,
come in handy (оказался полезным), dice with death (рисковать своей жизнью), do justice, to
smb (отдавать должное кому-то), do ones duty (иполнять свой долг), game plan (план
действий), get down to business (приступить к делу), good words and no deeds (одни слова,
а дела нет), good-for nothing (никчемный человек), go the pace (прожигать жизнь), fat cat
(жирный кот) и др.
Анализ внутренней формы фразеологизмов, связанных с представлением о трусости,
позволяет выявить те образы, которые легли в основу фразеологизма, например, дрожать
как осиновый лист (во внутренней форме фокусируется не вещный образ листа, а
представление о том, что происходит с листьями в ненастную погоду), во фразеологизме
to hide one’s head in the sand («спрятать голову в песок» отображает средневековое
представление о поведении страуса). В английском языке фразеологизм to show the white
feather (проявить трусость) имеет историческое основание: белое перо в хвосте
бойцовского петуха считалось признаком плохой породы. Именно поэтому в Англии и
Австралии получение белого пера означает обвинение в трусости. Эталоном страха для
английской, казахской и русской ментальности является заяц, ср.: (as) tamed as a hare:
заячья душа, трусливый как заяц, показывающий пятки, қоян жүрек. Тем не менее, хотя
эталоны трусости совпадают, значение трусости передается в разных языках при помощи
разных лексем, легших в основу фразеологизма; для русской культуры это пятки, ноги
(показывать пятки, уносить ноги), для казахской – жүрек - сердце (қоян жүрек), для
английской foot, knee, tail, get (have) cold feet, cold feet, weak knees.
Во фразеологизмах проявляется культурная коннотация, которая возникает как
результат интерпретации образного основания фразеологизма им метафоры посредством
отнесения его с культурно - национальными эталонами и стереотипами [10, 27]. Так,
интерпретация фразеологических значений позволяет отметить наличие неадекватных
культурных смыслов во фразеологизмах, имеющих адекватную оформленность (на основе
сочетаний, имеющих прямое значение), возникают в разных культурах различные
переосмысленные значения, не совпадающие друг с другом, например, обычные
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сочетания со словами «қара», «черный» в разных культурах имеют различные
коннотативные значения, что выявляется при интерпретации их культурных смыслов: во
всех культурах черный цвет ассоциируется со злом с жестокостью, с трауром, смертью
(черный сглаз, черный враг (кровный), черная душа (злодей), черный день (траурный
день), black man (сатана), black sheep (паршивая овца), black post (шантаж), black armband
(черная нарукавная повязка), black dress (черное платье) и только в казахской культуре
«қара» имеет не только негативное, но и позитивное значение: қарайған жұрт, (ел), қара
қазақ (весь казахский народ),, қара күш (сила), қара жер (родная земля), қара шаңырақ
(почитаемый дом предков), қара бұқара (халық), қара борбай (труженник), қара болды
(приглядывал за кем-либо), қара жаңбыр (нөсерім жаңбыр, проливной дождь), қара жон
(полный человек, мускулистый, плотного телосложения), қара азық (продукты), қара
жүріс (долгая скачка), қара кесек ет (нежирное мясо), қара көбейтті (увеличил
поголовье скота), қара мал (крупный роготый скот), қара көрсетті (показался), қара жол
(большая дорога), қара қазан, сары баланың қамы (забота о котле нуждающемуся в
пополнении и о ребенке, қара қазан бай (человек, наживший состояние). Вместе с тем, во
фразеологизмах со словом «қара» имеются и негативные значения қара қағаз (похоронная
бумага), қара күн туды (наступили тяжелые, черные дни), қара бет (бессовестный), қара
жүрек (бессердечный), қара жерге отыртты (посадил в лужу), қара бауыр (жестокий),
қара аспан айналып түскір (проклятье, пусть наступят для тебя трудные дни), қара есекке
теріс мінді (не избавился от сплетен), қара аспан жаудыртып (нагонять страх), қара жер
төсек болды (наступили для него черные дни), басына қара жамылу (пребывать в трауре)
и др.
Коннотативное фразеологическое значение представляет во фразеологической
семантике дополнительную информацию по отношению к денотативно –
сигнификативному значению. Это переосмысленное в процессе фразеологизации
значение. Это дополнительное значение содержит не только культурную информацию, но
и оценочное отношение субъекта к предмету мысли. Коннотация – это способ выражения
оценки. Именно в оценке выражается отношение субъекта (индивида и коллективного).
В.Н. Телия считает, что «это отношение ценностное par excellence и оно предполагает
ответы на вопросы: кто оценивает, что, как, по какой причине или мотиву, с каких
позиций. Термины (переменные) и объект (фрагмент мира в его системных связях)
соединены в этом отношении оценочным суждением, в котором выражается то или иное
пристрастие субъекта к миру» [11].
