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Д.М. Мажиденова 
Академия государственного 

управления при Президенте 

Республики Казахстан,  

д.и.н., профессор 

Возникновение и 

эволюция 

межобщинных 

отношений в древности 

как предпосылка 

формирования 

дипломатической 

практики 

последующих эпох 

 

Аннотация 

В статье раскрывается процесс станов-

ления и эволюции горизонтальных межобщин-

ных связей в потестарную эпоху – со времен 

позднего палеолита до появления на Древнем 

Востоке первых государств. Показано, что по 

мере укрепления различных форм общест-

венной организации (род-племя-союз племен) 

возрастали и усложнялись практика и атрибуты 

межобщинных отношений и в зародышевой 

форме создавались некоторые предпосылки 

международных отношений и диплома-

тической службы грядущих времен.  

Ключевые слова: родовая община, 

экзогамия, межобщинные отношения, взаимо-

брачные фратрии, дарообмен, престижная 

экономика. 

 

Длительное развитие производящего 

хозяйства в древности и связанные с ним 

перемены привели в начале III тысячелетия до 

н.э. к появлению на Древнем Востоке первых 

государств [1, с.13-14]. В них были созданы не 

только древнейшее письмо, архаические 

памятники литературы, права, искусства и 

архитектуры, религиозные системы и зачатки 

экспериментальных наук, но и диплома-

тическая служба как инструмент по предот-

вращению войн и регулированию внешних 

сношений. Но точно так же, как эти госу-

дарства сложились не на пустом месте, а стали 

результатом длительной эволюции ранних 

форм общественной организации (род-племя-

союз племен), так и межгосударственные 

отношения со всеми атрибутами, безусловно, 

имели свою предысторию, к сожалению, до сих 

пор мало изученную. 

Как известно, появление человека совре-

менного вида происходило одновременно со 

сложением начальных форм родовой орга-

низации и совпало с наступлением позднего 

палеолита. В образовавшейся родовой общине 

наивысшее развитие приобретают начала 

первобытного коллективизма, основанного на 

ранней форме хозяйства, когда все необходи-

мое для жизнедеятельности добывалось и 

потреблялось полностью самими членами 

общины. В этом смысле продолжительное 

время первобытная община по степени 

замкнутости являла собой редчайшую, если не 

исключительную, историческую форму 

общественной организации. 
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Тем не менее, уже тогда «определяющим признаком родственной группы стал 

обычай экзогамии, т.е. запрет полового общения внутри рода» [2, с.71]. Данное 

обстоятельство позволяет с достаточной степенью вероятности сделать вывод о том, что к 

этому времени своими корнями восходит и начало общения между основными людскими 

популяциями того периода «по горизонтали». 

Историческая реконструкция межродовых, а затем и межплеменных отношений в 

эпоху первобытно - общинного строя сопряжена со специфической сложностью, 

вызванной отсутствием письменных источников и прямых параллелей. Потому составить 

представления о них возможно исключительно на основе косвенных данных. Таковыми, 

на наш взгляд, могут являться материалы археологических исследований, а также факты 

этнографии, содержащие в разной степени информацию о древнейшем, доисторическом 

состоянии людей и их популяций. Изучение их с использованием методов сравнения, 

аналогии и экстраполяции дает возможность сформировать обобщенное, хотя в 

существенной мере и гипотетическое представление о межобщинных отношениях ранних 

этапов человеческой истории. 

В науке о первобытном обществе устоялась точка зрения С.П. Толстова, который 

побуждающим мотивом перехода к экзогамии считал необходимость сохранения 

первичного коллектива от разрушения вследствие бесконечных конфликтов из-за 

хаотичности половых отношений. Урегулирование осуществлялось, вероятно, путем 

постепенного увеличения ограничений половых контактов и исподволь привело к 

полному их запрещению внутри рода. «Но вынесение половой жизни за рамки 

коллектива, - считают специалисты, - укрепляя его, должно было повести к учащению 

конфликтов с другими коллективами, причем понятно, чем больше было бы таких 

взаимобрачных групп, тем шире была бы арена конфликтов. Поэтому простейший 

естественный путь устранения создавшихся противоречий вел к постепенному 

возникновению дуальной организации - сочетания только двух экзогамных групп в одно 

постоянное взаимобрачное объединение, зародыш эндогамного племени» [2, с.73-74]. 

Дуальная организация, первоначально состоявшая только из двух родов, по мере роста и 

дробления последних перерастала в систему двух взаимобрачных фратриев, отмеченных 

этнографами впервые во второй половине XIX века у племен, находившихся на 

дометаллургических стадиях эволюции, а позже путем исторической реконструкции 

широко прослеженных в раннем прошлом многих народов. 

Постепенное усиление сегментированности фратриальных образований усложнило 

внутри них структуру межродовых связей. Между сегментами, наряду с нарастанием их 

обособленности друг от друга, все же удерживались связи, вытекавшие из осознания 

общего родства. Они затем дополнялись новыми отношениями, обусловленными 

потребностями объединения усилий в урегулировании конфликтов с однотипными 

компонентами противоположных фратрий, вероятность которых возрастала по мере 

расширения диапазона брачных контактов. Перечень внутрифратриальных стягивающих 

факторов впоследствии, вероятно, возрастал и был вызван совпадением интересов родов в 

различных сферах их соприкосновения. К таким выводам подводят реликты былого 

хозяйственного, общественного и идеологического единства фратрий, выявленные 

учеными при исследовании таких народов, как меланезийцы, индейцы, обские угры, 

буряты и др. [2, с.74]. 

Отношения же между родами различных фратрий первоначально ограничивались 

переговорами по поводу заключения брачных уз и сопутствующими церемониями, в 

которых значительную роль играли вожди и вступавшие в брак мужчины и женщины. 

Затем взаимные контакты эпизодически дополнялись совместными охотничьими 

облавами и другими предприятиями. В позднем палеолите, по археологическим данным, 

имели место также взаимные одаривания специфическими богатствами природной среды 

- раковинами, охрой, янтарем, сортами ценного дерева и камня [2, с.155]. 
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С наступлением мезолита население обитаемых регионов становилось более 

подвижным и расширяло территорию своего расселения. Безусловно, это было вызвано 

изменениями природной среды на значительной части ойкумены в связи не только с 

климатическими факторами, «но и с деятельностью верхнепалеолитических общин - 

хищнической охотой или нарушениями экологического равновесия» [3, с.185]. 

Расширение ареала расселения общин одновременно было также следствием увеличения 

численности человеческих популяций в условиях роста устойчивости жизни из-за 

перехода к микролитической технологии обработки камня и овладения луком и стрелами. 

Межфратриальные контакты в мезолите стали все чаще выходить за рамки лишь 

брачных отношений. Обмен на уровне общин становился более частым и не 

ограничивался специфическими богатствами окружающей их среды, а дополнялся уже 

готовыми к потреблению изделиями. Обменные операции происходили не только на 

межобщинном уровне, но могли быть и персонифицированными, то есть осуществляться 

между отдельными лицами. 

Заметным становилась также ритуализация обменных мероприятий, 

сопровождавшие, как правило, празднествами и пирами. Однако в случаях, когда 

дарообмен осуществлялся впервые или же между весьма отдаленными друг от друга 

общинами, церемониал мог быть «немым». Стороны напрямую не встречались, а лишь в 

условленной местности поочередно оставляли и забирали дары. Если же подарки не 

устраивали другую сторону, то она оставляла их нетронутой, и тогда первая сторона 

добавляла новые предметы. 

Межобщинные связи охватывали со временем не только обмен материальными и 

культурными ценностями, но также и хозяйственное сотрудничество и языковое 

взаимовлияние. Диверсификация контактов породила потребность в передаче на 

расстояние информации в виде зрительных и звуковых сигналов, о чем свидетельствуют 

косвенные данные, полученные путем этнографических исследований. У племени яганов 

удалось установить систему передачи сигналов клубами дыма, один из которых обозначал 

находку выброшенного на берег кита и приглашение соседних общин на празднество по 

этому поводу. Похожие явления подмечены и у множества других племен. Отмеченные 

тенденции, вполне подтвержденные данными археологии и этнографии, подводят к 

выводу, что в рамках мезолита формировались «локальные варианты культуры, 

объединяющие группы стоянок и свидетельствующие о постепенной консолидации 

родовых общин в более широкие коллективы, племена» [2, с.98]. 

Процесс становления племен и отношений между ними значительно ускоряется с 

переходом к неолиту. Его наступление знаменовалось революцией в сфере изготовления 

каменных орудий, включавшей также применение новых, более твердых пород 

минералов, нефрита, обсидиана, жадеита. Поскольку эти минералы встречались не 

повсюду, а их использование нередко предполагало разработку подземных отложений 

камня, орудия из них стали производиться в специальных мастерских и затем расходиться 

от них на значительные расстояния, обозначив тем самым первые признаки разделения 

труда [3, с.224]. 

Более совершенные орудия, в свою очередь, создавали условия для получения 

регулярного избыточного продукта и тем самым открывали путь к возникновению 

производящего хозяйства. Именно наличие избыточного продукта позволило общинникам 

оставлять часть продуктов охоты для приручения и получения от них приплода, а 

продуктов собирательства - в качестве семян для посадки. Одновременно складывались 

предпосылки для дальнейшей специализации в новых видах человеческой деятельности. 

Развитие отмеченных тенденций исподволь подготовило межобщинное и 

межплеменное разделение труда, которое окончательно происходит на стадии 

позднепервобытной общины. Из общей массы племен вычленяются племена с 

производящим хозяйством. В итоге увеличивались стимулы к регулярному обмену между 
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земледельцами - скотоводами и охотниками-рыболовами. Все большее место в обмене, 

наряду с сырьевыми ресурсами, начинают занимать скот и продукты земледелия. 

Увеличение избыточного продукта предопределило появление и рост личной 

собственности, и постепенный переход от уравнительного распределения к трудовому. 

Внутри общин шел процесс вычленения правящей элиты, которая исподволь 

освобождалась от занятий производительным трудом и все больше специализировалась на 

управленческой деятельности. 

Происходила трансформация дарообменных отношений. Росли регулярность 

соответствующих операций и объем продуктов и вещей, использовавшихся в качестве 

даров. Наряду с этим в указанной сфере стало формироваться ядро, предполагавшее 

отношения особого вида, названные престижной экономикой. Под нею подразумеваются 

специальные дарообменные акты, организовывавшиеся, как правило, элитой родов и 

племен и сопровождавшиеся нарочитой щедростью подарков, подчеркнутой 

церемониальностью процесса с элементами сакральности. Предметами дарообмена в 

таких актах часто становились редкие камни и раковины или специально выращенные 

плоды и скот, а также приготовленные из них продукты. Среди подарков могли быть и не 

имевшие никакой хозяйственной ценности и даже порой абсолютно бесполезные вещи, 

представлявшие собой, вероятно, исключительно символы уважения или атрибуты 

особого внимания. 

В структуре дарообменных отношений престижная экономика, похоже, занимала 

особое место. Целями ее были не столько извлечение прямой выгоды, сколько обретение 

и укрепление престижа наряду с обеспечением лояльности партнеров по обмену. 

Достижение же этих целей, безусловно, сулило уже и экономические выгоды, ибо через 

такое опосредование стимулировался дальнейший рост межобщинного дарообмена, 

который теперь начал превращаться в постоянный источник приобретения необходимых, 

но непроизводившихся или же недостаточно производившихся внутри общин продуктов и 

вещей. Открывались также новые возможности для расширения и интенсификации других 

типов горизонтальных связей. «С помощью дарообмена упрочивались брачные и другие 

социальные связи, укреплялись мирные отношения, усиливался авторитет общин и их 

предводителей» [3, с.228]. Заметим, что со складыванием престижной экономики 

регулирование межродовых и межплеменных отношений становится периодически 

повторяющимся занятием лидеров формировавшихся органов потестарной организации, 

требовавших со временем все больших усилий и умения. 

Дальнейшие изменения в содержании и формах межобщинных связей в 

значительной мере были детерминированы переходом людей к бронзе. Медь, как 

известно, в природе встречалась нечасто, еще реже располагались природные запасы 

олова. Посему изделия из бронзы были дорогими, долго не имели широкого 

распространения, являлись доступными только для начавшейся складываться 

родоплеменной знати и, несомненно, обладание ими было престижным. Но именно в силу 

этих обстоятельств еще больше продвинулись вперед межплеменные связи. Обитавшие в 

богатых медными и оловянными рудами районах племена специализировались на добыче 

металла и снабжали ими население соседних и дальних территорий. 

Вследствие роста значения металлургического и связанного с ним территориального 

факторов престижная экономика из сферы отношений между родственными родами 

постепенно смещалась в область межплеменного сотрудничества. 

Однако межобщинные контакты теперь все чаще перемежались с конфликтами, 

поскольку потребность в их расширении осознавалась сторонами порой неодинаково. 

Возникали и приумножались прецеденты силового решения противоречий. Неслучайно с 

наступлением бронзового века появились меч и боевая колесница, распространились 

защитные доспехи, а в структуре потестарной организации появились военачальники – 

специальные лица, ответственные за военные вопросы. Одновременно в обязанностях 
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племенных вождей вопросы регулирования внешних связей начинают обретать 

приоритетное значение.  

На рубеже II и I тысячелетий до н.э. большие изменения в жизнь племен с 

производящим хозяйством привнесло начало освоения железа. Из него стали создавать 

более прочные рабочие части пахотных орудий, благодаря чему пахотное полеводство 

вытеснило мотыжное. Развитие земледелия ускорилось. Это усилило стимулы для занятия 

скотоводством, так как росла потребность в тягловой силе, а часть урожая могла идти на 

корм скоту. Но кормов все же не доставало, и потому часть общин была вынуждена 

перемещаться в поисках пастбищ. Развитие этой тенденции, особенно в зоне степей и 

полупустынь, породило полукочевое и кочевое скотоводство. В итоге произошло не 

имевшее аналогов общественное разделение труда - обособление из массы земледельцев-

скотоводов чисто скотоводческих племен наряду с расширением ареала их расселения. 

Освоение железа сопрягалось и с радикальными переменами в ремесленничестве. 

Доселе это занятие было из-за относительной простоты доступным для большинства 

общинников. Плавка и обработка железа из-за резкого усложнения производственного 

процесса предполагали большие трудозатраты и гораздо высшую квалификацию 

умельцев. Поэтому из среды общинников стали вычленяться мастера. Произошло 

следующее общественное разделение труда, в результате обособления ремесленников от 

земледельцев. 

При всем том, что межобщинные обменные связи с момента зарождения в позднем 

палеолите постоянно нарастали на протяжении последующих эпох, они все же оставались 

дискретными. Дифференциация же племен на охотничье-рыболовные, скотоводческие и 

земледельческие (с ремесленнической и нарождающейся торговой прослойками) вызвала 

подлинную революцию в сфере обменных отношений, придав им, наконец, непрерывный, 

а значит окончательно необходимый характер.  

С ростом интенсивности и масштабов межобщинного обмена в железный век 

расширялась и усложнялась деятельность племенных вождей во внешней сфере. 

Регулирование межплеменных контактов становилось одной из постоянных функций 

потестарной организации. Похоже, что уже тогда рядом с вождями стали возникать 

советники по межплеменным отношениям, которыми, вероятнее всего, выступали 

наиболее опытные из торговцев. Специалисты по истории архаичного общества 

указывают также на возникновение в это время института гостеприимства как средства 

обеспечения безопасности жизни и имущества пришельцев из других земель, причастных 

к реализации межплеменных связей. Несомненно, эти лица в первую очередь 

пользовались получавшими развитие средствами передвижения - повозками, упряжной 

лошадью и волами, весельными и парусными лодками. Кое-где сооружались дороги, не 

только облегчавшие торговцам перевозку грузов, но и создававшие удобства для 

передвижения участников переговорных процессов. 

Уже в III-II тысячелетиях до н.э. по мере развития производительных сил и роста 

самостоятельности участников трудового процесса в ряде регионов – сначала в долине 

Нила и Месопотамии, а позже и в бассейнах рек Инд, Хуанхе и Эгейского моря – 

ускоряется процесс экономического укрепления отдельных семей и их обособления в 

парцелярные хозяйства, предопределившие трансформацию родовой общины в 

соседскую, а затем разложение родового строя и возникновение первых государств в 

окружении первобытно-общинной периферии. К началу I тысячелетия до н.э. 

аналогичные тенденции охватили уже более обширную часть Евразии, знаменуя собой 

здесь приближение конца эпохи первобытного общества. 

Выше отмечалось, что войны, как крайнее средство разрешения межплеменных 

противоречий, велись и прежде. Но происходили они не так часто и мотивировались в 

первую очередь не целями наживы и обогащения. В наступившей же эпохе войны стали 

уже наиболее ускоренным способом овладения огромными богатствами, множеством 



 

 

10 

рабов, обширными и удобными для хозяйствования территориями, а также доступа к 

ресурсным базам. Поэтому для ряда племен и первых государств ведение войн становится 

привлекательным делом с тенденцией превращения в постоянное занятие. 

Ставшие выгодным промыслом войны стимулировали совершенствование военной 

организации. В первобытно-общинном ареале племенная организация вскоре начинает все 

больше превалировать над родовой, трансформируясь, в конце концов, в военно-

племенную организацию («военная демократия»). Совпадение интересов различных 

племен в военной сфере побуждает их, группируясь, сплачиваться в племенные союзы - 

непосредственных предшественников государственных образований. 

Еще быстрее шел процесс модернизации вооружения и методов управления боем, 

умножая в зонах боевых действий, особенно на подвергшейся нападению территории, 

масштабы уничтожения людских и материальных ресурсов, массового обращения в 

рабство военнопленных. Безусловно, в большей степени преуспевали в военных 

жестокостях первые государства, стремившиеся, используя свое политическое, 

экономическое и техническое превосходство, подчинить первобытную периферию, хотя 

цену за свои победы приходилось им платить нередко очень высокую. 

Именно указанные обстоятельства выдвинули уже на этом этапе человеческой 

истории в деятельности органов потестарной и политической власти во внешней сфере на 

первый план задачи прекращения или предотвращения войн. Дело доходило до того, 

чтобы положить конец массовым истреблениям людей и затяжным и изнурительным 

грабежам, или же перед лицом возникновения подобной опасности, слабые племена, 

нередко предпочитали взять на себя «добровольные» обязанности по уплате постоянной 

дани в пользу могущественного и воинственного соседа. Отныне отмеченные приоритеты 

(по обеспечению путем переговоров военной безопасности населения и территории) будут 

сохранять свою первостепенность в международных отношениях всех последующих эпох, 

включая и современность, становясь профессиональной обязанностью начавшегося 

формироваться специального корпуса служащих.  

В архаичном обществе существовал механизм регулирования межплеменных 

отношений. Именно к такому выводу опосредованно подводят наблюдения европейских 

путешественников и исследователей в XVII - начале XIX вв., обративших внимание на 

общественные органы по вопросам межплеменных отношений у индейцев Северной 

Америки, которые определяли круг лиц для переговоров с соседними племенами. 

Посланники имели внешние отличительные знаки, принимались они по определенному 

этикету и считались неприкосновенными. Договоры заучивались наизусть и передавались 

старейшинам племен устно, но дословно. Заключение договора завершалось клятвой и 

другими ритуалами, а отступление от договоренностей рассматривалось как преступное 

действие. 

Активное участие в процессе исторического развития отдельных племен требовало в 

архаичный период развития системы переговоров с различными целями: для ликвидации 

конфликтов, установления границ торговых связей и др. Созывались межплеменные 

собрания, на которых обсуждались общие проблемы с приглашением представителей 

племен. Во времена военных конфликтов древние племена условливались через гонцов о 

прекращении действий на определенное время для того, чтобы убрать убитых с поля 

брани. Иммунитет вестника являлся древнейшей нормой, к примеру, перед битвой 

вестник мог подойти к другой воюющей стороне с белым флагом или оливковой ветвью, 

вручить поручение предводителю войск и вернуться невредимым обратно [4, с.31].  

Историческая реконструкция процесса становления и развития горизонтальных 

межобщинных связей в потестарную эпоху позволяет сделать некоторые выводы: 

Во-первых, возникнув на стадии позднего палеолита, межобщинные отношения в 

догосударственную эпоху прошли в своей эволюции длительный путь, 

характеризовавшийся постепенным расширением диапазона общения за счет включения в 
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эту сферу вызванных жизнью новых форм (заключение экзогамных брачных уз, взаимное 

одаривание, обмен монопольно производившейся продукцией, образование военных 

союзов, выплата дани в обмен на гарантии от нападений и разбоя и др.) 

Во-вторых, развитие горизонтальных связей по мере становления и укрепления 

различных форм общественной организации (род-племя-союз племен) сопровождалось 

увеличением видов и усложнением структуры контактов, а также смещением в них 

акцентов в сторону восхождения на более высокие уровни общения – от простейших 

двусторонних межродовых до многосторонних и многоуровневых в рамках племенных 

союзов и т.д.  

В-третьих, в процессе эволюции межобщинных отношений отдельные виды связей, 

первоначально игравшие ведущую роль, уступали пальму первенства другим, все более 

отодвигаясь на задний план и даже меняя свое былое функциональное предназначение. 

В-четвертых, обязанности вождей родов и племен по регулированию межобщинных 

отношений возрастали и усложнялись, а по степени временных затрат и приоритетности 

эволюционировали от эпизодических и существенных до уровня постоянных и наиболее 

важных, обусловив к концу эпохи первобытных общин значительный рост требований к 

уровню их квалификации и положив начало формированию при них штата советников и 

профессиональных помощников по внешним связям. 

В-пятых, трансформация межобщинных отношений на протяжении нескольких 

тысячелетий сопрягалась с формированием церемониала, предусматривавшего регулярное 

преподнесение противоположной стороне богатых даров и оказание особых знаков 

внимания персонам в форме организации охотничьих облав, пиршеств и т.д., приведшего, 

в итоге, к формированию института гостеприимства с гарантиями безопасности жизни и 

имущества тех, кто имел отношение к реализации задач в сфере межобщинных сношений. 

В-шестых, уже в тот период складывались определенные формы 

преддипломатических отношений: переговоры после военных действий, заключение 

устных договоров, иммунитет вестника, особые отличительные знаки посланников.  

Таким образом, практика межобщинных отношений первобытной эпохи в 

зародышевой форме создала некоторые предпосылки международных отношений и 

дипломатической службы грядущих времен.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада потестарлық дәуірдегі – кейінгі палеолит уақытынан Ежелгі Шығыста алғашқы 

мемлекеттердің пайда болуына дейін горизонтальдік қауымаралық қатынастардың жаралуы мен 

эволюциясы ашып көрсетілген. Қоғамдық ұйымдасудың әртүрлі нысандарының (ру-тайпа-

тайпалық одақ) нығаюына қарай қауымаралық қатынастардың тәжерибесі мен атрибуттары 
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көбейіп және күрделеніп жатты да кейін келер уақыттың халықаралық қатынастары мен 

дипломатиялық қызметтінің кейбір алғышарттары ұрықтық түрде жасалынғаны көрсетіледі. 

 

RESUME 

 

In the article the author considers the process of the formation and evolution of the horizon inter-

community relations at the potestarian epoch - since the times of the late Paleolit till the appearance of the 

first states in the Far East. It was shown that in the course of strengthening different forms of the social 

organization (clan-tribe-union tribes) there grew and became comple the practice and attributes of inter-

community relations and there were created some prenrises of international relations and diplomatic 

service of the future in the initial form.  
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Замандастарымыздың 

тарихи санасын 

қалыптастыруға 

қазақ мәдениетінің 

әсері  

Аннотация 

«Замандастарымыздың тарихи санасына 

қазақ мәдениетінің әсері» мақаласында 

мәдениеттің, сонымен қатар оның ауқымды 

саласы өнердің рухани-этикалық тұрғыдағы 

ұлттық өрлеуге деген әсері қарастырылды. 

Ұлттық мұрамызды сақтап қалудағы 

жетістіктерімізге де шолу жасалды, атап 

айтқанда, тарих пен мәдениет ескерткіштерін 

жөндеу жұмыстары, ғылыми-қолданбалы, 

археологиялық зерттеулерді жүргізу, заманауи 

ескерткіштерді түгендеу, ғылыми-зерттеу 

экспедициялары, дәстүрлі мерекелер мен 

фестивальдерді, сонымен қатар мәдени 

жұмыстардың басқа түрлері де зерделенді. 

Сонымен қатар, мәдениет пен өнер 

саласының маңызы да ерекше сипатталып, 

мәдениет жеке тұлғаның ұлттық өзін-өзі 

сәйкестендіру және қоғамның рухани 

жаңаруының құралы ретінде көрсетілді. 

Түйін сөздер: Қазақстан, мәдениет, өнер, 

тарихи сана. 

 

 

Президент Н.Назарбаевтың «Қазақстан-

2050» стратегиялық – бағдарламасында 

Қазақстанды 2050 жылға қарай әлемнің ең 

дамыған отыз елінің қатарына қосу және 

болашақта тәуелсіз елімізді «Мәңгілік Ел» ету 

мұраты алға қойылды. Оған жетудегі 7 

басымдықтың бірі – біздің көпұлтты және көп 

конфессиялы қоғамымызда жаңа қазақстандық 

патриотизмді қалыптастыру [1].  

1995 жылы құрылған Қазақстан Халқы 

ассамблеясы (ҚХА) ұлттық бірлікті сақтаудың 

басты құралдардың біріне айналды. Республи-

кадағы ұлтаралық және конфессия аралық 

келісімді, қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға 

жәрдемдесуде, олардың рухани – мәдени 

тұрғыда қайта дамуына ықпал етуде. 

2013 жылдың 24 сәуірінде Қазақстан 

Республикасының Президенті, Қазақстан халқы 

ассамблеясының Төрағасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың қатысуымен «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы: бір халық – бір ел – бір тағдыр» 

тақырыбында Қазақстан халқы 

ассамблеясының мерей-тойлық ХХ сессиясы 

өтті. Сессияда сөйлеген сөзінде Елбасы: 
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«Қазақ халқы Қазақстандағы барлық этностық, әлеуметтік топтар үшін ұлттық 

мемлекеттік қауымдастықтың қуатты тарихи діңі ретінде көрініс табады. Біздің ата-

бабаларымыз әлемге мәдениет пен руханилықтың қуаттандырушы үлгілерін көрсетті – 

біздер олардың істерін жалғастыруымыз керек! Қазіргі заманғы қазақтар, ата-баба 

дәстүрлерін ұстана отырып, бірліктің, толеранттылық пен патриотизмнің, мемлекет пен 

қоғамға қалтықсыз қызмет етудің үлгісін көрсетуі тиіс. Бізге ұлттар үшін ортақ тарихи 

сана-сезім қажет. 

Ұлттық рухты қажетті биіктікке көтеру үшін біздің шынайы тарихымыздың, 

мәдениетіміздің, дініміздің қандай екенін айқын сезінуіміз қажет. 

Қазақстан ешқашан оқшауланған емес. Сондықтан да тарихта, оқу пәніндегідей, 

қазақтар мен өзге халықтардың мәдени және экономикалық қарым-қатынастар үдерісі, 

түрлі этностардың ел тарихына үлесі лайықты танылуы тиіс. Нәтижесінде 

қазақстандықтардың тарихи сана-сезімі топтасуға, өзінің өткеніне, қазіргісіне және 

болашағына патриоттық қарым-қатынас қалыптастыруға жұмыс істеуі тиіс», – деп 

Қазақстан тарихшыларына тапсырма берді [2]. Осы тапсырманы орындау мақсатында 5 

маусымда Мемлекеттік хатшы Марат Тажинің төрағалығымен өткен ҚР-дың Ұлттық 

тарихын зерделеу жөніндегі ведомство аралық жұмыс тобының кеңейтілген кеңесінде 

Отан тарихын оқытудың өзекті мәселелері талқыланды.  

Марат Тажин «Тарихты сақтап қалу – ұлтты сақтап қалудың жалғыз жолы» 

тақырыбында жасаған баяндамасында:  «Жаһандану кезінде ұлттық бірлікті нығайту өте 

қажет, өйткені ұлттық ерекшеліктер жойылып барады. Ұлттың мәдени белгілері: тілін, 

рухани құндылықтары, салт-дәстүрлері мен мәдениетін сақтап қалу қажет»,– деп ерекше 

атап көрсетті [3]. 

Ұлттың тарихи санасын қалыптастыруда қазақ мәдениетінің алар орны ерекше. 

Патшалықтың, төңкеріс дүмпуі мен тоталитаризмнің барлық ауыртпалығы мен 

қиыншылықтарына қарамастан, біздің еліміздің аумағында тұратын қазақтар және басқа 

да халықтардың өкілдері өздерінің мәдени ерекшеліктерін сақтай алды. 

Тәуелсіздік жылдарында, жаһандану мен басқа қиындықтарға қарамастан, біздің 

мәдени іргетасымыз беки түсті. 

Елбасының бастауымен «Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы», «Мәдениетті 

қолдау жылы» деп белгіленіп, тарихымыздың ақтаңдақ беттері қайта қаралып, құлдырап 

бара жатқан мәдениетімізді сақтап қалу үшін көптеген жұмыстар атқарылды. Осы 

атқарылған жұмыстарды кешенді түрде жалғастыру мақсатында Президенттің 2004 жылы 

13 қаңтардағы жарлығымен 2004-2006 жылдарға арналған «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасы қабылданды. 

«Қай халықтың болмасын өзге жұртқа ұқсамайтын бөлек болмыс-бітімін даралап, 

өзіндік тағдырын айқындайтын басты белгі – мәдениеті. Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, 

рухани болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, 

мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына 

қосқан үлкенді-кішілі үлесімен мақтанады», – деп атап өткендей, төрткіл дүниеге ата-

бабаларымыздан қалған жәдігерлер арқылы таныла бастадық. Бұған «Мәдени мұра» 

бағдарламасының қосқан үлесі ерекше. 

Еліміздің рухани әлемін дамытуда сүбелі үлес болып табылатын, ұлттық мәні зор 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын ЮНЕСКО тарапынан да – дүниеде сирек 

кездесетін жоба, басқа елдерге де өнеге болатын құжат деп белгіленді. 

Бағдарламаны іске асыру барысында тарих пен мәдениеттің 35 ескерткішінде қайта 

жаңғырту жұмыстары аяқталып, Қазақстан аумағындағы 30 қалашықта, қоныста, тұрақта, 

обалар мен қорғандарда маусымдық археологиялық жұмыстар жүргізілді. 

Қытайға, Түркияға, Монғолияға, Ресейге, Жапонияға, Египетке, Өзбекстанға, 

Арменияға, АҚШ пен Батыс Европа елдеріне ғылыми-іздестіру экспедициялары 

ұйымдастырылып, Қазақстанның тарихы, этнографиясы, өнері жөнінде еліміздің ғылыми 
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топтарында бұрын белгісіз болып келген 5 мыңға жуық қолжазбалар мен баспалық 

басылымдар табылып, сатып алынды. Тек Қытайға жасалған экспедицияның барысында 

ғана Қазақстанның тарихы мен мәдениеті бойынша бұрын зерттелмеген 3500-ге жуық 

дереккөз табылды. Оған қоса ұлттық және әлемдік ой-сана басылымдарының сериялары 

бойынша барлығы 218 аталым кітап әзірленіп, жарыққа шықты.  

«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша тарихи-мәдени мұрамызды қалпына 

келтірудің тәрбиелік мәні зор. Мемлекетіміздің аса маңызды рухани негіздерінің бірі – 

халықтың тарихи санасын қалыптастыруға зор үлесін қосты.  

Тәуелсіздік жылдарында Астана қаласы – Қазақстан халқының мәдени орталығына 

айналды. Айналасы 15 жылдың ішінде Астана еларалық және ұлттық маңызға ие талай 

істің мұрындығы бола білді. ЕЫҚҰ саммиті, Азияда, Ислам конференциясы ұйымының 

саммиті, жыл сайынғы Бүкіләлемдік экономикалық форум т.б. халықаралық деңгейдегі 

концерттер мен байқаулар халықтың тарихи санасына өзіндік әсерін тигізуде. Биылғы 

жылы халықаралық стандарттарға сай салынған опера және балет театрының ашылуы -

қазақ мәдениетінің үлкен жетістігі. Астана қаласының 15 жылдығына жоспарланған 30 

мерекелік шаралардың 20-сы ұлттық нақыштағы дүниелер болды.  

Қазақстанның бастамасы бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясының 62-сессиясы 2010 

жылды «Мәдениеттер жақындасуының халықаралық жылы» деп жариялағаны белгілі. Ал 

былтырғы жылды Бас Ассамблея 2013-2022 жылдарды мәдениеттер жақындастығының он 

жылдығы деп жария етті. Жуырда Астанада онжылдықтың тұсаукесері болды. 

Қазақ мәдениетін насихаттауда Қазақ Ұлттық өнер университеті ұжымының алар 

орны ерекше. Мәдениет пен өнерге байланысты Астана қаласында өткізілетін барлық іс-

шаралар университет ұжымының қатынасуымен өткізіледі. Университетте қазақ 

халқының дәстүрлі өнерін кешенді түрде зерттеу, насихаттау мақсатында Қорқыт 

атындағы ғылыми-зерттеу институты құрылды. Халқымыздың руханиятын жан-жақты 

зерделеу фольклортану, әдебиеттану, мәдениеттану, өнертану салалары бойынша 

жүргізілуде. Тұтас ұлттық мәдениетті зерттеуді көздегендіктен, қазақ өнеріне қатысты 

мәліметтерді іздестіру және оны зерттеу республика бойынша ғана емес, сондай-ақ алыс-

жақын шет елдерді де қамтиды. Фольклорлық зертхана мұрағатта 4000-ға жуық 

музыкалық шығарма жинақтады. Медиатекаға тапсырылған музыкалық шығармалар оқу 

бағдарламаларында қолданылуда.  

Қазіргі кезде кітапханаларда жоқ, кезінде аз таралыммен шыққан ән-күйлердің 

жинақтары қайтадан баспаға дайындалып, олардың электронды нұсқалары жасақталды. 

Оның нәтижесінде Моңғолияда жарық көрген «Баян Өлгий қазақтарының сыбызғы және 

домбыраға арналған күйлері», «Баян-Өлгий қазақтарының халық әндері» атты күй 

жинақтарының мәтіні мен ноталары, Қытайда жарияланған «Бейсембі күйші», «Күй 

толқыны» атты күй жинақтарының мәтіні мен ноталарының электрондық нұсқасы 

жасалып, сандық ноталары транснотацияланды. «Күйші Жанғали» күй жинағы 20 баспа 

табақ болып баспадан шықты. Бұл хрестоматияда Қазақстанның Еңбек сіңірген 

қайраткері, күйші Жанғали Жүзбаевтың репертуарындағы 100 күй нотаға түсірілген, 

күйшінің өз орындауындағы 100 күй 2 музыкалық СД альбомында жинақталған, сонымен 

бірге «Іле өңірінің күйлері» атты жинақ баспаға дайындалды.  

Халқымыздың белгілі дәстүрлі орындаушылары Қабікей Ахмерұлы, Ғабдылхақ 

Барлықов, Әбікен Хасенов, жыршы-ақындар Жұмабай Есекеев, Шәкір Әбенов 

орындауындағы шығармалардан СД альбом дайындалды, нотаға түсірілген күйлерден 

хрестоматия құрастырылып, деректердің электрондық нұсқасы жасалды. 

«Қазақтың 1000 күйі» антологиялық жинағына Шығыс Қазақстан және Жетісу 

күйшілік мектептері өкілдерінің күйлері енгізді.  

Фольклорлы-этнографиялық экспедициялық жұмыстар еліміздің солтүстік 

(Көкшетау, Ақмола), оңтүстік (Жамбыл, Шымкент), шығыс өңірлері бойынша жүргізілді.  
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 «Қазақтың ұлттық өнері: дәстүр жалғастығы» атты жоба бойынша жұмыс істеуде. 

2012 жылдың қазан-қараша айларында «Түркі халықтарының өнері: дәстүр жалғастығы» 

тақырыбы бойынша «Көне түркілердің іргелі және кескіндемелі қолданба өнерін түркі 

мәдени кешенінің қалыптасу аясында зерделеу» атты жобалар аясында Моңғолияның 

Баян-Өлгей, Қобда аймақтарына кешенді музыкалы-этнографиялық экспедиция 

ұйымдастырылып, 300-ден аса музыкалық фольклор үлгілері ауди-видеоформаттарға 

түсіріліп, жазылды. 

ҚазҰӨУ-де Ұлттық дәстүрлер театры құрылды, 2012 жылы «Алпамыс батыр» 

қойылымы сахналанып, көрермендер назарына ұсынылды.  

Астана қаласында өткізілетін халықаралық ЭКСПО-2017-ге дайындық қазақ 

мәдениетінің дамуына қуатты серпін береді. Көрмеге әлемнің ондаған елдерінен, оның 

ішінде қазақстандық этностар шыққан елдерден делегациялар қатысады және олар 

өздерінің үлкен мәдени бағдарламасын әкеледі. 

Елбасы ХХІ ғасыр Қазақстанның «алтын ғасыры» боларына сенемін, бұл 

бейбітшіліктің, тұрақтылық пен гүлденудің ғасыры болады, Қазақстан халқы ұлы 

тарихтың иесі атануға лайық деп, қуатты Қазақстанның ұлттық идея доктринасының 

мақсат-мүддесін айқындап берді. Бұл мақсатқа жетуде замандастарымыз қазақтың 

мәдениеті мен тілін толық меңгерсе 2025 жылдары «Қазақ елі», «Мәңгілік ел» атануымыз 

айқын. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье «Влияние казахской культуры на историческое самосознание современников» 

освещен актуальный вопрос влияния культуры и ее обширной области – искусства на 

национальный подъем, понимаемый в духовно-этическом аспекте.  

Отражены достижения в сохранении национального наследия: реставрационные работы 

памятников истории и культуры, проведение научно-прикладных, археологических исследований, 

проведение инвентаризации отечественных памятников, научно-исследовательских экспедиций, 

поддержка традиционных праздников и фестивалей и других форм культурной деятельности. 

При этом, в статье актуализировано значение сфер культуры и искусства, где культура 

показана наиболее эффективным инструментом национальной самоидентификации личности и 

этического обновления общества. 

 

RESUME 

 

In the article «The influence of the Kazakh culture on contemporary historical consciousness» the 

high-priority question of the impact of culture and its vast area - art on the national revival, understood in 

the spiritual and ethical respects is considered. 

There are considered achievements in the preservation of the national heritage: restoration work of 

monuments of history and culture, carrying out research and applicative, archaeological researches, 

conducting an inventory of national monuments, research expeditions, support of traditional holidays and 

festivals, and other forms of cultural activity. 

At the same time, the article actualized the value of culture and art, where the culture is shown as 

the most effective instrument of national self-identification and ethical renewal of society. 
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Аннотация 

Мақалада патшалық Ресейдің отарлау 

саясаты мен казактардың Кенесары Қасымұлы 

бастаған ұлт-азаттық қозғалыстың барысында 

атқарған қызметі зерттеледі. Автор қозғалысты 

басуда қазақ даласына жіберілген қарулы 

күштің әскери қимылдарына тоқталып, казак-

тардың даладағы ұлт-азаттық көтерілістерді 

басудағы патша үкіметінің басты тетігіне 

айналғандығын мұрағат материалдары 

негізінде талдап көрсетеді. 

Түйін сөздер: Кенесары Қасымұлы, сібір 

казактары, патша өкіметі, көтерілісшілер, 

отаршылдық саясат, ұлт-азаттық қозғалыс, 

казак отрядтары, бекініс, генерал-губернатор.  

 

 

Бүгінгі таңда отандық тарихта қазақ 

халқының патша өкіметінің отаршылдық 

саясатына қарсы ұлт-азаттық күрес тарихына 

қатысты көптеген зерттеулер жарық көрді. 

Соған қарамастан, Саржан және Кенесары 

Қасымұлдары бастаған ұлт-азаттық қозғалыс-

тың маңызы ерекше, себебі оның тұлғасы 

тәуелсіздік идеясының нышаны болып 

табылады. 

Көтерілістің себептері Ресей империясы-

ның Қазақстандағы ХІХ ғасырдың 20-40 

жылдарындағы отаршылдық саясатымен байла-

нысты болды. Ал осы қозғалысты басудағы 

негізгі күш казак әскері еді. Қазақ хандығының 

орыс мемлекетімен сыртқы саясатындағы және 

ХVІІІ-ХІХ ғасырларда қазақ-орыс қарым-

қатынастарында ерекше рөл сібір казактарына 

тиесілі болды. Егер де тарихқа көз жүгіртер 

болсақ, сібір казактарының тамыры 1582 

жылға, яғни Ермактың Сібірге басып кіруінен 

басталды.  

Үш жүз жыл бойы сібір казачествосы 

қазақ жерінің солтүстік, орталық, шығыс және 

оңтүстік-шығыс аудандарын «игерді». Патша 

өкіметі сібір казак әскерін қалыптастыра 

отырып, бірінші кезекте казачествоның 

полицейлік рөлін басшылыққа алды. Осыған 

қатысты нақты түсінікті Ф.М. Стариковтің 

сөзімен келтірейік: «Бір мезгілде Европамен 

соғыс және Сібірдің шекарасында көтеріліс 

болған жағдайда Ресей өзінің азиялық 

иеліктеріндегі көтерілісті басу үшін жеткілікті 

әскер шығара алмайды. Және де темір жолдың 

жоқтығынан бұл әскерді дала арқылы жеткізу 

қиын, сонымен қатар көтеріліс болған жағдайда 
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Азия өзінің қозғалмалы көліктерін бермейді. Жылдың барлық мезгілінде Сібір казак 

әскерлері өздерінің әскери және көлік құралдарымен дала арқылы жүріп өте алады» [1].  

Александр І Жарлығымен Сібір Шептік казак әскерінің ресми құрылған күні - 1808 

жыл 19 тамыз болып есептеледі. Бұл жалпы атаумен Ертіс, Есіл, Колыван-Кузнецк 

шептері бір сословиеге бірікті. Осы кезеңде Сібір Шептік казак әскерінде барлығы 5950 

казак болды, ал кейбір деректерде бұл көрсеткіш 6200 адамды құрайды [2]. 1808 жылғы 

Ереже Шептік казак әскерінің қалыптасуындағы негізгі заңдық акті болып табылды. 1822 

жылы Орта жүзге «Сібір қырғыздары туралы Жарғыны» енгізуден бастап Қазақстанға 

қатысты Ресейдің сыртқы саясатында сібір казактарының рөлі мен орны тез өседі. 

Жарғыны енгізуде көзделген негізгі міндет жарғының соңғы бөлігінде төмендегіше 

тұжырымдалған: 

«Сібір Шептері, күзет мағынасында алғанда әрдайымғы уақытқа арналған мекемелер 

емес, бірақ өзіміз иеленген қырғыз жерлеріне орнатылған тәртіптің таралуына орай бұл 

күзет ілгері жылжи береді де ең ақырында, нақты мемлекеттік шекараға жеткен соң 

тұрақты орын тебетін болады» [3]. Жарғы қазақтардың саяси дербестік құқықтарын 

шектеуді мақсат етті және де қазақ даласын империя құрамына қосып алудың алғашқы 

қадамы болды. Орта жүз жері округтерге бөлінді. Ал округтер болыстарға, болыстар 

ауылдарға бөлінді. Кейбір округтер шекаралық болып, кейбіреуі шекараға жақын 

орналасты. Шекараға жақын орналасқан округтер кәдімгі Сібір шептеріне ұқсады. 

Басқаша айтқанда, Орта жүз Батыс Сібірге қосылып, Омбы облысының құрамына 

кірді. Қазақ жеріне орыс басқару жүйесі енгізілгеннен кейін қарулы қарсылық түріндегі 

халықтық толқулар бой көтеріп, далада әскери жазалаушы күштерді құру қажеттілігі 

туындады. Сібір казачествосының ресми тарихшысы Г.Е.Катанаев атап өткендей, 

«қырғыздар орыс басқармасына қарсылықпен, күреспен бағынды» және де дәл сол сібір 

казачествосы «бүлікшілерді басудағы қиын рөлді» орындады, атап айтқанда, Сартай 

Шыңғысов, Ғұбайдолла Уәлиханов, Саржан мен Кенесары Қасымовтар [4].  

Мұрағат құжаттары мен басқа да тарихи деректердің көрсеткеніндей, 1837-1847 жж. 

Кенесары Қасымов көтерілісі өзінің ауқымы жағынан ХІХ ғасырдағы Қазақстандағы 

отаршылдыққа қарсы ең ірі көтеріліс болды. Көптеген тарихшылар Кенесарының әйгілі, 

сирек кездесетін күшті тұлға болғандығын атап өтеді. Мұның өзі кейініректе 

Н.Л.Коншиннің «Это был выдающийся во всех отношениях человек, далеко стояший 

выше таких вождей, как Худайменды Газин, Сиванкул Ханходжин и другие. Все они не 

были способны выйти из узкой среды родовых отношений, и только в лице Кенесары 

Касымова мы встречаем в истинном смысле народного героя, мечтавшего о политическом 

единстве всех киргиз без различия племени и даже орд» деп сипаттауына себеп болды [5].  

1837 жылдың жазында көтеріліс барлық округтерді қамтыды. Ал сол жылдың 

күзінде сібір өкіметі болыстардың Кенесары Қасымовқа қосылмауын ұстап тұру үшін 

далаға есаул Чириков бастаған 60 казакты жіберуге мәжбүр болды. Ақтау бекінісінен 

қосымша Симонов бастаған отряд жіберілді. Бұл отрядтар Кенесарыға қарсы бірлесе 

қимыл жасай отырып «соңғы мүмкіндігіне дейін оны ойсырата жеңуі» тиісті болды [6]. 

Алайда Қара-Ағаш жерінде орналасқан көтерілісшілер жазалаушы отрядтан жасырынып 

үлгіргендіктен, Симонов пен Чириковтер кейін қайтуға мәжбүр болады. Осы аралықта 

Кенесары өзінің айналасына 3000 жуық адамды жинап алып, белсенді қимылға көшеді. 

1837 жылы қарашаның аяғында оның тобы Петропавлдан шыққан керуенді тонау 

ниетімен керуен жолына шабуыл жасайды. Оны естіген патша әкімшілігі 27 қарашада 

Ақтау бекінісінен Петропавлдан Ташкентке баратын көпес керуенін қорғау үшін офицер 

Рытовтың басшылығымен 55 казактан тұратын әскери отрядты жіберді. Бұл отряд Ақтау 

бекінісінен керуенді 300 шақырым қашықтыққа шығарып салып, қайтар жолда 

Кенесарының жігіттері тарапынан шабуылға ұшырайды. 

4 желтоқсанда көтерілісшілер Рытовтың 23 казакпен артқа тастап кеткен керуеніне 

шабуыл жасайды. Келесі күні 30 казак және 4 урядникпен шабуылға Рытовтың өзі 
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ұшырайды. 3 күнге созылған көтерілісшілермен шайқастың нәтижесінде басына балтамен 

тиген соққыдан Рытов мерт болды, ал басқа казактарды өлімнен шайқас орнына 

Симоновтың келуі құтқарып қалды [7]. Тірі қалған казактар «қарақшылар тобына 

тойтарыс беру барысында көрсеткен батылдығы мен ерлігі» үшін әскери ордендермен 

марапатталды [8].  

1838 жылы Орта жүз қазақтарының Кенесары Қасымовтың қарамағына жаппай кетуі 

байқалады. Мәселен, Ақмола округтік приказының Омбы облысының басшысына 

жіберген хабарламасында барлық болыстар сұлтандар Кенесары мен Қошке Қасымовтарға 

қашып жатқандығын мәлімдеді. Е.Б.Бекмахановтың пікірі бойынша Ақмола приказы 

аумағындағы мұндай жаппай қозғалыстың пайда болуы кездейсоқ емес еді. Осы уақытта 

Ақмола приказы патша отарлауының тірек пунктіне айналған-ды және де ондағы қазақтар 

патша өкіметінің отарлық езгісінің ауыртпалығын және олардың тыңшылары – аға 

сұлтандардың озбырлығын өз бастарынан өткерген болатын, патша өкіметі қазақтардың 

жайылымдарға, көлдер мен өзендерге бай жақсы жерлерін тартып алып, өздерін 

бекіністерде жұмыс істеуге және ауыр алым-салық төлеуге мәжбүр етті [3, 224-б].  

1838 жылы наурыздың 11-нен 12-не қараған түні Көк-Сеңгір деген жерде Симонов 

отряды Кенесары Қасымов тарапынан шабуылға ұшырады. Кенесарының адамдары 

казактардан Алшын-Жағалбайлыларға тиеселі жылқыларды тартып алды. Шайқас 

барысында екі казак мерт болды. Таң ата Симоновтың отрядына сұлтанның 12 жігіті тағы 

да шабуыл жасауға әрекеттенді. Бірақ та артиллериядан оқ атқылаудың нәтижесінде кейін 

шегіндірілді [9]. Сібір казактарының әскери күші мен әскери дайындық деңгейі 

қарсыласынан әлдеқайда басым болды. Олар отты қару, снарядтармен толық 

жабдықталды. Даланың жазық болуы, яғни табиғи тосқауыл – орман, төбе, таулардың 

болмауы жазалаушыларға барлық бағытта отты қаруды қолдануға және де 

көтерілісшілердің ізіне түсіп қуғындауға мүмкіндік берді. Көтерілісшілердің басым 

көпшілігі, қару-жарақпен және басқа да кәсіби әскердің жабдығын айтпағанда, әскери 

өнерге үйретілмегендер еді.  

1838 жылы 25 наурызда Ақмола бекінісіне оралған Симонов Қареке-Алтай 

болысының ауылдары Кенесары Қасымовқа көшіп кеткендігі туралы жағымсыз хабарды 

алды. 150 казактан тұратын отрядпен Симонов тағы да көшкендерді іздестіруге ұмтылды. 

27 наурызда ол Қызыл –Ту мекеніне жетіп, Кенесарымен кездеседі, онымен шайқасуға 

батылы жетпей, кері қайттады. Симоновтың отрядпен далада 15 ақпаннан 1 сәуірде 

аралығында болған кезеңде көтерілісшілердің 330 адамы өлтіріліп, казактар 153 жылқы, 

80 түйе, 400 қойды олжалады [9, 2-п]. 

Жалпы алғанда, көтерілістің алғашқы жылдарында сібір әкімшілігінің Кенесарыға 

қолданған іс-шаралары сәтсіз болды. Оған дәлел әскери министр Л.Г.Черновқа Батыс 

Сібір генерал-губернаторы П.Горчаковтың жазған мәлімдемесі болып табылады. Ол ащы 

мысқылмен және ашумен Кенесары Қасымовқа қарсы ең шешімді шара тек қана «оны 

талқандау немесе Ақмола округынан уақытша аластату», бірақ та «жойып жіберу немесе 

бағындыруға ешбір мүмкіндік жоқтығын» атап өтеді [9, 13-п].  

1839 жылдан бастап сібір әкімшілігі көтерілісшілерге қарсы қатаң шаралар 

қолдануға көшеді. Мәселен, сібір қырғыздарының шекаралық бастығы полковник 

М.В.Ладыженскийдің округтен көшіп кеткен болыстарды кешіріп және оларды бағынуға 

бейбіт жолмен көндіруге қатысты ұсынысына Сібірдің Бас басқармасынан «...для 

окончательного восстановления спокойствия необходимо показать над виновными пример 

строгости, слишком долго отложенный, а потому следите за мятежниками и не теряйте из 

виду места их зимовки, дабы с ранней весной устранить и других колеблющихся в 

верноподданническом повиновении» [10] деген үзілді-кесілді жауап келді. 

1839 жылдың наурыз айының басында патша үкіметі көтерілісті басу үшін Әулие 

Петр бекінісінде ірі отрядты ұйымдастыруды бастайды. Отрядта 2 атты артиллериясы бар 

655 казак болды. Бас штабтың полковнигі Горскийге казактарға басшылық жасау 
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жүктелді. Отрядтың мақсаты: «әйгілі бүлікші Кенесары Қасымовтың қарақшы тобын 

талқандау» болып табылады [10, 77-п]. Сұлтанға қарсы шаралардың басты 

ұйымдастырушысы Батыс Сібір генерал-губернаторы П.Горчаков 1839 жылғы әскери 

қимылдардың қорытындысының сәтсіз болмағандығын атап өтті. Әскери министр 

Чернышевке жазған мәлімдемесінде ол: «Кенесарыға қарсы қимылдарды қайтадан 

жалғастыра отырып, біздің пайдамызға едәуір қадам жасадық, көптеген олжаны қолға 

түсіріп, ол құндылықтар үкіметтің қазіргі шығынын жауып қана қоймай, 1840 жылы да 

жаңа төтенше шаралар ұйымдастыруға жеткілікті» екендігін айтты [11]. Расында да, 

қазақтардан тартып алынған малдарды сатудың нәтижесінде экспедицияға жұмсалған 

мемлекеттік қазына шығынының орны толып қана қойған жоқ, сонымен қатар бірқатар 

кіріс те алып келді.  

Полковник Горский Кенесары Қасымовқа қарсы күрестің нақты жоспарын 

Горчаковқа ұсынады. Ол жоспар бойынша, біріншіден, барлық болыстарды ресей 

үкіметіне бағындыру жолымен сұлтанды «қарақшыларды құру мүмкіндігінен» айыру 

қажеттігін айтады. Екіншіден, болыстарды жан-жақтан қоршап алу үшін көктем 

шығысымен бір мезгілде бірнеше бекіністерден отрядтар жіберу қажет. Үшіншіден, 

Ұлытауда бекініс салып, онда «кез келген бағынбаушылықты жазалау үшін үнемі 

дайындықта» болуға тиісті казактарды орналастыру [11, 1-п]. Сібір басшылығы тарапынан 

полковник Горскийдің барлық ұсыныстары мен кеңестері есепке алынып, 1840 жылы 

жүзеге асырылды. Ресей үкіметіне қарсы көтерілген қазақ руларынан «әскери 

контрибуцияны» өндіріп алу туралы 1840 жылы 5 ақпанда қабылданған ереже казак 

офицерлерінің көтерілісшілерді одан әрі қарай қудалауы үшін ресми рұқсаты болды [12]. 

Демек, қазақ халқының Кенесары Қасымов көтерілісі жылдарындағы ресей 

самодержавиясының саясатына қарсы күресі сібір казактарына қарсы күреспен қабысып 

жатты. Сібір казачествосының көтерілісшілерге ымырасыз қатынасы Батыс Сібір генерал-

губернаторы П.Горчаковтың басшылығындағы сібір әкімшілігінің ресми саясаты болып 

анықтады. Нақты тарихи фактілердің көрсеткеніндей, П.Горчаков сұлтанға өшпенділік 

пиғылда болды және де қарудың күшімен көтерілісті басатын қатал жазадан басқа жолды 

көрген жоқ. 1837-1841 жж. қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысын басу үшін Сібір казак 

әскері офицерлері Симонов, Горский, Панков, Спиридонов, Волков, Лебедев, Ребров, 

Бутаков, Мачульскийдің басшылығындағы ірі және жақсы қаруланған отрядтар қимыл 

жасайды. Бірде бір жазалаушы отряд халықтық толқуларды баса алмады, бірақ та олар бай 

олжамен кері оралып отырды. 

1842 жылдың аяғында П.Горчаков Әскери министрлікке хат жолдады. Онда 

Орынбор шебіне жақын орналасқан жерлер, Арғыната мен Ұлытау таулары қашанда 

«жыртқыштардың ұясы болды» және «сұлтан Кенесары мен оның сыбайластарының ұясы 

және Кіші Орда тайпаларымен көршілікте болды, оларға ерте көктемде өздерінің 

шабуылдарын Ақмола, Аман Қарағай тіпті Көкшетау округтеріне дейін кеңейтуге 

мүмкіндік берді» деп айтылды [13]. Жалпыға мәлім, Ұлытау аймағы қазақ халқының 

тарихымен байланысты көптеген оқиғалардың эпицентрі болды. Бұл таудың бөктері 

Шыңғысхан әскері шабуылының, жоңғар басқыншылығының ғана емес, сондай-ақ жалпы 

мемлекеттік мәселені талқылайтын барлық қазақ рулары ақсақалдары жиынының үнсіз 

куәгері болып табылды. 

Жаз айында Ұлытауда болу барлық қазақ хандарының дәстүрінде еді. Шынында да, 

ХІХ ғ. 20-40 жж. қазақтардың көтерілісі кезеңінде Ұлытау таулары Кенесарының қорғаны 

болды. Сол жаққа патша өкіметі жақсы қаруланған отрядтарды үнемі жіберіп отырды, 

бірақ та олар құралақан қайтатын. Сондықтан да Батыс Сібір генерал-губернаторы 

көтерілісшілерге қарсы күрестің жаңа әдісін қолдануды шешті.  

Ең алдымен П.Горчаков «ол ұядан зиянкестерді қудалаудың» қажеттігіне көңіл 

аударды. Жыл сайын Ұлытауға жіберілетін отрядтардың жайылымдық шөбі жоқ болуы 

себептен тиімді нәтижесі байқалмады, сондықтан да П.Горчаков орталық үкіметтен 
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«қырғыз даласында тұрғылықты тұруға Сібір казак әскерінің 2-ші полкін ауыстыруды» 

сұрады [14].  

Жоғары билікті ұсынылып отырған шаралардың дұрыстығы мен қажеттілігіне 

біржолата көндіру үшін, ол 1843 жылы 1 ақпанда Әскери министрге Арғыната мен 

Ұлытау тауларында бекіністер тұрғызу және онда казактарды тұрғылықты орналастыруға 

министрдің көмектесуін сұраған хат жазады. 

Батыс Сібір генерал-губернаторы Әскери министрлікке атқарылатын шаралардың 

нақты жоспарын ұсынды: 

1. 2-ші полк құрамындағы 1072 казак отбасы мен 3327 еркек жыныстыларды 

орналастыру қажет: 

 

 Отбасылар Еркек жыныстылар саны 

Көкшетау аймағында 182 567 

Атбасар аймағында 187 566 

Ақмола аймағында 182 564 

Арғыната тауларында 177 564 

Ұлытау тауларында 344 1066 

 

2. Қоныс аударушыларға П.Горчаковтың қарауындағы реквизициялық сомадан 

жәрдем ақы бөлу және 2 жылға жеңілдіктер беру [13, 5-п]. 

Бұл істі қарап шыққан Әскери Кеңес генерал-губернатордың ұсынысын «әбден 

орынды»,-деп мойындап, 1843 жылдың наурызында жобаны бекітті. Далаға Сібір казак 

әскерінің 6 жүздік құрамдағы 2-ші полкін жіберу және «өзінің тәжірибесіне қатысты 

қабілетті» және сенімді адам ретінде әскердің командирі болып старшина Алгазинді 

тағайындау жөнінде шешім қабылданды. Казактарды былайша орналастырды: Ұлытауға – 

200 адам, Ақмола мен Көкшетау аймағына, Атбасарға, Арғыната тауларына – 100 

адамнан. Әскери штаб Атбасарда орналасты [13,10-17-пп]. 

Көктемнің шығуымен 1843 жылы ресей үкіметі тарапынан көтерілісшілердің 

белсенді қимылын басу үшін табанды шабуыл басталды. Кенесарыны ұстау үшін 

П.Горчаков белсенді науқанды бастады және оны Орынбор генерал-губернаторы 

В.Обручев қолдады. Әскери Кеңес екі генерал-губернатордың келісімі туралы мәліметті 

алғаннан кейін Ұлытаудан шығатын сібір казак отрядына көмек көрсету үшін 

В.Обручевке казактарды дайындауды тапсырған «Аса маңызды жарлық» қабылдады. 

В.Обручев тез арада 1843 жылы 5 маусымда Орск бекінісінен шығатын қарулы отрядты 

жасақтады. 300 адамы бар отрядқа басшылық жасау әскери старшин Лебедевке жүктелді. 

Ол Алакөл көліне қарай жылжып, сол жерде сібір казактарымен бірігуі тиісті болды [15]. 

Лебедев отрядынан бөлек П.Горчаков далаға 4 атты-артиллериялық қаруы бар 2 мыңға 

жуық адамнан тұратын жазалаушы экспедицияны жіберуге жарлық берді. Отрядты 

басқаруды Орал казак әскерінің полковнигі Бизяновқа тапсырды.  

Патша әкімшілігі көтерілістің басшысы Кенесары Қасымовты қолға түсіруге 

барынша әрекеттенді. Сондықтан да далаға үсті-үстіне Рыбин, Жемчужников, Нюхалов, 

Казачинин, Карбышев, Абакумов, Дуниковский бастаған Сібір, Орынбор казак 

отрядтарын жіберіп отырды. 

Мұрағат материалдарын талдай отырып байқағанымыз, ХІХ ғ. 20-40 жж. Саржан мен 

Кенесары Қасымовтар бастаған ұлт-азаттық қозғалысты басу барысында шешуші рөлді 

Сібір шептік казачествосы атқарды. Сондай-ақ Қазақстанның солтүстік аймағын 

бағындыру мен игеру, отаршылдық саясатқа қарсы халықтың наразылығын басу, 

қазақтарды тарихи-этникалық аумағынан ығыстыру мен миссионерлік саясат та сібір 

казачествосының тікелей қатысуымен жүргізілгенін ешкім де теріске шығара алмайды. 

Демек, сібір казачествосының әскери-тонаушылық әрекеттері мен Ресей империясының 

даладағы басты тірегі ретіндегі рөлін зерттеу әлі де жалғаса береді деген сенімдеміз.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается роль и место сибирского казачества в подавлении национально-

освободительного движения казахского народа под предводительством Кенесары Касымова в 

1837-1847 гг. Раскрывается роль сибирского казачества в качестве основной карательной силы в 

борьбе с повстанцами. В отличие от других казачьих войск, решающую роль в борьбе с Кенесары 

Касымовым сыграли именно сибирские казаки. 

 

RESUME 

 

The role and place of the Siberian Cossacks in the suppression of national liberation movement of 

Kazakh people under Kenesary Kasymov's leadership in 1837-1847 is considered in the given article. The 

role of the Siberian Cossacks as the main retaliatory force in the fight against insurgents is revealed. The 

author comes to the conclusion that the crucial role in the struggle with Kenesary Kasymov was played 

just by the Siberian Cossacks in difference from other Cossack troops. 
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қала» арнайы  

экономикалық 

аймағының құрылу 

тарихы 

Аннотация 

Мақалада құрылу тарихы 1996, 2001 

жылдардан басталатын Ақмола (Астана) Арнайы 

экономикалық аймағының (АЭА) қалыптасу, 

даму және өрлеу кезеңдеріндегі маңызды 

оқиғалар және осы аймақтың алғашқы 

басшылары Аманжол Бөлекбаев пен Николай 

Тихонюктің қызметіне басымдық берілген. 

«Астана – жаңа қала» АЭА-ның қызметі ұлттық 

экономиканың құрамдас бір бөлігі ретінде 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: Тәуелсіздік, экономика, 

арнайы экономикалық аймақ, инвестиция. 

 

 

Қазақстандағы алғашқы арнайы 

экономикалық аймақтар тарихы 1991-1992 

жылдардан басталады. Осы кезде Арнайы 

экономикалық аймақтардың жалпы саны 9 

болған. Олар: Жәйрем-Атасу (Жезқазған 

облысы), Алакөл, Жаркент (Талдықорған 

облысы), Лисаковск (Қостанай облысы), 

«Атакент» еркін сауда аймағы (Алматы қ.), 

Қызылорда АЭА (Қызылорда қ.), Ақмола АЭА 

(1999 жылдың 31 наурызынан бастап Астана 

АЭА) болып қайта құрылған [1, 19-20 пп].  

Мемлекет басшысы 2001 жылы «Астана-

жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын 

құруды ұсынды. Сөйтіп, астананың еліміздің 

оңтүстігінен солтүстігіне ауыстырылуына 

байланысты, 1996-2001 жылдар аралығында 

АЭА-ның атауы 3 рет өзгертілген: Ақмола (1996), 

Астана (1999), «Астана-жаңа қала» (2001). Қазіргі 

кезде бес аймақта 10 АЭА жұмыс істейді.  

Бұл АЭА-лардың құрылуы елдің 

әлеуметтік-экономикалық әлеуетін көтеруге 

едәуір септігін тигізді. Нәтижесінде Есіл өзенінің 

сол жағалауынан жаңа қаланың іргесі қаланды. 

Бұл процесс құрылыс саласының қарқынды 

дамуына жол ашты, жергілікті халық жұмыспен 

қамтамасыз етілді.  

Жаңа астананы салу идеясы 1992 жылы 

туған еді. Ол жөнінде «...Қазақстанның 

Президенттігіне бүкіл халық болып сайланғаннан 

кейін, мен Ақмолаға келдім», - деп еске алады 

Елбасы, - Есілден көлденең тартылған ескі 

көпірдің ортасында тұрып, өзенге қарадым. 

Маған қаланың ортасында ағып өзен жатқан 

болса, қашанда сол ұнайтын, өзен қалаға ерекше 

бір    көрік    береді,    мәртебесін   көтереді.   ...Ал  
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Ақмола қаласы Қазақстан мен бүкіл Еуразияның орталығында орналасқан» [2, 335 б]. 

Тарихта дәл осындай идеялар болған. Оған Әлихан Бөкейханның «Григорий 

Николаевич Потанин» деп аталатын мақаласындағы «Қазақты автономия қылсақ, 

Қараөткел – Алаштың ортасы, сонда университет салып, қазақтың ұл-қызын оқытсақ, 

«Қозы Көрпеш – Баянды» шығарған Шоқан, Абай, Міржақыпты тапқан қазақтың кім 

екенін Еуропа сонда білер еді-ау» деген сөздері дәлел [3]. Шын мәнісінде, бұрынғы 

Қараөткел, Ақмола, Целиноград, қазіргі Астана қаласы Қазақ елінің кіндігінде 

орналасқаны анық.  

Деректерге зер салсақ, Арқа төсіне көшкен кезде Ақмоладағы (Астана) тұрғындар 

саны 290 мың адам [4, 153 б], ал кейбір мәліметтерде 225 мың адам болған [5]. Ал, соңғы 

жылдары астаналықтар саны 800 мыңнан асып жығылды. Бұл процесс 1999 жылдан 

қарқын алды және ішкі көші-қон есебінен жүрді. Айталық, тек бір жылдың ішінде (2013 

жылы) Астанаға 40 мыңнан астам адам табан тіреген [6]. 

Ақмола қаласының тарихы бірнеше өрлеу кезеңдерінен тұрады. Біріншісі VІІІ-ХVІІІ 

ғасырларда өмір сүрген Бозоқ қаласымен, екіншісі 1920-1990 жылдар аралығындағы 

кеңестік кезеңмен, үшіншісі 1991 жылдан бүгінге дейінгі тәуелсіздік кезеңімен 

байланысты айтылады. Қала Астанаға айналғаннан кейін, өз тарихының үшінші дәуірін 

бастады [7, 337 б.]. 

Осы кезеңде Астана қалалық мұрағат қорының материалдары бойынша 1997 

жылдың 1 қаңтарында қала халқының саны 277,1 мың адамға жеткен, бұл облыс 

халқының 34,7 %-н құраған. Ал, тұрғындардың өсу динамикасы төмендегідей берілген: 

 

Атауы 1959 1970 1979 1985 1991 1997 

Ақмола қ. 

тұрғындары 

102,3 181,3 253,3 266,4 288,8 277,1 

Халықтың 

орташа 

жылдық өсу 

қарқыны %  

- 5,35 3,8 0,85 2,6 -0,7 

 

Ер адамдардың үлесі 48,3%, әйелдердің үлесі 51,7%. Республикамыз үшін жыныстық 

арақатынасы қалыпты есептеледі. Қаладағы отбасының орташа мөлшері – 3,5 адам болған 

[8, 21 п].  

1998 жылғы мәліметтер бойынша Ақмола қаласының жер аумағы 254720 гектар 

(257.2 шаршы метр), қала негізінен оң жағалауда орналасқан.  

Қаланың өнеркәсібінде құрылыс, тамақ, кәсіпорындар, қала шаруашылығының 

қызметі, тұтыну тауарлары мен ауыл шаруашылығы машиналарын жасау өндірісі бар. 

Кәсіпорындардың басым бөлігі қаланың солтүстік бөлігіндегі өнеркәсіптік аймақта 

орналасқан [8, 22 п].  

Тәуелсіздік тарихында Астана қаласының маңызды оқиғалары Мемлекет 

басшысының астананы көшіру туралы идеясын қайта жаңғыртқан 1994 жылмен, 

Қазақстан Республикасының Үкіметі «Қазақстан Республикасының астанасын көшіру 

туралы» тарихи қаулы қабылдаған 1996 жылмен, Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Ақмола қаласын Қазақстан Республиксының астанасы деп жариялау туралы» Жарлығы 

қабылданған 1997 жылмен, Астананың ресми тұсаукесері болған 1998 жылмен және 

ЮНЕСКО-ның шешімімен «Бейбітшілік қаласы атанған 1999 жылмен сабақтасады.  

1994 жылдың 6 шілдесінде Жаңа астананы таңдау 32 өлшем бойынша анықталғаны 

белгілі. Астана болудан Қарағанды, Жезқазған, Ақтөбе қалалары да үмітті еді. Солардың 

ішінде әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер, климат, ландшафт, сейсмикалық 

жағдайят, қоршаған орта, инженерлік және көліктік инфрақұрылымның болуы, әрі оны 
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дамытудың келешегі, құрылыс кешені, еңбек ресурстары және басқа да өлшемдер болды. 

Елдің стратегиялық мүдделері де алыс болашаққа арнап есептелді [2, 93 б].  

Алайда «Қазақстан Республикасының астанасы туралы» 1995 жылғы 15 

қыркүйектегі Жарлығына сәйкес Алматы қаласы ҚР-ның Үкіметі мен Парламенті 

түпкілікті көшіп келгенше, астана болып саналды. Ал Астанада Н.М. Макиевскийдің 

жетекшілігімен жоғарғы және орталық мемлекеттік мекемелерді жаңа астанаға көшіру 

жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі Мемлекеттік комиссия құрылады. Қазақстан 

Үкіметіне бюджеттен тыс «Жаңа астана» қорын құру тапсырылады.  

1995 жылдың 27 қарашасында Түркия Республикасының елшілігі ҚР Сыртқы Істер 

министрлігі арқылы Ақмола құрылыс жұмыстарына қатысуға ниетті екендіктерін 

жеткізеді.  

1996 жылдың 14 қазанында жоғарыда аталған Президент Жарлығын іске асыру және 

Мемлекеттік комиссияның Алматы облыстық құрылыс басқармасы жанындағы тұрғын үй 

құрылысы туралы шешімдерін орындау мақсатында «Жаңа астана» қоғамдық қоры 

құрылады [9, 145-146 бб].  

Бұл қордың қаражаты Ақмола қаласын одан әрі дамыту мен қайта салу құрылысына, 

қызметі аймақтың дамуына бағыталатын шаруашылық субьектілерін несиелендіруге 

бағытталды [10, 22-23 пп].  

Астананы ауыстырған кезде Қазақстанда тұрғын үй құрылысын дамытуға тұтас 50 

миллион доллар бөлінді. Жаңа астанадағы 9 шағын аудан осы ақшаға салынған. 1996 

жылы Президент жарлығымен Арнайы экономикалық аймақ құрылды [2, 93 б].  

Астана қалалық мемлекеттік мұрағат құжаттары бойынша Ақмола қаласының дамуы 

3 кезеңге бөлінеді. Қазақстан Республикасының жоғары және орталық мемлекеттік 

мекемелерінің Ақмола қаласына көшірілуі, Ақмола қаласының мемлекеттің астанасы 

ретінде даму бағдарламасына сәйкес келеді.  

Бірінші кезеңде (1996-1997) жоғары мемлекеттік мекемелер, экономикалық, 

өндірістік және қарулы күштер министрліктері мен ведомостволары орналастырылды.  

Екінші кезеңде (1998-2000) орталық мемлекеттік мекемелерді Ақмола қаласына 

орналастыру процесі аяқталды. Үш жылға созылған осы ұлы көштің соңы, Президент 

айтқандай, «темір жол вокзалынан министрлер мен Парламент депутаттарын қарсы 

алумен аяқталды.  

1998 жылы әлемдік сәулет шеберлері арасында Астана қаласы Бас жоспарының 

эскиз идеясын дайындауға арналған ашық конкурста жапон архитекторы Кисе 

Курокаваның жобасы үздік деп танылғаны белгілі.  

Үшінші кезеңде (2001 жылдан бүгінге дейін) Ақмола қаласы және ірі өндірістік, 

әкімшілік және мәдени орталықтары ретіндегі, оның ықпалды аймақтарының одан әрі 

дамуы жүзеге асырылып жатыр. Бұл кезең 2027 жылға дейінгі ұзақ мерзімге созылады.  

АЭА қоры құрыла салысымен, шетелдік компаниялардан 200 млн. доллар 

инвестиция тікелей тартылды. Оған «Астана-Бәйтерек», әкімшіліктің жаңа ғимараты мен 

Президенттің бірінші резиденциясы салынды.  

«Астананы салуға тартылған инвестициялар көлемі 2 млрд.-тай долларды құрады. 

Бір атап өтерлігі, соның 70 пайызы біздің өз инвестициямыз» болды [2, 97-99 бб].  

Осы кезде «Астана қаласының арнайы экономикалық аймағы» атауының өзгеруіне 

байланысты Ақмола арнайы экономикалық аймағы туралы Жарлыққа өзгерістер енгізіледі 

және оны басқару Бөлекбаев Аманжол Қуанышұлына жүктеледі. Ол еш уақытта асығып-

аптығып, жоқтан өзгеге бола біреумен ұрыспайды екен. Қашанда ашық-жарқын сөйлесіп, 

қара аспанды төндіріп жүргендердің бүйрінен түртіп, қалжыңын айтып, шеттеу 

орындықтың біреуіне отыра кететін... Сөз өзіне тигенде жауаптан тұлтармай, қаржының 

қайда жұмсалатынын нақты дәлелдермен қағазсыз-ақ айтып береді екен [11, 51 б]. Көз 

көрген замандастарының айтуынша, 1941 жылы туылған Астананың тұңғыш қалабасы 

Аманжол Бөлекбаев өмірінің соңына дейін халыққа қалтқысыз қызмет еткен абыройлы да, 
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асқақ азамат болды. Өзінің іскерлігімен Елбасының назарына іліккен Аманжол Бөлекбаев, 

адами қадыр-қасиетін жоғалтпаған азамат ретінде танылды.  

2001 жылы қайта құрылған «Астана – жаңа қала» АЭА-ны басқаруға кәсіби 

құрылысшы Николай Петрович Тихонюк келді, оған жергілікті экономикалық кеңістікте 

тиімді құрылыс салу және инвестицияларды ынталандыру үшін жеті жылдық кезеңге 

арналған еркін экономикалық аймақтың бүкіл әлеуетті артықшылықтарын іске асыру 

міндеті тапсырылды.  

«Астана шежіресіндегі жаңа кезең - Сол жағалауды игеру және «нөлден бастап» деп 

аталатын мүлде жаңа бөлігін құру кезеңі басталды.  

2002 жылы «Астана – жаңа қала» АЭА-ны басқару маған бұйырды, деп еске алады 

Ақмола қаласының 1947 жылғы тумасы Николай Тихонюк, - ол кезде Есілдің қос 

қапталында жүргізілген құрылыс нысандарында барлығы 20 мыңға жуық адам жұмыс 

істеді. Тіркелген ірі құрылыс компанияларының саны – 200-ден асып жығылды. Солардың 

10 шақтысы ғана шетелдікі, қалғандары өзіміздің құрылысшылар болатын. Ал «Астана – 

жаңа қала» АЭА алғаш құрылғаннан бері елорданың сол қапталында 280-нан астам 

нысанның пайдалануға берілуін сол жұмыстардың нәтижесі деуге болады» [5].  

Қазір біреу білер, біреу білмес, жергілікті биліктің сондай жеңілдіктерін, қолдау-

қолпашын тиімді пайдалана білген Әділбек Жақсыбеков, Асқар Мамин, Марат Нәбиев 

сияқты азаматтарымыз төрт-бес жылдың ішінде ірі-ірі корпорациялар, фирмалар құрып, 

мыңдаған адамдарға жұмыс тауып берді, қалалық бюджетке қомақты қаржы құя бастады 

[11, 52 б.].  

Кезінде Арнайы экономикалық аймақ көші-қон есебінен 2005 жылға дейін халық 

санын 600 мың адамға көбейтуді көздеген еді [8, 24 п]. Бұл міндет тәуелсіздіктің алғашқы 

екі онжылдығында өз шешімін тапты.  

2012 жылғы мәлiмет бойынша, қалада 743 014 адам, 2013 жылғы мәліметтерде 800 

мың адам ресми тiркелген. Астана тұрғындары санының өсу динамикасы соңғы 

жылдардағы халық санақтары бойынша мынадай: 

1989 жылы – 281,3 мың адам (санақ) 

1999 жылы – 326,9 мың адам (санақ) 

2009 жылы – 613,6 мың адам (санақ). Ал, 2013 жылғы статистикалық мәліметтерге 

сүйенсек, халықтың табиғи өсімі 4092 адамды, ал көші-қон өсімі 3384 адамды құраған 

[12].  

Қорыта келгенде, Қазақстандағы АЭА-ларды, соның ішінде «Астана-жаңа қала» 

АЭА-н құрудың қоғамға пайдалы, тиімді жақтары көп болды. Айталық, отандық және 

шетелдік кәсіпкерлерге жеңілдіктер беру жұмысы реттелді. Сонымен қатар 

инфрақұрылымды дамыту, басқа да өндірістік салаларды ашу, құрылыс саласын дамыту 

және жергілікті халықты жұмыспен қамтуда ілгерілеушіліктер байқалды. Басқаша 

айтқанда, астананың орталыққа көшірілуіне байланысты құрылған «Астана-жаңа қала» 

АЭА – ұлттық экономикамыздың құрамдас бір бөлігі ретінде дәлелденді және осы аймақ 

арқылы еліміз бір орталыққа шоғырланды.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается история развития города Астана, в особенности становление 

Акмолинской специальной экономической зоны (впоследствии CЭЗ «Астана - новый город»). 

Вместе с тем приведены конкретные сведения об Аманжоле Булекпаеве и Николае Тихонюке, 

внесших значительный вклад в развитие города Астана. 

 

RESUME 

 

The history of the development of Astana city, especially the formation of Akmolinsky special 

economic zone (SEZ) (later SEZ«Astana – New City») is considered in the article. With that the concrete 

wittings about Amanzhol Bulekpayev and Nikolai Tikhonjuk who made a noticeable contribution to the 

development of Astana city are given. 

http://i-news.kz/news/2013/07/06/7084670-nikolai_tihonyuk_astananyn_algashky_kadasyn_%20kagyst.html
http://i-news.kz/news/2013/07/06/7084670-nikolai_tihonyuk_astananyn_algashky_kadasyn_%20kagyst.html
http://i-news.kz/news/2013/07/06/7084670-nikolai_tihonyuk_astananyn_algashky_kadasyn_%20kagyst.html
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Неміс геосаяси 

мектебінің 

қалыптасуы және 

дамуы 

 

Аннотация 

Мақалада ХІХ ғасырдың соңы ХХ 

ғасырдың басындағы Германиядағы геосаясат 

ғылымы дамуының алғышарттары мен кезеңдері 

қарастырылған. Герман геосаяси мектебінің 

туындауы және қалыптасуына талдау 

жасалынады. Герман геосаясатшыларының 

геосаяси көзқарастары айқындалған. 

Түйін сөздер: геосаясат, Германия, 

Ф.Ратцель, К.Хаусхофер, фашизм, геосаяси 

мектеп. 

 

 

ХХІ ғасырдың басындағы халықаралық 

қатынастардағы түбегейлі өзгерістер, әлемдік 

саясаттағы оқиғалар аясында ғылыми ортада 

геосаясатқа деген, оның тарихына, қалыптасуына 

және геосаяси ілімдердің дамуына елеулі ықпал 

еткен геосаяси ұлттық мектептерге деген 

қызығушылықты арттырып отыр.  

Геосаяси ұлттық мектептердің қалыптасуы 

өз кезегінде, геосаяси ғылымының дамуына 

ауқымды үлес қосқан. Осындай геосаяси 

орталықтардың біріне классикалық геосаясаттың 

неміс мектебі де жатады. 

Неміс геосаяси мектебінің қалыптасуы және 

оның даму кезеңдерінің ерекшеліктері отандық 

ғылымда толыққанды зерттелмей отыр. Осы 

орайда мақалада берілген неміс геосаясатының 

ерекшеліктері кешенді қарастыруды қажет ететін 

мәселе болып табылады. 

Неміс геосаясатының даму ерекшеліктерін, 

геосаяси мектебінің даму кезеңдерін зерттеп 

жүрген ғалымдардың ішінен ресейлік 

геосаясатшылар А.Г.Дугин, Б.А.Исаев, 

Ю.В.Тихонравов, Т.А.Михайлова, Р.Т.Мухаев, 

Э.А.Поздняков, П.М.Рукавицындерді атап өтуге 

болады. 

Неміс геосаяси мектебінің қызметі, оның 

фашистік режиммен өзара қатынасы сияқты 

мәселелер шетелдік ғалымдар К.-Х.Харбек, 

Р.Шпренгель, Б.Хиплер және Р.Матерн, Г.Бриль, 

Ф.Эбелинг еңбектерінде көрініс тапқан. 

Геосаяси көзқарастар ХІХ ғасырдың 

соңында, неміс ойшылдарының еңбегінде белең 

ала бастаған. Бұл кезеңдерде кеңістік факторы, 

демек, мемлекеттің географиялық орналасуы 

халықаралық қатынастарда әрбір ел үшін өмірлік 

маңызы бар роль атқара бастады.  

И. Кант өз еңбектерінде география және 

тарих  байланысын  іздестіріп қарастырған болса, 
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Гегель тарихи - философиялық тұжырымдарында географиялық факторлар мәселесіне 

басты назар аударған. Иоганн Готфрид Гердер табиғат және тарих арасындағы жүйелі 

өзара байланысын зерттеуге ден қойып, мемлекеттің сыртқы саясатының географиялық 

факторлерге байланысты екенін тұжырымдаған [1, 106].  

Герман геосаяси мектебі географиялық және құқықтық ғылымдар аясында 

туындаған. Саясатпен айналысып, мемлекет туралы ілімдерді дамыта отыра герман 

геосаясатының негізін қалаған ғалымдар Фридрих Ратцель, Рудольф Челлен осы ағым 

өкілдері болып табылады.  

Геосаяси ғылымының дамуына көрнекті неміс ғалымы Фридрих Ратцельдің еңбегі 

зор (1844-1904). A. Ратцельдің саяси география бойынша басты еңбектеріне: 

«Мемлекеттің кеңістіктік өсуінің Заңдары» (1896 ж.); «Саяси география» (1897 ж.); «Теңіз 

халық күшінің көзі ретінде» (1900 ж.) жатады.  

Ф.Ратцель еңбектерінде табиғи ортаның халықтың мәдениетіне, діліне және 

әлеуметтік-саяси қатынастарына жасайтын ықпалы туралы жазды. Ратцель адамның, ал 

егер кеңірек алсақ, ұлттың сыртқы ортаға икемденуінің қажеттігін жазды. Икемдену іске 

асырылған соң, ұлт өсу керек, ол үшін ең басты фактор - жердің, аумақтың үлкен, кең 

болуы. Егер, аумақ аз болып, «географиялық организмге» қауіп төнсе, онда ол өзінің 

«өмір кеңістігін» кеңейту керек деп есептеген. Бұл аумақтық экспансия немесе соғыс 

дегенді білдіреді. Осы проблеманы шешу үшін неміс ұлтшылдары бірқатар жалған 

теорияларды ойлап шығарады (неміс ұлтының басқа ұлттарға қарағандағы артықшылығы, 

ұлттарды категорияларға бөлу, нәсілшілдік, т.б.). Олар неміс билеуші топтарының 

саясатын - «артықтардың» өз өмір кеңістігін «кем» көршілерінің есебінен кеңейту 

идеясын ғылыми тұрғыдан негіздеуді іске асырды [2, 989]. 

Ратцель өз еңбектерінде, «Жердің азғана бөлігінде адамның саны көбейіп келеді. 

Отарлау арқылы жаңа кеңістіктерге ие болмаса тығыз орналасқан адамдар бір-бірімен 

күреске түседі» деп жаза отыра, саясат және география арасындағы байланысты қарастыра 

отыра, ұлттың кеңеюге деген құлшынысы мемлекеттің дамуындағы маңызды фактор деп 

қарастырған [2, 989].  

Ратцельдің ұлт тарихы «лебенераумға» - өмiр сүру кеңiстiгiне қарай қалыптасады 

дейтiн идеясын кейiн Карл Хаусхофер дамытып, осы негiзде Мюнхен университетi 

жанынан Геосаясат институтын құрған (институт «Туле ложасының» жариядағы ресми 

бүркемесi, ал Хаусхофер ложаның көрнектi мүшесi едi). Доктор герман жастарын бағзыда 

арий нәсiлi мекендеген Азияға баруға үндедi. Хаусхофер тевтондық «Дранг нах Остен» 

(Шығысқа, славян жерiне бет алу) ұранын көтердi. 

Ол Мюнхен университетінің профессоры бола жүріп, Мюнхенде геосаясат 

институтының негізін қалап, «Геосаясат журналын» шығарды. Ратцельдің, Челеннің, 

Маккиндердің идеяларын және Бисмарктың орыс-герман одағы идеясын дамыта келе, 

Хаусхофер «континенталдық блок» немесе «өмір кеңістігі» теориясын ойлап шығарды.  

Неміс геосаяси тарихын зерттеп жүрген герман зерттеушісі К.-Х. Харбек 

К.Хаусхофер туралы «геосаясаттың дербес пән ретінде қалыптасуы Карл Хаусхофер 

есімімен тығыз байланысты. Ол неміс геосаясатының негізін қалаушы болып табылады» 

деп жазады [3, 6]. 

Хаусхофердің теориясындағы негізгі түсініктер - «қан мен топырак», «кеңістік пен 

орналасу», «күш пен кеңістік», «өмір кеңістігі» болды. Ол мемлекеттің негізгі мақсаты 

өмір кеңістігін қамтамасыз ету мен кеңейту деп есептеді. Өзінің өмір кеңістігін кеңейткен 

мемлекет экономикалық тұрғыдан көршілеріне тәуелді болмайды және осындай 

бостандыққа қол жеткізген мемлекет шынымен де ұлы держава атануға лайықты болды. 

Осындай державаның аумақтық кеңеюіне басқа ұсақ көршілерінің жерін басып алу 

жеткізеді деп есептелінді. Сондықтан Хаусхофер әлеуметтік дарвинизмді заңдылық деп 

қарастырды. 
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Хаусхофердің концепциясы дүниежүзіндегі өзгерістерді ескере отырып, 

Германияның басшылығымен болатын жаңа еуропалық тәртіпті орнатуды көздеді. Теңіз 

державаларының, әсіресе Ұлыбританияның құлдырауға түскенін пайдаланып, Орталық 

Еуропада Германияның тірегін орнатып, Шығысты герман экспансиясының негізгі 

бағыты деп қарастырды. 

1925 жылы Хаусхофер: «Германия болашақта өз таңдауын жасау керек, бір жағынан 

ол англосаксондық одаққа бірігіп Кеңестік Ресейге қарсы шығуы қажет немесе Пан-

азиаттық одаққа бірігіп Еуропа және Америкаға қарсы болуы қажет. Германия Ресейге 

жақын орналасқандықтан немістер ғана орыстардың жан-дүниесін түсіне біледі. Германия 

және Ресей одақтас болуы тиіс» [4], - деп жазды. 

Ол Берлин – Москва – Токио бірлігі идесын ұсына отыра Германия мәдениетін 

азиялық дәстүрдің жалғасы ретінде қарастырды. Жалпы Хаусхофер Германияның КСРО-

мен соғысына қарсы болды, дегенмен әлемдік күштердің араласуымен Хаусхофер ұсынған 

Берлин – Москва -Токио осінің орнына, Берлин – Токио – Рим үштігі құрылған. Егер де 

ғалымның идеясы жүзеге асқан күнде қазіргі таңдағы әлемнің саяси картасы да өзгеше 

болмауына кім кепілдік бере алады. 

Фашистік басшылардың бірі - Гесспен достығына қатысты Хаусхофердің ілімдері 

кейіннен фашистік бағыт деп айыпталған болатын. Дегенмен Хаусхофер өмірі мен 

шығармашылығын зерттеп жүрген ғалым Ф. Эбелинг пікірінше, Хаусхофер өзін ғылымға 

арнаған шынайы ғалым және ол өз білімін жаулап алуға, соғыс және империализм үшін 

пайдалануға еш уақытта ұмтылған емес. Бірақ та геосаясаттың зерттеу нысаны саясат 

элементтері, билік үшін күрес болып табылатындықтан, Хаусхофер нацистік билік 

өкілдерімен қатынаста қажетті ара қашықтықты ұстап тұра алмаған» [5, 243]. 

Хаусхофер кезеңіндегі неміс геоаяси мектебінің аясында бірқатар географтар, 

тарихшылар, саясаттанушылар бірігіп, елдің болашақтағы даму жолының 

тұжырымдамаларын жасауға кіріскен.  

Жалпы, Герман классикалық геосаяси мектебінің дамуы төрт негізгі кезеңде 

дамыған: бірінші кезеңде мектептің қалыптасуы болса, екінші кезеңде оның дамуы, 

үшінші кезеңде, фашистік және антифашистік бағыттарға бөліну, төртінші кезеңде неміс 

геосаяси мектебіндегі негізгі фашистік ой пікірлердің гитлер режимінен қолдау табу 

кезеңіне жатады.  

Германия геосаясатының дамуы ХХ ғасырдың 20-40 жылдарынан бастау алады. Осы 

жылдарда, Карл Хаусхофер, Карл Шмитт, Эрих Обет, Курт Вовинкель, Адольф 

Грабовский сияқты ғалымдар геосаяси институттардың негізін қалап, Германиядағы 

әлеуметтік-саяси процестердің дамуына белсенді түрде ықпал еткен [6, 162].  

Геосаяси мектептің дамуының бірінші кезеңінде (1919-1924 жж.) неміс геосаяси 

мектебі қалыптаса бастап, «Геосаясат журналын» шығаруға дайындық жүргізілді. 

Журналды шығару мәселесімен саясаттанушы Курт Вовинкель айналысты. 1923 жылдың 

соңында неміс ғалымдарының арасынан «Геосаясат журналының» редакциялық кеңесі 

құрылып, осы кеңес неміс геосаяси мектебінің өзегіне айналған. К. Хаусхофердің 

шақыруымен, кеңес мүшелігіне Ганновер политехникалық институтының кафедра 

меңгерушісі Эрих Обст және Герман Лаутензах тартылған. 

Курт Вовинкель ұсынысымен редакциялық кеңестің мүшелігіне мемлекеттанушы 

Курт Гессе өткен. 1923 жылы 15-16 желтоқсанында Берлин қаласында редакция мүшелері 

кеңесінің алғашқы конференциясы өткізілді. Осылайша, 1923 жылдың соңына қарай К. 

Хаусхофер бастаған неміс классикалық геосаясатының негізін құрған топ құрылды. 

Герман геосаясаты екі бағытта дамыған. Біріншісі - ұлтшылдық бағыттағы ағым 

Германияның бірінші дүниежүзілік соғыстағы жеңілісі және отарлық империялық 

бөлістегі Германияның шеттетілуіне байланысты неміс саясаткерлері және ғалымдарының 

наразылығынан туындаған ағым болып табылады. Оның негізін қалаған Карл Хаусхофер 

болды. Геосаяси мектеп өкілдерінің көзқарастары, Германияның бірінші дүниежүзілік 
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соғыста жеңіліп қалуы, сөйтіп жаңа жерлер басып алу мақсатын әскери жолмен шеше 

алмауы, тіпті жеңілу нәтижесінде соғысқа дейінгі билеген бірқатар территорияларынан да 

және саяси ықпалынан да айырылып қалуы нәтижесінде қалыптасты [7, 123]. 

Осы кезеңдегі неміс геосаясатының жетекші теоретиктері геосаясат бағдарламасын 

төмендегідей түрде ұсынған: 

1. Геосаясат дегеніміз - саяси оқиғалардың жермен байланысын дәйектейтін ілім. 

2. Геосаясат ғылымы саяси кеңістіктік және олардың құрылымы туралы ілім 

ретіндегі саяси географияға негізделген. 

3. Жер шарының кеңістігінен геосаяси шеңберлер туындайды. 

4. Геосаясат арқылы саяси ықпал күшейеді. 

5. Геосаясат мемлекеттің географиялық ар- ожданына айналуы тиіс. 

Осындай жағдайда, ел Версаль келісімінің қамытын киіп, тап күресінің қызған 

кезінде, Германияда ұлтшыл, шовинистік, бағыттағы қозғалыс пайда болды. Бұл, әрине, 

неміс геосаясатшыларының бағытына, көзқарастарына үлкен ықпалын тигізді. 

Неміс геосаяси мектебі тарихының екінші кезеңінде (1924-1931жж) герман геосаяси 

мектебі толық қалыптасып, аталған мектеп шеңберінде ұлттық-консервативтік 

(антифашистік) және фашистік бағыттар қалыптаса бастаған. Классикалық герман 

геосаяси мектебінің жетекші өкілдері – Э. Обст, О. Мауль және Г. Лаутензах фашизмге 

қарсы шыққан геосаясатшылар болды [6, 163] 1931 жылдың соңына қарай, «Геосаясат 

журналының» басшысы және фашистік бағыттағы геосаяси бағыттың жетекшісі Курт 

Вовинкель шешімі бойынша аталған геосаясатшылар журналдың редакциялық кеңесінен 

шығарылды.  

1932 жылы герман геосаяси мектебінің дамуының үшінші кезеңі басталды. Осы 

жылы геосаясат Одағы құрылып, бұл ұйым фашистік режиммен тығыз байланыс орнатты. 

1937 жылы түрлі мемлекеттік ведомствалардың 20 өкілдерін біріктірген бұл ұйымның 

жетекшілігін К. Вовинкель басқарды [8, 265]  

Ал герман геосаясатының екінші бағыты – интернационалистік, солшыл, социал-

демократиялық- ағымы, Георг Граф, Карл Виттфогель сияқты ғалымдар еңбегінен көрініс 

табады. 

1919 жылдың басына қарай Германияда фашистік партия пайда болды. Ол 1933 

жылы 30 қаңтарда монополистік буржуазияға, рейхсвердегі реакцияшыл топтарға, 

юнкерлік - дворяндық топтарға сүйене отырып билік басына келді. Осылайша билік 

басына келген Германия фашистік режимінің негізгі сыртқы саясаты дүниежүзінде 

үстемдік құру болатын. 

1933 жылдың қаңтар айынан бастап билік басына келген неміс ұлтшылдары және 

геосаясат мектебінің арасындағы өзара қатынастар туралы мәселе туындады. Ұлтшылдар 

герман геосаяси мектебінің өкілдерінің ілімдерін, олардың ғылыми әлеуетін және 

ғалымдардың беделін өз мүдделерін жүзеге асыру барысындағы идеологияның ұраны 

ретінде қолдануды көздеді. 

Геосаясатшылардың Версаль бітім шартының жалпы сипатын жоққа шығаруы, «тар 

территориялық жағдайларда өмір сүрушілер» үшін жаңа өмірлік кеңістікті меңгеру 

қажеттігі туралы көтерген мәселелері герман билік басына келген ұлтшылдардың 

агрессиялық жоспарларын жүзеге асыруда пайдалы болды.  

Фашистер өз мақсатында геосаяси ғылымын пайдаланды. Гитлершілер шовинистік 

теория-геосаясатты қолдады. Ол бойынша гитлершілердің ресми доктринасы болып 

табылатын, басқа мемлекеттің есебінен шекараны кеңейтуді дәлелдеуге тырысты. В. 

Вовинкельдің ықпалы нәтижесінде геосаяси мектеп өкілдері өз ілімдерін мемлекеттік 

және партиялық құрылымдарға тарата бастады.  

К. Хаусхофер 1936 жылы «Геосаясат журналының» оқырмандарына арнауында, Ұлы 

Германияны қайта жаңғыртып отырған герман ұлтының фюрерін қолдауға шақырып 

төмендегідей жазды: «мыңжылдық жоспарлар арқылы болашаққа жол жасап отырған 
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тұлғадан үлгі алу қажет. Біз тар кеңістікпен шектеліп қалмай, құрлықтар, мұхиттарды 

игеру жолында фюрерді қолдауымыз қажет» [6, 164]. 

Фашистік Германия кезеңінде геосаясат кең қолдау тауып, негізгі пән ретінде 

университеттерге енгізілді. Геосаяси еңбектер гитлерлік баспаханаларда шығарылды. К. 

Хаусхофер және оның екі ұлы Гитлер және Герингтің кеңесшілеріне айналды. Осылайша, 

Ратцель, Челлен, К. Хаусхофер геосаяси ілімдері фашистік мемлекеттің ресми 

доктринасына айналды. 

1935 жылы неміс геосаяси мектебінің өкілдері арасында отарлық мәселеге 

байланысты бірқатар қайшылықтар туындады. К. Хаусхофер өмірлік кеңістіктің жетіспеуі 

мәселесін шешудің жолын Германияға отарларды қайтару деп қарастырса, К. Вовинкель 

бұл мәселені тек қана жаулап алу түрінде ғана шешуге болады деп санады [9, 114]. 

Қорытындылай келе, неміс геосаяси мектебінің дамып, қалыптасу кезеңінде жаңа 

идеялар дүниеге келіп, табиғат және қоғам, табиғат және сыртқы саясат арасындағы өзара 

байланыстардың жаңа жүйесін орнатқан ілімдер қалыптасты. Бұл ілімдер Германияның 

және немістердің әлемдегі орнын анықтаудағы жаңа көзқарастарды туындатты деп айтуға 

болады. 

Фашистік кезеңге тұспа-тұс келген неміс геосаяси мектебі кейіннен фашистік 

бағыттағы ілім деп айыпталып, қуғынға ұшырағанымен, қазіргі таңдағы геосаяси 

ілімдердің негізін қалаған геосаяси мектеп ретінде қарастырылады.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены предпосылки и этапы развития геополитики в Германии во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Анализируется зарождение и становление германской школы 

геополитики. Выявляются геополитические взгляды немецких геополитиков. 

 

RESUME 

The article describes the background and development stages of geopolitics in Germany in the 

second half of the XIX
th
 - early XX

th
 centuries. There is examined the origin and development of the 

German school of geopolitics. The geopolitical views of the German geopoliticians are revealed. 
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Аннотация  

Мақалада Қазақстан Республикасының 

туризм саласындағы мемлекеттік саясаты 

қаралады. Саланы мемлекеттік басқаруда 

қолданылатын қазіргі тәсілдер мен бағыттар 

талданады. 

Түйін сөздер: туризм, мемлекеттік саясат, 

құқықтық реттеу. 

 

 

Қазақстан Республикасындағы туризм 

саласын жандандыру және туризм ісін дамыту, 

туризмді мемлекеттік реттеудің айқындылығы-

ның жеткіліксіздігіне, инфрақұрылымдардың 

жеткіліксіздігіне және ғылыми көзқарас 

тұрғысынан туризм саласын толық зерттеуге 

жете көңіл аудармауға байланысты толық жүзеге 

асырылмай келеді. Отандық әдебиеттердің 

талдауы осы мәселенің толықтай ашылмай 

отырғандығын, туризмді мемлекеттік реттеудің 

сипаты мен дәрежесін негіздеудің жүйелік әдісі 

және ғылыми әдіснамасының толық жетілмеген-

дігін көрсетеді. Осы тұрғыда туризм 

саласындағы мемлекет саясатын қарастырып, 

мәселелеріне талдау жасап, даму перспектива-

ларын айқындай маңызы болып табылады. 

Ғаламдану дәуіріндегі әлемдік қауым-

дастықтың етене жақындасу жағдайында 

мемлекеттер арасында дипломатиялық байланыс-

тармен қатар мәдени-экономикалық байланысты 

күшейту мәселесінде туризм саласының алатын 

орны ерекше. 1989 жылдың 10-14 сәуірінде Гаага 

қаласында (Нидерланды) өткен Туризм жөніндегі 

парламентаралық конференцияда қабылданған 

Гаага декларациясында айқындалғандай, «бүгінгі 

таңда туризм жүздеген миллион адамдардың 

күнделікті өміріне енген құбылысқа айналды: ол 

адамдардың өздері тұратын орындарынан және 

жұмысынан барлық еркін қозғалысты, сондай-ақ 

сол кезде туындайтын қажеттіліктерді 

қанағаттандыруға арналған қызмет саласын 

қамтиды; ол жекелеген тұлғалардың бос уақытын 

пайдаланудың маңызды түріне айналған адамдар 

мен қазіргі қоғамға қажетті қызмет түрі және 

ұлттардың өмірінде туындаған бірігу 

нәтижесіндегі саяси, экономикалық және мәдени 

байланыстар арасындағы құрал болып 

табылады» [1]. 
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Осы тұрғыдан алғанда мемлекет тарапынан туризм ісіне көңіл бөліп, туризм 

саласындағы саясаттың механизмдерін жетілдіруге бағытталған шаралар қабылдау, 

бүгінгі күннің талабынан туындап отырған мәселе. Өйткені, туризм мемлекеттердің 

әлеуметтік, экономикалық, білім беру салаларына және халықаралық қатынастарға тікелей 

әсер ететін, халықтардың өмірінде маңызды орын алатын қызмет [2]. 

Әлемдік экономикадағы халықаралық туризмнің ролі жоғарылаған сайын, ұлттық 

экономиканың да туристік қызметпен байланысы кеңейе түседі. Бұл халықаралық 

туризмнің экономикадағы төмендегідей маңызды функцияларын орындауына:  

- шетел валютасы және капиталының елге енуінің негізгі қайнар көзі болуына; 

- едің төлем балансын жақсарту үшін алғышарттар жасауына; 

- туризм саласын қамтамасыз ететін жаңа секторлардың пайда болуына жағдай 

жасауына; 

- жұмыссыздық мәселесін шешуіне; 

- халықтың табысының жоғарылауын қамтамасыз етуіне; 

- халықаралық кәсіпкерлік үшін елдің тартымдылығын жоғарылатуына; 

- инфрақұрылымдардың дамуына ықпал жасауына; 

- жаңа аудандарды шаруашылық тұрғысынан игеруді жандандыруына тікелей 

байланысты [3, 38]. 