Категория оценочности проявляется в коннотативных значениях фразеологизмов, в
которых ярко проявляется негативная характеристика лица, явления, например,
бархатная революция, коричневая нечисть, lame duck (хромая утка) в значении
“незадачливый человек”, неудачник, frog eater (тот, кто ест лягушек), water rats (водяные
крысы - гардемарины), big pot, big cheese (большие начальники). Приведенные примеры –
это фразеологические коннотации, выступающие как характеристика людей по их какомулибо признаку. Это фразеологические лакуны-характеристики людей. Они возникают
вследствие расхождения ономасиологического характера, связанных с особенностями
мотиваций названий, хотя структура и материальное оформление фразеологизма
совпадают во многих языках, неадекватными бывают те признаки, которые воплощают в
коннотативном значении фразеологизма, принятую в том или ином лингвокультурном
сообществе оценку соответствующего факта или предмета действительности, например,
собака оценивается во многих культурах положительно, ср.: dog a doublet (храбрость),
съесть собаку (иметь большой опыт), вот где собака зарыта (вот в чем секрет, загадка),
ішінде ит өліп жатыр (умение скрывать), а в английском языке собака ассоциируется с
глупостью dog in the manger (собака на сене). Признак глупости в английском и русском
языках ассоциируется с гусем, рыбой, с пробкой, глуп как гусь, аs stupid as a goose, a fish,
но в русском сознании “гусь” ассоциируется с чванливым, обидчивым, ловким человеком:
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надулся как гусь, хорош как гусь, экий гусь, гусь лапчатый, важный гусь, как с гуся вода и
др.
Следующим признаком фразеологизма как лингвокультуремы является проявление
культурного смысла в них, смыслы возникают и хранятся в человеческой голове, в
сознании народов. Они познаются только в сравнении. «Чтобы стать явлением культуры
они должны как-то себя проявить, материализовать, объективировать. Так вот смыслы
реализуются в культурных кодах. Это могут быть слова, символы, мифологемы,
идеологемы, стереотипы поведения, ритуалы, знаки» [5, 41-42].
Символические смыслы познаются в сравнении. Так, в русском, английском языках
соль является символом богатства, особого почитания, например, соль земли – это
основная творческая сила какого-либо народа, основой народной жизни, salt of the earth,
ср.: Она прожила жизнь женщины из рабочего класса и матери, похожую на миллион
других; имя, имя никто не слышал за пределами своего дома, но такие женщины, по
правде, являются солью земли. Соль имеет значение остроты аттическая соль. Насыпать
соль на подол платья, просыпать соль значит накликать горе в русской и английской
традициях. К этим значениям в английском языке добавляется символическое
обозначение при помощи фразеологизма сидеть выше соли социального статуса человека.
У казахов и русских сочетания хлеб-соль, дәм -тұз являются символом гостеприимства,
ср.: дәм-тұз татты, дәм –тұз татырды, хлеб да соль, отведать хлеба-соли.
Лошадь, конь, ат, английское horse породили значительное количество
фразеологизмов, символические значения которых не совпадают в разных культурах, ср.:
символические смыслы в казахской и английской культурах: ат шаптырым жер
(пространство), ат тұяғы жетпеген жер (далекое пространство), ат байлар (ребенок
мужского пола), dark horse, темная лошадка (неизвестно кто) воспринимается позитивно.
В данных культурах фразеологизмы, связанные со средством передвижения, охотой,
скачками, имеют символическую значимость, а в русской культуре наиболее разработана
хозяйственная деятельность с применением труда лошади, поэтому к ней чаще всего
проявляется негативное отношение: не в коня корм (не идет на пользу), не в коня овес,
конь еще не валялся (работа еще не начата).
Таким образом, анализ фразеологических лингвокультурем в сопоставительном
аспекте позволил выявить культуроносность единиц вторичной номинации,
проявляющуюся в наличии таких лингвокультурологических признаков, как:
1) способность обладать национально-культурным компонентом значения;
2) безэквивалентность фразеологизмов (выражение реалий);
3) фразеологический образ;
4) культурная коннотация, проявляющаяся в культурных смыслах фразеологизмов,
неадекватных в различных культурах;
5) символическая значимость.
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ТҮЙІН
Мақалада фразеологиялық лингвомәдени бірліктің талдауы салыстырыла қарастырылып,
лингвомәдени бірліктерінің қосымша номинациялары анықталған.
RESUME
In this article the author gives the phrasal lingua-cultural analysis in comparative aspects that
allows to represent the cultural unit in two nominations.
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Аннотация
Мақалада жазушы С. Жүнісовтің прозалық
шығармаларындағы ғаламның тілдік бейнесі ұлттық
болмыстың өзіндік ерекшелігімен айқындалатыны
туралы айтылады. Тілдің көркемдік-әдеби тәсілдері
автордың дүниеге деген көзқарасын суреттеп,
ұлттық болмысқа тән ойлау үдерісінің негізгі
ерекшеліктерінен хабар береді. Қаламгер тіліндегі
сөз қолданыстары – образдар шындық болмыстың
тілдік бейнесін жасауға негіз болатын тілдік
бірліктер екені ғылыми түрде тұжырымдалады.
Түйін
сөздер:
концепт,
когнитивтік
лингвистика, әлемнің тілдік бейнесі, таным,
дүниетаным.
Тілдегі адам факторының орнын белгілеуді,
яғни тілдің табиғатын адам табиғатымен тығыз
байланыста
қарауды
қажет
ететін
тілдің
антропологиялық лингвистика саласы өз бастауын
В.
фон
Гумбольдтің
лингво-психологиялық
концепцияларынан
алған
болатын.
Оның
пайымдауынша, адамның өзін-өзі тануы – адамды
адам етіп тұрған күш-қуат көздерін анықтау деген
сөз. Ал тіл – адамды «жасаушы» сондай
бастаулардың бірі. Адам баласының шығармашылық
мүмкіндіктерін барынша терең көрсететін де,
адамды адам ретінде танытатын да – тіл [1, 55].
Тілді антропоцентристік бағытта зерттеу
дегеніміз – тіл мен таным арақатынасының адамға
қатысты мәселені шешумен түйінделуі. Өйткені кез
келген тілдік құбылыстың табиғатын тілдің өзінің
ішкі заңдылықтарының негізінде ғана зерттеп тану
тілдің бай мазмұны мен ішкі мәнін жан-жақты ашып
өз дәрежесінде таныта алмайды. Бұл бағыттың басты
арқауы – тілді сол тілде сөйлеуші халықтың рухани
дүниесінің қалыптасуымен тығыз байланыста қарау.
Адам санасында тұтас күйінде қайталанып өмір
сүріп отыратын ғалам бейнесін жүзеге асыратын –
тіл. Адам баласының тілі адам – әлем қатынасының
нәтижесінде пайда болатын жалпы адамзатқа ортақ
әлемдік бейне тіл – ойлау бірлігінің көрінісі болып
саналады.
Адам қоршаған ортаны ойлау арқылы танып
біледі, ол адам санасында көрініс табады. Адамның
шындық болмысты танып білуі ой арқылы жүзеге
асса, тіл – ойдың бейнелеу нәтижесін бекітудің
құралы ретінде қызмет етеді. Қандай тіл болмасын
өзінің тілдік құрылымы мен тілдік үлгілері жағынан
ерекшеленгенімен, шындық болмысты түсінуде
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ортақ танымдық дүниелерден тұрады. Сонда таным мен түсінік тіл арқылы емес, ми,
ойлау арқылы жүзеге асады. Яғни ғалам бейнесі дегеніміз – концептуалды (логикалық)
және тілдік үлгілер формасымен берілетін санамен тікелей байланысты дүние туралы
білімдер жиынтығы.
Кез келген халықтың ойлау ерекшелігі оның ұлттық тілінде көрініс табады. Себебі
адам санасының танымдық қатпарларындағы архетиптер кез келген ұғымның
қалыптасуына қатысып, таным үдерісіне әсер етеді. Қазіргі тіл білімінде осы бағыттағы
зерттеулер кешенді сипатта антропоцентристік және когнитивтік лингвистиканың
«ғаламның тілдік бейнесі» теориясының негізінде жүргізілуде. Себебі тілді зерттеудің
танымдық парадигмасы «дүниені тіл әлемінде тану» қағидасына сай бағытта жүргізілуі тіл
біліміндегі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Халық өз даналығын, таныған
қазынасын тілінде көрсеткен [2, 161].
Тіл мен таным сабақтастығын қарастыратын когнитивтік лингвистика саласының
негізгі зерттейтін нысаны – адам – тіл және шындық болмыс. Яғни адамның шындық
болмысты тануы, ақиқатқа деген көзқарасы, қабылдауы тілде бейнеленеді. Тілдегі адам
факторын тереңінен зерттеу нәтижелері санадағы ақиқат дүниенің бейнесін, оның ішінде
дүниенің тілдік бейнесін анықтауға әкелді. Тілдік санада дүние бейнесін қалыптастыруда
тіл екі түрлі қызмет атқарады: біріншіден, тіл қойнауында дүниенің тілдік бейнесі
жасалады. Бұл – адам санасындағы әлемдік бейнелердің ең терең қабаты. Екіншіден,
тілдің өзі басқа дүние бейнелерін танытуға, оның мазмұнын ашып көрсетуге, түсіндіруге
қолданылады. Тіл арқылы индивидтің жинаған тәжірибелі білімі ұжымға тарайды.
Адамзат үшін ақиқат дүние біреу болса, оны түсіну, тану, сол дүниенің біртұтас
бейнесін санада қалыптастыру әрекеттері әр адамда, әр ұлтта әр деңгейде сан алуан
интерпретацияда беріледі. Сондықтан тіл иесінің ой-өрісіне, концептілік әлеміне
байланысты дүниенің танымдық бөлшектері тілде өзінше көрініс табады, өзінше бейнелеп
суреттейді, ал тіл иесі танымдық ойын өз тілінде сақталған дүние бейнесіне сәйкес
танытуға тырысады.
Жазушы С. Жүнісовтің прозалық шығармаларында ғаламның тілдік бейнесі ұлттық
болмыстың өзіндік ерекшелігімен айқындалады. Тілдің көркемдік-әдеби тәсілдері
автордың дүниеге деген қатынасын суреттеп, ұлтымызға тән ойлау үдерісінің негізгі
ерекшеліктерінен хабар береді. Жазушы тіліндегі сөз қолданыстары – образдар ғаламның
(шындық болмыс) тілдік бейнесін жасауға негіз болатын тілдік бірліктер.