Қазіргі таңда халықаралық туризмнің тиімді қызметі үшін туризмнің дамуына 

жауапты құрылымдар тарапынан жоспарлау, реттеу, үйлестіру шараларын жасау аса 

маңызды. Бұл туризм саласындағы саясатты әзірлеу үшін қажет, ал ол өз кезегінде 

мемлекеттік, аймақтық, жекелеген кәсіпорын деңгейлерінде жүзеге асырылады.  

Туризм ісін дамытуға мемлекеттік қолдау жасау туризм саласының тұрақты 

дамуының қажетті шарты болып табылады. Жетекші туристік елдердің тәжірибелерінен 

біз туристік инфрақұрылымдарды дамытуға жағдай жасау, қазіргі заман талабына сай 

заңнамалық және нормативті-құқықтық негізді қалыптастыру кәсіпорындар және туристік 

индустрия ұйымдарының қызметтері үшін қолайлы экономикалық жағдайларды 

қамтамасыз ету, туризм саласының әрбір мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

дамуында маңызды орын алуына жағдай жасайтынын байқаймыз.  

Жалпы, туризмді дамытуды реттеу:  

1. Дүниежүзілік туристік ұйымның қолдауымен, халықаралық қаржылық 

ұйымдардың қатысуымен жүзеге асырылатын ғаламдық деңгейдегі туризмді дамытуға 

жағдай жасау және үйлестіру; 

2. Аймақтық туристік ұйымдар және мемлекетаралық бірлестіктердің арнайы 

органдары арқылы мемлекетаралық деңгейдегі туристік саясатты үйлестіру; 

3. Арнайы құрылған мемлекеттік органдар және туристік ұйымдардың қоғамдық 

бірлестіктері арқылы жүзеге асырылатын, ұлттық және аймақтық деңгейдегі туризм 

саласындағы саясатты үйлестіру сияқты бағыттарды қамтитын көп деңгейлі жүйе болып 

табылады. 

Туризм саласын мемлекеттік реттеу ісінде құқық шығармашылығы, мемлекеттік 

қолдау, ынталандыру, реттеу, үйлестіру нысандарын атап өтуге болады. Мемлекеттік 

билік органдарының қызметі арқылы көрініс табатын мұндай нысандардың мәні төмендегі 

кестеде айқындалған: 

 

Кесте 1 Туризмді мемлекеттік реттеудің негізгі нысандары және олардың мәні 

№ Туризмді мемлекеттік 

реттеудің негізгі нысандары 

Реттеу нысандарын жүзеге асыру бойынша 

мемлекеттік билік органдарының қызметі 

1 Құқық шығармашылығы Заңдарды және басқа да нормативті-

құқықтық актілерді дайындап, жетілдіру 

2 Қолдау көрсету Туризм саласындағы субъектілерге қолдау 

көрсету  
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3 Ынталандыру Түрлі субъектілерді туризм саласына тарту 

бойынша іс-шаралар ұйымдастыру 

4 Реттеу Қандай-да бір қызметтің тәртібін анықтайтын 

ережелерді белгілеу 

5 Үйлестіру Түрлі субъектілерді ортақ міндеттерді шешу 

барысындағы өзара әрекетін ұйымдастыру, 

іс-әрекеттерді келісу 

 

Қазақстан Республикасында туризмнің даму деңгейі мемлекет саясатының негізгі 

бағыттарымен айқындалады. Туризм саласындағы мемлекеттік басқару, туризмді қолдау 

және дамытуға бағытталған мемлекет және қоғам арасындағы өзара іс-әрекеттің 

тәсілдерін қамтиды. 

1993 жылы Қазақстандағы туризм индустриясын дамытудың ұлттық бағдарламасы, 

1997 жылғы «Жібек жолының тарихи орталықтарын жандандандыру. Түркі тілдес 

мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту, 1997-2000 жеке 

туризм инфрақұрылымын құру туралы» Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

бағдарламасын қабылданды. 1997 жылы 2030 жылға дейінгі туризмді дамыту стратегиясы 

жасалды. 

Соңғы жылдары елімізде, туризм саласындағы саясат серпінді түрде дамып келеді 

және мемлекеттің осы саладағы мақсат, міндеттері айқындалып, ұлттық бағдарламалар 

аясында бірқатар іс-шаралар қабылданып отыр. «Қазақстан Республикасындағы туристік 

қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы N 211 Заңына 

сәйкес туристік қызметті мемлекеттік реттеудің принциптері төмендегідей түрде 

айқындалады:  

1. Туристiк қызметке жәрдемдесу және оның дамуы үшiн қолайлы жағдайлар жасау;  

2. Туристiк қызметтiң басым бағыттарын айқындау және қолдау;  

3. Қазақстан Республикасы туралы туризм үшiн қолайлы ел деген түсiнiктi 

қалыптастыру;  

4. Қазақстан Республикасының туристерi мен туристік қызметті жүзеге асыратын 

тұлғаларының және олардың бiрлестiктерiнiң қауiпсiздiгiн, құқықтарын қорғауды 

қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың мүдделерi мен мүлкiн қорғау [4]. 

Аталған заңда, туристік қызметті мемлекеттік реттеу негізгі мақсаттары ретінде 9 

бабта: азаматтардың туристiк қызмет саласында демалу, еркiн жүрiп-тұру құқықтарын 

қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау, туристерге тәрбие, бiлiм беруге және оларды 

сауықтыруға бағытталған қызмет үшiн жағдайлар жасау, саяхат жасау кезiнде 

азаматтардың қажеттерiн қамтамасыз ететiн туристiк индустрияны дамыту, туристік 

индустрияны дамыту есебiнен жаңа жұмыс орындарын құру, мемлекеттiң және Қазақстан 

Республикасы азаматтарының табыстарын молайту, халықаралық туристiк байланыстарды 

дамыту көрсетілген.  

Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылып, аталған бағдарламаны іске асыру жөніндегі 

іс-шаралар ауқымында Қазақстанның туристік беделін қалыптастыру, халықаралық 

ынтымақтастық, заңнамалық нормативтік актілерді әзірлеу, туризм инфрақұрылымын 

дамыту, статистиканы, кадр, білім беру және өңірлік саясатты дамыту, туризм 

саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі шаралар қойылды 

[5]. 

Қазақстан Республикасы туристік индустриясының перспективалы бағыттарын 

дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 11 қазандағы № 1048 Қаулысына сәйкес, туризм 

индустриясын орнықты дамыту және бәсекеге қабілетті туристік өнімді қалыптастыру, 
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Қазақстанның туристік маркетингтік стратегиясын қалыптастыру, туристік инустрияның 

кадрлық әлеуетін дамыту мақсатында төмендегідей бағыттарда іс-шаралар атқарылды: 

1. Туризм саласындағы қызметтердің сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету; 

2. Туризмді дамыту арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

3. Мәдени-танымдық туризмді дамытуға жағдай жасау; 

4. Қазақстанның тарихи және мәдени мұраларына қызығушылықты арттыру; 

5. Ішкі туризм жүйесін дамыту арқылы қоршаған ортаны қорғау; 

6. Экологиялық туризмді дамыту; 

7. Туристiк қызметтiң басым бағыттарын қамтамасыз ету [6]. 

Аталған бағдарламаға сәйкес, бағдарламаны 2010 - 2014 жылдары іске асыруға 

барлығы 4 252 108 966,8 мың теңге жұмсалу жоспарланып, құрылыс үшін жер учаскесін 

бөлуге, маркетингтік зерттеулер жүргізуге көмек көрсету, жоғары кредиттік ставкалар 

бойынша күрделі салымдарды қайтару, жобаның бастапқы кезеңіндегі шығындарды 

жобадан табыс алу кезеңіне жатқызу (төлемдердің мерзімін ұзарту), жобалар 

инфрақұрылымын мемлекеттің дамытуы, елде өндірілмейтін жобалау жабдықтарын 

жеткізу кезіндегі салықтық және кедендік жеңілдіктер қарастырылып, туристік саланың 

еңбек ресурстарына 2010 - 2014 жылдарға арналған болжамды қажеттілігі 34 мың адамды 

құраған [6]. 

Қазақстан Республикасында туризм саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге 

асырумен: 

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі; 

2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, 

облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары; 

3. Туризм жөнiндегi кеңес; 

4. Туристік ақпарат орталығы айналысады. 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 

тұжырымдамасының жобасында туризмді дамытудың төмендегідей кезеңдері ұсынылған: 

 1 кезең 2013 – 2015 жылдар; 

 2 кезең 2016 – 2018 жылдар; 

 3 кезең 2019 – 2020 жылдар [7]. 

Бірінші кезең аясында барлық ұлттық (ірі) туристік жобалар дайындалу және 

олардың құрылысына бастамашылық ету, басқа (кіші) туристік жобаларды әзірлеуге 

ынталандыру, жалпы инфрақұрылым мен адами ресурстарға инвестициялау, маркетинг, 

ұлттық туризм бредингі және өзге де ілеспе қызмет түрлері жүйесін айқындау және енгізу, 

сондай-ақ жылдам нәтижелер алуға бағытталған шараларды қабылдау қажеттілігі 

айқындалып, 1-кезең аясында 2013 жылдан 2020 жылға дейін кезеңде жалпы 

инвестициялардың 25,0 %-ға жуығын игеру ұсынылады. 

2-кезең дамудың жалғасы болып табылады. Инвестициялау тұрғысынан алғанда, 

негізгі құрылыс жұмыстарын, атап айтқанда, ұлттық туристік жобаларды дамыту 

шеңберінде туристік инфрақұрылымның орналастыру орындары мен объектілерін, оның 

ішінде тәуекелдік деңгейі төмен және қысқа мерзімде орындау мүмкіндігі бар жобаларды 

орындау ұсынылады. Аталған кезең уақытында инфрақұрылымды дамытуды жалғастыру, 

адами ресурстар әлеуетін нығайту және маркетинг саласындағы әртүрлі жұмыстарды 

орындау маңызды болып табылады. 2-кезең аясында 2013 жылдан бастап 2020 жылға 

дейінгі кезеңде жалпы инвестициялардың 45,0 %-ға жуығын игеру ұсынылады. 

3-кезең дамудың қорытынды сатысы болып табылады, мұнда, бүкіл ел бойынша 

туристік жобаларды дамыту үшін туристік ұсыныстарды әртараптандырумен және 2-

кезеңнің аясында орындалатын іс-шараларды жүзеге асыру, шағын және орта бизнес 

кәсіпорындарына елеулі қолдау көрсетумен жалғастырылатын болады. 3-кезең 

шеңберінде 2013 жылдан бастап 2020 жылға дейін кезеңде жалпы инвестициялардың 30,0 

%-ға жуығын игеру ұсынылады. 
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Жоғырыда айтылып кеткен мәселелерді қорытындылау келе, қазіргі халықаралық 

қауымдастықтағы туризм саласының ролі артып келе жатқанын байқаймыз. Осыған 

байланысты, дамыған елдер тәжірибесі бойынша, нарықтық принциптер негізінде, 

дамыған елдердегі туризм саласын ұйымдастыру тәжірибесіне сүйене отыра, 

инновациялық даму және мемлекеттің араласуымен туризмді мемлекеттік реттеу мәселесі 

аса өзекті мәселеге айналып отыр. Сондықтан да, туризм саласын сапалық тұрғыдан 

дамыту еліміздің басым бағыттарының бірі болып табылады. Туризм саласын дамытуға 

мемлекет тарапынан көңіл бөліп отырғандығына қарамастан, туризмді құқықтық реттеу 

төңірегінде жетілдіруді күтіп отырған іс-шаралар жеткілікті. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье рассматривается государственная политика Республики Казахстан в сфере 

туризма. Анализируются современные средства и направления, используемые в государственном 

управлении отрасли.  

 

RESUME 

 

This article considers the state policy of the Republic of Kazakhstan in the sphere of tourism. There 

are analyzed the latest tools and trends that are used in the public administration sector. 
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Аннотация 

Мақалада Сыр өңірі тележурналистикасының 

тарихы,телеарнаның аймақтың ақпараттық-саяси 

дамуындағы орны жөнінде маңызды мәселелер 

қамтылған. «Қазақстан» РТРК негізінде құрылған 

облыстық телерадиокомпанияның 1991 жылдан 

бастап қазірге дейінгі даму тарихы қарастырылған. 

Ақпараттың идеология құралы ретіндегі орнына 

жан-жақты тоқталған. 

Түйін сөздер: Тәуелсіздік, ұлттық ақпараттық 

саясат, әлеуметтік желілер. 

 

 

«Қазіргі журналистиканың даму үрдісі мен 

ақпараттық жаһандануы әлемнің барлық елдерін 

қамтып, экономикалық және саяси қарым-

қатынастың жедел өсуіне әсер етуде. Баспасөз, 

радио және телевизия, мультимедия, компьютерлік 

желілер мемлекет пен континентті 

жақындастырып, миллиондаған адамның үйіне 

енді» [1, 4-б.]. XXI ғасырда электронды ақпарат 

құралдарынсыз рухани өмірді былай қойғанда, 

тұрмыстық қатынасты жақсарту мүмкін емес. 

Жұмыр басты пенде күнделікті өмірдегі 

жаңалыққа қашанда тәуелді. Әсіресе саяси-

әлеуметтік, қоғамдық маңызы зор жаһан 

жаңалықтарынан тыс өмір сүру мүмкін емес. Бұл 

азаматтар теледидар не радио ақпараттарына 

телміруге мәжбүр дегенді білдірмейді. Бұл бар 

болғаны ақпарат құралдарының құдыреті мен 

мәнін аша түседі.  

Қазірде ақпарат тарату мен оны қабылдау 

сипаты өзгерді. Көзі қарақты көрерменнің талғамы 

артып, оқиғаға сын көзбен қарай бастады. Кез 

келген жаңалық не оқиға көрермен көзімен, 

парасат ойы арқылы сүзгіден өтіп, сосын барып 

санаға қабылданатын дәрежеге жетті. Сондықтан 

ақпарат тарату саясатын өзгертуге мамандардың 

өзі құлықты болды. Оның үстіне ақпарат 

құралдары шапшаң, жылдам дамып, бәсекелестік 

майданға түсті. 

«Теледидар – тіршілік айнасы іспетті. Онда 

тарих пен болмыс, бүгін мен болашақ астасып 

жатады. Телеарна тарту еткен әрбір хабар тікелей 

қоғамға бағытталып, адам санасына әсер етеді. 

Телевидениенің басымдығы, міне, осында. 

Мұндағы шығармашылық иелерінің өзі боямасыз 

шындықтың дәл және дер кезінде жеткізілуіне, әр 

сала бойынша жаңалықтарды өз деңгейінде жария 

қылуға, бұқара мен билік арасындағы көпірдің 

мықтап қалануына септігін тигізеді» [2, 79б.]. 
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Рас, ақпаратсыз өмір сүру мүмкін емес. Күнделікті жаңалықты қарамай не оған мән 

бермей, өсіп-өнген ұрпақтың саяси мәдениеті төмен болатыны айтпаса да түсінікті. Тұлға 

ондай жағдайда қоғамнан оқшауланып, шеттетіліп, ортадан алыстайды. Бұл өз кезегінде 

психологиялық күйзеліске алып келеді. Ақпарат тарату, оның маңызын сол кезде жіті 

түсінген азаматтар телеарна бұқара үшін таптырмайтын құрал екенін жоғары жаққа 

жарғақ құлағы жастыққа тимей жеткізіп отырды.  

«1957 жылы 12 маусымда Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің Төрағасы Дінмұхамед 

Қонаев Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетіне арнайы хат жолдады. Онда СССР 

Министрлер Кеңесінің «СССР Министрлер Кеңесі жанынан Радио хабарлары мен 

телевидение жөніндегі Мемлекеттік комитетін құру туралы» Қаулысына сәйкес Қазақ 

ССР Министрлер Кеңесі республикада осындай Радио хабарлары мен телевидение 

жөніндегі Мемлекеттік комитетті Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанынан құру қажет деп 

санайтынын жеткізді. Және комитет төрағасы етіп Қанапия Мұстафин жолдасты бекітуге 

ұсыныс енгізді» - деп жазады [3, 83б.]. 

Бұл тарихи оқиға еді. Бүгінгі отандық теледидар және радио тарихының өмірге келуі 

осылай басталды. 1958 жылы 8 наурызда қазақстандықтар Алматы студиясынан елдің 

басты жаңалығын тамашалай алды. Одан бері теледидар көрерменнің серігіне айналды.  

«Мемлекеттік комитет алдымен Алматы студиясының, одан қатарға қосылған 

Қарағанды мен Өскемен студияларының жұмысына басшылық бағыт көрсетті әрі ұдайы 

бақылады. Хабарларға баға берді. Бірсарынды, суреті сұрғылт, бұлыңғыр, дерек, қайталау 

кездесетін хабарларға ескерту жасап отырды. 

Бұл тарихи оқиғаның Қазақстанның рухани және мәдени өміріндегі орны ерекше 

болды. Салаға жетекшілік еткен Қанапия Мұстафин КСРО-ның орталығы Мәскеуде өткен 

Қазақ ССР-інің өнері мен әдебиеті күндерінде Қазақтың дәстүрлі мәдениетін паш етті. 

Содан бері телестудия түрлі жанрдағы хабарлардың ұстаханасына айналды. Журналистер 

қарап қалмады, елдер арасындағы татулықты, бірлікті насихаттайтын туындылар ұсынды.  

Тың игеруге арналған «Жаңа қоныстанушылар» атты телеқойылым сол кездегі 

Қазақстандықтардың ерен еңбегі мен қайсар мінезін көрсетті.  

«1959 жылы Алматы телестудиясына жылжымалы телестанция берілді. Оның 

мүмкіндігі арқылы Абай атындағы опера және балет театрында жүріп жатқан спектакль 

көрсетілді. Ол Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай» операсы болды. Үйлерінде 

теледидары бар бақытты отбасылар алғаш рет театрға бармай, қойылымды тамашалауға 

мүмкіндік алды. Жаңа заманның жетістігін сонда талайлар мойындап, оған таңдай қақты» 

[3, 83б.]. 

Тәуелсіздік - Қазақ теледидарына жаңа бағыт, жаңа лек, жаңа көзқарас әкелді. Осы 

жылдарда отандық теледидар түрлі сипаттағы мазмұнды хабарлар тарата бастады. Сол 

уақыттың биігімен қарасақ, бұл үлкен жетістік болатын. Телеарнаның эфирлік сеткадағы 

тәуліктік хабар тарату уақыты - 5 сағат көлемінде болды. Одан бері Қазақстан 

республикалық телеради корпорациясының жеткен жетістігі, шыққан биігі бір төбе. 

Жалпы, сапалы хабар тарату үшін, мықты шығармашылық әлеуетпен қатар, жоғары 

техникалық мүмкіндіктердің қажет екені айдай анық. Міне, осындай жүйелі құрылған 

жұмыстардың нәтижесінде қазір Ұлттық арна атанған «Қазақстан» РТРК ресми 

жаңалықтардан бастап, күнделікті өмірде әлеумет үшін аса маңызды хабарларды таратып 

көрермен көзайымына айналып үлгерді. Мемлекеттік ақпараттық саясаттың нәтижесінде 

ел аумағының 100 пайызына жуығы және көршілес Ресей Федерациясы, Қырғызстан, 

Өзбекстан, Моңғолия мен Шыңжан-Ұйғыр автономиялық ауданы аумағына эфирлік 

жаңалықтар тарап отыр. Әр өңірде, филиалдар, корпункттер бар. Сондай өкілдіктердің 

бірі – Тәуелсіздікпен төл құрдас «Қазақстан-Қызылорда» телеарнасы екені белгілі. 

«1989 жылы Қызылорда қаласында теледидар құру туралы әңгіме басталып, 

алғашқы шаралар қолға алынды. Бұл мәселе жергілікті газеттерде көтеріліп, оны 

жұртшылық қызу қуаттады. 1990 жылы күн тәртібіндегі мәселені облыс басшылары мен 
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республиканың телевизия және радиохабары Мемлекеттік комитетіндегі жанашыр 

азаматтар қолдап, үлкен күш қайрат көрсетті. Аталған комитет өз қаражатынан 3,5 

миллион сомның техникалық құрылғыларын берсе, аймақ қоржынынан 1,8 миллион сом 

бөлінді. Осы жылдың қараша айында жаңадан құрылған телеарнаға алғашқы қызметкер – 

бас маман болып инженер Мұхамедия Абылаев қабылданды. 1991 жылы 30 сәуірде 

жергілікті уақыт бойынша 21 сағат 15 минутта Қызылорда облыстық телеарнасы эфирге 

шықты. 30 минут хабар берілді. Ал ертеңіне, яғни 1 мамыр күні қаланың орталық 

алаңында болған еңбекшілер шеруінен жылжымалы телевизиялық станция арқылы бір 

жарым сағаттық тікелей репортаж көпшілік назарына ұсынылды [2, 194б.]. 

Кез келген бастаманың жанашыры, ұйытқысы саналатын тұлғалар болады. Сондай 

нар тұлғалы азаматтардың қатарында аймақтық радионы ұзақ жылдар басқарған, КСРО 

радиосының құрметті қызметкері Жақсылық Бекқожаев пен Есенкелді Шілдебаев, Баян 

Исламбаева, Айткүл Шалғынбаева, инженерлер Бақытжан Шөкенов, Марат Шалабаев, 

Жәнібек Жұманов, Юрий Ефановтар болды. Телеарнаның алғашқы режиссері қызметін 

Хұсейін Әмір-Темір атқарса, тұңғыш дикторы Айгүл Оразова еді. Бұл тұлғалар - Отандық 

телеиндустрияның жаңа кезеңін қалыптастырғанын айтпағанымыз тарихқа қиянат болар. 

Осылайша, бұл азаматтар облыстық теледидардың ашылуына, кейін аяқтан нық тұруына 

мұрындық болды.  

Телевизияның алғашқы жабдығы - «Кадр» 3 ПМ маркалы бейнемагнитофоны 

Ресейдің «Останкино» телеорталығынан әкелінсе, 1991 жылы АСБ, Ленинград қаласынан 

ПТС әкелінді [4, 16б]. 

Телеарнаның алғашқы тізгінін қарымды қаламгер, «КСРО-ның құрметті радисі» -

Жақсылық Бекқожаев қолға алды. Ерен еңбек, тынымсыз ізденістің арқасында облыстық 

телеарна аз ғана уақыттың ішінде елдің сүйікті арналарының қатарына қосылды.  

«Алғашқы еңбек жолын ұстаздық қызметтен бастаған Жақсылық Асқарұлы саналы 

ғұмырын журналистикаға арнады. Аймағымыздағы радионың өркендеуіне өлшеусіз үлес 

қосты. Нәтижесінде Қызылорда облыстық радиосы республикадағы алдыңғы қатарлы 

радиолардың біріне айналды. Үлкен ұжымға 28 жыл бойы басшылық жасай жүріп, 

Жақсылық Асқарұлы шығармашылығын дамытуға да уақыт таба білді. Қаламгердің 

мақалалары мен радиоочерктері Республиканың, кезіндегі кеңестік Одақтың, сонымен 

қатар шетел баспасөздері мен радиоларында жарияланды. Жақсылық Бекқожаев жасаған 

«Қыз бен дала», «Сыр Сұлуы» және даңқты жерлесіміз Социалистік Еңбек Ері Жадыра 

Таспамбетова жайлы сыр шертетін «Жадыра» деректі фильмдері көрермендердің жоғары 

бағасын алды» [2, 17б]. 

Кез келген ұжымның жұмысын ілгері бастыратын білікті басшы екені айтпаса да 

түсінікті. Облыстық теледидарды кәсіби білікті басшылар басқарып отырды. Бұл жерде 

сабақтастық үрдісі сәтті жалғасып отырды десек болады. Сол басшылардың бірі - 

Әбдіжәлел Бәкір еді. Ол теледидар басшылығына келгеннен соң, арна жаңа кәсіби 

деңгейге көтерілді. Халық сенімінен шығатын, шынайы өмірді суреттейтін жаңа 

бағдарламалар өмірге келді. Нарық бүйірден қысып тұрған қиын-қыстау кезеңнің өзінде 

облыстық телеарнаның материалдық-техникалық базасы жаңарып, ұжымның келбеті 

келісті болды. 

1996-2005 жылдарда Серік Пірназар, Орынбасар Әлжік, Амантай Шәріп сынды 

азаматтар телеарнаға жетекшілік жасады. Телеарнаның қалыптасып, дамуында бұл 

азаматтардың өз қолтаңбалары бар. Бірі ұжымның шығармашылық әлеуетін, материалдық 

тұтастығын сақтап қалса енді бірі, кәсіби негізін қалыптастырды. 

Қазір телеарна тізгіні белгілі журналист, кәсіби ұйымдастырушы Жағыппар 

Қарабаланың қолында. Аймақтық телеарна «Отау» сандық хабар тарату орталығы арқылы 

қазір еліміздің түкпір-түкпіріне тарайды. Бұл мемлекеттік «Ақпараттық Қазақстан-2020» 

бағдарламасының аясында жасалып жатқан игі бастама. Енді облыстық телеарнаның 

қазіргі аяқ алысына аз-кем тоқталсақ.Телеарнаның жұмысын белгілі бір орталық не 
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ведомство да бақылай алады. Қазір мониторинг жасап, рейтингті анықтайтын 

консалтингтік орталықтар да бар. Алайда одан бөлек көрермендердің шынайы көзқарасы, 

бағасының да маңызды. Кадрлардың тер төгіп, күні-түні еңбек етуінің арқасында 

облыстық телеарна аймақтық арналардың арасында көш бастап тұр.  

Телеарна хабарлары әуелгіде аптасына 1 рет, кейіннен 2-3 рет бір сағат, онан соң үш 

жарым, төрт жарым сағат эфирге шығып тұрды.Кейін, арнаның сапалы өнімдері 

Сырдария, Тереңөзек, Жалағаш аудандары мен Қызылорда қаласына толықтай тарады.  

Маман тапшылығы қай кезде де, қай салада да өзекті. Енді қалыптаса бастаған 

облыстық телеарнаның да базасын жасақтау оңай болмады. Басшылық радионың әлеуетін 

пайдаланып ғана, маман тапшылығы мәселесін шешіп отырды. Ал материалдық-

техникалық базасын жасақтауда сол уақытта ең озық телеөнім беретін «Останкино» 

телеорталығымен тығыз байланыс орнатылды. Мәскеуден әкелінген «Кадр» 3 ПМ 

маркалы магнитофоны сол уақытта телеиндустрияның ең озық өнімі еді.  

«Алғашқы ақпараттық бағдарлама «Ақмешіт» деп аталды. Жаңалықтар 20 минутты 

қамтыды. Олар қазақ және орыс тілдерінде болды. Біршама уақыттан кейін арнаға 

облыстық радиодан журналистер келді. Олардың қатарында Дана Рысмұхамедова, 

Бексейіт Шайланов, Есенгелді Шілдебаев, Жалғасбек Аманов, Оразбек Мақсұтов, Гүлнара 

Құлмұратова, Баян Құлтанова, режиссерлер Гүлсара Мамбетова, Зина Есмаханова, Нағима 

Жұмабаева, диктор Гүләйім Жанұзақова, Несібелі Рахмет, Арсен Дүйсенов, Бақыт 

Қалдыбаева секілді білікті мамандар болды. Ал бүгінгі таңдағы «Жаңалықтарды» қазіргі 

дәрежеге көтеруде осы редакцияны жеті жыл басқарған, нақыт уақытта стилист редактор, 

журналист, жазушы Несібелі Рахмет пен орыс бөлімінің жетекшісі Бақыт Қалдыбаеваның, 

режиссер Нағима Жұмабаеваның еңбектері өлшеусіз» [2, 145-б]. 

Ал телернаның шығармашылық әлеуеті-қарымды журналистер мен қырағы 

операторларға тікелей байланысты екенін осы салада жүрген кез келген маман біледі. 

Айнұр Тұңғышбаева, Шолпан Исабекова, Қамбар Бекенов, Айгүл Аханова, Райхан 

Тәжiбаева, Ақерке Биятова, Арайлым Байжiгiтова, Аягөз Қожақова, Нұрлан Жақыпбеков, 

Ғалымжан Жұманазар сынды журналистер телеарнаның әрі қарай өсу жолында білігі мен 

білімін аяған жоқ.  

Қоғамның түйткілдерін көрерменге өзгеше жанрда жеткізіп, сүйікті журналист 

атанған Бақыт Қалдыбаева сараптамалық материалдармен қатар, «Жаңалықтар» бөліміне 

жетекшілік етіп келеді.  

Телеарна қызметі уақыт көшімен қатар, қайта түлеп отыратын салаға жатады. 

Талғампаз көрерменді өзінен суытып алмас үшін, бәсекелестік орта қалыптастыру бүгінгі 

тележурналистиканың басты мұраты. 

Облыстық арна жаңа маусымда жұртшылық назарына түрлі жанрдағы 

бағдарламаларды тұрақты түрде ұсынып отырады. Соның ішінде Айткүл 

Шалғынбаеваның «Сөз анық», Қаршыға Есімсейітованың «Көненің көзі – тарихтың өзі» 

және «Мирас», Алтынай Молжанованың «Біздің ауыл», “Өзекжарды” Райхан 

Тәжібаеваның «Территория 02», Нұрлыбек Қасымовтың “Жүректен қозғайық” 

бағдарламаларының орны бөлек.  

Эстрадалық ән орындаушылар арасында «Сыр елінің жаңа жұлдыздары» облыстық 

байқауы, балалардың «Ботақан» телефестивалі дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Жыраулық 

дәстүрді әрі қарай жандандырып, Сырдың жыршы-термешілерінің ізбасар ұрпақтарын 

насихаттап,халыққа жеткізу мақсатында «Жыр-керуен» байқауы өтіп тұрады. Ең іргелі 

жобалардың бірі - Түркі дүниесінің бай мұрасын жинақтап, «Қорқыт және Ұлы Дала 

сазы» атты халықаралық өнер фестивалінің телевизиялық нұсқасы екеніне талас жоқ. 

Көшенейдің шығармашылығынан «Күміс көмей Көшеней» атты тележоба әзірленіп, өнер 

сүйер қауымға жол тартып отыр.  

«Ақиқат алаңы», «Ақсарай», «Сөз анық», «Үш таған», «Айқаракөз», «Ой-дода» 

бағдарламасы көрермен күтіп отырып, көретін бағдарламалардың біріне айналды. Әр 
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түрлі жанрдағы мұндай бағдарламаларда халықтың көкейіндегіні айтуға журналистер 

қашанда құлықты. 

Қазір, Қазақстан РТРК Қызылорда облыстық филиалы Отандық телеиндустрияның 

ауқымды бір бөлігіне айналды. Жаңалықтардың өндірісіне айналған Сыр телеарнасының 

шығармашылық ұжымы көрермендермен аптасына 30-ға жуық хабар арқылы жүздеседі. 

Осылайша, апталық бағдарламаны толығымен қамтып отыр. Тақырыптық хабарлар: 

ақпараттық-сараптамалық («Түйін», «Кызылорда за неделю», «Сөз анық», «Үш таған»), 

экономикалық, сараптамалық («Салық және халық»), әлеуметтік-қоғамдық («Көзқарас»), 

танымдық-ақпараттық, деректі-танымдық («История в портретах», «Улицы нашего 

города»), өнер тақырыбында («Руханият», «Сыр өңірінің тұлғалары», «Ақсарай»), 

жастарға арналған («Кім болам?», «Марламқаш») бағдарламаларды көрермендер асыға 

күтеді. 

«Үш таған» мен «Өзекжарды» бағдарламалары арқылы көрермендер қоғам тынысын 

сезіп,күрмеулі мәселелердің қалай шешіліп жатқанынан хабардар болады.  

Эфирден тұрақты шығып жүрген «Сыр өңірінің тұлғалары» бағдарламасы – үздік 

жобалардың бірі. Қызылорда облысының өнері мен жалпы руханиятын дамытуға үлес 

қосқан тарландар жөніндегі бұл 10 сериялы циклді бағдарламаның телеарнаның алтын 

қорынан орын алатыны ақиқат. Бұдан өзге «Таңбалы тас», «Қорқыт», «Мұстафа Шоқай» 

сияқты тарихи-деректі фильмдерін Сыр өңірінің этномәдениетіне қосылған өлшеусіз 

дүние деп бағалауға болады.  

Сыр өңірі телеарнасының бүгінгі бет алысы жаман емес. Сандық телевизиялық 

таралымға көшкен арнаның бағындырған шығармашылық белестері зор. «Қазақстан-

Қызылорда» телеарнасы–телеөндірістің жаңа сапалық форматын ұсынып отырған киелі 

шаңырақ. Ұжымдық мүдде, қаржылық-экономикалық өсу - телеарнаның басты 

трендтеріне айналған. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье описывается история развития Кызылординской областной телерадиокомпании, 

основанной на базе РТРК «Қазақстан», и ее роли в формировании современной информационной 

политики. А также в материале рассказывается о становлении отечественной телеиндустрии и 

важности электронных СМИ. В статью включены и архивные материалы о разных жанрах, 

которые играли важную роль в жизни телеканала.  

 

RESUME 

 

In the article it is written about the history of the development of Kyzylorda regional broadcasting 

company based on the Republic TV& Radio Corporation "Kazakhstan" and about its role in creating of 

modern information policy. Also in the material it is told about the formation of the domestic TV industry 

and importance of electronic mass media. The article included also archival materials about different 

genres which played an important role in the TV channel life.  
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Еуразия ұлттық университеті, 

аға оқытушы 

Қазақстанның 

сыртқы саясатының 

басты мақсаты елдің 

ұлттық мүддесін 

қорғауға және 

фискалды саясатты 

дамытуға 

бағытталады 

 

Аннотация 

Бұл мақалада Қазақстанның сыртқы 

саясатын саяси және экономикалық тұрғыда 

толыққанды интеграциялаудың және ұлттық 

мүддені ілгерілету мен қорғаудың ұзақ мерзімді 

стратегиясын жасауға назар аударылады. Ұлттық 

мүддені мемлекет көшбасшылары қызметінде 

мемлекет қажеттіліктерін түйсінуі және соны 

көрсетуге мемлекетімізді үдемелі дамытуға 

бағытталған қазіргі кездегі дипломатиялық 

тұрғыда белсенді қолдауды талап ететін бірнеше 

басты экономикалық міндеттерді атап көрсетеді. 

Еліміздің сыртқы саясатының басты принциптері 

болып табылатын белсенділік, жан-жақтылық, 

тепе-теңдік, прагматизм және көпжақты 

ынтымақтастық принциптерін басты мақсат 

ретінде ұстайды.  

Түйін сөздер: ұлттық мүдде, мемлекет, 

фискалды саясат, әлеуметтік саясат, экономика-

лық мүдде. 

 

 

Ұлттық мүдде – ұлттың рухни әлеуметтік 

қоғамдық дамуында шешуші роль атқаратын 

ұлттың өзін-өзі сақтауына, дамуына және 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне деген саналы 

қажеттілігі. Мұны көпұлтты да, этникалык 

біртекті де мемлекеттерге жатқызуға болады. 

Шын мағынасында ұлттық мүдде ретінде 

ұлттық-мемлекеттік мүдде түсініледі.  

Ұлттық мүддеміздің негізі болып 

саналатын тәуелсіздігіміздің, жеріміздің, 

тіліміздің, дініміздің жағдайы, ұлттық мүддені 

қорғау саяси биліктің тікелей міндеті болуға тиіс. 

Осы жағдайларда ұлттық мүдде 

мемлекеттің тіршілік етуіндегі ішкі тұрақтылық, 

экономикалық ауқаттылық, қоғамның ар-

ұждандық дұрыстығы, қауіпсіздік қолайлы 

сыртқы саяси орта, халықаралық аренадағы даңқ 

пен бедел секілді жағдайларды құрусыз 

қамтамасыз етілмейді.  

«Ұлттық мүдде» түсінігі бірмәнді емес. 

Бірақ ұлттық өзгешелікті ұлттық мүддеге қарсы 

қоятындардан гөрі, ұлттық өзгешелікті ұлттық 

мүдденің элементі ретінде көретіндер ақиқатқа 

жақын [1, 112 б.].  

Ұлттық мемлекеттік мүдденің дәстүрлі 

түсінігі негізіне географиялық, мәдени, саяси 

және экономикалық факторлар жатады. Ұлттық-

мемлекеттік мүдде мынадай негізгі элементтерді 

қамтиды: мемлекет егемендігін сақтап, қорғауды 
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қарастыратын әскери қауіпсіздік, конституциялық құрылыс және құндылықтар жүйесі, 

экономикалық гүлдену мен дамуды білдіретін елдің және оның халқының әл-ауқаты, еркін 

келісімдерді, айырбастауды және ынтымақтастықты болжайтын қауіпсіз және қолайлы 

халықаралық орта [2, 255 б.].  

Бұл үдерістерде экономикалық мүдделер маңызды орын алады.  

Экономикалық мүдделердің мемлекеттік қызметкерлер, саясаткерлер, 

экономистердің сөздік қорына нық енгеніне және экономикалық теория мен іс-тәжірибеде 

негізгілердің бірі болып табылатынына қарамастан, ұлттық-экономикалық мүдделер 

бірдей мағынада тұжырымдала бермейді. Ұлттық экономикалық мүдделер және оның 

жүйесіндегі фискалдық саясат туралы білімді кеңейту мен тереңдетудің өте маңызды 

тәжірибелік маңызы бар, себебі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму 

стратегиясын таңдауды жүзеге асыру, оны іске асыру кезеңдерін дәл айқындауға, сондай-

ақ мемлекеттің экономикалық саясатының келешектік және ағымдағы мақсаттары мен 

міндеттерін анықтауға, оны өмірге енгізудің тәсілдері мен құралдарын нақтылауға 

мүмкіндік береді.  

Ұлттық экономикалық мүдделер жүйесіндегі фискалдық саясат проблемасы отандық 

және шетелдік зерттеушілердің әрқашанда назарында болып келді.  

Батыс экономикалық ғылымында мүдде теориясы А. Смиттің және неоклассик – 

М.Фридменнің, институционалдық теория өкілдері – Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Бьюекененнің 

жұмыстарында белгілі бір шамада көрініс тапты. Бірақ та олардың барлығы кәсіпкерлерді 

ынталандыруға назар аудара отырып, мүдделердің жеке тұрпаттарын, басымдықты 

қарастырған.  

XXғ. 90-жылдарындағы әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар ұлттық-

мемлекеттік экономикалық мүдделерді талдауға арналған ғалымдар зерттеулерінің пайда 

болуына себепші болды. Бірқатар зерттеулер ұлттық-мемлекеттік экономикалық 

мүдделерді түсіндіруге маңызды үлес қосты. Соның өзінде әдіснамалық маңыздылығына 

қарамастан, ұлттық-мемлекеттік экономикалық мүдделер мен олардың фискалдық 

саясатпен байланысына қатысты мәселе қажетті деңгейде ашылған жоқ.  

Экономикалық мүдделер - бұл қоғамдық өндіріс жүйесіндегі жұмысшының алатын 

орны мен олардың қажеттіліктері арасындағы байланысты көрсететін адамдар қызметінің 

объективті оятушы себептері.  

Сонымен, экономикалық мүдде – шаруашылық қызмет субъектілерінің (жұмысшы, 

корпорация, кооперация, тұтынушы, мемлекет) экономикалық қажеттіліктер жүйесі. 

Барлық экономикалық қажеттіліктердің бірлігін көрсете отырып, мүдденің заттық 

мақсаттарға (нанға, аяқ киімге, машинаға және т.б.) бағдарларған қажеттіліктерден 

өзгешелігі экономикалық қатынастарға, тұтастай өмірлік жағдайларға бағытталған. 

Сондықтан мүдде экономика субъектісінің шаруашылық мінез-құлқы мен іс-қадамдарына 

анықтай отырып, қызметінің ынталандырушысы ретінде жүреді.  

Ұлттық экономикалық мүдде мемлекет өзінің келесі функцияларын орындағанда іске 

асады: экономикалық қатынастардың құқықтық негіздерін қамтамасыз ету; ақша жүйесін 

құру мен реттеу; экономиканың үстінен бақылау; қоғамдық тұтыну үшін тауарлар және 

қызмет көрсетілімдерімен қамтамасыз ету. Бұл функцияларды іске асыруда мемлекеттік 

экономикалық мүдде көрініп, экономиканың әлеуметтік бағдарлануы қамтамасыз етіледі.  

Ашық экономика бағытын таңдап, дамып келе жатқан Қазақстан Республикасына 

ұлттық экономикалық мүдделерді қалыптастыру, оны қорғау мен жүзеге асыру қажет.  

Қазақстанда 2012 жылы «Ұлттық қауіпсіздік туралы» заңында берілген мүдделер 

тізімі мен оның мазмұны Қазақстан халқы мен қазақстандық қоғамды бүтіндігінде 

қарастыратынын көрсетеді. Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері – іске 

асырылуына мемлекеттің адам мен адамзаттың конституциялық құқықтарын, Қазақстан 

қоғамы құндылықтарын, түп қазық мемлекеттік институттарды қорғауды қамтамасыз ету 

қабілетіне байланысты болатын Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық 
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әлеуметтік және басқа да қажеттерінің жиынтығы болып табылады [3]. Соған қарамастан, 

отандық терминологияны халықаралық қатынастар ғылымына сай келтіру, аударуда 

Қазақстан мүдделерін «ұлттық –мемлекеттік» мағынада айтқан дұрыс.  

Осы айтылғанның негізінде қоғамдық мүддені субъектілердің өмір сүру мен 

әрекетінен туындаған саналы қажеттіліктері ретінде анықтауға болады. Ал «мүдде» 

ұғымы одан ауқымды жағдайды қамтып, «қоғам, әлеуметтік топтар, индивидтер 

қалыптастырылған саналы қажеттіліктер» [4, 15 б.] ретінде көрініс табады. Сондықтан 

ұлттық мүдде мемлекет қайраткерлерінің ел мүддесіне байланыстырылған қызметі болса, 

бұл мәселе көп ұлтты, этникалық бірыңғайлылығы жоқ мемлекеттерге қатысты 

болғандықтан, ұлттық мүдде дегенде «ұлттық-мемлекеттік мүдде» ретінде түсініледі.  

Экономикалық мүдделерді қалыптастыру, оны жүзеге асыру мәселесі мемлекет 

құзырында болғандықтан, ұлттық экономикалық мүдделер басқа субъектілердің 

экономикалық мүдделеріне қайшы келуі мүмкін [5, 35 б.]. 

М. Спановтың экономикалық мүдделерге берген анықтамасында «әлеуметтік -

экономикалық даму және ұлттық экономиканың халықаралық экономикалық жүйеге 

қатысу ерекшеліктеріне байланысты мемлекет пен қоғамның объективті экономикалық 

қажеттіліктері» [7, 15 б.] деп көрсетілген. Ұлттық мүдделер мен ұлттық мақсаттарды 

жүзеге асыру барысында мемлекеттердің өз потенциалын ғана емес, басқа мемлекеттердің 

қуатын пайдалану мүмкіндігін де ескеруі қажет. 

Ұлттық экономикалық мүдделер түсінігі Қазақстан Республикасының «ҚР ұлттық 

қауіпсіздігі туралы» заңының 4-бабында Қазақстан Республикасының «ұлттық 

экономикалық мүдделеріне - Қазақстанның бүкіл халқының игілігі үшін экономикалық 

даму» ретінде белгіленген. Ұлттық мүдделерді, оның ішінде экономикалық мүдделерді 

жүзеге асыруда мемлекет қолында бар экономикалық, саяси, идеологиялық, 

дипломатиялық, әскери, ақпараттық және т.б. құралдарын кеңінен қолданады. 

Мемлекет халық үшін мемлекеттік кепілдіктер жүйесін құру механизмі арқылы 

ұлттық экономикалық мүддені іске асырады.  

Мемлекеттік кірісті қайта бөлу құралдары, сонымен қатар экономикалық қызмет пен 

экономикалық саясатты мемлекеттік реттеудің басты механизмдері мемлекеттік бюджет 

пен салық болып саналады. Бұл өзара тығыз байланысты экономикалық категориялар, 

сондықтан да нарықтық экономикада бюджет – салық саясаты туралы айтылады. 

Экономикалық әдебиеттер мен кезеңдік басылымдарда «бюджет-салық» терминінің 

орнына оның синонимі «фискалды» сөзін пайдаланады. 

Салықтар мен мемлекеттік шығындар фискалды саясатты жүзеге асырудың негізгі 

құралдары болып табылады. Фискалды саясат ұлттық экономиканың тұрақтылығына 

қолайлы да қолайсыз да әсер етуі мүмкін. 

К.А.Аттарханов фискалды саясатқа төмендегіше анықтама береді: «Фискалды саясат 

- экономиканың макроэкономикалық тұрақтылығына қол жеткізудегі маңызды құрал». 

Фискалды саясат анықтамасын басқа да ғалымдар осылайша сипаттайды.  

Фискалды саясатқа мемлекеттік бюджеттік қаражаттарды пайдалану жөніндегі 

қызметін жатқызады. Бұл қызметтің бір жағы салық салу жүйесі арқылы қаражаттарды 

жинаумен, келесі жағы оларды жұмсаумен байланысты. Мемлекет осы қаражаттар 

есебінен ұлттық қауіпсіздік сұрақтарын шешеді, халықтың қоғамдық игіліктер мен 

қызметтерге деген қажеттілігін қанағаттандырады, экологиялық, әлеуметтік және 

басқалай көптеген мәселелерді шешеді [9, 96 б.].  

Мемлекеттің фискалды саясаты - мемлекеттің жалпы экономикалық саясатының 

маңызды құраушысы, ол әлеуметтік-экономикалық дамудың басым тапсырмаларын шешу 

үшін салық-бюджет құралдарын тиімді пайдалануға ықпал етеді.  

Фискалды саясаттың мақсаты бюджетті әлсіз теңдестіру емес, толық жұмыспен қамту 

мен экономикалық өсуге әсер ету болып табылады. Осылайша фискалды саясатты 
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экономиканы мемлекеттік реттеу құралы ретінде түсіну Дж.М.Кейнс пен кейнсиандықпен 

тығыз байланысты. (Р.Харрод, Э.Хансен және т.б.). 

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерінің ішіндегі экономикалық 

мүдделерді бөліп көрсететін болсақ, олардың негізгісін төмендегілер құрайды: 

- Қазақстанның бүкiл халқының игiлiгi үшiн экономикалық даму; 

- экономикалық қауіпсіздікті толық көлемде қамтамасыз ететін агроөнеркәсiптiк, 

отын-энергетика кешендері, көлік және өндірістік салалар, қаржы жүйесі субъектiлерiнiң 

тұрақты жұмыс iстеуi; 

- бәсекеге қабілетті және қорғалған ұлттық ақпараттық кеңістікті қолдау және 

дамыту. 

Бюджет-салық саясаты (қазыналық (фискалдық) саясат) - мемлекеттік бюджет 

жағдайын, салық салуды және мемлекеттік шығындардың өзгерісін реттеу мақсатында 

үкімет тарапынан жүргізілетін шаралар.  

Экономикалық мүдде шаруашылық қызмет субъектілерінің (жұмысшы, корпорация, 

кооперация, тұтынушы, мемлекет) экономикалық қажеттіліктер жүйесі ретінде де 

қарастырылады. Барлық экономикалық қажеттіліктердің бірлігін көрсете отырып, 

мүдденің заттық мақсаттарға (нанға, аяқ киімге, машинаға және т.б.) бағдарларған 

қажеттіліктерден өзгешелігі экономикалық қатынастарға, тұтастай өмірлік жағдайларға 

бағытталған. Сондықтан мүдде экономика субъектісінің шаруашылық мінез-құлқы мен іс-

қадамдарына анықтай отырып, қызметінің ынталандырушысы ретінде жүреді.  

2009 жылмен 2012 жылдың аралығындағы кезеңде ҚР мемлекеттік бюджетінің 

шығысы 59,9%-ды құрады және 3,4 трлн. тг - ден 5,7 трлн. теңгеге өсті. Әлеуметтік 

шығыстардың меншікті салмағы: оның ішінде білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

көмек орташа талданған кезеңде барлық мемлекеттік бюджеттің 50%-ын құрайды. Ең көп 

шығыстар әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру және 2012 жылы 1,1 млрд. 

теңгені құрады, жалпы шығыстар 22%-ды құрайды, өсу қарқыны 4 жылда 81%-ды құрады.  

Бөлінетін қаржының белгілі деңгейде артқанына қарамастан, ҚР экономикалық 

мүдделеріне қол жеткізуде маңызды орын алатын келесідей назар аударуды қажет ететін 

мәселелер де бар: 

- шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мен қаржылық қолдаудың АҚШ әйелдер 

мен мүгедектерді кәсіпкерлікке тарту бойынша қабылданған көптеген бағдарламаларға 

ұқсас құжаттар қабылдау және несие беру және салық салу бойынша жеңілдіктер беру; 

- әлеуметтік мүдделер ұлттық экономикалық мүдделерді іске асыруда маңызды рөл 

атқаратындықтан, оның негізгі бағыттары болып табылатын білім және білімді 

жетілдіруге ғылым сыйымдылықты және жоғары білімді қажет ететін жоғары 

технологиялы салаларға қажетті мамандар дайындауға қаржыны жеткілікті деңгейде бөлу; 

- денсаулық сақтауда адамның негізгі құндылығы денсаулық болып 

табылатындықтан, денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржыны арттыру қажет. 

Сонымен қатар, Қазақстан үшін жоғарғы деңгейде тұрған ана мен бала өлімін төмендету 

мақсатында медициналық қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру [8, 6 б.].  

10% мөлшерлемесінің барлығына бірдей табыс көлемін есепке алмай салынуына 

байланысты, біздің пікірімізше, іріктелген жүйені қолдану қажет. Сонымен, осы берілген 

ұсыныстар есепке алынған жағдайда мемлекеттік қаржыны тиімді пайдалануға, 

фискалдық саясатты ұлттық мүдделерге сәйкес құруға және экономикалық мүдделердің 

әлеуметтік мүдделермен ұштастырылуына белгілі деңгейде мүмкіндік туады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассмотрены главные цели внешней политики Казахстана относительно защиты 

национальных интересов, а также проанализированы некоторые вопросы бюджетной политики, 

изучены существующие проблемы и дана правовая характеристика данному институту. 

 

RESUME 

 

In this article there are discussed main goals of foreign policy of Kazakhstan regarding the 

protection of the national interests and some questions of fiscal policy, additionally, international and 

legal characteristics of the mentioned questions are considered.  
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Қызметі үшінші 

тұлғаларға зиян 

келтіру қаупімен 

байланысты 

объектілер иелерінің 

жауапкершілігін 

міндетті 

сақтандыруды 

құқықтық реттеу 

 

Аннотация 

Бұл ғылыми мақала қызметі үшінші 

тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты 

объект иесінің азаматтық-құқықтық жауапкерші-

лігін міндетті сақтандыруды құқықтық реттеу 

мәселелеріне арналған. Мақалада сақтандыру 

шартының негізі, сақтандыру сомасы мен 

сақтандыру сыйақыларының мөлшері, сақ-

тандыру жағдайының туындауы қарастырылған. 

Түйін сөздер: қызметі үшінші тұлғаларға 

зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер 

иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру, сақтандырушы, сақтанушы, 

сақтандыру полисі, тәуелсіз сарапшы.  

 

 

Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру 

қаупімен байланысты объект иесінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігі дегеніміз үшінші 

тұлғалардың өміріне, денсаулығына және 

мүлкіне қауіпті өндірістік фактор келтірген 

зиянды жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасында 

белгіленген өтеу міндеті болып табылады. Бұл 

орайда, қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру 

қаупімен байланысты объект иелерінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру Қазақстан Республикасы Конститу-

циясына негізделеді және Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінен, «Қызметі 

үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен 

байланысты объектілер иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

туралы» Қазақсан Республикасы Заңынан және 

өзге де нормативтік құқықтық актілерінен 

тұрады. Осыған орай, объектiлер иелерiнiң 

жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандырудың 

мақсаты қауіпті өндірістік фактор өмiрiне, 

денсаулығына және мүлкiне зиян келтірген 

үшiншi тұлғалардың мүлiктiк мүдделерiн 

қорғауды сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыру 

арқылы қамтамасыз ету болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілейтін тәртіппен мемлекеттік тізілімде 

тіркелуге жататын, қызметі үшін тұлғалардың 

өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне зиян 

келтіруі ықтимал қауіпті объектілер иелерінің 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі 

үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына 

немесе мүлкіне келтірілген зиянды өтеуіне орай 
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азаматтық заңнамасында белгіленген міндетіне байланысты мүліктік мүддесін 

нысаналайды. Объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру «Қызметі 

үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңына 

және сақтанушының өтінішіне сәйкес үшінші тұлғалардың пайдасына сақтанушы мен 

сақтандырушының арасында жасалатын міндетті сақтандыру шартының негізінде жүзеге 

асырылады. Бұл орайда қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты 

объектінің иесі біреуден көп болған кезде объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру шарты объектінің барлық иелерін сақтандырушылар ретінде сақтандыру 

полисінде міндетті түрде көрсете отырып, олардың кез келген біреуімен жасасылады [1, 

323-325 бб.].  

Объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты мiндеттi 

сақтандырудың осы түрi бойынша қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар 

сақтандырушымен ғана жасасылады. Сақтанушы сақтандырушыны таңдауға ерiктi. 

Сақтандырушы сақтанушымен объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру 

шартын жасасудан бас тартуға құқылы емес. Бұл ретте сақтанушы объектiлер иелерiнiң 

жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге 

мiндеттенедi, ал сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға заңда 

белгiленген тәртiппен және мерзiмде тиісті мөлшерде сақтандыру төлемiн жүзеге асыруға 

мiндеттенедi. Демек, объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

шартында қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектідегі 

аварияның салдарынан үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне 

келтірілген зиянның зардабынан туындайтын міндеттемелер бойынша сақтандыру 

төлемін жүзеге асыру нысаналанады [2, 228 б.].  

Объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты 

сақтандырушының сақтанушыға сақтандыру полисiн беруi арқылы жазбаша нысанда 

жасалады. Осы сақтандыру полисі Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 826-

бабында тізбелеп көрсетілген шарттылықтардан басқа, сақтандырушының бiр сақтандырy 

жағдайы бойынша жауапкершiлiгінiң шектi көлемiнiң мөлшерiн қамтуға тиiс.  

Объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру 

полисін ресімдеу жөніндегі талаптар Қазақстан Республикасының сақтандыру және 

сақтандыру қызметі туралы заңдарымен белгіленеді. Сақтандыру полисi жоғалған 

жағдайда сақтандырушы сақтанушының жазбаша өтiнiшi негiзiнде оған сақтандыру 

полисiнiң телнұсқасын беруге мiндеттi. Сақтандыру полисi бланкiсiн дайындауға және 

оның телнұсқасын ресiмдеуге жұмсалған шығыстарды сақтанушы өтейдi, бұл ретте 

өтелетін шығыстардың жалпы сомасы өтініш берген күнгі тиісті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген 0,1 айлық есептiк 

көрсеткiштен аспауға тиiс. 

Қауіпті объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының 

талаптарында өзгеше көзделмесе, объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi 

сақтандыру шарты сақтанушы бірінші сақтандыру жарнасын төлеген кезден бастап 

күшiне енедi және тараптар үшiн мiндеттi болады. Объектілер иелерінің 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты ол күшіне енген күннен бастап он екі айдан 

аспайтын мерзімге жасалады. 

Объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша 

сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру 

қаупiмен байланысты объектiнiң қауіптілік деңгейіне қарай сақтандыру сомасы 

мөлшерiнiң 0,72 процентiнен 2,02 процентiне дейiнгi шекте тараптардың келiсiмi 

бойынша белгiленедi. Сақтандыру сыйлықақылары объектілер иелерінің 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты жасалғаннан кейін он күннің ішінде бір 

мезгілде төленеді. Объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты кез 
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келген негіздер бойынша өзгерген кезде жаңадан есептелген және бұрын төленген 

сақтандыру сыйлықақылары арасындағы айырма он бес күн ішінде қосымша төленуге 

(қайтарылуға) тиіс [3]. 

Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектідегі қауіпті 

өндірістік фактор үшiншi тұлғаның өмiрiне, денсаулығына және мүлкiне келтірген 

зиянды өтеу жөнiндегi сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң басталу 

фактiсi объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша 

сақтандыру жағдайы деп танылады. Сақтандыру жағдайының туындауына байланысты 

сақтандырушы немесе тәуелсiз сарапшы сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн аварияның, 

инциденттің себептерiн тексеру актiсiнiң, сот шешiмдерiнiң және келтiрiлген зиянның 

мөлшерi туралы деректер қамтылған басқа да материалдардың негiзiнде айқындайды [4, 

469 б.]. 

Осы орайда заң жүзінде объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

шарты бойынша сақтандыру сомасының мынадай ең төменгі мөлшерлері тиісті қаржы 

жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштермен: 

1) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны төрт мың адамнан асса – 600 мың;  

2) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны екі мыңнан асатын адамды құраса, бірақ төрт мың 

адамнан аспаса – 350 мың;  

3) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны бір жарым мыңнан асатын адамды құраса, бірақ 

екі мың адамнан аспаса – 225 мың; 

4) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны жеті жүз елуден асатын адамды құраса, бірақ бір 

жарым мың адамнан аспаса – 115 мың; 

5) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны үш жүзден асатын адамды құраса, бірақ жеті жүз 

елу адамнан аспаса – 50 мың; 

6) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны жүз елуден асатын адамды құраса, бірақ үш жүз 

адамнан аспаса – 30 мың айлық есептік көрсеткішті; 

7) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны жетпіс бестен асатын адамды құраса, бірақ жүз 

елу адамнан аспаса – 12 мың; 

8) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны оннан асатын адамды құраса, бірақ жетпіс бес 

адамнан аспаса – 5 мың; 

9) егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан зардап 

шеккендердің ең жоғары ықтимал саны он адамға дейін болса, өзге де декларацияланған 

қауіпті өндірістер үшін 1 мың айлық есептік көрсеткішті құрайды. 

Әрбiр үшiншi тұлғаның өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиян үшiн төленетiн 

сақтандыру төлемiнiң мөлшерi республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы 

жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгiленедi және:   

1) қаза тапқан кезде - 1000; 

2) мүгедектiк белгiленген кезде: Iтоптағыларға - 800; II топтағыларға - 600; III 

топтағыларға - 500; мүгедек балаға – 500. 

3) мертiгу, жарақаттану немесе денсаулықтың өзге де зақымдануы кезiнде 

мүгедектiк белгiленбей - амбулаториялық және стационарлық емделуге жұмсалған iс 

жүзiндегi шығыстар мөлшерiнде, бiрақ 300-ден аспайтындай мөлшердi құрайды. Бұл ретте 
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сақтандыру төлемiнiң мөлшерi әрбiр стационарлық емделу күнi үшiн кемiнде 2 айлық 

есептiк көрсеткiштi құрауға тиiс [3]. 

Үшінші тұлғаның мүлкіне келтірілген зиянның мөлшерi оны қалпына келтiру 

құнының есебi негiзге алынып, сақтандыру жағдайы басталғанға дейiн мүлiктiң орын 

алған тозуы ескерiле отырып анықталады. Ал мүлiк жойылған кезде келтiрiлген зиянның 

мөлшерi мүлiктiң нақты құны негiзге алынып, мүлiктiң сақтандыру жағдайы басталған 

күнгi тозуы ескерiле отырып айқындалады. Бұл кезде мүлiктi қалпына келтiру құны 

сақтандыру жағдайы басталған кезде қолданылған орташа нарықтық баға мен тарифтер 

негiзiнде айқындауға болады. Сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесiнде әрбiр 

үшiншi тұлғаның мүлкiне келтiрiлген зиянның мөлшерiн сақтанушының немесе пайда 

алушы болып табылатын өзге тұлғаның өтiнiшi бойынша сақтандырушы айқындайды. 

Келтiрiлген зиянның мөлшерiн бағалауды қажет болған кезде тәуелсiз сарапшы жүргiзе 

алады. 

Сақтандырушы келтiрiлген зиянның мөлшерiн айқындау мақсатымен қосымша 

тексеру жүргiзуге құқылы. Осыған байланысты ол мемлекеттiк органдардан аварияны, 

инцидентті техникалық тексеру материалдарын, зиян келтiруге байланысты құжаттарды, 

медициналық құжаттарды, шығын болған (бүлiнген, жойылған) мүлiктiң құны, 

жүргiзiлген жұмыстардың, келтiрiлген шығындардың құны туралы талқылауға 

мүмкiндiк беретiн шоттарды, сондай-ақ өзге де қажеттi құжаттарды талап етуге құқылы. 

Сақтандыру төлемдерi объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру 

шартында белгiленген сақтандыру сомасының шегiнде жүргiзiледi. Объектiлер иелерiнiң 

азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi бiрнеше сақтандырушыда сақтандырылған кезде 

әрбiр сақтандырушы өзiмен жасалған шарт шегiнде сақтанушының алдында 

жауапкершiлiкте болады, алайда сақтанушының барлық сақтандырушылардан алған 

сақтандыру төлемдерiнiң жалпы сомасы нақты нұқсаннан аспауға тиiс.  Бұл ретте 

сақтанушы өзiмен жасалған шартта көзделген сақтандыру сомасының көлемiнде кез 

келген сақтандырушыдан сақтандыру төлемiн алуға құқылы. Егер алынған сақтандыру 

төлемi нақты нұқсанды жаппаған жағдайда, сақтанушы жетпейтiн соманы басқа 

сақтандырушыдан алуға құқылы. 

Келтiрiлген зиянды басқа тұлғалар да өтеген жағдайларда, сақтандырушы 

объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 

төлемiнiң сомасы мен басқа тұлғалар өтейтiн соманың арасындағы айырманы ғана 

төлейдi. Сақтанушы өзiне белгiлi болған, басқа тұлғалардың үшiншi тұлғаларға зиянды 

өтеуге жүргiзген төлемдерi туралы сақтандырушыға хабарлауға мiндеттi. 

Сақтандырушыға сақтандыру төлемi туралы талапты сақтанушы не пайда алушы 

болып табылатын өзге тұлға мынадай құжаттарды қоса тiркей отырып, жазбаша нысанда 

ұсынады: 

1) объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының көшiрмесi;  

2) пайда алушының келтiрiлген зиян мен оның мөлшерiн растайтын құжаттарды 

қоса тiркеп, зиянды өтеу туралы сақтандырушы мойындаған талаптары немесе қауіпті 

өндірістік фактор үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және мүлкіне келтірген 

зиянды өтеу туралы заңды күшiне енген сот шешiмi; 

3) зиянды болдырмау немесе мөлшерiн азайту жөнiнде шаралар қолдануға 

байланысты шығыстарды растайтын құжаттар (болған жағдайда).  

Сақтандырушы сақтандыру төлемiн құжаттарды алған күнiнен бастап отыз күннен 

кешiктiрмей жүргiзедi. 

Қауіпті өндірістік фактор үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және мүлкіне 

келтірген, сақтандыру жағдайы деп сақтандырушы таныған немесе соттың шешімімен 

танылған зиянды өтеу туралы өтініштерді қанағаттандыру олардың түсу ретімен, ал 

бірнеше өтініш бір мезгілде түскен кезде мынадай кезектілікпен жүзеге асырылады: 1) 

бiрiншi кезекте жеке тұлғалардың өмiрiне және денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу 



 

 

54 

туралы талаптар қанағаттандырылады; 2) екiншi кезекте жеке тұлғалардың мүлкiне 

келтiрiлген зиян өтеледi; 3) үшiншi кезекте заңды тұлғалардың мүлкiне келтiрiлген зиян 

өтеледі. 

Бұл ретте сақтандыру төлемдеріне байланысты ескеретін маңызды жайт, 

сақтандыру жағдайы әскери іс-қимылдар, азаматтық соғыс, кез келген халықтық 

толқулар, жаппай тәртіпсіздік немесе ереуілдер салдарынан басталса, сақтандырушы 

сақтандыру төлемдерін жүзеге асырудан босатылады [5].  

Сонымен, қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер 

иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жеке немесе заңды 

тұлғалардың – қауіпті объектілер иелерінің Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасында белгіленген, қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен 

байланысты объектілеріндегі аварияның салдарынан үшінші тұлғалардың өміріне, 

денсаулығына және мүлкіне келтірілген зиянды өтеу міндетіне орай пайда алушының 

өміріне, денсаулығына және мүлкіне келтірілген залалды сақтандыру төлемін толық 

көлемде жүзеге асыру жолымен өтеу жөніндегі сақтанушы мен сақтандырушының 

арасындағы шарттық қатынастар ретінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-

бабының 1-тармағына, 6-бабының 2-тармағына, 15-бабының 1-тармағына, 24-бабының 

2-тармағына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 40-бабы, «Сақтандыру 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 1-тармағына, 2-бабының 

1-тармағына, 4-бабының 1-тармағына, 6-бабының 3-тармағының 12) тармақшасына, 6-

тармағына, 7-бабының 9-тармағына, 11-1-бабының 1-тармағына, «Қызметі үшінші 

тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2-6, 8-

19, 21-24 баптарына негізделеді. 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР  

 

1. Найманбаев С.М. Сақтандыру құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Жеті Жарғы, 2007. - 

448б. 

2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі.  

3. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіпімен байланысты объектілер иелерінің 

азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы Қазақстан 

Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі № 580 Заңы. 

4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особеннная часть). Комментарий. Изд. 2-

e, испр. и доп., с использованием судебной практики. Ответственный редактор: M.K. 

Сулейменов, Ю.Г. Басин. - Алматы: Жеті Жарғы, 2003. – 832 с.  

5. http://book-dyhi.website.tl/70415-elektronnyy-uchebnik-strahovoe-pravo-respubliki-

kazahstan.html 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье изучены некоторые вопросы правового регулирования об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых 

связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, и дана правовая регламентация данному 

институту. 

 

RESUME 

 

In this article there were studied some questions on legal regulations of the mandatory insurance of 

the civil and legal responsibility of the owners of property, additionally, there were pointed out the issues 

of legal implementation and regulation of this institution.  
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Аннотация 

Современное гражданское законода-

тельство охраняет честь, достоинство и деловую 

репутацию граждан и организаций, в случаях их 

нарушения обеспечивает необходимую систему 

гарантий осуществления прав и их защиты. При 

этом не во всех случаях уровень степени 

защищенности чести, достоинства и деловой 

репутации остается высоким. 

Ключевые слова: честь, достоинство, 

деловая репутация способы гражданско-

правовой защиты, моральный вред, физическое 

лицо, юридическое лицо, опровержение. 

 

 

В современных условиях защита прав 

человека все более очевидно становится одной из 

доминант общественного прогресса, основой 

которого является общечеловеческий интерес, 

приоритет общечеловеческих ценностей. 

Подлинный прогресс невозможен без должного 

обеспечения прав и свобод человека, в том числе 

права на честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

Ни одно государство не в состоянии не 

замечать при принятии тех или иных решений 

проблемы защиты прав человека. Без этого 

невозможно заложить нравственную и 

политическую основу нашего будущего. У 

общества нет будущего, если оно не уважает 

права и свободы личности. Право на честь, 

достоинство, деловую репутацию является 

важнейшей социально-правовой ценностью и 

потребностью для любого государства и 

общества. Очень важно при этом создать 

подлинно правовое государство, ибо правовое 

государство и права человека неотделимы друг 

от друга: правовое государство - гарантия 

реальности прав человека в плане их защиты от 

нарушений, а права человека - своеобразное 

гуманистическое, человеческое измерение 

правовой государственности [1, с. 101]. 

Понятия "честь", "достоинство", "репута-

ция" определяют близкие между собой 

нравственные категории. Различия между ними 

можно определить лишь в субъективном или 

объективном подходе при оценке этих качеств.  

Честь - объективная оценка личности, 

определяющая отношение общества к 

гражданину или юридическому лицу, это 

социальная оценка моральных и иных качеств 

личности. 
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Достоинство - внутренняя самооценка личности, осознание ею своих личных 

качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного 

значения. Самооценка должна основываться на социально-значимых критериях оценки 

моральных и иных качеств личности. Достоинство определяет субъективную оценку 

личности. Это самооценка личности, основанная на его оценке обществом. 

Репутация человека зависит от него самого, так как формируется на основе его 

поведения. На сколько человек дорожит своей репутацией, судят по его поступкам. 

Носителем деловой репутации может быть любой индивидуально-определенный 

хозяйствующий субъект: 

а) гражданин-предприниматель 

б) гражданин, работающий по договору (общегражданскому). 

В данном случае не имеет значения то, насколько систематичен такой труд и какую 

роль играют для гражданина доходы от такой деятельности (последние могут быть 

минимальными). Важна именно известность работника в среде потребителей продуктов 

его деятельности; 

в) гражданин, работающий по контракту; 

г) юридическое лицо. 

Приведем наиболее интересную классификацию субъектов в означенных 

правоотношениях, в зависимости от характера их заинтересованности [2, с. 23]: 

- граждане, обращающиеся в суд, когда распространенные порочащие сведения 

касаются их лично (они в них узнаваемы); 

- граждане, обращающиеся в суд, когда сведения распространены в отношении 

близких им лиц (родственников, сослуживцев, соратников) в том числе умерших, 

поскольку при этом опорочены одновременно и их честь, достоинство и деловая 

репутация; 

- граждане, обращающиеся в суд, когда распространенные порочащие сведения 

касаются общности людей (трудового коллектива, партии, национальности) и 

одновременно умаляют «коллективное достоинство» и честь и достоинство отдельного 

представителя этой общности. 

Действующее законодательство позволяет осуществлять защиту чести, достоинства, 

деловой репутации как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

Каждый из них (при наличии определенных обстоятельств и установленных законом 

условий) может быть использован лицом, права и законные интересы которого нарушены 

распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих его 

честь, достоинство, деловую репутацию. 

Однако, судебная практика свидетельствует о том, что досудебный порядок 

опровержения применяется крайне редко, так как ответчики в лице редакций средств 

массовой информации без особого желания идут навстречу опороченным лицам и 

исправляют допущенные собственные ошибки. Это порождает волокиту и удлиняет время 

нравственных переживаний опороченного лица по восстановлению доброго имени. 

Проведенное исследование показало, что из 350 обратившихся в суд истцов, 230 лиц 

предварительно обращались в редакции СМИ с просьбой опровергнуть порочащие их 

сведения, по которым только трое истцов (1,3 %) получили ответ, в которых им 

рекомендовано обратиться в суд, а остальные обращения были оставлены без внимания [3, 

с. 67]. 

Внесудебный способ защиты рассматриваемых нематериальных благ следует 

рассматривать лишь как факультативный, основным же способом защиты является 

именно судебный порядок. В связи с этим предлагается популяризировать защиту данных 

нарушенных прав в современном институте медиации – пользующимся достаточно 

высоким доверием среди субъектов права в РК 
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Действующий ГК устанавливает особый гражданско – правовой способ защиты 

чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 

Статья 152 ГК РФ (часть первая) наделяет каждого гражданина правом требовать по 

суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

Пунктом четвертым этой же статьи предусмотрено право юридических лиц на защиту их 

деловой репутации по правам, применяемым для защиты соответствующей репутации 

гражданина [4, с. 80]. 

По общему правилу гражданско – правовая ответственность за посягательства на 

указанные личные блага наступает при одновременном наличии трех условий: во – 

первых, оспариваемые сведения были распространены; во – вторых, они порочат другое 

лицо, и, наконец, в – третьих, не соответствуют действительности. По мнению Иваненко 

Ю.Г. дополнительным условием можно считать волеизъявление заинтересованного лица 

возбудить гражданское дело в суде в своих или законно представляемых чужих интересах 

[5, с. 41]. 

При исследовании вопросов защищенности чести, достоинства и деловой репутации 

современным гражданским законодательством РК и РФ нами выявлены процедуры 

определения ответчика по спорам о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации, 

особенность их состоит в том, что распространитель и автор порочащих сведений могут 

не совпадать в одном лице. Однако ответственность в любом случае должны нести как 

автор порочащих сведений, так и их распространитель на основе принципа 

процессуального соучастия. 

Если редакция СМИ не является юридическим лицом, представлять ее интересы 

наряду с учредителем должен главный редактор - как должностное лицо той организации, 

которая финансирует деятельность средства массовой информации, поскольку в 

соответствии с Законом «О средствах массовой информации» главный редактор - это 

лицо, принимающее окончательное решение в отношении производства и выпуска 

средства массовой информации [6, с. 23]. 

Рассмотрев положения гражданского законодательства и данные судебной практики 

РК и РФ можно сформулировать следующие нерешенные проблемы правотворческими 

органами, которые влияют на формирование не достаточно высокого уровня степени 

защищенности чести, достоинства и деловой репутации на современном этапе развития 

права: 

- в большинстве случаев суды удовлетворяют требования истца о компенсации 

морального вреда в значительно меньшем, чем заявлено, размере. 

- заявления, направленные прокурору или иным должностным лицам, о нарушении 

гражданином закона, могут быть оспорены в судебном порядке как сведения, порочащие 

честь, достоинство и деловую репутацию. 

- иски о возмещении убытков, причиненных распространением сведений, не 

соответствующих действительности, рассматриваются арбитражным судом и при 

отсутствии в них требования об опровержении таких сведений в СМИ. 

- заинтересованное лицо вправе в судебном порядке требовать опровержения 

средством массовой информации сведений, порочащих его деловую репутацию, без 

предварительного обращения к нему с таким требованием. 

- ненадлежащая реклама товаров может затрагивать деловую репутацию лица, 

известного на территории распространения рекламы в связи с этим товаром. 

Сфера гражданско-правового регулирования чести, достоинства и деловой 

репутации в последние годы значительно расширилась. Вместе с тем неизбежное 

существование пробелов и противоречий в законодательстве и, как следствие, расширение 

судейского усмотрения, требуют выработки рекомендаций для правоприменителя. Такая 

ситуация во многом характерна для разрешения требований о защите чести, достоинства и 
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деловой репутации в порядке статьи 152 ГК РФ, регламентирующей лишь общие вопросы 

судебной защиты указанных благ. Вследствие этого при разрешении конкретных 

правовых конфликтов возникает множество вопросов процессуального и материального 

характера: определение подведомственности такого рода требований, особенности 

исковых требований, возможный круг лиц, участвующих в деле, специфика определения 

предмета доказывания, определение действенных способов реализации положительных 

судебных решений и др. 

Судебная статистика последних лет свидетельствует о непрерывном росте 

обращений граждан в суд за защитой своих прав и свобод. Такая тенденция характерна и 

для исков о защите чести, достоинства и деловой репутации (на примере РФ). Так, если в 

2013 году их количество возросло с 12,7 т. до 13,3 тыс. по сравнению с 2012 годом, или на 

4,51%, то уже в первом полугодии 2014 года этот рост составил 5,72% (с 6338 тыс. до 

6625 тыс.). Число удовлетворенных исков в 2013 году составило 7423 (на 6,2% больше, 

чем в 2012 году), а за первое полугодие 2014 года - 3713 иска, что на 13,6% больше чем за 

тот же период 2013 года [7, с. 95]. Между тем усиление правозащитной функции судов 

требует, в первую очередь, совершенствование самих судебных процедур, с тем, чтобы 

создать условия доступности судебной защиты и обеспечить ее эффективность. 

Таким образом, можно заключить, что неизбежное существование пробелов и 

противоречий в законодательстве наших стран в сравнении с зарубежными странами 

оставляет открытой проблему диффамации, которая так и не урегулирована 

национальным правом. Тем не менее, цель гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации не исчерпывается лишь восстановительными 

функциями. Ей неизбежно корреспондирует задача охраны неприкосновенности 

личности, то есть задача социальной защиты. 

Все изложенное приводит к выводу, что проблема чести и достоинства личности - 

это, прежде всего проблема прав человека, их реального обеспечения. Между тем защита 

чести и достоинства является не только юридической возможностью, но и моральной 

обязанностью потерпевшего. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Сафаров А. К. К вопросу о соотношении понятий «честь» и «достоинство» // Вестник 

Московского университета МВД России, 2013. - № 1. - С. 58-61 

2. Фоков А. П. Защита чести, достоинства и деловой репутации, охрана частной жизни 

гражданина и иных нематериальных благ // Российский судья. - 2013. - № 9. - С. 2–6 

3. Михалевич Е. В. Опровержение и ответ как внесудебные способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации общественных и политических деятелей // 

Юридический мир, 2013. - № 4 (196). - С. 54-57 

4. Кархалев Д.Н. Охранительное правоотношение по защите чести, достоинства и 

деловой репутации лица. // Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. - №1. 

5. Барсукова В.Н. Формы проявления демократического принципа уважения чести и 

достоинства личности в деятельности государственного аппарата //Юридическая 

техника. - 2014. - № 8. - С. 81-86 

6. Безроднова К.В. Некоторые вопросы защиты чести и достоинства в современной 

России // Проблемы права в современной России: сборник статей международной 

межвузовской научно-практической конференции. - 2013. - С. 8-13 

7. Рожкова М.Л. Судебная практика по делам о защите деловой репутации юридических 

лиц и предпринимателей. // Приложение к журналу Хозяйство и право. - 2014. - №2. 
 

 

 



 

 

59 

 

ТҮЙIН 

 

Қазіргі азаматтық заңнама олар бұзылған уақытта азаматтардың және ұйымның ары, намысы 

мен іскерлік беделін қорғайды, құқықтардың жүзеге асырылуы мен олардың қорғалу 

кепілдемесінің қажетті жүйесін қамтамасыз етеді.  Бұл ретте  ар, намыс және іскерлік беделдің 

қорғалу дәрежесінің деңгейі барлық жағдайда жоғары бола бермейді. 

 

RESUME 

 

Current civil legislation protects honor, dignity and business reputation of citizens and 

organizations in case of its infringement, in states necessary safeguards system of implementation of 

rights and their protection. Otherwise, the level of protection degree of honor, dignity and business 

reputation remains high not in all cases. 
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Аннотация 

Договор поставки - один из наиболее 

широко применяемых в предпринимательской 

деятельности договоров. По принятой в ГК 

классификации договоров это не самостоятель-

ный тип договора, а вид договора купли-

продажи. Как и договор купли-продажи, он 

направлен на возмездное перенесение права 

собственности (иного вещного права) от 

продавца (поставщика) на покупателя. 

Ключевые слова: договор, поставка, 

поставщик, покупатель, продавец, перевозчик, 

заказчик, товар, убытки, упущенная выгода. 

 

 

Количество актуальных проблемных 

вопросов, связанных с практикой применения и 

исполнения договора поставки по законода-

тельству РК и РФ, будет возрастать в связи с 

вступлением наших государств в ЕАЭС и всех 

вытекающих из этого последствий. Правовое 

регулирование данного договора законода-

тельством РК и РФ во многом схожи и имеют 

ряд общих теоретических и практических 

проблем. 

Договор поставки является не только 

локальным правовым актом, определяющим 

отношения поставщика и покупателя, но, 

учитывая значительное количество диспозитив-

ных норм и возможности сторон, 

самостоятельным способом организации 

конкретных взаимосвязей по поставкам, 

базирующимся на нормативно-правовой 

регламентации [1, с. 23]. 

Актуальной проблемой применения 

договора поставки является порядок заключения 

договора поставки, который характеризуется 

некоторыми существенными моментами, 

выделяющими данный вид договора купли-

продажи среди других его разновидностей. 

Субъекты гражданских правоотношений в 

силу важнейшего принципа ГК РК и РФ - 

принципа свободы договора, вступают в 

договорные отношения своей волей и в своем 

интересе. Договор поставки заключается по 

свободному усмотрению сторон, то есть 

отсутствует обязательный ранее плановый акт, 

порождающий обязанность поставщика вступить 

в договор. Основные условия договора, как 

правило,   определяются    соглашением    сторон. 
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Однако оговорка необходима, так как отдельные законы, в исключение из общего 

принципа свободы договора, предусматривают обязанность поставщика заключить 

договор поставки, а императивные нормы предопределяют в известной степени его 

условия [2, с. 101]. Так, существует обязанность поставщика заключить договор поставки 

по требованию потребителей, местом нахождения которых является Крайний Север или 

приравненные к нему районы, а так же потребителей агропромышленного комплекса при 

наличии сложившихся хозяйственных связей. 

Если ГК РФ или иными законами предусмотрена обязанность поставщика заключить 

договор, то применяется порядок и сроки заключения договора, установленные ст. 445 ГК 

РФ. Кроме того, согласно ст. 445-446 ГК РФ, заинтересованная сторона - покупатель 

вправе передать на рассмотрение арбитражного суда разногласия, не согласованные со 

стороной, обязанной заключить договор, или обратиться в арбитражный суд с иском о 

понуждении ее заключить договор. 

Для договора поставки важен порядок согласования возникающих при заключении 

договора разногласий и в тех случаях, когда отсутствует обязанность заключить договор. 

Необходимость, с одной стороны, формализовать процедуру заключения договора, а с 

другой, обеспечить устойчивость хозяйственного оборота, привела к появлению ст. 507 

ГК РФ, регулирующей процедуру заключения договора поставки, которая, однако, не 

является новой для нашего законодательства. 

Правовая регламентация преддоговорных взаимоотношений потенциальных 

партнеров особо выделяет поставку среди других разновидностей купли-продажи. Целью 

правового регулирования преддоговорных отношений потенциальных контрагентов 

является обеспечение стабильности и устойчивости гражданского оборота особенно в 

ситуациях, когда лицо, направившее предложение заключить договор не отвечает на 

акцепт, содержащий в себе иные условия по отдельным положениям оферты. 

Следующая актуальная проблема применения договора поставки – это условие о 

комплектности товара, если поставляемый товар состоит из отдельных деталей, частей, 

узлов, или о комплекте товара, если он поставляется в наборе с другими товарами. По 

нашему мнению правовая регламентация условий договора поставки о комплекте и 

комплектности не имеет детальной проработки в ГК РФ. Следует различать «понятия 

комплектность товара» и «комплект товара». Условие договора поставки о комплектности 

товара может быть определено как требование поставки товара в составе образующих его 

элементов (детали, агрегаты и пр.), определенных технической документацией. 

Составообразующие товар элементы в совокупности представляют единое цело, 

предполагающее использование по общему назначению[3, с. 59]. Условие о 

комплектности следует относить к предмету договора поставки. В отличие от условия о 

комплектности, условие о комплекте товара включает в себя правило о поставе товара в 

совокупности (наборе) с другими вещами, не образующих с ним единое целое, но 

необходимые для товаров данного вида в соответствии с техническими требованиями. 

Нарушение поставщиком условия о комплекте дает покупателю право применить нормы 

ст. 480 ГК РФ. 

Актуальной проблемой в регулировании денежных обязательств по договору 

поставки является возможность взыскания с недобросовестного должника убытков, 

причиненных инфляцией. Российское законодательство также не предусматривает 

обязанности должника возмещать кредитору убытки, вызванные инфляцией. Для того, 

чтобы квалифицировать те или иные потери как упущенную выгоду, необходимо 

представить доказательства, подтверждающие причинную связь между истребуемым 

размером убытков и нарушением договора, а также документальное подтверждение 

предпринятых кредитором мер для получения упущенной выгоды и сделанных с этой 

целью приготовлений. 
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ГК не содержит перечня существенных условий договора поставки, поскольку 

нормы о качестве и ассортименте товаров применяются только в тех случаях, когда имеет 

место ненадлежащее исполнение договора поставки.  

Поставляемый товар (продукция) должен соответствовать по качеству условиям 

договора поставки. Если в договоре поставки предусмотрены установленные законом 

обязательные требования к качеству поставляемого товара, то он должен соответствовать 

этим требованиям. В договоре могут быть предусмотрены более высокие требования к 

качеству продукции по сравнению с предусмотренными стандартами, иной 

документацией. Товар (продукция), не соответствующий перечисленным условиям, 

является ненадлежащим. 

Есть и сложности в вопросе возмещения убытков. Когда речь идет об упущенной 

выгоде, это значит, что наличное имущество кредитора не увеличилось, хотя могло бы 

увеличиться. В связи с этим нельзя согласиться с достаточно распространенным мнением 

о том, что упущенная выгода является будущими убытками, характеризующими 

деформацию имущественных интересов в будущем в отличие от реального ущерба. 

Упущенная выгода, как и реальный ущерб, возникает в результате нарушения договора, и 

совершенно неважно, когда были понесены названные убытки. Более того, упущенная 

выгода может стать очевидной сразу после нарушения договора, тогда как реальный 

ущерб может быть понесен лишь через некоторое время после такого нарушения. 

Действительно, пункт 2 статьи 15 ГК РФ в качестве одного из видов убытков 

называет «неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».  

В данной формулировке использованы понятия «неполученные доходы» и 

«упущенная выгода», причем они не разграничены. Если признать их синонимами, то 

включение в текст закона дублирующего понятия – «упущенная выгода» - выглядит 

неосновательным. Между тем, в отличие от неполученного дохода, упущенная выгода, 

или неполученная прибыль, представляет собой разницу между неполученным доходом и 

произведенными необходимыми расходами, включаемыми обычно в себестоимость 

продукции. Поэтому одно дело возместить упущенную выгоду (неполученную прибыль), 

и совсем другое - неполученный доход, включающий не только прибыль, но и 

сбереженные или не понесенные расходы, а также иные затраты, включаемые в 

себестоимость продукции [4, с. 73]. В последнем случае потерпевшая при нарушении 

договора сторона неосновательно обогащается, что недопустимо.  

При решении вопроса о наличии упущенной выгоды суд должен использовать, 

помимо указанных, критерий, сформулированный в пункте 4 статьи 393 ГК РФ: «при 

определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее 

получения меры и сделанные с этой целью приготовления». Следовательно, при 

рассмотрении данной категории дел суд, согласно закону, учитывает эти меры и 

приготовления, поскольку они косвенно подтверждают возможность реального получения 

доходов. Чтобы использовать данный критерий, необходимо решить две задачи, имеющие 

одновременно и теоретическое, и практическое значение. 

Первая задача состоит в доказательстве реально осуществленных мер и 

приготовлений, обосновывающих наличие реальной возможности произвести и 

реализовать товары. В такой ситуации можно указывать на сокращение производственных 

мощностей и организационных предпосылок успешной коммерческой деятельности или 

возможности получения сырья. С одной стороны все это доказывает, что нарушение 

договора и уменьшение объемов производства, находятся в причинно – следственной 

связи, однако, возможность в действительности реализовать продукцию зависит от 

наличия или отсутствия у потерпевшей стороны преддоговорных связей с другими 

контрагентами. Именно такого подхода и придерживается Арбитражная практика, что 

ставит потерпевшую сторону в довольно затруднительное положение, так как она должна 
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документально подтвердить предпринятые меры и сделанные приготовления для 

извлечения прибыли, например, предварительными договорами, письма с предложениями 

заключить договор и положительными ответами от контрагентов.  

Второй задачей является разграничение мер и приготовлений для извлечения 

прибыли и разумных мер, предпринятых для уменьшения убытков. Главным отличием, 

исходя из норм ГК РФ, является то, что меры и приготовления, необходимые для 

извлечения прибыли, осуществляются в рамках нормальной предпринимательской 

деятельности до нарушения договора, до причинения убытков. Разумные же меры, 

предпринятые для уменьшения убытков, являются действиями в нестандартной 

хозяйственной ситуации, когда приходится искать оптимальный выход из 

неблагоприятной ситуации, возникшей в результате нарушения договора. Отличие здесь 

очевидно, однако арбитражные суды допускают смешение понятий и иногда называют 

разумные меры, предпринятые для уменьшения убытков, мерами и приготовлениями для 

извлечения прибыли, что является недопустимым. 

Следует так же выделить проблему исчисления убытков при расторжении договора. 

Так в статье 524 ГК РФ установлено: «Если в разумный срок после расторжения договора 

вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по 

более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель 

может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между 

установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке» [5, с. 62]. 

Аналогичная норма установлена и относительно продавца по договору поставки. Исходя 

из этой нормы неясно, что будет являться разумной ценой при каждом конкретном случае, 

так как законодатель не установил никаких критериев определения разумной цены. Если 

существует текущая цена, обычно взимаемая при сравнимых обстоятельствах за 

аналогичный товар, то проблем нет – возмещаются убытки в виде разницы между ценой, 

установленной в договоре и текущей ценой на момент расторжения договора, однако 

текущая цена существует не во всех местах, что и предусмотрено в ч.2 п.3 статьи 524 ГК 

РФ. Данная нечеткость формулировки понятий, употребляемых в статье 524 ГК РФ, 

ставит потерпевшую сторону, которая понесла убытки, в сложное положение, так как 

доказать суду, что является разумной или, наоборот, не разумной ценой, при этом не 

руководствуясь никакими критериями практически невозможно. Данный вопрос будет 

решаться исключительно Судом, а практика показывает, что Суд не всегда является 

объективным. Решение данной проблемы содержится в Принципах международных 

коммерческих договоров, согласно официальным комментариям к которым: «Текущей 

ценой – часто, но не обязательно, будет являться цена какого – либо организованного 

рынка. Доказательство текущей цены может быть получено от профессиональных 

организаций, торговых палат и др.». Аналогичное положение необходимо внести в статью 

524 ГК РФ, так как это бы свело на нет споры об определении текущей цены, в местах, где 

ее не существует. 

Особенность поставочных отношений проявляется в том, что в них участвуют на 

стороне покупателя наряду с индивидуальными предпринимателями также 

некоммерческие организации, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования [6, с. 44]. При этом участие публично-правовых образований 

не связано с получением прибыли, а вызвано необходимостью приобретения имущества 

для осуществления поставленных задач и реализации уполномоченными органами власти 

предоставленных им полномочий. В связи с этим договор поставки товаров не может 

рассматриваться как предпринимательский договор поставки в чистом виде и в 

определенных случаях требует особого правового регулирования специальным 

законодательством. 

Вместе с тем, как отмечено выше, по действующему законодательству поставка 

является всего лишь видом купли-продажи. По нашему мнению, эти обстоятельства 
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убедительно показывают необходимость существенной переработки норм ГК РК и ГК РФ 

о договоре поставки, с тем, чтобы наряду с вопросами реализации товаров содержались 

нормы, регламентирующие общие вопросы производственного, технологического и 

организационного характера. Установление возможности воздействия покупателей на 

хозяйственную деятельность поставщиков призвано обеспечивать последовательное 

улучшение конструктивных характеристик, качественных показателей товара на основе 

внедрения новых технологий и материалов в целях достижения международных 

стандартов и конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке. 
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ТҮЙIН 

 

Жеткізу шарты - кәсіпкерлік қызметте ең жиі қолданылатын шарттардың бірі. МК 

қабылданған шарттар жіктеуі бойынша бұл шарттың дербес түрі емес, ал сатып алу – сату 

шартының түрі. Сатып алу – сату шарты тәрізді, ол меншік құқығын (басқа заттық құқықты) 

сатушыдан (жабдықтаушыдан) сатып алушыға ақылы ауыстыруға бағытталған. Осы шартты 

қолданудың көптеген практикалық мәселелері оны зерттеу өзектілігін растайды. 

 

RESUME 

 

Delivery agreement is one of the most widespread used agreements in business activities. 

According to the agreement classification assumed in the Civil Code, it is not an independent type of 

agreement but a kind of the sale and purchase agreement. Just as the sale and purchase agreement it is 

aimed to the compensated transfer of title (other jurisdiction in rem) from the seller (supplier) to the 

buyer. Many practical application problems of this agreement confirm the urgent character of its research. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы состоит в 

том, что инвестиции играют наиболее важную 

роль в становлении и развитии экономики 

Казахстана. С помощью инвестиций можно 

стимулировать рост производства, разработку 

новых технологий, повышение развития 

отсталых регионов государства и т.д. В данной 

статье рассматривается вопрос о роли 

иностранных инвестиций для экономики 

Республики Казахстан с момента обретения 

независимости. 

Ключевые слова: прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ), инвестиционная 

привлекательность, инвестиционный климат, 

нефтяная отрасль, торгово-инвестиционный 

режим, Международные финансовые, 

экономические организаций (МФЭО). 

 

 

Находясь на перекрестке бывшего 

Шелкового Пути, являющегося прибыльным 

торговым путем между Китаем и Западом, 

Казахстан может стать естественным центром 

интеграции между растущими «тиграми» Азии 

и прогрессивными демократическими странами 

Восточной Европы.  

Несмотря на существующий громадный 

потенциал, Казахстану пришлось преодолевать 

ряд препятствий, чтобы достигнуть данного 

уровня. Распад бывшего СССР привел к 

развалу распределительных систем в 

Казахстане, неконтролируемой инфляции и 

уменьшению средств для финансирования 

устаревающих видов производства, 

находящихся в управлении государства.  

Мировой опыт многих развивающихся 

стран свидетельствует, что приток иностран-

ных инвестиций и эффективное государствен-

ное регулирование их использования позитив-

но воздействуют на экономику страны. Инве-

стиции содействуют становлению и укрепле-

нию частного предпринимательства в странах 

со средним и низким уровнями экономического 

развития.  

Привлечение иностранных инвестиций в 

экономику Казахстана является объективно 

необходимым процессом. «Чтобы наш 

инвестиционный климат стал более 

благоприятным, а Казахстан вышел в лидеры 

по объему и качеству привлеченных  иностран- 
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ных инвестиций, нам нужны политическая воля и реальные действия» [1, 397]. 

В международной практике под иностранными инвестициями понимаются все виды 

имущественных и интеллектуальных средств, вкладываемые иностранными инвесторами 

в производство товаров и услуг с целью получения прибыли. 

Все виды инвестиций являются важным катализатором для экономического 

развития, особенно для развивающихся стран. Они влияют на экономический рост страны 

за счет увеличения конкурентоспособности внутренней экономики, передачи новых 

технологий, улучшения человеческого капитала и предоставления доступа к 

международному рынку. Но эффективность инвестирования в экономику страны зависит 

от законодательства и государственного регулирования инвестиций. Главной задачей го-

сударственной инвестиционной политики Республики Казахстан является создание 

благоприятной среды для расширения внебюджетных источников финансирования капи-

тальных вложений и привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций на 

основе дальнейшего совершенствования нормативно-законодательной базы и государ-

ственной поддержки эффективных инвестиционных проектов. Существует несколько сек-

торов экономики: разработка природных ресурсов, инфраструктура, коммуникации и 

информация, которые имеют непреходящее значение для страны. Развитие этих отраслей 

окажет воздействие не только на экономический рост, но и на социальную сферу, а также 

на интеграцию Казахстана в международное сообщество.  

Для развития экономики государства необходимо привлечение и эффективное ис-

пользование иностранных инвестиций. С помощью иностранных инвестиций появляется 

возможность улучшить производственную структуру экономики Казахстана, создать но-

вые высокотехнологические производства, модернизовать основные предприятия, 

улучшить человеческие ресурсы, внедрить передовые достижения менеджмента и марке-

тинга.  

В рамках осуществления данного процесса в 1998 году в стране был организован 

Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан для прямого 

взаимодействия между Правительством РК и иностранными инвесторами по вопросам 

инвестиционной деятельности в Казахстане в целях обеспечения прямого диалога с 

иностранными инвесторами, а также оперативного решения проблемных вопросов, 

связанных с инвестиционной деятельностью и инвестиционным климатом. Совет 

иностранных инвесторов является совещательно - консультативным органом, который 

возглавляет Президент Республики Казахстан. В состав Совета, помимо казахстанской 

стороны, входят 30 крупных иностранных компаний и международных организаций, в том 

числе Европейский Банк Реконструкции и Развития, Дойче Банк (Германия), АБН АМРО 

Банк НВ (Нидерланды), Митсубиси Интернейшенл (Япония), Би Джи Групп 

(Великобритания), Шеврон Тексако (США), Эрнст энд Янг СНГ, Лтд (США), Русский 

алюминий (Россия) и другие [2, 31]. 

На очередном заседании Совета иностранных инвесторов при главе государства в 

2011 году Президент Н.А. Назарбаев сообщил, что в настоящее время в Казахстане рабо-

тает 20 тыс. предприятий с участием иностранного капитала, в том числе 7 тыс. - в несы-

рьевых отраслях. «По привлеченным инвестициям на душу населения наша страна ста-

бильно входит в первую тройку мира в течение последних 10 лет», - отметил глава госу-

дарства. 

Зарубежное инвестирование выступает как объективно необходимый процесс для 

Казахстана, т.к. он способствует преодолению кризиса и, одновременно, финансовой ста-

билизации экономики, решает стратегические и тактические задачи макроэкономического 

характера, такие как борьба с инфляцией, структурная перестройка, искоренение техноло-

гической и управленческой отсталости экономики. То есть все эти факторы доказывают 

важность привлечения и использования внешних капитальных вложений. 
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В настоящее время в рамках официальной помощи развитию Казахстан развивает 

финансовое сотрудничество с целым рядом международных финансовых, экономических 

организаций (МФЭО), таких, как МВФ, МБРР, АБР, ЕБРР, ИБР и правительствами стран-

доноров – Японии, США, ФРГ и т.д. 

Для Казахстана наиболее целесообразным и безболезненным, с точки зрения влияния 

на инфляцию и внешний долг, является привлечение прямых иностранных инвестиций, 

так как прямые инвестиции, будучи привлеченные под собственные гарантии заемщиков, 

снижают финансовые обязательства государства по заимствованию средств на 

структуризацию экономики. 

Казахстан стремится создать благоприятный социальный, финансово - 

экономический, правовой режим для деятельности иностранных инвесторов и 

соответствующий их интересам инвестиционный климат, решать одновременно свои 

проблемы и достигать поставленных целей. В связи с этим, Правительством Республики 

Казахстан сделан существенный шаг: был разработан и введен в действие в декабре 1994 

г. Закон "Об иностранных инвестициях", который определил правовой режим 

иностранных инвестиций в Казахстане, установил формы осуществления и объекты 

вложения иностранных инвестиций в Республике Казахстан. А в июле 1997 г. был принят 

новый закон с существенными дополнениями и изменениями. 

Республикой Казахстан заключен ряд двусторонних соглашений и договоров о 

взаимной поддержке и защите инвестиций с такими государствами как: Азербайджан, 

Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Болгария, Грузия, Германия, Египет, 

Израиль, Иран, Индия, Испания, Италия, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Корея, Малайзия, 

Монголия, Польша, Российская федерация, Румыния, Финляндия, Франция, Чешская 

республика, Узбекистан, Украина, Турция, Швейцария, а также Бельгийско-

Люксембургским союзом. 

Из объемного блока законов следует выделить нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения непосредственно в сфере иностранных инвестиций: Закон "Об 

иностранных инвестициях" от 27.02. 1994 года; Закон "О государственной поддержке 

прямых инвестиций" от 28.02. 1997 года; Закон "Об инвестиционных фондах" от 

06.03.1997 года; Указ Президента РК "Об утверждении Перечня приоритетных секторов 

экономики Республики Казахстан для привлечения прямых отечественных и иностранных 

инвестиций" от 05.04.1997 года; Указ Президента РК "Об образовании Совета 

иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан" от 30.06.1998 года; Указ 

Президента РК "Об утверждении Правил предоставления льгот и преференций при 

заключении контрактов с инвесторами, осуществляющими инвестиционную деятельность 

в приоритетных секторах экономики" от 06.03.2000 года [7, 89]. 

Иностранные инвестиции рассматриваются как универсальное средство решения 

проблем, связанных с финансовым кризисом, и должны сыграть важную роль в 

инвестиционном процессе. Однако обладая определенными привлекательными чертами – 

богатыми природными ресурсами, наличием достаточно квалифицированной рабочей 

силы, высоким научно-техническим потенциалом, Казахстан еще не прошел стадию 

ресурсосбережения, и, прежде всего энергосбережения. По этой причине цены 

внутреннего рынка превышают мировые цены. В связи с этим, в октябре 1997 года в 

Послании Президента Республики Казахстан народу страны «Процветание, безопасность 

и улучшение благосостояние всех казахстанцев» была представлена Стратегия развития 

Республики Казахстан до 2030 года, в которой определены семь долгосрочных 

приоритетов. Одним из них является экономический рост, базирующийся на открытой 

рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций. Правительством 

республики принимаются меры по ориентации инвестиций на решение задач 

ресурсосбережения. Реализация этой политики предусмотрена в "Стратегии развития 

Казахстана до 2030 года", где в пункте "Наиболее важные задачи, стоящие перед местной 
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властью в 1998 году и до 2030 года" к числу приоритетных целей относится "создание 

благоприятного инвестиционного климата, в том числе в энергетическом секторе". Она 

позволит снизить ресурсоемкость экономики, традиционное преобладание сырьевых и 

топливно-энергетических отраслей, что даст возможность переключить инвестиции в 

пользу обрабатывающих и конечных отраслей, освоения высоких и трудосберегающих 

технологий [1, 404]. 

Стратегическое положение Казахстана в Азиатском регионе, богатые месторождения 

полезных ископаемых, а также высокий образовательный уровень трудовых ресурсов 

предопределили значительную роль прямых иностранных инвестиций в общем потоке 

внешних финансовых ресурсов. Несмотря на неразвитость инфраструктуры казахстанской 

экономики, отсутствие многих элементов рыночной системы, обеспечивающих 

необходимый для инвестирования климат, уже впервые годы независимости (1991-

1993гг.) в Казахстан было вложено 1.2 млрд. долл., а впервые 10 лет независимости (1991-

2001 гг.) в Казахстан было вложено более 50 млрд. долл. в виде прямых иностранных ин-

вестиций. В 2012 году объем иностранных инвестиций превысил 120 млрд. долл. В период 

с 2005 по 2013 годы, Казахстаном привлечено около 173 миллиардов долларов прямых 

иностранных инвестиций, из которых особенно показательными явились последние пять 

лет.  

В настоящее время в Казахстане работает более 20 тыс. предприятий с участием 

иностранного капитала. Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан осуществ-

ляется посредством создания совместных предприятий, дочерних предприятий, привати-

зации государственных предприятий с участием иностранного капитала, передачи в 

управление иностранным фирмам крупных промышленных предприятий и инвестирова-

ния банковского сектора.  

Анализ объемов привлеченных ПИИ по странам-инвесторам за период 1993-2011 гг. 

показал, что основной объем составляет (76,2%), ПИИ поступил из развитых стран, на 

территориях которых расположены оффшорные зоны: Нидерланды (24,1%), США 

(15,3%), Великобритания (7,7%), Франция (6,1%), Италия (3,9%), Канада (3,3%) и 

Швейцария (3%). Кроме того, достаточно крупными инвесторами в экономику Казахстана 

являются Россия (3,9%), Китай (3,9%) и Южная Корея (2,8%), также существенен вклад 

инвестиционного капитала, поступившего из оффшорных зон (Виргинские острова – 5%). 

Доли остальных стран незначительны и составляют около 3%. Всего же в экономику 

Казахстана вкладывают свои инвестиции порядка 116 стран мира [6]. 

Объем и структура привлеченных ПИИ в Казахстан по отраслям экономики за 

период 1993-2011гг. показывает, что 41,2% всех прямых инвестиций были направлены в 

отрасль экономики «Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 

предприятиям» (около 95% которых приходится на деятельность по проведению 

геологической разведки и изысканий), 30,6% – в горнодобывающую промышленность, 

10,5% – в обрабатывающую промышленность [3, 11] 

Для иностранных инвесторов Казахстан является одной из наиболее 

привлекательных среди развивающихся стран. Казахстан занимает третье место среди 

стран СНГ по общей сумме притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) после 

России и Украины. ПИИ в Казахстане в среднем составили 6,3 млрд. долл. в год, или 

более 1000 долл. на душу населения в 2009 году. После 2000 приток ПИИ растет 

ежегодно. Например, в 2003 и 2004 годах ежегодный рост ПИИ составил более чем 4 

млрд. долл. В 2007 году он увеличился на 60,5 % и достиг 19,7 и 18 в 2009 году 

соответственно [4]. 

В период с 1993 до конца 2008 года основная страна-инвестор США инвестировала 

более чем 18 млрд. долл. (20,2 % от общего объема ПИИ), а Нидерланды и 

Великобритания 17,1% и 9,0 % соответственно. Россия и Китай инвестировали 3,8% и 

3,5% соответственно [5]. 
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Таблица 1 Объем прямых иностранных инвестиций по секторам в Казахстане  

(миллионы долл.)  

Сектор/год 1993 1994 1997 2000 2005 2008 2009 

Первичный + 

геологическое 

изучение 

976.8 

(76.8) 

60.8 

(85.0) 

1,398.30 

(66.4) 

2,277.60 

(81.9) 

5,319.50 

(80.4) 

10,970.40 

(55.5) 

13,469.2

0 

(73.1) 

Промышленн

ое 

производство 

44.7 

(3.5) 

58.7 

(8.9) 

370.1 

(17.6) 

246.9 

(8.9) 

303.6 

(4.6) 

1,918.30 

(9,7) 

1,444.60 

(7.8) 

Сфера услуг  249.9 

(19.7) 

40.2 

(6.1) 

338.5 

(16.1) 

256.8 

(9.2) 

995.5 

(15.0) 

6,866.60 

(34.8) 

3,515.00 

(19.1) 

Итого 1,271.40 659.7 2,106.90 2,781.20 6,618.60 19,755.20 18,428.80 

*Доля 

производства 

нефти и газа в 

первичном 

секторе 

100 100 48.6 98.2 93.6 84 87 

Примечание* Цифры в скобках указывают долю сектора от общих ПИИ. Источник: 

[5, 411 с.] 

 

Так почему же страны инвестируют в Казахстан? Теоретически привлекательность 

страны для прямых иностранных инвестиций зависит от экономических факторов, 

например, торгово-инвестиционного режима, "открытости" принимающей страны и 

адекватности базовой инфраструктуры. В Казахстане все секторы экономики открыты для 

иностранных инвестиций, и иностранные инвесторы допускаются к участию в 

приватизации. Иностранные инвесторы участвуют в энергетическом секторе, в 

сталелитейной промышленности, а также во многих других отраслях.  

Следует отметить, что за годы независимости Казахстан достиг определенных 

положительных результатов в сфере привлечения ПИИ и создания благоприятной бизнес-

среды. Однако, рост экономики и растущие потребности в капитале и технологиях, 

требуют проведения дальнейших реформ по созданию привлекательных инвестиционных 

условий и большей защите прав иностранных инвесторов в Казахстане. При формирова-

нии благоприятного инвестиционного климата следует учитывать не только внутренние, 

но и внешние факторы, способные оказывать на него влияние, общее состояние рынка ми-

рового капитала и то, что иностранные инвесторы, расширяя сферу своей деятельности, 

предпочитают иметь дело со странами со стабильной политической ситуацией и схожими 

социально-экономическими условиями.  

Для стимулирования притока иностранных инвестиций и финансового контроля их 

использованием необходимо совершенствовать механизмы государственного регулирова-

ния процесса привлечения внешней помощи, включающие организационную структуру 

управления иностранными инвестициями; совершенствовать систему страхования и пере-

страхования рисков; налаживать качественное и своевременное информационное 

обеспечение иностранных инвесторов; осуществлять целый ряд других мер, но главное - 

инвестиционная политика Республики Казахстан должна быть гибкой, прагматичной и со-

ответствующей складывающейся внутренней и внешней экономической ситуации. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является объективно 

необходимым процессом. От того, насколько успешно экономика Казахстана будет 

интегрироваться в мирохозяйственные связи, зависит стратегия и тактика преодоления 

кризиса. Сегодня совершенно очевидно, что исторически сложившийся высокий уровень 

обособленности экономики Казахстана от мировой экономики не имеет будущего, 
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поэтому ориентация на нее представляет собой один из наиболее эффективных способов 

повышения конкурентоспособности казахстанской национальной экономики. 
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ТҮЙІН 

  

Тікелей шетелдік инвестициялар – дамушы елдердегі экономикалық өсімнің басты 

катализаторы ретінде белгілі. Олар озық технологиялардың жетістігімен, адам капитал өндірісінің 

дамуымен, ұлттық капиталды инвестициялау және әлемдік нарыққа демеушілік көрсету арқылы 

мемлекеттің экономикалық өсімінің құралын айқындайды.  

 

 

RESUME 

 

Foreign direct investment (FDI) is known as an important catalyst for economic growth in the 

developing countries. It reflects drivers of economic growth of the country according to technology 

transfer that increases development of human capital assets, stimulates domestic investments and holds 

the global market.  

 

http://www.group-global.org/ru/lecture/view/12073
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Қызылорда арнайы 

экономикалық 

аймағы – облыстық 

мұрағат 

құжаттарында 

Аннотация 

Мақалада Қазақстандағы Арнайы 

экономикалық аймақтар (АЭА), соның ішінде 

Қызылорда АЭА-ның құрылу тарихы және оның 

1996-1999 жылдардағы қызметі қарастырылады. 

Бұл аймақтың ерекшелігі, негізгі даму бағыттары 

мен нәтижелері Қызылорда облыстық 

мемлекеттік мұрағат құжаттары негізінде 

берілген. 

Түйін сөздер: ұлттық экономика, арнайы 

экономикалық аймақ, ҚАЭА (Қызылорда АЭА), 

инвестиция. 

 

 

Тәуелсіздік жылдарында нарықтық 

қатынастармен бірге арнайы экономикалық аймақ 

(бастапқыда ЕЭА - еркін, ерекше), оффшорлық 

қызмет, инвестиция сияқты жаңа экономикалық 

ұғымдар пайда болды.  

Бұл ұғымның астарына үңілетін болсақ, 

АЭА - халық шаруашылығының өзіне тән 

ерекшеліктері бар территориялық және 

экономикалық жағынан біртұтас бөлігі, ондағы 

өндіріс орындары өзінің экономикалық 

құрылымына, оның ішінде еңбек, экономикалық-

географиялық жағдайына қарай мамандан-

дырылады. Бұл аймақ шегіндегі өндірістік 

байланыс тұрақты болады және қарқынды 

жүргізіледі. АЭА интегралды және салалық 

болып екіге бөлінеді. Интегралды (яғни меншікті) 

АЭА-та аймақ шаруашылығы жиынтық күйінде 

қаралады. Ал салалық АЭА-да шаруашылықтың 

басым саласы жеделдете дамытылады [1, 41 б]. 

Қазіргі кезде Қазақстандағы АЭА-дың жалпы 

саны - 10.  

Арнайы экономикалық аймақтарға 

валюталық-қаржылық және салықтық жеңілдік-

тер беріледі, шетел капиталын тарту көзделеді. 

Шетелден әкелінген өнімге кеден салығы 

салынбайды не салық мөлшері азайтылады, 

негізгі қорларды пайдалану мерзімі қысқар-

тылады, ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем 

мөлшері кемітіледі. Сонымен бірге Арнайы 

экономикалық аймақты қазіргі заманғы 

инфрақұрылыммен (телефон, телефакс т.б.), 

шикізатпен, еңбек ресурстарымен үздіксіз 

қамтамасыз ету мәселелері де қарастырылған.  

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
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Өткен ғасырдың 90-жылдарының ортасына қарай әлемде 1200-ге жуық әр түрлі 

еркін (арнайы) экономикалық аймақ болған, оның ішінде: 400-і еркін сауда аймағы, 400-і 

ғылыми-өнеркәсіптік парк, 300-ден астамы экспорттық өндірістік аймақ және шамамен 

100 шақтысы арнайы мақсаттағы аймақтар (оффшорлық аумақтар, экология-

экономикалық аймақтар, туристік орталықтар және т.б.). Мысалы, Қытай Халық 

Республикасында жүргізілген әлеуметтік-экономикалық реформаларда арнайы 

экономикалық аймақтар маңызды рөл атқарды. 1997 жылы Қытайда бес арнайы 

экономикалық. аймақ, 50-ге жуық ашық қалалар, ондаған еркін сауда, жаңа техника мен 

жоғары технологияны меңгеру, туризмді дамыту аудандары ел экономикасының серпінді 

өркендеуіне себепші болды. Әлемдік тәжірибе ЕЭА-лар дұрыс құрылған жағдайда 

өндірістің дағдарыс пен құлдыраудан шығудың, шетелдік және отандық инвестицияларды 

тарту арқылы экономикалық тұрақтандырудың тиімді жолдарының бірі екенін көрсетеді 

[2].  

Ал оффшорлық қызмет (орталығы ел аумағынан тыс жерде орналасқан кез келген 

қаржы ұйымын көрсету үшін қолданылатын термин) түсінігіне ең жақын мазмұндағы 

сәйкестік отандық тәжірибеде арнайы экономикалық аймақтар арқылы қарастырылады 

[3].  

Аймақтардың экономикалық дамуы мен экономикалық реформаларды жүзеге асыру 

ерекшелігіне қарай Қазақстандағы аймақтар 5-ке бөлінеді: Батыс Қазақстан, Солтүстік 

Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Орталық Қазақстан. Осы 

аймақтардың 1-кестеде көрсетілген сипаттамасына назар аударсақ [4, 57 б ], бүкіл әлем 

көз тігіп отырған мұнай мен газдың бай қоры еліміздің батыс аймағында шоғырланған, 

қара және түсті металлургия, көмір өнәркәсібі орталық аймақта, химия өндірісі, жылу-

энергетикасы мен тамақ өнеркәсібі шығыс пен солтүстік аймақта орналасқан, ал бау-

бақша, мақта, күріш және тұз өндірісі оңтүстік аймаққа тиесілі.  

 

Кесте 1 Аймақтар сипаттамасы 

 

Аймақ Жер аумағы, мың 

шаршы шақырым 

Сипаттамасы 

Орталық Қазақстан 398,8 Құрылыс индустриясының, қара және түсті 

металлургияның, химия өнеркәсібінің және 

көмір өнеркәсібінің өндірістік-өнеркәсіптік 

орталықтары 

Шығыс Қазақстан 277 Түсті металлургия, электроэнергетика, 

химия және ағаш өңдеу өнеркәсібі 

Солтүстік Қазақстан 600,9 Жылу-энергетика, кен өндіру салалары, 

аллюминий және ферроқорытпа өндірісі, 

агроөнеркәсіптік кешен және тамақ 

өнеркәсібі 

Батыс Қазақстан 728,5 Мұнай және газдың бай кен орындары, 

хромит, марганец, никель, фосфорит, 

ферроқорытпа, минералды тыңайтқыштар, 

мұнай-газ химиясы, балық өнеркәсібі 

Оңтүстік Қазақстан 712,2 Бақшагерлік, жүзім, мақта, қант 

қызылшасы, күріш шаруашылықтары, 

Фосфорит, фосфорлы тыңайтқыштар, тұз 

өндірудің әлемдегі ірі кешендері 

 

Республиканың қазіргі экономикалық кеңістігі әлеуметтік, экономикалық, 

экологиялық ерекше проблемаларымен сипатталатын әртүрлі аумақтарды қамтиды. Осы 
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тұрғыдан алғанда және аймақтардың мамандандырылу қағидасына сәйкес 

республикамыздың аймақтарын төрт топқа: шаруашылық құрылымы экспортқа 

бағытталған аймақ; индустриялық дамыған аймақ; агроөнеркәсіптік аймақ; дағдарыстық 

аймақ деп бөліп қарастыруға болады [5, 8 б].  

Сырдария өзенінің төменгі сағасында орналасқан Қызылорда облысы – дағдарыстық 

экономикалық аймаққа кіреді, яғни – қысылшаң табиғи-климаттық, әлеуметтік-

экономикалық және техника-технологиялық жағдайдағы, шаруашылықтың салалық 

құрылымы ұтымды емес дағдарыстық аймаққа, сонымен қатар экологиялық дағдарысқа 

ұшыраған аймаққа жатады. Әрине, аймақтағы ең басты мәселе бұл – облыстағы 

экологиялық ахуал болып табылады. Бұған себеп, Арал теңізінің тартылуы. Теңіз 

табанынан ұшқан тұзды шаң айнала қоршаған ортаны бұзып, аймақта экологиялық 

диспропорцияны тудырып отыр. Сонымен қатар «Байқоңыр» ғарыш айлағынан күн ара 

ұшырылған зымырандар да аймақтың климаттық ерекшелігін мүлде өзгертті. Ал соңғы 

уақытта Сырдария өзенінің ирригациялық кезеңде тартылып қалып, ал қыс-көктем 

айларында арнасынан шығып жақын жатқан елді мекендерді су алуы аймақтағы 

экологиялық ахуалды тіпті ушықтырды. Кеңес Одағы күйрегеннен кейін облыстағы бүкіл 

өндіріс тоқтап, аймақтың нарықтық экономикаға жедел кіріп кетуіне кедергілер тудырды. 

Қазақстанның басқа аймақтарына қарағанда облыста шағын бизнес баяу қарқынмен 

дамыды. Осы және басқа да мәселелер тізбегі – аймақтағы халықтың тұрмыс деңгейін 

төмендетіп, аймағымыз халықтың ауру-сырқаулығы, кедейшілік, жұмыссыздық сияқты 

көрсеткіштер бойынша Қазақстан аймақтарының арасында соңғы орындардың бірін алды 

[5, 3 б]. 

1991, 1992, 1994, 1996 жылдары құрылған алғашқы 9 Арнайы экономикалық 

аймақтар (Жезқазған облысындағы Жәйрем-Атасу, Талдықорған облысындағы Алакөл, 

Жаркент, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан АЭА, Алматы қаласындағы «Атакент» еркін 

сауда аймағы, Қостанай облысындағы Лисаковск, Қызылорда АЭА, Ақмола АЭА) 

еліміздегі ішкі сауда, жалпы экономикалық, әлеуметтік және ғылыми-техникалық 

мәселелерді шешу мақсатында құрылды [6,19-20 пп.].  

Осы аймақтардың ішінде Қостанай облысына қарасты Лисаковск АЭА ерекше 

аталады. Өйткені бұл аймақ режимі қаладағы «Лисаковская ТКК» АҚ және «Қызыл 

Октябрь бокситті басқару» АҚ секілді негізгі деген екі кәсіпорынның жұмысын 

тұрақтандыруға ықпал етіп, ондаған жеңіл және тамақ өнеркәсібін құруға мүмкіндік берді 

[3]. 

Стратегиялық ортақ міндеттер аясындағы нарықтық реформаларды іске асыру 

мақсатында 1996 жылғы желтоқсандағы Қаулыға сәйкес, Үкімет 1997 жылдан бастап төрт 

облысты (Алматы, Көкшетау, Қарағанды, Қызылорда) тәжірибе жүргізу нысанына алды 

[6, 20-21 пп]. Осы жылдары Қызылорда қаласы Сыр бойындағы АЭА-тың орталығына 

айналды.  

Жалпы Қызылорда АЭА 1996 жылғы 8 қазандағы № 3123 «Қызылорда арнайы 

экономикалық аймағын құру» туралы Жарлығымен құрылған. Содан кейін оның мерзімін 

2007 жылға дейін ұзарту туралы ұсыныс та болған. Алайда, Қызылорда АЭА Қазақстан 

Республикасы Президентінің 1999 жылғы 31 наурыздағы № 104 «Қазақстан 

Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтардың кейбір мәселелері» Жарлығының 

1-пунктіне сәйкес Лисаковск (Қостанай), Жәйрем-Атасу (Жезқазған облысы) арнайы 

экономикалық аймақтарымен бірге таратылды. Осы кезде бұл аймақты жою жұмыстары 

мен Әлеуметтік-экономикалық даму қорының штатын ұстауға 453 мың теңгенің 

қажеттілігі анықталды [7, 5 п.].  

Қызылорда арнайы экономикалық аймағының қалыптасуы мен дамуы Елбасының 

Жарлығында көрсетілген әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі міндеттерін жүзеге 

асыруға бағытталды. Соған сәйкес Қызылорда АЭА-ын құрудың мынадай негізгі 

мақсаттары айқындалды:  
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- Қызылорда облысының экономикасын инвестиция тарту арқылы жедел дамыту 

және кәсіпкерлік қызметті жандандыру, өнімнің жаңа түрлерін игеру, сыртқы 

экономикалық байланыстарды кеңейту;  

- табиғи ресурстарды кешенді және әрі тиімді игеру, аймақтың экспорттық 

мүмкіндігін арттыру, сырттан әкелінетін өнімдерді ауыстыратын өнім шығаратын 

өндірістерді дамыту; 

- заман талабына сай өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды құру;  

- экологиялық қолайсыз аймақтың әлеуметтік мәселелерін шешу көзделді [6, 6 б ]. 

Қызылорда АЭА-ның қызметін ұйымдастыру және басқару үшін, алдымен 

Әкімшілік кеңес құрылады. Осы ретте айта кетейік, сол жылдары Қызылорда облысын 

Бердібек Сапарбаев, ал қаланы Бақберген Досманбетов басқарды. Ал Әкімшілік кеңестің 

құрамына жергілікті мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардан 21 адам енгізіліп, 

ҚАЭА-ның барлық қызмет уақытында Әкімшілік кеңестің 20 мәжілісі өткізілген.  

Шетелдермен сауда-экономикалық ынтымақтастықты ұлғайту үшін Қырғызстан мен 

Ресейдің еркін экономикалық аймақтарымен, экспорттық-өнеркәсіптік аймаққа (ВЕПЗА) 

мүше елдер мен Германия, Канада, АҚШ, Ресей, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль,, 

Чехия, Дания, Болгария, Үндістан, Иран және т.б. елдердің кәсіпкерлерімен және 

компанияларымен инвестициялық жобалар бойынша қарым-қатынастар жасалды. ҚАЭА-

тың бауырлас қалалары ретінде Бурса (Түркия), Буэр-Шева (Израиль) танылды.  

ҚАЭА бекінген қаланың жер аумағы 821 шаршы километр, яғни 1 шаршы 

километрге 232 адамнан келді.  

Аймақта мұнай, газ, кварцты құм, фосфорит, тұз, тальк, қорғасын, мырыш, ванадий 

сияқты пайдалы қазба байлықтары болды.  

АЭА-ның әкімшілік-аумақтық құрылымына келсек, Қызылорда қаласын қоса 

есептегенде, Тасбөгет, Белкөл қыстақтары, Қосшыңырау, Қызылжарма, Қараөзек, Ақсуат, 

Ақжарма ауыл округтерін қамтитын 8 әкімшілік-аумақтық бірлік болды.  

1999 жылдың 1 қаңтарындағы мәлімет бойынша аймақ халқының саны 190,5 мың 

адамды құраған, оның ішінде қала халқының үлесі 92% болған. Әлеуметтік-экономикалық 

факторларына географиялық жағынан қолайлы орналасқан, табиғи ресурстары мол, арзан 

жұмыс күші, қаржылық және кедендік жеңілдіктерді атауға болады. 

 

Кесте 2 Халықтың көшіп-қону көрсеткіші 

Атауы 1996 ж. 1997 ж. 1998 ж. 

Жалпы өсім (шығыс) 91 1928 1767 

Оның ішінде табиғи өсім 1672 2166 2176 

Келушілер саны 2708 2290 2141 

Кетушілер саны 4289 2554 2550 

Көші-қон қалдығы (сальдо) -1581 -264 -409 

 

Қызылорда АЭА-да құрылған аралықта 1996 жылғы деңгеймен салыстырғанда (1581 

адам) көшіп қонуда қоныс аудару 4 есеге азайған [8, 10-46 п.].  

Қалалық көші-қон және демография бөлімшесіне келген деректер бойынша 

Қызылорда қаласына 1996 жылдан бері 150-ден астам оралмандар келіп қоныстанған. 

1997 жылы облыстық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы арқылы 11 

оралман отбасы мемлекет тарапынан пәтермен қамтамасыз етілген.  

Ал жыл басынан бері қалаға 38 оралман келсе, олардың отбасыларына облыстық 

көші-қон және демография басқармасынан бір жолғы жәрдемақы берілген. Алайда сол 

кездегі қалалық көші-қон және демография бөлімшесінің аға маманы Л.Сапартаева 

оралмандардың барлығы үшін бірдей шешілмеген ортақ проблема – тұрғын үй мен 

жұмыссыздық, зейнетақы мен балаларға берілетін жәрдемақы мәселелері екенін алға 

тартып, қала әкімі Б.Досманбетовтен Әлеуметтік-экономикалық даму қорынан (ӘЭДҚ) 
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1996 жылдан бері көшіп келген тұрмысы төмен оралмандар отбасыларымен өтетін 

кездесуге қажетті қаражат бөлуін сұраған құжаттар кездеседі [9, 18 п.]. Басқаша айтқанда, 

аймақтағы оралмандарды әлеуметтік қорғау мәселелері ӘЭДҚ есебінен шешімін тауып 

отырған. Себебі, ӘЭДҚ-ның басты мақсаты Қызылорда АЭА даму бағдарламасын 

қаржыландыру болатын.  

1997-1999 жылдары бюджеттің бос қаражаттары мен заңды және жеке тұлғалардың 

ерікті жарналары есебінен Қызылорда АЭА-тың Әлеуметтік және экономикалық даму 

қорына 1112,6 млн. теңге қаражат түскен. 1997 жылы әлеуметтік сала мен ӘЭДҚ-тың 

шараларына – 13,5 млн. теңге, 1998 жылы 16,9 млн. теңге жұмсалған [8, 42 п.].  

Қысқа мерзім ішінде Қызылорда АЭА-сы негізгі әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштер бойынша жетістіктерге жеткен. Сондай-ақ әлеуметтік дағдарыс біршама 

сейілді, аймаққа отандық және шетелдік инвистициялар құйылды, қаланың әлеуметтік 

және өндірістік инфрақұрылымы әлдеқайда жақсарды. Айталық, Қызылорда арнайы 

экономикалық аймағының 1996-1998 жылдар мен 1999 жылдың бірінші тоқсанындағы 

негізгі қорытындылары бойынша ілгерілеушілік байқалады [6, 14 б ]. 

 

Кесте 3 

Көрсеткіштер 

(млн. теңге) 

 

1996 

жыл 

1997 

жыл 

1998 

жыл 

1 кв. 

1999 

жыл 

1997 ж. 

1998 ж. 

салыстыр-

ғанда % 

1998 ж. 

1999 ж. 

салыстыр

-ғанда % 

Өнеркәсіп өнімінің 

көлемі Нақты баға 

салыстырмалы баға  

10937,1 

10833,2 

13653,1 

14731,1 

14728,7 

17335,0 

1902,9 136,0 117,7 

Негізгі қорларды іске 

асыру 

3083,7 2635,8 3554,6 393,8 85,5 134,9 

Негізгі капиталға 

инвестиция – 

барлығы 

4777,4 4060,6 6494,2 239,8 85,0 160,0 

Оның ішінде 

орталықтандырылған 

қаражат есебінен 

75 616,2 2367,2 81,0 821,6 384,2 

Шетел инвестициясы 

есебінен 

- 1564,2 2990,4 0,42 - 191,2 

Кәсіпорын мекеменің 

өз қаражаты есебінен 

4702,4 1880,2 1136,6 158,4 40,0 60,5 

Тұрғын үй мың кв.м. 11,6 8,16 818,0 3,5 70,3 220,6 

Бөлшек сауда тауар 

айналымы 

1207,3 3522,1 3973,8 - 291,7 112,8 

Бюджеттік 

қаражаттардың түсуі 

1630,1 6257,4 6378,4 990,4 383,8 102 

Орташа еңбек ақы, 

теңге 

11283 11919 12612 - 105,6 10,8 

Жұмыссыздық 

деңгейі, % 

5,9 6,68 5,0 5,0 +0,7 -1,68 

Сыртқы сауда айна-

лымы, мың долл. 

АҚШ 

34103,0 30549,7 84515,1 12429,1 89,6 276,7 

Экспорт 4772,8 3969,2 7480,9 2209,3 83,2 188,5 

Импорт 29330,0 26580,5 77034,2 10220,4 90,6 289,8 
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Аймақтағы мұнайды өндіруде «Харрикейн Құмкөл Мұнай АҚ, Ақшабұлақ, Қоныс, 

Бектас кеніштерін игеруді көздеген «Құмкөл Лукойл» АҚ, «Қазгермұнай» біріккен 

кәсіпорындары, «Қуатамлонмұнай» бірлескен кәсіпорындары, жылу және 

электрэнергиясын өндіруде «ЖЭО» АҚ «КРЭК» АҚ, машина жасауда 

«Қызылордарисмаш» АҚ, «Қызылорда – агрореммаш» АҚ, «КЭРМЗ-1» және «КЭРМЗ-2» 

АҚ жұмыс істеді. Ал тамақ және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өңдеуде «Айдан» ЖШС ұн, 

нан тағамдарын, құс еті және жұмыртқа, тоқылмайтын маталар шығарушы және 

«Ақмаржан» АҚ, «Главтара» АҚ, «Сыр шарабы» АҚ халыққа қызмет еткен.  

Қаладағы кәсіпорындар 1997-1998 жылдар мен 1999 жылдың бірінші тоқсанындағы 

көрсеткіштер бойынша жалпы көлемі 30,3 млрд. теңгенің, 1998 жылы 14,7 млрд. теңгенің 

өнеркәсіп өнімі өндірілген.  

Қызылорда АЭА-сы жағдайында қолайлы инвестициялық климатты қалыптастыру 

мақсатында дамудың басты бағыттары анықталды:  

- Қызылорда қаласында сағатына 400 жолаушы босата алатын кешенді 

аэровокзалы бар халықаралық аэропорт құрылысын салу; 

- Қызылорда-Жезқазған теміржолы құрылысын салу;  

- Бұқара-Нүкіс автокөлік жолы құрылысын салу;  

- Халықаралық маршрут болып табылатын осы автомагистральдарды мотельдер, 

кемпингтер, киіз үй қалашықтарын, автомобиль бензин май құю және 

техникалық қызмет көрсету стансалары құрылысын салу;  

- Қалалық жолаушылар тасымалдау транспорттарының паркін тиімді, маңызды 

түрлеріне жаңарту;  

- Телекоммуникациялар жүйесін ұлғайту және болашақта қазіргі заманғы 

технологияларға сай жабдықтау.  

1997-1998 жылдары негізгі капиталға инвестиция көлемі 10794,6 млн. теңгені, оның 

ішінде 1997 жылы – 4060,6 млн. теңге, 1998 жылы – 6494,2 млн. теңге, 1999 жылдың 1-

тоқсанында 239,8 млн. теңгені құрады.  

 

Кесте 4 1998 жылы Қызылорда қаласы экономикасын дамытуға тартылған шетел  

 инвестициялары  

Жобаның атауы Шетедік инвестор Игерілген сомасы 

млн. АҚШ 

доллары 

млн. теңге 

1.Өндіріс аралық автокөлік жол 

құрылысы мұнай өңдейтін 

орталық пункт құрылысы және 

т.б. 

Әлеуметтік инфрақұрылымды 

дамыту 

АҚ «Харрикейн-

Құмкөл-Мұнай» 

біріккен кәсіпорны 

«Құмкөл-Лукойл» АҚ 

 

 

АҚ «Харрикейн-

Құмкөл-Мұнай» 

4,1 

 

39,4 

 

8,3 

 

0,003 

330,0 

 

2949,4 

 

642,2 

 

0,3 

2. Қоныс және Бектас 

орындарынан көмерсутегін 

іздеу және өндіру 

Қонақ үй салу 

«Қуатамлон-мұнай» 

біріккен кәсіпорны 

 

 

«Қуатамлон-мұнай» 

біріккен кәсіпорны 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

5,0 

 

 

 

 

36,1 

3. Өсімдік майын өндіру цехы «Аман-Ер» ЖШС 0,2 15 

Барлығы  52,6 3978,0  
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Арнайы экономикалық аймақтың қолайлы жағдайында қалада шағын бизнес 

біршама дамыды. Қалада 60-тан аса шағын өндіріс, 70 қызмет көрсету обьектілері, 200-

дей дүкен, 70 қоғамдық тамақтандыру орны, 30 май құю станциясы, 250 майда сауда 

нүктелері, 16 базар халыққа қызмет көрсету саласын көтерді.  

Қызылорда АЭА-ның 1997-1999 жылғы қызметін талдаудың нәтижелері бойынша 

аймақты дамытуда айқындалған және бірінші кезекте мұнай көзі орындары және 

инвистиция тарту арқылы мұнайды, газды терең өңдеу және аймақтың басқа да пайдалы 

қазбаларын игеруге бағытталған және кәсіпкерлік қызметті дамытудағы негізгі басты 

мақсаттарға жеткілікті қол жеткізіліп, кезең-кезеңімен іске асырылып аймақтың бүтіндей 

дамуына әсер етті. 

- АЭА-ның қолайлы жағдайының арқасында Қызылорда АЭА-ның территориясында 

олардың өз қызметін ұлғайтуы үшін және жаңа өндірістерді құруда шетелдік және 

отандық инвесторларды тартуда қосымша жағдайлар жасалды:  

- ҚАЭА-ға басқа да әлеуетті инвесторлар өз көзқарастарын білдірді;  

- экономикалық әлеуетті, тиімді жағрапиялық орналасу жағдайын ескере отырып, 

экологиялық және әлеуметтік тоқырап қалған аймақты республиканың және басқа да 

мемлекеттердің дамыған аймақтарының деңгейіне көтерілуге қол жеткізуге мүмкіндік 

туды және өзара тиімді экономикалық қызмет етуге жолдар ашылды.  

Қызылорда АЭА-сы мерзімінен бұрын тарату жалпы ұлттық ерекшелігі бар ұзақ 

мерзімді міндеттерді, мәселен пайдалы қазбаларды игеру, оңтүстік пен шығыс 

аймақтарды төте транспорттық байланыспен қамтамасыз ететін теміржол мен автомобиль 

жолы, халықаралық әуе жолы құрылысын, жаңа қайта өңдеу өндіріс ашуды, аймақты 

кіріптарлық субвенциялық жағдайдан шығаруды және аймақтың экономикасын бүтіндей 

жедел дамытуды іске асыруға мүмкіндік бермеді.  

Кейбір мамандардың айтуынша, жалпы 90-жылдары құрылған АЭА-лар бұрынғы 

шаруашылық байланыстарға кері әсерін тигізіп, отандық тауар өндірісін әлсіретті және 

арамза бәсекелестікке жол ашты. Сондықтан Атырау, Шығыс-Қазақстан, Қарағанды, 

Маңғыстау еркін экономикалық аймақтарын жоюға тура келді. Оның басты факторы сол 

аймақтың экономикалық мүмкіндіктерінің алдын-ала талдау жүргізілмеген. Бұған қоса 

бұл аймақтарды пайдаланудың құқықтық және әкімшілік механизмдері сақталмаған. 

Мысалы, АЭА әкімшілігі қаржылық, салықтық және ұйымдастырушылық жұмыстарын 

өздігінше шешуге қауқарсыз болған [10]. 

Ал, 1996-1999 жылдар аралығында әрекет еткен Қызылорда АЭА-ның дамуы бүкіл 

Сыр өңірінің дамуына оң ықпалын тигізді деуге болады. Өйткені, осы жылдары жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорындар дамыды, сыртқа өнім шығаратын өндірістер құрылып, игерілді 

және оңтүстік Торғай иінінде мұнай-газ кен орындарын игеру жұмыстары жеделдетілді.  

Қызылорда АЭА-ның мәртебесі отандық және шетелдік компаниялардың жұмысын 

қарқынды дамытты, аймақта Канада, Германия, АҚШ, Ресей, Түркия және Оңтүстік Корея 

фирмаларымен біріккен кәсіпорындардың жұмыстары нәтижесін берді. ҚАЭА кезіндегі 

осы шетелдік компаниялардың жұмысы туралы жергілікті халық арасында жақсы пікір 

қалыптасқан.  

Қорыта айтқанда, Қызылорда АЭА-сының құрылуы экологиялық апат аймағының 

экономикасын дамытуға серпін берді және жергілікті халықтың әлеуметтік қорғалуын 

қамтамасыз етуге жол ашты.  
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РЕЗЮМЕ 
 

В статье по документам и материалам Кызылординского государственного областного 

архива исследуется история создания Кызылординской специальной экономической зоны, 

основные направления развития и ее результаты. Также специальные экономические зоны 

рассматриваются как составная часть национальной экономики.  

 

RESUME 

 

The history of creation of Kyzyl-Orda special economic zone, the main directions of its increase 

and results are investigated in the article by the documents and materials of the State archive of Kyzyl-

Orda region. So the special economic zones are considered as a composite part of national economy.  
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Экономика 

образования 

казахстанского вуза 

как фактор создания 

добавленной 

стоимости  

Аннотация 

В данной статье исследуется сущность 

экономики университетского образования, 

характеризуется общий замысел деятельности и 

повышение качества научно-педагогической 

деятельности вуза. Исследуются особенности 

современного рынка образовательных услуг, а 

также определяются и конкретизируются задачи 

современного университета по повышению 

уровня конкурентоспособности. Раскрываются 

общие направления деятельности по повышению 

эффективности экономики университетского 

образования; выявляется и рассматривается 

общее содержание интеллектуального предпри-

нимательства как системного метода иннова-

ционно-внедренческой деятельности. Показана 

роль университета в формировании добавленной 

стоимости научно-образовательного продукта; 

предлагаются формы и методы оценки вклада 

ППС в повышение уровня конкуренто-

способности высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: экономика образования; 

экономика университетского образования; рынок 

образовательных услуг; конкурентоспособность 

современного университета; интеллектуальный 

капитал учебного заведения; интеллектуальное 

предпринимательство; интеллектуальная безопас-

ность; научно-образовательный продукт. 

 

 

Экономика образования – это часть общей 

экономики, в рамках которой осуществляется 

расширенное воспроизводство смыслов, знаний и 

компетенций, составляющих основу человечес-

кого и интеллектуального капитала. 

Следовательно, как и всякая экономика, она 

предполагает разработку системной парадигмы 

исследования следующих элементов, конституи-

рующих образование как экономическую сферу 

человеческой деятельности: 

– выявление и анализ предпосылок, 

условий, признаков и производительных 

факторов в сфере экономики образования; 

– выявление уровней экономики образова-

ния в обществе и экономике с четкой 

спецификацией, прежде всего, вузовского и 

корпоративного компонента;  

– характеристику качественных параметров 

(требований, стандартов, целевых функций, 

ценностных  ориентиров,  диверсифицированных 
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компетенций и т.д.), например, вузовского образования как элемента в общей системе 

непрерывного и опережающего образования; 

– анализ путей, форм, способов и технологий повышения эффективности экономики 

образования (конкретные рекомендации в области минимизации затрат и максимизации 

результата в образовательной деятельности вуза, а также конкретных его учебных и иных 

структур) и т.д. 

Экономика университетского образования есть сложная система отношений, 

возникающих и развивающихся между определенными субъектами в сфере и по поводу 

воспроизводства научно-образовательных продуктов.  

Научно-образовательный продукт – это результат творчески-трудовой деятельности 

управленческих, научных и педагогических кадров университета, выраженный в научно-

образовательных планах, программах, учебно-методических комплексах, 

формализованных методиках, различных моделях, а также в знаниях и компетенциях 

профессорско-преподавательского состава, готовых к использованию в деятельности по 

обучению и воспитанию студентов [1].  

Образовательная услуга предстает как полезное действие профессорско-

преподавательского состава вуза по передаче, объективации, воплощению новых знаний и 

формированию требуемых и ожидаемых компетенций у субъектов, предъявивших 

соответствующий спрос. В самом общем плане научно-образовательные продукты 

представлены, как минимум, в трех взаимосвязанных аспектах. 

Первый аспект – это релевантный требованиям определенных компетенций набор 

образовательных стандартов, конкретизированных в учебных планах и программах, а 

также соответствующих курсах; реализация требований этих планов и программ 

предполагает формирование некоторой «модели выпускника» университета с ожидаемым 

набором смыслов, знаний и компетенций (научно-образовательный продукт в форме 

проектного образовательного знания). 

Второй аспект – это определяемый требованиями современных учебных программ 

и практикумов набор постоянно изменяющихся форм, методов и способов 

непосредственно процесса образования и самообразования. Данные методы и способы 

научно-образовательной деятельности формируют ее технологию, или соответствующий 

методический инструментарий, обеспечивающий требуемую эффективность генерации 

новых идей, создания знаний и их включения в систему обмена, распространения и 

последующего усвоения (научно-образовательный продукт в форме процессного 

образовательного знания). 

Третий аспект – это удовлетворяющий требованиям потребителей и всякий раз 

определенный набор знаний и компетенций, обеспечивающий высокий уровень 

конкурентоспособности выпускников университета и всех обучающихся на рынке 

человеческого или интеллектуального капитала, а также способствующий ожидаемым 

каждым субъектом обучения качества самореализации и самоактуализации. Отмеченный 

набор знаний и компетенций представляет собой конечную цель университетского 

образования и, одновременно, «старт» образования личности «через всю жизнь» (научно-

образовательный продукт в форме конечного, или объективированного образовательного 

знания). 

Все отмеченные научно-образовательные продукты генетически и каузально связаны 

друг с другом, где уровень качества одного является функцией качества другого: 

а) проектное научно-образовательное знание объективно требует релевантного 

качества одноименного процессного знания; б) научно-образовательное процессное 

знание инструментально детерминирует качественный уровень конечного, или 

квалификационно-компетентностного объективированного знания; в) рефлексия 

потребителями образовательных услуг рыночных и социокультурных требований, в свою 
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очередь, неявно формулирует спрос на новое качество проектного и процессного научно-

образовательного продукта [2]. 

Системным фактором производства научно-образовательных продуктов является 

интегральный интеллектуальный капитал сотрудников университета, осуществляющих 

управленческую, научную и преподавательскую деятельность. 

Интеллектуальный капитал университета – это реализованный интеллектуальный 

потенциал его управленческих, научно-исследовательских, научно-педагогических 

кадров, а также других сотрудников, выраженный в реально востребованных и 

созидательно используемых инновационных формах (креативных знаниях и 

компетенциях) управленческой, научной и образовательной деятельности. Другими 

словами, интеллектуальный капитал – это новейшие знания и креативные компетенции в 

действии, представленные в виде своеобразного «потока» созидательных решений и 

творчески-трудовых взаимодействий. Фактором превращения интеллектуального 

потенциала в интеллектуальный капитал является управленческий капитал, требующий 

лидерских, пассионарных, уникальных качеств. 

Интеллектуальная деятельность университета – это целенаправленное 

функционирование его интегрированного интеллектуального капитала по созданию и 

расширенному воспроизводству различных интеллектуальных продуктов (например, 

креативных и уникальных управленческих решений, новых методов научного 

исследования, новейших психолого-педагогических инструментов образовательной 

деятельности и др.). 

Интеллектуальные активы университета – это значимые, доказавшие свою 

ментально-смысловую, социокультурную (доверие, высокий уровень деловой репутации и 

др.) и рыночную ценность (патенты, уникальные методики и др.) результаты 

интеллектуальной деятельности. 

При некоторой условности такого деления интегрального университетского 

интеллектуального капитала вполне резонно выделять интеллектуальный управленческий, 

научный и преподавательский капитал высшего учебного заведения. Следовательно, в 

самом общем плане экономика университетского образования предполагает постановку и 

решение следующих созидательных задач. 

Первое – это обеспечение высокой социально-экономической эффективности 

формирования, функционирования и развития университетского управленческого 

капитала как специфической ценности, призванной стать реальным «центром 

управленческой прибыли» университета. Уровень социально-экономической 

эффективности управленческого капитала определяется, прежде всего, созидательной 

«мощью» принимаемых решений, подкрепленных конкретизацией роли и значения 

организационного, институционального и социального капитала университета в 

формировании добавленной стоимости конечного научно-образовательного продукта. 

Второе – это постановка задач и организация соответствующей деятельности по 

расширенному воспроизводству университетского научного капитала и превращению его 

в управляемый и высокоэффективный самостоятельный «центр прибыли от научной 

деятельности». Речь идет отнюдь не только о традиционных «доходных» формах процесса 

и результатов научной деятельности (консалтинг, аутсорсинг, доходы от патентов и др.); 

имеются в виду такие основания «научной прибыльности», как доходность от репутации 

университета как ведущего научного центра, в рамках которого ключевым элементом 

внутренней культуры и как таковой ценностно-смысловой модели вуза является дух 

творчества как безусловный императив всех форм и видов его деятельности. 

Третье – это обеспечение необходимой социально-экономической эффективности 

формирования, функционирования и развития университетского преподавательского 

интеллектуального капитала, или университетского капитала ППС. Интеллектуальный 

преподавательский капитал есть специфическая ценность, обеспечивающая доходность в 
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форме расширенного воспроизводства инновационных конечных форм научно-

образовательного продукта и его высокоэффективной объективации в конкретных 

носителей креативных знаний и компетенций. Доходность отдельных преподавателей-

личностей, кафедр, факультетов, департаментов и других подразделений непосредственно 

определяется качественными параметрами и количественными показателями степени 

удовлетворения потребностей в научно-образовательных продуктах на соответствующих 

рынках. 

Интеллектуальный преподавательский капитал представляет собой часть всей 

социально-экономической деятельности университета, что объективно нацеливает все 

другие формы и виды университетского капитала на воспроизводство наиболее 

благоприятных условий для обеспечения креативной деятельности ППС и недопущения 

энтропии его творчески-трудовой энергии. Рассматриваемый капитал является главным 

фактором расширенного воспроизводства конечного научно-образовательного продукта и, 

следовательно, критическим основанием повышения эффективности и качества всей 

экономики университетского образования. 

К разряду общих положений экономики университетского образования, в частности, 

относятся его предпосылки, условия и признаки. Предпосылкой экономики 

университетского образования является неуклонно растущая потребность в креативных, 

знающих и компетентных кадрах для развивающейся в мире и в нашей стране 

инновационной экономики. Удовлетворение этой потребности является делом 

«интеллектуальной чести» любого современного высшего учебного заведения. Более того, 

вузовская наука призвана сама активно участвовать в формировании спроса на 

инновационные научно-образовательные продукты. 

Условием экономики университетского образования является растущая нехватка 

(дефицит) интеллектуальных ресурсов, способных наиболее полно удовлетворить 

требования динамично развивающегося мирового, национального и регионального рынка 

образовательных услуг. В связи с этим требуются инвестиции времени, энергии и других 

экономических благ для качественного обновления научно-педагогических кадров, 

создания условий для творческой самореализации, овладения наиболее передовыми 

формами и методами научной и образовательной деятельности. 

Признаком экономики университетского образования является непосредственная 

деятельность его персонала (управленческого, научного и преподавательского) по 

производству, распространению, сохранению, обмену и конечному применению 

новейших знаний, «кристаллизуемых» в творческие компетенции потребителей научно-

образовательных продуктов всех уровней, включая самих создателей этих благ. Факт 

производства новейших знаний предполагает поиск, идентификацию и повышение 

эффективности функционирования соответствующих факторов производства, то есть 

релевантного интеллектуального капитала субъектов производства знаний [3]. 

Как источник доходности и прибыльности образовательных организаций в целом и 

университета в частности требует особой детализации и конкретизации, что связано с 

мериторным, или общественно-частным характером образовательного продукта как 

экономического блага. Таким образом, роль экономики образования как источника 

добавленной стоимости следует рассматривать, как минимум, с двух точек зрения: как 

частного и как общественного блага. В качестве частного блага образование и его 

продукты выступают непосредственно на рынке образовательных услуг, формируя 

человеческий и интеллектуальный капитал тех, кто эти услуги покупает и в процессе 

креативно-когнитивной деятельности «производительно» потребляет. В качестве же 

общественного блага образование предстает как базовый источник роста общего 

культурного уровня общества и, следовательно, как социокультурное основание общего 

цивилизационного прогресса. Кратко рассмотрим, как научно-образовательные продукты 

(образовательные услуги) непосредственно участвуют в создании добавленной стоимости. 
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Во-первых, с точки зрения частного блага, образование и одноименные продукты 

участвуют в создании добавленной стоимости любых товаров и услуг непосредственно 

именно фактом своей объективации или воплощения в человеческий или 

интеллектуальный капитал всех реальных потребителей образовательных услуг. 

Собственники человеческого или интеллектуального капитала, сформированного и 

развивающегося в процессе и в результате потребления образовательных услуг, создают 

когнитивные и продуктовые инновации, ценность которых и, соответственно, 

стоимостная оценка осуществляются субъектами конкретного рынка. 

При этом «факт добавления стоимости» фиксируется рыночным, или 

общественным признанием инновационного продукта, а количественные показатели 

стоимостной оценки, или величина добавления стоимости есть функция качества 

человеческого капитала, детерминируемого качеством ранее потребленных научно-

образовательных продуктов. Таким образом, имеет место логическая цепочка: «качество 

образовательного продукта – качество человеческого или интеллектуального капитала – 

качество созданного инновационного продукта – параметры и показатели добавленной 

стоимости, тестируемой индивидуальным или рыночным спросом – устойчивость и 

благополучие (доходность и прибыльность) собственника человеческого капитала, 

создавшего рыночную инновацию». 

Во-вторых, с точки зрения общественного блага, образование и одноименные 

продукты участвуют в создании добавленной стоимости любых товаров и услуг 

опосредованно, то есть фактом своей общекультурной, созидательно-смысловой роли как 

такового нового знания в жизни и деятельности человеческого общества. 

Опосредованный характер добавления стоимости обосновывается и характеризуется 

следующими положениями: 

а) рост общего уровня образованности нации позволяет расширенно воспроизводить 

релевантную требованиям инновационного развития институциональную систему, 

минимизирующую трансакционные издержки как в общественном масштабе, так и на 

уровне функционирования предприятий и даже отдельных экономических агентов-

личностей; 

б) в обществе формируется «когнитивный мультипликатор», связанный с «цепной 

реакцией» познавательной деятельности: чем больше потребитель образовательных 

продуктов узнает нового, тем больше желания и сильнее мотивация к еще более 

интенсивной познавательной деятельности (закон возрастания предельной когнитивной 

полезности); 

в) в социально-экономической действительности возникают и воспроизводятся 

«волны положительных экстерналий», представляющих собой масштабные и постоянно 

нарастающие положительные сетевые и коммуникативные внешние эффекты от общей 

созидательной образовательной деятельности (взаимодействие с образованными людьми 

дает свои «бесплатные» образовательные эффекты) [4]. 

Рассмотренные уровни и формы добавления стоимости в процессе и в результате 

образовательных взаимодействий должны учитываться в учебных заведениях, 

необходимо обратить внимание на качество воспроизводимых образовательных 

продуктов, прежде всего как частных образовательных благ, оказывающих 

непосредственное воздействие на параметры и показатели реального добавления 

стоимости в создаваемые и тиражируемые инновационные конечные товары и услуги. 

Деятельность казахстанского вуза заключается в сфере разработки новых форм, 

методов, моделей и инструментов создания виртуальных и сетевых научно-

образовательных структур, а также в разработке механизма, обеспечивающего 

высокоэффективное функционирование виртуальных и сетевых научно-образовательных 

структур. Конкретизация этой деятельности объективируется в решении следующих 

научно-практических задач: 
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- необходимо исследовать и охарактеризовать общие тенденции виртуализации и 

сетевизации социального и экономического пространства, включающего виртуальные и 

сетевые корпорации, одноименные рынки конечных экономических благ, сообщества 

потребителей, а также соответствующие экспертные системы и структуры управления. 

- важным представляется анализ существующего отечественного и зарубежного 

опыта формирования виртуальных, сетевых, электронных образовательных структур и на 

этой основе разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию существующих 

в университете, а также по созданию новых форм и способов дистанционного, 

виртуального и сетевого обучения. 

- следует осуществить практическую разработку высокоэффективной «модели 

виртуального (сетевого) университета». 

- разработать модель смешанной, или интегрированной формы научно-

образовательного процесса, сочетающей в себе очные (живой контакт обучаемого с 

обучающим) и виртуальные аспекты (самостоятельный поиск студентами материала в 

релевантных развивающихся базах знаний); при этом сетевые методы научной и 

образовательной деятельности всех субъектов имеют место как в очной, так и в 

виртуальной формах рассматриваемого процесса. 

- постоянно анализировать качество научно-образовательных продуктов, 

воспроизводимых в рамках виртуальных и сетевых сообществ университета и кафедр; 

изучать, обобщать и распространять опыт создания и функционирования данных 

сообществ, а также разрабатывать рекомендации для внутривузовской стандартизации 

деятельности. 

- исследовать противоречивые последствия и сопутствующие риски внедрения 

виртуальных и сетевых форм научно-образовательной деятельности для объектов 

интеллектуальной собственности университета и его структур, включая отдельных 

личностей; между тем, особую значимость приобретает анализ рисков и угроз, связанных 

с игнорированием либо недостаточным вниманием виртуальным, сетевым и электронным 

формам научно-образовательных услуг; периодически разрабатывать рекомендации по 

профилактике данных рисков и минимизации соответствующих угроз. 

  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. - М.: Наука, 

1994. – 135 с. 

2. Газизуллин Ф.Г., Ведин Н.В. Интеллектуальный капитал и формирование 

инновационной экономики // Проблемы современной экономики. - 2013. - № 1. 

3. Лоскутова И.М., Юдина Е.Н. Особенности накопления человеческого капитала 

(образовательный аспект) // Экономика образования. - 2012. - № 6. 

4 Грошев И.В. Вуз как объект брендинга // Высшее образование. - 2010. - № 1. 

 
 

 

ТҮЙІН 

 

Мақалада университеттік білімнің экономикалық маңыздылығы зерттеледі. ЖОО-ның 

ғылыми-педагогикалық іс-әрекетінің жалпы мәні және оның сапасын арттыру сипатталады. 

Қазіргі заманғы білім беру нарығының ерекшеліктері зерттеледі, сонымен қатар заманауи 

университеттің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы тапсырмалары анықталады және 

нақтыланады. Университеттік білім экономикасы тиімділігін арттырудағы іс-әрекеттің жалпы 

бағыттары ашып көрсетілді; инновациялық-ендірмелік әрекетінің жүйелі әдісі ретінде 

интеллектуалдық кәсіпкерліктің жалпы мазмұны анықталып, қарастырылады. Ғылыми-білімдік 
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өнімнің қосылған құнын қалыптастырудағы университеттің ролі көрсетілген; сатып алушылық 

паритеттің жоғары оқу орнының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қосқан үлесін бағалау 

формалары мен әдістері ұсынылады.  

 

RESUME 

 

The author of the article considers the conceptual basis for improving the quality of the economy of 

the modern institution of higher education. This article explores the essence of university education 

economy, enhances the quality of scientific and educational activities of the university. The features of 

modern education market, as well is determined and specified tasks improve the competitiveness of the 

modern university. The author reveals the general direction of university education; identifies and 

considers the total content of intellectual entrepreneurship as a systematic method of innovation. The role 

of the tutors in the formation of value added scientific and educational product, available forms and 

methods of assessing the contribution of the competitiveness of higher education. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов по 

проблемам творческого образования в Казахстане на 

современном этапе, когда происходит смена 

культурных парадигм. Выделен целый комплекс 

проблем, среди которых сокращение аудиторных 

часов, что недопустимо для творческих 

специальностей и приведет к потере связи с 

мастером и т.д. В статье предложены пути решения 

потребностей в научных и преподавательских 

кадрах. Выделены положительные и отрицательные 

моменты внедрения и развития многоуровневой 

кредитной технологии обучения, как новой формы 

высшего образования. Тем не менее, реформа 

системы отечественного образования является 

ответом на вызовы времени, и без неё сегодня 

обойтись невозможно. Отмечается, что задача 

ближайшего времени для всей творческой 

интеллигенции - работа над её улучшением и 

совершенствованием. 

Ключевые слова: культурная парадигма, 

образовательный процесс, модель образования, 

художественное образование, казахстанские вузы, 

мировые стандарты, Болонская декларация, 

повышение конкурентоспособности. 

 

 

Мы живем в эпоху смены культурных 

парадигм. Чтобы адекватно отвечать на вызовы 

времени необходимо всестороннее осмысление 

этого процесса, которое должно привести к 

выработке новых стратегий, в том числе в области 

художественного образования.  

Имея значительный практический опыт в 

одном из ведущих художественных вузов страны – 

Казахской Национальной академии искусств имени 

Т. Жургенова, считаю необходимым выделить 

целый комплекс проблем. 

Прежде всего, нужно понимать, что в основе 

любой системы образования лежит с одной стороны, 

принцип преемственности, с другой – инновации. 

Только гармоничное сочетание того и другого 

приведет к успешному результату.  

Реформы, проводимые Министерством 

образования Республики Казахстан в последнее 

десятилетие, преследуют несколько целей, главная 

из которых – создание максимально эффективной 

отечественной образовательной школы, успешно 

интегрированной в общемировой образовательный 

процесс. Огромные усилия направлены на 

повышение     престижа     учебных    заведений,    на  
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достижение самостоятельности каждого высшего учебного заведения, следствием 

которых предполагается повышение качества высшего и послевузовского образования. 

Система высшего образования в современном мире многолика и разнообразна. 

Культурное и образовательное пространство разных стран проницаемо, насыщено, тесно 

связано. Высшие учебные заведения, ставшие наследниками и преемниками советской 

школы, сегодня обладают большей самостоятельностью. 

Вместе с обретением независимости в 1992 году, в Республике Казахстан произошли 

радикальные реформы во многих сферах общественной жизни: социальной, 

политической, культурной. В короткие сроки коренным образом изменилась система 

образования (например, раньше, чем в России была массово проведена пенсионная 

реформа, реформа жилищно – коммунального хозяйства, введено единое национальное 

тестирование (ЕНТ) – аналогом является – единый государственный экзамен ( ЕГЭ)). 

Безусловно, в соответствии с изменившимися реалиями, потребовала реформирования и 

прежняя модель образования. 

Задачи были обозначены президентом страны Н.А.Назарбаевым: «Страна, не 

умеющая развивать знания, в XXI веке обречена на провал. Мы должны сформировать 

кадровый задел для высокотехнологичных и наукоемких производств будущего. Без 

современной системы образования и современных менеджеров, мыслящих широко, 

масштабно, по-новому, мы не сможем создать инновационную экономику. 

Задача казахстанских вузов - предоставлять образование на уровне мировых 

стандартов, а дипломы ведущих из них должны быть признаваемы в мире. Они обязаны 

это сделать. 

Мы должны гарантировать каждому казахстанцу реальную возможность получения 

высшего образования» [1]. 

Вектор развития высшей школы Казахстана в основе опирается на принципы 

Болонской декларации. Как известно, Болонская система образования по своей сути 

основывается на компетентностном подходе, когда непосредственное оценивание 

происходит по определенным кредитам или иначе – баллам. 

Болонская система образования задумывалась в конце прошлого века как ответ на 

вызов глобализации в сфере образования. Сложившееся к тому времени единое 

экономическое, финансовое, а в Европе и политическое пространство требовало единства 

в образовательной сфере. 

Болонская система получила свое название от Болонской декларации, подписанной 

19 июня 1999 года министрами образования 29 стран Европы. Данная система является 

продолжением процессов интеграции, которые развивались намного раньше, в 

особенности внутри ЮНЕСКО и Совете Европы. Все больше и больше стран решили 

присоединиться к данной системе, и на каждой проводимой раз в два года встрече 

министров высшего образования рассматривались новые заявления на прием. 

Официально Россия присоединилась к процессу осенью 2003 года, а другие страны 

постсоветского пространства, такие как Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия и 

Украина – формально стали её членами в мае 2005 года. На данный момент число стран-

участниц достигло 49. 

В 2010 году в Будапеште было принято окончательное решение о присоединении 

Казахстана к Болонской декларации. Казахстан — первое центральноазиатское 

государство, признанное полноправным членом европейского образовательного 

пространства [2]. Это коснулось и системы художественного образования в целом.  

Прежде всего, необходимо отметить, что очень важно понимать смысл и задачи 

проводимых реформ, цель внедрения этих новых образовательных кредитных технологий. 

Повышение конкурентноспособности, привлекательности, доступности высшего 

профессионального образования, реализация самых современных методов и подходов – 

вот на что направлены все усилия по реорганизации системы высшего образования. Мы 
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живём в стремительном темпе быстро меняющейся действительности, когда информация, 

знания становятся главной важнейшей ценностью. 

С одной стороны, кредитная система в значительной степени увеличивает 

потенциальную возможность студента, магистранта, докторанта к мобильности, 

самостоятельности, что в конечном итоге приводит к значительному улучшению качества 

высшего образования [2]. 

С другой – новая модель образования предполагает сокращение аудиторных часов, 

т.н. «контактных», а это неизбежно приведет к потере связи с мастером. Со времен 

появления первых художественных академий ремесло передается из рук в руки. Другого 

пути нет. Поэтому время непосредственного общения мастера с учеником (студентом) ни 

при каких обстоятельствах не должно уменьшаться. Между тем, сама система учета часов 

в кредитах, изменения, произошедшие в рабочих учебных планах, формирование 

предметных модулей – все эти факторы приводят к иной траектории учебного процесса – 

всё ускоряющейся и всё более поверхностной. Например, из 60 запланированных в год 

часов на изучение предмета (История изобразительного искусства – 2 кредита), 

лекционных – всего 15 часов, меньше половины. Упрощенное изучение теоретического 

материала не даёт возможности студенту в полной мере погрузиться в изучаемую тему. 

Преподаватель при таком подходе вынужден только декларировать новые темы, но не 

изучать их самостоятельно. Упрощение, вульгаризация – самые опасные моменты 

изменившейся ситуации, на которые следует обращать внимание. Второй момент, 

негативный именно для художественного образования – нивелирование роли Мастера в 

учебном процессе. При подготовке творческих специальностей влияние Мастера 

невозможно переоценить. Каждый состоявшийся художник – это собственная концепция, 

Поэтому излишняя универсализация пагубно скажется на результате. В качестве примера, 

можно привести опыт обучения в Миланской академии художеств, где при подготовке 

специальности дизайнера, не предполагается освоение рисунка и живописи, а 

практикуются и культивируются только веб-технологии. 

Нужно понимать, что стандартизация в области художественного образования – не 

всегда благо. Кроме того, хочется подчеркнуть, что европейские высшие учебные 

заведения обладают гораздо большей степенью самостоятельности, не связаны единым 

государственным обязательным стандартом образования (ГОСО); отсутствуют 

государственное управление и «жесткий» контроль как за содержанием учебного 

процесса, так и за его проведением. Единственным критерием успешности является 

востребованность и репутация в мировом сообществе.  

Сегодня в русле развития принципиально новых подходов в системе высшего 

профессионального образования, очень остро ощущается потребность в обновлении 

научных и преподавательских кадров. И эта задача эффективно решается, если привлекать 

к преподавательской деятельности лучших из числа выпускников: магистрантов, 

докторантов. Потому что это люди другого поколения и с изменившимся сознанием, 

которые подчас обладают большей мобильностью, свободой, энергией, креативностью 

мышления. У них меньше внутренних ограничений и запретов, что для сферы искусства 

является важным фактором. Недостатка в притоке новых кадров в академии не 

ощущается, потому что сфера искусства очень притягательна для людей, творчески 

увлечённых, для которых вопросы материального стимулирования никогда не заслонят 

главного – возможности самовыражения, возможности оставить свой след в истории, 

отразить этот мир, всю его красоту, многогранность и неповторимость. 

Подводя итоги, можно выделить следующие положительные и отрицательные 

моменты внедрения и развития многоуровневой кредитной технологии обучения, как 

новой формы высшего образования.  

Преимуществом этой системы являются повышение самостоятельности студентов, 

магистрантов, докторантов, возрастающая роль их личной активности в выстраивании 
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собственной траектории молодого ученого, возможность реализации программ 

академической мобильности, которая сегодня обеспечивается на государственном уровне. 

Вследствие этого, реализуется скорейшая интеграция в международное научное 

сообщество, опубликование научных статей в журналах с высоким уровнем цитирования - 

импакт-фактором (а это одно из основных и обязательных требований Комитета по 

контролю в сфере высшего и послевузовского образования Министерства образования и 

науки Республики Казахстан). Демократизация и унификация образовательных 

технологий, особенно в вопросах послевузовского образования. В перспективе – 

предоставление самостоятельности каждому вузу Республики Казахстан. 

Вместе с тем, существуют и недостатки – это, прежде всего опасность утраты 

системных, фундаментальных знаний, замена их узко специальными, отрывочными, 

поверхностными. Эти недостатки новой модели все чаще проявляются на практике. В 

первую очередь, в формальном подходе, в невозможности выполнения заявленных 

установок, в частности, действенного и свободного выбора элективных дисциплин. Эта 

проблема усугубляется традиционной поставочной системой оплаты труда педагогов. 

Есть опасность, что уменьшение лекционных часов, которое произошло во всех вузовских 

учебных программах, приведет к упрощению, и как следствие, к вульгаризации знаний. 

Общепринятая в Казахстане тестовая форма контроля у студентов приводит к утрате 

способности системно и логически мыслить, а только к появлению навыков 

механического запоминания, что никак не способствует росту уровня науки и 

образования. Все многообразие научной деятельности нельзя сводить только к одному 

индикатору – публикациям в зарубежных журналах с высоким уровнем цитирования - 

импакт-фактором. Есть много специфических областей науки, и особенно, искусства, в 

которых как раз требуется решать очень узкие вопросы, которые будут интересны только 

специалистам. А, как известно, политика журналов базы SCOPUS, например, - 

популяризация знаний. 

По словам известного культуролога, философа искусства Ю.М.Лотамана, «культуры 

велики людьми, произведениями и идеями!» [3, с. 2]. Без настоящего искусства нет 

государства, нет культуры, нет общества, обеспечить высокий уровень культуры может 

только профессиональное художественное образование. Поэтому одна из самых важных, 

актуальных и первоочередных задач – обеспечить достойный уровень образования в 

области искусства. 

Несмотря на все вышеперечисленные вопросы и проблемы, которые требуют своего 

решения, нельзя не заметить, что реформа системы отечественного образования является 

ответом на вызовы времени, и без неё сегодня обойтись невозможно. Работать над её 

улучшением и совершенствованием – задача ближайшего времени для всей творческой 

интеллигенции, особенно занятой в образовательной сфере.  
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ТҮЙІН 

 

Мақала қазіргі уақыттағы Қазақстандағы мәдени парадигманың ауысуы негізіндегі 

шығармашылық білім беру мәселелеріне арналған. Бірқатар кешенді мәселелерге кеңінен 

тоқталған, соның ішінде шығармашылық мамандықтардың аудиторлық сағаттарының қысқаруы 

секілді жағдайлар шеберлер мен арадағы байланыстың үзілуіне әкеп соғатыны анық. Мақалада 

ғылыми және оқытушылық кадрлар мұқтаждықтарын шешу жолдары көрсетілген. Жоғары білім 

берудің жаңа түрі көп деңгейлі кредитті оқыту технологиясының жағымды және жағымсыз 

тұстары мен оны дамытудың жолдары көрсетілген. Соған қарамастан отандық білім беру реформа 

жүйесі заман талабына сәйкес келіп отыр. Оны айналып өту мүмкін емес болып тұр. Барлық 

шығармашылық интеллигенцияның алдында тұрған негізгі міндеттің бірі – жақын арада – оның 

жұмысын жақсарту және арттыру. 

 

RESUME 

 

This article is devoted to the problems of the mechanism for the cultural policy implementation. It 

is noted that exactly today, when tangible results are achieved, the necessity has ripened, more than ever, 

for the bright, artistic embodiment of national spiritual values. It is necessary to have closer and more 

productive cooperation, joint research programs with major foreign international organizations of culture 

and art. Roles, goals, objectives and mechanisms of cultural policy implementation in the Republic of 

Kazakhstan have consistently been reviewed and justified in this article. 
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Роль, цели, задачи 

и механизмы 

реализации 

культурной 

политики 

Республики 

Казахстан 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам механизма 

реализации культурной политики. Отмечается, 

что именно сегодня, когда достигнуты ощутимые 

результаты, как никогда назрела необходимость в 

ярком художественном воплощении националь-

ных духовных ценностей. Необходимо более 

тесное и плодотворное сотрудничество, совмест-

ные исследовательские программы с крупней-

шими зарубежными международными организа-

циями культуры и искусства. Последовательно 

рассмотрены и обоснованы роль, цели, задачи и 

механизмы реализации культурной политики в 

Республике Казахстан. 

Ключевые слова: концепция культурной 

политики, конкурентоспособная культурная 

ментальность, национальная духовная ценность, 

национальная идея, единый координирующий 

орган, исследовательские программы, принцип 

казахстанского патриотизма, живое пространство 

культуры. 

 

 

Сегодня, когда Казахстан становится одним 

из центров мировой геополитики, центром 

уникальных политических и экономических 

инициатив (ОБСЕ, EXPO-2017), необходимо, 

чтобы его культурное развитие было таким же 

динамичным, чтобы наша страна стала одним из 

центров культуры и искусства современного 

мира. Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем 

Послании народу Казахстана 17 января 2014 года 

подчеркнул, что «следует дать новые импульсы 

развитию всеказахстанской культуры. Следует 

разработать долгосрочную Концепцию культур-

ной политики. В ней надо обозначить меры, 

направленные на формирование конкуренто-

способной культурной ментальности казахстан-

цев, развитие современных культурных 

кластеров» [1]. 

«Независимый Казахстан» как культурный 

бренд имеет печать подлинности, уникальности, 

исконности. Но мы должны наполнять его новым 

содержанием, иначе всё подлинное будет 

приписано прошлому, а современности останется 

репутация подделок, имитаций, повторения 

образцов. Приток знаний - это вызов для 

культуры. Не сталкиваясь с вызовами, культура 

обречена на дублирование прошлого, замыкание 

и деградацию. 

 

А. Мухамедиулы 
Казахская национальная 

академия искусств  

им. Т. Жургенова, доктор 

искусствоведения, профессор  
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Это и есть аналог «конкурентоспособности» в культурной сфере, важность которой 

подчеркивает Президент Республики Казахстан. Именно сегодня, когда достигнуты 

ощутимые результаты, как никогда назрела необходимость в ярком художественном 

воплощении национальных духовных ценностей. Только в пространстве культуры можно 

сформулировать и понять важнейшие императивы государства: «кто мы» и «куда мы 

идём». Культура оформляет идеологию не только на вербальном, визуальном, но и на 

духовном уровне. 

История Казахстана, как часть мировой истории, должна быть выражена в 

художественных образах, которые будут влиять на формирование международного 

имиджа нашей страны, рождать гордость в сердцах подрастающего поколения, а это – 

главный залог успеха!  

В настоящее время ощущается колоссальный международный интерес к истории, 

культуре, искусству нашей страны. Мы ответственны за то, чтобы национальная идея, в 

которой транслируются духовные ценности народа, обрела яркое и выразительное 

художественное воплощение.  

Независимый и процветающий Казахстан – лидер Центральноазиатского региона, со 

стремительно развивающейся экономикой, имеющий весомый международный авторитет 

– это в первую очередь заслуга нашего Президента. Путь, пройденный нашей страной под 

его руководством – это путь к процветанию, к созиданию. Он не был легким, но он 

показал, каких высоких результатов можно достичь, если опираться на свободный выбор 

и волю народа, если не забывать духовный опыт предков и не бояться инноваций. 

Историческая миссия Н.А.Назарбаева переломила ход истории, став судьбоносной для 

будущего Казахстана. 

К сожалению, не редко встречается отношение к сфере культуры и искусства, как к 

чему-то второстепенному, как к области развлечения, досуга. Это в корне ошибочно, и, по 

крайней мере, недальновидно. Только культура и искусство позволяют зримо 

художественно воплотить национальные духовные ценности, проявляют духовную силу и 

мощь народа, без которых страну ждет распад.  

Большая часть современных культурных событий Казахстана представляют собой 

разрозненные мероприятия, нацеленные на разовый успех. Необходима системная 

всеобъемлющая стратегия развития культуры и искусства Казахстана. 

Сложилась такая ситуация, при которой художественное образование, искусство, 

искусствоведческая наука, культура и туризм рассредоточены по разным ведомствам, 

действия которых не согласованы. Эта разобщенность сегодня становится острой 

проблемой, мешающей идеологическому и культурному развитию. Для результативной 

деятельности всех художественных коллективов, региональных театров, филармоний, 

музеев, галерей необходим единый координирующий орган, который бы целенаправленно 

культивировал и развивал лучшее, что есть в отечественном искусстве, интегрируя эти 

достижения в мировое пространство, осуществлял общее идейное руководство. 

Необходимо более тесное и плодотворное сотрудничество, совместные 

исследовательские программы с крупнейшими зарубежными международными 

организациями культуры и искусства.  

В публичном пространстве Казахстана сейчас активно обсуждается проект 

Концепции культурной политики. Этот документ появился впервые в истории нашей 

страны. Поэтому сам факт его появления очень важен и свидетельствует о многом. 

Прежде всего, о том, что Казахстан достиг определённых успехов в экономическом, 

политическом, социальном развитии, а вместе с этими успехами пришло понимание 

важности, значимости сферы культуры, как одного из главных индикаторов 

общественного благополучия. 

В современном глобальном мире только культура дает надежду на сохранение 

уникального многообразия национальных языков, образов, традиций; только культура 
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позволяет осмыслить и оценить происходящие события. Культура аккумулирует 

духовные ценности и генерирует позитивные идеи, без которых невозможно успешное 

развитие человеческого сообщества.  

Сегодня развитие культуры и культурного потенциала входит в число ключевых 

приоритетов развития многих народов и государств мира [1].  

Культура является единственной сферой, которая реально обеспечивает 

консолидацию общества на позитивной и конструктивной основе культурной 

идентичности народа.  

Современный подход к пониманию культуры обуславливает формирование новой 

социокультурной среды, в которой творческая активность становится одним из главных 

факторов успеха личности, бизнеса и государства: на передний план выходят 

креативность и конкурентоспособность. Культура обеспечивает сохранение 

традиционных моральных ценностей, укрепляет взаимное доверие между людьми, 

формирует сознание личности и общества в русле гражданской ответственности и 

духовной связи поколений и, соответственно, становится важной составляющей развития 

экономики, привлекательной инвестиционной сферой для бизнес инициатив.  

Сегодня жизненно важно выработать более глубокое понимание роли культуры в 

условиях глобальной конкуренции. Мировой опыт подтверждает, что успешное развитие 

государства зависит не только от наращивания экономического капитала, но и от капитала 

социального, формирующегося на основе культурного опыта, ценностных ориентиров, т.е. 

культурного капитала. В этом решающую роль играет культурная политика государства, 

выработанная на основе национальной идеи и принципов казахстанского патриотизма.  

В свое время М.Ю.Лотман насчитал боле четырехсот определений понятия 

«культуры» [2]. Культура – глубокое и емкое понятие, которое охватывает жизнь человека 

и общества: воспитание, образование, развитие, познание, творчество и т.д. В культуре 

сконцентрированы архетипы национального сознания, в пространстве культуры 

формулируются переживания и мысли человека. Наконец, культура - это способ 

человеческого самовыражения и самопознания. 

В зависимости от контекста культура каждый раз предстает в разном ракурсе и для 

философа, культуролога, историка, искусствоведа, политолога, лингвиста, психолога, 

экономиста, педагога понятие «культура» будет наполняться разным смыслом. И в этом 

трудность написания Концепции культурной политики. Так как в первую очередь, 

Концепция – это документ, где культуру, хочешь-не хочешь, а придется рассматривать как 

отрасль. 

С одной стороны - «все, что нельзя посчитать, тем нельзя управлять», с другой - 

управлять живой системой (а культура – это именно живая система) нельзя - можно лишь 

оказывать на нее воздействие. Эта дилемма между формальным (внешним) и идейным 

(внутренним) содержанием составляет сложность задачи разработки концепции 

культурной политики, но и является ее главным стержнем. Форма наполняется 

содержанием, но и содержание изменяет форму. 

При анализе проекта Концепции культурной политики Республики Казахстан (РК), в 

первую очередь, нужно определиться со следующими вопросами – главная цель, 

основные задачи, а также – для кого написан этот документ, что предполагается в 

результате? Попробуем последовательно рассмотреть каждый из них. 

Основная цель Концепции культурной политики РК в проекте обозначена как 

«формирование гармоничного казахстанского общества на основе единого культурного 

пространства страны, высокой духовности и конкурентоспособной культурной 

ментальности». Живое пространство культуры – необходимая среда для воспитания 

личности. А гармонично развитая личность – опора успешного государства. Не будем 

забывать, что личностное становление каждого человека начинается в семье. Поэтому так 

важно уделять внимание и создавать условия для поддержки семьи, как традиционного 
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института. С благополучия каждой семьи начинается расцвет государства. И культуре 

здесь отводится особая роль. 

Не меньшее значение в Концепции уделяется возможности равного доступа к 

культуре для каждого казахстанца, не зависимо от места его проживания и социального 

положения. Каждый ребенок в нашей стране должен получить возможность творческого 

развития, приобщения к миру искусства. Когда-то во времена советского прошлого, в 

нашей стране осуществлялось 54 тысячи концертов в год. Это значит, что музыкальные, 

театральные, творческие коллективы доезжали до каждого аула. Гораздо более активной 

была и выставочная деятельность, и кинопрокат базировался на отечественных фильмах, с 

их устойчивой ценностной ориентацией. Все это создавало единую культурную среду, 

атмосферу доверия людей друг к другу и к государству. Не идеализируя советское 

прошлое, заметим, что многое из того багажа и опыта можно было бы взять на 

вооружение и сегодня. 

В проекте Концепции содержится глубокий и обширный анализ ситуации, 

сложившейся сегодня в культурной сфере Казахстана. Он касается не только финансовой, 

организационной стороны, но и вопросов идеологии, воспитания. В Концепции 

отмечаются все проблемные точки казахстанской культуры, которые можно и нужно 

превратить в опорные точки, точки роста. Для этого в Концепции разработаны основные 

механизмы реализации культурной политики, среди которых главное место уделяется: 

совершенствованию системы управления и финансирования в сфере культуры; 

приведению нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями современных 

инновационных и интеграционных процессов в сфере культуры; совершенствованию 

инфраструктуры отрасли через развитие современных культурных кластеров. А также 

развитие образовательного и научного пространства культуры и искусства, реализация 

международных научно-исследовательских программ; широкое применение 

информационных и коммуникационных технологий в сфере культуры. 

В процессе работы над проектом Концепции культурной политики РК мы шли по 

пути «осмысления», по пути достижения согласия между официальными, творческими, 

общественными сферами в отношении приоритетности целей культурного развития, по 

пути гармонизации взаимодействия финансовых, административных, структурных, 

человеческих и творческих ресурсов для достижения синергетического эффекта – 

развитие единого многонационального культурного пространства страны. Эффективно 

соединить науку и практику, общество и личность, семью и государство в едином 

культурном пространстве - это и значит «сформировать конкурентоспособную 

культурную ментальность и высокую духовность казахстанцев». 

Богатое культурно-историческое наследие Казахстана является одним из 

первостепенных неиссякаемых ресурсов развития нации. Сегодня, когда Казахстан 

становится одним из центров мировой геополитики, центром уникальных политических и 

экономических инициатив, необходимо, чтобы его культурное развитие было таким же 

динамичным и ярким. 

В представленном проекте Концепции не только ясно сформулированы цель и 

задачи, но и предложены общие системные подходы, принципы и механизмы реализации 

культурной политики РК. Ключевое место в Концепции отводится государственной 

поддержке культуры, но наряду с этим также важно и развитие государственно-частного 

партнерства, рассматривается возможность создания Фонда поддержки культуры. Фонды 

целевого назначения – эндаументы – одна их эффективных и успешных практик 

международной культурной политики. Как показывает многолетний зарубежный опыт, 

подъем культурного развития зависит не только от государственного участия, но и 

частных инвестиций. Поэтому выстроить механизмы культурной политики так, чтобы 

сориентировать крупный бизнес на ответственность перед обществом, которая 

проявляется, в том числе, и в инвестициях в культуру, - одна из насущных задач 
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культурной политики. Принятие закона о меценатстве должно активизировать частный 

капитал в этом направлении. 

Казахстанская культура должна стать активным участником глобального 

культурного диалога, для чего в Концепции акцентируется внимание на разработке 

совместных творческих и научно-исследовательских программ и проектов с ведущими 

зарубежными культурными, исследовательскими и экспертными и образовательными 

институциями. 

К достоинствам проекта Концепции культурной политики можно отнести ее 

системный характер, при котором проблемы развития культурной сферы рассматриваются 

целостно, во всей их совокупности – от признания культуры как важнейшего фактора 

социально-экономического развития страны до свободы творчества личности и форм 

культурного самовыражения; от осознания приоритетности национального культурного 

наследия, определяющего самобытность и национальную идентичность отечественной 

культуры в глобальном мире до обеспечения равных возможностей культурного развития 

для всех граждан нашей страны. 

Одним из важных моментов культурной политики Казахстана должна стать 

интеграция отечественной культуры в мировое культурное пространство, широкое 

продвижение историко-культурного наследия Казахстана в стране и за рубежом, 

формирование собственных национальных культурных брендов. Имея такое богатейшее 

культурное наследие, уникальные шедевры древнего искусства (не только 

изобразительного и декоративного, но и архитектуры, музыки, литературы), мы обязаны 

не только сохранять и изучать его, но – проявить миру, сделать его частью мировой 

культуры. 

Успешный образ нашего государства складывается не только благодаря 

достижениям экономики и политики, но очень во многом зависит от уровня культурного 

развития. Поэтому прав наш Президент Н.А.Назарбаев, который уделяет такое 

пристальное внимание развитию национальной культуры и искусства. Очень многое уже 

сделано на этом пути: осуществляются феноменальные, грандиозные масштабные 

проекты, благодаря которым мир узнает Казахстан, как страну креативную, стремительно 

движущуюся, созидательную, как страну талантливых, позитивных, открытых людей. 

Открываются новые театры и музеи, привлекаются к национальным проектам лучшие 

выдающиеся культовые мастера мирового искусства, модернизируются прежние 

институты культуры и появляются новые (кластеры) – все это обеспечивает синтез, 

интеграцию национального и международного культурного пространства, приводит к 

духовному росту человека и общества.  

В проекте Концепции обозначены главные приоритеты развития казахстанской 

культуры – формирование культурной среды как базиса гражданского общества, 

сохранение, осмысление, интерпретация культурного наследия, ответственность сферы 

культуры за воспитание молодежи, яркое художественное воплощение национальных 

духовных ценностей, в конечном итоге – воплощение национальной идеи, укрепление 

международного имиджа страны. 

Динамика и характер изменений, которые произошли за последние десятилетия в 

нашей стране и в мире требуют пересмотра традиционных подходов и методов 

управления культурной сферой.  

Интеграция в глобальный мир способствовала трансформации многих институтов, 

включая культуру, как важнейшего фактора ускорения социальной, экономической и 

политической модернизации, обеспечивающего движение к постиндустриальному 

обществу через партнерство и диалог.  

Каждая страна, разрабатывая свою культурную концепцию, учитывает как 

универсальные принципы и подходы, так и особенности своего социокультурного опыта и 
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цивилизационного потенциала, основным стержнем которого является культурный код 

нации.  

В проекте первой в истории Казахстана Концепции культурной политики 

определены базовые культурные ценности, цели и приоритеты; сформулированы 

актуальные гуманитарные стратегии, разработаны механизмы реализации, обозначены 

принципы, в которых одним из первостепенных является изменения самой 

«управленческой философии» в культуре. Так как «пока сама культура не научится 

предъявлять обществу результаты своего труда в понятных для общества терминах, 

избавиться от «остаточного принципа» финансирования будет, мягко говоря, очень 

сложно» [3]. 

Человеческий капитал, творческий ресурс, системная государственная поддержка и 

бизнес-инициативы должны стать прочным фундаментом интенсивного развития 

конкурентоспособной культурной среды, которая в свою очередь является главным 

показателем успеха государства и общества в экономике, социальной и культурной жизни. 

Культурная политика – это основная идеологическая платформа каждого успешного 

государства, формирующая главные духовные ориентиры общества и созидательное 

начало личности. Жизнеспособность любой культурной политики диктуется своими 

рациональными целями и задачами, определяемыми видением внутренних ресурсов и 

закономерностей динамики, места и роли культуры, поддержания ее системной 

целостности, ценностного наполнения и видения перспектив развития общества. 
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ТҮЙІН 

 

Мақала мәдени саясаттың құрылымдарын жүзеге асырудағы мәселелерге арналған. Дәл 

бүгінгі күні нақты нәтижелерге қол жеткізу арқылы бұрын соңды болмаған ұлттық рухани 

құндылықтарымыздың көркемдік жарқын тұстарын жетілдірудеміз. Мәдениет және өнер салалары 

бойынша шетелдік ірі халықаралық мекемелермен жақын әрі нәтижелі түрде ынтымақтастық 

орнату қажет. Қазақстан Республикасы мәдени саясатын жүзеге асырудағы міндеттері, 

құрылымдары, мақсаты мен маңызы дәйекті түрде қарастырылған. 

 

RESUME 

 

This article is devoted to the study of creative education issues in Kazakhstan at the present stage, 

when cultural paradigms are changing. It highlightes a whole complex of problems including the 

reduction of class hours, which is unacceptable for the creative disciplines, and ultimately lead to a loss of 

connection with the master, etc. This article suggests solutions for the needs of scientific and teaching 

staff. Also, in this article there are highlighted positive and negative aspects of implementation and 

development of the multilevel credit technology as a new higher education form. Nevertheless, the reform 

of the national education system is the answer for time challenges, and it is impossible to handle without 

it. It is noted that the nearest task for the whole creative intelligentsia is improvement and enhancement. 
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Болашақ кәсіптік 

оқыту 

мұғалімдерінің 

әдістемелік іс-

әрекетін 

қалыптастыруда 

комбинаторлық 

технологияны 

пайдалану 

 

Аннотация  

Мақалада кәсіби білім беріліп жатқан 

болашақ мұғалімнің әдістемелік іс-әрекетін 

қалыптастыруда комбинаторлық техно-

логияны пайдалану мәселесі қарастырылады.  

Түйін сөздер: комбинаторлық техно-

логия, блум таксономиясы. 

 

 

Оқытудың мазмұнындағы ғылымның 

соңғы табыстары болашақ кәсіптік оқыту 

мұғалімдерінің әдістемелік іс-әрекетін 

қалыптастыруда, теориялық материал 

көлемінің артуы, оқытудың дамып келе 

жатқан сапасына қабілеттілігін жетілдіруге 

баса назар аударылуы болып отыр [1].  

Мектеп оқушыларының оқу еңбегін 

міндетті түрде мұғалімнің басқаруын, 

сонымен қатар оқушылардың дербестігін, 

олардың қызығып өз әрекетімен жасайтын 

әрекетін де керек етеді. Осыған байланысты 

кейбір педагогтер студенттердің оқу еңбегін 

ұйымдастырудың нәтижесі жемісті аяқталуы 

үшін, мұғалім оны алдымен ұсыну қажет деп 

санайды. Қазіргі жаңа әлеуметтік жағдай 

мектептің иілгіш, динамикалық, әрбір тоқырау 

мен шаблонына қарсы тұра алатындай болуы 

керек дейді. Педагогикалық тұрғыдан алған 

мұндай мәселені комбинаторлық технология 

зерттейді [2]. 

«Комбинаторлық технология» - 

инновациялардың жетістіктерін педагоги-

калық практикада қолдану немесе «КТ - бұл 

оқытудың тиімділігін арттыру мақсатымен 

білім беру үдерісін зерттеу негізінде оқу 

үдерісін жүзеге асыру және бағалау, 

бағдарламалаудың жүйелі тәсілі». Әрі қарай 

бағдарламау идеясының қалыптасуына, 

оқудың арнайы техникалық құралдарын 

жасауға байланысты «комбинаторлық 

технология» деген термин пайда болады.  

Әр түрлі пәннен оқушылардың жұмыс 

істеу ерекшеліктеріне, әдістемелік тәжіри-

бесіне шығармашылықпен қарау, жаңашыл 

тәжірибелерді жеке әдістемелерді кеңінен 

пайдалануға мүмкіндік береді [3]. Олай болса, 

мұғалімнің шеберлігін арттыруда болашақ 

мұғалімдердің жаңа технология үдерісінде 

әдістемелік іс-әрекетін қалыптастыру алға 

қойылған міндеттердің бірі. Сондықтан қазіргі 

оқыту  технологияларында  жеке тұлға ретінде 
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мұғалімнің орны ерекше болғандықтан, мұғалім жаңа технологияны меңгеріп, оқу үдерісі 

мен студенттердің оқу еңбегінде қолдануы қажет. Ал мектепте технология сабағы 

көбінесе белгілі бір бағыттағы шығармашылық деңгейде өтетіндіктен, олардың сатысы, 

әдіс-тәсілі жаңа оқыту технологиялары болуы керек.  

Комбинаторлық технологияны кәсіптік оқыту сабақтарында пайдалану үшін 

алдымен осы салада оқытылатын оқу материалдарын біліп алу қажет. Бұл мәселені жүзеге 

асыруға бізге мектептің оқу бағдарламасы көмектеседі. Ондағы оқытылатын тарауларға 

талдау жасау арқылы, біз сабаққа қажетті материалдарды анықтай аламыз. Сонымен қатар 

комбинаторлық технологияның оқыту барысын зерделеу қажет.  

Комбинаторлық технология - бұрын пайдаланылмаған, бірақ белгілі әдістеме 

элементтерін әр оқушының шығармашылық әрекетінде жаңаша құрастыру барысын 

түсіндіреді. Бұл көбінесе қазіргі өмірді пәнаралық байланыс тұрғысынан түсіндіруге 

ұмтылыс жасайды. Біз бұл тұрғыда білім беру жүйесінде оқыту үдерісін 

технологияландыру бағытын қарастырып отырмыз [4]. Яғни, бірнеше оқыту 

технологияларын бір тарауды өту барысында қалай қолданса тиімді болатындығын 

ұсынудамыз (1-суретте қарастырылған).  

 

 

Сурет 1 Блум таксономиясын жүзеге асыру моделі 

 

Оқу материалын меңгеруді әділ бағалау мақсатында біз Блум таксономиясын негізге 

алып отырмыз. Әлемде бұл жүйені негізінен оқытуда жоспарлау және оның нәтижелерін 

бағалау кезінде пайдаланады. Ағылшынның педагог-әдіскері Дж. Петти Блум 

таксономиясын жан-жақты қолдануға болады деп әділ бағасын бере білген. Мәселен, 

таксономияның алты негізгі сатысын білу мен қабілеттіліктің иерархиясы ретінде қарауға 

болады. Бұл сатыларды оқушыларға ұсынылатын тапсырмалардың деңгейі ретінде қарау 

керек. «Тапсырма» сөзі бұл арада кең ауқымда қолданылады – ол мұғалімнің сұрағы, 

жаттығуы, шығармасы, жобасы және т.б. болуы мүмкін. Мұның болашақ мұғалімдердің 

әдістемелік іс-әрекетін қалыптастыруға мүмкіндігі де мол [5]. 

Сонымен біз отандық технологиялардың ішінен жоғары сұранысқа ие болып жүрген 

технологиялардың бірі – «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесін» (ОҮӨЖ) таңдап 

алдық. Оқытудың «Үшөлшемді әдістемелік жүйесі» Қазақстан Республикасындағы 

үздіксіз білім беру жүйесінің барлық сатысындағы оқыту үдерісіне енгізу арқылы білім 

беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту Мемлекеттік Тұжырымдамасы мен 2010-2020 

жылдарға дейінгі Бағдарламаларын жүзеге асыру барысында күтілетін нәтижелерге қол 

жеткізуге болады, яғни: 1) нәтижеге бағытталған бәсекеге қабілетті сапалы білім алуға 

жағдай жасалады; 2) білім беру жүйесінің дамуын болжауға және қадағалауға 

(мониторинг жүргізуге) қолайлы жағдай туады; 3) білім беру жүйесінің сапасын әділ 

бағалайтын Ұлттық бағалау жүйесі құрылады. «Оқыту технологиясы» – тоғыз 

компоненттен тұратын ұғым: 1) үдерістің мақсаты; 2) мазмұны; 3) әдіс-тәсілдері (әдіс-

тәсілдер жиынтығы - әдістеме), 4) оқыту формасы (жекеше, жұптық, топтық, фронтальды, 

ұжымдық); 5) құралы, соның ішінде ақпараттық коммуникациялық технологиялар (e-

learning және онлайн оқытулары). Аталған бес компонент кез келген үрдіс жоспарының 

құрылымына кіреді (өндірісте, мысалы нан пісіріру технологиясы, сондай-ақ оқытуда 

БОӘ               ОҮӨЖ                     ПШТ  

 

 

 

 
     Диалог әдісі                 Зерттеушілік            КЕЙС 

 

Білім; Түсіну; Қолдану Талдау; Синтез (жүйелеу, жинақтау); 

Бағалау 
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болсын). Жоспарды тиімді түрде жүзеге асыру үшін: 6) үдерісті басқарушы (мұғалім) мен 

орындаушы (оқушының) қызығушылығын тудыратын әрекеттер қолданылады; 7) 

орындаушының (оқушының) өз бетімен танымдық қызметінің әрекеттері (қадамдары) 

орындалады; 8) басқарушының (мұғалімнің) басқару функциялары жүзеге асырылады); 9) 

нәтиже (әр тақырып бойынша әр оқушы баға алса, сабақ технологиялық амал негізінде 

өткізілген болып саналады).  

Оқу мақсаттарының негізгі категориялары:  

1) Білім; 2) Түсіну; 3) Қолдану; 4) Талдау; 5) Синтез (жүйелеу, жинақтау); 6) Бағалау. 

 

Кесте 1 Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының негізгі категориялары 

Т
ақ

ы
р
ы
б
ы

 

Б
л
у
м

 

к
ат

ег
о
р
и
ял

ар
ы

 Категориялар 

мазмұны 

Оқушы 

әрекеті 

К
р
и
те

р
и
й
л
ер

 

Дескриптор  

Ұ 

п 

а 

й 

Оқыту 

технологиялары 

мен әдістері 

 

Б
іл
ім

 

Бұл категория 

мәлiметтердi қай-

талау немесе тану 

арқылы есте қалай 

сақталғанын 

тексеруге. 

Қолданылған 

терминдерді біледі 

(есте сақтайды 

және қайталайды);  

Нақты фактілерді 

біледі. 

 

Сұрақтарға 

толық жауап 

берді 

 

3 Үшөлшемді 

әдістемелік 

жүйе (ҮӘЖ)  

 

Ұ
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ы
қ
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о
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м
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о
б
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ән
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Б
іл
ім

 

бағытталады, 

мағлұмат пен 

деректердi еске 

түсiредi. 

 Жұмыстың 

орындалу ретін 

біледі,  

 Негізгі ұғымдарды 

біледі;  

 Ережелерді, 

қағидаларды біледі.  

Б
іл
ім

 к
ө
л
ем

ін
 

зе
р
д
ел

еу
 

    

Сұрақтарға 

жауап толық 

емес 

2 

Сұрақ толым-

сыз, жауап 

толымсыз 

1 

Тапсырма: Түсініктер, ұғымдар мен атауларды қайталау, олардың қолдану тәртiбiн айту. 

Деңгейлер: Таным мен ойлау деңгейі – төмен деңгей. 

Т
ү
сі
н
у
 

Оқулық мәтінін 

және сабақтан 

тыс оқу материал-

дарын игерту. 

Сөзбен келтіріл-

ген материалды 

математикалық 

ұғымдарға өзгер-

теді; Берілген 

ақпарат бойынша 

болашақта туын-

да-луы ықтимал 

жағдайларды 

сипаттайды. 

 Фактілерді, 

ережелерді, 

қағидаларды 

түсінеді;  

 Сөзбен 

келтірілген 

материалды, 

схемалар, 

графиктер, 

диаграммаларды 

түрлендіреді. 

  

Т
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ы
п
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ң
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ас
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д
ея

сы
н
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у
 Тапсырманы 

толық 

орындады 

3 Белсенді оқыту 

әдістері  

 

 Қателіктері 

болды 

2 

Мүлдем 

орындай 

алмады 

1 



 

 

102 

 

 

Тапсырма: Трансляция – оқу материалын бір «тілден» екінші «тілге» ауыстыру (мысалы, 

есептеу формуланы сөзбен айтып беру; сөзбен келтірілген мәліметті кесте, схемамен көрсету, 

т.б.); 

Интерпретация  – оқу материалын «өз сөзімен» түсіндіру, қысқаша баяндау; 

Жорамалдау – оқу материалдары бойынша әңгіменің әрі қарай не туралы болатындығын, 

оның салдары мен нәтижелерін болжау 

Деңгейлер: Таным мен ойлау деңгейі – орта деңгей. 

 

 

Қ
о
л
д
ан

у
 

Тақырыпқа сәйкес 

тапсырма орын-

дау, дағдысын 

қалыптастыру. 

Бұл категория оқу 

материалын нақты 

жағдайда және 

мүлдем жаңа 

ситуацияда қолда-

нуды меңзейді. 

Мұнда ереже-

лерді, әдістерді, 

ұғымдарды, 

заңдарды, қағи-

даттарды, теория-

ларды, практика-

лық тұрғыдан 

қолдану кіреді.  

Ұғымдар мен 

қағидаларды жаңа 

жағдайларда 

қолданады; 

- Заңдар мен теория-

ларды практикалық 

тұрғыдан нақты 

ситуацияларда 

қолданады; 

- Әдіс немесе жұ-

мыс ретін дұрыс 

қолданатындығын 

көрсетеді. 

Оқу нәтижелері 

түсіне деңгейіне 

қарағанда мате-

риалды тереңірек 

игеруді талап етеді. 

Іс
-т
әж
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ы
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н
 қ
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ы
п
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ст
ы
р
у
 Толық 

қалыптасқан 

3 Белсенді оқыту 

әдістері  

 

Кейс әдісі, 

технологиясы 
  

толық емес 2 

қиын 1 

Тапсырма: Жасап көр; кесте, график жаса; қолдану мақсатын түсіндір; тапсырманы бірнеше 

тәсілмен шеш, берілген гипотезаны тексер. Деңгейлер: Таным мен ойлау деңгейі – орта 

деңгей. 

Т
ал

д
ау

 

Алған білімін 

нақтылау. Бұл 

категория оқу 

материалының 

мазмұнын 

сезінумен қатар 

оның ішкі 

құрылысын 

қалайша 

құралатындығын 

меңзейді. 

Жасырын (көзге 

көрінбейтін) 

жәйттерді ашады; 

- Ойдың өрбуінен 

қателер мен 

олқылықтарды 

айқындайды, 

- Фактілер мен 

олардың 

салдарының арасын 

ажыратады; 

- Ұсынылған 

фактілердің 

маңыздылығын 

айқындайды. 
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 Диалог 

құрып, 

қорытынды 

жасайды 

3 Диалог әдісі  

Диалог-ертегі 

«Сұрақ-жауапқа 

құрылған хат» 

өзара бірлесе 

оқыту 

Зерттеушілік 

әдісі 

Этнопедагогика-

лық технология 

Педагогикалық 

шеберханалар 

технологиясы. 

 

Тек диалог 

құрайды 

2 

Жұмысқа 

қатыспайды 

1 

Тапсырмалар: Құрылымы қандай? Салдары неде? Топтастырыңыз; салыстырыңыз; себебін 

талдаңыз. Деңгейлер: Таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей. 

С
и
н
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ү
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, 
ж
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у
 Оқу материалы-

ның элемент-

терінен жаңашыл 

сипаттан бүтінді 

(нәтижені) 

құрастыру. Жаңа 

нәтиже ретінде 

- Шығармашылық 

тұрғыдан кішігірім 

үлгілер 

дайындайды; 

- Тәжірибе 

жасаудың өзіндік 

жоспарын ұсынады; 
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ағ
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у
 қ
ұ
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р
ет
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Толық 

шықты 

3 Проблемалық 

оқыту әдістері, 

Этнопедагогикал

ық технология, 

Педагогикалық 

шеберханалар 

технологиясы. 
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оқу материал-

дарын мүлдем 

өзгеше реттейтін 

хабарлама (баян-

дама), жұмыс 

жоспары, схема-

ларды атауға 

болады. Мұндай 

оқу нәтижелері 

жаңа мазмұн мен 

жаңа құрылым-

дарды жасап 

шығаратын 

шығармашылық 

әрекеттерді 

қолдануды талап 

етеді. 

- Қандай да 

болмасын 

проблеманы шешу 

үшін өз білімдерін 

шығармашылық 

пен қолданады. 

 

   

 

Қиналды 2 

Шыға 

алмады 

1 

 

Тапсырмалар: Өз шешіміңізді табыңыз, алгоритм құрастырыңыз, баламасын табыңыз, 

бөліктерден құраңыз, жүйелестіріңіз, зерттеңіз. Деңгейлер: Таным мен ойлау деңгейі – 

жоғарғы деңгей 

Б
ағ

ал
ау

 

Оқу материалы-

ның маңызын 

анықтау, ол 

туралы өзіндік 

пікір келтіру, 

ойын білдіру. Бұл 

деңгей алдыңғы 

категориялардың 

оқу 

нәтижелелеріне 

қол жеткізуді 

меңзейді. 

Оқу материалы 

құрылымының 

логикасын жазбаша 

түрде бағалайды; 

- Ішкі немесе 

сыртқы 

критерийлерге 

сүйеніп, оқу 

материалының 

маңыздылығын 

айқындатады; 

- Жасалған 

шешімдер мен 

қорытындылардың 

берілген фактілерге 

сәйкестігін 

анықтайды. 

Л
о
ги

к
ал

ы
қ
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й
ы

 
Креативті 3 Білім алушылар 

өздерінің 

оқудың қандай 

сатысында 

тұрғанын, 

қандай бағытта 

даму керек және 

қажетті дең-

гейге қалай жету 

керек екендігін 

анықтау үшін 

оқушылар және 

олардың 

мұғалімдері 

қолданатын 

мәліметтерді 

іздеу және 

түсіндіру 

үдерісі. 

Ойы жүйелі, 

тың ойы емес 
2 

Жалпыға 

ортақ ой 
1 

 Деңгейлер: Таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей. 

 

Оқытуды диалогтік әдіспен дамытудағы сұрақтардың маңызын қарастыратын 

болсақ, сұрақ қою арқылы мұғалім: оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы 

сөйлеуге ынталандырады, оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін 

анықтайды, білімге құштарлықты дамытады және зерттеуге ынталандырады, оқушыларға 

білімін қалыптастыруға көмектеседі. Диалог барысында оқушылардың жадын 

белсендіруге көмектесетін репродуктивті сұрақтар қойылады [6]. «Педагогикалық 

шеберханалар технологиясы» (ПШТ). Шеберхана – оқыту үдерісін ұйымдастырудың 

өзгеше бір түрі (формасы). Бұл оқу үдерісінің өзгені түрі, Француз ғалымдары 

(психологтер, педагогтер, философтар) ұсынған. Оның негізін құраушылар: 

П.Ланжевский, Анри Валлон, Жан Пиаже және т.б. Белсенді оқыту әдістері (БОӘ). Жеке 

тұлғаның белсенділігін және өзіндік дамуын оятуға бағытталған жүйе бұл белсенді оқыту 

әдістері. Бұл өзіне жартылай-зерттеу әдіс, проблемалық түсіндіру, зерттеу әдістерін 
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кіріктіруге ұмтылдырады, оқушыларды белсенділігін арттыру мотивациясын негізге 

алады [7].  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы использования комбинаторной технологии в 

формировании методической деятельности будущего учителя профессионального обучения. 

 

RESUME 

 

In the article there are examined questions about the uses of combinatory technologies in forming 

of methodical activity of a future teacher of the vocational training. 
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Критериалды бағалау 

технологиясының 

болашақ кәсіптік 

оқыту мұғалімдерінің 

әдістемелік 

іс-әрекетінде алатын 

орны 
 

Аннотация 
Оқыту үдерісі көптеген міндеттерді талап 

етеді. Оның біреуі – баға қою. Бағалаудың ең 

маңыздысы мұғалімнің әділ болуы. Сондықтан, 

мұғаліммен қатар студенттің де баға қою 

мәселесінен тыс қалмай, жауапкершілігін арта 

түскенін қалаймыз. Бағалауда студенттердің де 

пікіріне құлақ салған жөн. Бұл - жұптардың 

өзара және өз-өздеріне баға беру арқылы 

жүзеге асады. 