«Ғаламның тілдік бейнесі, тілдік көрінісі» дегеніміз – тілдің лексикасында,
фразеологиясында, грамматикасында таңбаланған, «құлыпталып» бекітілген, сақталған тіл
иесінің күллі дүние, әлем, ғалам туралы білімдерінің жиынтығы. Сыртқы дүниедегі
құбылыстар мен заттар, шындық болмыс адам танымында «мәндік өріс», «мағыналар
жүйесі» ретіндегі ішкі образ түрінде орнығады. Олай болса, ғалам бейнесі, ғалам көрінісі
дегеннің өзі образдар жүйесі» [3, 66].
Адамның барлық танымдық әрекетіне дүниені тануға бағытталған бір дамушы үрдіс
ретінде қарау керек, себебі бұл әрекеттер нысанның ұқсастығы мен айырмашылығын
ажыратудан басталады. Бұл әрекеттердің нәтижесінде концепт қалыптасады. Концептіні
анықтау үшін дүниенің кейбір ерекшеліктері мен заттық құндылықтары, олардың
объектілерімен қатынасы, олардың қызметі мен оларға берілген ұжымдық сананың
сипаты әрі бағасы айқындалуы қажет. Концепт – бұл адам психикасында бейнеленген
барлық дүние бейнесінің, ой тілінің, концептуалдық жүйенің, ментальды лексиконның
мазмұндық бірлігі. Концепт ұғымдық ақпараттан басқа психологиялық, этимологиялық,
прагматикалық, мәдени ақпараттарды да білдіреді.
Концепт санада белгілі бір концептілік жүйе арқылы қалыптасады. Концептілік жүйе
иерархиялы (сатылы) құрылымнан тұрады: 1) дүниенің қасиеті, белгілері (сенсорлы
перцептивті қабылдау); 2) когнитивтік модель (ассоциация, бейне, символ, этикет, эталон,
стереотип формаға ие болуы); 3) концепт типтері (фрейм, сценарий, скрипт, схема,
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ойсурет формасына салынуы); 4) дүниенің тілдік бейнесі (метафора, фразеологизм, сөз,
сөйлем, поэтикалық мән)» [4, 10].
Б. Ақбердиева, Ш. Елемесова, Н. Аитова, Қ. Қаирбаева, Ф. Қожахметова, Г.
Имашева, Ж. Саткенова, З. Абдуллина, А. Байғұтова, Ж. Абдрахманованың, т.б.
зерттеулерінде тіл арқылы сақталып, берілетін ұлттық, мәдени, дүниетанымдық қордың
концептілік жүйесі жан-жақты қарастырылған. Соның нәтижесінде анықталған
концептілер жиыны тұтас және құрылымдық орта ретінде концепт аясын
(концептосфераны) құрайды. В.П. Нерознак пікірінше, «Концептосфера языка, его
лексикон объединяют в себе непросто слова, а концепты культуры каждого народа, его
мироведения» [5, 108].
Жоғарыда аталған зерттеулерде әрбір концептілерді бірыңғай топтастырғанда, осы
концептілердің өзара байланысына тән, ерекше ұлттық дүниеге көзқарасы мен бағасы,
бағалау көзі анықталады.
С. Жүнісов шығармаларының негізгі концептілік жүйесін «кеңістік», «уақыт»,
«заман», «дала», «жалғыздық», «достық», «қасірет», «тартыс» деп анықтауға болады.
Бұлар автордың «танымдық бейнесін» сомдайтын жеке мағыналардың жиынтығы.
Аталған концептілер жазушы тіліндегі ғалам бейнесін суреттеудегі константалар болып
табылады. Себебі олар жазушы шығармаларының өн бойында көрініс тапқан. Бұл
концептілер басқа да ақын-жазушылардың шығармашылық арқауын құрай алады. Солай
десек те, әрбір суреткер төл шеберлігінің нәтижесінде өзінің танымын, өзіндік көркемдік
әлемін көрсете алса керек. Мақала көлемінің көтермеуіне байланысты аталған
концептілердің кейбіреуінің ғана талдауын ұсынбақпыз.
Кеңістік пен уақыт категориялары біртұтас құбылыс ретінде қабылданады, өйткені
олар бір-бірін толықтырып, айқындап отыратын ұғымдар. Олар – мазмұны әр дәуірде
өзгеріске ұшырап отыратын, адамзат дамуының барлық сатысына тән ортақ құндылықтар.
Міне, осы белгілері олардың концептік сипатын аша түседі.
Сондай-ақ қазақ ұғымында уақыт өте жылдам ағып жатқан құбылыс ретінде
қабылданады: «Уақыт зымырап өтіп жатыр». Қазақ халқы болашақты алдымызда, өткен
артта қалады деп түсінеді. Бұл көшпенді өмір салтындағы кеңістіктің алар басты
орнымен түсіндіріледі. Көшпенділер философиясында кеңістік уақыт бағытын
айқындаған. Осыған орай ұлттық пәлсапалық, психологиялық стереотипті ұғымдардан ұлт
болмысы қалыптасқаны байқалады. Қазақ халқының мінезіне тән байсалдылық – осы
фактордың айғағы.