Түйін сөздер: критерийлі бағалау 

технологиясы, білім жетістігі, өзара және өз-

өздеріне баға беру, тапсырмалар. 

 

 

Он екі жылдық білім беру тұжырым-

дамасы мен оның білім беру мазмұнын 

құрастыру және талқылау кезеңдері аяқталу 

барысында білім алушылардың білім жетістігін 

бағалау жүйесі анықталып, оны қоғамның 

зиялы және педагог қауымы қызу талқылауға 

кірісе бастады. Бұл критериялар бойынша білім 

алушыларға білім беру тұлғалық - іс-әрекеттік 

парадигма (үлгі) арқылы жүзеге асырылуын 

көздейтінін және білімді толық меңгеру 

технологиясын қолдануды ұсынады [1]. Осы 

білімгерлердің білім жетістігін бағалау 

жүйесіндегі әдіснамалық және теориялық 

зерттеулерде қарастырылды, оның сапалы және 

орнықты дидактикалық мүмкіндігін талдап 

көруді орынды көрдік. 

Біздің еліміздің білім беру жүйесіндегі 

жаңартудың жан-жақты ауқымдағы үдерісі 

жекелей-әрекеттік оқытуды іске асыру 

жолымен сапалы нәтижеге жетуге кепілдік 

беретін тиімді бағалау жүйесін оқыту үдерісіне 

енгізуді көздейді. 

Білім берудің мемлекеттік бағдарлама-

сында білім беру ісінің құрылымы мен 

мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне 

байланысты бүгінгі заман талабына сай білім 

беру жүйесінің халықаралық талаптарға сай 

дамыту міндеті тұр. Бұл міндетті жүзеге 

асырудың бірден-бір жолы педагог 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесін 

жаңашаландыру, яғни өмір бойы үздіксіз білім 

алуға көшу. 

Қазіргі уақытта мұғалімнің алдында 

тұрған жауапты міндет – білім алушыға 

тиянақты білім беру. Оқыту үдерісінде білім 

алушылардың әрқайсысына жеке тұлға  ретінде 
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қарап, өздеріне деген сенімін туғыза білу, білім алушының білімге ынтасын көтере білудің 

маңызы ерекше. Озық ойлы, тапқыр да, нәзік сезімтал, пайымды шәкірттердің іскерлігін, 

мүмкіндігін ескеріп, бағыт - бағдар беру, ой - өрісін дамытатындай логикалық ой тастау 

әрбір ұстаздың міндеті.  

Осы заманғы әрбір жас маман тек дайын білім жүйесін қабылдап, оны қайталап 

қолдануға ғана емес, сонымен қатар күрделі стандартты емес мәселелерді шешу үшін 

қажет болатын шығармашылық қызметті де орындауға әзір болуы керек.  

Қазақстанда жоғары білім беру стандарттарын енгізумен қатар, ғылыми негізделген, 

студент білімін бағалайтын және бақылайтын диагностикалық әділ жүйені ұйымдастыру 

да - өзекті мәселенің бірі. Басқа сөзбен айтқанда білім беру жүйесінде студент пен 

оқытушы әрекеті барысында студент білімін әділ бағалау үшін қолайлы жағдай туғызу 

керек. Білімді бақылау және бағалаудың әдіснамасын құрып, жалпы қағидаларын анықтау 

мәселесі - қазіргі таңда оқытушылар арасында қызу талас туғызып отырған мәселенің бірі. 

Мұндағы, күтер нәтиже: қазіргі қоғам талабына сай әлеуметтік бейімділігі жоғары, 

мәдениетті, ұлттық тәлім – тәрбие алған, білімі мен біліктерін өмірде пайдалана алатын, 

жан – жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу. 

Соңғы кезге дейін Қазақстанның оқу орындарында қолданылған, білім сапасын 

бағалайтын жүйе - бес балдық баға шкаласы болды. Мектептерде осы шкала әлі сақталған. 

Мұндай баға шкаласы тек сессия уақытында ғана емес, ағымдағы білім деңгейін 

бақылауда да қолданылды. Аталған мәселені шешу үшін қазір жұмыс жасап жатқан және 

келешекте жұмыс жасайтын 12 жылдық бейіндік мектептерде оқытудың мақсатына, 

міндетіне және күтілетін нәтижесіне сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың жаңа жүйесін енгізу қажеттілігі туындады. Сондықтан жаңа тұрпатты 

мектептерде жұмыс жасайтын болашақ педагогтар Критериалды баға технологиясын 

меңгеруі тиіс. 

Бітіруші мамандардың заманауи мектептегі жаңаша бағалау жүйесін меңгеруін 

қамтамасыз ету мақсатында 2013-2014 оқу жылынан бастап 5В012000- кәсіптік оқыту 

мамандығының оқу жоспарына «Критериалды бағалау технологиясы» пәні енгізілді.  

Кафедрада 1 кредит көлеміндегі «Критериалды бағалау технологиясы» пәнінің Оқу-

әдістемелік кешені әзірленді. Пәннің мазмұны педагогикалық технология ретіндегі 

бағалау теориясы мен әдістемелерінің негіздері, Қазақстан Республикасының 12 жылдық 

білім беру Концепциясының, Бейіндік оқыту тұжырымдамасының, Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына 

сай бағалау талаптарын, сонымен қатар әр мамандықтың өзіндік ерекшеліктерін ескере 

отырып, бағалауға мүмкіндік беретін критерийлер жасау тапсырмаларынан тұрады.  

Пәнді оқыту мақсаты – болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің білімге деген 

қызығушылығын арттыра отырып, әрбір студенттің оқудағы күтілетін нәтижеге қол 

жеткізудегі жеткен табыстарын жан - жақты және әділ бағалай білу. 

1. Кәсіпке оқытудың әр кезеңіндегі білімдерін бағалау жөнінде студенттерге нақты 

түсінік беру; педагогтың сабақты ұйымдастыруы мен материалдық жабдықтауы, оларды 

жоспарлау жұмыстарын бағалау және оларды сабақтан тыс, сыныптан тыс және мектептен 

тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен басқаруда ескеру. 

2. Білім алушылардың пәндік білім, білік, дағдыларын және адамгершілік 

нормалары бағдарлы, жалпы адами және ұлттық құндылықтар тұрғысындағы іс - әрекет 

тәсілдерін меңгеру бойынша жетістіктерін көрсететін нақты нәтижелерді бағалау.  

3. Білім алушылардың білім жетістіктерін бағалау. 

Білім алушының оқу іс - әрекеттері тәсілдерін саралау үш деңгей аясында жүзеге 

асыру мәселесін қарастыру. Критерийлік – бағдарланған шкала нақты оқу үдерісі аясында 

білім, білік және құзырлықтарды берілген деңгейіне қаншалықты қол жеткізетіндігін 

анықтауға мүмкіндік беретін білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау құралы болып 

табылатынын ескеру. 
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4. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың объективтілігін қамтамасыз 

етуде білім берудің белгілі бір деңгейдегі білім беру стандарты аясындағы әрбір пәнді 

оқытуда орындалатын оқу іс - әрекетінің барлық түрінен алған ұпайларын жинау арқылы 

қол жеткізіледі. Бағаның объективтілігі білім алушылардың білімін және олардың іс - 

әрекеттерінен күтілетін нәтижелер жүйесі негізінде оқушының оқу жетістіктерінің 

деңгейін анықтау. 

5. Өз жетістіктерін бағалау - өзін - өзі тексеру мен бақылау, өзінің іс - әрекетін сыни 

тұрғыда бағалау, қателерді айқындау және оларды жоюдың жолдарын табу, сондай – ақ 

бағалау критерийлерін анықтай алу болып табылатын білім алушылардың өз іс - 

әрекеттерінің нәтижелерін алдын - ала өзіндік бақылауын ескеру. 

Пәнді оқыту барысында келесі білім мен іскерліктерді меңгереді: балл жинау оқу 

жетістіктерін бағалауды даралауды жүзеге асыруға, белгілі бір уақыт аралығында 

жинақталған балдардың қосындысы көрініс табатын және оқу портфолиосы формасы 

түрінде жүзеге асырылатын білім, білік, дағдыларын мүмкіндіктеріне, қалауларына және 

қабілеттеріне қарай тереңдетуге, кеңейтуге және оның өзінің дамуының жеке 

траекториясын өз бетінше таңдауына мүмкіндік жасау. Нәтижесінде білім алушылардың 

өздері, олардың ата – аналары белгілі бір уақыт аралығындағы жетістігін салыстыра 

отырып, оның жеке даму динамикасын тұрақты қадағалауға мүмкіндік алады.  

Пәнаралық байланысы: Педагогика. Кәсіби педагогика. Психология. Кәсіптік оқыту 

әдістемесі. Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру. 

«Бағалау» термині «жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққандығы 

кездейсоқ емес, себебі бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не айтып, не 

істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін немесе 

тәртібін мұқият бақылауы болып табылады [2].  

Бағалау – одан арғы оқу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың 

нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін 

қолданылатын термин.  

«Бағалау» (appraisal) сөзі тағы басқа мағыналарды білдіреді. Ол бағалау әрекетін, 

бағалау қорытындысын, немесе зерттеу нәтижесі бар есептің мағынасын білдіруі мүмкін. 

Бағалау - бірде бастапқы деректерден бірдей қорытынды, нәтиже шығатын ғылым. 

Бағалаушы – белгілі бір обьектіге бағалау жүргізуге арнайы білімі бар маман. 

Бағалаушының және бағалаудың анықтамасын қарастырайық: 

Бағалау мақсаты – құн туралы қорытынды жасау, 

Бағалаушының мақсаты – мақсаты анық белгіленген бағалауға қорытынды жазған 

кезде тәуелсіз және үшінші жақ етінде әрекет ету. 

Критерий - ұсынылған талаптарға сәйкес бір нәрсені бағалау бойынша шешім 

қабылдау ережесі, негіздемесі және белгісі. Әр критерийдің дискрипторы болады, онда 

оқу тапсырмасының орындалу нәтижесінің дұрыстығы туралы нақты түсінік беріледі. 

Дискрипторға сәйкес бағалау оқушының қойған мақсатына жетуін анықтайды [3]. 

Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі: 

 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы; 

  анық, айқындылығы; 

  бағаның әділдігі; 

  өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі 

«Критериалды бағалау технологиясы» пәнінің мазмұны студенттердің білім 

деңгейінің жетістігін бағалау 5 критерий (А,В,С,D,F) бойынша құрастырылды. Әрбір 

критерий тапсырмалары жүйелі орындауға бағытталған. «Тапсырма» сөзі бұл арада кең 

ауқымда қолданылады – ол мұғалімнің сұрағы, жаттығуы, шығармасы, жобасы және т.б. 

болуы мүмкін. Бағалау үдерісіндегі критерий түсінігі, мазмұны ондағы қолданылатын 

тапсырмалар мен әдістер келесі 1-кестеде келтірілген. 
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Кесте 1 Бағалау критерийлері  

 

Критерий Әріп 

тік 

жүйе 

Мазмұны Білім 

алушылардың 

когнитивтік іс – 

әрекеті 

 

Тапсырмалар, 

Бақылау әдістері 

Білім  А Меңгеретін және 

берілетін білім 

негіздерінің 

критерийі 

Білім алушылар 

мен мұғалім 

Тест тапсырмалары; 

терминдер мен 

ұғымдарды жатқа айту; 

анықтамалар мен 

атауларды қайталау, 

олардың қолдану 

тәртiбi 

Түсіну  В Білімді қабылдап, 

түсіну критерийі 

Студенттердің 

белсенділігі 

 

Ойды қозғау және 

аяқтау; графикті, 

суреттерді түсіндіріп 

беру 

Қолдану  С Алған білімді 

қолдану критерийі 

Студенттің 

шығармашылығы 

 

Шығармашылық оқу 

тапсырмалары, жеке - 

дара жұмыс жасау 

мақсатын түсіндіру; 

берілген болжамды 

тексеру 

Жинақтау  

 

D Білімді жай 

қабылдамай, 

талдап, саралап 

салыстыру 

критерийі 

Білім алушының 

өз іс – әрекеті мен 

белсенділігі  

Білімді жүйелеу және 

білімді топтастыру; 

салыстыру 

Талдау  

 

 

F 

Алған білімнен 

жаңа өнім жасап 

шығару критерийі 

Білім алушының 

өз іс – әрекеті мен 

белсенділігі 

Талдау, шешімін табу, 

алгоритм құрастыру, 

жүйелеу, зерттеу 

Баға 

(сыни 

өзіндік 

пікір) 

Өз пікірін білдіріп, 

сынап, жоққа 

шығару, 

мақұлдамау 

критерийі 

Білім алушылар 

мен мұғалім 

Нәтиже шығару 

    

 

Мұндағы: түсіну, жинақтау, талдау – бұл категориялар ойлау үдерісінің 

операциялары және танымның әдістері болып саналады. Ал, болашақ кәсіптік оқыту 

мұғалімдерінің әдістемелік іс-әрекетінде - бұл білім нәтижесін алуға ықпал ететін бағалау 

критерійлері болып саналады. Бұл тұста Б.Блум таксономиясын қолдану болашақ кәсіптік 

оқыту мұғалімдерінің әдістемелік іс-әрекеттерін шыңдай түсуге жол салады, атап айтсақ, 

аса сезгіштік, ой ұшқырлығы, жаңаға ұмтылушылық, шығармашылық қабілеттер, өзіндік 

ой – пікірлерге тұра білу, өзіне сын көзбен қарау, қисын ойлау, жаңаны сезгіштік, 

күмәншілдік, әр нәрсеге күмән келтіру [4]. Б.Блум таксономиясының негізінде болашақ 

мұғалімдердің креативтілігі, шығармашылық дербестілігі қалыптасады деп білеміз. 

Өйткені, кәсіптік оқыту үдерісінде болашақ мамандардың алған білімдерін 

шығармашылық деңгейге жетелеу, өнімді тәсілдермен жүзеге асады. Б.Блум 

таксономиясының ұтымдылығы да сонысымен ерекшеленеді (Кесте 2). 
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Кесте 2 Блум таксономиясы бойынша бағалау критерийлерінің мазмұндық сипаты 

 

Бағалау 

критерийлері 

Мазмұндық сипаты 

Білім Бұл категория мәлiметтердi қайталау немесе тану арқылы есте қалай 

сақталғанын тексеруге бағытталады, мағлұмат пен деректердi еске 

түсiредi. 

Түсіну Оқу материалын түсінгендіктің ретінде келесідей әрекеттерді 

атқаруды атауға болады: Трансляция – оқу материалын бір «тілден» 

екінші «тілге» ауыстыру (мысалы, сөзбен келтірілген мәліметті 

кесте, схемамен көрсету, т.б.); Интерпретация – оқу материалын «өз 

сөзімен» түсіндіру, қысқаша баяндау; Жорамалдау – оқу 

материалдары бойынша әңгіменің әрі қарай не туралы 

болатындығын, оның салдары мен нәтижелерін болжау. 

Қолдану Бұл категория оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа 

ситуацияда қолдануды меңзейді. Мұнда ережелерді, әдістерді, 

ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды, теорияларды, практикалық 

тұрғыдан қолдану кіреді. Оқу нәтижелері түсіне деңгейіне қарағанда 

материалды тереңірек игеруді талап етеді. 

Жинақтау Оқу материалының құрылымы анық көрінуі үшін оны құрамдас 

бөліктерге бөлу. Бұл категория оқу материалының мазмұнын 

сезінумен қатар оның ішкі құрылысын қалайша құралатындығын 

меңзейді. Оқу материалының элементтерінен жаңашыл сипаттан 

бүтінді (нәтижені) құрастыру. 

Талдау  Жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын мүлдем өзгеше реттейтін 

хабарлама (баяндама, т.б.), жұмыс жоспары, схемаларды атауға 

болады. Мұндай оқу нәтижелері жаңа мазмұн мен жаңа 

құрылымдарды жасап шығаратын шығармашылық әрекеттерді 

қолдануды талап етеді. 

Баға (сыни 

өзіндік пікір) 

Оқу материалының маңызын анықтау, ол туралы өзіндік пікір 

келтіру, ойын білдіру. Бұл деңгей алдыңғы категориялардың оқу 

нәтижелелеріне қол жеткізуді меңзейді. 

  

Кесте 3  Критерий бойынша білім алушылардың білім жетістігін бағалауға арналған  

дескрипторлар 

 

Критерий Дескрипторлар 

F  Бағдарлама материалы бойынша білімдер жоқ; оқу бағдарламасының негізгі 

материалын білмеу; дөрекі қателерді жіберу. 

D  

 

Жауап негізінен дұрыс, бірақ толық емес; бағдарлама материалын терең 

түсінбейтіні байқалады; басымды идеялар мен теориялық қағидаларды 

баяндау барысында жеке қателіктер жіберіледі 

С Материалды тек репродуктивті баяндай алатыны байқалады; дербес 

қорытындылар мен тұжырымдар жасай алмайды. 

В Жауап толық, дұрыс, негізгі идеяларды білетіні көрінеді; оқыған заңдардың 

қағидаларын білу, қоғамдық құбылыстарды дұрыс бағалау. Нақты 

материалды, негізгі түсініктерді және заңдылықтарды білу. Периодтық 

баспадан және басқа пәндерден материалды қосымша қолдану. Дәлелдей 

білу, аргументтер келтіру, қорытынды, тұжырымдар және қарсы пікірлер 

бере білу. Бірақ баяндау барысында басымды емес қателіктерге әкелетін 

мәліметтердің болуы. 
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А Жауап толық, дұрыс, негізгі идеяларды білетіні көрінеді; оқыған заңдардың 

қағидаларын білу, қоғамдық құбылыстарды дұрыс бағалау. Нақты 

материалды, негізгі түсініктерді және заңдылықтарды білу. Периодтық 

баспадан және басқа пәндерден материалды қосымша қолдану. Дәлелдей 

білу, аргументтер келтіру, қорытынды, тұжырымдар және қарсы пікірлер 

бере білу. 

  

Мектеп жағдайына тоқталсақ [5]: Бағалау критерийлері мазмұнның күрделілік 

дәрежесіне тікелей бағынышты және тапсырмалардың күрделілігіне сәйкес 

квалиметриялық амал (сапаны өлшеу амалы) негізінде қойылған баға ғана білім 

сапасының нағыз әділ көрсеткіші бола алады: егер оқушы үш деңгей тапсырмаларын 

біртіндеп: толық және 75 пайыздан төмен емес көрсеткішпен дұрыс орындаса «өте 

жақсы», алғашқы екі деңгей тапсырмаларын ғана дұрыс орындаса – «жақсы», тек бірінші 

деңгей тапсырмаларымен шектелсе – «қанағаттандырарлық» деп бағаланады (төмендегі 4-

кестеге назар аударыңыз):  

  

Кесте 4  Әр пән бойынша білім алушының білім жетістігін өлшейтін бағалау  

критерийлері 

Деңгейлер Критерийлер Білім жетістіктерінің 

ең жоғарғы өлшемі 

1-деңгей Білімі: тек ақпараттық сипаттағы мазмұнды 

«біледі», қайтадан айтып бере алады. 

Біліктілігі: үлгі бойынша «қолданады». 

5 балл, немесе 

«сынақтан өтті» 

2-деңгей Білімі: а) ақпараттың себеп-салдарын «түсінеді», 

б) «талдау» жұмыстарын жасай алады. 

Біліктілігі: өзгертілген жағдайда «қолданады». 

+4 балл = 9балл 

3-деңгей Білімі: алған білімін «жинақтай» алады. 

Біліктілігі: өмірде кездесетін проблемалық 

жағдаяттарды шеше алады (рефлексия жасай 

біледі). 

+3 балл = 12 балл 

Барлығы  12 балл 

Баллды бағаға айналдыру шкаласы: 

 11-12 балл – бағасы «5» (90%-100%); 

 7-10 балл - «4» (75%-89%); 

 5-6 балл - «3» (69%-74%); 

5 баллдан төмен – «сынан өтпеді» (ешқашан «2» қойылмайды, себебі сынақтан өтуге 

міндетті). 

Мұндай мазмұнның күрделілігіне сәйкес бағалау бойынша ұйымдастырылған жаңа 

сипаттағы оқыту үлгісін барлық типтегі мектептерге енгізу арқылы ауылдың да, қаланың 

да жалпыға бірдей орта білім беретін мектептері мен элитарлы мектептердің арасындағы 

айырмашылықтарды жою мәселесі шешімін табады: барлық оқушы барлық пәндерден 

бірінші деңгейдің тапсырмаларын толық орындап, «сынақтан өтуге міндетті» 

болғандықтан жүз пайыздық үлгерімге қол жеткізеді. Яғни Ұлттық Бірыңғай Тест 

тапсырмалары көбіне ақпараттық мазмұнда болатындықтан, оқушылар ең жоғары балл 

жинауға кепілдік алады; жеке басының қабілетіне сәйкес бағыттағы пәндерді толық және 

терең меңгеріп жүйелі түрдегі берік білім алуына қолайлы жағдай туады. Дарынды 

оқушылар барлық пәндерден төртінші шығармашылық деңгейден көрінетін болады. 

Сонымен қатар, біріктірілген сыныптары бар шағын комплектілі мектептердің де өзекті 

мәселелері шешімін табады. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Среди основных требований к учебному процессу немаловажное значение имеет оценка 

успеваемости обучающихся. При этом особое внимание уделяется правильному оцениванию 

успеваемости студентов, где и студенты должны принимать непосредственное участие, 

чувствовать ответственность и их мнение также имеет определенное значение.  

 

RESUME 

 

Among the main requirements of the educational process - there is assessment of students. 

Particular attention is given to the correct evaluation of students' progress, where the students are 

expected to be directly involved, to feel responsibility and their opinion also has a certain importance.  
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Аннотация 

В данной работе представлены теоретические 

аспекты организации образовательной деятель-

ности в социальных сетях интернета. В статье 

выделены основные принципы работы и ключевые 

характеристики коммуникации в социальных сетях, 

образовательные возможности социальных сетей, 

модель дистанционно-интерактивного обучения на 

основе использования социальных сетей как 

педагогического инструмента. 
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образовательный процесс, учебная деятельность 

 

 

В настоящее время нашу жизнь трудно 

представить без интернета, без информации, он 

охватил весь мир и все сферы нашей 

жизнедеятельности. Практически каждый человек 

на Земле теперь имеет возможность выхода в 

ресурсы глобальной сети. Сильное развитие веб-

технологий и их влияние на современное общество 

привело к изменению традиционных сфер 

коммуникаций, изменению способов и форм 

коммуникации в интернете. Интернет стал 

площадкой для безбарьерной передачи и обмена 

информацией, знаниями и общения людей разных 

городов и стран. Еще несколько лет назад такие 

современные средства коммуникации, как 

электронная почта и теле-конференции 

первоначально решали в основном задачи делового 

характера, сейчас же с их развитием расширились 

возможности осуществления интернет-

коммуникации: гостевые книги, форумы и блоги. 

Сегодня мы наблюдаем, что наиболее 

универсальным инструментом общения и самым 

популярным сервисом для большей части 

интернет-аудитории становятся социальные сети. 

Все чаще пользователи выходят в интернет, чтобы 

зайти на персональную страничку в социальных 

сетях, которых в мире насчитывается более 150. 

Стремительный прогресс и постоянное 

обновление в области информационных техно-

логий дает возможность использовать возможности 

интернет технологий в качестве эффективного 

средства обучения. При использовании глобальной 

интернет сети происходит формирование 

информационно-образовательной среды, которая 

позволяет в полной мере реализовать современные 

технологии обучения. В этих условиях тема 

использования социальных сетей как педагоги-

ческого инструмента становится крайне 

актуальной.  
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В российских диссертационных исследованиях и научных статьях педагогический 

потенциал социальных сетей рассматривается с разных позиций: как средство 

коммуникации и обучения участников образовательного процесса (Григорян М.С.), как 

средство информатизации образования и развития дистанционного обучения, а также как 

средство воспитания (Смышляева Е.В.). Н.В. Матрехина рассматривает качественные и 

количественные характеристики социальной сети как субъективный образ 

межличностных взаимодействий и ее временную динамику. А.А. Алтуфьева 

разрабатывает методические основы организации обучения информационной 

безопасности на базе телекоммуникационных ресурсов сети интернет. 

Далеко не полный перечень анализируемых нами исследований дает представление 

о широком применении информационных технологий, социальных сетей, как одного из 

видов интернет-технологий в образовательном процессе школы и вуза. При достаточно 

широком спектре исследуемых аспектов использования образовательного потенциала 

социальных сетей, при возрастающем интересе педагогов и ученых к информационным 

технологиям обучения можно констатировать также, что в интересующем нас аспекте на 

практике еще не уделяется должного внимания применению социальных сетей для 

внеаудиторной (внеурочной) образовательной деятельности студентов и школьников. 

Следовательно, возникает проблема, которая определяется несоответствием между 

высоким уровнем значимости средств интернет технологий в образовательном процессе и 

недостаточным уровнем использования их возможностей в системе подготовки студентов 

и школьников; между необходимостью внедрения в образовательный процесс новых форм 

и методов обучения на практике и недостаточной разработанностью модели сетевого 

обучения студентов. Наличие этих противоречий и определило актуальность избранной 

нами темы исследования. Целью исследования является выявление и анализ 

образовательного потенциала социальных сетей интернета.  

Для достижения цели исследования были использованы следующие методы 

исследования: когнитивно-обобщающие (теоретический анализ научно-методической 

литературы по проблеме исследования, исследование различных технологий поколения 

Web2.0); диагностические (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 

тестирование);   качественно-количественный   анализ   и   сравнение   полученных 

данных. 

Термин «социальная сеть» был введён до появления интернета и современных 

интернет-сетей в 1954 году социологом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом в 

работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе», который вышел в 

сборнике «Человеческие отношения». В своей книге он определил социальную сеть 

следующим образом: «Каждый человек имеет определенный круг друзей, а эти друзья 

имеют, в свою очередь, собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека знают 

друг друга, другие – нет. Я нашел удобным говорить о такого рода полях как о сетях. Под 

этим мне видится система точек, некоторые из которых соединены между собой. Точками 

этой системы являются люди, а линии соединения этих точек указывают, какие люди 

взаимодействуют друг с другом» [1]. В обычном понимании социальная сеть - это 

сообщество людей, связанных общими интересами, общим делом или имеющих другие 

причины для общения между собой. 

В интернете социальная сеть - это программный сервис, площадка для 

взаимодействия людей в группе или в группах. Применительно к интернету это 

виртуальная сеть, являющаяся средством обеспечения сервисов, связанных с 

установлением связей между его пользователями, а также разными пользователями и 

соответствующими их интересам информационными ресурсами, установленными на 

сайтах глобальной сети [2].  

Первая социальная сеть в интернете Classmates.com появилась в 1995 году. Тогда 

американский программист Рэнди Конрадс создал веб-сайт, с помощью которого 
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зарегистрированные пользователи находили и поддерживали связь с друзьями и 

знакомыми, с теми с кем они имели дело в течение всей своей жизни. Сегодня в сети 

Classmates.com более 40 миллионов пользователей (в основном, из США и Канады) [3]. 

Затем до начала двухтысячных годов виртуальные социальные сети развивались очень 

медленно. Лишь в 2002 году первая из наиболее популярных сегодня социальных сетей - 

Friendster - запустила бета-версию в виде частной сети. Фактически бурное развитие 

социальных сетей началось с 2003 года, когда появились такие ставшие сегодня гигантами 

сети, как LinkedIn, MySpace, Hi5, Tribe. В 2004 году появились Orkut и Facebook, а 

Friendster был запущен для массового использования. В 2005 году появились Bebo и 

Yahoo 360. В России появилась своя первая массово успешная социальная сеть «Мой 

Круг» в 2005 году, которая в марте 2007 года была куплена компанией Yandex. В 2006 

году в российском сегменте интернета появились ещё две очень успешные социальные 

сети, как «Одноклассники» (http: //www. odnoklassniki. ru) и «Вконтакте» (http: //vkontakte. 

ru). Эти две сети ворвались в рунет и буквально совершили настоящий переворот [4]. В 

Казахстане первой социальной сетью была ON.kz, появившаяся в 2010, сейчас их 

насчитывается более 20. 

Социальные сети отличаются друг от друга своей общей направленностью, 

различными возможностями для пользователей, разными требованиями и интерфейсом. 

Однако есть и общие черты, присущие многим социальным сетям и выделяющие их из 

других средств сетевого общения, таких, как блоги, форумы, чаты и гостевые книги. В 

некоторых социальных сетях, например, в MySpace встроены блоги и форумы, однако в 

данном случае мы будем рассматривать только особенности социальной сети. Понимание 

этих специфических черт важно для выявления возможностей использования социальных 

сетей как образовательного инструмента. 

Теоретически в качестве подобия социальной сети можно рассматривать любое 

онлайновое сообщество, члены которого участвуют, например, в обсуждениях на форуме. 

Социальная сеть также образуется между членами тематического сообщества, созданного 

на любом сервисе блогов. Сегодня социальные сети имеют ряд дополнительных 

возможностей, по сравнению с существовавшими ранее инструментами общения 

пользователей [4].  

Основу социальной сети составляют профили пользователей. Каждый пользователь 

любой социальной сети регистрирует свой профиль, в котором в заранее заданных полях 

заполняет о себе определённую информацию. В число таких полей могут входить и 

входят: имя и фамилия, фотография, пол, семейное положение, день рождения, родной 

город, религиозные и политические взгляды, контактная информация (мобильный и 

домашний телефон, e-mail, личная страница в интернете, город проживания), информация 

об образовании (с перечислением учебных заведений, в которых обучался пользователь), а 

также личная информация, как деятельность человека, его интересы, информация о его 

любимых фильмах, музыке, книгах, играх, любимых местах и т. д. [5]. В отличие от 

персональной странички в интернете, которую человек может оформить как ему удобно и 

выложить на неё что желает, в том числе и любую информацию, профили пользователей в 

социальных сетях в настоящее время, как правило, унифицированы и в большинстве 

социальных сетей в данный момент не допускают значительной вариативности 

оформления и выкладывания той или иной информации. Более того, администраторы 

большинства социальных сетей ещё и следят за достоверностью и реальностью 

предоставленной информации, а также за её строгим соответствием соответствующим 

полям профиля. Например, во многих крупных социальных сетях следят за реальностью 

имён и фамилий. Не допускается использование прозвищ («никнеймов») вместо имён и 

фамилий, не разрешается создание шуточных или фантастических профилей. Также 

администраторы сетей следят за реальностью выкладываемых фотографий, удаляя 

профили пользователей, выкладывающих какое-либо постороннее изображение в качестве  
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своих личных фотографий. 

Таким образом, в отличие от всех остальных относительно обезличенных сетевых 

форм общения, где люди чаще всего прячутся за вымышленными прозвищами - 

«никнеймами» и вымышленными изображениями - «аватарами», особенностью 

большинства социальных сетей является максимальная для Интернета реальность 

общения, то есть в социальных сетях люди под своими реальными именами, показывая 

свои реальные фотографии, общаются с такими же реальными людьми. Кроме этого, 

современная социальная сеть обычно имеет следующие стандартные сервисы: хранение 

личной карточки с контактными данными, онлайновая адресная книга, онлайновый 

органайзер, который доступен с любого компьютера, хранилище мультимедийных данных 

пользователя, возможность ограничивать общение с нежелательными персонами и т. д. 

Данные сервисы варьируются от ресурса к ресурсу, однако любой пользователь получает 

собственное «место жительства» в интернете. 

Главной особенностью сервисов нового поколения являются инструменты поиска 

нужных контактов и установления связей между людьми. Наличие профиля уже позволяет 

использовать их. Процесс передачи информации в большинстве социальных сетей 

представляет собой обмен сообщениями, прежде всего между людьми, между которыми 

уже установлены связи какого-либо рода [6]. Связи в большинстве социальных сетей 

бывают трёх основных видов: дружеские связи между знакомыми людьми, связи между 

участниками группы и связи между людьми, имеющими определенную информацию в 

профиле. Знакомые люди добавляют друг друга в друзья, и эта информация отображается 

в их профиле. Таким образом, для любого человека-узла сети из общей безликой массы 

других узлов сети выделяется группа узлов, с которыми он получает дополнительную 

программную связь, что даёт ему новые возможности, наиболее важная из которых для 

рассматриваемой темы - возможность массовой рассылки сообщений и массового 

приглашения друзей в группу. Кроме списка своих непосредственных друзей любой 

пользователь также имеет доступ к спискам друзей своих друзей, таким образом, имея 

возможность видеть узлы сети, не связанные с ним напрямую, но связанные с его 

друзьями. В виртуальных социальных сетях узлы-люди могут не только общаться друг с 

другом тет-а-тет, но и объединяться в группы по какой-либо тематике. Для группы 

создаётся свой отдельный профиль, аналогичный профилю пользователя. В случае 

объединения людей в группы сообщение одного члена группы, помещённое им в профиле 

группы, видят все члены группы. Таким образом, профиль группы становится некоторым 

аналогом интернет-форума. Унифицированность профилей социальной сети делает её 

огромной базой данных людей с большим количеством различной информации о них, 

причём эта информация строго структурирована. Это даёт отличную возможность поиска 

по социальной сети интересующих человека людей с определёнными данными в профиле, 

при этом такие данные выступают в качестве критериев поиска [7]. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что социальными 

сетями уже охвачено более половины всех пользователей интернета. Авторы многих 

исследований пришли к заключению, что социальные сети обладают гигантским 

потенциалом, они предоставляют новому поколению потрясающие возможности 

интерактивного взаимодействия. Около десяти лет назад специалисты и исследователи 

осознали чрезвычайное влияние интернета на образование, потенциал которого вытекает 

из особенностей социальных сетей и характеристик коммуникации внутри них [1, 8, 9]. 

В отличие от блогов, социальные сети не предоставляют таких широких 

возможностей для публикации каких-либо текстов на своей личной страничке. Ведущий 

свой блог человек размещает в нём от своего имени любые тексты любого формата и 

объёма, получая, таким образом, возможность привлекать внимание непосредственно к 

себе, зарабатывать определённую репутацию и повышать известность своего имени через 

свои тексты. В социальных сетях, напротив, практически отсутствует возможность 
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написания и выкладывания на всеобщее обозрение авторских текстов. В этих социальных 

сетях наиболее наглядно реализована система связей за пределами непосредственных 

друзей пользователя (сразу виден не только первый «круг» пользователя, то есть 

непосредственно его друзья, но и «второй круг» - список контактов его друзей, а также 

«третий круг» - список контактов друзей его друзей). Таким образом, пользователь 

получает деловую информацию о людях, которых лично он не знает, но на которых он 

может легко выйти. Часто люди, нуждающиеся в подобных специалистах, не знают, к 

кому именно обратиться, а в социальной сети легко найти человека нужной ему 

профессии, который оказывается другом друга его друга, он легко может выйти с ним на 

контакт [9]. 

Таким образом, создание группы и связи между его участниками являются одними 

из важнейших особенностей социальных сетей. С учётом огромного количества 

пользователей социальных сетей, создание группы в социальной сети предоставляет 

хорошие возможности для обучения. Группа в социальной сети представляет собой 

некоторый аналог интернет-форума по определённой тематике. Разница в том, что любой 

пользователь социальной сети обладает важной возможностью простого, быстрого и 

массового приглашения в группу сразу всех своих друзей. Причём работает принцип 

снежного кома: первый приглашает всех или многих своих друзей, каждый из его друзей 

приглашает всех своих друзей и так далее. Таким образом, буквально за считанные дни 

количество вступивших в группу пользователей может достигать десятков тысяч человек. 

Заинтересованные в изучении какого-либо объекта создатели группы могут 

достигать своей цели самим приглашением пользователей в группу, а также 

выкладыванием определённой информации и модерированием групповой дискуссии. 

Кроме групп во многих социальных сетях есть отдельный программный сервис (условно 

назовём его «встречи»), отображающий какие- либо разовые мероприятия. По поводу 

таких мероприятий может создаваться группа или специальные «встречи» в социальной 

сети. Регистрируя новую встречу и рассылая приглашения, можно сообщить получателям 

любую информацию, которую желает сообщить организатор: от указания названия, 

времени и места до развёрнутого пресс-релиза. Пользователь, получивший приглашение 

на мероприятие, заинтересовавшись им и нажав «принять приглашение», уже не забудет 

об этом мероприятии, так как оно будет заранее напоминать о себе в его профиле за 

несколько дней, накануне и в сам день события [9]. 

В ходе исследования нами был проведен теоретический анализ методической, 

психолого-педагогической, научно-технической и дидактической литературы и 

методический анализ использования возможностей интернет технологий по проблеме 

исследования. Данный этап исследования позволил выявить отличительную особенность 

обучения посредством социальных сетей, которую можно назвать дистанционно-

интерактивным обучением, которая выражается в возможности приобретения знаний за 

счет интерактивности, т.е. взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса «на расстоянии», т.е. на дистанции. 

Основная идея методики дистанционно-интерактивного обучения сводится к 

созданию особой интерактивной виртуальной среды, в которой обучаемый получал бы 

знания в наиболее удобной для себя форме и тогда, когда ему это удобно. Сегодня в 

современной теории дистанционного обучения существуют разнообразные модели 

дистанционного обучения, как интеграция очных и дистанционных форм обучения; 

сетевое обучение (автономные сетевые курсы; информационно-предметная среда); 

сетевое обучение и кейс-технологии, дистанционное обучение на базе интерактивного 

телевидения или компьютерных видеоконференций. 

В плане нашего исследования наиболее приемлема модель, основанная на 

интеграции аудиторных (лекции, семинары, практические занятия и т.д.) и дистанционно-

интерактивных форм обучения (вебинары, видеозаписи, видеоконференции, форумы, 
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обсуждения, дискуссии, телеконференции и т.д.). Такая модель предполагает 

индивидуализацию и в то же время широкую интерактивность в обучении, что в 

современном вузовском образовании представляется наиболее перспективным, поскольку 

увеличивает возможности самостоятельного и группового углубления в изучаемый 

материал, создает условия использования исследовательских подходов в обучении, 

самостоятельного и группового поиска информации для решения проблемы, умения 

работать с информацией индивидуально, в команде, в коммуникации. Такого рода модель 

интенсифицирует образовательный процесс. Изучение исследований в области 

использования информационных технологий обнаруживает проблему организационного 

характера: на какой базе может быть организовано дистанционно-интерактивное 

обучение? Социальная сеть интернета становится одной из наиболее приемлемой и 

применяемой платформой для данной модели обучения. 

В последние годы в мировом педагогическом сообществе вопросы применения 

социальных сетей в образовании бурно обсуждаются. Многие методисты скептически 

относятся к возможности использования сетей как педагогического средства обучения, 

так как традиционно социальные сети рассматриваются как среда для проведения 

свободного времени и развлечения. Однозначно социальные сети не могут быть 

единственным средством сетевого обучения, но и их образовательные возможности ими 

явно недооценены. Интерес к социальным сетям связан с необходимостью для 

образовательных заведений установить прямую эффективную коммуникацию с 

участниками образовательного процесса и потребителями образовательных услуг. Сетевое 

сообщество будет служить дополнительным «неформальным мостиком» между 

преподавателем, студентом, будущим студентом (школьником) и работодателем. На наш 

взгляд, при серьезном и грамотном подходе к организации образовательной деятельности 

посредством социальных сетей первоначальный негатив критиков будет снят, а усилия - 

вознаграждены. 

Сегодня наиболее популярными социальными сетями являются «Facebook», 

«Twitter», «You Tube», «Google+», «Linkeldn», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой 

мир». Определенно в последние годы мы наблюдаем изменение способов и форм 

коммуникаций людей в интернете. Социальным сетям удалось технически реализовать то, 

в чем нуждается современная молодежь, а именно общедоступные социальные 

инструменты и средства взаимодействия для построения своей собственной учебной или 

рабочей зоны. Их потенциал не малый, возможности многоплановые, а эффективность 

уже не ставится под сомнение, во всяком случае, в зарубежной практике. 

Bыбор социальных сетей в качестве платформы для организации дистанционно-

интерактивного обучения имеет ряд аргументов. Принципы построения многих 

социальных сетей, как идентификация, общение, присутствие на сайте, взаимоотношения 

группы, репутация, обмен, поиск, интеграция с другими предложениями очень хорошо 

подходят для создания учебной группы, класса в он-лайн пространстве, в социальной 

сети. Размещение образовательного ресурса на базе социальных сетей автоматически 

устанавливает прямую эффективную коммуникацию между преподавателем и студентом, 

между студентом и студентом. Это обеспечивает непрерывность учебного процесса и 

более глубокое планирование учебной и исследовательской работы студентов, не 

ограниченной рамками аудиторных занятий. Можно также отметить, что социальные сети 

делают преподавателей более социально доступными для студентов в плане 

коммуникации. Следующей главной характерной особенностью социальных сетей 

является то, что их содержание наполняется самими участниками сети и что реально 

существуют установленные связи между ее участниками. Плюсы в использовании 

социальных сетей представляются также в следующем: их ресурсы абсолютно бесплатны; 

удобство сервисов рассылки и уведомления об информации, что делает их удобными в 

общении со студентами; создаются условия для студента по каким-либо причинам не 
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попавшего на занятие или имеющего ограниченные физические возможности, наблюдать 

за учебной деятельностью и даже принимать в ней непосредственное участие в режиме 

онлайн. Расстояние между образовательным учреждением, преподавателем и студентом 

перестает иметь значение, что особенно актуально для нашей страны (Казахстана) с ее 

огромной протяженностью и удаленностью многих регионов от крупных образовательных 

центров. Следовательно, помимо развлекательной функции социальная сеть выполняет 

еще и образовательную функцию. 

Таким образом, практика показывает, что детей-школьников и студентов очень 

трудно привлечь к постоянной работе в специально созданной образовательной сети, реже 

школьник или студент будет регулярно заходить на ресурс, где только учатся. Школьники 

и студенты любят играть и общаться, так как в игре они гораздо чаще успешнее, чем в 

учебе. Поэтому педагогам надо «идти» в социальную сеть, где уже «живут» их школьники 

и студенты и организовать в ней виртуальный класс. 

В данной работе представлены только теоретические аспекты организации 

образовательной деятельности в социальных сетях интернета, которые являются основой 

для дальнейшего обоснования образовательного потенциала социальных сетей. В 

последующей публикации авторы представят анализ зарубежного и казахстанского опыта 

применения социальных сетей в учебно-образовательном процессе школ и вузов. На его 

основе ими выявлен ряд потенциальных возможностей социальных сетей в 

образовательном пространстве. Также в работе будет дан анализ основных тенденций 

развития социальных сетей и связанные с ними перспективы их использования как 

педагогического инструмента. 
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ТҮЙІН 

Макалада интернеттің әлеуметтік желілерінде оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың теориялық 

аспектілері қарастырылады. Авторлар әлеуметтік желілері де коммуникацияның негізгі жұмыс 

істеу принципіне және кілттік сипаттамаларына, әлеуметтік желілерінің білім алу мүмкіндіктеріне, 

қашықтық және интерактивтік оқыту моделіне назар аударады. 

RESUME 

This paper presents the theoretical aspects of the organization of educational activity in the social 

networks of the Internet. The article highlights the basic principles and key characteristics of 

communication in social networks, educational opportunities of social networks, a model of distance and 

interactive learning on the basis of the use of social networks as a pedagogical tool. 

http://ido.tsu.ru/files/pub2011/Feschenko_Mozhaeva_virtseti.pdf
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Abstract 

The paper presents characteristics of teacher 

training methods for personality-oriented teaching 

expansion. The work of the teacher in the 

conditions of personality-oriented education 

requires special and responsible training to the 

ability of designing a new type of teaching where 

program contents is different from the traditional 

one. Forms and ways of learner’s work should be 

singled out and made a special objective of 

development. Finally, the teacher himself should 

acquire ways and techniques of such process 

diagnostics that he is going to design. At the same 

time it is necessary to understand that if there is a 

low level of children’s acquisition of the new 

material, how the correction should be done and 

assistance provided to those who need it. Thus, the 

practice of designing not only primary but also 

higher education contains acute psychological 

pedagogical problems, one of the possible 

approaches to solve it was offered in this paper.  

Keywords: teacher training, teacher training 

methods, personality-oriented teaching 

 

 

The work of the teacher in the conditions of 

personality-oriented education requires special and 

responsible training to the ability to design a new 

type of teaching where program contents is 

different from the traditional one. Forms and ways 

of learner’s work should be singled out and made a 

special objective of the development. Finally, the 

teacher himself should acquire ways and techniques 

of such process diagnostics that he is going to 

design. At the same time it is necessary to 

understand that if there is a low level of children’s 

acquisition of the new material, how the correction 

should be done and assistance provided to those 

who need it.  

Thus, knowledge of developmental 

psychology, psychology of learning (psychological 

laws according to which material acquisition is 

based on), a clear-cut idea about different types of 

education, including innovative ones, etc. The 

teacher training program should include all this to 

help them design teaching as personality-oriented. 

Giving lectures to the course attendants on “Theory 

and practice of personality-oriented teaching” we 

became convinced that it is not enough to only 

inform the teachers about history and searches by 

different scholars what personality-oriented 

teaching is like.  
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The following issues are evidently important but not enough for the teachers’ general 

orientation: the issues about how the problem of a human personality was stated in the 

philosophy of different times, how it was considered by local and foreign psychology, what are 

the advantages of different educational systems and what they lack when we speak about the 

ways of designing personality-oriented education.  

As it was stated above, personality-oriented teaching supposes not the transmission of 

ready knowledge and definitions. Organization of research and creative work of the 

schoolchildren is the main objective of the teacher in designing that type of education that 

corresponds to the requirements of personality-oriented one. Absence of experience in such work 

of the teacher is sure to provoke numerous difficulties that will not allow him to realize the 

objectives that can be set forward in the situation of a new type of education.  

In this connection reference to the program “Ways of personality-oriented education 

design” by L.I. Aidarova was made. This program supplements those who lack behind education 

and which has mostly information character whatever complete and various it seemed to be.  

During the research it was necessary to be aware of the fact that teaching should be 

designed according to the principles of the 3
rd

 (higher) type of learning, initially supposing 

creative development of all the participants of the pedagogical process (P.Y. Galperin, D. 

Bruner).  

At present this program is used in the work with attendance of advanced teacher training 

courses at the Caspian state university of technologies and engineering named after S. Yesenov. 

620 participants of this program have been trained since 2001 to 2008.  

Thus the program has been approved and teachers having received such training were 

capable of working in the key of personality-oriented education. 

The objective of the research was to work at not only the ways of designing new programs 

and technologies but also provides acquisition of the author’s position. Besides, the issue of 

working with children in the polycultural environment of modern Kazakhstan was included in 

the program.  

The latter objective is the problem of real future, as the process of future teachers’ training 

should include not only course teachers but also psychologists, methodologists, specialists of 

didactics, ethnographers and teachers of different languages. Cooperation of such various 

specialists is necessary to provide both children and teachers with the ability to think tolerantly. 

As it is known nowadays it is greatly demanded by the society and should become one of the 

main characteristics of a modern personality.  

Working on the course “Ways of personality-oriented education design” that is designed 

on the same psychological fundamentals as programs for children can be organized in two forms: 

in the form of usual lecture-seminar classes and in the form of the work of the attendants at the 

Workshop.  

During the classes at the Workshop besides theoretically significant topics it is supposed to 

study the material that will become the contents of work of the teachers with children. Class 

contents in the Workshop includes the following themes: 

 Time requirements - the change of education paradigm: from information for a 

conceptual one. The main aim of new education is personality development of the student and 

teacher’s creative abilities development. 

 Primary education is basement of education and also the time of optimal development 

with children abilities to education and special abilities: language, artistic, design, 

mathematical, etc.  

 Schoolchildren activity character. Introduction with possible types of learning 

(according to P.Y. Galperin, D. Bruner). Types of education and abilities problem. 

 Personality-oriented programs design principles and modern psychology as theoretic 

basis to design such programs. The concretization of psychological principles of personality-

oriented education design on the example of some programs of the system “World discovery”. 
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 Ways of designing a new type of the textbook on conceptual basis. Developing the 

structure of education-methodical complex in the form of a “model” to expand the education as 

a growing cooperate creative activity both of the teacher and the student. 

 Designing the lesson as a “unit” of activity on the statement and solution of different 

kinds of objectives: lesson-dialogue, lesson-dispute, lesson-conference, lesson-game. Special 

direction of organization by the teacher of different types of lessons. Conversion to dramaturgy 

and the basis of theatre art while designing personality-oriented education. 

 Possible correlation of education and development. The problem of the “zone” of the 

development. Provision of the perspectives of development of the contents and ways of education 

design. 

 Diagnostics of acquisition and diagnostics development. Training teachers in ways of 

assessment of the quality of program material acquisition, and if it is necessary correction work 

with the students. 

 Possible ways of evaluating students’ development in intellectual, language and other 

areas during the process of teaching. 

 The problem of children’s individual development in the conditions of front education. 

The beginning of creating psychological portrait of a student (on the example of opening 

personality valuable values for the child of primary school age). 

 UNESCO Basic provisions related to education in the world in the XXI
st
 century. 

The work in the workshop in comparison with traditional forms – lectures and seminars 

allows to create conditions for deeper both in theoretical and practical aspects, introduction of 

the attendants with psychology and its constructive possibilities in the area of a new type of 

education design.  

Work with the attendants at Master class had an aim not only to introduce them to the ways 

of designing a new education system, built on psychological basis. Revealing by the teachers 

their personal abilities and opportunities to creative activity is also very important. A teacher not 

having his own experience of creative work is not able to provide the design of such education as 

cooperation of the teacher with the students.  

The following necessary practices were outlined for the Workshop. They are: 

- work on personality-oriented programs at different educational institutions; 

- with schoolchildren of a secondary school; 

- at a kindergarten; 

- in the classes with gifted children; 

- in correction groups; 

- with children and their parents (practical work can be done not only in classroom 

condition, but mostly in the work with textbooks at an art studio, photo and cinema studio, 

theatre and also while organizing journalist and excursion activities of the children); 

- work of the attendants is also planned as their practical work with their group mates at 

the Institute of Advanced training for teachers who are not the participants of a Master class. 

- Acquisition by the participants directing, scenery and acting techniques connected with 

the necessity to design different types of learning. 

- Theatre creation in different languages and participation in the work of the theatre in 

the role of actors, artists, script writers. Practical acquisition of different languages on the 

material of a number of children plays, first of all. Revealing mental peculiarities and language 

consciousness that are characteristic of different cultures. 

- Work at the museums, connected with revealing peculiarities of vision and world 

perception on art material (painting, sculpture, folklore, etc.). 

- Practical classes on psychotherapy and psycho correction “East-West”. 

In the conditions of the Workshop listeners were involved into two types of work. 
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First – they were changed into little schoolchildren, like primary schoolchildren were 

transformed during the lessons into young “teachers”. However, Workshop participants, taking 

the role of “little schoolchildren” should not only practically acquire the material that they will 

have to work with their students during the lessons. As it will be shown below, conditional “little 

children” will have to work with the help of a corresponding specialist at complicated issues 

about the following: how to lead the students from the Russian language to Kazakh, how to 

move on from Russian culture realies to the revealing of the specificity of an other national 

culture. In the same part of the Workshop participants it was supposed to work out with teachers 

the way they can move on from designing the Russian language textbooks (which is stipulated 

by the program as one of the main conditions of acquiring by the schoolchildren (the author’s  

position) to the work on the establishment of another textbook – the Kazakh language textbook.  

Another subject of teaching at the Workshop is an acquisition of necessary psychological 

data. The most important that should be created here by the listeners themselves is a special 

notebook “We open psychology and we open ourselves”. 

First and second types of work suppose organization and conducting “Conferences” as 

intermediate results of the teachers’ work at the Workshop. It is necessary to point out that 

programs for such “Conferences” should be regularly produced by the children themselves. 

These conferences are a kind of control and check up works. These tests have the function of the 

final part of a definite part of the work not only for the children as it was shown before but are 

also a diagnostic material for the teachers according to which they can judge the level of 

perception of the studied material.  

Every attendant in the conditions of work at the Workshop begins to develop his own 

research Project, the work at which is regularly discussed during the work of a Master class.  

First of all, these are issues connected with the specificity of the nature of the Kazakh 

culture and the Kazakh language.  

Undoubtedly to work with these themes at a Master-class to help the teachers there should 

be invited specialists of ethnography, world culture, philology, who will also participate in the 

work of the workshop. 

It is necessary to point out that 90-93 % of the attendants as a rule participated in all kinds 

of the mentioned activities. The teachers were involved in the following activities that helped 

them to acquire the author’s position. This is both important for children and teaching them 

adults personal development.  

These types of activities contain such characteristics as general ideas about the material 

together with the possession of its specifics, ability to reflection as recognition of that “can or 

cannot accept this objective”, orientation for another one as one of the most important 

personality characteristics, directly connected with the problem of freedom development, that 

determines the level of responsibility for what you do.  

Thus, Workshop participants were involved in the following types of activities: 

- research project; 

- designing a model with own illustrations of the author “books for kids” for children 

according to the chosen topics of the program; 

- designing own author’s games to acquire separate topics of the programs; 

- participation as co-authors in writing books according to basic topics of the programs 

“World discovery” for adult readers: teachers, parents, etc.; 

- participation in designing bilingual Russian-Kazakh programs and transition to develop 

programs to design education-methodical complexes for Russian and Kazakh programs; 

- participation in preparation and conducting conferences on the topics and programs that 

were designed and offered by the attendants themselves; 

- preparation and issuing a newspaper on the one hand as the total of the work completed 

and discovering perspectives; 
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- composing questions to the test or exam on the course “Ways of designing personality-

orientated education”; 

- conducting such test with the attendants; 

- individual development of the last part in the notebook “Discover psychology and 

discover ourselves; 

- participation in the work of usual and experimental classes on the lesson plans, games 

and disputes, the authors of which they were themselves; 

- special information work with parents of the children of experimental classes with the 

aim to include the volunteers adults in lessons and conferences participation; 

- work with those attendants of the Institute of advanced teacher training who do not 

participate in the work of the Workshop with the aim of approbation of designed games and 

scenarios to work with teachers and children of experimental classes.  

It is necessary to underline again that education designed according to the principles of the 

third higher type for both children and adults is equally real on condition that others are 

presented with active position in learning which does not consist of only acquisition of ready 

knowledge but directed to the creation of something new produced by themselves.  

As for the professional growth of the course attendants it is necessary to point out that the 

ability to accept the responsibility for their own activity and its result was developed with them. 

Also it is important to point out the growth of positive relationship to himself/herself and people 

surrounding them. Attendants were also taught to develop the skill to evaluate the facts critically 

and also reveal in them constructive positive moments. Also the growth of professionalism was 

proved by the fact that a man always has a wish to improve his activity and widen the borders of 

his activities. Determining the area of his own professional interests, building up professional 

plans, inner acceptance of objective sense of his own profession and discovering for himself the 

sense to work in this area – all this can be observed when an adult is involved in such education 

who is initially oriented for the search of the conditions of personality development.  

Thus, the practice of designing not only primary but also higher education contains acute 

psychological pedagogical problems, one of the possible approaches to solve it was offered in 

this paper.  

 

 

LIST OF REFERENCES 

1. Aidarova L.I. Psychological problems of training primary school children the Russian 

language. – M.: Pedagogics, 1978. – 144 p. 

2. Zimnyaya I.A. Pedagogic psychology: educational aid. – Rostov n/D: Publishing house 

“Fenix”, 1997. – 480 p. 

3. Klimov Y.A. The basics of psychology: Textbook for universities. – M.: Culture and sport, 

UNITY, 1997. – 295 p. 

4. Kussainova M.A. Personality- oriented education: history, theory, technology. Educational 

aid. Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the East-Kazakhstan state university, 2000. – 

205 p. 

 

 
ТҮЙІН 

Мақалада болашақ ұстаздардың тұлғаға бағытталған оқытудың психологиялық тәсілдерін 

меңгеру жолдары қарастырылған. Сонымен қатар тұлғаға бағытталған оқытудың қысқаша 

бағдарламасы берілген. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена работе по личностно-ориентированным программам в различных 

образовательных учреждениях, рассматривается психологическая характеристика способов 

подготовки педагогов к развертыванию обучения как личностно-ориентированного. 
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Білім беру 

кеңістігінде  

жеке тұлғаны 

тәрбиелеу 

қағидалары 

 

Аннотация 

Мақалада адамгершілігі мол тұлғаны 

тәрбиелеу қоғамның әлеуметтік сұранымы екен-

дігі ашылып көрсетілген. Мәдени құндылықтарды 

игеру арқылы өзінің адамгершілік әрекетін 

дамытатын рухани тұлғаның концепциясын жасау 

арқылы мәдениет пен тілдің тәрбиелік мүмкін-

шілігін анықтап, олардың тәрбиелік қызметі 

сипатталып, өзіндік әрекетін ұйымдастыру 

арқылы өзінің танымдық құндылықты әрекетін 

реттейтін тұлғаның іс-әрекеті де зерттелген.  

Түйін сөздер: әлеуметтік-мәдени-когнитив-

тік тәсіл, синергетикалық тәсіл, білім беру 

кеңістігінде жеке тұлғаны адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

 

 

Қазіргі педагогикада “тәрбиелік кеңістік” 

термині кең пайдаланылуда. Тәрбиелік кеңістіктің 

құрамалары оқу және тәрбие болып табылады, 

себебі қазіргі кезде “бірінші орынға білім беру 

құрамына тәрбиені кіргізетін білім беру үдерісі 

шығып отыр”[1]. 

Болон үдерісінің ұстанымы бойынша 

еуропалық жоғары білім кеңістігінде (Левендік 

бірлескен коммюнике 2009) студенттердің 

тұлғаға, бағдарлау оқуын өзіндікке, академия-лық 

қасиетке, ұтқырлыққа, белсенді өмірлік орынға ие 

болуға тырысуға тәрбиелеумен байланыстыру 

керек. 

Тәрбиемен бірлескен оқуды білім беру 

саясатының ұстанымдарына сай жаңғыртуға 

болады. Ол үшін тұлғаның білім беру, тәрбиелілік 

кеңістігіне мәдени - когнитивтік тәсілді ендіріп, 

педагогика ғылымының, мәдениеттанудың, 

когнитивтік лингвистиканың, лингвомәдениет-

танудың, этнопедагогиканың ұстанымдарын 

пайдалану керек [2]. 

Абай Құнанбаевтың философиялық көзқа-

расы «Адам бол» ұстанымына негізделген. 

Шығыстың ұлы гуманистерінің идеяларымен 

қазіргі ғалымдардың көзқарастары үйлеседі. 

Тұлғаны адамгершілікке баулу, педагогтік іс-

әрекет, оның өнегелілік туралы білімдерін 

этнопедагогикалық білім беру арқылы 

(С.А.Ұзақбаева, С.К. Қалиев, К.Ж. Қожахметова, 

Г.Д. Баубекова), этномәдениеттік білім арқылы 

(Ж.Ж. Наурызбай), мәдениеттік құндылықтар 

жиынтығы ретінде қарастыру арқылы, мәдениетті  
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бейімдеу жүйе арқылы сипаттау. (А.Кроебер, К.Клакхон), мәдениетті бейімдеу жүйесі 

ретінде қарау (Э.С.Маркарян) тұлғаны қоғамда әлеуметтену және педагогтік мәдениетті 

игеру негізінде (А.Н.Тесленко), жетілдіруге болады. 

Қ.Ж.Қожахметованың [1] ілімінде көзге түсетін идея: мәдениеттің теориясын 

қарастырып, оның этникалық тәрбиеге қатынасты ұстанымдарын сипаттау. 

К.Ж.Қожахметова мәдениетті тәрбиенің әдістемелік негізі деп санаса да, ғалым 

мәдениеттің тәрбиелік мүмкіндіктерін терең деңгейде зерттемеген, себебі мәдениет әдепті 

іс-әрекеттің тәсілі және этникалық тәрбиенің құралы ретінде сипаттаған.  

Ал мәдениет құндылықтары жиынтығы ретінде өз құрамына тәрбие тетіктерін және 

амалдарын (әдет-ғұрып, мінез-сипат, баға) кіргізеді, ол лингвомәдениеттік тұтастықтың 

тәжірибесін сақтайды, ұрпақтан ұрпаққа тәрбиенің үлгілерін жеткізеді, бір және бірнеше 

ұлттың қарым-қатынасын реттейді, тұлғаның қоршаған ортаға бейімделу, өзін-өзі 

дамытып, өзін-өзі жетілдіру қабілеттіліктерін жүзеге асырады. Мәдениет қоғамның ықпал 

жасау құралы, сондықтан ол бейімдеу – ықпалдық іс-әрекетті жүзеге асырады, тәрбиелеу 

объектісіне ықпал жасау барысында оны мәдениеттің құндылықтарына бейімдейді.  

Осындай жағдайда тәрбиелілік қызметті атқарады. Т.А.Ильина «тәрбие» терминіне 

келесі түсіндірме береді: 1. Кең мағынада тәрбие әлеуметтік мағынада түсіндіріледі, бұл 

жағдайда адамға тәрбиелілік ықпалды қошаған орта және бүкіл қоғамдық құрылымдар 

әсер етеді. 2. Кең педагогикалық мағынада тәрбие белгілі мақсаты бар ұйымдастырылған 

тәрбие ретінде қарастырылады. 3. Тар педагогикалық мағынада тәрбие оқушылардың 

белгілі қасиеттерін, көз қарасын, пікірін қалыптастыруға себін тигізеді. 4. Одан да тар 

мағынада тәрбие нақты тәрбиелік мәселелерді шешуді қарастырады [3]. 

Мәдениет құндылықтар жиынтығы ретінде адамның адамгершілік санасының 

қалыптастырылуына әсер етіп, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп отырылған әлеуметтік 

мәдениеттік тәжірибеге қатыстырады. Ол тұлғаның тәрбиелік әрекетін ұйымдастырады, 

себебі жоғарғы құндылықтардың ықпалын сезіндіреді, тұлға мәдениетті тәрбиенің үлгілі 

тетіктері арқылы игереді.  

«Тәрбие терминін» біз кең әлеуметтік мағынада түсініп, оны ұрпақтан ұрпаққа 

әлеуметтік мәдени тәжірибені, нормаларды, құндылықтарды жеткізетін қоғамдық 

институттардың қалыптастыру ықпалының жиынтығы деп түсіндіреміз. Осындай 

анықтаманың негізінде мәдениетті кең әлеуметтік мәдени білім жиынтығы деп түсінбей, 

тәрбие тәсілі деп түсінеміз. Э.С.Маркарянның [4] мәдениетті іс әрекеттің құралы, амалы 

деген түсінігіне орай, мәдениет іс әрекеттік тәсіл ретінде адамның бейімдеу жүйесін 

ұйымдастырады. Осындай тәсіл негізінде мәдениеттің санада жататын элементтері, 

адамның іс әрекетінің өзгеше тәсілдері ретінде сипатталынады. Олар маңызды қызмет 

атқарады (адамдарды қоршаған ортада бағдарлау, бағдарлама жасау, қауышуларын қоғам 

деңгейінде реттеу). 

Сонымен қоса, мәдениет адамның мінезін реттеп, өзгертетін тәсіл ретінде 

қарастырылады, себебі ол адамдардың өмірлік тәсілі деп қолданғанмен қатар, өзі де 

өзгереді, жаңғартылады, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіледі, ол мәдениеттің иегерлерінің 

әрекетінде жаңа түсінікке ие болады, адамдардың құндылықтық қатынастарында көрініс 

береді. Бұл жағдайда мәдениеттік рухани өзгермелі іс-әрекет жүзеге асырылады. Адам 

өзін-өзі құндылықтарды игеру, оларды сезіну арқасында құндылықтық ұстанымдарды өз 

мінез сипатында қолданады. 

Осындай білім беру тәрбиелік кеңістікте негізгі назарын педагогикалық үрдіске 

аударады. Тұлғаның өзіндік қасиеті және белсенділігі тұлғаның өзінің сөздік және 

танымдылық әрекетінде сырттан түскен ғылыми ақпаратты өңдеуін, бағалаудан, 

тәжірибенің топтарына қарай концептуализациялаудан және категориялар бойынша 

таратудан көрінеді. 

Д.Келлидің [5] тұлғалық конструктілер теориясында және тұлғаның когнитивтік 

теориясында (оның ортасында әлемді танитын индивид бар) тілді игеруге себін тигізетін 
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тетіктер қарастырылады, адамның сөздік іс әрекетінің санасында ақпаратты өңдеу және 

сақтау, кескіндеу (Ж.Пиаже), әрекетінде жататын когнитивтік құрылымдар да 

қарастырылады. 

Тұлғаның өзін-өзі дамыту қабілеттері өзіндік түрде білімді табу әрекетінде көрініс 

береді, себебі тұлға ақпаратты қабылдау, өңдеу, өнім шығару когнитивтік әрекеттерін 

орындайды. Осы әрекет тұлғаның рефлексивтік әрекетінде жүзеге асырылады. Тұлғаның 

осы әрекеті сырттан түскен ақпаратты өңдеп, түйсігіне кіргізіп, бағалап, өзіндік өнегелілік 

құндылықтар мен категорияларды құрады. 

Мәдениет пен тәрбие біріктірілген жиынтық, себебі тұлға өзін-өзі мәдениеттің 

құндылықтарын игеру арқылы қалыптастырады. Мәдениеттің тәрбиелік қызметі, оның 

реттеу жүйелері адамдардың адамгершілік іс-әрекетін жандандырады, реттейді, 

адамдардың қарым-қатынастарын, мінез-сипатын ретке келтіреді. Инкультурация 

үдерісінде қоғам мүшелері өзінің адамгершілік әрекетін, жағымды-жағымсыз түрде, 

“жақсы”, “жаман” бағаға қарай жүзеге асырады, жақсылық, намыс, әділеттілік идеяларын 

игереді, адамгершілік көзқарастарын қалыптастырады. 

Tәрбие туралы ілімдерден айрықша, өзгешелікті сақтайды, біріншіден, тұлғаның 

рухани дамуында себін тигізетін мәдениеттің маңызды рөлі анықталады. Өйткені тұлға 

адамгершілік әрекетін мәдениеттің құндылықтарын игеру арқылы мәдени 

стандарттардағы (салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, рәсімдер, ритуалдар), олар мінезді 

реттейтін әлеуметтік бағдарлама, ақпараттардың жиынтығы ретінде ұрпақтан-ұрпақтарға 

беріліп отырады, тәжірибені игереді. Олардың ішінде адамдарға қажет адамгершілік 

идеялар, рухани қасиеттер, мінез-сипат үлгісі бейвербалдық түрде (мен сияқты жаса) 

беріледі. 

Екіншіден, мәдениеттің “білім беру – тәрбиелік кеңістігінде” тұлғаны тәрбиелеу 

әдістерін ұйымдастыру қабілеті қарастырылады. Мәдениет педагогика сияқты, тәрбиелік 

әрекетте тұлғаның мінезін, адамгершілік әрекетін жандандыру (қоғам жағынан мадақтау, 

мақұлдау) ықпал етіп, өнегелілік құндылықтарды игеруге бағдарлау, “педагогикалық 

ынтымақтастық” үдерісінде оқу мен тәрбиені қосақтау, іскери ойындарды өткізіп, 

әлеуметтік рөлдерге үйрету, адамгершілік стереотиптерді, мәдени сценарийларды білуге 

итермелеу.  

Үшіншіден, мәдениет өзін-өзі реттейтін ақпараттық когнитивтік макрокеңістік 

ретінде сипатталынады. Оның бір-бірімен тығыз байланыста келесі құрамалар болады: 1) 

ықпал жасайтын, басқаратын мәдени ақпаратты жеткізетін субъектілер (әлеуметтік 

институттар, білім беру мекемелері, қоғам); 2) іс-әрекеттің тәсілдері – білім және мәдени 

құндылықтар; 3) тұлғаның (обьектінің) өзіндік менталды танымдық әрекеті, себебі тұлға 

танымдық іс-әрекетінде мәдени-біліктілік ақпаратты қабылдайды, баға беріп, сезінеді, 

рефлексия арқылы талдайды, санасында сақтап, өзіндік құндылықтар мен білімдерге 

өзгертеді.  

Төртіншіден, тәрбиенің жаңа әдіс-тәсілдері өңделінеді, олар қазіргі ғылым мен 

техниканың жетістіктерімен қатар дәстүрлі тәсілдерді ескереді. Oл мынандай жүйе 

ретінде сипатталады: 1) тәсілдемелер (когнитивтік-антропологиялық, функционалды, 

синергетикалық); 2) ұстанымдар (когнитивтік ұстаным, мәдениет негізінде тәрбие беруге 

бағытталғандық ұстанымы, тәрбиелей отырып, оқыту ұстанымы, саналылық және 

белсенділік ұстанымы және т.б), әдістер (өнегелілік сезімін қалыптастыру әдісі; 

оқушылардың өнегелілік әрекетін ұйымдастыру және өзін-өзі ұстау тәжірибесін 

қалыптастыру әдістері, өзін-өзі басқару және бағалау әдістері және т.б.). Айтылғандар 

төмендегі қағидаларға негізделген: 

Когнитивтік-мәдени қағида, адамның өнегелілік әрекетінде мәдени білімнің 

қалыптастырылуы барысында оны танып білуін, оның нормативтік және өнегесіз әрекет 

етуін ұйғарады. Бұл жағдайда мәдени жасанды белгілер адамның этникалық өнегелілік 

әрекетін түзету құралы ретінде жұмсалады. Бұл жағдайда когнитивтік-мәдени қағидада 
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мәдениет элементтерін ментальды түрде ұйымдастыруға көбірек көңіл аударылады. Әрбір 

ұлттың қабылдау, ойлау, тәлім-тәрбиесі, эмоциялары әр түрлі болады деп ұйғарылады. 

Синергетикалық қағида мәдениет тілінің формалары мен білім формалары оқыту- 

тәрбиелеу ортасында синергетикалық бірлікті қалыптастыратындығын, тарихи 

тұрақсыздыққа ие екендігін көрсетеді: жоғары құндылықтар ұрпақтан ұрпаққа беріле 

отырып, дәстүрлі стандарттар тарихи дамудың әрбір жаңа сатысында өзгеріп отырады, 

бірыңғайлық болмысы жаңа пішін үйлесімінде, жеке тұлғалық өнегелілік санасында жаңа 

кескінде көрініс табады. Жаңа сана арқылы туындаған өзін-өзі ұйымдастырушы тұлға өз 

санасында әркелкі өнегелілік білімдерін сақтайды (көне және жаңа, нормативтік мінез-

құлықтың дәстүрлері мен жаңа ұйғарымдары). 

Синергетикалық қағида келесі ұстанымдарға сүйенеді: таным жатқан сананың 

субъективтілігі; толықтырушылық ұстанымы (қарама-қайшылықтардың 

толықтырылмалылық тұжырымдамасы) дамытуға шешу (диалектика) жолымен емес, 

қарама-қайшылықтардың ерекшеліктерін қамтитын өзара толықтырушылық қағидаты 

арқылы шығады; оқу және тәрбиелеу ақпараттарының ашықтығы, құндылықты қарым-

қатынастарды тәрбиелеу барысында ойлаудың жаңа стилі – бірізді емес ойлау 

қалыптасатындығы тұрығысында туындайтын бірізділік емес ұстанымы. 

Жеке тұлғаға бағытталған қағида жеке тұлғаның білім беру процесінің субъектісі, 

нәтижесі, оның тиімділігін бағалау критерийі болған кездегі өзін-өзі өзекті етуін 

ұйғарады. Тәрбиелеу процесінде жеке тұлғаның бастапқы қабілеттіліктерін ашу және 

дамыту білім беру процесіндегі негізгі ұстанымға айналады.Бұл қағида мынандай 

ұстанымдарға сүйенеді: 1) әр алуандылық ұстанымы; 2) күйзеліс ақыл-парасатын 

синтездеу ұстанымы және оқушыларды танып білу процесіне баулитын әдістерді қолдану 

әрекеті, бірлескен әрекетті және әлемді эмоционалды түрде тану; 3) оқушыны көбірек 

ұнататын жұмыстарына басымырақ баулыды бастау [6]. Оқушы бұл жағдайда өзін өзі 

өзектендіруге, өзінің бастапқы қабілеттілітерін жетілдіруге ұмтылатын жеке тұлға ретінде 

көрініс табады. Ол оған қажетті білімді, ептілікті, стратегияларды, жаңа әлеуметтік-

мәдени тәжірибе мен білімді қабылдауы үшін ашық болады, түрлі жағдайларда саналы 

түрде таңдау жасауға қабілетті, ондағы туындайтын мәселелерді шешуге бағытталған.  

Жеке тұлғалық қағида жеке тұлғаның әлеуметтік рөлдік қарым-қатынастарға 

қосылатындығын және түрлі әлеуметтік «мен» рөлінде көрініс табатындығын зерттеуге 

көмектеседі (У. Джеймс), «мен-үлгісін» «жалпыланған басқаның» әсерінен 

қалыптастырады (Дж. Мид), өзін-өзі анықтайды, қоғамның мүшелерімен сәйкестенеді. 

Құзыреттілік қағидасы – 1) сәтті әлеуметтену және жеке тұлғалық дамуға қажетті 

өмірге арналған білімді; 2) ақпаратты меңгеруге емес, негізгі құзыреттерді, өз 

қабілеттіліктерін дамыту негізінде ойлау және қызмет ету әдістері мен тәсілдерін игеруге; 

3) оқушының өзі білім берудің нәтижелеріне қол жеткізу процесін жоспарлау мүмкіндігін 

бағалауға; бағытталған. Бұл қағида қолайлылылық жағдаяттарымен мақсатты 

толарсақтауға бағыттайды. Боллон процесінің материалдарында, сонымен қатар 

В.И.Байденконың [7] еңбектерінде «негізгі құзыреттер», оның құрылымы, білімді 

бағыттаудан оны ұйымдастыруға көшуге мүмкіндік беретін құзыреттілік қағидаы туралы 

түсініктер кеңейтіліп көрсетіледі. Оқытудың бұл қағидаы білімді тасымалдау мен 

меңгеруге бағытталған пәндік өсімпаздық білім беруге қарсы. Құзыреттілік қағидасы 

пәндіктен жоғары нәтижелерді қалыптастыруға бағытталған. 

Психологиялық-педагогикалық қағида жеке тұлғаға бағытталған оқытудың жүзеге 

асырылуына көмектеседі. Бұл қағида жеке тұлғаның дамуы үшін жаңа білім беру ортасы 

қалыптастырылатын оның жеке ерекшеліктерімен байланысты. Дербес жеке тұлғалық 

деңгейде оқушының жеке ерекшеліктерінен,оған ыңғайлы білімді меңгеру және білімді 

толықтыру әдістерін іздеп табу үшін оның алдыңғы тәжірибесінің жеке тұлғалық 

ерекшеліктерінен келіп шығады. Сондықтан да педагогикалық жобалау процесінде 

жобалық міндеттер жеке тұлғаны жаңа идеяларда қанағаттандыратындай етіп құрылады.  
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Пәнаралық қағида кешенділік ұстанымына негізделген, мұнда зерттеуге басқа 

ғылымдардың мәліметтері тартылады. Сонымен, білім беру кеңістігінің шеңберінде 

тәрбие беруге тәрбиелеудің тек психологиялық, педагогикалық әдістері ғана емес, 

тәрбиелік әлеуеті бар (мінез-құлық нормалары мен үлгілерін қамтиды), ауызша, сөз 

жүзінде емес, символикалық, мифологиялық ақпараттарға негізделген нормалар мен 

құндылықты идеяларды қамтитын мәдениеттің, этнографияның жасандылықтары (салт-

дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, жол-жоралар, рәсімдер) тартылады. 

Қорыта келгенде, ғылыми және технологиялық мұқтаждықтармен байланысты, 

ғылым мен практиканың сұранысын қанағаттандыруға бағдарланған, қазіргі қоғамдағы 

жастардың кейбіреулерінің моральдық, адамгершілік ұстанымдарды қоғамдағы жаңа 

тиімді тәрбиелілік әдістерді қолдана отырып қалыптастыру қажет. Яғни адамгершілігі мол 

тұлғаны тәрбиелеу қоғамның әлеуметтік тапсырысы. Мәдени құндылықтарды игеру 

арқылы өзінің адамгершілік әрекетін дамытатын рухани тұлғаның концепциясын жасауға 

арналған жобалар дайындап, мәдениет пен тілдің тәрбиелік мүмкіншілігін арттырып, 

олардың тәрбиелік қызметін сипаттап, өзіндік әрекетін ұйымдастыру арқылы өзінің 

танымдық құндылықты әрекетін өңдейтін тұлғаның іс-әрекеті де зерттеу қажеттігі 

туындап отыр.  
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РЕЗЮМЕ 

В данной статье рассматриваемые научные разработки обусловлены потребностью 

современного общества в действенных, эффективных средствах воспитания личности в условиях 

моральной деградации части молодежи, лишенной нравственных принципов. Проблема 

рассмотрена на основе культурно-когнитивного, синергетического, антропоцентрического, 

функционального, личностно-деятельностного подходов. 

 

RESUME 

This article considers the research and development needs of modern society in the efficient, 

effective means of educating the individual in terms of the moral degradation of the youth, devoid of 

moral principles. The problem is considered on the basis of cultural-cognitive, synergistic, 

anthropocentric, functional, personal and activity approaches. 
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Аннотация  
Обучение толерантности - это совершенно 

особый предмет, который выходит за рамки 

традиционно изучаемых в высших учебных 

заведениях курсов. Высокая степень толерант-

ности способствует развитию уважительного 

отношения к личности, ее достоинствам, которые 

ассоциируются с практическим гуманизмом. 
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национальной, этнической, религиозной, социаль-
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Стабильность развития общества, уровень 

его цивилизации напрямую зависит от создания и 

успешной реализации новой парадигмы 

воспитания. Это парадигма культурно – 

исторического и личностно-смыслового формиро-

вания личности. 

Культурное наследие, его популяризация и 

изучение, широкое использование фундамен-

тальных социально-гуманитарных наук Казахстана 

в образовательном пространстве и воспитании 

современной молодежи станет гарантом 

формирования такого поколения специалистов, 

которые будут иметь высокий уровень 

национального самосознания, личностно-

профессиональных качеств, обладающих 

общечеловеческими ценностями.  

Формирование общества с высоким уровнем 

гражданского участия и социальной сплоченности 

возможно при условии, если важнейшим 

приоритетным направлением государственной 

политики в области образования станет 

воспитание социально ответственной личности, 

обладающей чувством патриотизма и осознающей 

свою роль в обеспечении устойчивого 

экономического развития и стабильности 

казахстанского общества [1]. 

Сегодняшний студент – это уникальная, 

целостная личность, развивающаяся и самореа-

лизующаяся в процессе личностно-профессио-

нального формирования. К общечеловеческим 

ценностям сейчас относятся информация, образо-

вание и самовоспитание, через взаимосвязь 

которых подрастающая молодежь сможет успешно 

принимать самостоятельные активные жизненные 

решения в современных сложных социальных 

условиях. Отсюда, воспитание становится 

приоритетом современного образования. 
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Обновление процесса воспитания нового поколения граждан, как в содержательном, 

так и в операциональном аспекте позволит молодежи через развитие собственных 

потенциальных возможностей, сосуществуя в коллективе, с коллективом и общаясь с 

другими лицами, решать личные и социально-общественные проблемы. 

Педагогические и социально-психологические исследования последних лет, 

очерчивающие все основные уровни и диапазоны личностных ориентаций подрастающей 

молодежи, выявляют необходимость формирования у них готовности к выполнению 

общественных обязанностей и использованию своих гражданских прав. Только 

обладающий развитым самосознанием человек, имеющий высокую способность к 

саморефлексии, усвоивший общественные законы, проявляет гражданское чувство долга 

и ответственности. Особенно важна проблема эффективности межличностного общения в 

контексте осознания и осуществления своих прав и обязанностей. Важно создавать такие 

условия воспитания молодежи, которые способствовали бы формированию у них 

осознанной позиции гражданина своего Отечества [2]. 

Проблема заключается в том, каким образом содержательно и методически 

повысить эффективность воспитания личности молодого человека, содействовать 

усвоению им законов социального пространства и необходимости нормативного 

поведения, развить саморефлексию, тем самым реализуя его личностный потенциал в 

соответствии с достижением общественно-полезных целей. 

Обучение в высшем учебном заведении - это не только процесс усвоения знаний, 

умений и навыков, необходимых для овладения будущей профессией, но и формирование 

гражданской позиции молодого специалиста. 

Обучение правам человека и воспитание толерантности, как составным частям 

гражданского образования - процесс взаимосвязанный, т.к. толерантность - это особая 

ценность прав человека, она утверждает уважение к чужому мнению, к различным 

формам самовыражения и проявления человеческой индивидуальности [3]. 

Толерантность вытекает из факта уважения прав других людей. Она вырастает из 

убеждения, что все свободны иметь собственное мнение, веру, свободны от 

предрассудков, каждый вправе критиковать мысли и действия других людей и власти, а 

также внимательно прислушиваться к критике. Она неразрывна с признанием за каждым 

права на творчество, на культурную самобытность, свободный выбор нравственности, с 

правом иметь индивидуальный облик, вести собственный образ жизни.  

В психологии понятие «толерантность» трактуется, как свойство личности 

непредвзято оценивать людей, события, явления, обладающие различными, в том числе, 

противоречивыми чертами; характеризуется способностью отмечать одновременно и 

положительные, и отрицательные черты, соотнося собственные взгляды со всей 

имеющейся информацией, не отдавая предпочтения в конечной оценке собственному 

отношению.  

Толерантность – признак культуры ума человека, выражается в уважении к чужим 

мнениям и убеждениям. Как сложная способность личности, толерантность формируется 

и развивается на протяжении многих лет под влиянием ближайшего окружения человека, 

социальных условий, сложившейся социальной ситуации, традиций. Все люди должны 

быть терпимы друг к другу, независимо от пола, расы, возраста, политических убеждений 

и сексуальной ориентации. 

Толерантность – стремление к установлению и поддержанию позитивного 

взаимодействия с людьми, которые отличаются от нас по тем или иным признакам или не 

придерживаются общепринятых суждений. Толерантность проявляется в активной 

нравственной позиции и установке на диалог и взаимопонимание с представителями 

другой культурной, национальной, этнической, религиозной или социальной среды; в 

способности к налаживанию таких отношений, которые не причиняют вред другим 

http://fpo.ru/etnopsy/pavl-vospitanie.html#_ftn2
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индивидам при реализации собственных свобод; понимание и принятие многообразия 

индивидуальности других людей как самодостаточных и самоценных. 

По результатам современных исследований было установлено, что межличностная 

толерантность как целостный социально-психологический феномен в ее конкретных 

проявлениях имеет существенные позитивные связи со статусными позициями студентов, 

выступающих в качестве значимых других в процессе группового взаимодействия. Чем 

выше выраженность позитивных составляющих межличностной толерантности, тем выше 

статус студента в группе как значимого другого. 

В качестве основных психологических критериев и показателей толерантности 

выделяют: 

- социальную активность – готовность к взаимодействию в различных социальных и 

межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания 

конструктивных отношений в обществе; 

- дивергентность поведения – способность нестандартно решать обычные проблемы, 

задачи; 

- мобильность – способность к быстрой смене стратегии и тактики; 

- эмпатию – способ понимания другого человека, основанный не на осмыслении 

проблем другого человека, а на стремлении эмоционально откликнуться на его проблему; 

- устойчивость личности – сформированность социально-нравственных мотивов 

поведения личности в процессе взаимодействия с людьми иных этнических и социальных 

общностей. 

Толерантность понимается как уважение и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести, убеждений. Процесс воспитания толерантности предполагает от 

одной или обеих сторон способность пойти на компромисс и сохранить при этом 

уважение друг к другу. Что, безусловно, не означает безразличного, попустительского 

отношения к антигуманным, противоправным проявлениям в поведении, поступках того 

или иного участника диалога независимо от его этнической принадлежности.  

Одним из главных социальных институтов, способствующих формированию 

толерантной личности в современном обществе, является образование. Толерантность как 

личностная черта не присуща человеку изначально и может никогда не проявиться, не 

будучи специально воспитанной, сформированной. Социально-педагогическая цель 

формирования толерантности направлена на развитие признания иной точки зрения, 

многообразия культурных отличий, в рамках универсальных прав и свобод личности, и 

при этом обеспечить развитие независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях [4]. 

Воспитание толерантной личности будущего специалиста становится одним из 

приоритетных направлений в социально-педагогической работе. 

Воспитание как процесс взаимодействия, а не воздействия сопряжен с 

толерантностью - с терпением и терпимостью. Это обучение таким способам поведения и 

реагирования, которые не наносят вреда другой личности, учитывая ее особенности и 

жизненные позиции. 

Воспитание толерантных качеств личности - это целенаправленная организация 

позитивного опыта толерантности, в том числе создание условий, требующих 

взаимодействия с другими, «не такими как мы». В качестве основных факторов такого 

воспитания предстают просвещение и обучение. Просвещение предполагает знакомство с 

многообразием и своеобразием этнических культур тех, кто проживает рядом с нами. 

Обучение толерантности - это развитие навыков толерантного поведения и, прежде всего, 

развитие у молодых людей способности увидеть конфликт, определить его причины и 

пути его решения.  
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В основе процесса воспитания заложена идея добровольно, осознанно выбираемого 

отношения к поведению и поступкам другого, т.е. толерантность. В этом случае 

толерантность предполагает терпение более сильного, опытного (воспитателя) к более 

слабому (воспитаннику), что включает умение управлять своим собственным поведением 

и обучение воспитанника с помощью «образа» или «образца своего поведения». 

Воспитание молодежи должно быть направлено на становление гуманной личности 

с присущим для нее сочетанием выраженной индивидуальности с толерантной 

направленностью, характеризующейся осознанием своего гражданского долга, 

трудолюбием, ответственностью, профессиональной и гуманитарной культурой, а также 

культурой взаимодействия с окружающими людьми.  

Все вышесказанное подводит к мысли о необходимости создания в структуре 

высших учебных заведений самостоятельного воспитательного подразделения со 

следующими функциями: 

1. Научно-методическая функция направлена на:  

- комплексное нормативно-технологическое обеспечение воспитательного процесса 

путем целенаправленной работы по созданию нормативной базы, а также банка 

технологий воспитательной работы, их систематизации и внедрения в высшие учебные 

заведения;  

- научную разработку программ социологической и психологической диагностики, 

позволяющих квалифицировано осуществлять мониторинг личностного состояния 

студенческой молодежи и социокультурной среды ее взаимодействия;  

- разработку критериев эффективности воспитательной работы вуза как 

разновидности образовательных стандартов, направленных на реальную оценку состояния 

воспитательной работы в конкретном вузе и сравнительный анализ ее эффективности в 

пределах республики.  

2. Учебная функция: 

- разработка учебно-планирующей документации по воспитательным аспектам 

психолого-педагогической переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников высшей школы, а также непосредственно участвовать в их организации и 

проведении.  

3. Информационная функция: 

- пропаганда концептуальных идей, актуальных направлений и технологий 

воспитательной работы со студентами путем проведения конференций, семинаров, 

круглых столов, а также рецензирования и подготовки к печати публикаций по проблемам 

воспитания в высшей школе.  

Исходя из этого, возникает необходимость выделения воспитательной работы в 

самостоятельное направление образовательной деятельности высшей школы, 

предусматривающее ее целенаправленное научно-методическое и нормативно-

технологическое обеспечение.  

Для правильного определения стратегии воспитательного воздействия 

педагогические работники вуза должны четко представлять спектр тех актуальных 

проблем, которые имеют место в студенческой среде. 

Проблема эмоционально-психологического состояния студенчества представляется 

исключительно актуальной и должна стать предметом специального научного изучения, а 

также диктует назревшую потребность в создании в вузах службы социально-

психологической помощи. 

Повышение авторитета куратора, их психолого-педагогической подготовки с целью 

их влияния на личностное становление студенческой молодежи должно быть отнесено к 

числу важных задач воспитательной работы вуза. 

Формирование гражданской позиции должно происходить в процессе овладения 

основными дисциплинами учебного плана, а также реализовываться в ходе внеучебной 
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деятельности студентов. Важно определить не только содержание, но и форму подачи 

информации, так как старая система аргументации в пользу «дружбы народов» уже не 

работает. 

В современной социально-педагогической науке и практике имеется богатый 

арсенал интерактивных подходов в воспитательной работе, которые помогают 

пробуждать интерес к новому через «погружение» в ситуацию, эмоциональное 

сопереживание происходящему. Это и творческие задания, и работа в малых группах, 

обучающие игры, использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, 

экскурсии), социальные проекты, в том числе соревнования, спектакли, выставки, 

представления, концерты, мультимедийные презентации, пресс-конференции, 

дискуссионные клубы и т.д.  

Обучение толерантности - это совершенно особый предмет, который выходит за 

рамки традиционно изучаемых в высших учебных заведениях курсов. Высокая степень 

толерантности воплотит идеалы реального уважения личности, имеющихся ее достоинств 

и будет ассоциироваться с практическим гуманизмом [5]. 

Проблема воспитания толерантности должна объединить людей разных, прежде 

всего, специалистов разных направлений и уровней - психологов, педагогов, 

воспитателей, руководителей, лидеров и рядовых специалистов, а также представителей 

разных возрастных групп (детей и подростков, взрослых и молодежь). Анализ феномена 

толерантности позволяет сделать вывод о возрастающей его роли как фактора 

гармоничного развития социума и требует дальнейшего исследования с целью выявления 

наиболее эффективных механизмов ее формирования. 

Таким образом, задача формирования социальной компетентности и гражданской 

позиции современного специалиста, формирования ценностного отношения к себе, 

другим и человечеству крайне актуальна, но вместе с тем и трудна. Причем, как и любая 

воспитательная задача, она может быть реализована только при активном эмоциональном 

включении обучаемых в образовательный процесс и создании нового типа развивающей 

среды, способствующей личностному росту; развитию социальных навыков поведения и 

установок на самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций. А этого 

возможно достигнуть лишь через систему специально организованных условий и 

деятельности людей, способствующих формированию жизненных ценностей и 

ориентиров студенческой молодежи. 
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ТҮЙІН 

Мақалада толеранттылық қазіргі заманға сай жеке адамның қалыптасуына әсер ететін 

жоғары білім беру жүйенің атқаратын ролі мен қызметі әлеуметтік институты ретінде негізделген. 

RESUME 
The author substantiates the role and functions of the system of higher education as a social 

institution that promotes the formation of a tolerant person in modern society. 
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Аннотация 

В статье на основе теоретического анализа и 

результатов экспериментального исследования 

определяются психологические условия 

формирования чувства собственного достоинства 

у младших школьников. Представлены данные, 

свидетельствующие о взаимосвязи процессов 

понимания и чувства собственного достоинства 

личности в младшем школьном возрасте на 

примере понимания и решения школьных задач. 

Ключевые слова: моральность, младший 

школьник, нравственное развитие, чувство 

собственного достоинства, понимание.  

 

 

Неоднозначность понимания проблемы 

чувства собственного достоинства человека в 

разных философско-этических школах, направле-

ниях, трудности эмпирического решения 

личностью проблем экзистенциального само-

определения (поиска ответов на вопрос о природе 

и ценностях человека), а следовательно, и 

решение практических задач нравственности – 

ценностного отношения к другому человеку, 

особенно в период изменения мировоззренческих 

и ценностных основ общества, актуальна в 

настоящий исторический момент.  

Исследователи психологии личности, 

рассматривают чувство собственного достоин-

ство как одно из важных моральных качеств, 

интегрированность личности и ее картины мира, 

высшую ценность (А. Асмолов, Е. Исаев, 

А. Леонтьев). Понимание человеком собственной 

самоценности все более углубляется. Чем менее 

весомым является значение ценностей, тем ниже 

уровень чувства собственного достоинства 

личности. Жизненный путь личности - это 

история ее переживаний (Л. Выготский). В 

философском и психологическом планах 

осмысления проблема раскрывается следующим 

образом: чувство собственного достоинства и 

смысл жизни, общечеловеческие ценности 

(Е. Трубецкой, Г. Тульчинский); достоинство и 

ответственность (Н. Бердяев, О. Вейнингер); 

чувство собственного достоинства как 

возможность человека осознавать самоценность 

(Г. Банзеладзе, И. Кант); достоинство как 

интегративная характеристика целостности 

человека (Е. Исаев, В. Слободчиков); понимание 

универсальности человека (Б. Ананьев);  достоин- 



 

 

135 

ство и воля, самоуважение, «Я-Концепция», высшие моральные чувства (Л. Выготский, 

Дж. Мид, Ю. Орлов, В. Столин, И. Чеснокова, Т. Шибутани); достоинство и поступок 

(М. Бахтин, С. Рубинштейн); достоинство и рефлексия, самопознание, самооценка, 

самосознание (Б. Паскаль, Л. Фейербах, Д. Юм); право на чувство собственного 

достоинства у каждой личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон).  

Итак, цель нашей статьи заключается в освещении психологических особенностей, 

специфики проявлений и формировании чувства собственного достоинства в младшем 

школьном возрасте. 

Исследование проводилось на протяжении 2009-2012 гг. и включало в себя 

несколько этапов. 

На первом этапе (2009-2010 гг.) основное внимание отводилось предоставлению 

практической помощи ученикам, которые испытывали трудности в обучении. 

Проводилась консультативная работа с педагогами и родителями, которые не всегда 

могли помочь ученику, поскольку затруднялись в определении причин их 

неуспеваемости. Для учеников, которые слабо усваивали учебный материал, 

организовывались дополнительные занятия. Кроме того для таких учеников создавались 

индивидуальные карты развития, в которых фиксировались результаты наблюдения на 

протяжении всего периода обучения в начальных классах.  

Таким образом, на этом этапе главное внимание было сосредоточено на анализе 

школьных трудностей, на коррекционной и консультативной работе, направленной на 

предоставление помощи ученикам, а также педагогам и родителям.  

На втором этапе (2010-2011 гг.) была сформулирована основная стратегия 

исследования - раскрытие механизма и процесса понимания учебного материала в 

соответствии с самоотношением, чувством собственного достоинства учеников. 

На этом этапе осуществлялось специальное обучение учеников начальных классов 

школы, определялись причины трудностей, устанавливались взаимосвязи успешности 

усвоения с особенностями личности младшего школьника. Изучение процесса понимания 

проводилось как с использованием лонгитюдного метода, так и метода поперечных 

срезов. 

Нами была разработана целевая программа исследования процесса понимания 

учебного материала учениками младших классов. Она содержала разные учебные задачи. 

Ученики решали задачи, осуществляя самостоятельный поиск ответа, или его выбор из 

нескольких предложенных, в условиях подсказки и без нее. Также выяснялись 

особенности самоотношения, чувство собственного достоинства у школьников. 

Третий (заключительный) этап (2011-2012 гг.) исследования состоял в определении 

окончательного перечня методических приемов и образов анализа данных, создании 

условий и ситуаций для работы с представителями экспериментальной группы. 

В основном эксперименте принимали участие 104 ученика начальных классов. 

В процессе констатирующего этапа эксперимента нами использовались такие 

психодиагностические методики. В продольных срезах для изучения мышления были 

использованы Модифицированная методика Е. Шишмаковой, кторая позволяет выявить 

особенности прявления чувства собственного достоинства у младшего школьника; тесты 

Р. Амтхауэра, А. Зака, Д. Равена. Тест Л. Фридмана с целью изучения школьной 

мотивации, П. Филлипса – школьной тревожности, Е. Ильина – трудоспособности и темпа 

деятельности.  

На первом этапе исследования правильность решения оценивалась по специально 

разработанной шкале. Она содержала четыре уровня понимания: нулевой, низкий, 

средний и высокий. Если исследуемый отказывался от выполнения («я не знаю, как 

выполнять»), то этот ответ соответствовал нулевому уровню понимания. Отсутствие 

решения означало непонимание. Неправильное решение отвечало низкому уровню 

понимания. Частично правильное решение отвечало среднему уровню понимания. Если 
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ученик решал задачу, то он выявлял высокий уровень понимания. Согласно этим 

показателям анализировались результаты выполнения всех задач. Нулевой уровень 

понимания оценивался в 1 балл, низкий – в 2 балла, средний – в 3 балла, высокий – в 4 

балла.  

На втором этапе исследования осуществлялось исследование сформированности 

чувства собственного достоинства и уважительного отношения к себе в соответствии с 

уровнем понимания. 

Оценивание процесса понимания можно осуществлять в соответствии с динамикой, 

содержанием задач, которые выполняются, характера использования накопленного опыта. 

Более полная характеристика понимания в младшем школьном возрасте возможна при 

учете объективных и субъективных факторов, которые влияют на него. Чувство 

собственного достоинства взаимосвязанно с процессом понимания и академической 

успеваемостью младших школьников. 

Как показывают результаты, наиболее успешно ученики выполняли лексико-

грамматическую (151 балл), пространственно-образную (150 баллов), задачу с 

недостаточной полнотой данних (146 баллов) и на осведомленность (145 баллов). 

Математическую и задачу на сообразительность исследуемые выполнили значительно 

хуже (106 и 119 баллов).  

Образный материал, представленный в пространственно-образной задаче, хотя и 

был основан на пространственно-геометрических представлениях, не вызвал у детей 

больших трудностей и приводил их к пониманию.  

Математическая задача была перегружена весомыми показателями и решалась 

учениками менее успешно. Задача требовала от исследуемых сообразительности и умения 

превратить словесную информацию в числовую.  

Ведь количество детей с тем или другим уровнем понимания информации в каждой 

задаче была разной. Это позволяет утверждать, что содержание задач по-разному влияло 

на понимание. Если задача имела контекст и не была перегружена большим количеством 

информации, то была легкой и доступной. И тогда преобладали высокий и средний 

уровни понимания. Если же была нестандартной, требовала сообразительности, - низкий и 

нулевой. 

Результаты экспериментального исследования показали: 

Высокий уровень понимания продемонстрировали 40 % от выборки при выполнении 

лексико-грамматической задачи. Таким образом, глубокое понимание лексико-

грамматической задачи проявилось у школьников благодаря тому, что содержание задачи 

имело в себе контекст, который позволял осмыслить суть фразы. Кроме того, ситуация, о 

которой говорилось в задаче, содержалась в контексте индивидуального опыта.  

Средний уровень понимания был отмечен в тех случаях, где требовалось воссоздать 

имеющиеся знания, дать точный ответ в задаче. Он проявлялся в недостаточной 

дифференциации объекта и близкого к нему за смыслом понятия, явления, значение, в 

неумении ребенка высказать понятное словами.  

Средний уровень может характеризоваться недостаточностью полноты понимания. 

Неполное понимание проявляется в ограничении детьми круга признаков, которые 

анализируются. На полноту понимания информации влияет и количество данных в 

содержании задачи, их чрезмерность или недостаточность. При чрезмерности 

информации дети пропускают необходимые для анализа предметы или признаки. В 

результате объект понимания остается недостаточно раскрытым. Это было характерным 

для математической задачи.  

Низкий уровень понимания встречался тогда, когда в реальной жизни дети не имели 

дело с объектом понимания. Выявлено, что глубина понимания у младшего школьника 

зависит от того насколько непосредственно или опосредованно он имел дело с этим 

явлением в жизни. 
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Неглубокое понимание наблюдалось у 32 % учеников. Неглубокое понимание 

проявлялось тогда, когда содержание задачи имело косвенное отношение к 

индивидуальному опыту и знаниям младшего школьника.  

Нулевой уровень понимания оказался в задаче на понимание (22 %) и 

математической задачи (16 %). Если задачу на понимание дети не знали как выполнить, то 

в математической – они выполняли хаотичные неадекватные условиям действия, вводили 

новые числовые значения.  

Обращает на себя внимание значения таких качеств личности – чувство 

собственного достоинства, медленности, утомляемости для понимания. Наиболее 

существенным их влияние оказалось при выполнении пространственно-образной и 

математической задач. 

Учитывая отличительные признаки уровней понимания, истощаемость нервной 

системы не повлияла на глубину понимания, но отобразилась на четкости и полноте. 

Уровень понимания детей отвечал среднему. Достичь более высоких результатов детям 

мешал слабый самоконтроль, неумение сосредоточиться на этапе упражняемости, 

несформированность чувства собственного достоинства. 

Кроме вышеупомянутых особенностей, на понимание влияли социально-

психологические элементы субъективного опыта.  

Кроме психофизиологических и социально-психологических элементов 

субъективного опыта, на понимание влияло и чувство собственного достоинства.  

Обращает на себя еще один аспект, который повлиял на успешность выполнения 

задачи – «чувство языка». О наличии «чувство языка» у учеников с высоким уровнем ЧСД 

и понимания свидетельствует то, что они могли прочитать незнакомый текст с 

соответствующей скоростью, осознанно, делая правильные логические ударения. Им не 

было тяжело в соответствии с контекстом установить значение незнакомого слова и 

выговорить его с правильным ударением, опираясь на интуитивное представление о 

звучании этого слова. При этом они отстаивали свою мысль, считая, что «так лучше 

звучит».  

Итак, результаты выполнения задач позволяют утверждать, что их содержание 

влияло на уровень понимания школьников. Характер решений зависел от контекста 

учебной темы. Задачу понимали лучше, если содержание урока было контекстом 

содержания задачи. Необходимо вспомнить, что в самом тексте условия задачи могли 

выступать контекстом относительно того, что надо найти, и эти задачи выполнялись 

детьми более успешно. Кроме того, было существенным - прямо или косвенно объект 

понимания связывал с жизненным опытом детей.  

Уровень понимания зависел от количества информации в задаче. Она могла быть 

решена неправильно, если была перегружена данными или, наоборот, их было 

недостаточно.  

Задачи, которые требуют точного ответа (на репродуктивное понимание) также 

вызвали трудности. Дети понимали суть явления, но не могли подобрать необходимый 

термин, который обозначает его. Понимание в таких случаях было глубоким, но нечетким.  

Исследование показало, что в индивидуальном опыте учеников существуют весомые 

элементы для понимания. В одних случаях содержание задачи осмысливалось детьми в 

контексте опыта, и это содействовало пониманию. В других, известные детям стратегии 

решения учебных задач выступали психологическим барьером бывшего опыта, потому 

что они не могли использовать их в новых условиях.  

Несформированность чувства собственного достоинства, школьная тревожность 

вместе с медлительностью сдерживала процесс понимания. Особенно это было заметным 

в тех случаях, когда дети приступали к выполнению первой задачи. При этом ее 

содержание было легким и доступным. Эти же школьники не понимали задачу, которая 

была трудной и требовала сообразительности. Дети с высоким уровнем утомляемости 
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справлялись с легкими задачами. При этом они определяли существенные признаки 

объекта, но «упускали» дополнительные, то есть проявляли глубокое, но неполное 

понимание. Ни один из них не справился с трудной задачей.  

По результатам третьего этапа исследования можно заметить, что чувство 

собственного достоинства (ЧСД) - это сложное интегральное образование, 

представленное единством субъективной реальности, основанное на взаимодействии 

внутриличностных и социальных детерминант развития. Это осмысление и переживание 

своей моральной ценности и общественной значимости. Внешние и внутренние факторы 

стимулируют проявление структурных единиц ЧСД, определяют направленность 

личности младшего школьника (собственное поведение - одно, при влиянии - другое).  

В отечественной науке общепризнанной является идея о том, что моральное 

находится в непосредственной взаимосвязи с эмоциональным: философы (А. Гусейнов, 

Л. Столович, В. Тугаринов) и психологи (П. Анохин, В. Вилюнас, Л. Выготский, 

Б. Додонов, О. Запорожец, К. Изард, А. Леонтьев, А. Петровский, С. Рубинштейн, 

Л. Рувинский, В. Слободчиков) выделили положения, которые характеризуют связь 

эмоционального и морального компонентов. Однако, в психолого-педагогической науке 

проблема эмоционального и морального развития школьника продолжительное время не 

была выделена как самостоятельная; впервые эмоциональное и моральное развитие и 

воспитание учеников как самостоятельную, чрезвычайно актуальную научно-

методическую проблему обозначили педагоги-новаторы (Ш. Амонашвили, 

Д. Кабалевский, Б. Неменский, В. Сухомлинский). Однако в массовой психолого-

педагогической практике их идеи не нашли достаточного воплощения. 

Чувство чести и собственного достоинства как качества личности, в силу своих 

интегрирующих особенностей в целостном процессе воспитания, а именно: благодаря 

отмеченным люди оценивают и другие свои качества, свои достоинства и недостатки; 

вследствие наличия этих качеств осуществляется наиболее соответствующий и типичный 

для морали образ регулирования поведения человека, который добровольно, в полном 

соответствии со своими чувствами и убеждениями осуществляет поступки, которые 

отвечают моральным требованиям общества, – могут стать теми качествами, которые 

легли бы в основу концепции формирования моральной личности современного младшего 

школьника. 

Психолого-педагогические условия эффективности морального развития младших 

школьников: обращение к учебному материалу, который характеризуется моральной 

направленностью и эмоциональной привлекательностью художественных образов; 

создание ситуаций, которые вызывают эмоционально-положительное восприятие 

моральных ценностей; использование образных средств психолого-педагогического 

стимулирования; организация среды, которая воспитывает, ценностного взаимодействия 

учителей и учеников. 

В качестве основы критериев морального развития младших школьников нами 

определены следующие: ценностное отношение детей к моральным и аморальным 

поступкам (уровень эмоционального реагирования), моральные представления и 

поведенческие проявления. В процессе развития нравственно-ценностной сферы младших 

школьников средствами формирования чувства собственного достоинства в условиях 

учебной деятельности через интерпретацию художественных и учебных текстов 

происходит постепенная трансформация из негативного и неустойчивого к достаточному 

и высокому уровню морального развития. 

Анализ теоретических исследований показал, что моральное развитие личности, 

чувство собственного достоинства ученика начальной школы взаимосвязано с 

эмоционально-ценностным наполнением педагогического процесса, который 

способствует внутреннему принятию моральных оценок, суждений, постепенно 

трансформирующихся в моральные понятия. Выявлено, что для морального развития 
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учеников в образовательном процессе требует соединение морального, художественного, 

эстетического, интеллектуального и эмоционального компонентов, которые потенциально 

заложены в разных комбинациях художественных и учебных текстов. 

На основе анализа научной литературы было выявлено, что художественные 

произведения имеют большие возможности влияния на человека, в них исторически 

закреплены образцы моральных отношений, а их воспитательная функция реализуется 

через эмоциональное переживание художественных образов. Кроме того, было 

установлено, что скрытые процессы внутреннего мира человека постигаются благодаря 

могущественному потенциалу текстов художественной литературы. Анализ психолого-

педагогических работ показал, что понимание учебных и текстов детской литературы 

комплексно влияет не только на развитие ума, но, прежде всего, на чувство собственного 

достоинства ребенка, помогает решению воспитательных задач и, стимулируя 

эмоциональную чувствительность, содействует внутреннему принятию моральной идеи 

на мотивационном уровне. Исходя из этого, приоритетной идеей является обращение к 

литературе, прежде всего, как к эмоционально-образному стимулу, который 

характеризуется потенциальными возможностями воздействия на моральную сферу 

младшего школьника. 

Закономерностью процесса формирования чувства собственного достоинства (ЧСД) 

как свойства личности младшего школьника является тесная взаимосвязь между 

внешними психолого-педагогическими и другими влияниями на личность ученика, с 

одной стороны, и характером собственной активности воспитанника, направленной на 

развитие у себя адекватного социальным нормам отношения к своим социальным 

обязанностям, с другой стороны, единство и взаимосвязь между воспитанием и 

самовоспитанием. 

Для накопления личностью субъективного опыта отношений достоинства и чести 

необходимо создать такую систему воспитательных влияний и такие условия 

(педагогические, психологические и др.) деятельности каждому ученику, в которых будет 

происходить переориентация от прямых внешних требований к самостоятельным 

побуждениям, от произвольной саморегуляции к непроизвольной саморегуляции, от 

оценок других людей к моральной самооценке. 

Итак, ЧСД формируется, укрепляется и выстраивается только через утверждение в 

любом виде деятельности или общении, где школьник достигает определенного успеха 

(проявляет компетентность), получает одобрение других (импонирует другим), а также 

ощущает эмоциональное удовлетворение от сделанного. 

Таким образом, анализ теоретических исследований показал, что человеческое 

достоинство – это сложное интегративное образование, представленное единством 

субъективной реальности, основанное на взаимодействии внутриличностных и 

социальных детерминант развития. Оно принадлежит структуре личности в целом. Это 

осмысление и переживание своей моральной ценности и общественной значимости. 

Внешние и внутренние факторы стимулируют проявление структурных единиц ЧСД, 

определяют направленность личности младшего школьника (собственное поведение – 

одно, при наличии влияния – другое).  

Интегрированный подход к формированию структурных элементов чувства 

собственного достоинства позволяет: определить конкретное содержание, положенное в 

основу формирования ЧСД; выделить условия формирования ЧСД; уточнить механизмы 

внутренней регуляции. То есть, ЧСД формируется, укрепляется и выстраивается 

благодаря самоутверждению в любом виде деятельности, где ребенок делает даже 

незначительные успехи и получает одобрение. Положительная обратная связь сообщает 

ребенку о том, что его действия правильные и полезные. Главный принцип 

взаимоотношений между детьми, детьми и взрослыми – справедливость.  
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Под психологическим механизмом мы понимаем систему разных условий, средств, 

структур, отношений, связей и других психических явлений, которые обеспечивают 

продуктивное развитие морального сознания личности. В качестве психологических 

механизмов развития морального сознания выделяем альтруистичный механизм как 

базовый и связанные с ним механизмы эмпатии; идентификации, принятие и освоение 

ролей, установку.  

Таким образом, в конце изложения материала следует отметить, что изучение 

чувства собственного достоинства как феномена самосознания с одной стороны, 

позволяет отобразить дифференциально-психологические отличия в феноменологии 

чувства собственного достоинства: отличия в поведенческих проявлениях, эмоциональной 

реакции и особенностях интерпретации ситуаций и поступков других людей. С другой 

стороны, содействует исследованию более общих закономерностей развития и 

функционирования самосознания личности, в частности влияние чувства собственного 

достоинства на понимание и успешность младших школьников в процессе восприятия 

учебной информации. Итак, «чувство собственного достоинства» как личностная 

диспозиция позволяет приблизиться к эмпирическому исследованию морального развития 

и личностного саморазвития человека в целом, а также к поиску системообразующих 

факторов формирования индивидуальности человека.  
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ТҮЙІН  
Мақалада экспериментальды зерттеулердің теориялық талдаулары мен нәтижелері негізінде 

кіші жастағы оқушылардың бойында өзіндік ождан сезімін қалыптастырудың психологиялық 

жағдаяттары анықталады. Кіші жастағы оқушылар тұлғасының өзіндік ожданды түсіну және 

сезіну үдерістерінің өзара байланысын білдіретін белгілер мектеп тапсырмаларын түсіну және 

шешу мысалында берілген. 

 

RESUME 

On the basis of theoretical analysis and results of experimental research the psychological terms of 

forming of self-esteem of junior schoolchildren are determined in the article. The data which testify the 

intercommunication of processes of understanding and self-esteem of a personality in midchildhood on 

the example of understanding and decision of school tasks are presented. 
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Аннотация 

Мақалада романның жанр ретіндегі табиғат-

болмысы, көркемдік ерекшеліктері сипатталады. 

Қазіргі қазақ прозасындағы роман жанрының даму 

бағыттары мен қалыптасқан жанрлық түрлері, 

жанрлық трансформация мәселесі теориялық 

тұрғыда тұжырымдалады. Қазіргі әдеби процесте 

роман жанрының алатын орны мен рөлі 

бағамдалады. Мақалада қазіргі роман алуан түрлі 

өзгерістерге ұшыраған, бірнеше жанрлардың 

қасиетін бойына сіңірген «еркін» жанрлық түр 

ретінде пайымдалады. 

Түйін сөздер: жанр, роман, жанрлық транс-

формация мәселесі, жанрлық түрлер, әдеби процесс.  

 

 

Роман әдеби үдерістің дамуында басты орын 

алады. Әдебиеттанушы ғалымдардың осы жанрды 

зерттеп-зерделеуге көп көңіл бөлуі де сондықтан 

болар. Роман жанрының теориясы М.Бахтин, 

В.Кожинов, Г.Поспелов, В.Хализев, Н.Лейдерман, 

Л.Чернец, Ю.Тынянов еңбектерінде көрініс тапқан. 

З.Қабдолов, З.Ахметов, Т.Кәкішев, М.Атымов, 

С.Қирабаев, Ш.Елеукенов, Ж.Дәдебаев, З.Бисенғали, 

А.Ісімақова, Б.Майтанов, Т.Есембеков, М.Хамзин 

т.б. еңбектерінде қазақ әдебиетіндегі роман жанры 

фольклор мен әдебиеттің байланысын айқын 

аңғартатын көркемдік-эстетикалық құрылым ретінде 

қарастырылады.  

Зерттеушілер романның даму тарихында оны 

әр түрлі тұрғыдан: тақырыптық, пішіндік, стильдік, 

тарихи кезеңдерге қарай және т.б. түрлерге жіктеді. 

Әлем әдебиетінде романның: тарихи, плуттық, 

философиялық, психологиялық, авантюралық, 

фантастикалық, публицистикалық, сатиралық, 

әскери, деректі, детективті-қылмыстық, 

монументалды, аналитикалық, интеллектуалды, 

мемуарлық, модернистік, роман-эпопея, роман-миф, 

роман-эссе, роман-поэма, роман-диалог, роман-

монолог, роман-реквием, полифониялық романдар 

және т.б. жанрлық үлгілерінің соншалық мол 

екендігіне көз жеткіземіз. 

Роман жанрының басты ерекшеліктері 

мынадай: 

- романда негізгі назар жеке адам тағдырына, 

оның тұлға ретінде қалыптасуы мен өсуіне 

жинақталып, кейіпкер өмір сүрген қоғам, орта, 

уақыт ауқымында жан-жақты сомдалады. Сонымен 

бірге роман адамдардың жеке  өмірін,  өзара  қарым- 



 

 

143 

қатынастарын ғана емес, ұлттық-тарихи ауқымдағы оқиғаларды да кескіндейді.  

 оның композициясы күрделі, көп желілі және ол үлкен кеңістік пен уақытты, 

тұтастай дәуірлерді, ғасырларды қамтиды.  

 бұл жанрдың мүмкіндігі мол болғандықтан оған көпдауыстылық тән, баяндау 

барысы автордың сөзімен қатар басқа баяндаушылардың сөзімен ауысып отырады.  

 романда басқа прозалық жанрларға қарағанда оқиғалар жүйесі, кейіпкерлер 

кеңірек қамтылады, олардың мінез-құлқы дайын күйінде алынбай, даму үстінде 

суреттеледі.  

 романда белгілі бір тарихи кезеңнің шындығымен қатар халықтың дәстүрлі 

мәдениеті, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, яғни ұлттың рухани-мәдени бейнесі де көркем 

бейнеленеді (Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен тер», І.Есенберлиннің «Көшпенділер», 

М.Мағауиннің «Аласапыран», Р.Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» романдары). 

Әлемдік әдебиет тарихында романның алғашқы нұсқалары орта ғасырларда пайда 

болды. Дегенмен романның жанр ретінде толысып, кең өріс алуы, даңғыл жолға түсуі ХІХ 

ғасырдан бастау алады. Адам психологиясын ашудың тамаша үлгілерін Ресейде 

А.Пушкин, М.Лермонтов, Л.Толстой, Ф.Достоевский, И.Тургенев, Францияда Г.Флобер, 

А.Стендаль, О.Бальзак, Ж.Санд, Англияда В.Скотт, Ч.Диккенс, АҚШ-та М.Твен, 

Дж.Лондон, Германияда Т.Манн жасады.  

Қазақ әдебиетінде роман жанры - ХХ ғасырдың басынан бергі (М.Дулатовтың 

«Бақытсыз Жамал» романы) кезеңде пайда болған, қазіргі таңда дәстүрі қалыптасқан, 

әлемге танылған озық үлгілер тудырған күрделі жанр. Прозаның енді ғана қалыптасуы 

тұсында тәжірибені бірден күрделі жанр романнан бастау қазақ мәдениетіндегі 

эстетикалық құбылысқа айналды. Прозалық жанрлық формалар поэзияға қарағанда 

кешірек қалыптасқандықтан, олар бойына өзіне дейінгі дәуірлердегі баяндау тәсілдерінің 

мазмұндық жетістіктерін сіңіре білді. Жеке суреткер стилі, я болмаса сол кезеңнің стилі 

өзіне дейінгі дәстүрдің негізінде жасалады. ХХ ғасырдың басында жазылған прозалық 

туындылардағы, оның ішінде роман құрылымындағы баяндаудың, қара сөздің өлең 

өлшемдерімен, поэзия талаптарымен қойындасып келуі айқын көрінеді. Роман жанрының 

арғы-бергі тарихы мен теориясын мұқият зерттеген Ш. Елеукенов С.Торайғыровтың 

«Қамар сұлу» романы туралы былай дейді: «Біздің алдымыздан мынадай елеулі факт 

шығады: роман әлі де болса фольклорлық нормалар тартылысын толық жеңе алмаған. 

Кәдімгі реалды адамдар шектен тыс идеалдандырылады. Типтік мінездердің орнына 

бойына көптеген жағымды қасиеттер дарытылған (жағымсыз бейнелер болса жағымсыз 

мінездер) жинақтаулы образдар шығады. Автор ауызша-поэтикалық шығармашылықтың 

көне штамптарынан («күлгенде көзіңді алып кірсіз тісі») бас тартпайды. Бір сөзбен 

айтқанда, романдық биікті бағындыру оңайға түскен жоқ», – деп жазады [1]. 

Роман жанрының қазақ әдебиетінде қалыптасып, кең жайлауға шығуына мол еңбек 

сіңірген М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Ш.Құдайбердиев, С.Көбеев, С.Торайғыров, М.Әуезов, 

С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, Х.Есенжанов, Ә.Нұрпейісов, І.Есенберлин, 

Т.Ахтанов, Ә.Кекілбаев, М.Мағауин, Қ.Жұмаділов, Д.Досжанов т.б. қаламгерлер. Роман 

турасында М.Бахтиннен де бұрын ғылыми пікір айтқан А.Байтұрсынұлы оны «ұлы 

әңгіме» деп атайды.  

М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы - қазақ халқының ғасырлар бойы 

қалыптасқан дәстүрлі мәдениетінің үлгілерін бойына мол сіңірген көп қырлы, терең 

мағыналы шығарма. Роман-эпопея – эпостың шыңы, оның негізгі қаһарманы – халық, 

суреткер шындығы – халық басынан өткен кезеңдік құбылыстар. Өнер адамының жарық 

дүниеге келуінен бастап, дүниеден қайтуына дейінгі аралықтағы өмірі халық өмірімен 

сабақтасып, қазақтың тұрмыс-тіршілігіне, кәсібіне, дүниетанымына байланысты басты 

сенімдері, дәстүрі, рухы М.Әуезов қаламы арқылы жаңа тынысқа ие болды. Әдебиеттану 

ғылымында тарихи дәуір шындығын кең суреттеуге арналған шығармалардың тобы 

тарихи романдар деп аталып, жеке жанрлық түр ретінде бағаланып, олардың өзіндік 
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табиғатына арнайы сипаттама берілген. Қазақ прозасында тарихи романдар - ең көп 

зерттелген және кеңінен тамырын жайған жанрлардың бірі. Қазақ әдебиеттануында 

тарихи романдар тақырыптық тұрғыдан: тарихи-биографиялық, тарихи-публицистикалық, 

тарихи-этнографиялық, тарихи-тұрмыстық, роман-эпопея, тарихи-әлеуметтік, тарихи-

танымдық, тарихи-философиялық т.б. түрлерге жіктеліп жүр. 

Мемуарлық немесе ғұмырнамалық сипаттағы романдардың қазақ прозасының 

дамуындағы орны да қомақты. Бұл ретте С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу», 

С.Мұқановтың «Менің мектептерім» атты романдары бұл жанрлық түрдегі алғашқы 

шығармалар болса, З.Қабдоловтың «Менің Әуезовім», М.Мағауиннің «Мен», 

Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша», К.Смайыловтың «ХХІ ғасырға сапар» шығармалары - 

тәуелсіздік жылдарындағы әдебиеттің жемісі. 

Батыс әдебиетінде тамыры терең фантастика жанрын қазақ прозасында дамытқан 

А.Машанов, М.Сәрсекеев, А.-Х.Мархабаев, Т.Сұлтанбеков, Ш.Әлімбаев т.б. 

қаламгерлерді атауға болады. А.-Х.Мархабаев - қазақ фантастика жанрын тұңғыш 

зерттеуші ғалым. Ол - «Қазақ фантастикасының қалыптасу жолдары мен тенденциялары», 

«Қазақ фантастикасының поэтикасы» монографияларының авторы.  

Қазақ әдебиетіндегі деректі роман жанрының классикалық үлгісі – М.Шахановтың 

«Желтоқсан эпопеясы». Тәуелсіздік идеясын, өзекті Желтоқсан тақырыбын арқау еткен 

роман саяси-әлеуметтік көкейкестілігімен, идеялық-эстетикалық жүгінің зәрулігімен 

ерекшеленеді. Шығарма композициясында түрлі әдіс-тәсілдер, шегіністер, деректі 

құжаттар молынан қолданылып, шығарманың көркем тілімен үйлесім тапқан. 

М.Шахановтың қазақ әдебиетіндегі құбылыс ретінде бағаланған «Өркениеттің адасуы», 

«Жазагер жады космоформуласы» (Шыңғыс ханның пенделік құпиясы) атты туындылары 

да роман жанрының бүгінгі деңгейін, көркемдік табыстарын көрсетеді. Лирикалық бастау 

мен эпикалық құлаш жарасым тапқан өлеңмен жазылған романдар бір-бірін толықтырып, 

терең философиялық астары бар, мәңгілік өмір айналымының сыры мен жұмбағына 

үңіледі, оқырманның алдына түйіні күрделі сауалдар тастайды.  

Кеңес дәуірі әдебиетінде «Аласапыран», «Сары қазақ», «Шақан шері», т.б. 

шығармаларымен тарихи роман жанрын дамытқан М.Мағауин тәуелсіздік жылдарында да 

рухани қазынамызды байытты. М. Мағауиннің жалпы шығармашылық сапарында 

қашанда өзгешелікке, жаңашылдыққа ұмтылатынын, тынбай ізденетінін аңғарамыз. Бұған 

әсіресе, тәуелсіздік жылдары жазылған, бірін-бірін қайталамайтын, көркемдік әлемі, 

айтатын ойлары бір-бірінен өзгеше «Қыпшақ аруы», «Мен», «Жармақ» романдары куә. 

Әсіресе, тәуелсіздік алғаннан кейін жазылған туындылары бұрынғы шығармаларынан 

оқиға жағынан да, құрылымдық, әдістік тұрғыдан да ерекше. Кеңестік әдебиетте реалист 

жазушы ретінде қабылданатын М. Мағауиннің кейінгі туындыларында модернистік таным 

тереңірек із салған.  

М. Мағауин «Қыпшақ аруы» романы арқылы халқымыздың бұрынғы бет-бейнесін, 

рухани кескін-келбетін тұтастай қайтадан қалпына келтіріп, бүгінгі қазақтың қанындағы 

бабалар рухын қайта жаңғыртқысы келетін ынта-ұмтылысын танытады. Көлемі шағын 

болғанымен уақыты мен кеңістігі кең шығарма жазушының шеберлік қуатын танытады. 

Хикаятта қиял мен шындық, өткен мен бүгін, романтикалық, поэтикалық және 

публицистикалық бастаулардың синтезі, жарасым тапқан.  

Қазіргі қазақ романында мәңгілік ұғымы жаңа қырынан көрінді. Мәңгілік 

шығармада суреттеліп жатқан оқиғалардың бөлінбес, ажырамас бөлігі ретінде көрінді. 

Әрине, бұл көркем шығарма құрылымының ерекшелігін де анықтайды. Шығармада әр 

түрлі кеңістіктік-мезгілдік өлшемдерде болып жатқан оқиғалар қатар суреттелді. 

Қаламгерлер дүниенің дуалистік, екіұдай табиғатын, ондағы материалдық және рухани 

бастаулардың ара салмағын көрсетуге ерекше назар аударды. Кейіпкерлер характері 

қоршаған ортада, тұрмыстың күйкі тірлігінде қалыптасқанымен, қаһарман сол күйбең 

тіршіліктен жоғары көтеріліп, болмыстың мәні туралы күрделі әрі қиын сұраққа басы 
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қатып, ойға беріледі. Қаһарманның ішкі рухани әлемі ғарыш деңгейінде суреттеледі де, 

оның санасы тұтас ұрпақтарды, дәуірлерді сығымдай жинақтайды. Ол өзін тұтас 

жаратылыстың, ғарыштың бір бөлшегі ретінде сезінеді.  

Тәуелсіздік жылдарындағы әдебиетте роман құрылымында жетекші орынды аңыз-

әңгімелер, мифтер алады. Көне аңыздарға иек арта отырып, жазушылар қоғам дамуының 

ерекшеліктерін безбендеп, ұрпақтар, дәуірлер сабақтастығын бейнелейді. Миф шығармада 

көтерілген философиялық мәселелердің шексіздігін, мәңгілік, тұрақты сипатын 

пайымдауға мүмкіндік береді. А.Алтайдың «Алтай балладасы» роман-мифінде миф 

шығарманың көркемдік құрылымын күрделендіріп, мағыналық ауқымдылығын кеңейтеді, 

тұспалдау, меңзеу формалары арқылы белгілер, символикалық бейнелер қатарын 

қалыңдатып, баяндауды ассоциациялармен, реминисценциялармен байытады.  

Осы кезеңдегі қазақ романы баяндау күрделілігімен, көп деңгейлігімен 

ерекшеленеді. Оқиғалар бірнеше кеңістіктік, уақыттық желілерде қатар өтеді. Кейде 

олардың арасындағы шекара жойылып, оқиға шарттылығымен, иллюзиялық, 

салыстырмалы сипатымен танылады. Романдағы «сюжет ашықтығымен, еркіндігімен 

және оқиға дамуының сан тарам желілерімен» [1, 420 б.] сипатталады. Осы қатардағы 

шығармалардың біріне Х.Әдібаевтың «Отырар ойраны» романын атауға болады.  

Шығарма жанрлық тұрғыдан белгілі бір шеңберден шығып, «еркін романның» жаңа 

түрін елестетеді. Шығарма мәтіні күрделі фрагментарлық бөліктерден құралғандай әсер 

етеді. Ауқымы, кеңістігі кең шығарманың көркемдік тініне философиялық ойлар, 

эссеистік, саяси-публицистикалық толғаныстар, лирикалық-поэтикалық шегіністер кірігіп, 

еніп кеткен. Автор реалды және онейрикалық хронотоптар арасында параллель жасайды. 

Шыңғыс әскерінің Отырар қаласын жаулап, жермен-жексен етуіне байланысты тарихи 

оқиғаны жаңаша баяндаған. Көп желілі роман күрделі философиялық сипатымен, 

«экзистенциалды дүниетаным мотивімен, мифопоэтикалық, парадигматикалық 

қабаттардың корреляциясымен, эмоционалдық-экпрессивтік бояудың қалыңдығымен» [2, 

322 б.] ерекшеленеді. 

Қазіргі қазақ прозасы қарқынмен дамып, стильдік жағынан байып жетілді. Әдебиет 

тарихына жаңа көзқараспен қараған уақытта көптеген реалистік шығармаларымыздың 

көркемдік тініне түрлі стилдік тәсілдердің, әдістердің, неоромантизмнің, 

постмодернизмнің тамырласып жатқанын аңғарамыз. Әлем әдебиетінің таңдаулы 

үлгілерімен еркін сусындаған жазушылар бір-бірінен адамды тану, оның рухани тіршілігін 

бейнелеуде өзіндік ерекшеліктерімен, қаламгерлік қолтаңбасымен дараланады. Қазақ 

прозасында роман жанрын дамытқан Ә.Кекілбаев, Қ.Жұмаділов, Б.Мұқай, Р.Тоқтаров, 

С.Елубай, С.Санбаев, Д.Досжанов Т.Әсемқұлов, Ж.Қорғасбек, Д.Амантай т.б. 

жазушылардың шығармашылығы реалистік қуаттылығымен қатар жаңашыл ізденістермен 

де ерекшеленді. Негізгі назар әлеуметтік өмірден гөрі рухани кеңістікке ауды және жеке 

тұлға күрделі рухани құрылым ретінде қарастырылды.  

Қорыта айтқанда, қазіргі қазақ романдары ұлттық сөз өнері дамуы тарихындағы 

классикалық дәстүр жалғасуының көрнекті көрсеткіштері болып саналады. Қазіргі қазақ 
романдары ұлттық тарихымыздың ақтаңдақ беттерін ақтарып, бұрын айтылмай келген 

өмір шындығын сан түрлі тәсілдермен бейнелейді. Қазақтың көркем прозасында өзіндік 

суреткерлік қолтаңбаларымен танылып қалыптасқан көрнекті қаламгердің жаңа 

романдары ұлттық және әлемдік әдебиеттің классикалық үрдістерін байыта, тереңдете 

түсті. Қазіргі қазақ романы – әлем әдебиетінің қлассикалық үрдіс деңгейінде дамып келе 

жатқан жанр. Дәстүрлік және көркемдік негіздері – қазақтың фольклоры мен әдебиеті 

мұралары. Тәуелсіздік дәуірі он жылдық әдеби процесс арнасын жаңа бағытқа бұрды. 

Тәуелсіз ел әдебиеті жаһандық әдеби жұртшылыққа рухани асыл қазыналарымызды 

таныстырудың өзге де форма, тәсілдерін іздестіруде. Қазақ қаламгерлері қол жеткен 

көркемдік табыстарына сүйене отырып, жаңа шығармаларының дәуір талабынан 
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табылуына күш-жігерін аянбай жұмсағаны, зор шабытпен әрі жауапкершілікпен 

еңбектенгені айқын байқалады. 
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РЕЗЮМЕ  

 

В статье рассматриваются художественные, жанровые особенности и теоретические 

вопросы литературного жанра - романа. Исследуются классификация и жанровые трансформации 

романа. Анализируется роль и значение романа в современном литературном процессе.  

 

RESUME 

 

The author of the article considers art, genre features and theoretical issues of the literary genre of a 

novel. Classification and genre transformations of the novel are researched. The author analyses the role 

and importance of the novel in contemporary literary process 
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тәсілмен берілетін 

грамматикалық 

мағынаның 

туындау 

жолдарын 

анықтау 
 

Аннотация 

Лингвистиканың әр саласында тілдің қай 

қырынан қарастырылуымен байланысты қалып-

тасқан зерттеудің бірнеше әдіс-тәсілдері бар. 

Семантикада сөз мағынасын сипаттауда кең 

тараған әрі жиі қолданылатын әдіс – семдік талдау. 

Дегенмен қазақ тіліндегі аналитикалық тәсілмен 

берілетін грамматикалық семантиканың қалыптасу 

тетіктерін айқындау барысында тілдік материал-

дарды семдік талдаумен қатар, эксперимент әдісі 

арқылы да анықтау тиімді әрі маңызды болмақ. 

Мақалада қазақ тілінде грамматикалық мағынаның 

беретін негізгі етістік пен көмекші етістіктің 

тіркесуіндегі заңдылықтарды анықтаудағы 

эксперимент әдісінің тиімділігі нақты тілдік 

деректермен дәйектеле отырып қарастырылған.  

Түйін сөздер: грамматикалық мағына, 

аналитикалық тәсіл, семдік талдау, интроспекция, 

эксперимент әдісі, семантикалық байланыс-

тырушы компонент. 

 

 

Қазақ тілінде аналитикалық тәсіл – 

грамматикалық мағынаны берудің өнімді 

жолдарының бірі. «Қазақ грамматикасында» 

аналитикалық тәсілдің түрлері ретінде негізгі 

сөздердің тіркесуі; негізгі сөз бен көмекші сөздің 

(көмекші етістік, шылау т.б.) тіркесуі; сөздердің 

қосарлануы; сөздердің орын тәртібі және дауыс 

ырғағы, интонация арқылы грамматикалық 

мағынаның берілуі көрсетілген [1, 419 б.]. Осы 

аналитикалық тәсіл түрлерінің ішіндегі қазақ 

тілінде жиі кездесетіні және белсендісі – 

грамматикалық мағынаның сөздердің тіркесі 

арқылы берілуі. Нақтырақ айтқанда, негізгі сөз бен 

көмекші сөз арқылы грамматикалық мағынаның 

берілуі – қазақ тілінде үлкен орынға ие. Мұның 

өзін екіге саралауға болады: бірі – негізгі сөздердің 

шылаулармен тіркесі; екіншісі – негізгі етістіктің 

көмекші етістікпен тіркесіп, грамматикалық 

мағына беруі. Кез келген негізгі етістік пен 

көмекші етістік бір-бірімен тіркесе бермейді, 

олардың тіркесуінде белгілі бір заңдылық бар. Осы 

тұста, ғалым А.А.Юлдашевтың: «Көмекші етістік 

өзінің көмекшілік қызметін алдыңғы етістіктің 

белгілі бір формативімен тіркесіп келгенде ғана 

атқарады, сондықтан осы тіркестен туындайтын 

мағынаны көмекші етістіктің еншісіне ғана беру 

дұрыс емес» [2, 19 б.] деген пікірімен толық 

келісеміз. Д.М. Насиловтың көрсетуінше,  лексика- 
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лық мағына мен грамматикалық мағынаның өзара тіркесімі әр морфемаға бекітілген 

ақпаратпен байланысты болғандықтан қарапайым механикалық процесс ретінде 

бағаланбауы тиіс. Бұл процесте негіз мағынасын, морфологиялық көрсеткіштің 

мағынасын және екі мағынаның өзара әрекеттестігінен туындайтын нәтижені, яғни 

түбірдегі нақтылық (лексикалық мағына) пен аффикстегі жалпыдан (грамматикалық 

мағына) пайда болған синтезделген жаңа бүтіннің мағыналарын білу қажет [3, 47 б.]. 

Мақала көлемінде біз негізгі етістік пен көмекші етістік тіркесінен грамматикалық 

мағынаның туындау жайын анықтаудағы семдік талдау мен эксперимент әдісінің 

маңыздылығына тоқталамыз.  

Латын тілінен енген «experimentum» сөзі табиғат пен қоғамдағы сан түрлі 

құбылыстарды бақылау жасау арқылы зерттейтін таным әдісі дегенді білдіреді және ол 

бақыланатын нысан болған жерде ғана жүргізіледі. Бұл әдістің лингвистикаға келуі – ХІХ 

ғасырдың ІІ жартысы. Тілтанымда эксперимент әдісінің негізгі нысаны – адам. Өйткені 

түрлі тілдік құбылыстарға қатысты зерттеулер адам факторымен тікелей байланысты.  

Эксперимент зерттеуші тарапынан және сырттан басқа бақылаушыларды тарту 

арқылы жүргізілуі мүмкін. Алғашқысы интроспекция деп аталады да, зерттеудің бұл әдісі 

зерттеушінің өзін-өзі бақылауына негізделеді: зерттеуші мен ақпарат беруші бір адам 

болады. А. Е. Кибрик зерттеуші тарапынан жүргізілетін бақылаудың айқын және 

қалыптасқан зерттеу ұстанымдарына сай іске асырылған интроспекция әдісін де 

экспериментті деп есептейді [4, 49]. Жалпы кеңестік тіл білімінде эксперимент әдісі 

термині Л.В.Щерба есімімен тығыз байланысты. Ол лингвистикадағы эксперимент және 

оның тілдік мәселелерді шешудегі рөлін айта келе, бұл әдісті түрлі тіл деңгейіне 

(синтаксис, морфология және фонетика) қатысты қарастырады [5]. Мәселен, эксперимент 

әдісін фонетика саласында әр түрлі позициядағы дауысты дыбыстардың сандық 

қатынасын айқындауда маңызды әдістің бірі деп санайды. Л.В.Щербаның көрсетуінше, 

лингвистикалық эксперимент қандай да бір лингвистикалық болжамды дәлелдеуде немесе 

жоққа шығаруда маңызды болып табылады.  

Лингвистикада эксперимент әдісі екі бағытта қолданылады: бірі – лингвистиканың 

басқа ғылымдармен тоғысынан пайда болған психо-лингвистика, социолингвистика, 

нейролингвистика салаларында қолданылуы. Мысалы, психолингвистикада зерттеу 

негізінен психологиялық экспериментке сүйеніп жүргізіледі. Бұл сала сөйлеуді зерттеу 

нысаны етіп алатыны жағынан тіл ғылымына, ал оны зерттеудің әдісі жағынан 

психологияға жақын келеді. Сөйлеу процесі және сөйлеуді қабылдау мен түсіну секілді 

мәселені лингвистика психологияға қатыссыз шеше алмайды. Сөз мағынасындағы түрлі 

құбылыстар мен сөздің келтірінді мағынасын қолдану, сөз мағынасының әлеуетін 

бағамдау сияқты құбылыстарды тілтанымда қарастыру психологияның ассоциация заңына 

негізделеді. Осымен байланысты психолингвистикада ассоциативтік эксперимент әдісі, 

семантикалық жіктелім (дифференциал) әдістері кеңінен қолданылады. 

Ассоциативтік эксперимент әдісі сөздің психологиялық мағынасын зерттейтін, жеке 

тұлғаның тәжірибесі негізінде жинақталған ассоциацияларды анықтауға бағытталады. 

Эксперимент тірек сөзге байланысты ойға түскен барлық сөздерді жазып алуға негізделеді 

де, сол арқылы белгілі бір сөз аясына жинақталатын сөздер тобы айқындалады. Бұл 

ассоциативтік өріс деп аталады. Адам санасында сөздің белгілі бір ұғымдар туралы түйсік 

тудыру қабілеті оның (сөздің) ассоциативтік әлеуетін көрсетеді. Сөздер арасындағы 

ассоциативтік қатынас психолингвистикалық экспериментпен анықталады. Ассоциативтік 

өріс құрамына талдау жүргізу нәтижесінде: біріншіден, этностың дүниетанымы, 

психологиясы мен тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі жайында мол ақпарат алуға болады. 

Өйткені сөздер арасындағы ассоциативтік байланыс жеке тұлғаның, этностың 

дүниетанымымен, психологиясымен, ұзақ уақыт бойы жинақтаған тәжірибесімен тығыз 

байланысты; екіншіден, сөздердің арасындағы ассоциативтік байланыстар мен сөздің 

ассоциативтік өрісі оның коммуникативтік әлеуетін айқындауға да мүмкіндік береді. 
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Жалпы ассоциация тек тіл білімінде ғана емес, философия, психология да әр аспектіден 

қаралып келеді.  

Екіншісі -  дәстүрлі грамматиканың тіл деңгейлері фонетика, морфология, сөзжасам, 

синтаксис салаларында тілдік норма, тілдік қатынас, сөйлеу тіліндегі ауытқулар, жаңа 

атаулар жасаудағы тілдік үлгілер сияқты түрлі тілдік мәселелерді, сондай-ақ аймақтық 

тілдік ерекшеліктерге қатысты кейбір мәселелерді шешу мақсатында қолданылады және 

тіл білімі үшін маңызды нәтижелер беріп келеді. Алғаш рет бұл әдіс тілдің фонетика 

саласында дыбыстардың айтылым механизмін зерттеумен байланысты қолданылды.  

Эксперимент әдісі соңғы кездері семасиологияда қарқынды қолданылып келеді. 

Семасиологияда эксперимент бақылау негізінде қолданысы дұрыс деп танылған 

семантикалық болжамдарды дәлелдеуде немесе оны жоққа шығаруда қорытынды 

тұжырымдар жасау үшін қажет. Лексемалардың синонимдік қатарын анықтау, сөздерді 

лексика-семантикалық топтарға жіктеу, сөздің көпмағыналық қырын және оның 

мағыналық құрылымын айқындау арқылы көрсету сияқты т.б. мағынаға қатысты 

мәселелерді шешуде эксперимент әдісі маңызды рөл атқарады. Бұл туралы В.В.Левицкий, 

И.А.Стернин еңбегінде жан-жақты айтылған [6].  

Жалпы семасиологияда эксперимент әдісі: зерттеу нысанының жаңа қырларын 

айқындайтын семантикалық талдаудың қосымша құралы; интуитивті талдау 

нәтижелерінің шындыққа қаншалықты жанасымды екендігін тексеру құралы; дәстүрлі 

зерттеу әдістері арқылы түсіндіруге келмейтін кейбір тілдік құбылыстардың табиғатын, 

мәнін ашудың негізгі тәсілі; кейбір тілдік құбылыстарға талдау жасаудың бірден-бір 

жалғыз ғана құралы болуы мүмкін [6, 185 б.].  

Эксперимент материалдары қандай да бір семантикалық сипаттаманың шешімі емес, 

ол өңдеу мен талдауды қажет ететін, белгілі бір тұжырымдар жасауға негіз болатын тілдік 

материал ғана болып табылады. Тілдік бірліктің семантикасын зерттеуде негізгі әдіс 

интроспекция саналады. Мұнда зерттеуші-семасиолог нысан ретінде алынған сөзбен 

байланысты өз санасындағы түрлі процестерге өзінің ішкі интуициясы бойынша бақылау 

жүргізіп, соның негізінде сөз мағынасына қатысты тұжырымдар жасайды. Бұл қорытынды 

тұжырымдар, сондай-ақ, сол сөзді бақылаушы қандай мағынада түсінетіндігі және 

қолданатындығы жайынан ақпарат береді. Дегенмен, лингвист ғалымдар, бір жағынан, 

интроспекция қандай да бір болжамды тексерудің қысқа жолы екендігін 

мойындағанымен, екінші жағынан, оның субъективті сипатының басым болатындығын да 

жоққа шығармайды [7, 62-63 бб.]. 

Зерттеушінің өзінің ішкі тілдік интуициясына сүйене отырып жасалған 

тұжырымдары екінші адамның көзқарасы тұрғысынан дұрыс деп танылмауы да мүмкін. 

Интроспекциядағы субъективтілікті М.А.Кронгауз идиолект және тілдік интуиция 

мәселесімен байланысты түсіндіреді [8, 93 б.].  

Тілдік бірліктің семантикасына қатысты түрлі заңдылықтар тек зерттеуші-

информант негізінде ғана емес, екінші бір адамды немесе топты информант етіп алу, оның 

сөз қолданысын бақылау арқылы жасалған эксперимент нәтижелеріне сүйене отырып та 

жасалады. Лингвистикалық экспериментте семантикалық болжамға қайшы келетін тілдік 

материал да маңызды. Ондай тілдік деректер сөздің басқа сөзбен тіркесуіне кедергі 

келтіретін сөз мағынасындағы мағыналық бөлшектерді айқындауға және сол мағынада 

қолданылмайтын мәнмәтін типін анықтауға мүмкіндік беретіндігімен құнды. Тілдік 

құбылыстар мен қандай да бір тілдік заңдылықтарды дәлелдеу немесе анықтау 

мақсатында эксперимент жүргізу қажет болса, онда жүргізуші адам үшін мынадай 

ақпараттардың қолында болғаны абзал. Өйткені ақпарат беруші (информанттың) жасы, 

білім, ортасы, тілі деген мәселелердің барлығы да бір тұста тікелей, енді бір тұста жанама 

дереккөздер болып табылады. Сондықтан, жинақтап айтқанда, информанттардың жалпы 

саны; жас мөлшері; эксперименттің жүргізілген уақыты; эксперимент материалдары, 

эксперимент мақсаты, эксперимент тапсырмасы айқын болуы керек.  
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Эксперимент жүргізу арқылы бір тілде сөйлеуші санасында қандай тіл бірліктерінің 

қандай тұлғада сақталатындығын айқындау, яғни сөйлеушінің тілдік санасына көңіл бөлу. 

Тілдік бірліктердің қолданысына қатысты материалдарды мәтін мен сөздіктерден де алуға 

болады. Алайда бұл дәл бүгінгі тілдік сананы көрсете алмауы мүмкін. Өйткені ол 

туындылар бұдан бірнеше жыл бұрын жазылған болуы да ықтимал әрі көркем шығарма 

автордың сөз қолданысымен байланысты болып келеді. Ал эксперимент материалдары, 

объективтілігімен ерекшеленеді; қазіргі осы тілде сөйлеушілердің тілдік тұлғаларды 

қолдануын байқатады. Бірақ эксперимент материалдарына қандай да мәселенің нәтижесі 

деп емес, керісінше, белгілі бір сауалдарға жауап алудың бір жолы ретінде қарау керек. 

Алынған жауаптарға талдау жүргізе отырып, зерттеуші ғылыми тұжырымдар жасайды. 

Бұл айтылғандардың барлығы да лингвистика үшін эксперимент әдісінің тілді зерттеуде 

маңызды екендігін айғақтайды. Осы орайда интроспекция және эксперимент жүргізу 

негізінде айқындалған қазақ тіліндегі түс көмекші етістігінің жетекші етістікке 

тіркесімділігін қарастырып көрейік.  

Эксперимент материалдарымен жұмыс екі кезеңнен тұрды: тапсырма мәтіні 

бойынша жетекші етістік пен көмекші етістіктердің қандай тұлғада тіркесетіндігін 

көрсету; осы тіркесімділіктің негізін айқындау. Екінші кезеңдегі талдау жұмыстары үшін 

семдік талдау әдісі пайдаланылды. Семдік талдау тілдік мағынаның шынайы ұйымдасуын 

көрсетеді. Сөздердің семантикалық тіркесімділігінің негізгі заңдылығы бойынша екі сөз 

дұрыс тіркесу үшін олардың бойында тіркесімділікке негіз болатын сема болуы керек. Бұл 

сема семантикалық байланыстырушы компонент немесе синтагмема деп аталады. 

Семдік талдаудың мақсаты: жетекші етістіктің семантикалық құрылымын айқындау; 

көмекші етістіктің семантикалық құрылымын анықтау; екі сөзге ортақ сема не олардың 

тіркесуіне негіз болатын семаны белгілеу; аналитикалық тіркестің жалпы мағынасын 

көрсету. 

Түс етістігінің қазақ тілінің он томдық түсіндірме сөздігінде үш түрлі мағынасы 

көрсетілген: «1. Биіктен төмендеу, жерге келіп тірелу; 2. Бір жерге келіп орналасу, кіру; 3. 

Қызметтен босау, айырылу» [9, 344 б.]. Осындағы «бір жерге келіп орналасу немесе кіру» 

деген мағынаны «бір жерге келіп тоқтау» деп толықтырсақ, мағына айқындала түсетін 

секілді: Арыстан айдап бара жатқан жылқыларын болыстың атқару комитетіне 

тапсырып, Тұрсынның үйіне түсті (Ғ.Мүсірепов). Тілдік деректер негізінде түс 

етістігінің мына мағыналарда жұмсалатыны анықталды: көліктен сыртқа шығу: 

Әйткенмен, келесі аялдамадан түсемін (М.Мағауин); жүріп отыру: Көксерек еріксіз 

ойысып келіп, үшеуінің алдына өзі түсті (М.Әуезов); бастан кешіру: Қасым сол күнгі 

жылауынан бастап, үлкен кісідей қайғыға, қаралы күйге түсті (М.Әуезов); сәті келу: 

Қаранарды мұнымен соңғы рет қашан жабулағаны Едігенің есінде жоқ. Міне, енді 

жабулаудың реті түсті (Ш.Айтматов).  

Түс етістігі көмекшілік қызметте жетекші етістіктің көсемшенің -а / -е, -й тұлғасында 

келуін қажет етеді. Субъективті және қалып-сапа етістіктерімен тіркеспейді. Етістіктің 

басқа лексика-семантикалық тобымен тіркеседі, алайда қозғалыс етістіктерінен бағытты 

қозғалыс және объектіден алыстаумен байланысты етістіктермен, қарым-қатынас 

етістіктерінен адамдар арасындағы қатынасты білдіретін әрекеттермен байланысты 

етістіктермен тіркеспейді. Етістіктің аналитикалық формасын жасағанда, жетекші етістік 

арқылы берілетін қимылға оның тез, бірден жасалғандығын білдіретін мән үстейді: Аяғым 

тайып кетті де, құлап түстім (Б.Соқпақбаев). Осындағы құла мен түс етістіктерінің 

тіркесімділігі қандай семаға негізделгенін көрсету үшін семдік талдауға сүйенеміз: құла- : 

1) жоғарыдан төмен қарай іске асатын амал; 2) субъектінің еркімен/еркінен тыс болады; 3) 

жасалу қарқыны тез; 4) нәтижелі. Түс көмекші етістігімен тіркесуге жоғарыдан төменге 

бағытталған және тез жасалатын әрекет семалары себеп болған. Әрекеттің тез жасалуы 

қимылдың сипатына байланысты. Тік кеңістікте жоғарыдан төмен жүзеге асатын әрекет 

табиғатынан жасалу тездігімен ерекшеленеді. ... Нұрғаным да әлсіреп, өзегі талып, осы 
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тұсқа келгенде, көк шөптің үстіне сылқ етіп, жығылып түсті (Қ.Жұмаділов) дегендегі 

жығыл- етістігінің семантикалық құрамы: 1) амал-әрекет; 2) көлденең кеңістіктің үстіне 

құлау; 3) ойламаған жерден болатын әрекет. Ал түс етістігімен тіркесуіне жығыл 

етістігінің көлденең кеңістікке құлау (құлау арқылы жерге тіреледі) семасы себеп болған. 

Өйткені жоғарыдан төмен түсіп, жерге тірелу түс етістігінің негізгі семасы.  

-а/-е, -й тұлғасындағы сапа етістіктерімен тіркесіп, іс-әрекеттің ары қарай үдемелі 

түрде жалғасуын білдіреді: Қараңғылық қоюланып, жел күшейе түсті (М.Мағауин). 

Күшею- : 1) сапалық өзгеріспен байланысты әрекет; 2) сапалық өзгерістің артуын 

білдіреді; 3) жасалу қарқыны тез әрекет. Соңғы екі сема арқылы түс сөзімен тіркеседі. 

Қозғалыс етістіктері -а/-е,-й тұлғасында түс етістігімен тіркесіп, қимылдың жалғасуын 

білдіреді: Едіге әлі де сенбей, үрейлене үрпиіп Қазанғапқа жақындай түсті 

(Ш.Айтматов). Жақында- : 1) қозғалыс; 2) бағытты; 3) нысанға жақындау. Түс етістігінің 

құрамында қозғалыс және бағытты қозғалыс семалары бар. Эмоционалды етістіктер -а/-

е,-й тұлғасында түс етістігімен тіркесіп, қимылдың күшейе жалғасуын білдіреді: Зипада 

үн жоқ, Жолбарыс жұбатқан сайын балаша өксіп, егіле түседі (Қ.Жұмаділов). Егіл- : 1) 

адам эмоциясымен байланысты әрекет; 2) эмоция ашық көрінеді; 3) актив әрекет; 4) 

субъекті еркінен тыс әрекет; 5) тез жасалады; 6) эмоцияның көріну дәрежесі жоғары. Түс 

етістігінің тез жасалатын әрекет семасы егілу етістігінің бойындағы осындай семамен 

және эмоцияның көріну дәрежесі жоғары семасымен байланысқа түсіп, жылау әрекетінің 

үдемелі түрде ары қарай жалғасуын білдіреді. Дыбыс-сес етістіктері -а/-е,-й тұлғасында 

түс етістігімен тіркеседі. Әдетте, ет- көмекші етістігімен түйдектеліп келген еліктеуіш 

сөздермен тіркескенде қимылдың күтпеген жерден тез жасалуын білдіреді: Ойын 

аяқтаймын дегенше оқтау тағы тарс ете түсті (Д.Исабеков). Ал еліктеуіш негізді 

етістіктердің -а/-е,-й тұлғасында келуін талап етеді және оған күшейген түрде жалғасуы 

мағынасын үстейді: Біз қоятын шығар деп күткен дыбыс одан ары тарсылдай түсті 

(«Қазақ әңгімелерлі»). Табиғат құбылыстарына байланысты, субъективті, сөйлеу, ойлау, 

сезіну және қарым-қатынас етістіктері -а/-е,-й тұлғасында түс етістігімен тіркесіп, 

қимылдың күшейген түрде одан ары жалғасуын білдірсе, өсіп-өну етістіктері түс 

етістігімен тіркеспейді. Сонымен, бірінші, түс көмекшілік қызметте келіп, жетекші 

етістіктің -ып/-іп,-п және -а/-е,-й тұлғасында келуін талап етеді; екінші, түс жетекші 

етістік (-а/-е,-й тұлғасында) арқылы берілетін қимылға а) жалғасу; ә) үдемелік; б) тездік, 

бірден қарқынмен жасалу мәнін үстейді. Үшінші, жетекші етістік пен түс етістігінің 

тіркесуі тез жасалатын қимыл және қозғалыс семаларына негізделеді.  

Сонымен, қорыта айтқанда, аналитикалық тәсілмен берілетін грамматикалық 

мағынаның туындау себептерін анықтауда семантикадағы семдік талдау әдісінің маңызы 

ерекше. Ал екі сөздің тіркесу/тіркеспеуінің негізін эксперимент нәтижелерін талдау 

арқылы анықтау тиімді болып табылады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В казахском языке вспомогательные глаголы широко используются как грамматический 

способ выражения категории характера протекания действия. При помощи вспомогательных 

глаголов образуются аналитические формы глагола. В статье рассматривается роль семного 

(компонентного) анализа и экспериментальных методов при выявлении закономерностей 

формирования аспектуальной семантики (взаимодействия семантики основного и 

вспомогательного глаголов с учетом их грамматических форм). 

 

RESUME 

 

In the Kazakh language modal verbs are widely used as a way to express the category of the 

character of the action. With the help of auxiliary verbs the analytical forms of the verb are created. The 

article deals with the role of semic (component) analysis and experimental methods in the process of 

revealing regularity of aspectual semantics (interaction of semantics of main and auxiliary verbs with 

their grammatical forms).  
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ф.ғ.д., профессор 

«Қырымның 

қырық батыры» 

циклі: 

фольклорлық  

тұтастану және 

поэтика 

мәселелері 

 

Аннотация 

Мақалада қаһармандық эпостағы тұтастану 

және көркемдік дәстүр мәселесі қарастырылады. 

Фольклортанушы ғалымдардың пікірлері негізге 

алынып, «қырымның қырық батыры» циклындағы 

«Аңшыбай батыр» жырына талдау жасалынады. 

Тұтастану түрлері, оған тән басты белгілер, 

оқиғаның дамуы, мифтік танымға тән суреттеулер 

осы эпосты талдауға негіз болып, қорытындылар 

жасалады. 

Түйін сөздер: эпос, тұтастану (циклизация), 

цикл, сюжеттік тұтастану, мифтік таным, пері қызы, 

мотив, күрескер тұлға. 

 

 

Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы 

аясында жарық көрген «Бабалар сөзі» жүз томдығы 

– ұлтымыздың құнды рухани қазынасының халық 

игілігіне ұсынылуы, сондай-ақ әлемдік мәдениет 

үшін де маңызды құбылыс. Үстіміздегі жылдың 

қазан айында осы рухани қазынамыз Германияның 

Майндағы Франкфурт қаласында ұйымдастырылған 

кітаптар көрмесіне қойылды. Бұл «Бабалар сөзі» 

жинағына ғалымдарымыздың жарыққа шығару үшін 

біздің ғалымдар бірталай тер төккені белгілі. 

Туыстас, көршілес елдердің тарихи қорларынан 

табылған дүниелерді қалыпқа түсірген қазақстандық 

әдебиеттанушылардың еңбегі орасан. Жүз 

томдықтың жарыққа шығуына тікелей мұрындық 

болған, «Мәдени мұра» Мемлекеттік 

бағдарламасының Фольклортану, әдебиеттану және 

өнертану секциясының төрағасы, фольклортанушы 

ғалым, академик С.А.Қасқабасов жинақты жарыққа 

шығару үшін 10 жылға жуық уақыт кеткенін, әр 

жылда он том әзірленгенін айтады.  

«Бабалар сөзі» жүз томдығының елуінші томы 

«Қырымның қырық батыры» эпикалық циклына 

арналған. Құрастырушылар атап көрсеткендей, бұл 

томдықтағы жырлар циклы Мұрын 

Сеңгірбайұлынан жазылып алынған нұсқа. «Мұрын 

жырау Сеңгірбайұлынан жазылып алынған 

«Қырымның қырық батыры» атты бас қаһармандары 

қырық бір батыр болып табылатын отыз бес жырдан 

құралған эпикалық жырлар циклы – әлем 

мәдениетінде маңызды орын алатын ерекше 

құбылыс» [1, 5] екенін құрастырушылар Қ.Сәтбаев, 

Н.Сауранбаев, Е.Ысмайылов, Ә.Марғұлан, 

О.Нұрмағамбетова, С.Қасқабасов сияқты белгілі 

ғалымдардың пікірлерімен бекітеді.  
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«Қырымның қырық батыры» - ноғайлы дәуірінен жеткен жыр. Бұл жыр Еділ бойы, 

Солтүстік Кавказ, Батыс Сібірге, қазақ, татар, ноғай, башқұрт, қарақалпақ арасында өте 

кең таралған жыр.  

Ең әуелі, «Қырымның қырық батыры» – цикл жыр. Әдеби циклдің өзі эпикалық және 

драмалық шығармаларда тарихи дараланған тұрғыда, авторлық баяндаулар сипатында 

мемуарларда, эпостық дастандарда, әңгімелерде, пьесаларда, публицистикалық 

шығармаларда кездеседі. Эпостық шығармаларда циклдануды жүзеге асыруда 

баяндаушының ролі өте зор оқиға, образ, суреттеу элементтерін топтастырып отырады. 

Эпостардағы циклденуге қарай отырып оның тарихи процесс екеніне де көз жеткіземіз. 

Эпостың өзіне бастау болған ең алғашқы фольклорлық шығармалардың құрылымдық 

жүйесі циклденудің нақты үлгілерін танытады. Әлеуметтік-тұрмыстық қажеттіліктен 

туған тұрмыс-салт жырларының жоқтау, беташар, алғыс, қарғыс, т.б. түрлерінде циклдану 

арқылы тұтас бір көлемдік ерекшеліктерге жетіп отырған. 

Циклденудің жүйеленген сипаты мифтерде анық көрінеді. А.Н.Веселовский оған 

«табиғи циклизация» деп баға берген болатын. 

Зерттеушілердің пікірінше, фольклорлық жанрларға тән циклдың (тұтастанудың) 

мынандай ерекшеліктері бар: 

а) цикл дегеніміз жекелеген туындылардың біртұтас болып бірігуі; 

ә) цикл – ортақ қаһарманның айналасына шоғырланған шығармалар тобы; 

б) цикл – сюжеттердің жеке кейіпкердің және оқиға өтетін жердің айналасында 

жинақталуы; 

в) цикл – сюжеті біртұтас және аяқталған шығармалар тобы.  

Циклденудің бұл аталған белгілері фольклорлық шығармаларға тән. «Қырымның 

қырық батыры» жыры цикл туралы соңғы тұжырымға сәйкес келеді, яғни бұл шорғырға 

кіретін дастандар біртұтас, аяқталған шығармалар тобы.  

Жалпы алғанда, цикл көркем туындыға тән қолданыста қарапайым ғана тізбектелу, 

жалғасу, қатарласу, яғни бірнеше сюжеттің жалғаса дамуы, жалғыз, жалқы емес жалпы 

деген ұғымда алынады. «Цикл» сөзінің мәніне үңілер болсақ, грек тілінен аударғанда 

“kyklos” – шеңбер деген мағына береді. Яғни сабақтастық, өзара тығыз байланыс, 

жинақталу деп атауға болады. 

Фольклордағы жинақтау – өмірді, қаһарманды фольклорлық түсінікпен дәріптеуге 

қызмет етеді және тұтастану құбылысына негіз болады екен. Тұтастануда тарихи 

оқиғалар, кейіпкердің өмір жолы мен іс-әрекеттері түгел жинақталып, біртұтас дүние 

құрап, қаһарманды, оның ұрпағын дәріптеуге бағытталады. «эпос алуан түрлі 

тұтастанудан өтеді, ...батырды дәріптеу мақсатында уақыт пен кеңістікті де, тарих пен 

қиялды да қызмет еткізеді» [2, 62].  

Эпостағы тұтастану мәселесін В.М.Жирмунский, С.Садырбаевтар да қарастырған.  

В.М. Жирмунский былай деп жазады: «Ноғай батырлары туралы қазақ эпикалық 

жырлары халықтық аңыздарға, сондай-ақ тарихқа сәйкес бір әулеттің мүшелері болатын 

генеологиялық тұтастануды көрсетеді. Бұл әулеттің басында тұрған – Едіге, тарихи Едіге, 

есімі орыс тарихынан белгілі Алтын Орданың уақытша билеушісі. Едіге туралы жыр 

Алтын Ордадағы феодалдық араздықты, Едігені даңқы артып, дәуірлеуін, оның Әмір 

Темірдің қатысуымен Тоқтамыс ханмен күресуін, Тоқтамыстың ажалын, Едігенің өз ұлы 

Нұраддинмен қақтығысуын, биліктің Тоқтамыстың ұлдарына ауысуы кезіндегі екеуінің де 

ажал құшуын баяндайды. Ноғай циклінің қаһармандары, «ноғай батырлары» - Едігенің 

ұрпақтары: ұлы Нұраддин; Нұраддиннің ұлы (тарихи деректер бойынша немересі) - Мұса 

хан; Мұсаның ұлдары – Орақ, Мамай және Исмаил; Орақтың ұлдары – Қарасай, Қазы, 

Жаңбыршы батыр, оның ұлы Телағыс» [3, 394]  
Е.М.Мелетинский көлемі жағынан шағын жырлардың ұлттық эпикалық дәстүрдің 

аясында бірігіп эпопея құрайтыны, бөлек-бөлек жырлардың тұтастанатындығы жөнінде 

айтса, Ш.Ыбыраевтың көрсетуінше, «Тұтастану тек эпос пішінінің (форма) өз-өзінен 



 

 

155 

пайда болған заңдылығы емес, ол халықтың әлеуметтік және сыртқы саясаттағы тарихи 

өзгерістерінің нәтижесінде қалыптасады» [4,] 

Ғалым С.Қасқабасов әлем фольклортануының тұжырымдарына сүйене отырып, қазақ 

фольклорында тұтастанудың бес түрі бар деп (сюжеттік, ғұмырнамалық, шежірелік, 

тарихи, географиялық) көрсетеді. 

Зерттеушілердің айтуынша, эпос үшін маңызды көркемдік қызмет атқаратын – 

сюжеттік тұтастану. В. Жирмунский эпикалық сюжеттің тұтастануының негізінде 

әуелгіде батырдың бір ерлігі жырланатын шағын өлеңге басқа да батырлық эпизодтар 

жалғанып, бәрі бірігіп, жаңа біртұтас шығармаға айналатындығы туралы пікірін білдірген. 

С.Қасқабасов атап көрсеткендей, «тарихи шындық эпоста көптеген қосымша 

сюжеттермен, мотивтермен көмкеріледі». Бір-бірімен байланысы жоқ жекелеген эпикалық 

жырлардағы сюжеттердің басы біріктіріліп, біртұтас шығарма болып шығады. Дербес 

сюжеттер бір батырдың атқарған іс-әрекетіне, ерліктеріне телінеді.  

«Қырымның қырық батыры» циклы «Аңшыбай батыр және оның ұрпақтары», 

«Қарадөң батыр және оның ұрпақтары», «Жеке батырлар» деп аталатын үш салаға 

жіктеледі. «Бабалар сөзі» жүзтомдығының елуінші томына «Аңшыбай батыр және оның 

ұрпақтары», «Қарадөң батыр және оның ұрпақтары» саласы толық, ал, жеке батырларға 

арналған саласынан «Шора» мен «Нәрік» жырынан басқасы енгізілген. 

«Аңшыбай батыр және оның ұрпақтары» шежірелік циклы «Аңшыбай», «Парпария», 

«Құттықия», «Едіге», «Нұрадын», «Мұса хан», «Орақ-Мамай», «Қарасай-Қази» 

жырларынан тұрады. Бұл саладағы жырларға шежірелік тұтастану тән. Фольклорлық 

тұтастанудың айқын белгісі осы «Қырымының қырық батыры» циклынан көрінеді. 

«Қырымның қырық батыры цикліндегі «Аңшыбай батыр» жырының «Бабалар 

сөзіне» енген екі нұсқасында да бас қаһарман жастай жетім қалып, «жыңғылдан жақ алып, 

шиден оқ алып», далада қаңғырып жүре береді. Көлшіктен үйрек атып, соны азық етіп 

жүрген балаға күндердің күнінде аққу болып пері қызы ұшып келеді.  

«Бір күндері болғанда, көлшікке бір аққу келіп қонады. Аңшыбай көріп, атайын 

дегенде аққу сілкініп еді, бір бойжеткен қыз болды. 

- Адам баласы, сен мені атпа. Мен – мұсылман пері патшасының қызымын» [1, 11].  

Мифтік сана көрінісі жырдың кіріспесінен-ақ осылай көрінеді. Эпосты зерттеген 

ғалым Ш.Ыбыраевтың тұжырымына сүйенсек, «эпос мифтегі шындық деп қабылданған 

ұғымды ертегі сияқты жоққа шығарып, бірақ соның үлгісін пайдалану арқылы дамыған 

жоқ. Ол мифтің шындыққа сендіру дәстүрін қабылдады, бірақ наным-сенімдік негізін 

жоғалта бастаған ұғымдарды біртіндеп жаңа дәуірдің шындығымен ауыстырды. 

Шынуайтқа келгенде, мифтің шындыққа қатысты дәстүріне эпостың адал болуы бұл екі 

жанрды ертегіден гөрі ажыратып жіберді» [1, 11].  

Мифтік санаға тән таным батырлар жырына ғана емес, аңыздарға, т.б. фольклорлық 

туындыларға сюжет, мотив түрінде енгеніне мысал көп. Солардың ішінде адам баласының 

пері қызымен некелесуі жиі кездеседі. Пері қызының образы «Ер Төстік» ертегісінде, 

Асан қайғыға қатысты аңыздарда, сондай-ақ осы «Қырымның қырық батыры» циклы 

сюжетіндегі Едігенің бір бабасы, Аңшыбайдың ұрпағы саналатын Баба шашты түкті Әзіз 

атты әулиеге қатысты оқиғаларда кездеседі.  

Аңшыбай батырға аққу болып ұшырасқан екі перінің қызы некелесіп, батыр 

шаңырақты болады, ноғайлы еліне қадірі білінеді. Қалмақты шауып, даңқы шығады. 

Аңшыбайдың ұрпақ сүйгенін хабарлаумен бұл жыр оқиғасы тәмам болғанымен, ары 

қарайғы оқиғамен «Парпария» жырынан таныс боламыз.  

Осылайша әкеден балаға ауысқан батырлықты жырлаған дастандар тізбегі «Едіге», 

«Орақ – Мамайға» келіп тіреледі. Содан кейінгі оқиға «Қарасай – Қази» дастанында 

жалғасады.  

Тұтастанудың әу басында тұрған Аңшыбай батыр туралы жыр оқиғасы 

мифологиялық уақыт пен кеңістік аясына жинақталған. Эпос зерттеушілері қаһармандық 
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дастандардағы оқиғаның болған уақытын эпикалық дәуір деп қарайды. Халықтық 

эпостарды зерттеуге үлкен үлес қосқан ғалым Ә.Марғұлан ұлттық эпос тарихын Алтай, 

Сібір және Орта Азия халықтарының мұраларымен салыстыра қарастырып, жетекші 

әдіснамалық тәсіл ретінде салыстырмалы-тарихи әдісті жүзеге алғаш асырушы болған еді. 

Бұл туралы ғалым Р.Бердібай «Қазақ эпосы» еңбегінде тоқталып өтеді[5, 29]. 

Ә.Марғұлан қазақ эпостарын шыққан кезеңдеріне қарай бірнеше кезеңдерге бөліп 

қарастырады. Бұл дәуірлеу бойынша қарастырсақ, «Аңшыбай батыр» жыры архаикалық 

дәуір эпосына жатады.  

Архаикалық дәуірді «мифологиялық уақыт» түрінде тануымызға басты себеп – бұл 

дәуір эпостарындағы оқиғаның тылсыммен, екінші бір әлеммен байланысында. Мәселен, 

«Аңшыбай батыр» жырында бас қаһарман ауылдан аулақта тіршілік кешуге мәжбүр. 

Себебі – ауыл балалары қорғаны жоқ жетім баланы жолатпайды. Жалаң аяқ, жалаң бас, 

тырдай жалаңаш. Қалың тоғай ішіне кіріп, ондағы көлден алты жыл бойы үйрек атып, 

соны азық етіп жатады. Міне, осы қалың тоғай іші, көлдің жағасы – бас қаһарманның 

екінші бір тылсым әлеммен байланысатын орны. Көлге келіп, аққудың қонуы Аңшыбай 

өміріндегі өзгерістің басы болады. Мифтік дәуірге тән мифтік санадан туындаған тіршілік 

иелерінің бір түрден екінші түрге ауысуы, яғни мифтік құбылушылық мақсатты түрде 

жүзеге асады. Өйткені, пері қызы көлден үйрек атып, азық етіп жүрген қорғансыз 

пенденің жайын білмек үшін келген. Аққу кейпінде келіп қонған пері қызы өзін Аңшыбай 

атпақ болғанда қызға айналады. Мұсылман пері патшасының қызы болып танысқан ол 

аққуға айналып ұшып кетісімен, екінші аққу келіп қонады. Бұл да сұлу қызға айналып, 

өзінің кәпір патшасының қызы екенін баян етеді. Сөйтіп, «ғайыптан» келген екі қыз 

(мифтік мекен тұрғындары) бас қаһарманды өз ортасына, яғни өзі қуылған адамдар 

арасына әкеледі. Аңшыбайдың жүрген жері (қалың тоғай іші, көлдің жағасы), теориялық 

пайымдауларға сүйенсек, ашық, кең дүниемен байланысқа түсе алатын, алайда, шағын, 

яғни тар мекен. Амалсыз тар мекенге келіп күн кешкен Аңшыбайды бір кездері өзі 

қуылған жазық әрі кең мекенге, өзіндік кеңістікке қайта алып келген қос аққу – пері 

қыздары ендігі жерде оның қорғаушысына, демеушісіне айналады.  

«Аңшыбай батыр» дастанының табиғаты батырлық ертегіге жақын деп пайымдауға 

болады. Ш.Ыбыраев: «Асылында, фольклордың жанрлық құрамына қарай бірде «көне 

эпос», бірде «батырлық ертегі» аталып жүрген шығармалардың табиғатында оларды эпос 

ретінде де, ертегі ретінде де қарауға болатын екіжақтылық сипат бар. Ол, сөз жоқ, осы 

жанрлардың бір-бірінен іргесін аулақ салмай, аралас-құралас жүрген кезеңін көрсетеді»[ 

6, 72] деген тұжырым жасайды.  

С.Қасқабасов «батырлық ертегі» терминін қазақ фольклоры негізінде қолданып, 

ежелгі дәуір эпостарын осы аяда қарастырса, Р.Бердібаев «көне эпос» терминін 

пайдаланған. Бұл тұжырымдар ертегі мен қаһармандық эпостың түпкі бірлігін көрсетсе 

керек.  

Сонымен, табиғаты жағынан батырлық ертегімен жақын келетін Аңшыбайды екі 

пері қызымен жолығып, некелесуі – болашақ қаһармандардың дүниеге келуіне бастау. 

Мұрын жырау нұсқасында Аңшыбайдың жүрген жері – Қырым. Одан туған Баба Түкті 

шашты Әзіздің мекені – Құмкент. Ә.Қоңыратбаевтің пікірінше, «Мұрын жыраудың 

Қырым деп отырғаны қырдағы ел болса керек» [7, 198].  

Аңшыбай батыр жырының оқиғасы пері қыздарына ұшырасуымен басталса, осындай 

мотивтер басқа да аңыздар мен жырлардан орын алған. Мәселен, Аңшыбайдың ұрпағы 

Баба Түкті Шашты Әзіз Агун дариясының жағасында пері қызына кездеседі. Бұл – су 

перісінің қызы. Аңыз кейіпкері пері қызымен некелеседі, алайда, ол қойған шарттарды 

бұзып, айрылып қалады. Пері қызы Баба Түкті шашты Әзіздің перзентін «Ніл дарияның 

басына, Құмкент шаһарының қасына» тастап кетеді.  

Пері қызымен некелесу мотиві Асан қайғы туралы аңызда да бар. Ерекше 

жаратылысты пенде баласының тағдырындаға ерекше оқиға – перілер әлемімен 
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байланысуы. Көне эпос, яки батырлық ертегі мифтік дәуірге барынша жақын 

болғандықтан, мифтік таным барынша анық көрінеді. Пері қыздары – мифтік кейіпкерлер. 

Олар «адамзаттық емес» дүниеден «адамзаттық» дүниеге қарай ауысады. Бұл екі әлемнің 

«аралас» жүруі олардың бірінен біріне өтуіне ұласады. Яғни мифтік әлем біртіндеп 

адамзаттық әлемге ауыса бастайды. Батырлық ертегінің, болмаса көне эпостың 

құрылымындағы мифологиялық сарын бұл фольклорлық мұраның туу уақытын тым 

көнелендіре түседі.  

Аңшыбай батырдың соғысатын жауы – қалмақтар. Бұл тұста көне дәуір оқиғасының 

бергі дәуірлердегі оқиғамен сабақтасып кеткенін көреміз. Жыр ауызша айтылып 

жеткендіктен, әр дәуірдің жыршысы өз кезіндегі басты жауды оқиғаға араластырады. 

Қазақ тарихында халықты «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұламаға» ұшыратқан қалмақ 

шапқыншылығы ерекше орын алғаны белгілі. Сондықтан да арғы-бергі дәуірлердегі 

жырлардың барлығында басты жау қалмаққа айналып кеткен.  

Аңшыбай батыр туралы мифтанушы С.Қоңдыбай пікіріне сүйенсек, «Аңшыбай 

батыр – жырдағы Едіге ұрпақтарының арғы атасы делінетін «ала тайлы» Аңшыбай батыр 

ежелгі нұсқада бүкіл «Қырымның қырық батырының» арғы атасы болып табылады. 

Аңшыбай – Алшыбай немесе Алшыоғыр (Альциагар) қазақ аңызындағы Алаштың, кіші 

жүз шежіресіндегі Алшын (алғашқы нұсқаларында алаудың) атаның эпостық есімі. Алаш 

пен Алшыбай бір, аңыздары да ұқсас. Алашты ала болғаны үшін «дарияға» ағызып 

жіберсе, ала тайлы Алшыбайды бала кезінде «дарияға» қуып жібереді, екеуі де балалық 

шағын суда өткізеді. Есейгесін екеуі де ерлігімен аты шығады, қуып жіберген қауым 

екеуін де хан көтереді. Алаш қазақтың үш жүзін құрса, Алшыбай жаңа қауым тұрғызады. 

Екеуі де екі-екіден аспан және су аруына үйленеді. Бұл жерде еш тарихи аңыз 

сақталмаған. Алшын шежіресі де құрылымдық жағынан Алаш пен Алшыбайды 

қайталайды» [8].  

Әрине, С.Қоңдыбайдың бұл пікірін толығымен қабылдамасақ та, назар аударуға 

тұрарлық. Ала тайлы Аңшыбай атанған батырлардың бабасын ауызға алғанда бұл жырды 

шығарушы адам дәстүрлі танымға жақындап, сол арқылы бұл әулеттің тегін еместігін 

танытуды мақсат еткен. Бірнеше ұрпаққа ұласатын батырлық дәстүрдің бастауын 

осылайша биік деңгейге көтерген. Аңшыбайдың үйленуінің ерекше болуы одан тура 

ұрпақтың да қарапайым болмасын аңғартады. Жазбаша жеткен әдеби жәдәгеріміз «Оғыз-

наме» дастанында Оғыздың үйленуі мен «Аңшыбай батырдағы» Аңшыбайдың үйленуі не 

қатысты моивтерде ортақтық, сарындастық бар. Мұның өзі архаикалық эпостардағы ортақ 

сипаттардың бірі.  

«Аңшыбай батыр» жырының екінші нұсқасы оның Баба Түкті шашты Әзіз атты 

ұлынан Парпария деген ұрпағының дүниеге келуімен тәмамдалған.  

«Аңшыбай батыр» жырының оқиғасы мифологиялық мотивтерден басталып, 

эпикалық қалыпқа ауысады. Хронологиялық ретпен келгенде «Қырық батырдың» басында 

тұрған, осы батырлар әулетінің түп атасы саналатын Аңшыбай бейнесі халық 

фольклорындағы күрескер тұлғаны танытады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы циклизации и художественных традиций героического 

эпоса. На основе взглядов ученых-фольклористов произведен анализ эпоса «Аншыбай-батыр» из 

цикла «Сорок батыров Крыма». Виды циклизации, их основные признаки, развитие событий, 

изображения, характерные для мифического миропонимания, послужили основой для анализа 

данного эпоса и заключения выводов. 

 

RESUME 

 

The article deals with the problem of cyclization and artistic traditions of the heroic epic. On the 

basis of the views of scientists and folklorists the author performs an analysis of the epic “Anshybay-

Warrior” from the series “The 40 Crimean Batyrs”. Types of cyclization, their main features, 

development of events, images, characteristis of the mythical world view have served as a basis for the 

analysis of this epic, and for drawing conclusions. 
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Асыл сөз мұраты: 

айшықтар мен 

арналар 
(Жазушы Ділдәр 

Мамырбаеваның 

адами мұрат пен 

ұлттық 

құндылықтарға 

негізделген  

әңгімелері туралы) 
 

Аннотация 

Жазушы Д.Мамырбаеваның көркем 

әңгімелерінде адам әлемі, өмір құбылыстары, уақыт 

шындықтары кеңінен көрінеді. Автор қайсыбір 

мәселелерді ақиқат жәйттермен байланыстырып, 

ондағы адам өмірінің қатпарлы қырларын, өмір-

тұрмыстың шынайы сырларын кең түрде ашады. 

Түйін сөздер: поэзия, проза, драматургия, әдеби 

сын. 

 

 

Қазақ әдебиеті тарихының дәстүрлі жанрлар 

жүйесінен (поэзия, проза, драматургия, әдеби сын 

саласы т.с.с.) шағын көлемді эпика түрі-әңгіме әлемі 

айрықша орын алады. Әсіресе, әңгіме жанры 

табиғаты мен тағылымы тұрғысынан, қысқа да 

нақты ұнамды үлгісімен, көркем де әсерлі 

сипаттарымен ерекшеленіп, осының негізінде адам 

мұратын, өмір оқиғаларын, дәстүрдін байланысын, 

тарих пен таным тоғысын, қоғам мен табиғат ара 

қатнасын, дүниетаным иірімдері мен тәлім-тәрбие 

ісін, өнер өрімі мен өнегесін, шеберлік сырларын 

кең түрде, айшықты-нақышты қалыпта, мәнді-нәрлі 

баяны мен сәулелі суреттеулерімен жан-жүрекке, 

көңілге қонымды ұялайтыны анық аңғарылады. 

Асылы, мұның өзі елдің даңқты тұлғасы, ұлт 

руханиятының көрнекті корифейі Ахмет 

Байтұрсыновша айтсақ: «Өнердің ең алды – сөз 

өнері деп саналады... Үш негізге тіреледі: ақылға, 

қиялға, көңілге» [1].  

Ал, академик З. Қабдолов: «... әңгіме –шағын 

көлемді эпикалық түрдің айрықша асыл үлгісі», - 

деп барынша айқын да бедерлі, қысқа-нұсқа үлгіде 

жеткізіп, асыл сөздің, көркемдік мұраттың мәні мен 

нәрін,табиғаты мен тағылымын тартымды ашады 

[2]. 

Негізінен, бұл айтылғандардың қай-қайсысы да 

шағын жанр – әңгіменің табиғаты мен тақырыбын, 

ондағы адам әлемі мен өмір оқиғасын, уақыт пен 

кеңістік ара қатынасын, көркемдік-стильдік 

құбылыстарын, таным өлшемін, суреттеу сырлары 

мен мол мүмкіндіктерін де терең танытады.  

Тақырып табиғатына осы тұрғыдан келсек, 

жазушы Ділдәр Мамырбаеваның ізденіс іздерінен, 

көзқарас мұраты мен қолтаңба мәнерінен, адам 

әлемін ашудағы алуан түрлі, мың сан арналы 

баяндау үлгілерінен, бейнелілік пен тілдік 

мүмкіндіктерден, көркемдік-эстетикалық құндылық-

тар мен стильдік құбылыстардан– асыл сөздің 

айшықты  арналары,  жанр  жүгі  мен жауапкершілік 
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мәні,таным өлшемі мен талғам таразысы,өрнекті ойлар мен сырлы сипаттары, ой-сөздің 

қасиеті мен құдіреті кеңінен көрініс береді. 

Жазушы Д. Мамырбаеваның кейінгі жылдары баспасөз беттерінде жарияланған 

шағын көлемді эпикалық түр – әңгімелерінен (мысалы, Ызғар мен шуақ. - «Ана тілі», 

2010,30 желтоқсан-2011,12 қаңтар; Жетім құлын. – «Қазақ әдебиеті», 2011, 11 ақпан; 

Айна. – «Қазақ әдебиеті», 2013, 24 мамыр; Құрсақ шашу. – «Ана тілі», 2013, 18-24 шілде) 

жоғарыда еске алғандай, көзқарас пен қолтаңба үйлесімі, шағын көлем мен маңызды 

тақырыптар, ұлттық құндылықтар мен руханият арналарын арқау еткен келелі мәселелер, 

қоғам мен уақыт бедері, жауапкершілік пен жанашырлық жүгі, жан жылуы мен мейірім 

шуағы, имандылық иірімдері, дәстүр мен дін сабақтастығы, нақтылы өмір оқиғалары, 

адам әлемі мен ондағы өзгеріс - құбылыстар, өз ара қарым-қатынас мәні, ой-сөз жүйесі, 

бейнелілік пен таным өлшемі, тәлім-тәрбие орны, сыйластық сырлары т.с.с. көркем де 

келісті сипат алады. Бастысы, адам әлемі мен оның асыл мұраттары, әділеттілік пен 

адамгершілік арналары, ізгілік пен имандылық иірімдері, сүйіспеншілік пен сыйластық 

сырлары бар қырынан анық-қанық танылып, жарқырай көрінеді.  

«Ызғар мен шуақ» атты әңгімеде апалы-сіңлілі - Аманкүл мен Гүлшарханның көп 

уақыттардан кейінгі көше қиылысында кездейсоқ кездесулері, осы тұста араларында 

бауырлық-туыстықтан гөрі салқындық пен самарқаулықтың басым түсіп жатуы, әрі ара 

жастарының тым алшақтығы да танылған-ды. Араларындағы өз ара әңгіме, қысқа 

сұхбаттардан да бауыр-туыс, апалы-сіңлілі екендіктерінен гөрі, бөтен, бөгде жандардың 

бейнесі, қарым-қатнасы байқалған-ды. Бастысы, автор осы тұста отбасылық қарым-

қатнасты, тәлім-тәрбие арналары мен сыйластық сырларын қоғамдық һәм тұрмыстық 

аспектілермен, адами байланыс пен қарыз-парыз өлшемдерімен байланыстырып, оның 

өзіндік өзгешеліктерін, өмір-тұрмыстағы көріністерін, артық-кем тұстарын мәнді-нәрлі 

қалыпта байыпты баяндайды. 

Автор алғашқы тұста Гүлшарханның әпкесін көше қиылысында көргенін, кейінгі 

кезекте қысқа шегіністер жасап, өмір-уақыт шындықтарын, отбасылық-тұрмыстық 

көріністерді, өз ара қарым-қатнасты алға тартады. Апалы-сіңлілердің араларындағы 

салқындықтың сыр-сызаттары, жас алшақтықтарының кері әсері – Гүлшарханның өсіп 

келе жатқан екі қызымен, олардың өз ара байланысы, бауырмалдығы мен татулығы, 

түсіністіктері негізінде де еске алынып, жан-жақты дамиды. 

Ал, керісінше Аманкүл мен Гүлшархан араларында апалы-сіңлілі екендіктерін 

танытарлық бауырлық-туыстық та байланыс, белгі-ерекшеліктің із-бедері де болмағанын 

аңғаруға болар еді. Оны Гүлшарханның әпкесін іздеп, ауылына келген тұста жөн 

сұрағандағы жолыққан адамның өз ара қысқа тілдесуінен де таныр едік: 

«-Аманкүлдің кімісің? - дейді жол сілтеп тұрып. 

- Сіңлісімін. 

- Туған ба? 

- Иә. 

- Біз білетін Аманкүлдің бірге туған ешкімі жоқ еді ғой, басқа Аманкүл болмаса, 

күйеуі кім? 

- Жұмағұл. 

- Иә, Аманкүлдің күйеуі. Бірақ, Аманкүл тұлдыр жетіммін деуші еді. Мынау бір 

қызық болды ғой». 

Аманкүл мен Гүлшарханның кездесулерінен,өз ара әңгімелерінен, өткен-кеткенді 

қозғауынан жан жылуы мен мейірім шуағы, сағыныш пен сүйіспеншілік сырлары 

сезілмейді. Керісінше, Гүлшарханның шай үстінде көзіне жас алып, даусы дірілдеп, 

тамағына өксік тығылғандай болып айтқан жан-жүрек сөзі мен көңіл толқындарынан 

бауырлық-туыстық та, сүйіспеншілік пен сыйластық сырлары да барынша айқын, әрі 

мәнді де нанымды өріс алғандықтан, өмір өрімі мен өрнекті өнегесі кеңінен көрінеді: «-

Айналдырған екеуміз. Бір-біріміздің қазанымызға ас салып бермей-ақ қояйық, бірақ әке-
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шешеміздің көзі тірісінде араласып тұрайық. Біздің ырың-жырыңымызды көргенде 

жүректері ауырады ғой. Өзіміз де бала өсіріп отырмыз, олар да бізге ұқсап, кейін бір-бірін 

мойындамаса, бізге жеңіл бола ма?» 

Әңгіменің бел ортасында, өріс алған тұстарының бірінде Гүлшарханның әпкесінің 

үйіне әлденеше рет келгендігі, тіпті дос қызымен қонақта да болғаны тілге тиек етіледі. 

Осы кездесу-қауышуда өмір мәні, өнер нәрі де өз ара әңгіменің арқауына айналған-ды. 

Венеция өңірі, Давид пен Тицианның қасиет-құдіреті, өнерпаздық өрнектері де ойға 

оралған-ды. Өнер мұратынан: биік мақсат, азаматтық ойлар танылатыны да осы кезде 

айқын аңғарылған-ды. Өмір мәні: бірлік-береке, бейбітшілік болса,отбасылық құндылық-

татулық пен туыстық, мейірім мен ынтымаққа келіп сайған-ды. Ал, өнер құдіреті 

таңғажайып көрініс, терең де тылсым сырларымен айнала-әлемді нұрлы шуақ, сәулелі 

сәттерімен баурап, мың сан әсерге бөлейтіні анық-қанық танылған-ды. Осы тұста: 

«...әркімді өзінің бітім-болмысымен қабылдау» қажеттілігі маңызды факторлардың бірі 

болғандығы да өмір тәжірибесі негізінде кең орын алады.. 

Әңгіменің арналы тұстарының бірі - Гүлшарханның әпкесінің үйінен қайтар жолда 

қарт анамен автобуста қатар отырып, өмір-тұрмыстың сырын шертуі, отандық-отбасылық 

қарыз-парыз төңірегінде өз ара әңгіме өрбітулері ақиқат жайттарға негізделуімен,шындық 

шырайын бүкпесіз-боямасыз, қаз-қалпында көрсетуімен мәнді еді. Әсіресе, қарт ананың 

шалымен бірге жарты ғасыр бірге жасап,бір перзентке зар болған тұстары,осы кезеңде 

ауылға жолдамамен жас отбасының көшіп келуі, олардың араларындағы Қанат есімді 

жалғыз баланың ата-апаға бауыр басуы,тіпті әке-шешесі басқа жаққа қызмет ауыстырған 

сәттерде де өз ара байланыс, қарым-қатнастың бауырлық-туысқандыққа ұласуы – өмірдің 

өз өрнегі мен заңдылықтарына сәйкес өріс алады. Ал, Қанаттың мектеп жасындағы өмірі, 

студенттік кезеңі,отбасылық сәттері-қарт ананың мейірім шуағы мен сүйіспеншілік 

сырларымен байланыста жүйелі дамып отырады. Жақсы адамдардың өмірде,ортамызда 

көптеп кездесетіндігі де қарт ананың өмір-тәжірибесімен байланыстырылып, оның өзі 

көбінде адамгершілік мұраттар мен отбасылық-тұрмыстық һәм сыйластық сырлары 

арқылы нанымды сипат алады. Адам мұраты мен өмір мәні,ұлт пен ұрпақтың берік 

байланысы,дәстүр мен сабақтастықтың жарасымды жалғастығы да әңгіменің негізгі 

желісін құрап, қоғамның басты құндылықтарының бірі-адамгершілік мұраттарын 

асқақтата түседі. 

Әңгіме финалындағы: «...жақсы адамдар көп. Өзі қайсысының қатарына 

жатады.Әпкесі ше?» деген салмақты да сауапты сұрақ кім-кімге де ой салары анық. 

Шығарма шындығы, табиғаты мен тағылымы осында болып табылады 

Ақиқатқа тура қарасақ, әуелгі кезде адамның бәрі жақсы. Кінә-күнәден ада-тұғын. 

Өмір сапары сан тараулы жолға салды. Кедергі-кемшіліктерге де кезікті. Алайда, 

ақиқатты ту етіп, адамгершілікке табан тірегендердің алды ашық, бел-белестері 

биік,өрістері кең болды. Арман-аңсарларына құштарлықтары артып, жақсылық-

жетістіктерге жетіп, даңқ тұғырына көтерілді. Шындық жүзіне үңілсек,адам мұраты мен 

өмір мәні, дәстүр мен діннің ақиқат жайттары, өзіндік сабақтастығы да осыған келіп 

саяды. Бұдан байқалатыны: әңгіменің басты арқауы-адамгершілік пен әділеттілік, 

қарапайымдылық пен кішілік, бауырмалдық пен сыйластық екені жылы лептей есіп, жан-

жүректі жадыратып, көңілді өсіретіні анық. Қоғамға керегі, адамға тән белгілер де осы 

емес пе? 

Келесі әңгіме - «Жетім құлын» сырынан да өмірдің бұралаң жолдары, адам әлемінің 

мың сан арналы, әр алуан қатпарлы талайлы тағдырлары, көлеңкелі көрініс пен 

қайшылықты тұстары да өз ара байланыс, сабақтастықта өріс алады. Алғашқы тұстан-ақ, 

Алла ісіне сенген Тәмиза махаббаттың құдірет-күшін, сағыныш-сүйіспеншіліктің салмақ-

сырын да осы бағыттан біліп-танып жүрген-ді. Асылы,оның бойы да,ойы да: «мың 

құбылып, жүз түрленуден ада еді». Алайда, әңгіме арнасы алғашқы тұстан-ақ өмірдің 

бұралаң жолына түсіп,отбасылық тауқымет алға шығады. Тәмиза кластасы Алапайдың 
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«әйелі туыт үстінде жүріп кетіп, төрт бала аңырап жетім» қалған шақта қасынан 

табылуына тура келеді. Отбасылық тауқымет, тағдырдың таңба-салмағы еркектің 

мойнына түсіп, абдырап-сасқан, әлсіздік танытқан шақтағы жан әлеміндегі күйзеліс-

өзгерістер кім-кімге де тым ауыртын. Тағдыр талқысының дос-дұшпан басына бермесін 

әркім-ақ қалар еді. Тәмиза әлемінде, жан-жүрек иірімдерінде де көзге көрінбес қозғалыс 

пен сыр-сезімге әсер етер өзгерістер байқалған-ды. Оның үстіне: «Жүрек ымбалы осы 

уақытқа дейін өмір кешкен саяқ ғұмырын өзге бағытқа бұрды». Әділетсіз өлім, қаралы 

жиын үстінде: - Мен мына балалардың қасында қалайын, - деп көңіл толқынын жүрек 

әміріне жеңгізіп, шынайы шындыққа негізделген шешімін жүйелі жеткізуінен адамдық іс 

пен жауапкершілік жүгі, батылдық пен табандылық, шынайы сыр-сезім иірімдері терең 

танылады. 

Алғашқыда Алапайдың өзі абдырап қалып, зәресі ұшқандай күйге енеді.Оның үстіне 

Тәмизамен арада кластастық байланыс болғанымен, жан әлемін тамыршыдай тап басып, 

біліп-танитындай: «сырласып, сырашысып көрмеген». Анық аңғарылатыны, Тәмиза 

табиғатынан Алла ісіне мойын ұсынып, табан тіреу байқалатын. Ауыл-елдің алдында 

тұрып, адами әлемін айқара ашып, көңіл толқынын, жан-жүрек сырларын бүкпесіз-

боямасыз жеткізуінен де мәнді ой, таным-тәлім, тағылымды толғам-толғаныстар 

танылған-ды: «-Ішкі дүниемді таза ұстау жолында оңашалықты таңдап алғанмын. Әулие 

болайын дегендік емес еді. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деп көп адам менің 

мұнымды мақұлдамайды. Енді мына Алапайдың басына түскен қиындықты бірге бөлісіп, 

Жаратушының сынағына төзімімді бірге төсейін деп едім». Бұл - Тәмизаның асыл арманы, 

жүрек сыры еді. 

Әңгіме оқиғасының даму сипаттарынан танылатынындай, ауылдың ақсақалы Сабата 

бата бергеніндей, Тәмиза төрт баланы бауырына басты. Алғашқы үшеуі жатырқамай-

жатсынбай қабылдаса, кішкентайын бауырына басқанда: «...ең күшті,ең тәтті сезім бойын 

кернеді».Бұрын бастан кешпеген, көріп-білмеген жан жылуын,мейірім шуағын сезінді. 

«Анық тура жол-бауырыңда бала тербету екен ғой», - деген ойлардың құшағына енді. 

«Ақырын жақсы ете гөр!», - деген тәтті тілек тіл ұшында әр кез-ақ тұрды. 

Алайда, Тәмиза жеке басының артық-кем тұстарынан бөлек, отбасылық 

ауыртпалықты,тағдырдың таңбасын да қат-қабат көреді. Әсіресе, Алапай келіншегінің 

қырқын беріп жатқанда жүрегі тоқтап,қалың көпшілік теңіздей толқыған сәттер мен 

қорадағы кәрі биенің құлындай алмай, күйзеліс-қиналысты көріністердің қатар берілуі-

Тәмиза әлемін,адамдық қасиет пен адамгершілік мұраттарды, жанкештілігі мен 

жауапкершілік жүгін айқын аңғартады. Адам әлемі мен бие бойындағы өзгерістер зарлы 

жоқтау мен мұң-шерді қатар шығарды. Төрт бала әке-шешеден айрылып, еркек құлын да 

жетімдік қамытын мойынға ерте ілді. Ауыл-елдің жүдеу тыныс-тіршілігі, мал баққан, егін 

еккендердің де еңсесі түсіп, ұры-қарыға, от-өртке шалдыққан тұстары да көп кезікті. 

Иештің арпа алқабын өртеуі-ел ішін дүрліктіріп,жұрттың дегбірін қашырды. Дегенмен, 

үлкен ұл жұмсауға жарап, қол ұшын бере бастады. Жетім құлынға жем-шөп салып, суын 

берді. Қант беріп, қолға да үйретті. Жетім құлынның қылшық жүні жылтылдап, қимыл-

қозғалысқа еніп, сергектік пен сезімталдық танытқаны да осы тұс еді. Бойын тіктеп, 

мініске жарап, жүріс-тұрысынан да үмітті етті. 

Ана мен бала-Тәмиза мен Қисмет арасындағы байланыс, тау жолындағы өз ара 

әңгіме-сұхбаттары табиғи өріс алады. Алла ісі,адам әлемі, дәстүр-дін, жұмақ-тозақ, кінә-

күнә, жақсылық-жамандық сипаттар төңірегіндегі сұрақ-жауаптардан да адамгершілік 

мұраттар,имандылық иірімдері, туыстық-сыйластық сырлары терең танылады. Табиғат 

тылсымы,дала дидары мен тау құбылысы, аң-құстар әлемі,жәндіктер тіршілігі, аралардың 

қасиет-құдіреті-адамгершілік пен әділетсіздік арқылы өзіндік орындары, ерекшеліктері 

көрсетіліп, ара – жігі айқындала түседі. Әсіресе, Иештің өлімі-адам мен табиғат 

арасындағы байланыс-сабақтастықтан өзге, өз ара қарым-қатнастың сақталмағанын, тепе-

теңдіктің бұзылғанын айқын аңғартады. Ал: «Жиналғандардың бойында күнәдан қорқу 
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сезімі тұтанды, бойларында адамгершіліктің мол ұшқыны оянды. Иештің өлімі Тәмизаның 

рух сандығын да тазалап өтті». Бұл - адамдық мұрат пен адал еңбектің салтанат құрған 

сәті. 

Жетім құлын қылшық жүні жылтылдап, ойнақтап-ойқастап, өзенді өрлеп, арналы 

ағыстан таза су ішетін құла құнанға айналғанда шопандар тойындағы бәйгеге қосылады. 

«Құлан құйрық, ұзын мойын құла құнанның» қимыл-әрекетін,мінез-сырын Қисмет еркін 

меңгеріп, көмбеге жүлделі болып оралды. Жетім құлын құнанында да, дөненінде де 

бәйгенің алдынан көрінді. Автор құла құнанның кешегі-бүгінгі жетістіктерін, артық-кем 

тұстарын қатар көрсету негізінде адам мен оның еңбегін, өмір өрімі мен өрнектерін, уақыт 

пен кеңістік арақатнасын барынша нанымды, әсерлі ашады.  

Әңгіменің соңғы бөлігінде-Астанада тұратын Қисметтің үйленетіні,кейіннен істі 

болғаны жөніндегі жайсыз хабар беріледі. Алғашқыда Тәмиза дәстүр-дінге беріктігін 

байқатып,тойдың қамына алаңсыз, шын көңілмен кіріседі. «Істі болды»дегенде ақ-қараны 

айыра алмай, өкініш - өксігі мол зарлы күй кешеді. Ақиқатқа жету жолының күрделі де 

көлеңкелі тұстары мол, әрі кедергі-кемшіліктері көп, қиын да қайшылықты екеніне көзі 

жетеді. Көңілге кірбің ұялатып, жүрекке салмақ салған сәттері де мол болды. «Жан 

ауыртар ащы өкініштен Тәмиза бір уыс болып қалды». 

Өмірдің бұралаң жолы,жалған дүниенің қиырлы-шиырлы іздері, тағдыр талқысының 

бедерлі тұстары әңгіменің соңғы бөлігінен анық аңғарылады: «Тәмиза құла байлаулы 

қораға кірді. Бәйге аты быламықпен күн көріп отыр. Үлкен басын мойны әзер көтеріп, 

арбиған арық денедегі ырсиған қабырға келдің-кеттің, толдың-семдің деген осы дегенді 

аңғартады. Екі тірсегі мен құйрығы сауыс-сауыс. Тізесіне шор байланыпты. Буын 

сүйектері бұлтылдап, тұяқтары бұзылып бар сынынан айырылыпты. Тәмиза өзіне көз 

жүгіртті. Бойындағы мол сәуленің қуаты азайып,көмескіленіпті. Аяулы шақ алыстан 

мұнартады. Жанында ызы мен торығудан өзге ешнәрсе қалмағандай. Талқы-тағдыр бағын 

аударып, маңдайын тайқыландыратын жол айырығына тіреліпті». Өмір арнасы мен 

тағдыр талқысының бір қыры осы.  

Біздіңше, автор адам әлемін әр қырынан ашып, оның өзін өмірдің бұралаң жолы мен 

тағдыр талқысы арқылы көрсетіп, осының негізінде адамгершілік мұраттарды, 

жауапкершілік пен сауапты істерді алдыңғы кезекке шығарады. Тәмизаның адамдық 

бейнесін - Алапайдың отбасылық тауқыметімен байланыстырып, былайғы жерде қоғамда 

да, өмірде де бар келеңсіз құбылыстардың өткір тұстарын жетім құлынның тағдыр-

талайымен сабақтастықта суреттеуі дәстүр-дін, тұрмыс-тіршілік тынысы негізінде сенімді 

сипат алады. Ал, әкесіз-шешесіз қалған балалардың аяулы адам - Тәмизадан қамқорлық 

көруі өмір оқиғасын қоюландырып қана емес, одан шығатын жолды, әсіресе адамгершілік 

пен дәстүр жалғастығын, инабат пен имандылық иірімдерін, туыстық пен сыйластық 

сырларын, шынайы шындықтың ұнамды сипаттарын да айқындай түседі. Бастысы, өмір 

оқиғалары нанымды өріс алып, тағдыр мен тұрмыс ауыртпалықтары кеңінен 

көрсетіліп,адам мұраты,еңбек мәні, уақыт бедері айқындалады. Қоғамдағы шешуші тұлға-

адам мен оның өмірі, еңбегі мен тұрмыс-тіршілігі, талайлы тағдырлары да арналы арна, 

ұнамды сипат алып, маңызды мәнге ие болады. 

Жазушы Д.Мамырбаеваның бірсыпыра әңгімелері («Айна», «Құрсақ шашу») ел 

өмірінің көріністерін, дәстүр-дін тұтастығын,тұрмыс-тіршілік тынысын терең танытуымен 

назар аудартады. Айталық, «Айна» әңгімесінде ауыл-елдің көрініс-тынысымен бірге 

нәрестені (Жәнібек) бесікке салу рәсімі барынша жарасымды, сән-салтанатымен жүзеге 

асырылады. Алғашқы тұста Алуаның айнаны қызықтап,одан өз бейнесін көріп,мадақ 

сезімге бөленген сәттері танылса, кейінгі кезекте қос құрбы - Алуа мен Қарлығаштың 

айна-тарақты еске түсіріп, өз ара жарасым-түсіністікпен кездесу-қауышулары, мінез-

қылықтары, іс-әрекеттері тартымды әсер қалдырады. 

Ал, Алуаның қолындағы айнаны нәресте-сәбидің жастығының астына қоятын 

болған-ды. Алуа әлгінде оны сұрап алып,өзінше қызықтап, таңырқаған тұстары да болды. 
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Асты-үстін төңкеріп, ондағы көрініс-суреттен таныс-бейтаныс жайттарға да кезікті. 

Ұқсас-үндес тұстар да танылды. Алуа енді оны Қарлығаш құрбысымен қатар көрді. 

Қызығушылық та,таңданыс та айқын аңғарылған еді. Әсіресе, таныс көрініс, құбылыстар 

байқалды. Қос құрбы оны ұзақ қызықтайды: «Екеуі бас түйістіре қарап еді, бейнелері 

айнаның бетіне шыға келді. Киген көйлектері де сол қалпында көрінді. Кетік тістері 

кетиіп еркелей қарайды. Екі қыз емініп тағы қарады. Алуа қолына ұстап, қозғап-қозғап 

жіберіп еді, астауға құйған күмістей көлкілдеді де, бейнелері толқынның арасында 

қалғандай бір көрініп, бір көрінбеді. Алуа айнаның бетіне су тамызды. Моншақ секілді 

дірілдеп, айналасында сәуле ойнады». 