Ұлы Абай қазақ философиясына тән заманды адамға тәуелсіз, барлығын өзіне
бағындырар ерен құбылыс: «Әркімді заман сүйремек, Заманды қай жан билемек?» деп
қарастырады. Ұлттық дүниетанымыздағы заман концептісін тереңірек ұғыну үшін
зерттеуімізге нысана болып отырған көркем шығармалардан мысал келтірсек:
«...Қарасай тас-түйін киініп, ағаш бауырында тар тұсамыспен ұзай алмай жүрген
атын ерттеп мінді де, Халелді іздеп шықты. Көңілінде еш қауіп жоқ, тоқ атты жай
аяңдатып ойда келеді: «Апыр-ай, мына целина келмей жатып бүкіл жапан-түзді ғана
асты-үстіне аударып тастамай, жалғыз үйдің де шаруашылығын шайқап, қопаңдатып
аудара бастады-ау. Ертең бұл маңдағы жыртылмаған бос жерге совхоз малы жайылса,
Қарасайдың көп жылқысы, сиыр, қойы көзге шыққан сүйелдей көрінеді-ау. Ертеңгі күні
Халел жылқышы болса да, осынша көп малды тоғытып жіберу енді оңайға түспес... О,
заман-ай, заман!» [6, 85].
Бұл үзіндіден уақыт пен заманның біртұтас ұғым ретінде қабылданатынын байқауға
болады. Заман сөзінің лексика-семантикалық аясында белгілі бір ұрпаққа, оның ісәрекетіне қатысты қолданылатын «дәурен» сөзі «заман» концептісінің субституциясы
бола алады. Келтірілген үзіндіде «О, заман-ай, заман!» деген сөздер арқылы шығарма
кейіпкері Қарасай өткен уақытқа өкініш білдіреді.
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«...Қазіргі заман ақша заманы. Кімнің қалтасы қалың, сол беделді, сол өтімді.
«Заманың түлкі болса, тазы боп шал» дейді қазақ. Бұрынғылар білмей айтпаған. Ендеше
ақшаның көзін табатын жігіт базардан безбес болар. Ағаң Жәлел тірі болғанда, қайда
барам десең де ерікті өзіңе беретін едім. Басың ауған жаққа тарта берер ең. Жас болса
келіп қалды, осы қара орман енді саған қалмағанда кімге қалады...Шаңыраққа ие болар
шаққа жеттің» [6, 125]. «...Әйтеуір көп малды орнын тауып жұмсау қажет. Одан
арғысы тағы бірдеме бола жатар. Енді малдан гөрі басқа шаруашылықтың көзін таппай
болмайды. «Заманың түлкі болса....» [6, 85].
Бұл үзіндіде «Заманың түлкі болса, тазы боп шал» тіркестерін қолдану арқылы
жазушы уақыттың/заманның құбылмалылығы адамның ішкі рухани дүниесінің өзгеруіне
ықпал ететінін, сондықтан уақыт/заман ағымына сай болу керек деген идеяны алға
тартады.
Көшпелі елдің барша тіршілік болмысы жер-ана, табиғатпен тамырлас, олар табиғат
құбылыстарының сырын терең танып табиғатпен етене жақын болған сайын өмір сүру
қолайлы екенін жақсы білген. Сондықтан да олар табиғат тылсымын мал жайылымына
қажетті тәжірибе үшін ғана біліп қоймай, мұның өзін ұлттық рухани болмысын
бейнелейтін атаулармен белгілеп отырған.
Кеңістік концептісінің ішкі мазмұнын түсініп тану үшін «дала», «атамекен», «ата
қоныс», «жұрт» ұғымдарын қазақтың кең даласы – атамекені тіршіліктің символы – деп
түсінуіміз керек.
Р. Сыздық «Сөз құдыреті» еңбегінде: «Дала сөзі – қазақ поэзиясында, тіпті
прозасында да бұрын да, қазір де туған жердің, қасиетті Отанының символы», – деп
көрсетеді [7, 190].
Ұлттың ұлт болып қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлардың бірі – ұлттың
рухани болмысының табиғатпен тікелей байланысы. Осы тұрғыда қазақ халқы үшін
Отанды, туған жерді, кеңістік пен еркіндікті бейнелейтін сөзі – «дала». Себебі қазақтар
үшін ерлік, қонақжайлық, сыйластық, ұйымшылдық, кеңдік, мәрттік, т.б. ұғымдар ұлттық
концептінің мәдени категориясына жатады.
Дала – қазақ дүниетанымында көшпелі қазақ халқының алтын бесігі, қазақты
тәрбиелеген кең байтақ жазық өңір, мезгіл, кеңістік, өзгеріс, қозғалыс. Сондықтан да
болса керек қазақ халқының бойынан, қанынан даладай дарқандықты, алаңсыз өмірді, кең
дүниені байқау қиын емес.
Тіл арқылы сақталған ұлттық танымның көрінісін, көркемдік танымның
заңдылықтарын ұлттық болмысымен ерекшеленетін нақты тілдік деректерді С. Жүнісов
шығармалары тілінің негіздерін зерттеуден табамыз.
Ойымызды қорыта келе, тіл тек ойды білдірудің құралы немесе оның тікелей
құрылысы ғана емес, тіл – алдымен сол ойды әр ұлттың өзіндік танымына ғана тән,
мыңдаған жылдар бойына дарытқан дүниетанымдық негізде құраушы құрал деген
тұжырым жасаймыз. Адам санасындағы ғалам бейнесі табиғаты жағынан әр алуан болып
келетін концептілердің көмегімен көрініс тауып, олар сөз арқылы таңбаланып беріледі.