Жәнібекті бесікке бөлер кезде әлгіндегі айна қажет болды. Алуа болса,әлі де айнаны 

қызықтап, бір сәт нәресте бетіне тақаған еді. Осы сәт әжесі баланы айнаға қаратуға 

болмайтынын, тілі шықпай қалатынын есіне салады. Алуа бұртиып, өкпелеп сұрай берген 

соң, оны да жауапсыз қалдырмайды: «-Айнаны айнадай таза,алыстағыны болжағыш 

болсын деп жастайды баланың басына. Бұл айна ақсүйектер мен ханшалар ғана қолына 

ұстай алатын қат дүние болған кезінде. Қазір көп болған соң ғой,қадірі кетіп тұрғаны. 

Жәнібектің басына жастаған күміс айнаны менің әкем кезінде бақалшыдан бір тайға сатып 

алыпты. Шешеме берерде: «Бұған күліп жүргеніңде ғана қара,ашуланып жүргенде көзің 

түссе шайтан көрінеді»деп қорқытып қойыпты. Анам соған өлердей сеніп,көңілді кезінде 

ғана қолына ұстайды екен. Кейін маған бергенде де осыны аманаттаған». 

Кезекті тұста Алуаның әжесі айнаның қасиет-құдіретін естелік,әңгімелер негізінде 

баяндап береді. Тіпті айна бір қаланың жұртын жаудан аман алып қалған көрінеді. Тау 

басына салынған ескі қамал, ондағы жеті қабат ғажап мұнара,осында ғұмыр кешкен сұлу 

әйел бейнесі – Аладин шахты қызықтырып,өзіне ынтық етеді. Алайда, сұлу әйел сыйлы 

адамның жары болады. - Аладин шах әйелді көрсетсеңдер,қала халқын қоршаудан 

босатамын!-деп шарт қояды. Сонда шеберлер көп айна жасап,оған әйелдің жүзін түсіріп, 

шахқа көрсеткен екен. Әйелдің ажар-көркін көріп, асыл бейнесі мен сұлулығына 

таңғалып-тамсанған шах соғысты тоқтатып, әскерін кері бұрған екен. Негізінен: «Қаланың 

айна жасаушылары кескін беретін айна бетіне алтын мен қола қосқан. Сонда айна бейнені 

әлденеше есе әдемі көрсеткен». 

Ертеректе бір патшаның анасы айна бөлшектерінен безендірілген көйлек тіктіріп, ол 

жүргенде, қозғалысқа енген тұста айналасына нұр шашып, жарықпен шағылысатын 

болған. Оның да айрықша әсері бар еді. 

Алуа мен әжесінің әңгімесінен айнаның сиқыршылық қасиеттері, өзімшілдікке 

бастар қырлары да айқындалады. Ай, күннің қасиет-сырлары да қатар көрсетіледі. Тіпті 

күн шуағы ағаш бұтағындағы бозторғайды шомылдырып жатқандай әсер қалдыруы да 

баланың белгі-ерекшеліктеріне, танымы мен түсініктеріне сай кең өріс алады. 

Отбасылық өмір, тағдыр талқысы, тұрмыс-тіршілік иірімдерінің шынайы шындығы - 

«Құрсақ шашу»этнографиялық әңгімесінің негізгі өзегін құрайды. Автор Ажар мен 

Бейсехан отбасын, араларында перзент болмай, соның зардапты әсерін, себеп-сырларын 

әр қырынан көрсетеді. Үйленген жылдары аға-жеңгесінің үш баласы қолдарында болып, 

ішім-жемге, тіпті нанға ортақтасқанын, кейіннен интернатқа орналастыру сәттерін еске 

түсіріп,оның да кері әсерін өз ара әңгімеге сына етеді. «Үш баланың ауырлығы» перзентке 

зар болған кезеңнің көрінісіндей еске алынып, отбасылық өмір-тұрмыстың сырынан мол 

хабардар етеді. 

Бейсехан өмірден өтерден үш күн бұрын: - Құдай бізге неге бір шикі өкпесін 

қимады? - деп қамкөңіл танытып,оның кінә-күнәсін, себеп-сырын сұраулы кейіпте ортаға 

жайып салған-ды. Ерлі-зайыптылар арасындағы екеуара әңгіме арман-аңсарды да, 

сағыныш-сүйіспеншілікті де, өмір-тұрмыс сырларын да кең көлемде көрсеткен-ді. Адами 

болмыс, қарыз-парыз да осы тұста анық-қанық танылған-ды. Ажар бейнесінің шайпайлау 

сәттері, шалкестеу тұстары да осы кезде бой көрсеткен-ді: «Ажардың мінезі шәлкестеу, 

бірақ дәл осы сәтте сабыр сақтап, белден әлдеқашан асып кеткен өмірдің артынан ұзақ 
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телміріп отырып қалған. Іштей күйеуінің айтқанына қосылған. Сол үшін балаға 

қазымырланып, қытымырлық көрсеткені рас. Балалығым болды дейін десе, отызға 

келгенде, өмірдің ащы-тұщысын татқанда, отырып барып тұрмыс құрған. Күйеуінің 

бауырына деген өзегінде арамдық болмағанымен, соларға қатал қабақпен қарағандығын 

мойындайды. Нанның өзін пышақ жүзіндей етіп, мөлшермен ғана кесіп беріп,қалғанын 

сандыққа салып тығып қоятын. Қарны аш балалар сандықтың кілтін талай бұзып, содан 

кейін бұдан оңбай таяқ жейтін, үйде ұрыс-керіс басталатын. Сол үшін балалар бір күнде 

аудан орталығындағы интернатқа барып орналасып, бұдан іргелерін аулақтатқан». 

Әңгіменің даму өрістерінен Ажар бейнесінің артық-кем тұстары, әсіресе жүріс-

тұрысы мен мінез қырларындағы кемшіндіктер терең танылады. Оған өзінің өкініп, 

бармағын тістеген тұстары да аз болмайды. Өткен өміріндегі кемшілік-қателіктерін 

байқап, көзіне жас алып, жан-жүрегі тазарғанын да сезеді. Қайнағасы мен жеңгесінің 

аяқтарына жығылғысы да келеді. Құдайдың кешіргенін де қалайды. Күні-түні 

жалбарынып, көз де ілмейді. Осы сәт бойын өзгеше сезім билеп, жан-жүрегі елжіреп, 

екіқабат екенін сезінген-ді. Алла ісі, тағдыр жазуы екенін мойындамасқа шарасы жоқ еді. 

Алдымен жаңалығын абысынына жеткізді. Абысыны асып-сасып, бойын абыржу мен 

қуаныш кернеп, ауыл әйелдеріне құрсақ шашу беру шаруасымен айналысып кетті. 

«Құрсақ шашуға» бүкіл ауыл дүрлігіп көшіп келгендей. Кезінде өкпелесіп қалған талай 

туыс бүгін араларында ешнәрсе болмағандай, табысу мен жарасудың шайын ішті. Ажар да 

оларға пейілденіп, мейірленіп қарады». 

Әңгіме финалындағы-құрсақ шашу дәстүрі кеше-бүгін байланысын танытып, ауыл-

елдің басын қосып, абысын арасын жалғап, көрші-қолаңды қайта табыстырғаны, сөз жоқ 

ұлт пен ұрпақ үндестігін,адамдар арасындағы достық пен туыстықты, дәстүрлі 

сабақтастықтың тамырын айқын аңғартады.  

Тұтастай алғанда, жазушы Д.Мамырбаеваның кейінгі кезеңдегі әңгімелерінің 

тақырыптық табиғатынан, көркемдік жүйесі мен стильдік құбылыстарынан, авторлық 

ұстаным мен қолтаңба мәнерінен: 

- адам мұратына, жан-жүрек сырларына,көңіл толқынына, ізгілік иірімдеріне 

айрықша мән беру барынша бедерлі, анық-қанық көрсетіледі; 

- ұлт пен ұрпақ тағылымы,дәстүр мен сабақтастық сырлары, кеше-бүгін байланысы, 

уақыт пен кеңістік ара қатнасы көркем де жіті танылады; 

- адам әлемін, тарих пен таным тоғысын, уақыт бедері мен тағдыр талқысын өмір 

оқиғалары мен кезең көріністері, ел әңгімелері мен дәстүр тағылымы, кеше-бүгіннің 

сабақтастығы арқылы ашу басты мақсат етіледі; 

- адамдық істі ардақтау, ақыл-парасатқа ден қою мұраты айқын; 

- кеше мен бүгін байланысын, өмір оқиғаларының ақиқат жайттары мен көркемдік-

эстетикалық арналарын адамгершілік пен ізгілік, дәстүр-дін жалғастығы, сыйластық 

сырлары негізінде көрсету айқын аңғарылады; 

- ең бастысы, әрине қайсыбір тақырып мәні, өмір оқиғасының бедерлі белгі-

ерекшеліктері, уақыт пен кеңістік арналары адам әлемі мен мақсат-мұраты, өмірі мен 

өнегесі, дәстүр-діннің байланыс-сабақтастығы, тағдыр талқысының қатпарлы-

қайшылықты тұстары негізінде нанымды ашылып, бәрі-баршасы қысқа-нұсқа, мәнді-нәрлі 

қалыпта арна алып, асыл сөздің, көркемдік кеңістігінің талаптары тұрғысынан сенімді 

суреттеледі. 

Демек, Д.Мамырбаеваның шағын жанр үлгісі - әңгімелерінде өзіндік ізденісі мен 

суреттеу мәнері, көзқарасы мен қолтаңбасы бар. 

Жан-жүректі жадыратып, көңіл қуантқан рухани байлығы да осы. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Автор анализирует художественные рассказы Д. Мамырбаева о мире людей, явлениях 

жизни, правде времени. Автор связывает некоторые вопросы с правдивыми обстоятельствами, 

широко раскрывает разные стороны людской жизни, тайны бытовой жизни.  

 

RESUME 

 

The author of the article analyses D. Mamirbayev’s stories about the people’s world, life 

phenomena, the truth of the time. The author connects some problems with real circumstances, reveals 

different sides of human life, the secrets of domestic life. 
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Абай 

шығармаларындағы 

метафизикалық 

концептілер 

 

Аннотация 

Мақалада Абай Құнанбаев шығармаларының 

концептілік өрісі қарастырылады. Авторлар қазақ 

халқының концептуалды дүниетаным әлемін 

қалыптастыратын «тағдыр» концептісінің ақын 

шығармаларында көрінетін танымдық моделдерін 

айқындайды.  

Түйін сөздер: концептуалды дүниетаным, 

қазақ менталитеті, рухани құндылық, философия-

лық категориялар, танымдық құбылыс, концептілік 

құрылым. 

 

 

Кез келген ұлттың өзіндік ойлау жүйесі, 

дүниені бейнелеу тәсілдері ғасырлар бойы 

қалыптасқан ұлттық мәдениеттің, философияның 

негізін құрайды. Ұлттық ойлау жүйесінің рухани 

көздері ретінде шешендік сөз-өнерін, фольклор, 

мақал-мәтелдер, салт-дәстүр, ислам діні мен 

ғылым, халықтық білім мен халықтық 

философияны айтуға болады. Дүниенің тілдік 

моделін бейнелейтін тілдік ақпарат жүйесінде дара 

тұлғаның ақиқат дүниеге қарым-қатынасы 

концептілер жүйесін құрайды.  

Көркем шығармаларда «тағдыр» концептісі 

үлкен орын алады. Зерттеушілер ғаламның тілдік 

моделін тануда, ең алдымен, әр тілдегі ұлттың өмір 

және тағдыр туралы нанымына тоқталады. Тағдыр 

танымы – әрбір ұлттық тілдің ішкі құндылықтарын 

құрайтын негізгі концептілердің бірі. Жеке 

адамның шығармашылық санасы арқылы танылған 

эстетикалық форманың тілдік көрінісі күрделі 

біртұтас ұғым болып табылады.  

Қазақ халқының концептуалды дүниетаным 

әлемін қалыптастыратын «тағдыр» концептісінің 

төмендегідей танымдық моделдері айқындалады:  

Тағдыр – тұлға, адамнан күшті, сондықтан 

да қазақ халқында «Алла», «жаратушы», «жоғары 

ие», «шарасыздық», «амалсыздық», «белгісіз әсер 

ететін күш», «тағдырға қарсы тұрмау», «тағдыр 

осылай шешті» деген ұғым бар. Тағдырдың 

жаратылыстың күші екендігіне сену. Тағдырдың 

Алладан берілетіндігіне сену. Тағдырға жақсы-

жаманның, әр нәрсенің Алладан болатындығына 

сену, тағдырмен байланыстыру. Қазақ 

менталитетінде «Алланың әмірінсіз ештеңе 

болмайды, бәрі Алланың әмірімен болады» деген 

түсінік, ұғым бар. Абайдың «Әбдірахман өлгенде» 

өлеңінен үзінді келтіретін болсақ: 
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«Жарлығына Алланың, 

Ерте ойлаған көнбек-ті. 

Олар да тірі қалған жоқ, 

Тірлік арты өлмек-ті»[1, 227 б.]. 

«Кешегі өткен ер Әбіш» өлеңінде: 

«Ойламаған өлімнен, 

Жасқанамын демек-ті. 

Тағдырға тәбділ бола ма, 

Сабырлық қылсақ керек-ті»[1, 229 б.]. 

«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» өлеңінде: 

«Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек, 

Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек. 

Басқан із, көрген қызық артта қалмақ, 

Бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек»[1, 52 б.] - деген өлең 

жолдарының барлығы ақынның тағдыр жөніндегі таным шеңбері діни және ұлттық ұғым-

түсініктерімен астасып жатқанын білдіреді. Мұнда да –мақ есімше тұлғасының стильдік 

қызметі айрықша танылады. Бұл жерде –ті формасының да ерекше когнитивтік стильдік 

қызметі көрінеді. «Көнбек-ті», «демек-ті», «өлмек-ті» сөздерінде шебер қолданылған 

қосымшаның семантикалық мүмкіншілігі эстетикалық мақсатта барынша пайдаланылған, 

әрі 7 буынды өлеңнің буын санын тепе-теңдікте, сол арқылы сөйлеуші адамның көңіл-

күйіндегі тепе-теңдікті, ырғақты да дәл бейнелеп тұр. 

Тағдырға кез болу. «Тағдыры жетті». «Басқа бақыт құсы келіп қонады». «Тағдырын 

шешті». «Істің тетігін тауып, шешімін анықтады».  

Абай өз өмірінде сүйікті ұлының өліміне дейінгі өлеңдерінде тағдырға кез болу қай 

күні екені белгісіз, бірақ бұл өмірдің өтпелік заңы бар екендігін мына жыр жолдарында 

шебер өрнектейді: 

Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма, 

Біреуге жай, біреуге тез болмай ма. 

Асау жүрек аяғын шалыс басқан 

Жерін тауып артқыға сөз болмай ма [2, 72 б.]?  

«Әбдірахманның әйелі Мағышқа Абай шығарып берген жоқтаудан» үзінді келтірер 

болсақ: 

Көре алмай қалдым қалқамның 

Дәл екі жыл қызығын. 

Жүректегі жазылмай, 

Тағдырдың салған сызығын [1, 241 б.]. 

Өлең жолдарынан тағдырдың жазғаны осы болса, жүрекке тиген ең бір ауыр жара 

өлім болғандығын аңғартады. 

Тағдыр – жазмыш. Жазмыш – мұсылман әдебиетінде адамдардың іс-әрекеттерін, 

әлемде болып жатқан құбылыстарды түсіндіретін сөз.  

Адам туғанда өзінің тағдыры жазылады. Қазақтың «жазмыштан озмыш жоқ» деген 

танымы бар. «Тағдырдың жазғаны». «Алланың арнауы, маңдайға жазғаны». Тағдырға 

қарсы тұру – Аллаға қарсы келу. Қалыптасқан түсінікке байланысты «тағдырға 

мойынсұну, көну» ұғымы да бірлікте жұмсалады. Ол Абайдың Әбдірахманның өліміне 

шығарған өлеңдерінде былайша көрініс тапқан. Тағдыр көбінесе діни негізде 

түсіндіріледі. Абай өлеңдерінде «тағдыр озбақ, о бастан арналмаған, бұйыртпаған» деген 

тіркес кездеседі. Абай Әбдірахман өліміне арнаған өлеңдерінде тағдырға көну, 

мойынсұнудан басқа қолдан келер дәрмен, іс-шараның жоқтығын айтады. Мысалы:  

Жылама, Мағыш, жылама, 

Алладан өлім тілеме! 

Қолдан ұшқан ақ сұңқар 
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Қайтып келіп қонбайды. 

Бір шешеден туғанда, 

Бәрінен кетті тәуірім. 

Көтермеске амал жоқ, 

Көрдім дүние ауырын [1, 241б.]. 

Ақын тағдырдың жазғаны осы болса, адамға оны көтермеске болмайтынын 

көрсетеді. Одан басқа амал жоқ. Әбдірахман өлген соң өзіне айтқан жұбатуында: 

Сақта дейміз, қайтеміз, 

Ілінген жалғыз тіректі. 

Тағдырына тәбдил жоқ, 

Тәубе қылсақ керек-ті [1, 235 б.], - деп, Алланың жазғанына 

көнбестен басқа шара жоқтығын дәлелдейді. 

Ақын, сондай-ақ, тағдыр адамға ие және оған қарама-қайшы: адамның тағдыры өз 

қолында, өзіне байланысты деп те айтады. Адам тағдырына қарсы тұрам десе, өз еркінде. 

Оын мына өлең жолдары арқылы дәлелдеуге болады: 

Қорғалап құр өтпе өмір бос, 

Тағдырыңа қарсы бар. 

Бір өзіңнен басқа бір дос 

Таппасаң өл, жүрме зар [1, 236 б.]. 

Адам дүние есігін ашысымен-ақ тағдыр жетегінде болады, өйткені адамның өмір 

сүргені, өмірде істеген амалдары, қуанышы мен қайғысы, барлығы да – оның тағдыры. 

Тағдыр өзгермейді, оны Абай өзінің жиырмасыншы қара сөзінде былай деген: 

«Тағдырдың жарлығын білесіздер - өзгертілмейді. Пәндеде бір іс бар жалығу деген. Ол – 

тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бір 

еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де ақырында 

тағы келіп жеңеді» [3, 88 б.].  

Демек, адам тағдыры дүниеге шыр етіп келгеннен бастап бірге жаратылады. Және, 

керісінше, адамның күнделікті өмірі – оның тағдыры, ал тағдырды өзгерту, жақсы жаққа 

бұру, яғни қоғамына сай өмір сүру, білім алу, ол – адамның күнделікті амал-әрекеті мен 

ісіне байланысты. Ол – өз қолында, оны қабылдауға, өзгертуге адамның ақылы мен ой-

санасының, дүниетанымының жоғары болуына байланысты.  

Тағдырды жасаушы – адамның ақыл-ойы, іс-әрекеті, яғни сөзі. Ол қанша ойланса да, 

өз тағдырын басқаша өзгерте алмайды. Өткенге өкіне алмайды, тек амал-айла, жол ідейді. 

Адам баласы өз өмірінің иесі, оның сәнді болуы өз қолында. 

Сонымен, «тағдыр» концептісі арқылы қазақ мәдениетінде екі негізгі идея 

байланыстырылады: болашақтың белгісіздігі және адамның өмірінде болып жатқан 

құбылыстарды бақылаудың мүмкін еместігі. 

Бұл идеялар бір-бірімен кезектесіп жатады: тағдыры шешіліп жатыр, бірақ әзірше 

шешілген жоқ, адам өз тағдырын өзгерте алады, ал ол адамның өзі ойлағандай шешілмесе, 

оған көну, оны мойындау, тағдыр осылай шешті деп мойындау.  

Ақын шығармаларында «тағдыр» концептісінің дүниетанымдық көрінісі екі шешімге 

ие: тағдыр Алла әмірі болса – еш шара жоқ, ол – сабырлық пен төзімділікке ұласады. 

Қазақ менталитетінің негізгі рухани құндылықтарының бірі – төзімділік. Төзімділік – 

қазақ үшін ғасырлар бойы жинақталған, тәжірибелік тұрғыдан сұрыпталған, ұлттық 

болмысымызға тән сыртқы дүниемен қатынас орнатудың ерекше бір түрі.  

Абай шығармаларындағы «тағдыр» концептісінің семантикалық өрісі «Алла», 

«тәңірі», «құдай» т.б. лексемалардан тұрады. Абайдың «тағдыр» туралы концептісіне тән 

басты ерекшелік өкініш білдіру, ішкі наласы мен назын білдіру, түңілу, мұңаю, өмірдің 

қызығынан бас тарту, үмітсіздікке берілу секілді жан дүние толғаныстары, 

эмоцияларының танымдық моделіне айналуында.  
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Этностың таным дүниесінде «өмір» мен «өлім» – бір-біріне қарама-қайшы, кей 

жағдайда бірінің орнын бірі толтырып отыратын егіз ұғым, бинарлық жұп болып 

табылатын күрделі философиялық категориялар.  

«Өмір-өлім» концептісі – адамзат баласын есте жоқ ескі заманалар бойы 

ойландырып келе жатқан өз құпиясы мен жұмбағын жасырумен қатар өзіндік 

күрделілігімен талай ойшылдардың ойына серік болған танымдық құбылыс. «Өмір мен 

өлім» жалпы адам атаулыға ортақ болғанымен, адамзат баласы оларды өздерінің таным-

түйсігі мен қабілет-қарымына қарай түрліше түсінеді.  

Оның мазмұндық құрылымы тіл мен бейнелі ойлау заңдылықтарының 

сабақтастығынан туындайды. Әрбір суретті сөз бейне болып табылады. Мысалы: Өлімнен 

басқаның ертесі жақсы. Біреуге өлім тілегенше, өзіңе өмір тіле (мақал).  

Өмір – әуелден бар, өз-өзінен түсінікті нәрсе сияқты қабылданған. Абай 

шығармаларында орын алған «өмір» концептісі басты-басты мынадай логикалық және 

тілдік модельдерден тұрады. Аталмыш модельдер ақынның қара сөздері мен өлеңдері 

арқылы көрінетінін дәлелделік. 

Өмір – қадірсіз.Төртінші сөзінде: «Адам баласы жылап. туады, кейіп өледі. Екі 

ортада бұл дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі 

мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен, қор етіп өткізеді де, 

таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды». 

Өмір – мәңгілік емес, алдамшы, уақытша, опасыз, жалған.Отыз төртінші сөзінен: 

«Бес күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе-бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ 

екенсің, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсеқызарлық қылып көз 

алартыспақ лайық па?» Он бесінші сөзінде: «Есер кісі орнын таппай, не болса сол, бір 

баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын 

итқорлықпен өткізіп алады екен-дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен». 

Алдамшы өмір, қу өмір, асау өмір, тентек өмір тіркестеріндегі эпитет Абайдың өмір 

туралы танымдық ой-толғамдарын жеткізуде негізгі тәсілге айналып, эстетикалық өрісі 

кеңейген. Бұл туралы Рабиға Сыздық былай дейді: «Абай ең алдымен поэтикалық образ 

жасайтын тірек сөздерді активтендіреді... жүрек, сөз, тіл, ой, көңіл, дүние, өмір сияқты 

сөздер білдіретін ұғымдар адамның ішкі дүниесін, жалпы өмірді толғаған ойшыл ақынның 

философиялық объектілері», - деген қорытынды жасайды.  

Өмірдің жалғандығы ғұмырдың қысқалығына қатысты ғана емес, өмірдің мәніне 

байланысты «өткінші, опасыз, баянсыз, тұрлауы жоқ, тиянақсыз ғұмыр» деген мағына 

алған. Бұл ұғымның мәні «жалған дүние», «алдамшы, сұм, қу өмір», «баянсыз, тиянағы 

жоқ, тұрлауы жоқ ғұмыр», «өмір-көрген түс» сияқты синтагмаларының танымдық 

құрылымында ашылады. Мысалы, «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде: 

Осы жалған дүниеден 

Шешен де өткен не бұлбұл, 

Көсем де өткен не дүлдүл [1,72 б.], - деген жолдарынан аталған 

ұғымды «жалған дүние» тіркесімен берілгендігін көре аламыз.  

Абай шығармаларындағы алдамшы, опасыз өмір өмірдің мәні мен мақсаты туралы 

ақын толғаныстарымен астарласып келіп жатады.  

Өмір – қымбат, қызық. Он бесінші сөзінде: «Әуелі – пенде адам болып жаратылған 

соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды, сол қызықты нәрсесін іздеген 

кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады»,- деп толғайды. 

Бұл өмір – заттық өмір. Қоршаған өмірдің материалдығы, сананың материяға 

қатысы, бағыныштылығы «осы өмірдің» жалғандығының көрінісі. Адамның рухани 

мәңгілік өмірі оның «бұл дүниедегі» істеген ісіне қарай келесі өмірде жалғасады. Мысалы, 

ақынның ақынның «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа» өлеңіндегі мына жолдарға назар 

аударсақ: 
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Шырқап, қалқып, сорғалап, тамылжиды, 

Жүрек тербеп, оятар баста миды. 

Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, 

Ойсыз құлақ ала алмас сондай сыйды [1,67 б.].  

Абай шығармаларындағы «өмір» концептісі «белгісіздік», «жарық сәуле» т.б. 

сөздерінің семантикалық өрісінде нақты көрініс алады. Бұл сөздер ақын шығармаларының 

тілінде стилемаға айналған. Аталған стилемалар оның ішкі эмоционалды, психологиялық 

жай-күйін білдіруде ерекше қызмет атқарған. Өмір – беймәлім тылсым күш, белгісіздік. 

Абай бұл ұғымды мына өлең жолдарымен түсіндіреді: 

Не іздейсің, көңілім, не іздейсің? 

Босқа әуре қылмай, шыныңды айт. 

Шарқ ұрып, тыныштық бермейсің, 

Сырласалық, бермен қайт, - деп, өмірден белгісіздікті күтеді, 

ғұмырдың тиянағын іздейді.  

Өмір – үміт, жарық сәуле. Абай шығармаларындағы өмір туралы білімі жарық 

сөзінің аясында жинақталған. Өмірдің жарық сәуле, отпен ассоциациялауына байланысты 

бұл сөздер ақын тілінде ерекше стилистикалық мәнге ие болып, эстетикалық қызметте 

келген. Абай афоризмінен мысал келтірер болсақ: 

Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен 

Өмір – сәуле, көрінер судай тұнық  

Жарамды әнді тыңдасаң жаның еріп, 

Жабырқаған көңілің көтерілер [4,26 б.]. 

Берілген «өмір» концептісінің тірек сөздері оның атрибутивтік, денотаттық, 

субъективтік, объективтік сипатын анықтауға негіз болады. Ақын шығармаларында 

көрініс тапқан «өмір» концептісінің когнитивтік модельдері мен құрылымдары өмір 

ұғымының концептілік жүйесін құрайды. Байқағанымыздай, тілде метафоралық көрініс 

белсенді қызмет атқарған.  

Өлім көптеген еңбектерде «тағдыр, жазмыш» ұғымдарымен қатар қарастырылады. 

Өлім тұйықталған жер бетіндік өмір мен гүлдену, дамуға бағытталған құдайлық әлемді 

жалғастыратын көпір ретінде танылған. Өлім мен тағдыр – өзара байланысты 

категориялар. Философиялық сөздікте өлімге берілетін анықтама: «Өлім – организм 

тіршілігінің болмай қоймайтын тежелуі, жанды тіршілік иесінің өмір сүруінің қашып 

құтылмайтын табиғи ақыры. Өлім – өмірдің қажетті және елеулі сәті. Адам үшін өлім 

табиғи феномен ретінде ғана келмейді, енетін әлеуметтік және адамгершілік құбылыс 

ретінде де келеді» [5,322 б.].  

Этностың танымдық әлеміндегі «өлім» болмай қоймайтын табиғи заңдылықпен 

қатар діни мазмұнға да толы. Адам баласы – өмір мен өлімнің арасында жүрген 

биологиялық тіршілік иесі. Адам үшін өмірдің рөлі қаншалықты жоғары болса, өлім де 

сол секілді үрдіс. Этностың танымдық әлеміндегі «өлім» концептісін Абай қара сөздерінің 

негізінде төмендегідей тілдік және логикалық тұжырымдарға жіктеуге болады. 

Өлім – болмай қоймайтын құбылыс, биологиялық дененің (адам) тіршілігін 

тоқтатуы, табиғи құбылыс. Отызыншы сөзінде: «Мойнын бұрып қойып: «Өй, тәңірі-ай, 

қойшы әрі, кімнен кім артық дейсің, кімнің басы кімнің қанжығасында жүр, ол менің 

қазаныма ас салып беріп жүр ме, мен онан сауын сауып отырмын ба?» - деп бұлғақтап, 

немесе: «аяғаным жаным ба? Өй, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек! Азар болса 

атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім-ақ! Әйтеуір бір өлім бар ма», деп 

қалшылдайтұғын кісі көп қой». 

Өлім – мәңгілік сапар, мәңгі ұйқыға кету, қайтып келмейтін әлем, жер беті 

тіршілігінің жер асты мен көктегі жалғасы. Отыз төртінші сөзінен: «Жұрттың бәрі біледі 

өлетұғынын және өлім үнемі қартайтып келмейтұғынын, бір алғанды қайта 

жібермейтұғынын. Қазақ осыған да, амал жоқ, нанады, анық өз ойына, ақылына тексертіп 
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нанбайды». Ақын өлеңдерінде өлім концептісінің танымдық моделдерінен мысалдар 

келтірелік: 

1. Өлім – көз жұму. «Әбдірахман өліміне» өлеңінде: 

Жиырма жеті жасында 

Әбдірахман көз жұмды. 

Сәулең болса басыңда, 

Кімді көрдің бұл сынды [1,231 б.]?   

«Немере інісі өлгенде айтқаны» өлеңінде: 

Көз жұмғанша дүниеден 

Иманын айтып кеткені-ай! 

«Бейсенбі ме бүгін?» деп, 

Жұмаға қарсы өткені-ай [1, 242 б.]! 

2. Өлім – тасбауыр табыттың бір күні сені мәңгілікке тас қылып шегелеуі. Мысалы: 

Көп жасамай, көк орған, 

жарасы үлкен жас өлім. 

Күн шалған жерді тез орған, 

Күншіл дүние қас өлім. 

Артына белгі қалдырмай, 

Бауыры қатты тас өлім [1, 242 б.]. 

Тілдік қолданыста жоқ стереотиптік емес ситуациялар негіз болған концептілік 

құрылымдары: өлім – гүлі қурау; өлім – қараңғы.  

1. Өлім – гүлі қурау. Мысалы: 

Халық билеген патшалар, 

Уақыты жетсе, құлайды. 

Дәл уақыты жеткенде, 

Талайдың гүлі қурайды. [1,237 б.]? 

2. Өлім – қараңғы. Мысалы: 

Өзгеше болып жаралған 

Айырылдым қалқам жарымнан. 

Сол қалқамды қоймаған 

Замана неткен тар еді? 

Жасымнан өтті демегің, 

Күн шыққандай қараңғы 

Кешегі түннің жарығы [1,241 б.]. 

«Өлім» концептісінің бұл сияқты құрылымдары арқылы оның физиологиялық, 

философиялық, мифологиялық мәнін ашып көрсетуге болады. Бұл құрылымдар автор 

танымындағы өлім ұғымына деген ассоциативті, стереотипті түсінігінің эмоционалдық, 

атрибутивтік көрінісін байқатады.  

Қорыта айтқанда, «өлім» концептісі – философиялық мәні басым, күрделі ментальді 

дүние. Сондықтан да ол сан салалы ақпараттармен түсіндіріледі.  

Өмір мен өлім қашан да бірге жүрген. Қазақта «өмір бар жерде – өлім бар» дейді. 

Абай Құнанбаев «өмір-өлім» концептісін «мен-менікі» деп бөліп алып қарайды. Мысалы: 

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, 

Ол бірақ қайтып келіп ойнап-күлмес. 

«Мені» мен «менікінің» айрылғанын 

«Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес [2, 9 б.]. 

Абайдың афоризмінде:  

Сағаттың шықылдығы емес ермек, 

Һәммиша өмір өтпек – ол білдірмек. 

Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, 

Өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек [4, 25 б.] .  
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Ақын өміріміздің әр мезеті бағалы, әр минут сайын өмірден кейбірі кетіп жатса, енді 

бір адамдар дүние есігін ашып жатады деген филолософиялық ой тастайды 

Ғаламның тілдік бейнесін танытуда концептілік құрылымдардың маңызы зор. Абай 

шығармаларындағы концептілік құрылымдар тек жеке сөздердің негізінде ғана емес, 

тілдік құралдар арқылы да объективтенеді.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются пути концептуального развития произведений Абая Кунанбаева. 

Авторы выделяют познавательные модели концепта «судьба», формирующего миропознание 

казахского народа.  

 

RESUME 

 

In the article the authors considers the ways of the conceptual development of Abay Kunanbayev’s 

works. The authors highlight the cognitive models of the concept «fate», of the forming world cognition 

of the Kazakh people. 
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Аннотация 

Реклама как форма социально 

ориентированной коммуникации характери-

зуется отчетливой прагматической целью. 

Прагматическая установка связана с 

определенными функциями, которые рекламный 

текст выполняет в целях получения желаемого 

эффекта воздействия на потребителя.  

Ключевые слова: рекламный текст, 

прагматическая установка, прецедентная 

ситуация, целевая аудитория, рекламная 

коммуникация, гендерный аспект. 

 

 

Рекламная коммуникация, в равной 

степени как любая другая массовая 

коммуникация, выполняет конативную 

функцию (по модели Р.О.Якобсона), то есть в 

создании рекламного сообщения отправителем 

учитывается фактор адресата. Выполняя 

конативную функцию, рекламный текст 

использует различные средства, что в конечном 

итоге позволяет реализовать прагматическую 

функцию.  

Прагматическая установка рекламного 

текста связана с определенными функциями, 

которые рекламный текст выполняет в целях 

получения желаемого эффекта воздействия на 

потребителя. Несмотря на тот факт, что 

рекламный текст имеет историю своего развития 

и привносит в себя все социокультурные 

изменения в современном обществе, он остается 

до сих пор нестандартным способом коммуни-

кации. Особенность рекламной коммуникации 

заключается в том, что, следуя положению 

теории речевой коммуникации, в рекламном 

тексте сообщение исходит от одного 

отправителя, а направлено на массового 

получателя. 

Явно выраженная прагматическая 

направленность рекламного текста обуслав-

ливает ряд отличительных признаков, свойст-

венных языку рекламы. Среди особенностей 

языка рекламы исследователи отмечают 

повышенную экспрессивность текста, широкое 

использование изобразительно-выразительных 

средств, простоту, краткость и конкретность 

языка, смысловую емкость используемых 

лексических, грамматических и графических 

средств,    ситуативность    языка,     компрессию 



 

 

175 

информации в рекламных текстах [1]. Это объясняет сознательную языкотворческую 

активность автора рекламного текста, целенаправленный отбор языковых средств, способ 

их подачи и организации, умелое сочетание лингвистических и нелингвистических 

ресурсов, которые можно назвать также прагматическими средствами. 

Составителям рекламного текста приходится считаться с потребностями целевой 

аудитории в соответствии с общепринятыми ценностями, менталитетом, идеалами. Часто 

рекламные тексты, содержащие названия фирм, продукции, выполняют функции, в 

основном, культурно и социально ориентированные. 

К примеру, рекламы могут призывать общество к здоровому образу жизни, 

направлять на социальные ориентиры: 

- “Mangez léger et buvez Contrex. Ça vous change la ligne” (Реклама минеральной 

воды “Contrex”). 

- “Nous avions des problèmes de dos.  

Maintenant nous portons des chaussures Mephisto” (реклама удобной обуви)  

- Martell, depuis 1715 (коньяк марки Martell).  

- Absolut déjà vu (марка водки).  

- Complètement givrée, cette Manzana! (ликер марки Manzana).  

Следует при этом заметить, что все тексты, рекламирующие алкогольные изделия 

(пиво, шампанское, вино), во Франции сопровождаются предупреждающей фразой 

“L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération”.  

В последнее время в исследованиях рекламного текста прочно утвердился факт о 

необходимости учета гендерного аспекта. “В рамках социального рекламного дискурса 

можно встретить рекламные тексты, в которых гендерный фактор выдвигается на одну из 

ведущих позиций. Данные рекламные тексты отсылают к стереотипным представлениям 

о социальной роли женщин и мужчин” [2, 86]. К примеру, в таких рекламах: 

 - “Eloge de la feminité”. 

- “Tout l’éclat de la femme”. 

- “Mon âge? C’est moi qui le décide. 

- “Je suis ronde et alors?”. 

- “Si je ne sais pas faire la couture, je suis très douée pour la porter” 

четко прослеживается социальный статус женщины во французском обществе. Впрочем, 

в таких рекламных текстах как “En toute femme, il y a une Clandestine”; “J’ai mis un 

homme à mes pieds” можно говорить о некоторой экзальтированности. В первом тексте 

обыгрывается название духов “Clandestine”(фирмы “Guy Laroche”) в значении 

“таинственность”. Во втором тексте, в котором рекламируется женская обувь фирмы “JB 

Martin” c припиской passionnément féminine, показатель женского стереотипа намеренно 

выражен. 

Для привлечения внимания потребителей часто в рекламных текстах оперируют 

названиями самих производителей. Так, в следующих примерах названия фирм 

“вписываются" в рекламные тексты: 

-“Je suis Contrex sur toute la ligne”. 

- “Ficher-Price n’en fait qu’à leur tête” 

- “Marchez avec Myrys”. 

- “Berger du Nord, laine-moi”. 

Более того, в некоторых рекламных текстах предопределяется выбор продукции, 

тем самым, предполагая предпочтение именно этой фирме и ее продукции. В этом случае 

используются такие рекламные тексты: 

“J’aime la caresse de tes laines, la séduction de leur matière. Elles ont le talent de me 

dessiner en toute simplicité la mode qui me plait et les pulls aux couleurs de mon coeur. 

Sublimes à porter, faciles à tricoter, tes laines, Berger du Nord, sont les complices naturelles 

de ma beauté ”.  
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Полное доверие фирме ”Berger du Nord” и ее продукции подтверждается стилем 

текста рекламы, который составлен от первого лица, а также обращением к фирме на 

“ты”, как старому знакомому или другу.  

Реклама способствует приобщению и к культуре других стран, привитию уважения 

к другому народу, к его культурным и национальным ценностям: 

“Ils ont un sacré caractère, les Suisses. Et pour ça qu’on les aime. 

Les fromages de Suisse, passionnément suisses” (рекламируются несколько ведущих 

швейцарских фирм, производящих сыр). 

“Un jour, vous en tomberez amoureux” (реклама путешествий в зарубежные страны).  

Как известно, наиболее эффективным средством привлечения внимания адресата 

являются так называемые прецедентные феномены (прецедентный текст, прецедентное 

высказывание, прецедентное имя, прецедентная ситуация) [3]. Указанные феномены 

предполагают наличие фоновых знаний членов того общества, в котором проходит 

рекламная коммуникация. Фоновые знания – это, в принципе, такая информация, которая 

известна практически всем членам социума, но иногда требующая некоторого 

культурного багажа. 

Рассмотрим примеры: 

- “Les chiens aboient, les maîtres aussi”. 

- “Badoit! Il y a une vie après le repas”. 

Pассматриваемые рекламные тексты - пример использования аллюзивного способа 

формирования рекламного текста. Так, в первом тексте обыгрывается известная 

пословица “Les chiens aboient, la caravane va”, первая часть которой остается неизменной. 

Речь идет о рекламе книги для владельцев собак, в которой автор рекомендует хозяевам 

собак научиться понимать собачий “язык” своих питомцев (книга так и называется 

“Comment parler chien”). Употребленная, хотя и частично, эта пословица получает в 

рекламном тексте двусмысленность. Как известно, она аппелирует само собой 

разумеющимся или развивающимся вещам или событиям. Однако, в рекламе появляется 

эффект обманутого ожидания: нужна кропотливая работа с питомцами, чтобы не только 

“залаять”, но и научиться узнавать по лаю их настроение.  

Второй рекламный текст, призывающий адресата употреблять минеральную воду 

“Badoit”, содержит в себе игру слов с использованием известного выражения “ ll y a une 

vie après la mort”. Оба рассмотренные рекламные тексты включают в себя прецедентные 

высказывания, переосмысление которых не предоставляет труда для восприятия, а более 

того, некоторая неожиданность привлекает адресата.  

Умелое использование прецедентного феномена можно наблюдать в 

нижеследующих рекламных текстах: 

- Un café nommé désir (Café Noir) ← Un tramway nommé désir (название пьесы и 

американского фильма);  

- Dolce Gervita (сладкий сырок) ← La dolce vita (название фильма Ф. Феллини 

«Сладкая жизнь»);  

- Aide-toi Contrex t’aidera ← Aide-toi le Dieu t’aidera (поговорка). 

В нижеследующем рекламном тексте имеется также прецедентный феномен, а 

точнее, прецедентное имя: 

“Hemingway, aurait aimé cette Amerique-là, ingénue et un rien perverse, mêlant les 

couleurs chamarrées d’un éternel été”. 

Обращение к прецедентному имени – американского писателя Э.Хэмингуэя – 

можно объяснить через прецедентную ситуацию. Этот рекламный слоган помещен в 

журнале, рекламирующем целую коллекцию женской летней одежды с подчеркнутой в 

рекламе особенностью – палитрой всевозможных ярких цветов, чаще несовместимых. 

Произведениям Хэмингуэя также была свойственна эклектичная тенденция; с именем 
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американского писателя авторы рекламы связывают стереотип “сочетание 

несовместимостей”. 

В следующем рекламном тексте с заголовком “Interrompre Mozart” наблюдается 

абсолютная ассоциация с музыкой, связанной с именем великого композитора, на 

которую и рассчитывали создатели рекламы: 

“Ça vous agace d’entendre le téléphone sonner quand vous êtes chez vous en train 

d’écouter de la musique? Maintenant cela peut vous arriver partout. Grâce à son lecteur MP3 

integré, le téléphone mobile Simens SL45 joue jusqu’à 45 minutes de musique mais s’arrête dès 

que vous recevez un appel. Désolé, Wolfgang”.  

Рекламируется новая модель мобильного телефона фирмы “Siemens”, достоинством 

которого является совершенствование технических возможностей при воспроизведении и 

слушании музыки. 

Рекламные тексты на французском языке часто передают французские реалии, 

относящиеся к французскому обществу. Одной из таких реалий является политическая 

жизнь Франции. Так, во время кампании президентских выборов во Франции (2012 год) 

появилось множество реклам, которые были созданы в целях пропаганды по инициативе 

самих кандидатов в президенты. Всем известен слоган предвыборной рекламы Н.Саркози 

“La France forte”, который беспощадно был cпародирован СМИ: La France flotte; La 

France morte; La farce forte; La franc forte; La dette forte; A la forte; A la porte; и т.д.  

Ситуацией предвыборной кампании кандидатов в президенты воспользовались и 

рекламодатели. Приведем примеры рекламного текста, в котором агентством по прокату 

автомобилей Sixt обыгрываются слова gauche и droite: 

- Désolé, M.Sarkozy, en France on se fait doubler par la gauche. 

- Désolé, M.Hollande, en France on roule à droite. 

- M.Sarkozy, M.Hollande, elle va aussi bien à gauche qu’à droite. 

Таким образом, выразительность данных рекламных текстов достигается за счет 

обыгрывания слов gauche и droite, указывающие на партийную принадлежность 

кандидатов Н.Саркози и Ф.Олланда (правые и левые), а также посредством 

использования прецедентных имен (Н.Саркози, Ф.Олланд).  

Имплицитный способ подачи информации можно проследить на следующем 

примере рекламного текста этого же агентства, который рекламирует услуги 

перевозчика: 

- M.Hollande, M.Sarkozy, besoin d’un utilitaire pour emménager ou déménager? 

Разыгрываются значения глаголов emménager и déménager, которые имплицитно 

обозначают перевозку коробок с вещами в Елисейский дворец (того, кто станет 

президентом) или из Елисейского дворца (того, кто покинет резиденцию президента).  

Таким образом, рекламный текст можно рассматривать как самостоятельный текст, 

ориентированный на максимальное воздействие на адресата. Реализации прагматических 

функций, выполняемые рекламными текстами, способствует учет социальных и 

культурных ориентиров, существующих в определенном социуме. К эффективным 

средствам воздействия на потребителя относятся прецедентные феномены, рассчитанные 

на определенную общность знаний у коммуникантов. Актуализация рекламной 

коммуникации возможна при учете прагматической установки рекламного текста.  
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Мақалада жарнама мәтінін қалыптастырудың прагматикалық жолдары қарастырылады.  

 

RESUME 

 

In the article the pragmatic means of forming the advertising text are considered.  
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Аннотация  

Мақалада ХХ ғасыр басында өмір сүрген 

ұлт зиялысы, қоғам қайраткері Жүсіпбек 

Аймауытовтың қазақ сатирасын дамытудағы рөлі 

жайында баяндалады.  
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ХІХ ғасырдың аяғына қарай қазақ 

әдебиетіне хакім Абай бастаған сатириктер тобы 

келген болатын. Олардың алдына дәуірі мен 

заманы өз кезінің кемшіліктерін сынау-мінеу, 

бассыздықты, зорлықты, сайлаудағы өзара 

тартысты, елдің білімсіздігі мен надандығын 

сынға алған сатиралық туындыларды талап етті. 

Бұл әсіресе, ХХ ғасырдың басында ең 

өзекті мәселеге айналады. 1917-1925 жылдар 

арасы қазақ кеңес сатирасының туу, қалыптасу 

дәуірі болды. Баспасөзде әдебиет және сатира 

бөлімдері ашылды. Оларда әзіл-сықақ, күлкі-

мысқыл жайлар, сықақ өлеңдер, шағын 

фельетондар ақын-жазушы нысанасына айна-

лады. А.П. Квятковский: «Сатира – болмыстағы 

жағымсыз құбылыстарды сынап, әшкерелеуді, 

күлкі етуді мақсат етіп, қара сөзбен немесе 

өлеңмен жазылатын көркем әдебиеттің түрі» 

[1,253-б.], – деп анықтайды. Бұларда «өмірді 

зерттеп білудің, суреттеп берудің өзіндік 

эстетикалық принциптері, көркемдік тәсілдері» 

қолданылып, «ащы кекесін, күлкі ету, мазақ 

қылу, жоққа шығару, үкім айту, адам қиналысын 

аңдау, адам жүрегінің түкпіріне үңілу, көңілділік 

пен күрсініс, тенденциялық пен қатаң әділдік, 

лирикалық сезім мен ғылыми талдау тоғысып» 

жатты. Бұл іске сол кезеңде – С. Сейфуллин, М. 

Дулатұлы, Б. Майлин, Б. Күлеев, С. Дөнентаев, 

Е. Алдоңғаров, А. Сегізбаев, Ж. Аймауытұлы, 

т.б. қалам қуатымен ат салысады.  

Өмір-тіршілікте қуаныш пен қайғының 

қатар жүретіні секілді, жақсылық пен 

жамандықтың да алма кезек ауысып отыруы 

заңды құбылыс. Бұлардың жағымды тұстары 

қуаныш күлкісін туғызса, көлеңкелі жақтары 

кекесін күлкісін шақырады. Алғашқысы – 

адамдарды көтермелесе, екіншісі – жағымсыз 

мінез иелерін келемеж, мазақ етеді. Лирикалық 

сатира  жақсылық  пен  жамандық,  ескі мен жаңа 
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арасындағы қайшылыққа, тартысқа негізделеді. Жазушы өзінің келіспейтін, мансұқ еткісі 

келген жайларын насихаттағысы келетін болмыс-құбылыстарымен қатар жарыстыра 

суреттеп отырады.  

Лирикалық-сатиралық әңгімелерде екі тенденция, қос қыртыс, қос өрім байқалады. 

Олар әрі жағымсыз болмысты әшкерелеп жатса, әрі ұнамды шындықтарды, ізгілік пен 

игілікті паш етіп, уағыздап жатады. Бір жағынан, сатира объектісіне түрпі боп тисе, екінші 

жағынан, жалпы жұрт үшін жасампаздар жеңісі, қуанышы ретінде көрінеді. Мұнда 

публицистика мен образдылық, ұнамдылық пен жағымсыздық, лирика мен мысқыл 

тоғыстырылады.  

Ж. Аймауытов әңгімелерінің сатиралық бояуы басым, қазақ қоғамындағы жағымсыз 

іс-әрекет, келеңсіз мінез-құлық иелерін ащы мысқылмен шеней отырып, бұлардың шығу 

себептерін көрсетіп, одан құтылудың жолдарын іздейді. Адамдық факторды басты нысана 

етеді.  

«Жүсіпбектің қызық қыры – сықақшылдығы. 

Ж.Аймауытов қаламының қатал қарымын «Қазақ» газетінде-ақ танытқан. Оның 

бетінде елдің аузын алып, «тығындап», «шығындап», «шыбындап», болыс болғысы келген 

таққұмарларды, қазақ сахарасына қант-шәйін әкеп, алдап-арбап, бірді-бірге соғыстырып, 

ел байлығын тонап жүрген саудагерлерді жұрт алдына алып шығып, қағып-сілкіп 

масқарасын шығарған.  

Бұл өткір де көркем дүниелердің басты бір ерекшелігі – бәрі де әлеуметтік, қоғамдық 

мәні зор, адамдық, моральдық салмақты проблемаларды қозғайды. Бәрі де жұртты 

ойландырады, толғандырады. Жаманнан жирендіріп, жақсыға жұмылдырады» [2, 30-б.]. 

Мысалы, Ж. Аймауытовтың «Тұмарбай мен қатыны» (1924) әңгімесінің сатиралық сипаты 

басым. Әңгіме мазмұны – қолына билік тиген адамның мінезіндегі өзгеріс құбылыстарын 

ашу. Аз күнгі мансапқа мас болып, қармап қалудың жолын ойлаған Тұмарбай мен оның 

әйелі кесір мінез иелері. Шығармада кеңес үкіметінің алғашқы жылдары суреттеледі. 

Автор қазақ ауылдарының тыныс-тіршілігін, ел адамдарының елгезек, аңқау мінездерін, 

сан ғасырлық қалыптасқан дәстүрін мейлінше мол қамтиды. Әңгіменің тақырыбы – 

сайлау. Басты кейіпкер – Тұмарбай. Ол – ұнамсыз, тоғышар тұлға. Автор бұл бейнелерді, 

олардың іс-әрекеттерін шебер қолданған диалогтер арқылы көрсетеді. 

Бай ауылының көрінісін, сайлау тұсындағы қарбалас сәттерді баяндай келе, жазушы 

диалогке көшеді. Мысалы:  

«– Шәкенжан! Поздраф меня! (құттықта мені) – деді Тұмарбай орысшалап. Үйткені 

қалада өскен Шәкенжан орысшада да қара жаяу емес еді.  

– Құтты болсын, жаным! Немене? – деп түк көрмегенсіп, мойнынан құшақтай алды.  

– Енструктор болдым! 

– Ә, қойшы! 

– Олда, құдай біледі! 

– Е, жақсы болды ғой! 

– Қай елде десейші! 

– Қай елде, жаным? 

– Майқа болысына: ең бай ел! Несін сұрайсың!  

– Қымыз, көк көп, таза ауа!...” [3,85-б.]. 

Ремаркалық түсіндірмелерсіз-ақ Тұмарбай мен әйелінің арасындағы диалог арқылы 

оқиға өрбуімен кейіпкерлердің мінез-құлқы анық көрінеді. Екі кейіпкерді жете 

таныстыруды автор міндетіне алмайды. Тұмарбайдың тоғышарлығы, әйелінің санасының 

таяздығы авторлық ремаркасыз-ақ диалог жүйесінен айқын көрініп тұр. 

Авторлық мінездеме бойынша Тұмарбай – қанша оқыса да, оқу қонбаған жағымсыз 

істер жағындағы адам типі. Жылпостық мінезімен партияға өтіп кетіп, инструктор болып 

елге шығуға ілініп кеткені болмаса, алдағы ісінен де оңды ештеңе шықпайтыны авторлық 

мінездемеден-ақ көрініп қалады. Белгілі әдебиет зерттеушісі ғалым З. Серікқалиевтің: 
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«Көркем шығармада тұрақты бір мінезінен өспейтін кейіпкерлер де кездеседі. Характер 

құбылысын жеткізу деген – осылардың бойындағы арпалысты да қалтқысыз бейнелеу», – 

деген пікірі осы шығармадағы кейбір кейіпкерлерге дөп басып айтылғандай [4, 76-б.].  

Тұмарбай жанындағы арпалыс, жақсылық, ел мүддесі үшін емес, қара басының 

қамы. Өзінің инструкторлыққа іліккенін зор мәртебе санап алып-ұшып, әйеліне жеткенше 

асығуының мәні де осында. Мысалы:  

«– Мен де барам ғой енді? 

– Барасың, жаным, барасың. 

– Қашан жүреміз? 

– Ертеңнен қалмай шығу керек: Трансқа заказ беріліп қойды.  

– Үйбай-ай! Енді қайттім!  

– Не қылды, немене? 

– Іш киімдерім жуылған жоқ еді...  

– Ой тәйірі-ай! Соны сөз қылып тұрғанын: қазір жуғызып алмайсың ба?  

– Жарайды, ендеше!.. Ойпырмай, қырға шыққан қандай қызық! Қымыз, көк шөп, 

таза ауа!..  

– Төренің бәйбішесі (барине) болып барғанды айтсайшы!  

– Өмірі түк көрмеген сен болмасаң, мен өзім де «төренің» қызымын...  

– Сен-ақ төре болшы!.. Ертең пар атты жегіп алып: «Айт!» деп өкіртіп бір 

жөнелтсек... – деп, қолын сермеп қалғанда, пештің карнезінде тұрған лампа сылдыр-

күлдір етіп жерге түсті.  

– Өй, жарымес! Ой, қолаба, шірік ит! Жынды көбелек болып, отқа түсіп кетсейші! 

Сайлау қылып, сен шірік не жарытам дейсің. Сені жіберіп отырған кісі де бір ақымақ... – 

деп, әлденелерді айтып, Тұмарбайдың басына ит терісін қаптады. Тұмарбай: «Байқамай 

қалдым, қой енді, қой енді...» – деп жалынғаннан басқа түк айта алмады [3,84-б.].  

Диалогтен ерлі-зайыпты екі адамның бір-бірінен асып түсетін мінездері танылады. 

Бірін-бірі алдап-арбап, барлық сырын ішіне бүгіп әңгімелесулеріндегі жайды аңғарту үшін 

жазушы диалогті сәтті қолданған. 

Тұмарбай әйеліне берілген «өзі ерке, өзі паң» дейтін авторлық мінездеу «бет-аузы 

қушиған, көзі кілбейген, мұрны сорайған тым-ақ сүйкімді емес» – дейтін порттреттік 

мінездеулермен жалғасып, жағымсыз мінез, құлықсыз іс-әрекеттері диалогтерде айқын 

көрінеді.  

Төреге тігілген үй, жасалған қошаметті тәптіштеп суреттеу арқылы жазушы ел 

өмірінен көп жайтты аңғартады. Ел адамдарының түрліше мінез ерекшеліктерін беруде 

авторлық мінездеу мен диалог қатар өріліп отырады. Әсіресе егде тартқан жасына қарамай 

төре мен оның әйелінің алдында құрдай жорғалаған қажының жағымсыз мінезі шебер 

берілген.  

Автор қажыға: «Шәкеңе таяу бір ел қазағы да қымыз ішіп отыр. Бұл әрі молда, әрі 

қажы ... білмейтіні жоқ. Талайдың құйрығын қарға шанышқан, өз құйрығын бір 

ұстатпайтын майталман» еді деп мінездеме береді де, мінез қатпарларын аша түсу үшін 

диалогтерге жүгінеді.  

«– Шәке! Тамаша қымыз екен: Бір жұтшы, – деді. 

Шәкежаны қабағын тырыстырып, өлімсіреп: “Ішпеймін, ащы: басым ауырды», – деп 

шытынап, тамсанды.  

– Қажы-еке! Қымыз жақсы емес пе?  

– Керемет! Сұмдық! Дәмі жоқ, қоп-қою, сап-салқын! Мұндай қымыз жер үстінде 

болмайды, – деп Тұмарбайды сендіре, қабағын түйіп, басын шайқады қажы-екең. 

– Қажы-еке, сіз айтпасаңыз, ішпеді, – деді Тұмарбай. Қажы Шәкеңнің кесесін аузына 

тосып жалына бастады:  

– Қарағым, Шәке! Бір ұртташы, жаным! Қымыз қандай! Балдай. Мен үшін бір 

ұртташы, қарағым! Ішкеніміз ас болмады ғой, шырағым! Тым болмаса кішкене басыңды 
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көтеріп отыршы. Қалқиып ер қара болып отырғанның өзі неге тұрады... – деді. Шәкен 

тырысып, бас шайқады. «Қажы қынжылады, тағы сөйлейді. Тұмарбай шын көреді». Бұрын 

қырға шықпаған, жатақтың «қулигандарымен» төбелескеннен басқаны көрмеген аңғал 

сорлы, қажының қай қыры екенін қайдан білсін» [3,85-б.]. 

Қажы төреге қалай жағынудың жолын әбден меңгерген жан.  

Ары қарай оқушы Шәкең мінезіне қаныға түскендей. Ыңырсып, тырысып, тыржиып 

не боларын білмей терісіне сыймай отырған Шәкеңді жазушы диалог арқылы оқушысына 

әжуалап отыр. Жазушының кейбір диалогтері шағын, қысқа болғанымен астарында үлкен 

сыр жатыр.  

Автор кейіпкердің іс-әрекетіне еркіндік береді және оны өзі қатаң бақылап отырады. 

Оның қырағылығы сонда, ол – кейіпкерінің ішкі-сыртқы жан дүниесінде болып жатқан 

психологиялық құбылыстарды дәл, тап басып бере біледі. Диалогтерді оқып отырғанда, 

өзімізді бейне бір сахнадағы спектаклді көріп отырғандай сезінеміз. Өйткені кейіпкер 

әрекеті ішкі жан дүниесіндегі сезімдік құбылыстардан туындап жатса, сыртқы 

психологиялық реңктер – бет жүздегі әрбір қимыл-қозғалысты қолмен қойғандай етіп 

суреттейді.  

Әңгімедегі мына бір диалог Тұмарбай мен қатынының мінездерін тағы бір қырынан 

көрсетеді. Мысалы: 

«Тұмарбай төре қолында шыбығы, төбеге тақылдап кісі санап жүр. 

Бір кіселі қазаққа келгенде: 

– Әйда, шық! – деді. 

– Жазығым не менің? 

– Жуансың. 

– Қай жерім жуан? Нағыз кедеймін... – деп бажылдап еді, болмайды [3,86-б.]. 

Кейіпкердің дөрекілігі де оның мінезіндегі кемшілікті аша түседі. Бірінен-бірі 

жарыса айтылатын репликалар халықтың дағдылы сөйлеу мәнеріне тән:  

«Үстел басында қажы – екең отырып, – Шәкеңе сыбыр етті:  

– Әй, мұнда келші! – деді Шәкесі. Келді. Әне бір құлақшын киген жігітті 

«құйыршық» деп естідім, соны да шығарып жібер, – деп әмір етті. Тұмарбай 

«құлақшынға» барды.  

– Сен кімсің? 

– Мен жұмысшымын. 

– Шығасың. 

– Шықпаймын. Сәбет кедейдікі екені шын болса, мен сайлаудан шықпаймын... Жер 

астында бес жыл жұмыс істеп, биыл келіп отырмын» [3,87-б.]. 

Төре әйелінің кесірлі мінезіне зығырданы қайнаған, бірақ амалы жоқтықтан қызмет 

етуге мәжбүр Елеусіздің ішкі ойы көп нәрсені аңғартады. Сондай-ақ жазықсыз жала 

жапқан Тұмарбай қылығына шыдамай төбелесе кеткен жұмысшы мен кедейдің диалогтері 

жаңа мінездің, жаңаша көзқарас пен әділетсіздікке көнбейтін өр жандардың тұлғасын көз 

алдыңа әкеледі.  

Ж. Аймауытов диалог көмегімен Тұмарбайдың іс білмейтін надандығын, әйелінің 

көрсе қызар, дүниеқоңыздығын кекесінді әжуамен ашады. Осылай өрбіген дау-жанжал 

соңы ұрыс, төбелеске айналады.  

Жазушы шығармаларында адамдар арасындағы қайшылықты, тартысты диалогтер 

арқылы жиі бейнелейді. Екі түрлі мінез, екі түрлі кейіпкер арасындағы ой, әрекет, мақсат 

алшақтығы диалогтің шиеленісті сипатын күшейте түседі. Кейде диалогтердің астарында 

юмор, әжуа қылаң береді. Мысалы:  

« – Ой, сенің көзіңе не болған?  

– Бір шәлкес ат тұмсығымен соғып жібергені.  

– Мұрныңдікі не?  

– Арбадан жығылып...  
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– Ой, жаның шықсын! Дәу де болса, біреу әкеңді танытқан ғой, – деп құрбылары 

мазақ қылып жүрді» [3,88-б.]. 

Диалог Тұмарбай басындағы аз күнгі «бақтың» таятынын сездіргендей. 

Көркем шығарма – өмірдің қарапайым жай ғана сыртқы бейнесі емес, суретті cөз 

арқылы берілген ішкі мазмұны. Қорыта айтқанда, «Жүсіпбек Аймауытов – алымды-

шалымды сатирик. Ол – қазақ сатирасын тудырып, қалыптастырушылардың, ұлттың 

тұңғыш сықақ журналын шығарушылардың бірі. Әрі халқымыздың күле білу қабілеті, 

сын-сықақтың кейбір сипат, сырлары туралы алғаш пікір айтқан әдебиетші, бұл саланың 

да білікті насихатшысы» [4,41-б.]. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Одной из актуальных проблем начала ХХ века было проявление казахской сатиры в 

художественных произведениях. Известно, что в связи с этим были изданы ряд произведений 

писателей. В данной статье говорится о роли представителя национальной интеллигенции, 

общественного деятеля Жусипбека Аймаутова в развитии казахской сатиры.  

 

RESUME 

 

The display of the Kazakh satire in literary works was one of the urgent problems at the beginning 

of the XX
th
 century. It is known that due to it, the number of writers’ works were published at that time.  

In this article the role of the national representative of intelligentsia, the public man Zhussipbek 

Aimautov is shown in the development of the Kazakh satire. 

 



 

 

184 

ӘОЖ 809. 434. 2.378. 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ә.Д. Қабылов 
Ш. Есенов атындағы Каспий 

мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университеті,  

ф.ғ.к., доцент 

 

Қазақ тілінің 
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оқыту мәселелері 

 

Аннотация 
Мақала орта мектепте қазақ тілінің ғылыми 

курсын оқыту мәселелеріне арналған. Фонетика, 

лексика мен сөзжасамды оқытудың 

дидактикалық принциптері қарастырылады. 

Дидактикалық принциптердің ішіндегі 

ғылымилық, білім сабақтастығы мен пәнаралық 

байланыс секілді принциптерді ұстанудың кейбір 

мәселелері пайымдалған.  

Түйін сөздер: ана тілі, дидактикалық 

принциптер, оқу материалдары, оқыту әдістері, 

ғылыми пән, оқу процесі.  

 

 

Мектеп оқулықтарының жыл өткен сайын 

толықтырылып, мазмұны жаңарып, сапасы да 

жақсарып отыруы – заңды құбылыс. Оның үстіне 

балама оқулықтар мен оқу құралдарының, оқу-

әдістемелік кешендердің жеткілікті болуы, 

мұғалімдердің таңдау еркіндігіне қол жеткізу - 

білім сапасын арттыру жолындағы, мұғалімнің 

ізденісіне бағыт беретін жағымды факторлар 

болмақ. 

«Қазақ тілі» пәнін оқып меңгеру арқылы 

оқушылар қазақ тілі ғылымы, оның құрылымы 

туралы бастапқы түсінік алады. Қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесі, тіл дыбыстарының жіктелуі 

мен түрлері, сөздік қоры мен сөздік құрамы, сөз 

мағыналары, сөздің қолданыс аясы, сөзжасам 

жүйесі мен сөздердің жасалу жолдары туралы 

білімдер меңгереді. Сондай-ақ мәтіннің түрлері, 

әдеби тілдің нормалары жайындағы білімдерін 

кеңейтіп, әдеби тілде еркін сөйлеуге, өз ойын 

ауызша және жазбаша еркін жеткізе білуге 

үйренеді. 

Оқушылар 5-сыныптан бастап «Қазақ тілі» 

пәнін ғылыми білім пәні ретінде, ғылым негізі 

тұрғысынан оқи бастайды. Сондықтан қазақ тіл 

білімінің құрылымдық жүйе екендігі, оның 

бірнеше салалардан тұратыны, әр саланың өз 

зерттеу нысандары болатыны, олардың бір-

бірімен тығыз байланыстылығы туралы білулері 

керек. Қазақ тілінен меңгерілетін білімдер жүйесі 

ауызша және жазбаша түрде оқушылардың тіл 

ғылымының әр саласынан белгілі мөлшерде 

бірізділікпен меңгеріп, оларды практикалық 

тұрғыдан дұрыс қолдана білуге машықтандыру 

арқылы жүзеге асырылады. Бұл тұрғыда 

оқушылар дыбыс пен әріптің айырмашылығы 

мен   бірлігін,   олардың   ерекшелігін    ұғынудан 
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бастап, сөз мағыналарын ажыратып, сөйлем құрап, сөздерді талғаммен таңдап 

пайдаланып, сөзжасам амалдарын игеру арқылы тілдік нормаларға бірте-бірте дағдылана 

бастайды. 

Тіл − адам баласының бір-бірімен қарым-қатынас жасауын (сөйлесуін, пікірлесуін, 

түсінісуін) қамтамасыз ететін аса маңызды құрал екені белгілі. Тілдің осы ең басты 

коммуникациялық қызметімен сабақтаса жүзеге асырылатын көптеген маңызды 

қызметтерін де естен шығармау керек. Мектеп оқушыларына тілдік білім беру ұлттық-

мемлекеттік мүддемен, қоғамдық дамумен тығыз байланыста жүзеге асырылу маңызды 

болмақ. Қазақ тілін өмірдің барлық саласында белсенді қолданысқа түсетін, өркениет 

дамуының барысына сипаттаушылық-талдаушылық тұрғыда баға беріп келе жатқан, 

ғылыми-техникалық прогресс пен қазіргі ақпараттық-технологиялық үдерісті дамытушы, 

оның барлық салаларына қатысуға тиіс құбылыс екеніне сенімділікпен көз жеткізе 

отырып меңгерту басты міндет. Сондықтан, тілді тек қарым-қатынас құралы ретінде ғана 

емес, дамушы ұлттың ең бірінші белгісі, сол ұлттың рухани құндылықтарын 

тасымалдаушы, өнер, білім, ғылым, мәдениеттің маңызды тегершігі, басқа тілдерді 

үйренудегі негізгі тірек екендігін қоғамның түрлі салаларымен, рухани мәнділіктермен 

байланыстыра отырып ұғындыру лазым.  

Тағы бір маңызды мәселе пәннің «тілдік тұлға» қалыптастырудағы міндетінен 

туындайды. Адамның азамат, толыққанды қоғам мүшесі боп қалыптасуы ең алдымен 

оның тілді еркін меңгеруіне, өз ойын анық, айқын, еркін, көркем, ұғынықты, қиналмай 

жеткізуіне байланысты болмақ. Қазіргі заман ағымы қоғам мүшесінің «тілдік тұлға» 

ретінде қалыптасуына үлкен маңыз беріп отыр. «Тілдік тұлға» қалыптастыруда ана тілінің 

ролі мен орны ерекше. Ана тілін еркін меңгеру, оны құрметтеу − әрбір азаматтың міндеті 

болуы керек. 

«Ендігі жерде бұл майдандағы басты көрсеткіш − ана тілімізде қандай мөлшерде, 

қаншалықты дәрежеде білім беріп жүргендігіміз болуға тиісті. Егер барлық пән бойынша 

барлық дәрежеде білім бере алсақ қана, ана тіліміз мемлекеттік тіл бола алады. Онсыз 

биліктің тілі, ұлттық тіл, мемлекеттік тіл болмай, аудармашылар мен халықтың белгілі бір 

бөлігі ғана білетін этнографиялық құбылыс күйінде қала береді», − Ә.Кекілбаев [1,319]. 

Демек, дүниетанудың ең сенімді де қасиетті жолы − ана тілін жетік меңгеру болатыны 

ақиқат. Ана тілін «ұршықтай үйіріп» меңгергеннен кейін барып, басқа тілдерді үйрену, 

бірнеше тілде еркін сөйлей білу арқылы жастар жан-жақты білімді, қарым-қатынасқа 

белсенді, өмірге икемді, қоғам сұранысына сай азамат болып қалыптасады.  

Баланың бойына ана тілінің қасиетін сіңіру дегеніміз − оның қашан да қазақша 

ойлауын қалыптастыру, алдымен ана тілінде ой қорытып барып, сосын басқа тілге 

механикалық түрде аудара білуге икемді адам ешқашан өз ана тілін екінші қатарға 

шығармайды. Сондықтан қазақ тілін оқытуда оны жеке-дара, оқшау құбылыс ретінде 

емес, әлемдік тілдердің бірі, түркі тілдерінің бір тармағы, әлемдік қауымдастықтағы 

өзіндік орны бар егемен елдің мемлекеттік тілі ретінде қарастырып отыру керек. Қазақ 

тілін қоғамның қазіргі даму процесімен тығыз байланыста, тұрмыс-тіршілігімізбен 

үндестікте, өмірге етене жақын, күнделікті қажеттілікті өтейтін маңызды құрал деп 

танысақ және таныта білсек игі. 

Қазақ тілін теориялық және практикалық тұрғыдан оқытуда оқулықтағы 

материалдың оңай-қиындығы, аз-көптігі, ауыр-жеңілдігі ғана емес, олардың жүйелілігі, 

мотивациялық бейімдеушілігі, ізденіс арқылы қолжетімдігі, өмірмен байланыстылығы 

және, ең бастысы, мұғалімнің шеберлігі маңызды болмақ.  

Өз ана тілінде мейлінше жақсы ұғынып, жақсы сөйлей алатын адамның қай 

ғылымды да, қандай нәрсені де үйрене алатындығы - ғылыми дәлелденген тұжырым. 

Қазақ тілін оқытудағы негізгі мақсат - оқушыларды осы тілде еркін де жатық сөйлеуге, 

сауатты жазуға үйрету, яғни ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау дағдысы 

мен мәдениетін қалыптастыру.  
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Оқушылар бастауыш сыныптарда «Ана тілі», «Қазақ тілі» пәндерін оқып, ана 

тілімізде оқып-жазуға үйренеді, өз ойларын ауызша және жазбаша жеткізуге 

машықтанады, қазақ тілінің кейбір грамматикалық ережелерімен танысып, тілдік талдау 

жұмыстарын жүргізуге икемделе бастайды. Яғни олар қазақ тілінің сөз байлығы мен сөз 

мағыналары, қарым-қатынастық қызметі жайында бастапқы білім меңгеріп шығады, 

кейбір грамматикалық ұғымдармен танысады. 

5-сыныптан бастап оқушылардың алдына қазақ тілін ғылым саласы ретінде тану, 

ғылыми пән түрінде меңгеру мақсаты қойылады. Яғни осыдан бастап олар ана тілін 

ғылым ретінде жүйелі оқи бастайды. Басқа ғылыми пәндерді, айталық математика, 

физика, биология пәндерін оқуға кірісу олардың ғылымдар арасындағы орны, нені 

зерттейтіні, мақсат-міндеттері туралы мәлімет беруден басталатыны белгілі. Демек, 5-

сыныпта қазақ тілін де ғылым саласы ретінде, «ұлттың тілін, оның жай-күйі мен 

ерекшеліктерін» зерттейтін ғылым екендігін оқытудан бастағанды дұрыс деп есептейміз. 

Өйткені, бастауыш сыныптарда оқушылар қазақ тілін ана тілі − өздерінің ес білгеннен 

бері сөйлеп келе жатқан қарым-қатынас, таным құралы ретінде оқып, меңгеріп келеді. 

Сондықтан оқу бағдарламасында «Ана тілі туралы», «Әдеби тіл туралы», «Мәтін» 

тақырыптарынан кейін «Қазақ тіл білімі» деген тақырып енгізілгені дұрыс. Онда қазақ тіл 

білімі туралы, оның қалыптасу тарихынан, қазақтың белгілі тілші ғалымдары жайынан 

шағын түсінік беріледі. 

Ескерілуге тиіс тағы бір мәселе − қазақ тілінің мектептік ғылыми курсының 

фонетика саласын оқытудан басталу керектігі. Бұл, біріншіден, тіл білімінің салалық 

құрылымын сақтаудан туса, сонымен бірге, тілді үйрену оның ең кіші бөлшегі − 

дыбыстарын, дыбыстық құрамын, олардың ерекшеліктерін меңгеруден басталу керек 

деген қисынға сәйкес келеді. Бұл орайда көрнекті ғалым А.Байтұрсыновтың «кез келген 

тілді үйретуді әріптен, әлипбиден бастау қажет» деген пікірін де келтіре кеткен орынды 

сияқты. Әрине, фонетиканы оқыту кезінде сөз мағыналарына сүйену, сөздің білдіретін 

мағыналарын анықтау, дыбыстың сөз мағынасымен қарым-қатынасын айқындау 

жұмыстары негізге алынатыны белгілі. Мұндай жағдайда оқушылардың бастауыш 

сыныптарда меңгерген білімдеріне сүйену аздық етпейді әрі қосымша тапсырмалар 

оқушыларға бағыт беруге, мұғалімнің көмегімен ізденуге септігін тигізеді деп ойлаймыз. 

«Фонетика» тарауында дауысты және дауыссыз дыбыстардың жазылу емлесін 

арнайы тақырыпта оқытқан орынды болмақ. Өйткені жазба жұмыстарын жүргізу 

барысында қателіктерге ұрынбау үшін оқушыларға жазу емлесінің қазірден бастап жүйелі 

түрде үйретілгені дұрыс. Осы кезеңнен бастап оқушылар орфографиялық, орфоэпиялық 

сөздіктермен жұмыс жасай білуі керек.  

Қазақ тілін оқытқанда қашан да көркем мәтінге басым мән беріліп отырады. 

Алғашқы тараудағы «Әдеби тіл» және «Мәтін» тақырыптарындағы шоғырлы 

материалдардан бастап, барлық тақырыптар бойынша мәтіндермен кешенді жұмыс жасау 

қарастырылады. Жаттығулардың дені мәтіндерді талдауға арналады. Мәтін туралы 

бастауыш сыныптарда алған түсініктерін кеңейту, олардың мағыналық, құрылымдық 

сипатын ашу, сөздердің мәтіндегі орнын (мәнмәтіндік мағынасын) сезінуге жол ашу 

мақсатында мәтіннің ақпараттық-танымдық, тәрбиелік әрі көркемдік жағына назар 

аударылады. Оқушылардың сөйлеу дағдыларын, қарым-қатынас машықтарын жетілдіру, 

сондай-ақ көркем мәтіннің мазмұндық жағы мен көркемдік түзілуін пайымдауға бірте-

бірте қол жеткізу үшін мәтінмен кешенді жұмыс жасаудың маңызы зор. Мәтінмен жұмыс 

жасау, сондай-ақ, сөйлеу әдебі мен тіл мәдениетін меңгеруге де мүмкіндік береді. Мұның 

бәрі тілдің қоғамдық ролі мен жеке адам өміріндегі маңызына назар аударып, тілге деген 

саналы көзқарас қалыптастыруға көмектеседі.  

Мәтінмен жұмыс − оқушылардың шығармашылық ізденістерінің де негізгі тұғыры 

болмақ, өйткені ауызша, жазбаша тілдік қарым-қатынас қызметі жеке сөздер мен жалқы 

сөйлемдерден ғана емес, негізінен автордың (сөйлеушінің, жазушының) мақсатына орай 
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дұрыс түзілген, жүйелі байланысқан, айтылмақ ойға негізделіп көркем жинақталған мәтін 

түрінде жүзеге асады. Сондықтан мәтінді меңгеру (қабылдау, түйсіну, талдау) мен өз 

бетімен еркін де мақсатты түрді мәтін құрастыра білу − тіл меңгерудегі басты 

талаптардың бірі болуы керек.  

Ж.Аймауытов: «Ана тілін үйрену − сөздерді жаттау, олардың жүйесін, өзгеру 

заңдарын білу ғана емес, тіл үйренумен бірге бала тілдің сансыз көп ұғымдарын, ойларын, 

сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау жүйесін, ой пәлсафасын да меңгереді» [2,194], − дейді. 

Бұл орайда жаттығу мәтіндерінің маңызы зор. Жаттығуларға ауыз әдебиеті үлгілері, 

шешендік сөздер, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері, классик жазушылардың 

туындыларымен қатар, балалар әдебиетінің таңдаулы туындыларынан, сондай-ақ соңғы 

жылдары бәйге алған балаларға арналған көркем шығармалардан үзінділер, қызықты, 

танымдық баспасөз материалдары алынады. Көркем мәтіндер арқылы танымдық 

ақпараттармен қатар, балаларға тәрбие беру, қазақ тілінің сөз байлығы мен көркемдік 

қуатын таныту мақсаты қойылады. Тіл дамуының қазіргі заманмен байланысы, күнделікті 

өмір-тұрмыспен етене жақындығына көңіл бөлінеді, қазіргі лексикамыздың қоры мен 

толығу барысы қаперге алынады.  

А.Байтұрсыновтың: «Үйрену һәм үйрету ең басында қиын. Балалар оқудың басында 

қиналмаса, оқудан тауы шағылмай, көңілі қайтып мұқалмайды, оқуға ықыластанып, 

оқыған сайын қызығады. ...Оқу басында қиын болса, балалар миға (ұйыққа) түскен мал 

сықылды, малтығып жылжи алмай қиналады, үйретуші сүйреп шығара алмай қиналады. 

Екі жағының да жігері кеміп, шабыты болмайды. Шабыттанып істемесең, іс оңды да 

болмайды» [3, 478], − деп жазғанындай, білім меңгертудегі балаларды қызықтырып 

отырудың жолдарын табу, жаңа тақырыпты өткен материалдармен байланыстыра отырып 

меңгерту тәсілдері, мотивациялық ынта тудыру, тақырыпты өзектендірудің амалдарын 

жан-жақты қарастыру − әдіскерлер мен мұғалімдерді ұдайы ойландырып, ізденіске 

жетелеп келе жатуы заңды құбылыс. Маңызды мәселелердің бірі− жаңа тақырыпты 

меңгертуде оқушылардың өз бетімен бақылау жүргізуіне арналған тапсырмалардың 

жүйелі беріліп отыруы. Мұндай жаттығу-тапсырмалар жаңа тақырыпты түсіндірмес 

бұрын оқушылардың өз бетімен байқау жүргізіп, өтілміш тақырыптың мәнін пайымдауға 

жетелейді. Сол арқылы оқушылардың өз бетімен ізденулеріне жол ашылмақ. Мұндай 

тапсырмаларды өзектендіруші жаттығулар деп атаған орынды көрінеді. 

Мәселен, белгілі бір тақырып туралы түсінік, ережелер берілмес бұрын, 

оқушылардың өз беттерімен (немесе мұғалімнің жетелеуімен) сол мәселеге бақылау 

жүргізіп, жаңа тақырыпты меңгеруге бағыт беретін тапсырмалар берілгені жөн. Оларды 

жаңа тақырыпқа кіріспес бұрын мұғалім оқушыларды жұмылдыра отырып орындаса, одан 

кейін жаңа тақырыпты саналы түрде, ізденіспен меңгеруге мүмкіндік туады деп 

ойлаймыз. Сонымен қатар, мұндай өзектендіруші жаттығуларды оқушылар өз беттерімен 

орындау арқылы да жаңа тақырыпты меңгеруге бағыт ала алады. 

Грамматикалық талдау − қазақ тілінен меңгеретін теориялық білімдерін практикалық 

тұрғыдан бекітетін, лингвистикалық талдау дағдысын қалыптастыратын негізгі 

жұмыстардың бірі. Сондықтан, оқулықта тілдік талдау туралы түсінік, талдау мақсаттары 

мен талдау реті көрсетіліп, әр тарауда тілдік талдауға арнайы тақырыптар берілуі керек.  

Тілдік талдауларды оқу-практикалық мақсаты мен ауқымына қарай тақырыптық, 

салалық және кешенді деп ажыратуға болады. Тақырыптық талдауларға сабақ үстінде, 

белгілі бір тақырыпты өту кезінде жүргізілетін, грамматиканың жекелеген 

категорияларын анықтауды (ажыратуды, жіктеуді, түсіндіруді) мақсат ететін шағын 

талдаулар жатады (мысалы, сөз таптарына талдау, сөйлем мүшесіне талдау, т.б.).  

Тіл білімінің салалары бойынша талдаулардың мынадай түрлері болатыны белгілі: 

фонетикалық талдау, лексикалық талдау, морфологиялық талдау, синтаксистік талдау 

және сөзжасамдық талдау. Мұндай талдаулар тіл білімінің жеке тарауларын өткеннен 

кейін, оқушылардың осы салалардан меңгерген білімдерін жинақтай отырып, 
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практикалық тұрғыда бекітіп, лингвистикалық талдау машығын қалыптастыру үшін 

жүргізіледі. 

Кешенді тілдік талдаулар сөйлемді белгілі бір тәртіппен тұтас және жан-жақты тілдік 

талдау болып табылады. Яғни фонетикалық, лексикалық морфологиялық, сөзжасамдық 

және синтаксистік талдаулардың біртұтас жүйесін кешенді тілдік талдау деп атайды. 

Оқулықта «Лексика», «Фонетика» және «Сөзжасам» тарауларының соңында осы 

салалар бойынша талдаулардың мақсаты мен талдау реті түсіндіріліп, мысалдар арқылы 

талдаудың үлгілері көрсетіледі.  

Қай оқулық немесе оқу құралы болмасын, ол ешқашан да пәнді оқытудың дайын 

рецепті бола алмайды. Оқулық − негізгі білім мазмұнын – ереже-анықтамалар мен 

жаттығуларды қамтитын құрал. Онымен жұмыс істеуді ұйымдастырып, оқушы-оқулық-

мұғалім байланысын жолға қоятын, оқушыларға білім беруді түрлі амал-тәсілдер арқылы 

жүзеге асыратын басты тұлға − мұғалім. Сондықтан мұғалімнің теориялық дайындығы 

мен әдіскерлік шеберлігі − басты айқындаушы шарт.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Данная статья посвящена проблеме преподавания в школе казахского языка как научной 

дисциплины. Рассмотрены также применение дидактических принципов при обучении фонетике, 

лексике и словообразованию. При этом подчеркивается, что особое место среди дидактических 

принципов занимает принцип научности, преемственности и межпредметных связей. 

 

RESUME 

 

This article deals with the problem of teaching the Kazakh language in the school as a scientific 

discipline. Some problems related to the establishment of the curriculum and textbook development are 

considered in it. The author also considers the use of didactic principles in teaching phonetics, vocabulary 

and word formation. It is emphasized that the special place of didactic principles takes the principle of 

science, of continuity and interdisciplinary communication. This explains the importance of mother 

tongue as the main source of national values. The purpose of the article is to show the importance and 

features of the scientific approach in the educational process. 
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Аннотация  

Мақалада М.Мағауиннің әңгімелеріндегі 

тұлғалардың ұлттық мінездері сипатталады. 

М.Мағауин ұлттық рух, ұлттық әдебиет сынды 

ұғымдарға ерекше көңіл бөлген қаламгерлер 

қатарының алды. “Жүйрік”, “Жыланды жаз”, “Қара 

қыз”, “Шипалы арасан”, “Қисық ағаш”, “Оңғақ” 

сынды туындылары ұлттық бояуы қанық, мінезді 

атаулар екендігін аталмыш мақала дәлелдейді. 

Жазушының “Тазының өлімі” әңгімесі басқа 

қаламгерлердің ұқсас туындыларымен салысты-

рылып, ұлттық ерекшеліктерді сипаттайтын 

мысалдармен негізделеді. Мақала зерттеушілерге, 

әдебиеттанушыларға арналады.  

Түйін сөздер: ұлттық әдебиетіміз, ұлттық рух, 

ұлтжандылық идеялары, тарихи категория, рухани 

қазына, баға жетпес құндылықтар – ұлтының рухы, 

ұлтының тілі, ділі, салты мен ғұрпы. 

 

 

“Біріңді қазақ, біріңді дос көрмесең, істің бәрі 

бос” деген дана сөз Ұлы Абайдың ақын жүрегін 

осыдан қос ғасыр бұрын жарып шықса да бүгінде 

халық бірлігімен, ұлт ұйытқысының ұранына 

айналып отыр. Егемендік алып, еңсесін тіктеген 

елімізде осынау қасиетті ұғымының ұмытылмай, 

керісінше жаңғырып, жаңаруы жолында ұшан-теңіз 

еңбек сіңіріп келе жатқан зиялы қауым көшбасында 

қашанда әдебиет өкілдерінің тұратыны белгілі. 

Ұлттық әдебиетімізге ұлттық рух, ұлтжандылық 

идеяларының тарихи категория ретінде дендеп еніп, 

тұрақтауына мұрындық болып келе жатқан 

қаламгерлеріміздің арасында аузымызға бірінші 

түсері, әрине, Мұхтар Мағауин есімі. Бұлай деп 

айтуымызға оның шынайы суреткерліқ дарынын 

дәлелдейтін шығармалары айғақ. Өткен ғасырдың 

алғашқы ширегінде ғұмыр кешкен аяулы алаш 

арысы, қаламы қарымды көсемсөз шебері Мәнен 

Тұрғанбай: “Қазақ қатарға кіріп жұрт болсын деген 

кісі тәрбиенің жолынан айрылмасқа керек, әуелі 

қазаққа өзінің кім екенін, адамшылық құқығын 

білдіруге, онан соң жақын ағайын, туғандарын 

сүйгізіп, міндетсіз қызмет қылдыруға, онан соң 

Отанын танытып, жақсы көргізуге, ұлт жұмысы, 

жұрт намысы деген сөзді тоқып көңіліне кіргізуге, 

сонан соң дүниедегі барлық адам баласы бауыр 

екенін білдіріп, көпшіл адамды сүйгіш қылуға 

тырысу керек” [1], – деп жазған еді. Іргесі жаңа 

қарқынмен қайта қаланған қазіргі ұлттық 

әдебиетіміздің ақсақалы Мұхтар Мағауин бұл 

міндетті   мүлтіксіз,   әрі   абыроймен   атқарып  келе 
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жатқанын мақтанышпен айта аламыз. Мұхтар Мағауиннің прозалық туындылары қазақ 

халқының өткені мен бүгінінен сыр шертетін, келешегіне көз жіберіп, ой жүгіртетін 

халықтың шын мағнасында рухани қазынасына айналған туындылар. Ол үшін ең асыл, 

баға жетпес құндылықтар – ұлтының рухы, ұлтының тілі, ділі, салты мен ғұрпы. Қай 

тақырыпқа қалам тартсада оның шығармаларынан қазақ халқының күй – жайы, тыныс – 

тіршілігі, рухани болмысының ісі аңқып тұрады. “Тарихи тақырыптағы шығармалары 

ғана емес, жазушының бүкіл туындыларында ұлтымыздың кешегі – бүгінгі 

психологиялық материалдық дара белгілері сайрап жатыр. “Қарақыз”, “Бір атаның 

балалары” повестері “Шаңқа”, “Тарпаң” әңгімелері сияқты күні бүгінгі тақырыпқа 

арналған туындыларын еске түсіріңіз. “Көк кептер” жинағындағы қазіргі заман 

толғамдарын қараңыз. Қазақы мінез – қүлық, қазақы тұрмыс [2]. Биік парасаты 

ұлтжандылық қасиетімен ұштасқандығын қаламгердің көркем туындыларынан-ақ 

танимыз. ¤зінің он үш томдық жинағының алғашқы томы жайында жазушы: “Бірінші 

томға студент кезіміздегі , шығармашылықтың алғашқы кезеңінде жазылған дүниелер 

кіреді. Әуелгі әңгімелер, “Тазының өлімі”. Бұл том “Көк мұнар” романымен күрмеледі.” 

[3]. Жинақтағы прозалық “Бір уыс бидай”, “Бір қадақ бидай”, “Тіленші” сияқты 

туындылары кеңестік дәуірдің әр кезеңіндегі ащы шындықтың айнасындай. Қайсыбір 

ақын, жазушылардың “түрі ұлттық, мазмұны социалистік” әдебиет жасау ұраны аясында 

кеңес өкіметінің “керемет” табыстарын арқау етіп, кеңестік идеологияның шылауындағы 

шығармалар жазғаныда жасырын емес. Ал Мұхтар Мағауин халқымызға орны толмас 

тауқымет әкелген ашарышылық алапатын көкірегі қарс айырылып, жас жүрегі қан жылап 

ХХ ғасырдың 60 жылдарында яғни коммунистік идеологияның қылышынан қаны тамып 

тұрған дәуірінде-ақ қағаз бетіне түсіргенді. Қазақты ұлт есебінде жер жаһаннан жойып 

жіберердей болған зұлмат жайында тек кеңестік империя келмеске кеткен артымыздағы 

ғасыр соңында ғана сөз бола бастаса, Мұхтардың бұл тақырыпқа сол кезеңнің өзінде-ақ 

қаймықпай қалам тартуы зор гумандық ерлік еді. Жоғарыда сөз болған әңгімелері хақында 

Мұхтар Мағауин: “Ал өркеуде жиырма жасымда жазылған ең жақсы дүниелерім – 

“Тіленші”, “Бір уыс бидай” деген әңгімелер еді. Әуелгісі төрт-ақ бет, соңғысы бір баспа 

табаққа жуық болатын. Алдымен жазылғаны да осы “Бір уыс бидай”. Қазақты ел 

қатарынан шығарған 1932 жылғы апаттың бір үздік көрінісі” [4, 24]. Мұхтар Мағауиннің : 

“Мені жазушылық еңбекке жетелеген – 32-жылғы алапат”, - деп тебірене жазуынан оның 

қаламгерлік қана емес азаматтық концепциясын айқын танимыз. Ашаршылық зұлматына 

құжат деректері арқылы көз жүгіртсеңіз жаныңыз тіптен түршегеді: “1992 жылы осы 

мәселені арнайы зерттеген ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының комиссиясы өзінің 

қорытындысында былай деп жазды: Қазақ елі аштықтан және соған байланысты 

індеттерден, сондай-ақ табиғи өлім деңгейінің үнемі жоғары болуынан 2 млн. 200 мың 

адамнан яғни барлық қазақ халқының 48 процентінен айырылды. Аштықтан Қазақстанда 

қазақтардың үштен бірі ғана қалды” [5, 582]. Халқының мұңын, ұлтының қамын 

баршасынан жоғары қоя білген жазушының проза жанрындағы алғашқы қадамы 

саналатын әңгімелері мен хикаяттары бірден оның суреткерлік тұлғасын танытты. Оның 

тырнақалды туындыларының бірден оқырман қауымның ыстық ықыласына бөленуі 

көркем әдебиеттегі ұстанған бағытының дұрыстығын, қаламгерлік қарымының кеңдігін 

көрсетті. “Арада біраз уақыт өткенде әдебиет әлемінде әйгіленіп, зерттеулерімен қатар 

көркем шығармалары да оқырмандарды оқыс өзіне тартқан қарымды қаламгер ең көп 

оқылатын жазушыға айналды. “Тазының өлімі”, “Қара қыз” “Бір атаның балалары” атты 

әңгіме, хикаялары мол таралыммен шығып , оқырманды баурап алды” [6] Мұхтар 

Мағауиннің 13 томдық шығармалар жинағының алғаш томына енген үш хикаяттың 

хронологиялық реті бойынша алғаш жазылғаны “Тазының өлімі” хикаяты. “Хикаят 1969 

жылдың қаңтар, ақпан айларында жазылып, наурызда тaзалай көшіріліп, мәшіңкеге түсіп, 

көкекте баспаға әзір болды” [7, 545], деген дәйектеме дерегі, аталмыш хикаяттың проза 

жанрында жазылған жазушының тұңғыш туындысы екендігін көрсетеді. 
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Қазақтың ұлттық болмысының трагедиясын тақырып етіп көтерген хикаяттың 

композициялық – сюжеттік принциптеріде оқырманын ойға жетелейтін терең 

философиялық пайымдауға құрылған. Хикаят экспозициясының өзі халқымызда жеті 

қазынаның бірі, ер жігіттің көркі саналар құмай тазының иесіне деген шексіз берілгендік, 

әрі бағыныштылық сезімі әсіре бояусыз, психологиялық иірімге толы шеберлікпен 

суреттелген: “Сүлдерін сүйретіп басына бір , аяғына бір шықты. ‡стін кіршіксіз таза ақша 

қар басқан кішкентай ғана төмпешік. Меңірейіп қалған. Жазда алғаш үйілген кезінде әлі 

дымы құрғамаған қоянжон топырақтан жылы леп, мейірбандық есіп тұратын. Мүмкін 

солай көрінген болар. Әйтеуір тазы мұнда жиі келетін... 

...Тазы ұзыншақ төмпешікке бажайлай қарады. Сұп – суық. Жансыз. Шомбал қара 

тастан қанша айырмасы бар. Бар, әрине. Астында иесі жатыр. Иесі жатыр!” [7, 148-149]. 

Тазының қоршаған ортаны түйсінуі, сағыныш сезімін білдіруі де пафосты баяндауға 

құрылмай, хайуан ұғымына сай ойлау қабілетіне орай дәлдікпен жеткізілген. Иесінен 

айырылған ол шөп те жемейтін, суда ішпейтін, ешқашан маңырамайтын дімкәс тоқтының 

өлексесін есіне түсіруі мен түйсінуі, ішкі зар – мұңын, қайғысын тау – тасты күңіренте 

ұлуы арқылы сыртқа шығаруы автордың көркемдік шындықты бейнелеу күштілігін 

танытады.¤зінің автобиографиялық “Мен” романында хикаяттың жазылу тарихы жайынан 

сөз қозғаған қаламгер Лашын тазының прототипі болғанында атап өткенді [4, 64-67]. 

Әлем әдебиетінде хайуанаттар хақында ертеден – ақ сөз болып келеді. Көне Түркі 

жұртшылығының қасиетті көк бөріден таралғаны жайлы аңызда осы ойымызды шегелей 

түскендей. Фольклорымыздағы ертегі жанрының бір түрі “хайуанаттар жайлы ертегілер” 

деп аталуы да тегін болмаса керекті.Шағында, шымыр, сюжеті сатираға құрылған 

дидактикалық нақылға мысал толы жанрының да басты персонаждары аң, құс, балық, 

сияқты хайуанаттар болуы.  

Көркем әдебиетте осы тақырыпқа қалам тартқан жазушылар ішінде Мұхтар 

Мағауиннің “Тазының өлімі” хикаятымен өзектес, тақырыптас туындылардың қатарына 

Д.Лондонның (1876-1916) “Ақ азуы” мен М.Әуезовтің (1897 - 1961) “Көксерек” 

хикаяттарын жатқызуға болады.  

Джек Лондонның “Ақ азуы” хикаятының басты кейіпкері ретінде Ақ Азудың 

алынуы да тегін емес. Өйткені табиғаты қатаң солтүстік үшін ит адамға жүрсе көлік 

(шанаға жегу), кисе киім, яғни нағыз таптырмас шаруашылық – тұрмыстық керегі болғаны 

мәлім. 

М.Әуезовтің “Көксерек” хикаятын көпшілік оқырман ерекше ілтипатпен 

қабылдағаны аян “ М.Әуезовтің жазуға әбден құлшына , ширыға кіріскен әрі мінез 

төселген , өмір құбылыстарының ең бір қалтарыста жатқан сырларын ашып , кең 

эпикалық өріске құлаш сермеген шағы ендігі жерде повесть жанрынан көріне бастайды. 

Бұл тұста оның қаламгерлік өнері атақты ағылшын жазушысы Джек Лондон сияқты 

қасқырдың қылықтары мен “психологиясын” зор білгірлікпен жазған “Көксерек” 

повесінен көрінеді” [8, 92]. 

Кемеңгер жазушы хикаяты тек қасқыр мінезін суреттеу емес, қазақ даласының долы 

жыртқышы мен адам арасындағы байланысты психологиялық талдау арқылы өмір, 

тірішілік үшін күрес заңдылығын ашып көрсете білген. М.Мағауиннің “Тазының өлімі” 

хикаяты композициялық желісі, ондағы кейіпкерлер арасы шиеленіскен тартысқа 

құрылмаса да, Лашын бейнесі лирикалық қаһарман деңгейінде көрінеді. Оның ішкі 

толғанысы, сыртқы дүниені тануы аса дәлдікпен суреттелген. Бұл орайда : “Қаһарманның 

характері оның әрекеттері ашылады десек, бұл әрекеттердің сыр – сипаты оның өз 

ұғымының, сезінуінің дәрежесіне шақ болады. Ал қаһарманның түсінігі мен сезінуі, туып 

- өскен жұртының өмір күйлерінен, әлеуметтік ахуалдарынан туады ”, - [9, 44 бет] деген 

пікірдің орынды екенін аңғаруға болады. Хикаятта Лашынның қоршаған ортаны тануы 

өзінің ойлау қабілетене, санасының өсу, жетілуіне орай шынайы, көңілге қонымды: 

“Қораның іргесінде шоқиып, шуаққа қыздырынып отырған ақ күшік рахаттана қыңсылап 
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жіберді. Асты құп – құрғақ әрі жұмсақ : үгілген жылқы тезегі, қиқым шөп – салам. Қарсы 

алдындағы ойпаң шұқанаққа су іркіліпті. Сап – сары су. Орнынан тұрып барып жалап 

көрді. Дәмі ашқылтым, сүйкімсіз екен, мал қиының исі шығады. Ол өзі білетін нәрселерді 

ішіп – жеуге жарайтын, ішіп –жеуге жарамайтын деп екіге бөлетін және соңғысының 

алдыңғысынан әлдеқайда көп екенін білетін” [7, 149-150]. 

Дүниені тану, түйсіну, сезіну, сол құбылыстарды танудан қорытынды шығару яғни 

тәжірибе жинақтау қабілеті барлық тіршілік иесіне тән қасиет. Бірақ олардың түрлі 

дәрежеде, түрлі деңгейде болатынын жазушы шығармасында нақты эпизодтар арқылы 

ұтымды жеткізеді.  

Ұлттық характерді сол халықтың сана – сезімі, түсінігі, қалыптасқан әдет – ғұрпы 

арқылы танумен бірге, өмір тарихы яғни тұрмыс – салты арқылы да ашып көрсету қажет. 

Қазақ халқының сан ғасырлық тіршілігінде аңшылық, саятшылық өнер де маңызды 

орынға ие болған. Мұхтар Мағауиннің “Тазының өлімі” хикаятында аңшылық жайында 

қызықты да әсерлі әңгімеленеді. “Қазы аңға жиі шығатын. Ұзақ сонар, келте сонар, қан 

сонар деп аталатын, құр жібермейді. Кейде оған да қарамайды. Итінің ізшілдігіне, 

жүйріктігіне сенетін. Сәтсіз деген жолы бірер қоян алып қайтады” [7, 168]. 

Қазақ халқында аңшылық өнердің жоғары бағаланғанын М.Әуезовтің “Абай жолы” 

эпопеясында да [10, 453-468] көркемдік шеберлікпен өрнектелген. Хикаятта қазақ 

халқының ұлттық сипаты мен ұлттық психологиясының, жиынтық (типтік) бейнелері 

ретінде Қазы мен Омар ақсақал образдарынан көреміз.Қазы құрдымға, келмеске кетіп 

бара жатқан ұлттық өнерімізді (аңшылық) жоғалтпауға, сақтап қалуға тырысқан 

жандардың жиынтық бейнесі болса, Омар ақсақал бабалардан келе жатқан ұлттық әдет - 

ғұрып, салт - дәстүр, тәлім - тәрбиені қадір тұтушы ғана емес, ертеңгі ұрпаққа жеткізуге 

ұмтылушы.  

Ұлт трагедиясы, халқымыздың басына төнген ауыр апат яғни, ұлттық бірілік пен 

ұлттық рухқа қауіп төндіруші тілсіз жаудын бірі – арақ-шарап, сыра екені ақиқат. 

Адамгершілік абыройдан ада қылатын арақ кесапатын хикаятта жазушы психологиялық 

тереңдікпен, әр кейіпкердің характерін, мінез - құлқын төмендегі диалогте орынды аша 

білген : 

“ - Арақты кім ішеді, - деді Есенжол сепкіл беті шабдарлана жымиып. Шатушы 

боймай кет, - деді Айсұлу – жынды шуы жоқ мәгәжін бе тәңйі !  

- Сол кәпіріңнің жоғы жақсы , әкелмегенің жөн болған, - деді Омар ақсақал.  

- Әкелмейін дегем жоқ–ау, баздың өзінде таусылыпты. Қанша артта қалған , қазақы 

дегенмен, біздің аудан да мәдениетке аяқ басып келеді. Алдыңғы жылы бір жәшік арақ 

осы ауылдың бір қысына жетіп еді. Ферма бастығымен екеумізден басқа ақаңа құмар 

ешкім жоқты. Ал өткен күзде ақ, қызылы аралас үш жәшік алғызып ем, жұғын 

болмады.Ауданға соңғы барған жолы мына Қазы да үйреніп кепті. Ферма орталығындағы 

үш үйміз, ақсақал намазым бұзылады деп ішпейді... 

- Астапыралда! Тіпті намаз оқымайтын адамның да әуестенетін нәрсесі емес.  

- Дәмін білмеген соң айтып отырсыз ғой. Ішпеген адам мына Қазыдай-ақ шығар, бір 

рет ұрттап көріп еді, баяғыдан бергі өмірінің бос өткеніне көзі жетті. Бәрінен бұрын маған 

жақсы болды, серік табылып. Осы қазір, құдай біледі, бір жартылық араққа қатынын 

сатып жіберуге әзір” [7, 155]. 

Диалогте автор өз байламын, өз концепциясын Омар ақсақал аузымен білдірсе, 

Есенжол сөздеріне астарлы сарказм, ащы әжуа қоса отырып әңгімеге арқау болған араққа 

негативті көзқарасын білдіреді. Жалпы жазушы хикаятта авторлық концепциясын, 

көзқарасын ұзын-сонар баяндау арқылы жеткізуден гөрі, кейіпкерлер аузымен айтылатын 

дидактикалық, түйінді репликалар арқылы жеткізеді. 

Хикаяттағы Есенжол мен Кәмила образдары шағын ситуацияларда көрінсе де сюжет 

желісін айшықтауда, негізгі идеяны айқындауда едәуір роль атқарып тұр. Сатушы 

Есенжол тек араққұмар ғана емес, екіжүзді, пиғылы арам, нәпсінің құлы.  
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Автор кейіпкерлер характерлерін ашуда Есенжолды ұлттың ұждандық, моральдық, 

рухани тазалығына нұқсан келтіруші ретінде орынды пайдаланған. 

Қазақ әйеліне тән ізеттілік пен инабаттылықтың, еріне деген адалдықтың, анаға тән 

мейірімділік пен махаббаттың азайып, азып бара жатқанын хикаятта Кәмила образы 

арқылы көреміз. Кейіпкерлердің динамикалық портретін беруде автор тартыс, 

конфликтіге сүйенбей эпизодтық детальдар келтіру арқылы ашады. Хикаяда 

психологиялық драматизмнің шарықтау шегі Лашынның қасқырға құрған қақпанға түсіп, 

иесінің қабіріне жетуге талпыну сәті. Иесі Қазының мейірбандылығы мен адал да ақ пейіл 

достығына деген сенім Лашынның жанына қуат беріп, тән тауқыметіне төзуге күш береді. 

“Бір күн ішінде соншама бейнет шеккен, өзіне мәлімсіз сұмдық сырдың бетін ашқан, 

азапты тіршілік қажытқан тазы қорықпады да, таңырқамады да. Бірақ өмір өз заңын 

жүргізді. Тазы өлімге мойын ұсынып, беріле салмай, тіршілік үшін күреске түсіп, 

арпалысып кетті” [7, 191]. Өмір үшін, тіршілік үшін күрес ешқашан тоқталмайды деген 

жаратылыс заңы осы көркемдік шешімнен көрінеді. Ал хикаята Қазы мен Лашынның қаза 

болуы ұлттық дәстүр, аңшлық өнердің келмеске кетіп тоқырай бастағаны туралы 

оқырманға ой тастайды. Хикаяттың психологиялық әсерінің қуаттылығы, философиялық 

пайымының тереңдігі, оны жазушының алдыңғы қатарлы туындыларының қатарына 

көтерді.  

Мұхтар Мағауиннің бастапқы хикаяттарының бірі - “Қара қыз” хикаяты , 1970 жылы 

жазылып, “Жалын” альманағының 1971 жылғы №1 санында жарыққа шықты. Хикаяттың 

жазылу тарихи хақында Мұхтар Мағауин “Шытырман” атты естелік еңбегінде былай деп 

атап өтеді: “...Сөйтіп он бес күн табандап отырған соң “Қара қыз” деген хикаят жазылып 

бітті. Бастан – аяқ шолып шығып, қатты құлазыдым. Жекелеген жақсы суреттер де, 

композициялық ұйқас құрылым да тұтастай алғанда деңгейі төмен дүниені көтеріп 

шығара алмапты. Ойластырып қарасам, өзінше бітім болмысы бар, түзету, жақсарту 

мүмкіндігі көрінбеді. Осының алдында оншақты бетті жыртуға қол бармаған, енді тұтас 

хикаятты – тұтас бір жыл орайында жазылған жалғыз шығарманы жойып жіберуге жүрек 

дауаламады. 

Ақыры, ұлттық идеясы бар ғой, басқасын кейін, керемет жазушы болғанда түзеп 

алармын деп, келе сала, өзім жарлық негізінде бас редактор болып отырған “Жалынға” – 

жаңа жылда шығатын алғашқы номерге салдым” [4, 93]. 

Қаламгер естелігінен біз баса назар аударатын негізі түйін, мына детальдар: жақсы 

суреттеулер, композициялық ойқас құрылым, ұлттық идея. Хикаяттың көркемдік 

деңгейіне көңілі толмаса да, тақырыпты ашуда ол өзінің стильдік қолтаңбасын таныта 

білді. Хикаяттың сюжеттік желісі тартысқа, шиеленіске құрылмаса да, жалпы 

композициясының психологиялық параллелизм жүйесінде құрлыуы автор шеберлігін 

көрсетеді. Егер әдебиет шығармаларында кеңінен әрі жиі қолданылатын көркемдік уақыт 

ұғымына берілген : “...әдебиет шығармасында уақыттың жылжуы уақиғаның суреттелуіне 

байланысты бірде жедел, бірде баяу болып, кейде тіпті үзіліп кетіп отыруы ықтимал. Ал 

тағы бірде уақиға аяғынан басталып баяндалса, жазушы уақытты кейін қарай жылжытып 

көрсетуі де мүмкін” [11, 118].  

Басты кейіпкер Бексейіт бейнесін біз екі кезеңге бөліп қарастырамыз:  

Ғылыми ізденіс жолындағы, талабы мол, талантты жас аспирант шағы. 

Ғылым көкжиегіне көтерілген, рухани толысқан, материалдық - әлеуметтік әл – 

ауқаты артқан уақыты. 

Алғашқы Бексейттің келешектен үміті зор қиындықтан қашпайтын , отбасы 

тірлігінен, ғылыми жұмысын жоғары қойған жас. “Бексейіт азаннан кетіп, қас қарая әрең 

оралады. Апыл – құпыл тамағын іше салып, тілдей – тілдей жапырақша қағаздарға жазып 

әкелген бірдеңелерін салыстырып, қайта көшіріп, біріне – бірін желімдеп, немесе 

кейбіреулерін екі – үшке бөліп, жеке – жеке қаттайды да, кішкене қол шабаданға салып 

тастайды... 
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...Бексейіттің аузынан бөтен сөз шықпайды. Төсекке қисайған беті қор етеді. Қатты 

ұйықтайды. Таң елең – алаңда атып тұрып, қайтадан архивіне жөнеледі” [7, 218]. 

Хикаятта Бексейіт образы арқылы қаламгердің ғылым қуған жас ғалымның типтік 

бейнесін жасауда ұмтылумен қатар, әңгімеге арқау болып отырған кезеңдегі социалистік 

құрылыстың көлеңкелі тұстарын зерделі оқырман түйсінетіндей астармен, екінші планда 

болса да көрсетуге тырысқанын аңғарамыз. Хикаятта аспирант Бексейіттің небәрі алты 

жүз сексен сом шәкіртақы алатынын, пәтер жалдап тұратынын, жалғыз ұлы Сейітжанға 

ойыншық әпере алмай қиналған тұстарын суреттейтін эпизодтарда оқу соңындағы қазақ 

жастарының әлеуметтік – тұрмыстық – күнкөріс қамдарының қиындығы ұлтжанды 

жазушы қаламынан қалыс қалмай көркемдік шындықпен қамтылған. 

Бексейіт бейнесін жазушы шеберлігіне орай жаңа қырынан танимыз. Мәртебесі өсіп, 

“абыройы асқақтаған басты персонаждың тоқ көңіл, тоқмейіл пішіні мына диалогтен анық 

аңғарылады : 

- Туу, Бексейіт–ай мен келгелі жарты сағат болды, үйді жау шауып кетсе сезер 

емессің. Осы Совет Одағының барлық архивтеріндегі қоқсықты аз ақтардың ба, енді үйге 

кеп тағы былықтырып отырсың. Артыңнан бір кісі жүруі керек. Кім жинайды мұның 

бәрін? Қайдан шықты осыншама қоқыр?  

- Соған өзім де қайранмын, бәйбіше. 

- Фу , что за манера!..Недобитый феодал! 

- Байқап тұрған шығарсыз, осы феодалыңыз аз өмірінің ішінде көп іс тындырып 

тастапты. Міне, мынау – ғылыми журналдарға басылған мақалалардың қиындылары, 

мынау әр кезде үлкен жиындарда жасалған баяндамалар, мынау – жеке ғалымдардың 

еңбектеріне арналған рецензиялар. Қыруар дүние. Дені жарық көрмеген. Міне, осылардың 

бәрін жинақтап, тағы бір кітап шығармақпын. Бұған қалай қарайсың?” [7, 195-196]. 

Алайда, автордың айтар ойы бізді Бексейіттің “алған биігі мен жеткен жетістігіне” 

бас иіп, құрмет тұтуға итермелемейді. Керісінше қолында мүмкіндігі бола тұрып жалғыз 

ұлын жетім әрі жарымжан күйінде тағдыр тәлкегіне тастаған, қайғысына ортақтасып, 

қиындықта сүйеу бола білген, жақсылығын асырып, жамандығын жасыра білген адал 

жарын жас баламен жалғыз тастап, ажалға душар еткен жансауға жаннан жиіркенгендей 

боламыз.  

“Қара қыз” хикаятындағы Айгүл мен Гүлжићан образдары сол дәуірдегі өмір 

шындығына, оның ішінде қазақы тәрбие, ұлттық ғұрып, дәстүрлердің хал – ахуалына 

көркемдік тәсіл арқылы салыстырмалы және сындарлы түрде көз жіберуге мүмкіндік 

береді. Ұяң мінез, ұлттық әдеп тал бойында ғана емес, ішкі рухани дүниесінде әдемі 

жарастық тапқан Айгүл бейнесі, оның тағдырының трагедиялық сипатта тәламдалуы әр 

оқырманға ой салары сөзсіз. Орыс өркениетін озық үлгі етіп көрсетуге құлшынған 

кеңестік өкіметтің ұлтымыздың сан ғасыр тезінен өтіп қалыптасқан ұлттық дәстүр, ұлттық 

мінез, ұлттық тәрбиемізге қарсы бағытталған қитұрқы саясатын сол кезеңнін өзінде-ақ 

автор астарлап болса да көрсете білген. Бексейітке ХХ ғасыр әйелінің яғни “мәдениетті” 

әйелдің қандай болатынын байыптатқан Гүлжиһанның хикаят сюжетіндегі орны олқы 

емес. Шығармадағы негізі идея, айтылар ой бір – біріне мүлде қарсы адами қасиет, тәлім – 

тәрбиені бойларына сіңірген осы екі әйел образдары арқылы жеткізіледі. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье характеризуются национальные черты характеров героев рассказов 

М.Магауина. Рассказ писателя «Тазының өлімі» анализируется в сопоставлении с похожими 

произведениями других казахских писателей на основе примеров, отражающих национальные 

особенности.  

 

RESUME  

In the article the author characterizes the national features of the characters of M. Magauin’s 

stories. The writer’s story «Тазының өлімі» is analysed in comparison with similar works of other 

Kazakh writers on the basis of the examples reflecting the national peculiarities. 
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Шәкәрімнің 

көркем 

дискурсындағы 

синкретті 

оралымдар 
 

Аннотация 

Мақалада фразеология іліміндегі синкретизм 

құбылысының табиғаты Шәкәрімнің көркем 

дискурсы арқылы сипатталады. Шәкәрім тілінде 

семантикалық жағынан ешқандай тіркес жасай 

алмайтын тілдік таңбалар өзара үйлесім тауып, 

тұрақты тың тіркестер жасалады. Фразеология 

іліміндегі синкретизм құбылысының мәні – 

мағыналары өзара үйлесе қоймайтын тіл бірліктерін 

жанастыра, жымдастыра, бір-бірімен үйлесімін 

тауып жұмсау.  

Түйін сөздер: синкретизм құбылысы, 

фразеологиялық жүйе, көркем дискурс, тілдік тұлға, 

әлемнің ұлттық бейнесі. 

 

 

Кез келген халықтың сөз өнері өзінің көркем 

тіл кестесінде жасалады десек, қазақ көркем 

дискурсы - ұлттық көркем сөз байлығын мейлінше 

мол қамтыған ұлт тілінің қазынасы. Сондықтан 

көркем дүниелерді тілдік заңдылықтардың түрлі 

қырынан көрініс тауып, танылуын, қалыптасып 

жетіле түсуін шыңдайтын кен орны деуге болады. 

Онда «белгілі дәрежеде жазушы интеллектісіне 

қарай кейбір еркіндік, формальды түрде жалпы 

нормадан ауытқу, аграмматикалық (жүйе, 

заңдылықтың бұзылуы), аномалиялық (әдеттегіден 

тыс, қалыптасқаннан өзгеше), метабазистік (сөз 

таптарының басқа қызметте жұмсалуы) құбылыстар 

болып отырады» [1, 31]. Көркем мәтін тілінде 

шыңдала түсетін сондай заңдылықтардың біріне 

тұрақты оралымдардың бойынан табылатын 

синкреттік амалды жатқызуға болады.  

Фразеология саласындағы синкреттік амал 

белгілі бір қаламгер тарапынан тың образдар 

жасауда ерекше құрал болып табылады. Көркем 

туынды авторы семантикалық жағынан ешқандай 

тіркес жасай алмайтын тілдік таңбаларды қиюын 

тауып, өзара тіркестіріп, тұрақты тың тіркес 

жасайды. Тілдегі дайын үлгілердің бұлай бұзылып, 

жаңғыртылып, құрамының толығып отыруы 

суреткер заманына тікелей байланысты болады. Бұл 

жөнінде Р. Сыздықова былай дейді: «Заман сырын 

ұғуға тырысқан, заманмен ілесе отырған ақындар өз 

тұсында туған жаңа ұғымдарды атауға, жаңа 

образдарды сол заман түсінігіне сай түрде жасауға 

ұмтылады». Ғалым қазақ әдеби тіліндегі заман 

картинасынан алынған жаңа сөз қисындарын айта 

келе, ой желісін ары қарай жалғастырады: «Заманға 

ілесіп отыру – дәстүрлі шарттылықты бұзу деген 

сөз, қалыпты дүниелерді (стандарт пен штамптарды) 
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ығыстырып, жаңа атауларды, жаңа сөз тіркестерін, жаңа поэтикалық құралдарды туғызуға 

жол ашу деген сөз. Демек, бұл – тілге, оның әдеби түріне сапалық белгі беретін әрекет» [2, 

189-190].  

Халықтық тіл негізінде қалыптанған тұрақты, дайын конструкциялық «өнімдердің» 

(фразеологизмдердің) шебін бұзып, оларды сапалық өзгерістерге түсіру ХІХ ғасырдың 

орта тұсынан (Дулат тілінен) бермен қарай батылырақ жүре бастады. Ал қазақ көркем сөз 

жүйесінде фразеологизмдердің «қасаң» құрылымын синкреттік амал арқылы «бұзып», 

оларға ерекше реңк беру ұлы Абай дискурсынан кең өріс алатындығы жайында академик 

Р. Сыздықованың еңбектерінде зерттеліп зерделенеді [3]. 

Дулат пен Абай тілдері арқылы ерекше үрдіс алған поэтикалық тілдегі сапалық 

өзгерістерді сөз еткенде, әрине, Абайдың шәкірті, ойшыл ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы 

шығармашылығының рөлі зор екенін атап өтпеу мүмкін емес. Біз бұл ізденісімізде өзара 

жымдаса, жанаса, әдемі қиюын тауып, қазақ әдеби тілінің көркемдігі үшін қызмет еткен 

синкреттік тұрақты оралымдардың қатарын Шәкәрімнің көркем дискурсы арқылы 

баяндауға тырысамыз.  

Поэзиясының негізгі арқауын адам болмысы етіп алған Шәкәрім ақында халықтық 

жұмсалымдардың тұрақтылығын бұзу, оларға жаңаша реңк сыйлау көркемдегіш 

құралдардың әр алуанынан табылады. Ақын семантикалық жағынан өзара тіркес жасай 

алмайтын тілдік таңбаларды қиюластыра жұмсауда, әсіресе, тұрақты эпитеттік, тұрақты 

метафоралық, арагідік перифрастикалық үлгілерге барып отырады. Адам, қоғам 

мәселелері алға шыққан кезеңді сөз етуде ақын «құйған қалыптар» бедерлі әрі өткір, 

әсерлі әрі салмақты шыққан деуге болады. Бұл қалыпты «құюда» ақын қаламында ұлы 

Абайдың поэтикалық тілінің үлгісі жатқандығы анық.  

Абайдың көркем дискурсында «біреудің еңбегін пайдалану» деген ұғым «адам сауу», 

«адам аулау» тың тіркестерімен беріліп, дағдылы қалып өзгеше құрылатыны белгілі. 

Ақын тіліндегі осы синкретизм құбылысының ізі Шәкәрімде «ел аулау», «адам аулау» 

түрінде келеді: 

Құранды оқып, ел аулап, 

Тұзақ құрма сен бірақ... 

Құран, Інжіл қылып қақпан, 

Адам аулап сойып жатқан...  

Атағы шыққан жақсыға, 

Өлсең де адам аулама, 

Аң жейтұғын болма аю [4]. 

Әдетте «аулау» етістігі «аң», «құс» бірліктерімен тіркесіп, саятшылық құру 

мағынасындағы еркін тіркес ретінде жұмсалатыны белгілі. Ал бұл арада сол кездегі 

қоғамның келеңсіз көрінісін көрсету мақсатында «ел», «адам» лексемаларымен тіркес 

жасалып, метафоралық фразеологизм түзілген. Синкреттік амалмен «ел», «адам» тілдік 

таңбалары «аулау» етістігімен үйлесіп, метафоралану арқылы шығарма тіліне ерекше өң 

жамалып, оның бейнелілігінің арта түскенінің куәсі боламыз. Бұл түзілістің тууы – Абай 

жасаған жазба әдеби тіл дәстүрінің жаңғыруы. Абай жүйесін ұсынған бұл секілді 

синкреттік амалдың жемісі қазақ көркем сөзінде айрықша дәстүрге айналды деуге болады. 

Мәселен, Сұлтанмахмұтта – қыз аулау, Ә. Тәжібаевта – ет аулау, т.т. 

Мағыналары өзара жуыспайтын сөздердің әдемі үйлесімін тауып, ыңғайластырып, 

көркем мәтін тілінде жымдастыра қолдану амалы - оқырманға ерекше әсер қалдыратын, 

көркем дүние кілтін танытатын тәсілдердің бірі. Ал бір сөзді тірек етіп алып, оны бірнеше 

фразеологизмнің сыңары етіп пайдалану тәсілінің әсері тіпті зор болатыны анық. «Абайға 

дейінгі бірде-бір ақын-жырау тілінде ұшыраспаған бұл құбылысты» (Р. Сыздықова) жан-

жақты сауатты, көзі қарақты Шәкәрім ақын өзінің поэтикасына бірден қабылдайды, ұлы 

Абай салған өрнектің ізін әдемі жалғастырады. Сол поэтикалық ізді біз сату етістігі тірек 

болған синкреттік оралымдар бойынан аңғарамыз. Егер Абай тілінде бұл сөзбен келген 
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жаңа тіркестер қатары онға барса, ал Шәкәрім дискурсынан көп кездестірмейміз. Олардың 

қатары: ақыл сату («үйрету, үлгі болу» д. мағ.), терін сату («күшін, қайратын еңбекке 

жұмсау» д. мағ.), иманын сату («құдайын ұмыту, дүние соңына түсу» д. мағ.), жан сату 

(«жанын садақа ету, өтірік айту» д. мағ.). Дегенмен ойшыл ақын ұсынған бірді-екілі жаңа 

тіркестің өзінен адамдыққа, адал еңбек етуге, таза жүріп-тұруға үйрететін тамаша 

ойларды тануға болады:  

Бұл Абай саудагер ғой ақыл сатқан, 

Әртүрлі асылы көп өтпей жатқан... 

Арың сатпа, терің сат, адалды ізде, 

Ғибадат пен адалдық, ар үшін жи... 

Иманын сатқан жындының, Іздегені – дүние...  

Жалған айтып, жан сатып, жалынбай-ақ, 

Тура жолда тұрып-ақ тынысталық!.. [4]. 

Ақын өлең шумақтарынан алынған үзінділердегі сату тіректі синкреттік 

фразеологизмдердің алғашқы екеуінің жағымды мәнде жұмсалғаны, ал соңғыларының 

жағымсыз, кері әсері барлығы байқалады. Мысалы, ақыл сату синкретизмі «Абайдан 

үйрену керек, Абай ілімінің соңына түсу керек» деген ойды беруде астарлы, әсерлі 

шыққан деуге болады. Ал терін сату түзілісінен «еңбек ет, қайратыңды адал тірлік 

қылуға жұмса» деген тікелей уағызды аламыз. Ақын «дүние соңына түскен көрсе қызар, 

көрсоқыр, өтірікті бет перде еткен» жағымсыз қылықтарды беруде иманын сату, жан 

сату синкретизмдерін пайдаланады. 

Шәкәрім дискурсындағы синкреттік амал арқылы жасалған тұрақты оралымдарды 

зерделеп, зер салғанда, ақынның аулау, сату сөздерінен басқа да тілдік бірліктерді тірек 

етіп алғанын атап өтуге болады. Сондай тірек сыңардың бірі – байлау етістігі.  

Ақылдың көзін байлама,  

Білгіш деп басшы сайлама [4, 231] – дейді Шәкәрім. Өлеңдері философиялық 

толғамға құрылған ойшыл ақын мұнда «ақыл» абстрактылы ұғымын «көзін байлау» 

процессуалдықты білдіретін етістікті тіркеспен тіркестіріп, көзге көрінбейтін дерексіз 

заттарға жан бітіреді. Яғни, ақынның кейіптеуге баруы байқалады. Жалпы, Шәкәрім 

поэтикасын зерттеушілер ақынның дерексіз заттарға жан бітіре кейіптеуін – оның негізгі 

көркемдік жетістіктерінің бірі екендігін атап өтеді.  

Ақын тілінде бірде ақылдың көзін байламау деп, бірде ақылды байламау деп келеді, 

сондай-ақ ызаға көңіл байламау, жанды денеге байлап беру тың тіркестері де жұмсалады.  

Қазақ әдеби тілінде Дулат бастап, мол қорын Абай дамытып, жүйелеген синкреттік 

тәсілді көркем тілдің белгісіне айналдыруда оның ерекше үлгілерін өзінің кестелі өрнегіне 

сала білген Шәкәрім шығармашылығы ерекше орын алады деуге болады. Шәкәрім өлең 

сөздің құдіреттілігіне айрықша мән бере келе:  

Үйіріліп көкейіне ұйып жатсын, 

Тазартып жүрек кірін жуып жатсын. 

Қаңсыған шөл даланы қанықтырып, 

Жыр тасып, дариядай құйып жатсын, – деп түйіндейді [4, 140]. Өлең шумағынан 

ақынның өлеңге, сөз иесіне артар жүгінің салмақтылығы көрінеді. Шәкәрім мұнда 

ақындық дүниенің қыр-сырына терең бойлауды міндеттейді. Сөз жұмсау шеберлігінің 

арқасында өзінің өмірлік ұстанымын бір ауыз өлең шумағына сыйғыза танытады. 

Жүректің сөзіне ерекше мән берген ойшыл ақын «жүрек» абстрактысын «кір жуу» 

қалыпты, деректі іс-қимылмен жымдастырып, жансызға жан бітіре суреттейді. Жалпы, 

Шәкәрімде «жүрек» концептісі - айрықша танылған құрылымның бірі. Философ ақын 

концептуалдық мағынаға ие жүрек тілдік бірлігінің жұмсалысына жиі барады. «Шәкәрім 

өлеңдеріндегі жүрек сөзінің қолданыс жиілігі Абайдан да жоғары. Жүрек сөзінің жеке-

дара қолданылуы және жүрек сөзінің өзге сөздермен тіркесуі Шәкәрім ақын өлеңдерінде 

70-тен астам жерде ұшырасады» [5, 151]. Ақын дискурсындағы жүрек сөзімен келетін 
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көркем құрылымдардың біразы синкреттік амалдың жемісі деуге болады. Оған ақынның 

тілдік тұлғасын тану барысында нақты көз жеткіземіз. Мысалы, жүрекке хат жазу 

(Кезген ойым арқылы, Жүрегіме жаздың хат), жүректің көзін ашу (Бас көзімен қарама, 

Жүрегіңнің аш көзін), жүрекке ірің төгу (Бос өткенін қарашы, Жүрекке төгіп қанды ірің), 

жүрекке оймен апару (Жүрекке оймен сынап апаралық), т.б. жұмсалымдар – Шәкәрімнің 

әлемді танудағы авторлық-индивидуалдық түзілістері.  

Шәкәрім ақынның семантикалық жағынан бір-бірімен тіркес жасай алмайтын 

таңбаларды өзара жымдастыра, қиюластыра отырып, жаңа, тосын бейнелер жасауындағы 

келесі бір өнімді қолданған бірлігі – көңіл. Ақын дискурсында бұл лексикалық бірліктің 

қатысуымен жасалған синкреттік оралымдар әрі метафоралық, әрі эпитеттік қатар 

түзуімен ерекшеленеді. Мысалы, көңілдің көзі ашылу (Сол сықылды көңілдің көзі ашылса, 

Көп ойланып, қиынға сермей-сермей), көңіл көзі сыну (Соқыр білмес жарық пен 

қараңғыны, Көңіл көзі сынасын, болса міні) оралымдары метафоралық жұмсалымдар 

болса, тереңге зымыраған көңіл (Әлемді қылды бір уыс, Тереңге зымыраған көңіл!), ой 

тырнаған көңіл (Қаламын ба мола боп сайда?» -деген ой тырнаған көңіл!), сынған көңіл 

(Сынықшының қолымен, Сынған көңіл жамаған) бірліктері тұрақты эпитет жасап тұр. Бұл 

тұста айтатын жайт, өзінің бейнелілігімен, айрықша мәнділігімен көзге түсетін тұрақты 

оралымдарды әрбір ұлт тілінің ерекше көрінісі деуге болады. Сондықтан оларды көркем 

туындыда сан қырлы етіп жұмсалысқа түсіру ұлттық характердің айқын белгісін 

көрсетеді.  

Адам – Қоғам – Дін тақырыптарын өз шығармашылығының ең басты өзегі етіп алып, 

қоғамдық келелі мәселелерді алға тартуда Шәкәрім әр сөздің жұмсалысына мән беріп 

отырады. Ол қолданыстардың жүрекке дәл, көңілге нақ жетуін көздей отырып жырлайды. 

Ондағы мақсаты қоғамды түзеу, адамзат ұрпағын имандылыққа, шүкіршілікке шақыру, 

Жаратқанды тану болғаны анық. Бұл сынды күрделі мәселелерді қозғауда ақын халықтық 

тілдің ізімен, тіпті тыңнан бейне жасауға да ұмтылады, сөйтіп синкреттік амал арқылы 

өткір де көркем тілдік оралымдар ұсынады.  

Ақылдан ойға сыр тарап, 

Үміттің шамы жанған күн,..  

Жоғарғы мұтпа деген сөзім бар ғой, 

Байқайсың ба, ақыл, ой көзің бар ғой?..  

Ақыл құсы адаспай аспандаса,  

Әлемде нәрсе болмас оған таса... 

Ол ойды жүр едім қағып, 

Құмар, пайда, атақ бағып... [4]. Шәкәрімнің бұл жұмсалымдарындағы үміттің 

шамы, ақыл, ой көзі, ақыл құсы, атақ бағу дегендер де – синкреттік амалдың жемісі. 

Әрқайсысын жеке алып қарар болсақ, нақты деректі сөздер мен абстрактылы ұғымдардың 

қиюласып, өзара жымдасып келіп, бір образды ойды түйіндеп тұрғанын аңғарамыз. Мұнда 

қолмен ұстап, көзбен көруге болмайтын «үміт» дерексіз ұғымы мен күнделікті 

тіршіліктің қажетіне іске асатын нақты «шам» зат есімін, сол секілді «ақыл», «ой» 

дерексіздеріне бірде «көз» нақты соматикалық атауын, екіншісінде тіршілік иесі «құс» 

деректі ұғымын қиюластыра отырып, адам өмірінде кездесетін кейбір өкінішті жайттарды 

болдырмауға үн тастайды. Ал соңғы фрагменттегі атақ бағу тіркесімі семантикалық 

жағынан өзара түйісе қоймайтын «атақ» есім сөзі мен «бағу» етістігінің тіркесін құрап, 

заманның келеңсіз кейбір тұстарын синкреттік оралымның әдемі үлгісімен дәл жеткізеді. 

Келтірілген мысалдардың қай-қайсысының болсын, өз сыбаға, салмағы бар. Жеке-жеке 

алғанда әрқайсысы-ақ нақыл, бейнелі сөз түйдегі боларлық оралымдар. Ақын 

дискурсындағы бұл синкреттік амалдың нақты көрінісі экспрессия тудыру болып 

табылады. Бұл жөнінде зерттеушілер: «Фразеологизмы рождаются в языке не для того, 

чтобы называть какие-либо появившиеся предметы и явления, а для того, чтобы через 

образное представление характеризовать уже названное словом понятие, характеризовать 
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его, выражая отношение к нему, оценку его с точки зрения той социальной среды, в речи 

которой употребляется данная фразеология. То есть фразеологизмы удовлетворяют 

потребность носителей языка в выразительности» [6. 81] - дейді. Яғни, стильдік 

функцияға жүктелген мұндай кестелі оралымдар ақын кезеңінің түрлі жағдайын, сол 

заманның шынайы шындығын баяндау үшін туындаған.  

Синкретизм құбылысының тіліміздегі фразеологизмдердің бояуын қалыңдатудағы 

стильдік мүмкіндігі зор. Фразеологизмдердің «қатаң қатып қалған» құрылымын 

түрлендіре, көріктендіре түсуде бұл амалдың атқарар жүгі ерекше. Мағыналары бір-біріне 

жуыса бермейтін, тіркес жасауда өзара иліге қоймайтын тіл бірліктері көз алдымызға 

«шақпақ тасты» елестетсе, сол тастарды «бір-біріне соққанда ұшқын пайда болатыны 

сияқты екі сөздің «соқтығысуынан» ұшқынның» пайда болуы көркем сөзшінің тіл 

шеберлігіне байланысты. Тек қаламгер тілінде қиюы табылса болғаны. Бұл тұрғыдан 

алғанда, ойшыл ақын Шәкәрім әр сөздің жүйелі де мазмұнды жұмсалуын қалт жібермей, 

керісінше, әлемнің ұлттық бейнесін танытуда синкретизмнің үздік үлгілерін ұсына алған. 

Сонымен, тілдің фразеологиялық қабатындағы синкретизм құбылысын – семантикалық 

жағынан бір-бірімен шендесе, үйлесе қоймайтын тіл элементтерін өзара жымдастыра, 

қиюластыра отырып, көркем сөз жүйесін жаңа мағынамен байытудың өнімді амалы 

екендігін Шәкәрімнің көркем дискурсы арқылы тағы бір пайымдай түсеміз.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы синкретизма в области фразеологии через 

художественный дискурс Шакарима. В художественном языке Шакарима те языковые фигуры, 

которые не имеют друг с другом никакой связи с семантической точки зрения, обретают между 

собой смысловую связку. Другими словами, самой главной значимостью синкретического явления 

можно считать постоянное сочетание, связывание и использование языковых фигур, которые не 

имеют между собой смысловой связи. 

 

RESUME 

 

Problems that are discussed in the article are related to syncretism in the area of phraseology 

through the literary discourse of Shakarim. Some language figures, which in any way cannot relate to 

each other, in literary compositions find stable connections and make phraseology. Therefore, the main 

purpose of the syncretism is to connect, relate, use and make phraseological constructions with those 

language figures that do not make appropriate connection with each other.  

  



 

 

201 

ӘОЖ 82.01: 330.52 (574) (045) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғ.Қ. Резуанова 
С. Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеті,  

ф.ғ.к., доцент 

С.Торайғыров 

туындыларындағы 

«ұлттық мінез» 

концептісінің 

көрінісі  

 

Аннотация 

Бұл мақалада қазақ көркем мәдениеттінен 

өзіндік орын алатын Сұлтанмахмұт Торайғыров 

шығармалары арқылы ұлттық мінез концептісі 

ашылған. Автор С.Торайғыров туындыларына 

талдау жасай отырып, қонақжайлық, жомарттық, 

шешендік, адамгершілік сияқты қазақ халқына тән 

мінездерді нақты мысалдармен дәйектеп берген. 

Түйін сөздер: ұлттық мінез, концепт, жағымды-

жағымсыз қазақи мінез, адамгершілік, қонақжайлық. 

 

 

«Ұлттық мінез» ұғымының антропоцентристік 

негізі – адамдардың іс-әрекеті, өмір сүру тәсілі, 

ойлау жүйесі, рухани дүниесі, мінез-құлқы, қайрат-

жігері, әдет-ғұрпы, сол адамды қоршаған 

географиялық орта. Ұлттық мінез сондай-ақ 

адамдардың әлеуметтік-саяси жағдайларымен, нақты 

ісімен де байланысты» [1]. Табиғи ортамен 

адамдардың байланыстары халықтың дүниетанымын 

қалыптастырып, олардың менталитетінің 

өзгешелігін белгілейді дейтін болсақ, 

антропоцентристік тұрғыдан қазақ менталитетінің 

қалыптасуына қоршаған орта қандай әсер етті деген 

сауал туындайды. Ұ.Ержанованың пікірінше, «Қазақ 

үшін дүние – тірі заттың тіршілігіне негіз, оның 

өсіп-өнуіне бастама боларлық табиғат және ел-жұрт 

ортасы, туған жер мен елде қалыптасқан атамұра 

мен сана-сезімнің түрлері мен көріністері, рухани 

мұра мен адамдардың мінез-құлық қатынастарының 

тәсілдері» [2, 162]. 

Қоршаған орта (шөл, қуаң сар дала) 

қазақтардың өмір сүру тәсілін, нақты ісін – 

көшпенділердің мал бағу іс-әрекетін белгілеп, 

табиғаттың тылсым сырын анықтауға, соған қарай 

бейімделуге үйретті. Табиғи жағдайлар көпшіл 

болуға, білгеніңді басқаға айтып, ақыл-кеңес беруге, 

бір-біріне қолдау жасауға жетеледі. Демек, көшпелі 

өмірдің нәтижесі қазақтардың адамдарды 

жатырқамау қасиетін, бауырмалдылық, көпшіл болу 

сияқты мінез-құлықтың, этникалық нормалардың 

қалыптасуына өзіндік ықпалын тигізді.  

Сонда ұлттық мінез дегеніміз халықтың өмір 

тәжірибесінен жинақталған өмірге деген 

көзқарастары, білімдері (шежіре, нормалар, салт-

дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, ырымдар, наным-

сенімдер т.с.с.) және әлемдегі заттардың 

құндылықты бағдарларының (жағымды-жағымсыз) 

жиынтығы болып табылады. 
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Қазақ халқының шынайы өмірін бейнелеуде ұлттық мінез-құлық ерекшеліктері 

табиғатын тамаша сипаттаған қаламгерлердің бірі әдебиетімізден өзіндік орын алатын, 

қазақ әдебиеті тарихында алғаш болып өлеңмен роман жазған жаңашыл ақын 

Сұлтанмахмұт Торайғыров.  

Қазақ халқына тән мінез-құлықтың ең басты қасиеті – қонақжайлылық. 

С.Торайғыров «Қамар сұлу» романында Нұрымның Қамарды еліне алып келіп, той 

тойлаған әрекеті арқылы бұл қасиетті тамаша көрсете алған. Мысалы, «Барын аяп қалмай, 

«Ас та төк» деп, келгенді ақ майға жығып жіберіп жатыр» [3, 44]. «Қонақжайлық» 

концептісі «мырзалық», «жомарттық» деген ұғымдармен қиюласып жатады. Мұны біз 

қаламгердің «Кім жазықты?» туындысынан да байқауымызға болады. Шығармада 

Тасболат байдың мырзалығы, асқан байлығы, оның қонақ күту әрекеті былайша 

бейнеленеді: Үйінен күндіз түні ат кетпеген, Қонаққа, мырзалыққа жан жетпеген. Қазақ 

тұрсын, начальник, төрелер де, Қағысып «пожалуйсте» етпеттеген [4, 85]. 

С.Торайғыров «ұлттық мінез» концептісін беру үшін сол заманның шынайы бейнесін 

халықтың салт-дәстүрімен байланысты суреттейді. Мысалы, «Кім жазықты?» романында 

Әжібайдың әкесі Тасболатқа берген асы (ас беру салты) былайша өрнектелген: Қонған 

соң жүз үй тігіп Марқакөлге, Қалдырмай сауын айтты маңдағы елге. Асы бар 

Тасболаттың, ат жарат деп, Сөйленді көп күн бұрын мәжілістерде [4, 115]. 

«Қазақ салты» концептісінің микроконцептісі – «жомарттық». Қазақ жомарттығын 

қаралы күнде де танытып жатады. Мәселен, жомарттық осы романда: Жиылды асқа 

саулап Арғын, Найман, Керейге, Қалмаққа да хабар жайған. Шыңғыртып асқа сойған 

жылқылардың Қандары бұлақ болып ақты сайдан. Бәйгеге жіберілді үш жүздей ат, 

Бәйгесі алдыңғы аттың он жылқы нақ. Одан соң жүз теңге, бір топ шұға, Қой қозы 

артқылары мақпал мен бәт. Сойылған екі жүздей малдың саны, Балуан, бәйге... молдалар 

жатыр әлі....Ауызша көлденең жұрт есеп қылып, Он бес мың сом десті ғой шығындары 

[4, 115] деп көрсетіледі. Сонда, қонақжайлықпен байланысты ұлттық реңкке ие белгілер: 

мал сою, қонаққа малдың басын тарту, малды қонақтың алдына алып келіп, бата 

бергізу, өнер көрсету, ән айту т.б.  

Қазаққа тән ұлттық мінездің бір түрі – сауықшылдық. Қазақтың сауық-тойлары 

өлеңсіз, әнсіз өтпеген. Сондықтан да болар қазақ «әу демейтін қазақ жоқ» дейді. Ұлттық 

өлеңқұмарлықты Сұлтанмахмұттағы Қамар мен Ахмет бейнесі арқылы көруге болады. 

Олардың екеуара өлеңмен хат жазысуы, сондай-ақ Нұрымның қалыңдық қолын ұстауға 

келгенде Қамардың ұйқысынан шошып оянғандай ұшып тұрып: Бәріңнің аузыңдағы 

Қамарыңмын, Ортаңды жарық қылған панарыңмын. Іш пысса, қайғы қысса, әдейі іздеп, 

Бұлбұлдай сайратуға табарыңмын [3, 48] - деп жылауы және өлең сөзден хабары жоқ 

Нұрымның өлеңші жігітке Қамарға арнап өлең шығартуы сөз парқын білетін, өнерпаз ұлт 

екенімізді танытқандай. Демек, Сұлтанмахмұт кейіпкерлерінің бейнесі арқылы ұлттық 

мінездің бір қырын шешендік өнерін қоғамға танытқысы келгендей. Оны мына жолдардан 

да байқаймыз: «Және Ахметтің ақыл ой зеректігінің үстіне сұңқардың баласындай 

бітімі жақсы, көзге түсерлік көркі бар, сөзге шешен, ойдан шығарғыш ақын, жарып 

салма өткір еді. Той секілді жұрт жиналған жерлерде өлең болсын, ойын болсын, газет, 

журнал, кітап оқып, шариғат насихат айту болсын, ең арты біреуді сықақтаған қулық 

болсын, бас бәйге Ахметтікі еді. Тартынбай тамылжытып сөйлегенде де өзінен үлкен 

кішілердің аузынан суын ағызып, көңілдеріндегі уын шығара жаздаушы еді».  

Сөз қадірін біліп, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне тоқтай алатын қазақ 

халқының сөз мәдениеті ерекше дамыған. Шешендік өнерді қоршаған ортамен 

байланыстыратын ғалым Д.Кішібеков: «Қазақтың сөйлесуді аңсайтын себебі – 

ауылдардың бір-бірінен алшақ болуы, көшпенділік салт-тұрмыстың нәтижесі. Сондықтан 

да егер отырықшы ел уәкілі, айталық, қала тұрғыны далалы жерге барып, өзімен-өзі 

болуды аңсайтын болса, көшпелі ел адамдары басқа адамдармен кездесуді, сөйлесуді 

аңсайды» [5, 42] - деген пікір айтады.  
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Қазақ халқына тән келесі бір ерекше мінез – малжандылық. Бұл қасиетті ақын 

Ахметтің: «Қазақтың қаны-жаны сонда екен ғой; Діңкемді құрттың, міне, әттең 

жоқтық» - деген сөзі немесе Қамардың әкесіне ағасы Оспанның: «- Кәне, сен бермегенде 

Нұрымның қай жерінен мін тауып бермеймін дейсің? Малды десең малды: әлді десең әлді, 

ата-тегі анау: жеті атадан бері үзілмей келе жатқан бақ-дәулеті мынау...» деген 

сөздерімен білдіреді [3]. 

Қазаққа тән басты ерекшеліктің бірі – сұлулықты, табиғатты сүюі. Бұл қазақ 

мінезімен біте қайнасып кеткендей. Себебі жазиралы кең далада, әдемі, шұрайлы жазық 

жерде кіндік қаны тамып, еркін өскен қазақ сан ғасырлық көшпелі өмірінің көбін сол 

аймақтарда өткізуі біздің жадымыздың алыс түкпірінен орын алады. Мұнда үлкен мән 

жатыр. Тыныштық өмір салтанаты, тіршілік ләззаты халық танымымен, түйсігімен 

астасып келеді. Алыс белестерге көз тігіп ойлануы – қазақтың қойылған сұраққа бірден 

жауап бермей, зерделеп барып, шешім шығаруын, біреумен шүйіркелесіп, әңгімелескісі 

келуі – үйіне қонақ келсе қуана қарсы алуын тудырса керек. Сөйтіп, қазақ табиғатты 

сүйеді. Сол дәуірдегі елдің жайсаң да кербез өмірі аталмыш ақын шығармаларында жақсы 

бейнеленеді. Мәселен, Сұлтанмахмұттың замана шындығын шырқыратып жазған терең 

мәні ой салатын «Кім жазықты» туындысы: Ән салды таңды мақтап сансыз торғай, ...... 

Қысқа түн қымқырылды, таң көрінді, Көк майса көзі ілініп тұрған сондай. Асыл шөп, 

жасыл шықтың иісі аңқып, Батқандай белдігінен нұрға қалқып. Күлімдеп көктің жүзі 

көңілі шат, Жауһардай күн шығар деп бізге балқып»,- деп өрістесе, әйгілі романы: 

«Көлбеңдеп көкке қарай жердің буы, Айнадай анандайдан көлдің суы. Күй билеп суда 

тұрған барлық қамыс, Ән салды домбыра мен құстың шуы» деп табиғаттың балбырап 

тұрған сәтін бейнелеуден, яғни қоршаған тіршілікті суреттеуден басталады. Бұл жерде 

табиғат пен адам параллель алынып, құстар да, адамдар да ән салып, алаңсыз сайран 

салған кезі көз алдымызға елестейді. Ал: «Мақтанып қара түнде нұрын шашқан, Айдың 

да өлеусіреп түсі қашқан. Шығарын сұлу күннің сезгеннен соң Бірі жоқ таман жұлдыз 

бетін басқан. Жайылып төрге қарай таңның ағы Көрінді ауыл-ауыл маңайдағы. 

Қарайып, өрген сиыр түйе менен, Ауылдың малға толды әрбір жағы. Ыңыранып қой 

қотанда таңды көріп, Күн шықса, жайылысқа кетпек өріп. Төбеттер үй алдында жаңа 

жатты, Түн бойы қой күзеткен, ұйқы бөліп» деген жолдардан қазақтың өзіндей маңғаз 

да жайбарақат күйге еніп тұрған керемет сәті еске түседі.  

Қазақ халқына тән мінез-құлықтың бірі – адамгершілік. Қуаң табиғат, ұлы далада 

көшпелі өмір салтында мал бағумен шұғылданған қазақ халқы басқа адамдарды 

бөтенсінбеген, жатсынбаған. Адамдар бір-біріне арқа сүйеп өмір сүрген. «Бұл қажеттілікті 

терең сезінген көшпелілер «адамның күні – адаммен» деген принципті тіршіліктеріне 

тірек еткен» - дейді ғалым А.Тарақты [6, 25]. Атам заманнан қазақ адамгершілік 

ұстанымын жоғары қойған, адалдықтың, адамдықтың ақ жібін аттағандарға қатаң жаза 

қолданған. С.Торайғыров туындысындағы Әжібайдың қызы Күлтай да адамгершілігі 

жоғары кейіпкер ретінде танылады. Күлтай әкесінің Әнуар мұғалімге нақақтан нақақ жала 

жауып тұрғанын көріп, бұған төзе алмай: «Манадан Күлтай тұр еді есі жаңылып, 

Алақтап не айтарын білмей аңырап. Әнуарға жауып отырған жаласына Ашумен кете 

жаздады іші жарылып. Деді: Әжеке, сандығыңыз анау үйде Бірге тұр жүкпен бірге 

жиған күйде. Нәрсені көзіңізге көрсетейін, Құдайдан қорық, Әнуарға нақақ тиме» деп 

көрген-білген шындықты айтып, Әнуардың ел алдындағы жігіттік намысын қорғап қалуы, 

жасамаған қылмысты мойындатқысы келген арам пиғылды әкесінің ойын әшкере қылуы – 

адамгершілік. Бірақ Күлтай әкесінің қаншалықты пасық әрекетін көріп тұрса да, оның 

әкелік қадірін жойғысы келмей, оның ақылға жүгінгенін қалайды. 

«Мінез-құлық» концептінің негізінде, ежелгі архетиптер жатыр. Әлеуметтік архетип 

ата-бабалардан мұра ретінде ұрпақтан-ұрпаққа беріледі. Мысалы, қазақтардың мінез-

құлығының негізінде жеті аталық үрдісте сақталған көшпелі қазақтардың туыстық-

қандастық жүйені реттейтін, өмір сүрудің нормалары, моральдық-этикалық критерийлер 
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жатыр. Қазақ халқы шығу тегіне, ата-баба шежіресіне үлкен мән берген, қыз айттырғанда 

оның жеті атасын біліп алып барып, шешім қабылдаған. Мұны С.Торайғыров 

шығармаларынан да көруге болады. Мәселен, «Кім жазықты?» дастанында: Бұл жерді 

мекен еткен Керей халқы, Кең жері, байлығымен шыққан даңқы. Бұл елде басқа елден де 

басым еді, Бұрынғы қазақшылық, ата салты делінген. Бұдан қазақтың салтты қатты 

ұстайтыны, өз елінің дәстүріне деген құрмет байқалады. Мәселен, осы шығармада 

қазақтың құдаласу дәстүрі: Бұған біреу қойған құда болып, Құданың мал жағынан жері 

толық. Қытайға қараған ол Керей елі, Қарғы бау беріп қойған келіп қонып [4, 114] деген 

үзіндіден көрінеді.  

Зерттеуші А. Тарақтының пікірінше, осындай нормалар «көшпелі қоғамда 

сұрыпталып, шыңдалғандығы сонша, сол қоғамдағы барша өмір салтын қапысыз реттеп 

отыруға қызмет еткен. Бұл ретте туыстық қарым-қатынастар нормасы таза моральдық-

этикалық категория шеңберінен шығып, қоғамдық өмірді реттейтін заң, кодекс деңгейіне 

көтерілген» [6, 40]. Мұндай нормалар адамдардың жағымды (ізетті, парасатты, иманды, 

тәртіпті, жомарт, қонақжай, бауырмашыл, батыр, ержүрек, ақ пейілді, адамгершілігі мол, 

т.б.) қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған. Ал жағымсыз қасиеттерге ие болған 

адамның мінез-құлқы мұндай нормаларға сәйкестенбейді, сондықтан да туыстық қарым-

қатынас нормасын бұзған адамды ұрмай-соқпай-ақ, сол ортасы жатсынып, оған «елден 

шыққан», «ата салтын аттаған», «қара бет» деген айып ат тағылатын болған. Көшпелілер 

қоғамының тәрбиесін көрген дені дұрыс адам үшін бұдан ауыр жаза жоқ. 

Сұлтанмахмұт шығармаларында бой көрсететін ұлттық мінездің бірі сертке, уәдеге 

беріктік, махаббатына адалдық. Соның бірі – бір-біріне шын ғашық жастардың 

арасындағы серттесуі. Мәселен, Қамар сұлуды Нұрым алып кеткенде, ғашықтықтан құса 

болған Қамар: А, құдай, енді мені күйгізбей ал! Жауыздың суық тәнін тигізбей ал! Антым 

бұзбай алдыңа мен барайын, Ахметтен басқа жанды сүйгізбей ал! – дейді [3, 66]. Тіпті 

роман соңында Қамардың ауыр халде жатса да, Ахметті көргенде: «- Жан достым, 

Ахметпісің, жанымбысың! Қайдан, қайдан келдің? Қайда жүрдің? Қарағым дейтін 

Қамарыңды көруге келдің бе? Міне, Қамарың! Көр, көр! .. Міне, көр ...» деп есін жиып, езу 

тартқандай болуы шынайы махаббаттың белгісі, махаббатына беріктік. 

Қазаққа тән ұлттық мінездің бір қыры сырмінезділікті, сыршылдықты қаламгердің 

«Кім жазықты» поэмасындағы: Айтпаса өз ойын шын сырласына, Білетін сырын оның бір 

құдайы [4, 113] – деген жолдардан көреміз. 

Қазақ халқы – мінезге бай халық. Ұлттық мінез-құлықтың бірі – уайымшылдық. Бұл 

әлімсақтан осы күнге дейін жалғасын тауып келе жатқан мінез. Оны Сұлтамахмұт: 

«Даңқын жер жарған, шешендігі ел жарған, күліп кісі бетіне қарап көрмеген, атақты, 

ибалы, асыл Қамарымыз жоқ жерден мұндай жалаға ұшырап, бүлік шығып кеткендігіне 

қайғыра-қайғыра сүзектен тұрған кісідей, құр шыбыны ғана бар еді» деген жолдармен 

берген. Мұнда сол сияқты қазақ қыздарына тән ибалық, биязылық, әдептілік мінез де 

орын алған.  

Парасаттылық, ақылдылық, сабырлылық та қазақи ұлттық мінездің бірі. 

Сұлтанмахмұт ұлттық парасаттылықты Қамардың әкесі Омар бейнесі арқылы берген: 

«Омар турашыл, сәулелі кісі болғандықтан, бірінші: Қамар сияқты баласының абыройын 

сақтап, екінші, жазықсыз, нақақ біреуді бас салып талата қою оңай ма? Және жалғыз 

баласы Қасеннің бұрмалауымен түзушілікке шапты. Түнімен жан терге түсіп, 

ағаларымен талай қызыл кеңірдектесіп, әзер-мәзер, әйтеуір, ертеңінде еш нәрсе жоқ, 

тым-тырыс қылды да қойды. Ал енді, жылпылдақтардың індеріне су құйылды. Дос 

сүйінді, дұшпан күйінді» [3, 37]. Ал ақылдылықты Қамар бейнесінен көреміз. «Қой, 

бүйтіп күйік үстіне жалқын салмайын, өзімдікі қабырға бірге түсетін күйік қой, енді 

тағы Ахметті күйдіріп, кәрі әке-шешесінің обалына қалмайын; бірдеңеміз елге сезіліп 

қалса, Ахмет байғұстың талқанын шығарады ғой; сонда олардың көз жасы, қарғысы 

менің мойныма болмағанда, кімге?» деп ойлауы. Ол өзі құмартып, сүйіп тұрса да 
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Ахметтің көңілін басу, тию үшін: «Ақылмен алды-артыңды шолып алмай, Қарны ашқан 

қасқырға ұқсап қойға шаппа!» немесе «Сұңқар мен сұқсыр үйрек тең емес» деп хат жазуы 

асқан ақылдылық, парасаттылық емес пе?!  

Қазаққа тән үлкен қабілеттің бірі – аяушылық, жанашырлық таныта білу. Ел болып, 

жұрт болып Нұрымның малына, байлығына, берген сыйлық, көрсеткен сый-сыяпатына 

қызыққанмен де, Қамардың жүрекжарды сөзін есіткен жұрт бәрінен бас тартуға әзір 

болуының өзі осы ұлтқа тән жанашырлықты, аяушылық сезімді байқатқандай. Мысалы, 

Ал, енді көріп тұрсың халім мынау. Халімді қаріп қылған залып мынау. 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 

Жанымды соған құрбан еткенім бе? [3, 49] – деп тұрып, талықсып жығылып кеткенде 

отырған елі су бүркіп, көз жастары беттерін жууы, жанынан жан бөліп бергендей болып 

аяғандары, тіпті той көреміз, қызық көреміз деп келген жұрт ақырын-ақырын үйді-үйіне 

тарасуы шынайы жанашырлық таныту деп түсінсек керек. Оны автордың мына сөздері де 

растай түседі: «...Және ішіп кетер, жеп кетер суылдақтар мен жаман-жұман қатындар 

болмаса, жас атаулы қыздардан Нұрымның қасына жолағаны жоқ. Бәрінің көңіл-көзі: 

Қамарды аяуда, жыласа жылап дегендей қолдарынан келерлері болмаса да қасында 

еді...» [3, 53].  

Қазаққа тән ұлттық мінездің бір қыры – достыққа адалдық. Қазақтың бұл ұлы 

қасиеті де ақын шығармасына арқау болған. Мысалы, Қамардың ағасы Қасен өз досы 

Ахметтің хатын алып келген ауылдың жымпос жігіттеріне: «Мен сіздерден замандастық 

ақым үшін сұраймын, даурықпай тараңыздар, үлкендердің құлағына тисе ұят болар» деп, 

өлгенше жалынып сұрауы адал достықтың белгісі екені анық.  

Қазаққа тән ұлттық мінездің бір түрі – бала бақытын ойлау, балажандылық. 

Сұлтанмахмұттағы Қамардың әкесі Омардың: «- Сыпыра бұзылған иттер, дендерің сау 

ма? Мәжнүн болмасаңдар, қара жүрек болмасаңдар... Апырым-ай, апырым-ай, ұялмай, 

қызармай періштедей қарашығымды аяқты малдан жаман дөңкиген жауызға ұйғардық 

деп, не беттеріңмен айтып отырсыңдар! Неден қысылдыңдар? Неден жүректерің 

үзілді? Түсіне кірсе қорқатын ноянға Қамарды барады, мені береді деп ойладыңдар ма? 

Құдай, көз жас, обал деген нәрсе естеріңде бар ма? Жоқ, малмысыңдар? Сендер бір аяқ 

ас берген кісіге имандарыңды да сатасыңдар! Қысқасы, мойныма қапшық салып, қайыр 

тілеп күн көрсем де, Қамарымды оған беріп жылата алмаймын. Байлығы, болыстығы 

өзіне. Өзім де аштан өлейін деп отырғаным жоқ. Ет жегілерің келсе, өзім-ақ сойып 

берейін. Болмаса Қамардан басқа ермек жетпеді ме? Қамар тұрсын, Қамардың 

тырнағын да бермеймін. Добыра сақал Нұрымның басқан ізінен садаға! Аулақ жүріңдер, 

аулақ!, - деп ұшып көкке, ұшып жерге түсуінен бала бақытын ойлаған, баласы үшін 

ашынған әкенің мейірін байқаймыз.  

Халқымызға сондай-ақ сенгіштік, сәби мінез, жылқы мінездік тән. Осы ретте 

Қазыбек бидің «Біз қазақ баласы – баққан малымыз сияқты жылқы мінездіміз. Бізде 

момын қойдың мінезі бар. Өйткені қазақта жылқыдай өр, жылқыдай жылдам, жүйрік көп, 

сонымен қабат қойдан қоңыры да мол, жалпы қазақпын деген адамның мінезінде, 

құлқында теңіздік бар. Сонымен бірге еттен өтіп, сүйекке жеткенше үндемес 

момындығымыз бар» деген сөзі еске оралады. Қазақ халқының тым сенгіштігі Қамардың 

айықпас дертке шалдығып, халі нашарлағанда, сол елдің бақсы балгерлері жиналып, 

олардың өздерінше жүргізген емдеріне, істеген ерсі қылықтарына мейлінше илануынан 

байқалады. 

- Жарықтық, әулиелер ғой! деп сырттан тұрып мүлгісуші еді.Ишанның шатып-

бұтып айтқан түпсіз өтірік ертегісі мен қиратып, сындырып айтқан азанын естігенде 

де: ой, садағаң кетейін, жарықтық әулиелердің дауысын қарасайшы, бүркіттің 

дауысындай қалай саңқ-саңқ етеді. 
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- Ой, жарықтық ай, әулие, кітап екен ғой. Бәсе, жазуын қарашы таяқтай-таяқтай, 

қағазының қалыңдығынан-ақ белгілі болып тұр ғой - десіп, жабылып жүзін сипап, сүйгені 

сүйіп, қолдан қолға түсірмеуде еді... 

- Ой, аруағыңа болайын - деп, бақсының қатты-қатты күрілдегеніне разы болып 

отырған жұрт: - Уай, сабазың! Енді қайтсін-ай - деп бақсыға су бүркісіп, әр қайсысы өз 

білетін құлһуалларын оқысып, біраз дем алысты. Романнан келтірілген бұл эпизодтар 

халықтың боямашы өтірікке иланып, соған құлай сенгендігін байқатады. 

Сұлтанмахмұттың Қамар сұлуы халқымызға тән адалдық, қайсарлық, адамға деген 

пәк сезімге ие болу қасиетімен көзге түседі. Қанша биязы, инабатты болса да Қамардың: 

Бір өлсем күнде өлгенше саған тиіп, Кетемін келмес жерге қаным қиып. Ол жерден ала 

алмассың, бара алмассың, Болыспын деп айқайлап, кісің жиып [3, 52] – деп Нұрымға 

айтқан сөзінен, және: Қызыл жібек тәнімді жүн қылмаймын, Жарқыраған күнімді түн 

қылмаймын. Неке қияр ала алмай қаласың деп, Шалға барып басымды күң қылмаймын [3, 

57] - деп молдаға айтқан жауаптарынан қайсарлықтың ұшқынын көргендейміз.  

Қорыта айтқанда, қазақта адамгершілік мінез-құлық концептісінің аясы кең деп 

айтуға негіз бар. Бұған Торайғыров туындысынан келтірілген деректер мен қазақ әдеби тіл 

қорына енген сөздер мен сөз тіркесімдері мысал бола алады.  

«Мінез-құлық» концепті – халықтық білімнің жиынтығы. Ол қандай да бір 

әлеуметтік жағдаятта жағымды мінезді көрсетуге, жаман мінезден қашуға бағдар-бағыт 

беріп отырады.  

Ақынның әдеби шығармаларында қазақ халқына тән ұлттық мінез-құлық 

ерекшеліктері айқын өрнектеледі. Сұлтанмахмұт өз туған халқының қадір-қасиетін, салты 

мен дәстүрін бойына сіңіріп өскен айтулы тұлға болды. Сондықтан да оның қай 

шығармасын алсаңыз да, ұлттық сана, ұлттық рух сезіліп тұрады. Кейіпкерлері де өзіне 

әбден таныс, ұлттық танымды тереңнен сезінген жандар. Қаламгердің туындыларынан 

ұлттық мінез-құлықтың қонақжайлылық, бауырмалдық, адамгершілік, батырлық, 

намысқойлық, әнсүйгіштік (өнерқұмарлық), уәдеге, сертке беріктік сияқты асыл 

қасиеттерін кеңінен байқай аламыз. Ақын шығармаларында ұлттық характер, ұлттық 

психология тамаша суреттеледі. 

Белгілі жазушы Диқан Әбілов: «Сұлтанмахмұттың табынған тәңірісі шындық, 

шындықты мейлінше пәрменді жалынды жырлаған ұлы ақын. Дәуірінің бейнесін ғана 

емес, жарқын болашаққа сілтеген ойшыл, қыран ақын» [7, 32], - десе, профессор 

А.Еспембетов «С.Торайғыров қазақ әдебиетінде жаңа арна, тың серпін туғызған ерекше 

тұлға, қазақ әдебиетінің шынар шыңдарының бірі», - деп баға берген [8, 43]. 

Сұлтанмахмұт өз дәуірінің күрделі, қилы заманның дана перзенті, қайталанбас тұлғасы. 

Ақын аз ғұмыр сүрсе де «Жасамаймын еңбектің Жемесін көзбен көрем деп. Жасаймын бір 

қолқабыс Кейінгіге берем деп» деп өзі айтқанындай бүгінгі ұрпаққа құнды мұра 

қалдырған, қазақ халқының қоғамдық өмірінің көкейкесті мәселелерін қозғаған жан.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье автор раскрывает национальные черты характера, такие как гостеприимство, 

вежливость, красноречие, человечность и другие. Посредством этих ценностей в произведениях 

казахского поэта Султанмахмута Торайгырова раскрывается концепция национального характера. 

 

RESUME 

 

In this article the author considers national characters such as hospitality, respect, oratory, humanity 

and so on. These values are revealed through the works of the Kazakh poet Sultanmahmut Toraighirov. 
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Аннотация 

Мақалада Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен тер» 

романындағы бейвербалды амалдардың 

ерекшеліктері, кейіпкер сезімін берудегі 

стильдік қызметі талданады. 

Түйін сөздер: бейвербалды амалдар, 

кейіпкер тілі, жазушы танымы, сөйлеуші, 

әлемнің ұлттық бейнесі. 

 

 

Әр халықтың эстетикалық танымы, мінез-

құлық ерекшеліктері, ырым-нанымы, тілі 

арқылы көрініс табады. Әр ұлттың өзіне тән 

ерекшеліктерін, таным-түсініктерін, ұлттық 

мәнді қарастыру - бүгінгі күн талабы. Ұлттық 

ерекшеліктердің бірі - қимыл әрекет. Қимыл 

әрекет арқылы әр ұлтқа тән ерекшелікті 

аңғаруға болады. Түрлі сезім, көңіл-күй әр 

халықта әр түрлі іс-қимыл арқылы бейнеленеді. 

Адам баласының көңіл-күйі түрлі қимыл 

әрекеттері арқылы беріледі және сөйлеуші айтар 

ойын тілдік құралдармен жеткізе отырып, 

қимыл арқылы тереңірек жеткізуге мүмкіндік 

алады. Көркем шығармаларда кейіпкерлердің 

қуану, күлу, торығу, шошыну, қынжылу, риза 

болу, көңілдену, өкіну, қанағаттану, түңілу, ыза 

болу, тіксіну, өштесу, долдану – ашулану, ренжу 

- өкпелеу, ұнатпау, кектену, жақтырмау, 

мақтану, қобалжу, толқу, тебірену, ұнату, 

көңілінен шығу, қайғыру, уайымдау, жылау – 

еңіреу, қорқу – шошу, үрейлену, жабырқау, 

мұңаю, абыржу, налу, ызалану – күйіну, 

менсінбеу, қызғану, рахаттану, күйіну, жақтыр-

мау, тыжырыну сияқты сан алуан эмоциялық 

күйі көркемдік тілдік құрал болып табылатын 

бейвербалды амалдар арқылы беріледі.  

Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен тер» 

романындағы Судыр Ахмет образы -

бейвербалды амалдар арқылы шебер жасалған 

кейіпкер. Оның кереметі нағыз типтілігінде. 

Қазақ әдебиеттерінде озбыр, зұлым, бай, 

болыстың жексұрын типі аз емес. Ал, мына 

Ахметтің «кереметі» оның белгілі бір қысқа 

кезеңге тез бейімделе қойған хамелеондық 

қылығында, ол дұшпандық айла – тәсілін әбден 

машықтандырған қу. Судыр Ахмет бейнесі - 

қылығы мен жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі т.б. 

ерекшеліктері бір-бірін толықтырып отыратын 

кейде еріксіз езу тартқызар, кейде тітіркендірер 

қылықтары күрсіндіретін, кейде еріксіз 

оқырманын өзіне тартатын ерекше бейне. 
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Бетіне келген кісіге Судыр Ахмет дедектеп жетіп барады. Жеп жіберетіндей, ұзын 

мойнын өршелене созып, күре тамыры білеудей болып көгеріп, бастырмалатып қылқына 

сөйлеп кететін-ді (143 б). 

Бұл жерден кейіпкеріміздің шырт етпе мінезі оның сыртқы бейнесі, қимыл әрекеті 

арқылы танылған. «Дедектеп жетіп баруының» өзі оның пәле қуған, даукес келбетін 

ашады. «Күре тамырының білеудей боп көгеруі» Судыр Ахметтің одыр мінезін танытады. 

Судыр Ахмет қырғыштай тұмсығын қайта-қайта көтеріп, түрулі есіктен сыртқа 

көз тастап, ана жақта бұл кезде бір кайнап қанды көбігін сапырып жатқан ет иісімен 

қуана демалып қояды. Қазандағы еттен басқа дүние қамы естен шыққан. Өзі орасан 

көнілді. 

Тамақтан басқа шаруада жұмысы жоқ, өз тамағын ғана ойлаған жағымсыз бейне 

екендігі осы жерде анық көрінеді. Бірде аш, бірде жалаңаш отырған бала-шағасын 

ойламай, қазан асқан үйді жағалайды. 

Үй толы кісінің арасында жалғыз өзі сұңқылдап сөйлеп отыр. Ара-арасында 

шақылдап күліп қояды.  

Көп ортасында жалғыз өзі сұңқылдап сөйлеу, шақылдап күлу – Судрахметтің даңғой, 

көп сөйлейтін, сөзге кезек бермес өркөкіректігін айөындайды. 

Өзеуреп жалғыз өзі сөйлеуі, кеудесін соға мақтануы да жеңілтек мінезін ашады. 

Жаңа ғана бет тырнап шиедей болған оты, суы басқа кісілердің ол енді асты-

үстіне түсе бастады. Қызды-қыздымен отырып, құдай қаласа, соңыра қыз алып, қыз 

беріп екі жақ қарсы құда боп, екі ауылдың арасында несін айтасың, дорба да, жорға да 

қатынатып тастады. Сол сөзіне басқа жұрттан бұрын тағы да Судыр Ахметтің өзі 

иланып сеніп қап, буы бұрқыраған ет алдарына келе бергенде қасында отырған қонақтың 

біріне «құда» деп айтып та салды.  

Судыр Ахмет кімге ұрынарын білмей, бойын ашу кернеп, түйіліп келсе... үй іші 

көшуге әзір отыр екен.әйелінің жалғыз іңгенді жазылап, есік алдына шөгеріп қойғанын 

көрді: 

- Өй, әтеңе нәле! Өй, ерінің аққа тимегір! Өй, мал көрмеген көргенсіз!- деді Судыр 

Ахмет, аузынан сөзі шыққан сайын иегінің ұшындағы шіл құйрық шоқша сақалы 

шошаңдап, шоршып тұр. 

- Былқылдап боталайын деп тұрған інгенді тал түске дейін матап тастағаны несі? 

Әй,әй,ол қай қылығың, ә? (145 б).  

Біреуге ұрынбай жүре алмайтын Судыр Ахметтің үй-ішіне де мазасыз, тынымсыз 

адам екендігін көреміз. Үй ішіне көшуге көмек бергенін орнына әйелін жазғыра беруі де 

жағымсыз қылығын айқындайды. Оның жиналған жүктің әр қайсысын бір-бір теуіп, 

ыдыс-аяқтарды сындыруы, босағада тұрған қатыны мен балаларын сабауы, тыныш 

отырған үйді көзді ашып-жұмғанша у-шу қылуы, жөн-жосығын айтпастан атына мініп 

кетіп қалуы – оның әкелік қамқоры жоқ, шаңырақтың тірегі боларлық ер азамат еместігін 

айқындайды. Балаларына да, жан ұясына да тыныштық бермейтін беймаза қатал да озбыр 

адам екендігін көреміз. 

Судыр Ахметтің қатын-баласының «теңіз жағасында, иесіз қораның арасында 

жалғыз қалуы», «аты күйлі болып», өзінің «ажарлы» болып, «көйлегінің жағасына дейін 

кірсіз болып» екі айдан кейін ғана оралуы - бала-шағасын ойламайтын, өзімшіл, қатыгез 

бейнесін айқындайды. 

Жазушы бала-шағасы мен қатынына көрсеткен қылығы арқылы қатыгез ретінде 

танытса да, жазушы баяндауында оның қорқақ адам екендігін айтады. 

«Судыр Ахметтің екі көзі атыздай болды.Әшейінде, ат басында, қатын-баланың 

алдында ерсінгені болмаса, бұл өзі заты қорқақ кісі. Иесіз қыстау, елсіз жердегі 

молалардан айырықша қатты қорқатын-ды»(156). Авторлық баяндаудан оның тек 

қатын-балаларының алдында ғана батырсынуын, яғни Судыр Ахметтің тағы бір қырын 

қорқақтығын аңғарамыз. 
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Сыртта, жіп кермеде қақтаған балықтар алыстан жаутылдап, көз құртын жеп 

барады. Судыр Ахмет сілекейін тартып алды. Ауыл іргесіне тақап келгенде шыдамай, 

атын тебініп қаттырақ бастырып, емпеңдеп келе жатқан-ды. Кенет көзі шеткі жалым 

үйге түсті. Желі басында жатқан жас ботаны көргенде тіпті көңілденіп, «Ә, қараша 

інген,.. О, жануар, аман боталаған екен ғой деп ойлады». 

Судыр Ахметтің бала-шағасына қамқоршы бола алмауы, үй бетін көрмей, айлап 

кетіп қалуы, үйінің ауылдағы «жалым үй» болуы – шаруаға қарамайтын жалқау, бала-

шағасын ойламайтын өзімшіл бейне ретінде танылады. 

Енді бірде Судыр Ахметті басқа сипатта да көре аламыз. Мысалы әкелік мейірімі 

жоқ тас жүрек қаһарман тағы бірде басқа қырынан суреттеледі. Көңілі босайтын, 

көңілшек, ақкөңіл адам бейнесінде танылады. 

Көзіне жас құйылып кетті. Дауытайын деп еді, дауысы шықпай, көмейі бүлкілдеп, 

мұрыны суланып бара жатқанын сезді де, ат үстінен еңкейіп мұрнын дың еткізіп бір 

сіңбірді. Сәлден кейін Судыр Ахмет жалым үйдің төрінде отырды, екі тізесінде екі 

баласы көңілді-ақ. 

Екіжүзді Ахметтің образын жазушы қимыл әрекеті арқылы шеберлікпен суреттеп 

бере алған. Жалаң баяндамай шынайы сурет арқылы бітім болмысын толық аңғартады. 

Осал екенсің! Бәсе, біздің қатын бас пайдасын білсе керек еді. Ау, үй шаруасын 

артымда сен бітірсең, түз шаруасын менен қалмайды. Осы сапардан мен де қармақты 

талай жерге салып келдім. Алғаным да бар, алмағаным да бар. Бірақ, қатын тұра тұр... 

түбі бір қарық қылам. Әлгі ала қоржын қайда?-деп Судыр Ахмет ірге жаққа қолын 

созды. 

Құрғақ уәдемен қатынын алдап отырған Судыр Ахметтің айлап жоғалып кеткенін 

азын аулақ ұсақ түйекпен жуып-шайған кейпін көреміз. Түз жұмысын бірідім деуі де 

жалған сөзі екені көрініп тұр. 

Судыр Ахметтің екіжүзділігі, тынымсыз, мазасыздығы туыстарына жасаған 

қылықтары арқылы да беріледі. Ағасының үйіне барып, төрге көрпе салғызып отырып 

алуы, бөтен кісі болса, үй ішіне әмір беріп басқарып отырған адамның кейпіне енуі, 

інісіне қамқоршы бола қалып «Қабенжан» деп асты-үстіне түсуі – Судыр Ахметтің бөтен 

адамға ер мінезді, кішіге құрмет көрсететін, ағасына жанашыр іні ретінде көрсеткісі 

келетін аяр адам екендігін танытады. 

Балаларын кәмпитпен алдап, қамқоршымсыған әке Ақбалаға шәй, кәмпит апарып 

бер деп мүсіркеуі де екіжүзді Ахметтің қайырымды болып көрінгісі келген әрекеті. 

Еламанның Сібірге жер айдалып кеткенін білетін Ахметтің Ақбаланың қытығына 

тиюуі, «жаман балықшылардан тәуірі сол» деуі де - оның жағымсыз келбетін танытады. 

«Ол енді су түбіне кеткен адам ғой. Иманды болсын, пақыр! Өзін жақсы көруші едім. 

Өзін жақсы көруші едім. Дұғама жиі кіргізетін болып жүрмін,-деп Судыр Ахмет көңілі 

босап, көзіне жас алып отырды да, әйеліне шыға тұр деп ымдады. 

Судыр Ахметтің құмалақ ашуы да оның мінезін көрсетеді. Қу, айлакерлігін жазушы 

қаһарманының қимыл-әрекеттері арқылы сипаттап, оның мінез қырларын ашады. Судыр 

Ахмет мінезін көрсетуде қимыл-әрекетті суреттеудің ұтымды тәсіл екенін байқаймыз. 

Мәселен, 

Судыр Ахмет құмалақты алғашқыда әспеттеп, төрге жайған ақ тоқымға салып 

еді, соңғы жолы төр алдында жатқан жыртық алашаға қырық бір құмалақты құр 

шашып жіберді. Судыр Ахмет салған жерден суырыла жөнелген жоқ, бес тал сақалдың 

ұшын тістеп, көзін тас қып жұмып алып еді, Қарақатынның зәресі ұшты. 

Әспеттеп, деген сөз кейіпкердің қимыл-қозғалысын өзгешелеп, үстеме бояу қосып, 

ерекшелендіре түскен. Сол жыртық алашаға қырық бір құмалақты құр шашып жіберді 

сөзін де қаламгер ұтымды қолданған. Кейіпкердің алғашқы кездегі қылығымен кейінгі іс-

әрекетінің сәйкессіздігі арқылы оның мінезін де қамтып көрсеткен. 
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Судыр Ахмет те қу, айлакер болғанымен, ол кер жалқау, бос жүргенді ұнатады. Бала-

шағасына еңбекпен нан табудың орнына баласына алақан жайғызып, дайын асты ала 

салғысы келеді. Қазан асқан үй аңдыған тілемсек бейне. 

Мысалы, «Судыр Ахмет қазан көтеріп жатпаған үйде отыруға ықылассыз. 

Дастархан жиналар-жиналмастан-ақ: 

- Ал!... Ал, кеттік!-деп шекпенінің екі етегін қағып, елден бұрын түрегеледі. 

Өз қара басының қамын ойлаған Судыр Ахмет әр нәрсені сылтауратып жұмыстан да 

басқа іс-әрекеттерден қашқалақтап жүреді. Оның күннің ыстығында үйде жатып, әйелін 

жұмсауы да кер жалқаулығын, әйеліне жаны ашымайтындығын көрсетеді. Кейiпкердiң 

қac-қабағын, өңiн, жүзiн, қалпын суреттеу арқылы мінезі ашылады. «Портрет - 

кейiпкердің тек сырт пiшiн тұлғасы сияқты боп көpінгенмен ол мінез-құлықты, іc-

әрекетті, характерді де қамтиды. Кейiпкердiң жүрiс-тұрысынан, әдетiнен, бет пiшiнiнiң 

құбылысынан да адамның iшкi сарайы, жан күйi сезiлiп тұрады. Әлiмсақтан белгiлi бiр 

ақиқатты қайталасақ - портрет қатып қaлған тас сурет емес, адам пiшiнiнiң, тұлғасының, 

мiнез-құлқының жанды көpiнici» [1, 174б.].  

Мысалы, Судыр Ахмет бүгін де бір сылтау тауып, өзінің орнына әйелін жіберді; 

оған қысылған жоқ; қайта соның дұрыс болғанын күн ысыған соң білді. Түс кезіндегі 

шыжыған ыстықта сыртқа шыға алмай салқын үйде жаны рахат тауып жатыр еді. 

Сол үстіне Тәңірбергеннің бір жігіті келді. Екеуі оңаша үйде азырақ күңкілдесті де бір 

пәтуаға келгендейтез-тез түрегелді. Көңілге болмаса Судыр Ахмет алар аңын көргендей, 

ұры тышқан көзі ойнақшып кетті. 

Автор кейiпкердің сырт келбетiн олардың өзіндік ерекшелiктерiн, сондай-ақ мiнез-

құлықтарын даралап портретi арқылы көрсете алған. Кейiпкерлердің алуан түрлi сезiм 

дiрiлi, психикалық, эмоциялық жай-күйi бет өзгерiсi, қимылы мен iс-әрекеттерiн суреттеу 

арқылы ашылады. Көзін суреттеу арқылы ішкі сезімін астарлайды. Ұры тышқан көзінің 

ойнақшуы Судыр Ахметке пайдалы бір іс-әрекеттің алдағы уақытта орындалатындығынан 

хабардар боламыз.  

Ә.Нұрпейісов кейіпкерінің iшкi сезiмiн, көңiл-күйiн, сыртқы дене мүшелерiмен 

байланыстыра суреттейдi. Сол арқылы қаһарманның эмоциялық жан-күйiн, мiнезiнiң бiр 

қырын айқындайды. «Кейiпкердің сырт пiшiнi негiзiнен оның образын жасау процесiнде 

айқындалып отырады. Ол туындыдағы жалпы уақиға арқауымен, эпизодтардың өзара 

өрiлy, өрбу ерекшелiгiмен белгiлi бiр стильдiк мақсатта жанастырылады» [2, 143б.]. 

Судыр Ахмет пайдалы іс жасай қалса, үлкен дүниені тындырғандай маңғаздана 

қалады. Мысалы, Олжалы қайтқан күні Судыр Ахмет өзін тежемей лепіріп, шалқып 

отырады: 

Қатын, тарықпа! Құдай қаласа оразаның тұсында өзіңе қыстық азығыңды жиып 

берем. Тек ерте бастан күтініп, қаптарыңды әзірлей бер. 

Енді бірде Судыр Ахмет бір күн жиде шабуға барады. Жиде шапқан күнгі іс-әрекеті 

де күлкілі. 

Осы жидені үш күн шауып, төртінші күнні шаққа құлатты. Бұл күні үйіне тау 

жыққандай болып, көйлегіне сыймай келді.ауыл шетіне кіргеннен –ақ әйеліне дауыста: 

- Бибіжамал! Уа, Бибіжамал! - деп торы атты қаттырақ тебініп дүбірлетіп 

желіп келді. 

Судыр Ахметтің мақтаншақтығы анық көрінеді. «Белгiлi бiр жaғдайдаға қатысты 

кейiпкердің сырт тұлғасының өзгерiсiн, қимылын суреттейтiн портрет түpi портрет 

ситуация болып табылады. Бір сәттегі кейіпкердің сипаты арқылы психологиялық жай-

күйлерi сипатталады. Экстралингвистикалық жағдайдың қаһарманға әсері, кейіпкердің 

ішкі жан дүниесі, олардың сыртқы кecкiн-келбетi арқылы беріледі» [3]. 

Судыр Ахмет құмалақты алғашқыда әспеттеп, төрге жайған ақ тоқымға салып 

еді, соңғы жолы төр алдында жатқан жыртық алашаға қырық бір құмалақты құр 
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шашып жіберді. Судыр Ахмет салған жерден суырыла жөнелген жоқ, бес тал сақалдың 

ұшын тістеп, көзін тас қып жұмып алып еді, Қарақатынның зәресі ұшты. 

Судыр Ахметтің өтірікті шындай етуде барлық қимыл –әрекеті арқылы қоса өрілген. 

«Әдебиеттегi портреттің өзгешелiгi, мысалы суретшi бояумен кecкiндeгeн 

портреттен айырмасы ол адамның бет-әлпетiн, кейпiн тұтас бейнелемей, көбiнесе 

жекелеген ерекшелiктер, есте қаларлықтай сипат белгiлер, көркемдiк детальдар арқылы 

көрсетедi. Суретшi жасаған портретте адамның бет-пiшiнiне, өң-шырай, келбетi қалайда 

бүтiндей ашылады, ал әдебиет шығармасында портрет бояумен емес сөзбен 

мүсiнделгендiктен, кейiпкердің бет-пiшiнi, кecкiн – келбетi суреттелген жеке сипат 

белгiлерi негiзiнде ойша толықтырылып, көзге елестетедi» [4, 240б.]. 

Мысалы, 

Судыр Ахметтің күйі тайып бара жатқасын, достың наразылығына қарамай, 

Мөңке оны өздерінің селбесіне алып, өзектің шөбін бірлесіп шаппақ болған-ды. Онысынан 

пайда таппады. Судыр Ахмет бір бауыр жерге дейін алым-берім істеді де, белі 

шойырылып отыра кетті. Тым құрыса өзгелердей кісі бойы көк құрақтың шетіне түсіп, 

қою-сұйығын араластыра шаппай, бітіктерін теріп, арамдап шапты. 

Судыр Ахметтің осы іс-әрекетінен достарының қарсыласқанына қарамастан серік 

етіп алған Мөңкенің жақсылығын осылайша ақтаған Судыр Ахметтің ұятты білмейтін 

жалқау, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргенді қалайтын сүйкімсіз қылығы жария 

болады. 

Біреудің басына түскен іске күлегіш, мұқатуға даяр тұрар тағы бір ұсқынсыз мінезі 

оның Райды мұқатпақ болған жерден байқалады. Қызынан айырылған Райды мұңды 

жүзіне мысқылдайқарауы, тілі қышып кекткісі келуі, Кәленнен бата алмауы Судыр 

Ахметтің жалтақ, жасқаншақ мінезін де ашады. Жазушының адамды тануында, портрет жасау 

әдісінде ұзақ сүре баяндаушылық жоқ. Қысқа жасалған портреттік суреттеудің өзінен характер 

танылып қалады. 

Судыр Ахметтің құмалақ ашуы да оның мінезін көрсетеді. Қу, айлакерлігін жазушы 

қаһарманының қимыл-әрекеттері арқылы сипаттап, оның мінез қырларын ашады. Судыр 

Ахмет мінезін көрсетуде қимыл-әрекетті суреттеудің ұтымды тәсіл екенін байқаймыз. 

Мәселен, 

Судыр Ахмет құмалақты алғашқыда әспеттеп, төрге жайған ақ тоқымға салып 

еді, соңғы жолы төр алдында жатқан жыртық алашаға қырық бір құмалақты құр 

шашып жіберді. Судыр Ахмет салған жерден суырыла жөнелген жоқ, бес тал сақалдың 

ұшын тістеп, көзін тас қып жұмып алып еді, Қарақатынның зәресі ұшты. 

Әспеттеп деген сөз кейіпкердің қимыл-қозғалысын өзгешелеп, үстеме бояу қосып, 

ерекшелендіре түскен. Сол жыртық алашаға қырық бір құмалақты құр шашып жіберді 

сөзін де қаламгер ұтымды қолданған. Кейіпкердің алғашқы кездегі қылығымен кейінгі іс-

әрекетінің сәйкессіздігі арқылы оның мінезін де қамтып көрсеткен. 

Мысалы, «Судыр Ахмет қазан көтеріп жатпаған үйде отыруға ықылассыз. 

Дастархан жиналар-жиналмастан-ақ: 

- Ал!... Ал, кеттік!-деп шекпенінің екі етегін қағып, елден бұрын түрегеледі. 

Автор кейiпкердің сырт келбетiн олардың өзіндік ерекшелiктерiн, сондай-ақ мiнез-

құлықтарын даралап портретi арқылы көрсете алған. Кейiпкерлердің алуан түрлi сезiм 

дiрiлi, психикалық, эмоциялық жай-күйi бет өзгерiсi, қимылы мен iс-әрекеттерiн суреттеу 

арқылы ашылады. Көзін суреттеу арқылы ішкі сезімін астарлайды. Ұры тышқан көзінің 

ойнақшуы Судыр Ахметке пайдалы бір іс-әрекеттің алдағы уақытта орындалатындығынан 

хабардар боламыз.  

Судыр Ахмет құмалақты алғашқыда әспеттеп, төрге жайған ақ тоқымға салып 

еді, соңғы жолы төр алдында жатқан жыртық алашаға қырық бір құмалақты құр 

шашып жіберді. Судыр Ахмет салған жерден суырыла жөнелген жоқ, бес тал сақалдың 

ұшын тістеп, көзін тас қып жұмып алып еді, Қарақатынның зәресі ұшты. 
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Судыр Ахметтің өтірікті шындай етуде барлық қимыл –әрекеті арқылы қоса өрілген. 

Мысалы, 

Судыр Ахметтің күйі тайып бара жатқасын, достың наразылығына қарамай, 

Мөңке оны өздерінің селбесіне алып, өзектің шөбін бірлесіп шаппақ болған-ды. Онысынан 

пайда таппады. Судыр Ахмет бір бауыр жерге дейін алым-берім істеді де, белі 

шойырылып отыра кетті. Тым құрыса өзгелердей кісі бойы көк құрақтың шетіне түсіп, 

қою-сұйығын араластыра шаппай, бітіктерін теріп, арамдап шапты. 

Судыр Ахметтің осы іс-әрекетінен достарының қарсыласқанына қарамастан серік 

етіп алған Мөңкенің жақсылығын осылайша ақтаған Судыр Ахметтің ұятты білмейтін 

жалқау, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргенді қалайтын сүйкімсіз қылығы жария 

болады. 

Сонымен, жазушы кейіпкерінің әр қилы дене қозғалысы, дене қалыбы, ишаралармен 

көп нәрсенің мән-жайын ашып бере алған. Жазушы туындыларында бейвербалды 

амалдарды кеңінен пайдалана отырып, шығарманың әдеби құнын жоғары деңгейге 

жеткізген. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье анализируются особенности невербальных подходов и их стилистических функций 

в романе А. Нурпеисова «Кровь и пот».  

 

RESUME 

 

In the article the author analyses the peculiarities of non-verbal approaches and their stylistic 

functions in the novel of A. Nurpeyissov «Blood and sweat». 
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Аннотация 

Мақалада бейнелеу өнерінің бір қыры – 

телеоператордың телепортрет жасаудағы 

шеберлігі анықталады. Радиода мінез-құлықтың 

құпия сырлары ашық көрсетілмейтін болса, 

телевизияда ондай мінезді жасырып ұстай 

алмайсың. Өкінішке орай, бірқатар 

телекөрсетілімдерімізде барлық кейіпкерлер 

ұнамды қасиеттерімен көріне бермейді. Әртүрлі 

адамдардан сұхбат аламыз, оны түрлі 

тележүргізушілер жүргізеді. Осы жерде 

оператордың бейненің жағымды ауқымын аса 

сезімталдықпен таңдауына тура келеді. Мақала 

осы бір жайтты тереңірек ашады. 

Түйін сөздер: телепортрет, телесюжет, 

экрандағы бейне, план, деректі фильм. 

 

 

Жанр – форма мен мазмұн бірлігі арқылы 

негізі қаланған көркем шығарманың типі. Ол 

шығармашылықтың көптеген саласына – көркем 

әдебиетке, журналистикаға, фото және сурет 

өнеріне, театр және кино туындыларына да тән. 

Осылардың ішінде телевизия өнерінде жанр 

заттың бейнесін әр қырынан түсірудің негізінде 

қалыптасты: олар телепортрет, теледебат, 

телерепортаж, телесұхбат, телеэтюд, телешоу т.б. 

болып түрлене береді. Қазіргі кезде телевизия 

жанрлары іштей модернизациялауға, яғни 

түрленуге ұшырауда. Олардың басқа өнер 

салаларымен бірігуі, өзара ықпалдасуы 

байқалады. 

Кино мен телевизияда белгілі дәрежеде 

сурет өнерінің портрет, пейзаж, интерьер, 

натюрморт сияқты жанрлары қолданылып жүр. 

Көлемді телетуындыларда көп адам қатысқан 

көріністер, күрделі инженерлік-пиротехникалар 

арқылы жанрлардың жаңаша типпен байығанын 

сеземіз. Тележанрлардың ішінде, әсіресе, 

портреттің жөні бөлек. Себебі мұнда адам 

образы әртүрлі пішінде, оператордың түрлі 

планда түсірген шеберлігі арқылы жан-жақты 

көрініс табады. 

Театр, кино, телевизияда адам көркем 

шығармадағыдай сюжеттің басты кейіпкері 

болып табылады. Шығарманың негізгі идеясын 

көрерменге сол адам жеткізеді. Туындыда 

айтылған ой, автор идеясы осы кейіпкер арқылы 

көрермен жүрегіне жол табады. Ал оның жанды 

бейнесін оператор камерасы арқылы түрлендіре 

жеткізу тіпті маңызды болмақ. 
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Телесюжетте басты кейіпкердің мінез-құлқы, оның іс-әрекеті әр қырынан әртүрлі 

көзқарастар арқылы қабылдануы мүмкін:  

1. Кейіпкердің сын-келбетіне, оның мінез-құлқына, іс-әрекетіне автордың көзқарасы 

тарапынан баға берілуі. 

2. Басты кейіпкер туралы екінші бір кейіпкердің баяндауы. 

3. Басты кейіпкердің өзіне-өзі баға беруі. 

4. Кейіпкерге телеоператор түсірілімі арқылы баға берілуі [1]. 

Кейде оператордың ішкі шығармашылық толғаныстары басты кейіпкерге берілетін 

бағаны толықтыруы да мүмкін. Бұл оның өзі туралы және басқа кейіпкерлер туралы 

мәліметін байыта түседі. Нәтижесінде туындының басты қаһарманы туралы белгілі бір 

көркем портрет пайда болады. 

Экрандық өнерде басты кейіпкердің сан қырлы бейнесін жасау үшін әртүрлі тәсілдер 

қолданылады: ол автор баяндауы арқылы, кейіпкердің өзі арқылы және басқа 

қатысушылар арқылы атқарылуы мүмкін. Дегенмен, осылардың ішінде оператор жасаған 

телебейне айрықша рөл атқарады. Әрбір қатысушының өз пікірі, өз көзқарасы болуы 

мүмкін, дегенмен сол көзқарас пен ұстаным телеоператор ұсынған байламды 

толықтырады. Мысалы: басты қаһарман (егер ол көрікті адам болса) өзінің көркем 

бейнесімен айналаға әсер етеді, сол әсемдікке сүйсінген басқа кейіпкерлер де бойларын 

эфирде тіктеп ұстап, телесюжет маңызын ашады. Мұны біз «Сен сұлу» бағдарламасының 

кейіпкерлерінен анық байқаймыз. Осылардың барлығының өзара үйлесімі арқылы 

оператор әртүрлі көзқарастардың жиынтығын сомдап, нәтижесінде басты қаһарманның 

біртоға емес, сан қырлы бейнесі жасай алады. Жалпы реалистік шығарманың кейіпкерлері 

бір қырынан ғана көрінеді, тек қана біржақты ақ бояудан жасалады десек, қателесеміз. Әр 

адам жақсы және жаман кейіптердің қарама-қайшылығынан тұрады. Аталған 

қаһармандардың шығармада қай қырынан бейнеленетіндігі оператор үшін маңызды 

болмақ. Көптеген көріністерді түсіру барысында қаһарманның көрерменге әсер ететін 

көркем бейнесін жасау, оның өмірдің әртүрлі жағдайындағы әлеуметтік-психологиялық 

сипатын ашу және оларды телетүсірілімде нанымды дәлелмен шығару – оператордың 

алдына қойылған негізгі міндет.  

Қалай болғанда да, телепортрет жасау техникасы оператордан қыруар жұмысты 

талап етеді. Ол түсірілім алаңын таңдаудан бастап, кейіпкердің көркем бейнесін жасауға 

дейінгі қыруар шаруаны қамтиды. Адам бетінің пластикалық үйлесімін көрсетудің де 

өзіндік күрделілігі бар: оның көз жанары, бет-пішін ерекшелігі – түсірілім нәтижесін бере 

алады. 

Оператордың негізгі міндеті – басты қаһарманды экранда бейнелі етіп шығару, оның 

шынайы кескін-келбетін таныту. Композициялық шешім арқылы портреттік кадрларды 

орайы келгенде орта және ірі планда алмастыра көрсету – оператордың талғампаздық 

жұмысының негізі болып табылады. 

Адамның бет пішіні – түстік палитраны айқындайды, сонымен қатар барлық 

көріністің колористік композициясын жасайды. Кейін олар монтаждалған кадрды көру 

нәтижесінде толықтай қалыптасады.  

Егер орта және жалпы пландағы түсірілімнің біріндегі түс бұзылып кетсе барлық 

эпизодтың колористік бірлігі бұзылады. Бұл әсіресе көп камералы түсірілімде байқалады. 

Әртүрлі камерамен түсірілген түсірілімдегі түстің айнып кетуі – бір түстен екінші түске 

ауысқан кезде жиірек ұшырасады. Әртүрлі камерамен түсірілген түсірілімдер, әсіресе, 

монтаж жасағанда қиындыққа ұрындырады. Түрлі камера арқылы түсіріліп, әрқалай 

монтаждалған эпизодтың барлығында да адамның бет-бейнесінің түрліше болып өзгеріп 

кетпеуі оператор үшін маңызды болмақ. Орта планда «суық» түспен түсірілген 

кейіпкердің портреті жалпы планда «жылы» түспен қайта монтаждала түсірілгенде де 

қалыпқа келмеуі мүмкін. Бұл оператор жұмысының жарамсыздығын көрсетеді. 
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Экранды портрет – кейіпкер бейнесінің көркемдік жиынтығын құрайды немесе 

деректі туындыдағы өмір көрінісінің бір шынайы үзігін білдіретін жинақтық портреті 

болып табылады. Бұл бейнені жасауда кейіпкердің сыртқы кескін-келбеті үлкен рөл 

атқарады: мұнда оның қимыл-әрекеті, сыр-сымбаты маңызды болып келеді. 

Бейне көптеген портреттердің үйлесімі арқылы қалыптасады. Статикалық кадрмен 

түсірілген түсірілімдердің сюжетті-монтажды композициясының бейнені 

қалыптастырудағы өзіндік орны бар: олар динамикалық мизансцена арқылы біріктіріледі 

де, әртүрлі ауқымда түсірілген бірнеше портреттер енеді. 

Жоғарыда келтірілген гипотетикалық мысалдағыдай, егер біз бірнеше қаһарманның 

бір-біріне ұқсамайтын бірнеше сюжет-портретін жасағымыз келсе және олардың әртүрлі 

өмір жағдайындағы бейнелерін сомдауға талпынсақ, онда оператор сол қаһармандардың 

ешкімге ұқсамайтын әрекеті арқылы көркем бейне жасауға тырысуы керек.  

Портретті түсіру кезінде операторға суретті жұмсартып түсіретін оптиканы қолдану 

міндетті емес. Кейде бір кадрда кейіпкердің беті көлеңкеде, қолы жарықта қалып қоюы 

мүмкін. Орта планды түсірілім кезінде кейіпкердің қолы кадр сыртында қалып қоятын 

жағдайлар да кездеседі. Ондайда оператор кейіпкердің психологиялық күйін толық 

бейнелей алмайды.  

Беттің қимыл-пішіні арқылы да негізгі ойды беретін жағдайлар да жиі ұшырасады. 

Мысалы, «Ән-жұмбақ» тележобасында ән әуенін іздеген қатысушы кейіпкердің бет жүзі 

мен көз жанарының әрекеті оның қуаныш пен күдігін, ойынға тұтастай берілген кейпін 

аңғартатынын оператор әдемі көрсетіп отырады. 

Егер экранның орта шеніне орналасқан бір штрих адамды назар аударуға итермелесе 

– ол түсірілімнің басты нүктесі екенін білдіреді, сол арқылы сюжетте драмалық бір 

шиеленістің бар екені сезіледі. 

Ірі планды алғанға дейін біз басты кейіпкермен етене таныс болып үлгереміз, 

онымен үнемі қатар өмір сүргендей әсерге бөленеміз. Дегенмен бұл басты қаһарманды 

басқа кадрлардан ерекшелеп алуға себеп болмайды. Назар түсетін бағытқа ұмтылу үшін 

міндетті түрде кадр ішінде бос кеңістік берілуі керек. Көрерменнің назары түсетін бағытқа 

қарама-қарсы монтаждалған кадр көрсетілуі керек: міне, сол кадр көрерменге мағыналық 

түсініктеме береді. 

Адамның көзі бағытталған тұста экранда адамның немесе басты кейіпкердің 

көрермен арқылы тоқайласатын негізгі көрінісі болуы мүмкін. Бұл оператор үшін үнемі 

назарда ұстар басты ілік болмақ. 

Өте ірі план, С.Эйзенштейннің сөзімен айтқанда, көрерменге басты қаһарман туралы 

сенім ұялатуға негіз бола алатын түсірілім түрі. Бірақ мұндай ауқымда түсіру жақын 

орналасқан көрініске көрермен назарын бөліп, пішіндік және артқы қапталдан түсірілетін 

жарық эффектілерін көрсетуге кедергі жасайды. 

Портретте сомдалатын кескінге қарағанда фонның контрасты болғаны жөн. Басқаша 

айтқанда, адам бетіндегі жарық пен көлеңкенің ортасындағы контрастылыққа қарағанда 

фонның көлеңкесі мен жарығы арасындағы өтпелі бейнелер жұмсақ болуы керек. Сонда 

ғана кеңістіктің ауқымын сезіне аламыз. Деректі фильмдерде адам әртүрлі жағдайда 

көрсетіледі, оқиғаға байланысты құбылып отыратын жағдайлар да бар. Осындайда 

оператор фон мен кейіпкер арасындағы үйлесімділікті тапса, ол үлкен жеңіс. Кейіпкер 

айналадағы әртүрлі жағдайлармен үйлеспеуі мүмкін, ол тек көркемдік шешім 

қарастырылған жағдайда ғана әсерлі бола алады. Қысқа фокусты оптикамен түсірген кезде 

жоғарғы және төменгі ракусты абайлап қолданған жөн, бұл көп жағдайда беттің тепе-

теңдігін бұзады. 

Орта және ұзын фокусты оптикамен түсірілген портрет өте көркем шығады, оның 

фоны дәл, бейне әсері пластикалық болып шығады. Тіптен орта планда түсірілген 

адамның сұлбасы екінші ауқымда түсірілгенде де бірінші ауқымдағы адамдарға қарағанда 

сенімдірек шығады.  
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Ол үшін объективтің тетігін барынша ашып қойып түсіруге тура келеді. Объективтің 

диаграммасын f=1:2, f=1:2,8 өлшемімен ірі және орта планда алғанда ғана жақсы нәтижеге 

қол жеткізуге болады [2]. 

Ертеде бір неандертальдық тау үңгірінде жанған алаудың жанында отырып, 

болашақты көрмек ниетпен қабырғада қозғалып тұрған өз көлеңкесін шоқтың бір 

түйірімен ұрып пішінін жоймаққа талпынған екен. Бұл сол замандағы өзінің және өзге 

замандастарының солқылдақ бейнесін ұрпақтарына білдірудің тамаша көрінісі еді. Өзін 

және айналаны үнемі біліп отыру адамға тән қасиет. Бірақ мұны ұрпақтарына сурет 

бейнесінде қалдыру өнер туындылары арқылы ғана жүзеге аспақ. Суретші қылқаламынан 

туған кез келген портрет қабылдануы бойынша субективті болып табылады, кейде 

суретші оны түпнұсқаға жақындата жеткізуі де мүмкін. Сондықтан да көптеген 

суретшілер салған портреттер қоғамның өзіндік көрінісін білдіріп, замандастарының 

жиынтық бейнесін жасай алады.  

Бірақ мүсін мен сурет туындылары статикалық өнер ғана. Бұл мағынада кино мен 

теледидар анағұрлым көркемдік композиция жасай алады. 

Репортажды портрет. Деректі фильм түсіріп жүрген оператордың репортаждық 

портреттер түсіруі оның еңбегінің ең бір қиын саласына жатады. Өйткені мұндағы оқиға 

уақыт кезеңіне байланысты әртүрлі кеңістікте дамиды. Оны кідіртуге, тоқтатуға немесе 

қайталауға болмайды. Бұл жерде оператордың шеберлігі қажет: шектеулі уақыт ішінде ол 

оқиғаның өрбуін негізіне қарай «қиындатып», формасына қарай көркемдеп, қажетті кадр 

жинақтай алады. 

Хроникалы түсірілімдер өмір ағысындағы оқиғаларды қас қағым сәтте түсіруге 

тәрбиелейді, шығармашылық шешімді жылдам қабылдауға үйретеді, аяқ астынан 

монтаждық түсірілімдерді құрастыруға жол ашады, көркем үлгідегі түсірілімнің ең жақсы 

нүктесін табуға жәрдемдеседі. Кадрдағы адам өзін міндетті түрде шынайы әрі табиғи 

ұстай білуі керек, ол түсіріп жатқан камераны тіптен елемеуі тиіс. Мұндай жағдайда адам 

өзін еркін сезіне алмаса «жабық камера» тәсілі қолданылуы мүмкін. Кейіпкер камераны 

тіптен көрмегені дұрыс. Камераны әбден еті үйренген, техниканы елемейтін кейіпкерге 

ғана қолданған абзал. 

Телерепортажды түсіру барысында бұрыннан мәлім жанр талаптары қолданылады: 

кадр тепе-теңдігінің сақталуы, кадрдағы негізгі композициялық-мағыналық 

ерекшеліктердің айқындалып тұруы, басы артық алаңдататын деталдардың болмауы, 

портретке түсетін тұлғаның кескін-келбетінің қалыпты болуы т.б. 

Қаһарманның ербеңдеген қолы бізге оның бет пішінінен, айтар сөзінен де мол 

ақпарат беруі мүмкін. Кейде экранда сыртқы бет-келбетінде ешқандай ерекшелігі жоқ 

адам күрделі түсірілімде камера алдында өте сенімді отыруы мүмкін, «қалай өзіне-өзі 

сенімді» деп режиссердің өзі таң қалады. Оператор кенеттен әлгі «сенімді» адамды ірі 

планда жақындата көрсетеді, сонда біз оның бет жүзінің емес, ербеңдеген қолының «сенім 

ұялатып» тұрғанын байқаймыз.  

Репортажды портретте композиция еркін өрбиді: кейіпкерлердің, фонның өзгермеуі 

композиция еркіндігіне ықпал жасайды.  

Репортажды түсірілімде оператордың шеберлігі барынша сарқа пайдаланылады. 

Мұнда оптика, жарық беретін құралдар да жоғары дәрежеде қолданылады. 