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РЕЗЮМЕ
Опираясь на научные концепции ученых-лингвистов, исследующих язык с
антропологической точки зрения и на основе трудов казахстанского писателя С. Жунусова, автор в
статье представляет когнитивный анализ языка и познания.
Общеизвестно, что «языковая картина мира» является одной из главных категорий
когнитивной лингвистики. Автор статьи на конкретных примерах произведений писателя
подтверждает точку зрения лингвистов о тесной взаимосвязи «языковой картины мира» и
«языкового сознания».
На основе определений концепта, используя произведения С. Жунусова, автор статьи
определяет концептосферу слов «пространство», «время», «эпоха», «степь». Данная
концептосфера на языке писателя является константами картины мира.
RESUME
On the basis of scientific concepts of scientists – linguists investigating language from the
anthropological point of view and on the basis of works of the Kazakhstani writer S. Zhunusov in the
article the author presents the cognitive analysis of language and perception.
It is well-known that "the language picture of the world" is one of the main categories of cognitive
linguistics. The author of the article on concrete examples of the writer’s works confirms the point of
view of linguists about close interrelation of "a language picture of the world" and "language
consciousness".
The main task of cognitive science is systematization of knowledge of the person. The information
structure defining knowledge and experience of the person is a concept.
On the basis of definitions of a concept using S. Zhunusov's works the author of th e article defines
the sphere of concepts of the words "space", "time", "era", "steppe".
The given sphere of concepts in the language of the writer reflects world picture constants.
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Қаракерей Қабанбай, Абылай хан, Әбілқайыр хан
бейнелерінің ашылуына нақты мысалдар келтіріле
отырып, зерттеулер жүргізіледі.
Түйін сөздер: дилогия, реализм, тарих, тарихи
дерек, диалог, монолог.
Қазақ әдебиетінің дамуына, соның ішінде
тарихи роман жанрының қалыптасуына өз үлесін
қосқан қаламгер – Қабдеш Жұмаділов. Ол – өзінің
стилімен, образдар жүйесімен, тіл байлығымен қазақ
әдебиетінде
тиісті
орнын
алған
суреткер.
Жазушының шығармаларын әдебиет әлеміндегі ұлы
жетістік, дара туындылар ретінде қарастыруымыз
керек.
Қабдеш Жұмаділовтің тарихи тақырыпта
жазылған «Дарабоз» атты екі кітаптан тұратын
роман-дилогиясы қаламгердің суреткерлік мол
мүмкіндігін, тіл кестесін, қаһармандарды көркем
бейнелеу шеберлігін білдіретін ерекше туындысы.
«Дарабоз» дилогиясы – қазақ халқының атақты
батыры Қаракерей Қабанбайдың өмірі, ерлік істері,
соғыс жорықтары туралы жазылған тарихи роман.
Жазушы романда Қабанбай бейнесімен ғана
шектеліп қоймай, Абылай ханның, Бұқар,
Ақтамберді жыраулардың, Төле би, Қазыбек
билердің, Бөгенбай, Наурызбай батырлардың
образдарын жан-жақты ашуға бар күшін салған.
Қазақ пен жоңғар, қазақ пен қытай, қазақ пен орыс
патшалығы арасындағы тарихи оқиғалар роман
арқауы болған. Роман-дилогияда жазушы: «Туған
елің – тұмарлы тұлпарың болғанда, хан – ноқта, би –
ауыздық, батыр – қамшы дейді екен. Сонда алысқа
ататын қозы жауырын жүйрік жебең – ақынның
жыры болғаны да. Шынында да, дулығалы батыры,
дуалы ауыз биі бар халықтың жыраққа сілтер
жырауы болмаса, орны үңірейіп бос қалады екен-ау!
Басқаны былай қойғанда, қазір бір Бұқар ағаңның өзі
хан ордасының сәнін кіргізіп, айбарын асқақтатып
отырған жоқ па?!» [1, 89] - деп хандар мен билердің,
батырлар мен ақындардың қасиеттерін арттыра
түседі.
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Романның басты кейіпкері – Қаракерей Қабанбай батыр. Қабанбай батыр
тарихымызда өзінің орнын ойып алып, әділ бағаға ие болған. Қабанбай көзінің тірісінде
Ұлы қолбасшы атанып, есімі аңызға айналған батыр болған. Жоңғар шапқыншылығына
қарсы күресте ерекше көзге түсіп, есімі бүкіл елге жайылады. Қаракерей Қабанбай батыр
батырлығымен қатар, ел ісіне араласқан көріпкел саясаткер, Абылай ханның сенімді
батыры, жауынгер кеңесшісі болған.
Ташкентті, Қазақ елінің оңтүстігін, Алакөл өңірін, Іле төңірегін Жоңғарлардан азат
ету күрестерінде Қабанбай батыр көзсіз ерліктер көрсетіп, Дарабоз қолбасшыға айналуын
жазушы: «Кейін, ойрат қолын ойсырата жеңіп, Шаған шатқалынан айдап шыққанда, мана
ақбозға мініп дара шапқан батырдың Қабанбай екенін біліп, Абылай қатты разы болғанды.
– Қайраусыз өтер қара қылышым-ай! Даңққа жеткізген дара бозым сен екенсің ғой!
Егер биікке бекініп алған жау қамалына қалың қолды көтеріп сен шықпағанда, бүгінгі
шайқастың немен бітері неғайбыл еді. Бүгіннен бастап Қабанбай атың хан ұранына
айналып, жорықтағы есімің Дарабоз болсын! – деп құшағына алып, үстіне алтын зерлі
тонын жапқан» [1, 119] дейді.
Романда негізгі қаһармандардың қатарында хандар мен билер, сұлтандар қатар
жүретіні анық. Бірақ бұдан ел билеушілері бірыңғай дәріптелді деп айтуға болмас.
Хандардың бойындағы қасиеттерді автор жан-жақты ашуға тырысқанын байқауға болады.
Шығармада Абылай ханның, Әбілқайыр ханның тұлғалары ерекше айқындалып шыққан.
Абылайдың көрегендігін, білімді саясаткер екендігін: «Мен білсем, күні бүгінге дейін
жоңғардың құдыреті ауыз бірлігінде, әскер арасында орнатқан темір тәртібінде болып
келеді. Жекпе-жек майданда, шағын шайқаста әрбір қазақ қалмақтан кем түспейді. Тіпті
қайраты басым, аруағы үстем болуы да мүмкін. Ал түменнен түзем құрып, қаптама
шабуылға келгенде қалмақтар қашан да ойымызды ойып түсіп отырады. Немесе қазақ
жан-жаққа сауын айтып, жасақ жинап болғанша, қалмақ қапияда басып кіреді... Өздеріңіз
білесіздер, қазақта тұрақты әскер жоқ. Біздің аламан әскер деп жүргеніміз – қолына
амалсыз қару алған кешегі малшы, бақташы немесе қыз аңдыған бозбала. Ал
Жоңғарлардың бүкіл халқы – әскер. Бала-шаға, мал-жанымен көшіп жүрген әскер десе
болады» [1, 27] деген сөйлемдерден көрсек, Әбілқайырдың қулығын, қаталдығын,
сатқындығын да қалдырмай, көптеген қайшылықтарды қаз-қалпында суреттегенін мына
жолдардан көре аламыз: «Ең қиыны - іштен шыққан сатқындық. Болаттың орнына мені
үш жүзге көтермедіңдер деп өкпелеген Әбілқайырдың, өзі бас қолбасы бола тұра, соңынан
ерген Кіші жүз жасағымен бірге Аңырақайдағы ұрыс даласын тастап кеткені қазаққа аса
ауыр тиді. Мен Әбілқайыр ханды Ақ патшамен әмпей болып, өз елін сырттай саудалағаны
үшін емес, ең зәру шақта ел ішіне іріткі салып, біртұтас қазақ қолын ыдыратқаны үшін
кешірмеймін. Лағынет! Лағынет жаусын Әбілқайыр ханға!» [1, 30]. Қаламгер бұл жерде
кейіпкерін бірыңғай жақсы, бірыңғай жаман қасиеттерін көрсетуге тырыспай, ол оқиға
мен мінездің объективтік ағысын шынайы жеткізуді көздеген. Бұл жөнінде әдебиетшіғалым Р.Бердібай: «Тарихи тақырыпты жан-жақты меңгеруге реализм әдісі кең
мүмкіншілік береді. Озық дүниетаныммен қаруланған қаламгерлер өткендегінің қандай
шытырман құбылыстарына да дұрыс талдау жасай алады, бүгінгі қауымның рухани
қажетіне сәйкес идеяларды екшейді» [2, 113], - дейді.
Қазақ елі сыртқы және ішкі саясатында ауыр кезеңдерді басынан өткерген. Ел
арасындағы алауыздық, өзге мемлекеттердің қысым көрсетуі қазақтардың дербес ел
болып кетуіне көп кедергі келтірді. Ресей патшалығы мен Қытай Цинь әулетінің нығаюы
қазақтардың өрісін кеңейтуіне мүмкіндік бермеді. Бұл мемлекеттердің қазаққа қатысты өз
мақсаттары мен бағыттары болды.
Автор сөз болып отырған заманның әлеуметтік, экономикалық, саяси ақуалын,
қозғалыстың себебі мен салдарын зерттей келіп, солардың диалектикалық көркем
шындығын көрсетуді мақсат еткен. «Дарабоз» романын оқып шыққанда жазушы тарихи

324
оқиғалардың хронологиялық ізімен жүріп отырғанын байқаймыз. Сонымен қатар, көркем
шығармаға ғана тән адамдардың күйініші мен сүйініші, арман тілектері, ықыласы мен
мұраты, кейіпкерлер тағдыры көркем бейнеленген. Бұл туралы сыншы В.Г.Белинский
«История представляет нам событие с его лицевой, сценической стороны, не приподнимая
завесы с закулисных проишествий, в которых скрываются и возникновение
представляемых ею событий и их совершение в сфере ежедневной, прозаической жизни.
Роман отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с
частным событием, составляющим его содержание, но через это он разоблачает перед
нами внутреннюю сторону, изнанку, так сказать, исторических фактов, вводит нас в
кабинет и спальню исторического лица, делает нас свидетелями его домашнего быта, его
семейных тайн, показывает его нам не только парадном историческом мундире, но и в
халате с калпаком. Колорит страны и века, их обычаи и нравы высказываются в каждой
черте исторического романа, хотя и не составляют его цели. и поэтому исторический
романесть как бы точка, в которой история, как наука, сливается с искусством, есть
дополнение истории, ее другая сторона» дейді.
Дилогияның негізгі идеясы – үш жүздің басын қосып, бір тудың астына біріктіру.
Қабдеш Жұмаділов қазақ халқының егемендігі, дербес мемлекет құруы жолында басынан
кешкен қилы тағдырын романның басынан аяғына дейін көрсетуге тырысқан. Тарихи
деректерге сүйене отырып, қазақ жүздерінің басын біріктіру жолындағы күрестерін
тартымды өрнектеген.
Романдағы оқиғалар үш жүздің басын біріктіру идеясының төңірегінде өрбиді. Хан
кеңесінде көтерілген мәселе де ел бірлігін сақтау мәселесі еді. Бұл идеяны жүзеге асыру
барысында көптеген қиындықтар кездеседі. Елдегі алауыздық, көре алмаушылық, өзара
тартыстар ел бірлігіне нұқсан келтіріп, үш жүздердің бөлініп кетуіне алып келеді.
Ауызбіршіліктің жойылуының айқын көрінісі – Барақ сұлтанның Әбілқайыр ханды
өлтіруі. Өз еркімен Ресей патшалығының боданы болған Кіші жүз ханы Әбілқайыр мен
Барақ сұлтан арасындағы жанжал сұлтанның ханды өлтіруімен тынады. Романда:
«Әбілқайыр мен Барақ арасының барған сайын шиеленісіп, бітіспес өштікке айналып бара
жатқанын осы жұрттың бәрі білетін. Алайда араздық түбі бұлайша өліммен тынар деп
ешкім де ойлаған емес-ті. О заманда, бұ заман, бұл елде ағайынды өкпеге қиса да, өлімге
қиған бар ма еді?! «Қазақ қазақ болғалы ата жаумен айқаста, қан майданда басын берген
ержүрек хандар аз емес. Бірақ бұрын-соңды өз ханының басын өзі алған жайт болмаған.
Мұндай қатыгездік - діні жат, тілі жат, тақ үшін туған әкесін де аямайтын кәпір қауымына
ғана тән болып есептелетін. Ханнан қадір, елден береке кетті деген осы, әрине» [1, 158]
деп суреттеледі.
Қабдеш Жұмаділов «Дарабоз» роман-дилогиясында тарихи оқиғалар мен тарихи
тұлға психологиясын, тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін бірлікте көрсете алуымен
ерекшеленеді. Қаламгер тарихи оқиғалардың маңызын көрсете отырып, оның адамдар
психологиясына әсерін жеткізе білген. Қ.Жұмаділов шығармаларын зерттеуші, әдебиетшіғалым Н.Жұмаділова: «Романның сюжеттік-композициялық бітімін құрап тұрған
көркемдік компонеттер (пейзаж, монолог, диалог, портрет, деталь, ретроспективті баяндау
т.б.) өз үндестігін тапқан. Кейіпкерлердің портретін, сырт пішінін жасау арқылы сол
дәуірдегі адамдардың әлеуметтік, жағдайын көз алдымызға әкеледі. Қазақтың салтдәстүрі, жаугершілік заманда көшпелі халықтың тамақ пісіру тәсілдері, ұлттық тағамның
түрлері – бәрі де роман композициясынан орын ала отырып, суреттеліп отырған тарихи
кезең барлық болмысымен көрінген. Сонымен бірге қанатты сөздер, мақал-мәтелдер,
толғаулар да романның көркемдік бетін айшықтап тұр» [3, 48].
«Дарабоз» дилогиясы жазушының көп жылдар бойы еңбектеніп, дүниеге әкелген
туындысы. Туған жерге деген сүйіспеншілік, елге деген махаббат романның өне бойынан
есіп тұрады. Атамекен, туған жерді жау қолынан азат ету идеясы романның түп қазығына
айналған. Бұл романы туралы Қ.Жұмаділов: «Бұл романға мені жетектеген нәрсе – тарих
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ғылымының қазақ үшін аса маңызды беттерін, өтірік, алақашулардан, шөп-шаламнан
тазартып, шындықты қалпына келтіру болды» - дейді. Тарихи шындықты көркем жеткізе
білген роман-дилогияның қазақ әдеиетіндегі орны ерекше.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье всесторонне рассмотрено значение и место романа-дилогии К.Жумадилова
«Дарабоз» в казахской литературе. Подытожены разные мнения об особенностях романа. В
научной статье сделаны выводы исследования о человеке и эпохе, об истории и исторической
личности. В статье проведены исследования путем приведения реальных примеров при раскрытии
образов Каракерей Кабанбая, Абылай хана и Абулхаир хана.
RESUME
The author of this article analyzes the role of the novel-dilogy «Daraboz» written by Kabdesh
Zhumadilov in the Kazakh literature in a comprehensive way. Different viewpoints about the specifics of
the novel are summarized. Scientific and cognitive statements are made about the researches on man and
epoch, history and a historical figure. Specific examples are given and the researches are done as well in
order to reveal the images of Karakerei Kabanbay, Abylaykhan and Abylkhairkhan.
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