Заттың сұлбасын бейнелеген репортажды түсірілімде бейтарап – сұр фильтрлер 

нәтижелі қолданылады, ол объективтің тетігін барынша ашып қойып түсіруге мүмкіндік 

береді де, оптикалық көріністің жақсы нәтижесін бейнелеп алуға жол ашады. 

Интеръердегі жасанды және табиғи жарық арқылы портрет түсіргенде оператордың 

алдына бірнеше міндеттер қойылады: біріншіден, интереръердің өзі фон секілді барынша 

табиғи тартымды болғаны жөн, кейіпкердің өзі бұған барынша қызығып, оның құрамдас 

бір бөлігіне айналып кетуі тиіс; екіншіден, интеръер мен адамға түсетін жарықтың өте 
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көркем болғаны абзал, ол түсірілген сұлбалардың көлемін, түр-түсін анық көрсетумен 

бірге адамның да ішкі психологиясын аша алады. 

Табиғи жарық кезінде терезеден түскен сәуле адамның жүзіндегі жарық пен 

көлеңкенің контрастылығын тудырады. Сондықтан мұндай түсірілімде көлеңкені 

жарықтандыруға тура келеді. Мұны жарық беретін шамдардың көмегімен орындауға 

болады: қуаты 5500К мөлшеріндегі жарық бергіш құралдар бұған қолайлы. Жасанды 

жолмен берілген жарық әсерлі болуы тиіс, өйткені ол интеръерді жарықтандырумен қатар 

портретті түсіру кезінде де кеңінен қолданылады.  

Ұнамды және ұнамсыз қызығушылықты тудыратын портреттер. Барлық адамдар 

өздеріне таныс жандарды сүйкімді, ал бейтаныс кісілерді сүйкімсіз деп екіге бөледі. Ал 

кино және телевизия өнерінде бұл түсінік төмендегі синонимдермен алмастырылады: 

ұнамды, қызығушылық тудыратын адам немесе ұнамсыз, қызығушылық тудырмайтын 

адам. Бірде-бір режиссер ұнамсыз актерге ұнамды кейіпкерді бермейді. Ал ұнамды адамға 

ұнамсыз кейіпкердің рөлі тапсырыла береді. Мұндай фактіні көрермен аңғармайды және 

ол сюжеттің жұмбағы болып қала береді. 

Көрсетілімдерде тележүргізушілерді дұрыс таңдау – табысқа жетудің бірден-бір көзі. 

Мәселенің күрделілігі мынада: тақырыптың негізгі идеясының ұнамды кейіпкердің 

ауызымен айтылуында. Егер осы идеяны дәл сол қалпында жұртты тартпайтын ұнамсыз 

кейіпкер жарияласа, көрермен оған сенбес те еді. Мұндайда барлық еңбек босқа кетеді. 

Деректі туындыларды ірі планда көрсеткенде кадрдағы титімдей ақаудың өзін жасырып 

қала алмайсың. Олар көзге бадырайып ұрып тұрады. «Ақ көңілдің аты арымайды, тоны 

тозбайды, арамзаның қулығы көзінен білінеді» деген мәтел осыдан қалса керек. 

Бейнелеу өнерінің кез келген саласында мінез-құлықтың құпия сырлары ашық 

көрсетілмейді, ал кино мен телевизияда ондай мінезді жасырып ұстай алмайсың. Өкінішке 

орай, біздің көрсетілімдерімізде барлық кейіпкерлер ұнамды қасиеттерімен көріне 

бермейді. Әртүрлі адамдардан сұхбат аламыз, оны түрлі тележүргізушілер жүргізеді. Осы 

жерде оператордың бейненің жағымды ауқымын аса сезімталдықпен таңдауына тура 

келеді.  

Режиссерлер ірі планды түсірілімдерді жиі таңдайды, бірақ мұндай ауқымның оның 

кейіпкерлерінің кемшін тұстарын көрсетіп қоятынын олар байқай бермейді. Әсіресе бұл 

ән салатын әртістерді түсіргенде өте маңызды болмақ. Ән айтқанда оның бетіне күш 

түседі, мойындары жиырылады, ауыздары ерекше кең ашылады. Сондықтан ірі ауқымды 

түсірілімдерден гөрі орта ауқымда түсіру мұнда оңды нәтиже бермек. Ал көрерменге 

өзінің сезім сырларын тыңдап отырып-ақ жақсы жеткізетін, тек қана тыңдаушы болып 

отырған кейіпкер кейпі қызығырақ көрінеді. Бұл түсірілімнің режиссерлік шешіміне еш 

нұқсан келтірмейді. 

Жалпы, портрет жанрының ерекшелігі телевизия үшін студиялық жобаларда 

маңыздырақ ашылады. Сондықтан операторлар студиялық түсірілімдерде бұл жанрға 

көбірек иек артып жатады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы в операторском искусстве: операторы вместе с 

журналистами создают портреты различных героев телесъемок, поэтому они должны иметь 

чувство меры при выборе того или иного изображения крупным планом.  

 

RESUME 

 

Not all the heroes of our TV shootings have positive charm. We do make a portrait of a wide 

variety of people with a variety of operators working with journalists. Here it is very important for the 

operator to have a sense of measure when selecting a particular size of the image.  
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Қазақ-ағылшын 

тілдеріндегі «Әйел», 

«Ер адам» гендерлік 

концептілерінің 

ұлттық 

ерекшеліктері 
 
 

Аннотация 

Әр ұлттың концептілер жүйесін 

дүниетаным құндылықтары құрайды. Қазақ 

және ағылшын халықтарының этностық 

дүниетанымы мен ұлттық-мәдени 

ерекшеліктерін «Әйел», «Ер адам» 

концептілерінен аңғаруға болады. Автор 

мақалада қазақ-ағылшын тілдеріндегі 

фразеологизмдер мен паремиялар арқылы 

гендерлік қатынастағы концептілердің мәнін 

ашып талдайды. 

Түйін сөздер: концепт, концептуалдық 

жүйе, әлемнің паремиологиялық бейнесі, 

этнолингвистикалық мән-мағына, гендерлік 

ерекшеліктер, антропоцентристік парадигма, 

функционалды-номинативтік қызмет.  

 

 

Ұлттық тілде бейнеленген концептілер 

адамның жан-жақты әрекетін айқындайтын 

ерекше маркерлерге айналады. Әлемнің тілдік 

бейнесінің ұлттық болмысы әр этноста әртүрлі 

болуы этностың тәжірибесі мен біліміне 

байланысты, өйткені тілдік таңбалардың 

таңбалаушы қызметіне адамдардың өмірден 

көрген-білгені, көңілге түйгені негіз болады. 

Концептіге ұғым енгенімен, ол ұғыммен ғана 

шектеліп қалмайды, сөзге қатысты барлық 

ақпараттарды қамтып отырады. Сонымен бірге 

концептінің көрінісі сөз тіркесінде, түрлі 

дискурстарда, тұрақты тіркестерде, мәтіндерде 

жүзеге асады. Концепт мәдениеттің 

ментальдық ұясы болып саналады. Концептіні 

жасауға көмек беретін тілдік деректердің 

қатарына тіл бірліктерінің фразеологиялық 

және паремиологиялық қорда қолданылуын 

табу мен сипаттауды да жатқызамыз. Өзіне тән 

бейнелілігі, әлеуметтік мәнділігімен көзге 

түсетін тұрақты тіркестер әрбір халықтың 

тілдік ерекшеліктерімен қатар, арғы-бергі 

тарихы мен мәдениетінен, ұлттық дәстүрінен 

және ойлау жүйесінен, ойлау ерекшеліктерінің 

ұлттық рухани жан дүниесінен де аса мол сыр 

шертеді.  

Адамның жас ерекшелігі мен жынысына 

байланысты атаулар мен сол атауларға қатысты 

тілдік бірліктер кез келген тілдің сөздік 

қорының қомақты бір саласы. Бұлар – әрбір 

халықтың жанына жақын, рухани мәдениетінің 

сипатын дәл көрсететін лексика-семантикалық 

топ.        Мұндай        атаулар        өмірде       жиі 
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қолданылатыны белгілі. Біз адамның жас ерекшелігіне қатысты атауларды он бес томдық 

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігіне» сүйене отырып, мынадай үш топқа жіктеп алдық: 

1. Сәби - қарт 

1) Әлди, бөпе, бөбек, сәби, нәресте, бүлдіршін, балдырған, балғын, балақай, балапан, 

бала; 2) Жеткіншек, жас, жасаң, жасөспірім, жас ұрпақ, жас ұлан, жігіт; 3) Ересек, есейген, 

егде, отағасы, кексе, қақсал, мосқал, кәрі, қарт, қария, ақсақал. 

2. Ұл – ата 

1) Ұл, ұлан, бозбала, жігіт, жігіт ағасы; 2) Күйеу, күйеу бала, күйеу жігіт, әке; 3) Ері, 

күйеуі, жұбайы, жары, байы; 4) Ата, бергі ата, арғы ата, түп ата, баба; 5) Ер, еркек, шал, 

ақсақал; 6) Хан, ханзада, би, бек, бегім, бекзада; 7) Құл, құлшар, құтан, малай, жалшы. 

3. Қыз - ана  

1) Қыз, қыз бала, әйел бала, бойжеткен, қалыңдық; 2) Келін, келіншек, ару; 3) Зайып, 

жар, қосақ; 4) Әйел, қатын, ана, апа, шеше, әже, кейуана, кемпір; 5) Бибі, бике, бикеш, 

ханша, ханым; 6) Бәйбіше, тоқал, күндес, күң, күңше; 7) Жесір, ұрғашы [1]. 

Қазақ халқында бір ғана «бала» сөзінің этнолингвистикалық мағынасына 

байланысты мынадай ұғым-түсініктердің бар екендігі айқындалды: 

1) Бала – адамның бауыр еті; 2) Бала – бақыт; 3) Бала – өмір қызығы; 4) Бала – базар; 

5) Бала – әке өмірінің жалғасы; 6) Бала – байлық; 7) Бала қамы – ата-ананың мойнында; 8) 

Бала тәрбиесі – басты міндет.  

Әлемнің паремиологиялық бейнесінде «ұл» бейнесін сипаттайтын жақсы-жаман 

қасиеттер «еркек-ұл» концептісі төңірегінде жүйеленген ассоциативтік өрісін көруге 

мүмкіндік береді. Атап айтқанда: 

«Жақсы ұл» когнитивтік моделі аясы: Ұл жақсысы құрметті, Келін жақсысы 

келбетті; Қызың жақсы болса, өрісің кеңейеді, Ұлың жақсы болса, қонысың кеңейеді; 

Адам болар ұлыңның арқа-басы кең келер, Дана болар ұлыңның ақыл-есі тең келер т.б. 

«Жаман ұл» когнитивтік моделі аясы: Әкеден безген ұл оңбас, Шешеден безген қыз 

оңбас; Қыздың аңқауынан, Ұлдың жалқауынан сақта; Ит жаманы түз қорыр, Жігіт 

жаманы қыз қорыр; Жаман етікші біз таңдайды, Жаман жігіт қыз таңдайды; Арсыз 

болса – қыз қорлық, Ақылсыз болса – ұл қорлық; Үйдегі ұлың жаман болса, Есіктегі 

құлмен тең; Ұрысқақ болса – ұлың жау, Керіскек болса – келін жау т.б. [2]. 

Қазақ тіліндегі еркек жыныстыларға қатысты тілдік бірліктерді шартты түрде үшке 

бөліп қарастырамыз. Этнолингвистикалық мағыналары жағынан бұлардың ішіндегі 

өнімділері ұл, ер, әке, ата сөздері екендігі анықталды. Ұл сөзі 5, әке 7, ата 12, ал ер сөзі 

20 этнолингвистикалық мағынаға ие екендігі дәлелденді. Мәселен, «ер» сөзі мынадай мән-

мағына бере алады:  

1) Елі бардың – ері бар; 2) Ер жігіт елге бітеді; 3) Ер – ел қорғаны; 4) Ердің аты –ер 

(батыр, ер жүрек); 5) Ер – атақ-даңқымен ер; 6) Ер – қол бастар; 7) Ердің күші – білегінде; 

8) Ер қаруы – бес қару; 9) Ер қанаты – ат; 10) Ер майданда сыналар; 11) Ақыл – ердің 

қорғаны; 12) Ер – бір сөзді; 13) Ерді намыс өлтіреді; 14) Ердің екі сөйлегені өлгені; 15) Ер 

дәулеті – еңбек; 16) Ер жігітке мал бітпес; 17) Ер серігі – дос-жаран; 18) Ер – сегіз қырлы, 

бір сырлы (қарапайым, қайырымды, мейірімді, арлы, ынтымақты, епті, шыншыл, жомарт, 

мәрт, мырза т.б.); 19) Ер – қайыспас қара нар; 20) Ер – елінде сыйлы. 

«Ер адам» концептісінің құрамдас бөлігіне жататын «Жігіт» микроконцептісі қазақ 

халқының дүниетанымында жақсы жігіт және жаман жігіт деген екі түрлі категорияда 

беріледі. Ғаламның тілдік бейнесінде «Жақсы жігіт» стереотиптік үлгісін беретін мақал-

мәтелдер жігіттің батырлығын, күштілігін, қайсарлығын, іскерлігін, білімділігін, 

өнерлілігін т.б. қасиеттерін алға тартады. Бұл сөздің де кемінде он шақты 

этнолингвистикалық мән-мағынасы бар екендігі анықталды. Олар: 

1) Жігіт – ел сәні; 2) Жігіт – халық намысы; 3) Жігіт – ел қорғаны; 4) Жігіт – көпке 

ортақ; 5) Жігіт көркі – пырақ; 6) Жігіт қаруы – бес қару; 7) Жігітке жалғыздық 
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жараспайды; 8) Жігіт – жолдасымен жігіт; 9) Жігіт сында шыңдалады; 10) Жігіттің осал 

жері – әйел. 

«Жақсы жігіт» стереотиптік үлгісін танытуда мынадай қасиеттер айрықша 

сипатталады: 

Батыр жігіт: Ер жігіт үйде туып, түзде өледі; Ер жігітке өлім бар да, қорлық жоқ; 

Арыстанды арыстандай жігіт алар; Жігіттің жолбарысы жол торымайды, ел қориды; 

Жібек белбеу – белдің көркі, Батыр жігіт – елдің көркі т.б. 

Өнерлі жігіт: Жігіт сегіз қырлы, бір сырлы болсын; Жігітке жеті өнер де аз, 

жетпіс өнер көп емес; Өнерлі жігіт өрге озар, Өнерсіз жігіт жер соғар; Жігіт көркі – 

өнер т.б. 

Намысшыл жігіт: Ер жігіттің екі сөйлегені – өлгені, Емен ағаштың иілгені – 

сынғаны; Намысы бар жігіттің, нар күшіндей күші бар; Жігітке жар қымбат, Намыс 

пенен ар қымбат; Жүйрік – алысқа, Жігіт намысқа шабады т.б. 

Ақылды жігіт: Ақылды жігіт атқа да мінер, таққа да мінер; Жемісті ағаш жер 

бауырлап өседі, Жетелі жігіт ел бауырлап өседі т.б. 

Пысық, табыскер жігіт: Пайдасы бар жігіттер дария, шалқар көлмен тең, Пайдасы 

жоқ жігіттер ел қонбайтын шөлмен тең; Жігіттің іскерлігі ісінен мәлім, Жылқы 

жақсысы тісінен мәлім; Ауыл билеген аймағын билейді; Жақсы болар жігіттің 

жұмыссыз жүрген күні жоқ, Жаман болар жігіттің жұмысқа еш қыры жоқ т.б. 

Тәрбиелі жігіт: Тәрбиелі жігіт тәртіпті келер; Әдепті жігіт – сыпайы, әдепсіз 

жігіт – тұрпайы; Аталы айғыр үйірін жауға алдырмас, Ата көрген жігіт ауылын дауға 

қалдырмас т.б. 

Білімді жігіт: Сиырдың сүті – тілінде, Жігіттің құты – білімде; Білімсіз жігіт бірді 

жығады, Білімді жігіт мыңды жығады т.б. 

«Ер адам» концептісі барша халыққа ортақ концепт болғанымен, әр халықтың 

менталитетіне, дүниетанымына, болмысына орай оның концептілік өрісі айқындалып 

отырады. Еркек атаулыны сипаттауда оның жас ерекшелігі, отбасындағы орны, әлеуметтік 

орны, туыстық байланысына қарай атаулары да әртүрлі лексемалармен беріледі. Мысалы, 

«ер адам» тезаурсын түзетін ұл, ер бала, бозбала, жігіт, ер, еркек, күйеу жігіт, отағасы, әке, 

ата, баба, ақсақал, шал сөздері мақал-мәтелдерде «еркек-ұл», «еркек-жігіт», «еркек-ер», 

«еркек-күйеу жігіт», «еркек-әке», «еркек-ата», «еркек-баба», «еркек-ақсақал» когнитивтік 

модельдерін құрайды. Аталмыш ұйытқы сөздер қатысқан мақал-мәтелдерден «Ер адам» 

концептісіне байланысты этностық дүниетаным мен халықтың ұлттық-мәдени 

ерекшелігін аңғаруға болады. Ер адамға тән қасиеттерді халық аса бағалап-қастерлеген. 

Ер адамға тән ақылдылық, батырлық, өткірлік, білімділік, пысықтық т.б. қасиеттер ұлт 

мәдениеті шеңберіндегі «Ер адам» концептісін қалыптастырады. 

Ал әйел жыныстыларға қатысты атаулар «қыз – келін», «әйел – ана», «бәйбіше – 

тоқал» деп шартты түрде үшке бөлініп алынды. Бұл лексика-семантикалық топтардың 

ішіндегі өнімді лексемалар қыз, әйел, қатын, ана сөздері екен. Зерттеу барысында 

бұлардың әрқайсысы он-оннан этнолингвистикалық мағынаға ие екендіктері анықталды. 

Мәселен, «қыз» сөзі мынадай мағыналарға ие: 

1) Қыз – қызғалдақ; 2) Қыз – сәнқұмар; 3) Қыз – арман; 4) Қыз – ел еркесі, ауыл 

көркі; 5) Қыз – жат жұрттық; 6) Қыз – болашақ ана; 7) Қызға – қырық үйден тыйым; 8) 

Қыз тәрбиесі – басты мақсат; 9) Қыз тәрбиесі – анадан. 

Ал «әйел» сөзінің этнолингвистикалық мағыналары мынадай: 

1) Әйел – ана; 2) Әйел – отбасының ұйытқысы; 3) Әйел – үйдің берекесі; 4) Әйел – 

ырыс; 5) Әйел – жарың, (сыңарың), досың (серігің); 6) Әйел – ердің тәңірісі; 7) Әйел – 

сұлу (ару); 8) Әйел – еңбекқор; 9) Әйел – өмірдің іргетасы; 10) Әйел – ұлт тағдыры. 

«Ана» сөзінің берер мән-мағынасы да аз емес. Олар: 



 

 

223 

1) Ана – жаратушы (өмір сыйлаушы); 2) Ана – құдірет; 3) Ана – тіршілік тірегі; 4) 

Ана – панаң (қорғаның); 5) Ана – тәлімгер; 6) Ана – ұлт тірегі; 7) Ана – досың; 8) Баласыз 

ана – гүлсіз алма; 9) Ананың көңілі – балада; 10) Анаға құрмет – балаға міндет. 

«Әйел», «Ер адам» концептілері кез келген мәдениетте кездесетін концепт 

болғандықтан, әмбебаптық сипатқа ие. Дегенмен, бұл концептілердің белгілі бір қоғамға 

тән нақты ерекшеліктері де бар екені анық. Гендерлік ерекшеліктер антропоцентристік 

парадигмада этностың өзіндік ерекшеліктері, наным-сенімдері, әдет-ғұрпы, салт-

дәстүрімен, дүниетанымымен байланыста қарастырылуды қажет етеді. «Ер адам» 

концептісін қалыптастыратын мақал-мәтелдерден ер адам бейнесінің, «Әйел» концептісін 

қалыптастыратын тұрақты тіркестерден әйел адам бейнесінің ұлттық табиғаты жан-жақты 

ашылады. Қазақ тіліндегі «Ер адам», «Әйел» концептісін қалыптастыратын 

фразеологизмдер, мақал-мәтелдер образ жасауда, ұлттық танымның ерекшелігін 

көрсетуде, ұлттық дүниетанымды беру мақсатында, этнос болмысын, таным-түсінігін әр 

қырынан көрсетуде мол ақпарат береді. 

Ағылшын тіліндегі атауыштық мәндегі фразеологиялық оралымдар арқылы 

әйелдердің мынадай түрлері сипатталады: кейуананың, кексе әйелдің, жас әйелдің, сұлу 

әйелдің, тұрмысқа шықпаған әйелдің, жеңіл мінезді әйелдің, отбасындағы, қоғамдық-

әлеуметтік өмірдегі, мәдени өмірдегі әйелдер, әйелдердің қасиеті, моральдық бағасы, 

адамгершілігі, мінез-құлқы және т.б. Ағылшын тіліндегі атауыштық мәндегі 

фразеологиялық оралымдар арқылы ер адамдардың типтері әйелдерге ұқсас келетіндігі 

байқалды. Алайда, ағылшын тіліндегі әйелдер мен еркектердің сипатын білдіретін 

фразеологиялық оралымдардың салыстырмалы талдауы гендерлік қатынасқа байланысты 

қызық деректердің бар екендігін көрсетті. Солардың бірнешеуін атап өтейік: 

1. Ағылшын тіліндегі гендерлік қатынастағы зерттеу нәтижелері қоғамдық ғылымдар 

мен әлеуметтану ғылымдарындағы гендерлік қатынасқа байланысты зерттеу 

қорытындыларымен сәйкес келеді. 

2. Қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық жүйесіндегі әйелдер мен ерлерді 

сипаттайтын фразеологиялық оралымдарда олардың арасындағы белгілі бір 

айырмашылықтар мен биологиялық, физикалық, психологиялық, ойлау, логикалық, 

мәдени, мінез-құлқындағы ерекшеліктер бейнеленеді. 

3. Ағылшын тіліндегі әйелдер мен ерлерді сипаттайтын фразеологиялық оралымдар 

ерлердің мемлекеттік, қоғамдық, әлеуметтік-өндірістік, қоғамның еңбек, кәсіби, ғылыми 

өмірінде, ал әйелдердің отбасы, мәдени және қоғамның тағы да басқа салаларында қызмет 

ететінін көрсететін әлеуметтік зерттеулерді растайды. 

4. Әйелдерді сипаттайтын фразеологиялық оралымдар, керісінше, мемлекеттік, 

әлеуметтік-қоғамдық, өндірістік, кәсіби өмірде әйелдердің аз қызмет ететінін көрсетеді, 

сондықтан да ағылшын тіліндегі осы тақырыпқа қатысты фразеологиялық бірліктер аз 

кездеседі. 

5. Ағылшын тіліндегі әйелдер мен ерлерді сипаттайтын фразеологиялық оралымдар 

олардың қайсысының көбірек Англияның мәдениет, тарих, әдебиет, өнер саласындағы 

тарихи тұлға екендігінен хабар береді. 

6. Әйелдер мен ерлерді сипаттайтын фразеологиялық оралымдардың бір-біріне 

қарама-қарсылығын ер адамдарға қатысты фразеологиялық бірліктерде жаргондар мен 

перифразалардың жиі қолданылып, ал әйелдерге қатысты фразеологиялық оралымдарда 

олардың қолданылмайтындығынан байқаймыз [3, 23]. 

Адамзат тілі бір немесе бірнеше жүйенің жиынтығындағы категорияларды көрсетуге 

қабілетті. Барлығы сол бейнеленген категориялардың сипатына байланысты. Номинативті 

деңгейде бұл тілдің лексикалық және фразеологиялық жүйесінің өзара әсерінен көрінеді. 

Екі жүйенің де номинативті мүмкіндіктерінде белгілі бір шектеулер бар, бұл олардың 

арасындағы қарым-қатынастың ерекше қағидасының, соның ішінде толықтыру 

қағидасының қалыптасуына алып келеді. Бұдан шығатын қорытынды, тілдің лексикалық 
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қорының семантикалық, функционалды-номинативтік қызметін фразеология 

толықтырады, сонымен бірге лексика немесе фразеология сияқты бір жүйенің 

номинативті-семантикалық, номинативті-функционалдық, категориялық сипаттарын бір-

бірімен тығыз байланыста қарастыру керек.  

Ағылшын тілінің фразеологиялық қорында әйелдердің мынадай концептілік типтері 

бар екендігі анықталды: 

1) егде жастағы әйел немесе кейуана; 2) тұрмысқа шықпаған әйел; 3) жеңіл мінезді 

әйел; 4) әйел және отбасы; 5) әйел және қоғам (әйелдің қоғамдық және кәсіби мәртебесі); 

6) әйелдің сыртқы келбеті; 7) әйелдің мінез-құлқы; 8) әйел және оның қасиеті, моральдық 

бағасы, адамгершілігі; 9) тарихи тұлғалар; 10) әдеби кейіпкерлер. 

Кейуана мен кексе әйелдің концептісі фразеологиялық қордан кең орын алған. 

Мысалы: 

Мысық – an old cat, кәрі мысық (сөзбе-сөз аудармасы), фразеологиялық мағынасы – 

ашушаң кемпір; 

Әйел, қыз – old girl – ауызша еркелету «кемпір»; 

Қозы, саулық – mutton dressed (up) as lamb – өзін-өзі күтіп қалған кемпір 

(молодящаяся старушка); 

Гейзер – old geezer – ауызекі сөйлеуде қартаю (старушенция). 

Ағылшын тілінің фразеологиялық жүйесінде жалғызбасты, тұрмыс құрмаған 

әйелдерді суреттейтін тұрақты сөз тіркестері молынан ұшырасады. Мысалы: 

An unappropriated blessing – қажетсінбейтін қазына, тұрмысқа шықпаған әйел, кәрі 

қыз; 

Bachelor girl – жеке тұратын жалғызбасты қыз, «бойдақ» қыз; 

Hell has no fury like a woman cored – «тозақтағы фурия тастанды әйелден 

қорқынышты емес»; 

Be an the shelt – 1) (of smb) мұрағатқа жіберілген, істен шеттетілген; 2) тұрмысқа 

шықпай, кәрі қыз болып қалу. 

Ағылшын әйелдерінің мүддесі, қызығушылығы, отбасылық, әлеуметтік, қоғамдық 

мәртебесін де номинцияның фразеологиялық тәсілі арқылы беруге болады. Мысалы: 

Girl Friday – сенімді қызметкер, бастықтың «оң қолы», көмекші (әсіресе, хатшы 

қызға байланысты айтылады); 

G.Y.Jane – американдық әскери сөйлеу тілі, әскери қызметкер әйел (қатардағы 

жауынгер); 

A meter maid – американдық әйел – автотұрақтағы автокөліктердің ережесін 

бақылайтын полиция қызметкері. 

Ағылшын тілінің фразеологиялық жүйесінде әйелдердің жас ерекшеліктерін 

сипаттайтын және некеге қатысты тұрақты сөз тіркестері де көптеп кездеседі. Мысалы: 

Please one’s age and plague one’s heart – есеппен күйеуге шығу; 

Marry money – бай адамға күйеуге шығу; 

The age of consent – әйелдің некеге тұрар жасы. 

Ағылшын тілінің фразеологиялық қорында әйелдердің жағымды және жағымсыз 

мінездерін сипаттайтын фразеологизмдер де аз кездеспейді. Олар әйелдердің сыртқы 

келбетін, әлеуметтік мәртебесін, адамгершілік, зияткерлік, мәдени қасиеттерін, олардың 

қабілет-қарымын бейнелейді. Мысалы: 

Aunt Tabby – американдық жаргон, «Тэбби тәте» (әйелдер теңдігіне қарсы, 

консервативті әйел); 

A peroxide blonde – шашы боялған әйел (блондинка); 

A high kicker – жеңіл ойлы қыз, ұшқалақ; 

A slick chick – американдық жаргон, сұлу қыз, сүйкімді қыз, 

A glamour girl – ауызекі сөйлеу тілі, сұлу қыз. 
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Ағылшын тілінде фразеологиялық тәсіл арқылы тек әйелдер ғана емес, сонымен 

бірге ер адамдар да сипатталады. Оларға тәжірибелі маман, әлеуметтік мәртебесі жоғары 

адам ретінде қарайды. Әйелдерге қарағанда ерлердің әлеуметтік, кәсіби және қоғамдық 

рөлі туралы тұрақты сөз тіркестері өте көп кездесетіндігін атап өту керек. Мысалы: 

An old bird – қария, қарт адам. 

A back room boy (a boy in the back room) – ауызекі сөйлеу тілі: құпия зертхананың 

ғылыми қызметкері, ғалым немесе қарудың жаңа бір түрімен жұмыс істейтін конструктор. 

A wife-collar worker – «ақ жағалы», қызметкер. 

A dollar-a-year man – амер. арнайы жұмыс істейтін капиталист.  

A past worker – ауызекі сөйлеу тілі: уақытты босқа өткізбейтін пысық жігіт. 

A marked man – 1) көрнекті, атақты адам; 2) арына дақ түсірген, сезік тудыратын 

адам. 

The Black Prince – тарихи: Қара ханзада (ІІІ король Эдуардтың ұлы Уэльский 

ханзада, ол қара лат киіп жүрген), prince charming (Prince Charming) – ертегідегі ханзада 

(болашақ күйеудің бейнесі). 

Robin Goodfellow – фольклор: Мейірімді Робин. 

Man Friday – сенімді, адал үй қызметшісі [4]. 

Ағылшын тіліндегі әйелдер мен ерлердің мінез-құлқы мен түрлі сипаттарына 

фразеологизмдер арқылы салыстырмалы талдау жасау әлеуметтану үшін де, мәдениеттану 

үшін де, лингвистика үшін де қызықты жайттарды аңғартатынын байқадық. Атап 

айтқанда, біріншіден, әйел қауымы сипатталатын фразеологизмдерге қарағанда ер 

адамдар бейнеленетін тұрақты сөз тіркестері сан жағынан көптеп кездеседі. Екіншіден, 

фразеологиялық бірліктер арқылы ер адамдардың қоғамдық-әлеуметтік, тарихи, мәдени, 

кәсіби типологиясы әйелдерге қарағанда анағұрлым көбірек екені байқалады. Үшіншіден, 

ағылшын тіліндегі ер адамдарға арналған фразеологиялық оралымдарда жаргондар, 

ұлттық және мемлекеттік сипаттағы варианттар әйел адамдарға қарағанда молынан 

ұшырасады.  

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, қазақ-ағылшын халықтарының этностық 

дүниетанымы мен ұлттық-мәдени ерекшеліктерін «Әйел», «Ер адам» концептілерінен де 

аңғаруға болатындығын айтқымыз келеді. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье анализируется семантика концептов «Женщина», «Мужчина», входящих в состав 

фразеологизмов и паремий казахского и английского языков с точки зрения гендерного аспекта. 

 

RESUME 

 

The author of the article analyses the semantics of the concepts “Woman” and “Man” included in 

the structure of phraseological units and proverbs of the Kazakh and English languages. 
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Перевод с листа  

в переводческой 

деятельности и  

в программе 

подготовки 

переводчиков  
 

Аннотация  

Статья посвящена исследованию вопросов 

переводоведения и обучения переводу с листа. 

Авторы отмечают, что данный вид перевода имеет 

самостоятельное значение в деятельности 

переводчиков-референтов и устных переводчиков, 

работающих на международных встречах, 

заседаниях и конференциях и присутствует как 

отдельная дисциплина во всех крупных 

переводческих учебных заведениях дальнего 

зарубежья. На основании анализа трудов в области 

теории перевода, зарубежного опыта по подготовке 

переводчиков, учебных планов казахстанских вузов, 

осуществляющих подготовку кадров по 

специальности «Переводческое дело», авторы 

приходят к выводу о целесообразности введения 

перевода с листа в качестве самостоятельного 

содержательного компонента отечественной вузов-

ской подготовки переводчиков. 

Ключевые слова: перевод с листа, перевод-

ческое дело, подготовка переводчиков.  

 

 

Переводоведение является молодым, но 

развивающимся научным направлением в 

Республике Казахстан, и должно учитывать не 

только фундаментальные труды в области теории 

перевода российских исследователей, что наблю-

дается в настоящее время, но и имеющиеся 

достижения, и опыт специалистов дальнего 

зарубежья по подготовке переводчиков. 

Во всех крупных переводческих учебных 

заведениях Франции, Канады, Швейцарии, Бельгии, 

России и др., в качестве компонента содержания 

обучения и отдельного вида устного перевода 

присутствует такая дисциплина как перевод с листа. 

Анализ учебных планов казахстанских вузов, 

осуществляющих подготовку кадров по специаль-

ности «Переводческое дело» показывает, что 

перевод с листа как учебная дисциплина в них 

отсутствует и лишь иногда используется как 

упражнение при обучении устному переводу. На 

наш взгляд, в процесс вузовской подготовки 

казахстанских студентов к переводческой деяте-

льности необходимо ввести перевод с листа. Как 

показывает анализ социально-практического опыта, 

данный вид перевода имеет самостоятельное 

значение в деятельности переводчиков-референтов и 

устных переводчиков, работающих на между-

народных встречах, заседаниях и конференциях. 
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Всякий, кто имеет опыт перевода во время институциональных форумов в последние 

десятилетия, подтвердит, что условия труда претерпели истинные метаморфозы. Если 

продолжительность собраний осталась такой же, как и раньше, то повестки дня становятся 

все насыщеннее. Вследствие этого сегодняшние докладчики сталкиваются с проблемой 

ограничения времени для выступления. Тем не менее, они хотят изложить 

подготовленный доклад полностью и поэтому прибегают к скоростному чтению своего 

текста. Переводчик часто получает текст незадолго до начала форума, а иногда даже когда 

сидит уже в кабине. Данный факт рискует стать обыденным явлением для переводчика. 

Это касается как свободного рынка, так и международных организаций.  

Эволюция, произошедшая в последние несколько десятилетий, впечатляющая. Лет 

тридцать назад согласно правилам Международной ассоциации переводчиков-

синхронистов было запрещено читать текст во время конференций. Тот, кто желал взять 

слово, должен был предоставить текст выступления за несколько дней до конференции. 

Если кто-то начинал читать текст, которым не располагали переводчики, конференция 

прерывалась для того, чтобы они могли ознакомиться с документом. Сегодня мы далеки 

от этого. Все чаще и чаще переводчики сталкиваются с докладами, которые читаются, и 

тексты которых они не имеют перед собой, или им даны за несколько секунд до 

презентации.  

Первый вопрос, который приходит на ум, - каким образом могла произойти такая 

эволюция, и почему переводчики не противостояли этому. Причины эволюции очевидны. 

Мы живем в эпоху, когда времени постоянно не хватает, время выступлений ограничено, 

и быстрое чтение текстов выступлений становится обыденным. Обратимся, например, к 

работе органов Европейского союза. В шестидесятые годы никто не читал, все говорили 

свободно, работа переводчика была захватывающей и вознагражденной. В наши дни свои 

доклады читают все. Причиной тому является расширение границ Европейского Союза. 

Когда ЕС насчитывал шесть государств-членов, совещание министров длилось один или 

полтора дня. В настоящее время в Евросоюз входит 27 государств, а продолжительность 

совещаний министров составляет все те же один или полтора дня. Каждый министр тем 

самым располагает очень ограниченным временем для выступления. И, естественно, ему 

легче представить максимум аргументов, сфокусировав все внимание на заранее 

написанном тексте, чем размышлять вслух. 

Действительно, все, что интересует выступающих, это то, чтобы их слова были 

записаны и внесены в протокол, а форма выступления не важна. Конечно, это не 

облегчает задачу переводчика, и, что характерно, приводит к снижению качества 

совещаний. Все это делает работу переводчика чрезвычайно напряженной и сложной. А 

сам процесс перевода становится проявлением высшего пилотажа без подстраховки.  

Одним из результатов лингвистического разнообразия Европейского Союза, США 

является частое использование переводчиков в судебной системе. Хотя государственные 

учреждения уже давно используют переводчиков, важность профессиональных 

переводчиков в судебной системе была признана недавно. Очень часто переводчик 

осуществляет в суде перевод с листа таких документов, как обвинительное заключение, 

тексты различных заявлений и др. Судебные переводчики должны быть 

высококвалифицированными специалистами-лингвистами, которые выполняют не только 

последовательный и синхронный перевод, но и зачастую перевод с листа, что требует 

специальной подготовки.  

Исходя из вышесказанного, перед переводческими школами стоит вопрос, как 

подготовить студента к переводу читаемых текстов, какие методы обучения наиболее 

приемлемы для этого. В настоящее время проблемы перевода c листа находятся в центре 

внимания многих ученых дальнего зарубежья, проводящих исследования на материале 

разных языков.  
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С учетом вышеописанной эволюции обучению переводу с листа необходимо уделять 

все больше и больше внимания. Перевод с листа является своего рода умственной 

гимнастикой, позволяет студенту быстро уловить и передать смысл сообщения и 

одновременно визуально ознакомиться со следующей мыслью. Кроме того, перевод с 

листа дает возможность совершенствовать владение переводящим языком (ПЯ) и 

улучшить знание исходного языка (ИЯ) [1]. Многие зарубежные специалисты, 

занимающиеся подготовкой переводчиков, считают, что способность осуществлять 

хороший перевод с листа, не будучи привязанным к тексту оригинала, а передавая его 

смысл на изящном языке, является признаком профессионализма и большого потенциала 

переводчика.  

Доказательством тому является то, что во многих переводческих школах, кандидаты 

при поступлении сдают экзамен по переводу с листа. Так, в университете Оттавы «sight 

interpretation» (перевод с листа) является частью вступительного экзамена с целью 

проверки у кандидата рефлексов по отношению к теме, по которой он еще не может 

переводить [2]. Переводчики, устраивающиеся на работу в НАТО, также сдают экзамен по 

переводу с листа. Небезынтересно отметить, что автор данного исследования также 

подвергся экзамену по переводу с листа при поступлении на работу на должность 

письменного и устного переводчика (traductrice - interprète) в Военную миссию при 

Посольстве Франции в Казахстане. 

В связи с приобретением Казахстаном статуса независимого государства появилась 

необходимость сотрудничества с другими странами в разнообразных сферах деятельности 

и, следовательно, необходимость наличия специалистов в области переводческого дела: 

переводчиков-синхронистов и переводчиков конференций. Роль Казахстана в мире 

меняется. За последние несколько лет республика провела значительное количество 

мероприятий международного масштаба. Проведение Всемирной выставки Expo-2017 в 

Казахстане сделает страну еще более привлекательной. Значит, будет востребовано 

значительное количество переводчиков-профессионалов. Достижения нашей республики 

в работе многочисленных международных организаций, в организации международных 

форумов и конгрессов, а также импорте зарубежных товаров, услуг, технологий, 

стандартов и идей требуют разработки концептуальных основ и практических методик 

развития техники устного и письменного перевода, в том числе и перевода с листа.  

Анализ работ последних десятилетий выявил все возрастающий интерес российских 

исследователей, на труды которых, в принципе, опирается казахстанское 

переводоведение, к проблемам устного перевода и методики обучения отдельным его 

видам: синхронному, последовательному, двустороннему (Л.А. Гаврилов, Р.К. Миньяр-

Белоручев, В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, Г.В. Чернов, А.Ф. Ширяев, И.С. Алексеева). 

В то же время следует отметить, что исследованиям, посвященным проблеме обучения 

переводу с листа как самостоятельному виду переводческой деятельности, уделяется 

недостаточное внимание и почти не рассматриваются ими. 

Как известно, перевод с листа заключается в устном переводе письменного текста. 

Речь идет о технике, которую трудно освоить, даже, если прекрасно владеешь 

соответствующими языками. Вместе с тем, перевод с листа представляет большой интерес 

с методической и коммуникативной точки зрения, способствует совершенствованию и 

улучшению не только переводческих, но и языковых компетенций обучаемого. Перевод с 

листа развивает также стратегические, социолингвистические, прагматические и 

дискурсивные компетенции, то есть все элементы языковой коммуникативной 

компетенции, которые позволяют преодолеть лингвистическую интерференцию 

исходного языка или переводящего языка.  

Перевод с листа кажется многим одним из самых легких видов устного перевода. 

Однако это лишь внешнее впечатление. Переводу с листа обучают. В чем же его 

сложность? Переводчику необходимо без подготовки (или с очень небольшой 
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подготовкой в несколько минут) перевести письменный текст вслух, как бы «считывая» 

его с листа. Казалось бы, все очень просто. Память напрягать не надо, письменная опора 

всегда перед глазами. Однако, в отличие от письменного переводчика, переводчик с листа 

не может полноценно опираться на весь текст. Он должен обладать умением быстро, по 

нескольким симптомам определить тип текста, его стилистическую специфику, суть 

проблемы, обсуждаемой в тексте, тематику и область знаний. Даже в самом легком 

случае, если требуется перевести деловое письмо, текст может быть осложнен 

терминологией, специфическими оборотами речи. В более сложных случаях с листа 

приходится переводить резолюции, декларации, манифесты, т. е. документы, имеющие 

правовой статус и требующие особой точности при переводе [3]. 

При изучении проблемы мы не обнаружили в литературе однозначного указания на 

то, как конкретно осуществляется перевод с листа, и как это отражается на методике 

обучения переводу. 

В первую очередь следует отметить, что само понятие перевода с листа не имеет в 

настоящее время четкого определения. В работах различных авторов нет единства 

терминологии, что затрудняет изучение данного вида перевода. 

В.Н. Комиссаров описывает деятельность переводчика при переводе с листа 

следующим образом: «читая оригинал одними глазами, он произносит перевод так, как 

будто текст, который он ранее не видел, или видел лишь непосредственно перед 

переводом, написан на языке перевода» [4, 381]. По мнению ученого, существует ряд 

факторов, усложняющих задачу для устного переводчика с листа: 

- необходимость сохранять равномерный темп речи говорения, избегая лишних пауз, 

повторений или исправлений; 

- необходимость обеспечить повышенную скорость чтения (около 200 слов в минуту 

при средней скорости говорения – 100 слов в минуту); 

- необходимость одновременно читать, переводить и проговаривать свой перевод; 

- необходимость членить текст при чтении на такие отрезки, которые могут быть 

успешно переведены; 

Однако существуют также факторы, которые значительно облегчают задачу устного 

переводчика с листа: 

- наличие зрительной опоры, позволяющей воспринимать следующий отрезок 

оригинала, самостоятельно определяя его величину; 

- зрительное восприятие прецизионных слов, значительно облегчающее их перевод; 

- возможность самостоятельно определять темп перевода. 

Кроме того, переводчик, должен обладать набором специфических умений, чтобы 

успешно справиться с поставленной задачей: 

- умение быстро переключаться на язык перевода при широком использовании 

полуавтоматической подстановки готовых соответствий; 

- умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего отрезка 

оригинала; 

- умение быстро читать про себя [4, 393]. 

Л.Л. Нелюбин толкует данный вид перевода как «устный перевод, осуществляемый 

одновременно со зрительным восприятием исходного письменного текста» [5114]. 

А.Ф. Ширяев рассматривал перевод с листа, как под вид синхронного перевода, 

отмечая, что «эта разновидность синхронного перевода находится где-то между устным 

переводом устной речи и устным переводом письменных материалов » [6, с. 8].  

И.С. Алексеева называет данный вид перевода устным переводом с листа и тут же 

устным переводом письменного текста и посвящает ему в своем учебном пособии по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей буквально 

несколько абзацев. По мнению автора, устный перевод письменного текста широко 

практикуется во многих переводческих школах. Предлагаются разные варианты 
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предварительной подготовки: перевод обдумывается дома; на подготовку к переводу 

дается некоторое время в аудитории; текст переводится без подготовки. В практике 

устного перевода все эти варианты переводчику могут встретиться, и, наверное, разумно 

ориентироваться на эту практику [7]. 

По мнению Р.К. Миньяр-Белоручева, к которому мы придерживаемся, устный 

перевод - понятие, объединяющее все виды перевода, предполагающие устное 

оформление, в том числе такие самостоятельные виды перевода, как последовательный 

перевод, синхронный перевод и перевод с листа. Как видим, он относит перевод с листа к 

самостоятельному виду перевода и определяет его как «устный перевод письменного 

текста в процессе его восприятия и без предварительного чтения» [8, 170].  

Не следует думать, что перевод с листа является лишь перекодировкой имеющегося 

текста на язык перевода. Переводчик должен не только уметь соотносить смысловые 

отрезки текста с отрезками речи выступающего, воспроизводя их в актуальном временном 

режиме, но и быть готовым к любым отступлениям оратора от текста. Последнее - 

чрезвычайно распространенное явление на форумах любой тематики, когда мероприятие 

приобретает форму заочной дискуссии и выступающий считает своим долгом дать 

дополнительные пояснения по предмету или оппонировать предыдущему оратору. 

Поэтому синхронный перевод с листа требует не меньшей мобильности, концентрации, 

отличной памяти, чем тот же перевод на слух.  

Перевод с листа характеризуется взаимодействием трех типов вербальной 

деятельности: чтение «про себя» на иностранном языке с осмыслением основной 

информации, т.е. чтение ради извлечения информации; принятие переводческого 

решения; устное произнесение перевода ранее воспринятого отрезка. Синтетичность 

указанных типов вербальной деятельности обеспечивается функционированием особых 

психолингвистических механизмов перевода с листа. Поэтому при подготовке 

переводчиков к данному виду перевода основой педагогического процесса должно быть 

профессионально-ориентированное обучение, которое учитывает психолингвистические 

особенности деятельности переводчика с листа, базируется на текстологической 

компетенции и включает формирование соответствующих специфических умений. 

Таким образом, в новых условиях развития общества и совершенствования 

социокультурных коммуникаций проблема состоит в определении особенностей 

содержания, структуры и методического обеспечения профессиональной подготовки 

переводчика с листа. Решение данной проблемы видится в повышении профессионально-

переводческой компетенции студентов посредством введения в качестве 

самостоятельного содержательного компонента вузовской подготовки перевода с листа, а 

также в методическом обеспечении профессионального обучения студентов переводу с 

листа.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада аударматану, сонымен қатар беттен жасалған аудару салаларының маңызды 

мәселелері қарастырылады. Авторлар беттен жасалған аударуды аудармашыларды дайындау 

барысында бөлек оқу пәні ретінде енгізуді ұсынады.  

 

RESUME 

 

The article is devoted to the analysis of basic issues concerning translation study, in particular, sight 

translation. The author suggests introducing sight translation as a separate subject in the process of 

translators training. 
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Abstract  
The given article is devoted to the 

peculiarities of the development of national 

consciousness in the works of M. Kopeyev, which 

undoubtedly takes a place not only in the history of 

literature, but also in the Kazakh socio - 

philosophical thoughts turn of the 19
th

 - 20
 th

 

centuries. 

The origins of the formation of national 

consciousness are in the vicinity of the historical 

and linguistic affinity of different nations. In 

national literature closed peoples - Kazakhs and 

Kirghiz - we observe, however, a different 

embodiment of the problem of national identity in 

the works of various writers. 

Keywords: National consciousness, historical 

and linguistic affinity, appropriate requests of their 

time, creative heritage, grace and originality, a 

sustainable vision, national identity. 

 

 

Only with the acquisition of our country's 

independence, local scientists have the opportunity 

to explore the problem of national identity in the 

works of writers, who worked on the turn of the 

19th - 20th centuries. The most important thing, 

and it's gratifying opened wide possibility to study 

previously closed topics in Kazakh literature. 

Objective assessment gets the works of such poets 

as Shakarim Kudaiberdiev, Magzhan Zhumabaev 

and others, whose heritage was for many years 

oblivion. 

For those artists whose creativity, in our 

view, needs a comprehensive study applies a 

famous poet, philosopher, historian, orientalist, 

ethnographer, collector of oral folklore of the 

Kazakh people – Mashkhur Zhusup Kopeyev. 

This article aims at peculiarities of the 

development of national consciousness in the 

works of M. Kopeyev, which undoubtedly takes a 

place not only in the history of literature, but also 

in the Kazakh socio - philosophical thoughts turn 

of the 19
 th

 - 20
 th

 centuries. 

The origins of the formation of national 

consciousness, as we know, are in the vicinity of 

the historical and linguistic affinity of different 

nations. But, considering, for example, national 

literature closed peoples - Kazakhs and Kirghiz - 

we observe, however, a different embodiment of 

the problem of national identity in the works of 

various   writers.   So   even    widely    developing 
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subject mankurtism developed by - differently such major writers as A. Kekilbayev and Chingiz 

Aitmatov. The reason for such differences, in our opinion, are the characteristics of the national 

psychology. "Psychologism, – as rightly pointed out by the researcher B.Maytanov – is always 

versatile and many-sided. It is linked with the general principles of the artistic method. 

Psychologism narrows the scope of a method, and therefore it becomes a part of the poetics of 

the writer ..." [1, 4]. Therefore, we consider it is necessary to pay special attention to the study of 

the features of national consciousness in the lyrics of M. Kopeyev not only the image era and the 

society in which his characters live, but also on the specific features of their world, the nature of 

aspirations and dreams of what once M.O. Auezov wrote [2]. 

M. Kopeyev lived and worked in a time when literature, on the one hand, experienced a 

crisis due to the socio - political situation in the country, on the other hand, the Kazakh literature 

began to acquire new features thanks to the emergence of talented poets, singers, akyns [3]. On 

the literary - public arena intelligentsia familiar with the best samples of the Eastern, Russian, 

Western European literature popped. They were representatives of "second wave" of educational 

literature, received a good, appropriate requests of their time, education. In their works various 

philosophical, social - political, ideological and aesthetic quests typical of the era were reflected. 

Returning to the issue of the importance of psychology in a literary work, we cannot fail to 

agree with the observations of the researcher A.Yezuitov, who has pointed out that " psychology 

is the result of artistic creativity, …expression and reflection psychology of the author, his 

characters and, more broadly, social psychology (class, caste, social group, age, etc.), which in 

turn is revealed through the personality of the artist and his images of heroes ... " [4, p.39]. 

This becomes especially evident when we turn to the work of M. Kopeyev, lyrical heroes, 

who reflect the national spirit and national character of the Kazakh people. It is important also to 

identify those artistic principles, which adhered to M. Kopeyev in his lyrics, trying to raise 

questions of national identity and national character. 

In order to have a complete picture of the creative heritage of psychologism of M.Kopeyev, 

it is necessary to recall the words of the famous German philosopher Hegel , who wrote in his " 

Encyclopedia of Philosophy. Philosophy of spirit ":" ... the inner feelings are, however, of two 

kinds. First, that relates to my immediate concern, in which - either special treatment or 

condition located identity - this includes, for example, anger, revenge, envy, shame, remorse. 

Second, those which relate to anything - either in itself and for itself universal - to the law, 

morality , religion, the beautiful and the true ... " [5, p.118] These observations of the German 

philosopher help, in our view, to understand the deep inner thoughts and feelings of the poet. So, 

if we consider the poet's works from this point of view, then you can find the lyrics of Civil 

lines, reflecting the outlook of the individual layers of society of the Kazakh people: 

If your horse stumbles, 

Not only enemies, but friends rejoice ... 

In this world reign, alas, malevolence 

Lies, slander, treachery ... [6, p.4] 

The poet wrote bitterly about the negative qualities of the Kazakh society of that time 

created by the tsarist despotism:  

Around-only crawlers, competing with each other,  

Consider themselves only right and good. 

Jealous of one another,  

Ready to stir up hatred…  

The poet uses different metaphorical images and symbols portraying the social group of 

people in whose behaviour he sees negative properties of national character. So, the warring 

between the opponents he compares with the "horned bulls and goats, unbridled stallions", and to 

those who he had sympathy, he uses the epithet "good". Drawing of the warring, the poet widely 

uses the words "to struggle", "to hurt", "to cut", "to fight", "slaughter", "battle", and the others, 

that transmit the dynamics and tensions of class strife. 
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The poetic compilations of M. Kopeyev as "Experience life", "Situation" and a book of 

prose «Whom does Saryarka belong» that caused a sharp reaction by the State in the publishing 

of the brothers Husainov in 1907. This was not surprising: the poet addressed the problem of 

social inequality, freedom of education, freedom of speech in poems of "Paying tribute to the 

science", "About today's lesson of the Kazakhs", " I was looking for a companion all over the 

place" and others. Almost all copies were seized, the books were declared seditious, and the poet 

was written in the list of suspects. The peculiarity of his books, written on the eve of the 20
th

 

century was the high level of national awareness of heroes’ works, poetic images, full of grace 

and originality, philosophical-didactic nature reflections of the author. 

According to the thought of academic D. S. Likhachev: "Man is always the central object 

of literary creation. In relation to the human image is everything else: not only the image of the 

social reality of everyday life, but also the nature, the historical volatility of the world and etc. 

All the artistic tools used by the writer are depicted in close contact with the man…" [7, p.3]. 

These words of D.S. Likhachev help to understand the nature and the social nature of 

M.Kopeyev’s works.  

Kazakhstani scientist T. Zhurbay [8], referring to the need to study the ethical roots of 

national consciousness, he remembers the Russian philosopher P. Čhaadayev, who sharply raised 

the question about the features of the historical development of Russia and Western Europe, 

about Russian national self-consciousness at the beginning of the 19
 th

 century, we look back on 

these issues from the perspective of religious philosophy. While appreciating the Western 

civilization, noting its high achievements in education, science, technology and literature, 

P.Chaadayev with regret and pessimism wrote that Russia allegedly "lost on the Earth", stayed 

away from the "social movement". The Russian philosopher said with bitterness: "Standing as 

out of time, we were not affected by the world education of the human race and turned up a gum 

of history, did not create our civilization. We note that later Chaadayev began to criticize the 

western civilization, and had gradually formed a belief in Russia's ability to perform a specific 

role - "to give the world some important lesson" and resolved the most pressing problems of 

humankind. P.Chaadayev insisted on the need for a thorough study of all the historical events, 

reviewing them not only from the perspective of a national vision and national identity, but also 

through the prism of time: "so, here's our rule: we will think about the facts that are known to us 

and we will try to keep in mind more alive than dead material images " [9, p.255]. 

M. Kopeyev saw that the periodical press of the era could not reflect all the facts much 

suffering and disasters of the Kazakh people by getting acquainted with the different 

governmental directives published in the newspapers "Turkestan’s newspaper", "Prairie" and 

other print media. He wrote about it in their works of art. Researchers M. Myrzakhmetov [10], 

M. Magauin [11] and a number of other historians of literature indicate that M. Kopeyev with 

regret and bitterness notes a sustainable vision of ordinary people of the "ideal white tsar", who 

can solve all their problems. The poet is trying to draw attention to the fact that these dreams are 

illusory: 

Talking about the benefits for the people  

Who has a power can throw stones ... 

How long will henchmen of Russia  

Tear up skin from us, as from rams?! [6, p.5] 

Intense emotional background, comparison of the humiliation of the people with the 

process of slaughtering had, according to the artist's thoughts, caused an uproar among readers. 

We often find the metaphorical comparison in M. Kopeyev’s civil lyrics: white tsar - 

shepherd, the people - an obedient flock of sheep. The permanent address of the poet to such 

comparisons caused by his desire to be more understandable to the ordinary people, his 

perception of the world. Such comparisons reinforce individual poetic style lyrics of M.Kopeyev, 

it makes him distinctive, unique. 
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The artist clearly understood that the national identity of the Kazakh people, with its rich 

cultural tradition, as reflected in the best samples of oral folklore, not adequately examined, even 

flamboyant contemporaries, not to mention members of another culture, other people. He was 

recorded by thoughts of his countryman-famous scientist, traveller, ethnographer Ch. 

Valikhanov, who several tens of years earlier, feeling helplessness and powerlessness of the 

steppe culture in urban civilization, wrote:  

"Europe is still dominated by a false concept representing the nomadic tribes in the form of 

ferocious hordes of savages and disorderly ... But steppe nomads have stories and moral worth, 

in his intellectual abilities far higher sedentary commoner ... So wouldn’t be better to leave the 

Kazakhs as they were before? Natural are their talents - stability, agile mind - its activities are 

granite bastion of faith ..." [12, p.132]. 

M. J Kopeyev striving to preserve and convey to readers a wealth of artistic expressions of 

the Kazakh language, widely uses famous poetic techniques in his works. Academician Z. 

Ahmetov emphasized that "... such means as a metaphor (resemblance association), metonymy 

(renaming), allegory (parable), hyperbole (artistic exaggeration), litotes (understatement of art), 

the personification (transference of human feelings, thoughts, speech to inanimate objects and 

phenomena), irony (thin, concealed mockery), and others that prevailed widely in Kazakh 

folklore and received a new interpretation in the works of singers and poets (13, p. 34). Poets 

resorted to allegory quite often, as an artistic device, allowing to transfer their pain and anxiety, a 

hint of impending social and political upheavals in the form of riddles. The well-known singer of 

the 15th century Asan Kaigy (Asan Sad), who served as an advisor of one of the founders of the 

Kazakh Khanate - Dzhanibek, in the form of riddles warns Khan:  

Believe me, Dzhanibek,  

The time will come  

When the river pike  

Can rise above the tops of elm ... [2, p.24] 

To the same metaphorical form of allegory resorts the famous Bukhar - a bard, whose 

contemporaries called him a prophet, and his gift of poetic improvisation is prophetic. During 

cruel times for the Kazakh people Bukhar predicted: 

From the west will come wicked, 

bearded, hairy infidel [14, p.203] 

Such form of hidden hint was used by M.Zh.Kopeyev drawing social and political 

atrocities of the Soviet power: 

People see – God sees: 

A loss is every day and all year around 

Slaves experience only bitterness of suffering. 

But God will punish the guilty ... [15, pp.81-82] 

The poet foresees that, in the end, the government which doesn’t take care of the needs of 

his people will be inevitably punished, and we see the continuation of Asan Kaigy and Bukhar’s 

traditions. 

Today, we can say that in the Kazakh literature of boundaries of the 20
 th

-21
th

 centuries 

along with the poets who sang the praises to the Soviet regime in favor of a totalitarian regime, 

there lived and worked artists who remained committed to their beliefs, wrote the truth about the 

crimes of his contemporaries. 

Prevailing in the Kazakh steppe for several centuries’ mixture of cultures and beliefs have 

left some impact not only on literature, but also on the further development of national 

consciousness. 

А well-known public figure I. Tasmagambetov in his preface to the book of T.Sultanov 

"Raised on a white rug. The descendants of Chingis Khan mentions wrote: "The problem of the 

formation of historical consciousness is complex and requires the joint efforts of writers, 

journalists, politicians, and especially scientists - that powerful reservoir of extraordinary people 
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who have large-scale thinking, scientific mind and the ability to calculate many moves ahead 

dynamics socio - political processes. There are needs for research on the philosophy of history 

and social thought. To skip the facts through social thought, exposing them to the theoretical 

analysis implements scientist’s social thinking, which is the most important task today - to give 

an objective analysis of distorted historical facts of past years. This is impossible without 

addressing to the experience of the world historical thought, the conceptual directions in pre-

revolutionary and post-revolutionary Russian and Kazakh domestic historical study, without 

active development of sources of eastern reference study and eastern history and philosophy [16, 

p.8]. 

Today, as never before an issue of the need careful study of national identity through the 

prism of development challenges of the Islam religion, eastern culture, and literature is 

important. Historians, philosophers, literary critics should pay great attention to the works of the 

artists, whose subject is closely linked with religious and spiritual research. 

Researcher Zharmaganbetov, speaking on creativity of poets like M.J. Kopeyev, M. Seralin 

and others who fought for social equality, opposed the colonial policy of Tsarism and capitalist 

exploitation, marks that "their works contributed to the further development of national literature 

and national identity ..." [17, p.15]. 

It is known that the way of a national identity was not unique, was a complex and lengthy 

process. Progress was hindered by the conditions of the colonial regime that discriminates 

against the tsarist policy of conquered people. 

Despite the fact that in modern domestic science there appeared a number of major works 

devoted to historical and spiritual basis of the life of the Kazakh people, in particular, on the 

material of literature of the end of the 19
th

 century - beginning of the 20
th

 century S. Sutzhan 

[18], G. Zhusupova [19], E. Zhusupov [20], the problems of further development of national 

consciousness, political and social - philosophical thought still require careful attention and 

research. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада қазақ даласында мыңжылдықтар арасында орын алған мәдениеттер мен діндердің 

аралас-құраластығы әдеби-мәдени алмасуларға ұласқандығы жайында айтылады. Осы алмасулар 

ХІХғ. соңы мен ХХғ. басындағы әдеби үдеріске араласқан қаламгерлер шығармашылығында бой 

көрсеткендігі, бұдан Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармашылығы да тыс қала алмағандығы 

жөнінде баяндалады. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье излагается исчисляемая тысячелетиями взаимосвязь культуры и религии казахской 

земли. Она прослеживается в творчестве М.Копеева и других писателей, активно участвовавших в 

литературном процессе 19 и начала 20 века.  
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Роман-эссе  

З. Кабдулова  

«Мой Ауэзов»: 

жанровое 

своеобразие и 

художественно-

эстетическое 

значение 

 

 

Аннотация 

В данной статье раскрыто жанровое 

своеобразие романа-эссе З.Кабдулова «Мой 

Ауэзов», дан комплексный анализ 

художественного текста. Автор статьи 

исследует конфликт, образ главного героя, 

структурные элементы, тематику и 

проблематику романа. Судьба героя связана с 

судьбой нации, а его ценности неразрывно 

слиты с ценностями общечеловеческими.  

Ключевые слова: талант и общество, 

заглавие, композиция и сюжет, семантическая 

доминанта, художественное время, хронотоп, 

пространственно-временные связи, реалии, 

жанр романа-эссе, научность и 

художественность, эссеизм и эстетика.  

 

 

Роман-эссе Зейнуллы Кабдулова «Менің 

Әуезовім» («Мой Ауэзов») занимает особое 

место в современном литературном процессе 

Казахстана. Зейнулла Кабдулов, доктор 

филологических наук, профессор КазНУ им. 

аль-Фараби более известен как крупный 

ученый и исследователь актуальных проблем 

истории казахской литературы. Поэтому с 

первых страниц романа читатель чувствует всю 

ответственность заявленной темы. Перед нами 

не только писатель, а ученый, и, прежде всего, 

ученик М. Ауэзова. Оттого это не просто 

художественный текст, а глубокое осмысление 

личности великого казахского художника 

Мухтара Омархановича Ауэзова, постижение 

судьбы, творчества и гражданской позиции 

писателя. Заглавие романа выделяет сквозной 

образ художественного текста и отражает его 

адресованность воспринимающему сознанию. 

В романе читаем:  

«Мұхтар Омарханұлы Әуезов. 

* * * 

Мен бұл тақырыпқа кітап жазбақ боп 

толғанғалы қашан!» [1, 7]. Первое предложение 

текста настраивает на серьезный и трудный 

разговор, который повествует о сложных, 

порой трагических периодах жизни Мухтара 

Ауэзова.  

Создавая роман, З. Кабдулов делает 

главным героем цельную личность, сквозь 

призму судьбы которой раскрывает актуальные 

проблемы современности. Писатель воспроиз-

водит  в   романе   реальные   пространственно- 



 

 

239 

временные связи, реальные события, при этом художественное время теряет 

необратимость (однонаправленность) времени реального: в тексте часто нарушается 

действительная последовательность событий. Это проявляется в сценах повествования о 

личной жизни Мухтара Омархановича. Пространственные характеристики 

воссоздаваемых в тексте событий преломляются сквозь призму личного восприятия 

автора. В романе читаем: «Сократ-маңдай деген маңдай болады деуші еді, сол осы екен 

ғой деп сүйсіндім ішімнен, кеудемдегі күллі діріліммен түйсініп... 

Не деген аппақ ақ айдын, сызатсыз тап-таза, қылаусыз да шылаусыз жап-жазық 

маңдай! Білімі кемел, ақылы кенен кемеңгерге ғана бітетін маңдай!.. Бұл заманда көп 

кездесе бермейтін, мүбәда кездесе қалса да баяғыда ұмыт болған, бүгінде мүлде «модадан 

шығып» бара жатқан, тек байырғы Көне дүние ойшылдарына ғана тән дана, даңғайыр 

маңдай!... » [1, 22]. Хронотоп романа чрезвычайно спрессованный и охватывает 3 периода 

жизни главного героя. Жизнь личности тесно переплетена с жизнью общества, конфликт 

системы и таланта, тоталитаризма и сильного характера раскрыт через жизненные 

принципы Мухтара Омархановича, который всегда во главу угла ставил истину и 

справедливость.  

Роман написан в 1997 году. Композиция произведения линейная, имеет небольшие 

авторские отступления, состоит из 6 частей. В романе переплетены две сюжетные линии: 

творческая судьба писателя и личная. Основу сюжета составляет жизнь главного героя, 

повествование неоднородно. Документальность художественного повествования, 

доминирующая в произведении, включает фрагменты текста, в которых прямо 

выражается субъективная авторская позиция, проявляется риторическая экспрессия, 

вкрапляются авторские афоризмы. Так, раскрывая лекторское мастерство Мухтара 

Омархановича, З. Кабдулов восхищенно пишет: «Аудитория лық толы: жартысынан көбі, 

әрине филологтер, қалғандары әр жақтан келіп, рұқсатпен кіріп отырғандар. Олардың 

ішінде анау тұстағы мен секілді «ұрланып» кіріп тыңдаушылар да аз емес. Бәрі 

тылсымдай тынып, лекторды үнсіз ұйып тыңдайды. Тыныштықты сәл бұзатын – 

профессордың аузынан шыққан айшықты сөздерді жабыла жазып алып жатқандардың 

қалам сықыры – тұтасқан әлсіз сарын ғана» [1, 60]. Или, афоризм Кабдулова: «Көп біліп 

дөп сөйлеген – шешен, аз біліп көп сөйлеген – мылжын» [1, 62]. Oписываемые в романе 

реалии часто не различаются в тексте по степени значимости, их иерархия не 

устанавливается. Все важно. Каждая деталь. Каждый символ. В произведении одинаково 

значимы, равноположны и реалии, связанные с самим Мухтаром Ауэзовым, и бесконечно 

разнообразные реалии окружающего его мира. Их описания обнаруживают цепь 

соответствий и открывают скрытые от поверхностного и рационалистического взгляда 

читателя «души» вещей. Так, глубоко символичен образ березы у здания тюрьмы, в 

которой в 1930-1932 гг. отбывал срок Мухтар Ауэзов по обвинению в национализме. 

Возле этой березы ежедневно часами стояла тринадцатилетняя дочь Ауэзова Мугалима в 

надежде увидеть отца, которого один раз в 2-3 месяца выводили на 10-минутное свидание 

с родными: «Анау Мұхаң сүйеніп тұрған кәрі қайың – талай оқиғаның үнсіз куәсі. 

Мұхаңның алғашқы әйелі Райханнан туған қызы он үш жасар Мұғамила әкесін айында-

аптасында бір рет он минут қана қораға шығарып, туған-туысқандармен алыстан 

ымдастыратын күні бойы кірпік ілмей, осы қайыңның іргесінде кезек күтіп, таң күзетеді 

екен, бейшара» [1, 107]. Приезжала к этому дереву и долго плакала Камила, вторая жена 

Ауэзова.  

Оценочная точка зрения автора взаимодействует в тексте с другими точками зрения, 

создавая объемность описаний и проникая в суть происходящих событий. Роман поражает 

богатством психологических зарисовок, портретов, эпитетов, метафор, сравнений, 

деталей, риторических восклицаний. Фабула романа изобилует именами героев, 

имеющими неоспоримый авторитет в народе. Так, читатель узнает, как Мухтар 

Омарханович избежал расстрела 30-х годов в период сталинских репрессий: он уцелел в 
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эти страшные годы благодаря члену партии Алаш-Орда, поэту и государственному 

деятелю Ахмету Байтурсынову. Последний отбывал срок в одной камере с Мухтаром 

Ауэзовым, оба обвинялись в национализме, оба имели статус политических заключенных. 

Именно Ахмет Байтурсынов, расстрелянный в 1938 году, посоветовал Мухтару Ауэзову 

написать открытое письмо и признать свои «литературные заблуждения». У Байтурсынова 

был единственный, но сильный аргумент: «Ал, Ахмет Байтұрсыновты ғой білсең де 

білмей шығасың! – деп, Дос қулана кеңкілдеп күлді. Мен үндемедім.  

- «Мұхтар шырағым, сен өзіңе жағылған күйені де, жабылған жаланы да түгел 

мойындап ашық хат жаз; бізден үміт жоқ, біз біттік; біз кетеміз, өлеміз. Өлтіреді бізді! Тек 

сен тірі қал; халыққа сен керексің, сен!» деп, аяулы інісіне әрі ағалық, әрі даналық ақылын 

қайран Ахаң дәл осы араға арнап келіп, зарлап айтқан екен ғой, жарықтық... » [1, 107].  

Политическое заключение 1930-32-х гг., преследования 50-х годов, постоянный гнет 

цензуры и контроль партии, требования тоталитарной системы - все испытал на себе 

главный герой. Неслучайно, Мухтар Омарханович так отзывается в романе о своем 

коллеге Беге: «Бегейдi ауру адам дейсiндер. Калай ауру болмасын, мұнын өмiр сүріп 

отырған қоғамы ауру, заманы ауру!» [1, 156]. Общество нездорово. Прогнувшееся под 

требования тоталитарной системы, это общество не может иметь будущего. Вся страна в 

50-х годах ХХ века была вновь охвачена страхом сталинских репрессий. Крупные ученые-

филологи Кажым, Есмагамбет, Ермухан заключены в тюрьму. Арестован Есенбек, 

студент, прочитавший трагедию М. Ауэзова «Карагоз». Сам Мухтар Омарханович после 

обвинения его в национализме за 1 и 2 книги романа-эпопеи «Путь Абая» спешно 

отбывает в Москву. Это была одна из форм протеста, форма борьбы, считает З.Кабдулов. 

Потому что Ауэзов никогда ни перед кем не склонял головы, даже перед жестокой 

машиной тоталитаризма. Истина – главный постулат героя.  

Официально прозвучавшая на заседании кафедры фраза Мухтара Ауэзова «больное 

время» о советской эпохе, эпохе социалистических обязательств и рекордов, строгой 

дисциплины и культа партии, всепоглощающей машины тоталитаризма, произвела 

неизгладимое впечатление на ученика Ауэзова. Только великий человек и талантливый 

художник мог так смело говорить о своем времени. Ученик гордился своим учителем, 

хотел походить на него. И этим учителем, автором смелых суждений был Мухтар 

Омарханович Ауэзов, вершина казахской литературы, глыба казахского словесного 

искусства. Молодым учеником его – автор романа, Зейнулла Кабдулов. Если в первых 

трех главах автор восхищается академизмом и лекторским мастерством главного героя, то 

с четвертой главы и до конца всего произведения начинается познание Ауэзова как 

личности. В романе читаем: «Менің Әуезов туралы ұғымым төңкеріліп түсті. 

Бұған дейін менің Әуезовті білдім деп жүргенім білместік екен. Менің Әуезовті 

тануымнын түрі тек таңдану ғана, табына тамсану ғана болыпты. Ал таңдану да, тамсану 

да – тану емес. Менің Әуезовті тануым енді басталды» [1, 108].  

Aвторское отношение к изображаемым событиям проявляется на содержательном 

уровне художественного текста и выражается через семантические доминанты. Слово 

«қалам» (перо) является ключевым и неоднократно повторяется в романе. Оно выступает 

самостоятельным компонентом, который приводит в движение и ведет весь сюжет 

произведения. Автор показывает, как пытались сломить перо писателя ложными наветами 

и грубыми обвинениями, как застыло перо в руках писателя на собрании в здании ЦК 

КПСС Казахстана; қалам - верный помощник Мухтара Ауэзова, символ его таланта и 

глубины. Семантическая доминанта «қалам» определила и отношения всех других 

компонентов текста, в особенности мотивной структуры действий персонажей романа. 

Если автор искренне сочувствует писателю, сопереживает его боль, то другие персонажи 

пытались сломить талант и перо писателя. Неслучайно, перо замерло в руках Ауэзова. 

Оно словно негодует и протестует, вместе с тем, не понимает, как можно растоптать 

священное слово. Слово, которое несет истину и разум, красоту жизни. Семантическая 
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доминанта позволяет нам выявить смысловые акценты автора романа. Для З. Кабдулова 

талант М.Ауэзова непререкаем. Художественное слово – священно. В романе читаем: 

«Қайран, қалам! Әуезовтің қаламы! 

Бұл қалам жазуға ғана жаралған қалам еді ғой. Қағаз беті тек осы қаламның ұшымен 

ғана ғажайып суретке айналып, өмір осы қалам арқылы ғана өнерге көшіп, ұлы 

суреткердің ойы мен миындағы, жаны мен жүрегіндегі телегей-теңіз сыр мен сезім тек 

осы қаламнан ғана ағыл-тегіл, тоқтаусыз тамылжып төгілетін. 

Тасқындап төгілетін. 

Адамның арына, халықтың қасиетіне айналатын да осы тасқын болатын.  

Енді, міне...мына залда сол халықтың қасиетіне күмән келтіріліп жатыр. Қазанға 

дейінгі қазақта қасиет болмаған, шамасы... 

Әуезов ойда. Қалам тоқтап тұр. Бірақ ой ағымы толассыз. Не ойлап отыр екен? 

…Әдебиеттің ең биік мұраты – халықтың қасиетін, сұлулығын, ұлылығын таныту: 

алдымен сол халықтың өзіне таныту, содан соң бүкіл әлемге таныту. 

«Абайдың» да кұны осында. 

Осыны неге түсінбейді мыналар? Әлде түсінсе де түсіндірмей, бәрін үстінен, бәрінің 

есін тандыра албастыша басып тұрған бір алапат күш бар ма?» [1, 116-117]. Автор 

раскрывает конфликт таланта и серости, добра и зла. Величие художника и зависть 

бездарности сопровождают Мухтара Ауэзова на протяжении всего творческого пути. 

Автор раскрыл человека, не способного прогнуться перед машиной тоталитаризма. 

Мухтар Омарханович силой художественного слова сумел противостоять системе.  

B финале преобразуется, резко расширяясь, художественное пространство романа: 

земное пространство дополняется небесным. Герой изображается на фоне неба, образ 

светлого утра, свободного утра символизирует вечность и истинность таланта Ауэзова. 

Образ солнечного луча развивает мотив жизни, духовной силы и чистоты писателя, 

противопоставленный в тексте тоталитарной системе советской эпохи. Финал романа 

заставляет читателя вновь вернуться к заглавию, переосмыслить ценности, откинуть 

мелочное, суетное и вдохнуть полной грудью свежий воздух свободы, силы и 

преклонения перед талантом и волей, внутренней чистотой и силой мысли великого сына 

казахского народа Мухтара Омархановича Ауэзова: «Я, таң!.. 

Бүгінгі таң - Әуезовтің бүгінге дейінгі елу алты жыл ғұмырында мүлде көрмеген 

таңы: қамау тұрмақ аңдудан да ада, қуғын-сүргін азабынан да құлан таза, керемет бір кең 

тыныспен керіле келген, еркін еркелеп атқан таң еді. Айрықша аппақ ақ нұрға малынып, 

балқып, арайлап атты. Жасағанның өзі сүйген құлына ендігі атар таңдарыңның бәрі 

осындай таңдар, ендігі алда қалған аз ғұмырың ғажап емес бақыт жылдары болады деп 

сыбырлап аян бергендей, Мұхтарды орнынан демеп, желеп-жебеп тұрғызып терезе 

алдына әдейі апарғандай. 

Ол қарсыдағы қабырғаның бәрін доғадай ие шынылаған дөңгелек терезеден тысқа – 

көк тал, көп жапырақтар жайқалған көгілдір қораға көз тастады. 

Мұхтардың қарсы алдынан шынында да бір өзгеше арайлы әлем ашылды. Шағын 

әлем, бірақ шалқар дүниенің шеті...» [1, с. 225]. Гонениям и фальши, предательству и 

репрессиям системы автор противопоставляет естественность свежего утра, зеленых и 

светлых красок, главный герой слит с миром природы и образом света. Это есть вечность. 

Победа таланта перед лицом системы. Это и есть «Мой Ауэзов», ибо другого не дано.  

В 2006 году в Институте литературы и искусства им. М.Ауэзова НАН РК вышел 

фундаментальный труд «История казахской литературы в 10-ти томах», в 10-м томе 

читаем: «Духовно-нравственные итоги десятилетия особо ощутимы в романах 

А.Нурпеисова "Последний долг", З.Кабдулова "Мой Ауэзов", К.Исабаева "Шон би", 

Ш.Муртазы "Луна и Айша", А.Тарази "Возмездие", К.Сегизбаева "Перевал", Б.Мукаи 

"Напрасная жизнь", К.Жумадилова "Дарабоз", А.Алтая "Баллада Алтая" и др. Суть итогов 

- в постановке больших вопросов времени, затрагивающих жизнь и судьбу нации и 
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нередко смыкающихся с общечеловеческими» [2]. Действительно, судьба Мухтара 

Ауэзова есть отражение судьбы нации, ценности, которым служил художник, сливаются с 

общечеловеческими.  

Таким образом, роман-эссе Зейнуллы Кабдулова «Мой Ауэзов» является одной из 

первых попыток документально-художественного осмысления казахской литературой 

периода независимости, роли и значения творчества Мухтара Омархановича Ауэзова. 

Выбранный автором жанр романа-эссе подчеркивает актуальность и современность 

заявленной темы. Проблематика романа отражает особую связь со временем, жизненность 

событий, что выражается в близости эссеизма и эстетики. Художественность эссе 

позволяет говорить о глубине, оригинальности и некоторой степени экспрессивности 

повествования, что характерно для этого жанра. Зейнулла Кабдулов раскрыл образ 

Мухтара Ауэзова, «балансируя» между научностью и художественностью, приближаясь и 

удаляясь от этих полюсов, автор решил конфликт таланта и бездарности с позиций 

гуманизма. Как велик талант Ауэзова, так же велик и его дух, который не сломили ни 

система, ни ее пособники.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада З. Қабдоловтың «Менің Әуезовім» роман-эссесінің жанрлық ерекшелігі, көркем 

мәтіннің кешенді талдауы ашылған. Мақаланың авторы тартыс, басты кейiпкердiң бейнесін, 

құрылымды элементтерді, романның тақырыбы және мәселенi зерттейді. Кейiпкердiң тағдыры 

ұлттың тағдырымен сәйкес, оның басты құндылықтары жалпы адамгершілік құндылықтармен 

сабақтас.  

 

RESUME 

 

In this article the genre originality of the novel-essay of Z.Kabdulov`s "My Auezov" is revealed, 

the complex analysis of the art text is given. The author of the article investigates the conflict, an image of 

the main character, structural elements, subject and a novel perspective. The hero is cast in the lot with 

destiny of the nation, and its values are indissolubly merged with values universal. 
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ӘОЖ 81=512.122/=214.21(045) 
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 Қазақ және хинди 

тілдерінің кейбір 

мәселелері 

Аннотация  

Мақала мемлекеттік мәртебесі 

Конституцияда бекітілген, мемлекет 

қамқорлығы мен қолдауында іс қағаздары, 

мектеп, жоғары оқу орындары, мәдениет, 

баспасөз бен байланыс орындары мен құқық 

қорғау, әскер бөлімдерінде, сот істерін 

жүргізуде т. б. міндетті деп саналатын саяси-

құқықтық қасиеті бар мәртебелі тілдер 

қатарындағы қазақ және хинди тілінің іс 

жүзіндегі қолданысы жайлы жазылған. Екі 

тілдің ұқсас жақтары қарастырылған.  

Түйін сөздер: Қазақстан, Үндістан, қазақ 

тілі, хинди тілі, ағылшын тілі, қоғамдық 

қатынастар. 

 

 

Тіл - қоғамның жемісі. Дүниедегі барлық 

халық тәуелсіздікке ұлттық қадір-қасиетін, 

мәдениетін, ана тілін сақтап қалу үшін 

ұмтылады. Сондықтан, кез келген мемлекет 

өзінің аумақтық салт-дәстүрін, ана тілін ерекше 

қорғайды. Оған қоса мемлекеттік тіл – татулық 

пен бірліктің тірегі. Ана тілін ұмытқан адам өз 

халқының өткенінен де, болашағынан да қол 

үзеді. Әрбір елдің, ұлттың тіл байлығы бар, ол 

ұлттық мақтаныш саналады. Сондықтан баға 

жетпес рухани мұра - ана тілін әрбір адам 

көзінің қарашығындай көрсе, сол ұлт тілінің 

ғұмыры мәңгілік болары сөзсіз.  

Мемлекеттік тіл – көпұлтты (көптілді) 

мемлекетте халықтың ұлттық құрамына 

қарамай іс қағаздарын, мектеп пен жоғары оқу 

орындарында оқыту, мәдениет, баспасөзбен 

байланыс орындарында, құқық қорғау мен 

әскер бөлімдерінде, сот істерін жүргізу т. б. 

міндетті деп саналатын саяси-құқықтық қасиеті 

бар мәртебелі тіл. Мемлекеттік тіл әрдайым 

мемлекеттің қорғауында және оның 

қамқорлығында болады.  

Қазір БҰҰ-дың ресми алты тілі бар: 

ағылшын, араб, қытай, испан, француз және 

орыс тілдері. Жетінші етіп хинди тілін енгізуді 

1985 жылдан бері мәселе етіп қоюда. 

«Өз елінде ресми тілді жақсы білу - 

әркімнің азаматтық борышы». Әрбір сөзді 

орнымен жұмсай біліп, айтқан ойын мазмұнды 

етіп, тыңдаушысына түсінікті жеткізсе, ол 

адамды тілді жақсы меңгерген сауатты адам 

деуге болады. 
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Мемлекеттік тілді қалыптастыруға төмендегідей өлшем бірліктер қажет деп 

табылады:  

а) тіл тұрғылықты халықтың тілі болуы керек;  

б) тіл көпшіліктің қарым-қатынас тілі және саяси қолдау жасалатын тіл болуы шарт; 

в) тіл елдің мектептері мен оқу орындарында оқытылуы керек; 

г) тілдің бай әдеби қоры, сол тілде халықтың салт-дәстүрі мен ұлттық мұрасы болуы 

қажет;  

д) ол тілдің жазуы мен баспаға лайықты мүмкіндігі болуы керек.  

Қазақстан Республикасының 1995 жыл 30 тамыздағы (алдыңғы Конституцияда да 

1993ж) Ата Заңында: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі дей тұра, 

орыс тілі - ресми тіл, ол қоғамдық қатынастардың барлық саласында мемлекеттік тілмен 

тең дәрежеде қолданылады» делінген.  

Үндістандағы отаршылдардың тілі – ағылшын тілі мемлекеттік тіл санатында. Екі 

тілдің арасындағы тағдырластықты осы тұста таразылауға болады. Үндістанда 

тұрғылықты ұлттардың саны екі мыңнан асады. Олар жергілікті этностар. Олардың 

ішіндегі саны ең көбі және басты ұлт – хиндустандықтар. Сол себепті де Үндістандағы 

мемлекеттік тіл – хинди тілі. Бірақ әр штаттың өз ресми тілі бар: Батыс Бенгалияда–

бенгал, Махараштрада–маратхи, Андхра-Прадеште–телугу, Та милнадта–тамил, 

Карнатакада–каннара, Кералада–малая лам, Ассамда–ассам тілі және т.с.с. Штаттардағы 

бүкіл қоғамдық қатынастар өз штатының ресми тілінде іске асады. Хинди тілі Үндістанда 

28 штаттың көптеген халқының қарым-қатынасын реттейтін ортақ мемлекеттік тіл. 

Сондықтан хинди тілі мемлекет аумағында оқытылып, үйретіледі. Дегенмен Үндістан 

халқының басым көпшілігі ағылшын тілін меңгеруді тиімді санайды [1, 225 б.]. 

Ұлтаралық қатынастарда ағылшын тілін қолданады және ағылшынша сөйлеуді жөн 

көреді.  

ХХ ғасырдың 60-70-жылдары хинди тілін мемлекеттік дәрежесіне көтеріп, бір ғана 

тілді қолдануды ұсынғанда, оған бенгал, маратхи, телугу және т.б. халықтар қарсылық 

білдірді. Сөйтіп, ағылшын тілі Үндістандағы ресми тілдің бірі есебінде қалды.  

Үндістан Конституциясында ағылшын тілі «көмекші ұлтаралық қатынас тілі» деп 

бекітілген, алайда экономика, банк, бизнес, білім салаларындағы іс қағаздары хинди 

тілімен қатар, ағылшын тілінде де жүргізіледі. Тіл мамандары "қазақ тілі мен хинди 

тілінің тағдыры бір-біріне ұқсас" деп санайды. Бұл ретте олар қазақ тілінің 70 жыл бойы 

орыс тілінің тасасында қалып қойғандығын алға тартатыны белгілі. Дәл солай хинди тілі 

де үнді халқының ұлттық тілі бола тұра, ежелгі өркениетімен аты әйгілі бұл елде әлі күнге 

дейін ағылшын тілі үстемдік құруда. Алайда ағылшын тілі бизнестің тілі болғандықтан, 

олар бұл тілден бас тартпақ емес, керісінше, кеңінен қолдануға мүдделі. Алайда өздерінің 

ұлттық тілі – хинди тілінің ерте ме, кеш пе, ел өмірінен лайықты орнын алатын күні алыс 

емес деп санайтынға ұқсайды. 

Үнді халықтарының барлығы ағылшын тілін жетік меңгерген деп ойлау - қате пікір. 

Қазақстанда да орыс тілін барлық халық 100 пайыз біледі деп айта алмаймыз. Шалғай 

елді-мекендерде тұратын орыс тілін шала түсінетін қазақтар да кездеседі. Сол сияқты 

ағылшын тілінде аздап сөйлей алатындар Үнді халқының ішінде көптеп кездеседі. Бұдан 

туындайтын қорытынды «ағылшын тілін білмесең, күн көре алмайсың» деген пікірді 

жоққа шығарады. Ал Қазақстанда қазақ тілін білмейтін қазақтар қаншама. Олардың да 

ойы қазақ тілінсіз де Қазақстанда өмір сүруге болады.  

Қазір Үндістанның мемлекеттік мектептерінде ағылшын тілі шет тілі ретінде ғана 

оқытылса, жеке меншік мектептер ағылшын тіл меңгертуге көп көңіл бөледі. Соңғы 

жылдары Үндістан халқы балаларын жеке мектептерге береді. Үндістанның мемлекеттік 

тілі - мың жыл бұрынғы деванагари атты жазу үлгісін сақтаған хинди тілі. Бұл тіл қазір 

497 млн адамның ана тілі. Хинди тілін екінші тіл ретінде меңгергендер 182 млн. Бұның 
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ішінде кейбір айтылу-жазылу ерекшеліктеріне байланысты басқа тіл саналып 

жүргендерінің өзі хиндидің әр аймақтағы диалектілері болып есептеледі.  

Мәселен, догри, конкани, бихари, бходжпури, майтили тілдері сол тілдердің 

қатарында. Майтили диалектісінде сөйлейтін адамдар - 45млн. 

Ағылшын тілінің Үндістандағы қазіргі орны ерекше. Бұдан үнділер туған тілін 

ұмытты деген қорытынды жасалмайды. Олай дейтініміз, үнділер тіліне, салт-дәстүріне 

берік халық. Және де үнді халқының сандық көрсеткішінің өзі хинди тілінің болашағының 

кепілі деуге негіз болады. 

Мемлекет аумағында қандай да бір тілдің қолданыс деңгейін көрететін – 

периодикалық басылымдар. Периодикалық басылым оқырмандарының саны - басылым 

жарық көрген тілдің танымалдығының көрсеткіші. 

Соңғы жылдары 15 жастан жоғары оқырмандар арасында жүргізілген сауалнама 

хинди тілінде шығатын газеттердің оқырмандарының саны көп екенін көрсетті.  

Мұндай көрсеткіштер басылымдар таралымының көбеюі және хиндиша білім алу 

мүмкіндігінің артуы арқасында жүзеге асып отырғанын байқауға болады.  

Хинди тілі кейде индуизм символы ретінде қарастырылады. Көптеген индустар урду 

тілінің дамуына ықпал етті және хинди тілінің қанат жаюына үлес қосып жатыр десек 

қателеспейміз.  

Бұл бағыттағы жұмыстар хинди тіліндегі әдебиеттерге қол жеткізуге және әр түрлі 

діннің классикалық еңбектерін аударуға бағдарланған.  

Жалпы хинди тілін ресми тіл ретінде қалыптастыруға қойылатын талаптар әрбір 

адамның мәдениетті сөйлеу, қарым-қатынас жасауы үшін нені меңгеруі керек екенін 

білуімен тығыз байланысты. Хинди тілінің нормаларын қалыптастыруда сауаттылық, тіл 

тазалығы, сөздерді дұрыс айту, дұрыс жазуға байланысты өлшем бірліктер басшылыққа 

алынады.  

Хинди тілі мәдениетінің жоғары болуына мынадай талаптар койылады: 

- айтылған сөйлемдердің жүйелі, анық, түсінікті болуы; 

- сөздерді қолдануда тілдік орфоэпиялық, грамматикалық, лексикалық нормаларды 

сақтай білу; 

- сөйлеу барысында дыбыстарды дұрыс, анық айту; 

- сөйлеу әуені мен әуезі, интонация, паузаны сақтау; 

- екпін нормалары мен үндестік заңдылықтарын сақтау; 

- сауатты жазу; 

- тыныс белгілеріне мән беру; 

- әріптерді дұрыс жазу; 

- сөздердің дыбысталу тізбегін айқын айту; 

- сөйлеу барысында сөз тұлғаларын, түрленуін сақтау, қосымша, көмекші сөздерді 

дұрыс, өз орнында қолдану; 

- сөздерді айтқанда мағынасын біліп айту; 

- күрделі ойды білдіретін ұзақ сөйлемдерді дұрыс құрастыру; 

- ауызекі сөйлеу мен ресми тілдің, ғылыми тілдің қолданысындағы өзгешеліктерге 

мән беріп отыру; 

- мәдениетті сөйлеу әдебінің сақталуы; 

- тіл байлығын, троптарды пайдалану; 

- сөйлеуде тілдің өз заңдылықтарына қатысты хинди халқының ұлттық 

ерекшеліктерін ескеру; 

- хабарлы сөйлемдерді айтқанда ойды мазмұнды әрі жүйелі жеткізу.  

Тіл мәдениетін қалыптастыру тілді оқыту негізінде іске асады. Тілді оқыту - тілдің 

дыбыстық құрамын, лексикасын, грамматикасын меңгерту негізінде орындалады. Сол 

себепті сөйлеу тілін дамыту тіл білімінің барлық саласын игерту арқылы ғана жүзеге 

асатыны анық. Тіл дамыту дегеніміз тілдік материалдарды оқып - білумен қатар, оларды 
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қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Тілді меңгеру - материалды дұрыс 

қабылдау және оны қолдану тәсілдері мен жолдарын білу деген сөз.  

Тіл мәдениетінің ерекшелігін айқындайтын негізгі белгілер мен сапалар болады. 

Олардың бастылары мыналарда: дұрыстық, дәлдік, логикалық, тазалық, мәнерлілік, сөздің 

байлығы және қисындылық [2, 114 б.].  

Осы мақсатқа сай туындайтын негізгі міндеттер: 

- сөйлеу мәдениеті негіздерін меңгерту; 

- сөз қолдану сөз әдебінің нормаларын меңгеру; 

- құжаттарды сауатты жазу дағдыларын қалыптастыру.  

Тілді үйрету мен оқытуда жан - жақты пайдаланылатын коммуникативтік әдістің 

өзіндік белгілері: 

1. Коммуникативтік әдіс оқыту процесінде кем дегенде екі адамның немесе бір адам 

мен топтың, бір топ пен екінші топтың арасындағы тығыз қарым- қатынаста әрекеттің 

жүзеге асуы нәтижесінде болады. 

2. Коммуникативтік әдіс оқушы мен оқытушы, үйренуші мен үйретушінің әр-

қайсысының өзіне тән міндеттері бөлек болуын, ал олардың алдарына қойған 

мақсаттарының ортақ болуын талап етеді. 

3. Коммуникативтік әдіс үйренуші мен үйретушінің бір-бірімен пікір алысуын, тіл 

арқылы сөйлесуін қамтамасыз ете келіп, адам мен адамның, бір ұлт пен екінші ұлттың 

өзара түсінісуіне жол ашады. 

4. Коммуникативтік әдіс оқыту процесіндегі бірнеше тиімді тәсілдерді, оқыту 

құралдарын, жан-жақты амалдарды біріктіреді. Бірақ олардың ішінен бәріне ортақ 

қасиетке ие болатын және әрқайсысына шешуші әсер ететін бір өзек, орталық кілт болады. 

5. Коммуникативтік әдістің басты белгілерінің бірі - оқыту процесін практикалық 

бағытта жүзеге асыру, сабақты практикалық жағынан жан - жақты қамтамасыз ету. Яғни 

мұнда оқу жүйесі сырттай немесе жеке дара күйде іске аспайды, практикада адамдардың 

өзара іс-әрекеті үстінде, ауызша - ауыз сөйлесуі, тілдесуі арқылы өтеді. 

6. Коммуникативтік әдіс арқылы белгілі бір тіл туралы білім берілмейді, белгілі бір 

тілдің өзін қалай қолдану керек, сол жөнінде оқытылады, яғни сол тілде мәнері үйретіледі. 

Әрбір сабақта коммуникативтік міндеттер жоспарлы түрде қамтылатыны сияқты, 

коммуникативтік мәтіндерді де сабақта үзбей қолданып отыру тіл үйренушіге зор әсерін 

тигізеді. 

Жаттап алу, жаттап алған сөйлемдерді тез ұмытуға әкеп соғатыны бәрімізге белгілі. 

Сол үшін үйренуші бір сөз үйренсе де соның мағынасын түсінуі, сол сөзге сөз тіркесін, 

сөйлем құрай білуі, сол сөз туралы кішкене болса да бір нәрсе айта білуі шарт. Сабақ 

тақырыбын жоспарлағанда оқытып-үйретудің ең ұтымды жақтарын бетке ұстаймын. Бір 

ғана сабақтың өзінде бірнеше мәселені жүйелі түрде қолданып, әр түрлі жұмыс жүргізуге 

болады. Сөздерді жазып, оларды қолдана отырып сөз тіркестерін құрамыз, өйткені сөз 

тіркестерін қүра білу - оның мағыналық жақтан да, грамматикалық жақтан да өзара 

байланыста болатынын, оның әрбір сыңарының мағыналық дербестікті де, синтаксистік 

дербестікті де сақтайтынын түсіну деген сөз. Сөз тіркестерін құрап болғаннан кейін 

сөйлемдер құраймыз, сөйлемді құрап, оған талдау да жасаймыз. 

Коммуникативтік мәтіндерді оқытушы еркін пікір алысу негізінде өздеріне таныс 

тақырыптардан да, таныс емес тақырыптардан да алуына болады. 

Ауызекі сөйлеуді әрбір оқытушы әр үйренушіге әр түрлі сұрақ қою арқылы әңгімені 

жетілдіру, кеңейту, түрлендіру негізінде өзіне жазып алып, жоспарлы түрде, әңгіме 

барысында дамытып ретіне қарай өзгертіп отыруына болады. Оңайдан сатылап қиынға 

келу арқылы сөзді дұрыс айта білуге, тіл заңдылығына сәйкес сөйлемді дұрыс қүрастыра 

білуге, сауатты жаза білуге, пікірлесуге, еркін әңгімелесе білуге үйретуге болады. 

Коммуникативтік оқытуда білім беру - оқушы өзін ауызша (тыңдап түсіну, сөйлеу) 

және коммуникаңияға (оқу және жазбаша) тарту, яғни, оқылып жатқан тілде бүкіл курс 
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бойынша қарым-қатынасын қалыптастыру деген сөз. Бұл бағыт хинди тілін оқытуда 

кеңінен пайдаланып жүр.  

Коммуникативті әдіс хинди тілін оқытудағы оқу - тәрбие үрдісінің барлық жақтарын 

қамтиды. 

Жоғарыдағы келтірген тілдік нормалар мен тіл мәдениетінің міндеттері сақталған 

жағдайда қазақ және хинди тілдерінің қолданыс аясы кеңи түсетіні айқын.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются некоторые функциональные вопросы казахского языка и языка 

хинди. 

 

RESUME 

 

In the article the author considers some functional questions of the Kazakh language and the 

language of Hindi.  
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Ғ.Қ. Резуанова 
С. Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеті,  

ф.ғ.к., доцент 

Сұлтанмахмұт 

Торайғыров 

шығармаларындағы 

антонимдердің 

қолданысы 

Аннотация 

Мақалада С.Торайғыров туындыларында 

қазақ тілінің лексика-семантикалық топтарының 

бірі антонимдердің қолданысы талданып, 

жүйеленген. Әлеуметтік, таптық қайшылықтарды 

көрсетуде ақынның қарсы мәндес сөздерді шебер 

қолдана алғандығы сөз болады. Қаламгер 

қолданысында антонимдер бірде алшақ тұрып, 

бірде қатар орналасып, бірде жеке лексемалар, ал 

енді бірде тіркесімді түрде ойнақы 

жұмсалғандығын айқындай келе, автор 

Сұлтанмахмұт қолданысындағы қарсы мәндес 

сөздерді жеке-дара антонимдер, антонимді 

тіркесімдер, контекстік антонимдер және 

фразеологизмді антонимдер деп саралаған. 

Түйін сөздер: антоним, қарсы мәндес сөздер, 

қос сөздер, антонимдік тіркес, антонимдік 

қолданыс, контекстік антонимдер.  

 

 

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармалары 

заңды түрде ұлттық көркем мәдениеттің 

классикалық мұрасына жатады. Себебі оның 

еңбектері қазақ халқының мәдени құнды 

дүниелерінің қоры қатарына енеді. Ақынның 

шығармашылық жолында түрлі таптық ықпал мен 

идеялық қайшылықтардың ізі сайрап жатыр. Осы 

және басқа да қайшылықтарды жеткізуде ақын 

қарсы мәндес сөздерді молынан әрі ойнақы, әрі 

тамаша қолдана білген.  

Қаламгер қолданған антонимдік сөздерді 

бірнеше топқа жіктеуге болады. Олар жеке-дара 

антонимдер, антонимдік тіркестер, контексттік 

антонимдер және фразеологизм-антонимдер. 

Бірінші топтағы антонимдерге мысал ретінде 

«Тұрмысқа» атты өлеңіндегі «Жазы шықпас қыс 

қылышы», «Оңға қарай қол созсам, теріске жорып 

пысқыршы» сияқты өлең жолдарындағы жаз-қыс, 

оң-сол дегендерді келтіруге болады. Автордың 

«Жақсылық көрсем өзімнен» атты өлеңінде де 

антонимдердің қолданысы тамаша аңғарылады. 

Ондағы «жақсылық-жамандық», «жұмақ-дозақ» 

сөздері осының дәлелі. Сол сияқты «Секілді өмір 

қысқа, жарты тұтам» өлеңінде: ...Бұрын жалғыз 

оқу еді іздегенім, Енді оған өлең жазу болсын 

серік... [1, 20]. Бұл жерде жалғыз сөзі серік сөзіне 

антонимдік жұп құраса, «Қайқы құйрық, шұбар 

қыз, істік мұрын» туындысында бірнеше қарсы 

мәндес сөздерді қиюластыра шебер қолдана 

алғанын көреміз. Мәселен,  
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Қайқы құйрық, шұбар қыз, істік мұрын, 

Кім білсін, қандай екен ішкі сырын. 

Әдепсіз, молда алдында тасыраят,  

Біле алмай отыруды әнтек қырын.  

Бай қызы бұлғақтаған, ерке-шолжың, 

Күнге лайық кескін мен сыртқы формың...  

 

«Бақ та қатын» деген бар, «сор да қатын»,  

Тосып жүрген сені де бар бір сорлың. 

Сабақты бірге оқып, болдық таныс, 

Отырған орын жақын, көңіл алыс... [1, 21].  

Жалпы қаламгерді қыздың сыртқы келбетінен гөрі оның ішкі жан-дүниесі қатты 

толғандырған іспетті. Оны жоғарыдағы жолдардан және ақынның «Қ-ға сәлем» 

өлеңіндегі: 

...Сырты сұлу, басында ақылы бар,  

Кім білсін, қандай екен ішкі сырын... [1, 25] деген жолдардан аңғаруға болады.  

С. Торайғыров «Балалық күн» деген туындысында да қарсы мәндес сөздерді көптеп 

қолданған:  

...Балаға тең көрінер бай мен кедей,  

Сүйеді жақсы, жаман надан демей.  

Күнә сұмдық дегенді ол білмейді, 

Айырмасыз ер, әйел – бәрі бірдей.  

Жақын-алыс деп білмес алалауды,  

Аққа жауып жаланы қаралауды.  

Өмір, өлім не нәрсе ұжмақ, дозақ,  

Білмейді бақ, күндеу мен табалауды. 

Қайғы, қызық не нәрсе, дәмін білмес,  

Байлық, бақыт дегенді көзіне ілмес. 

Жақсы, жаман сөздердің парқын айырып,  

Не десең де таңданып, құлақ түрмес. 

Шіркін-ай, балалық күн, өтесің-ау, 

Артыңа қайырылмай-ақ кетесің-ау. 

Жігіттікті кәрілік қуып жетіп,  

Ажал-дағы, кешікпей жетесің-ау.  

Қызықты, тәтті өмір, бітесің-ау, 

Алдынан ажал тосып, күтесің-ау:  

Туғанда қызықтаған жаңа жанды, 

Тумағандай бір күні етесің-ау [1, 28] 

Бұл жерден бір ғана өлеңнің бойында бай-кедей, жақсы-жаман, ұжмақ-дозақ, 

жақын-алыс, ер-әйел, өмір-өлім, қайғы-қызық, кетесің-жетесің, жігіттік-кәрілік, өмір-

ажал сияқты антонимдер қолданылғанын аңғарамыз. Бұл қарсы мәндес сөздер бірде бір-

бірінен алшақ тұрып байланысса(6-шы жолдарда, 14 пен 16-ші жолдағы, 17 мен 18-ші 

жолдағы), енді бірде қатар тұрып, жұптаса (1-ші, 2-ші, 4-ші, 7-ші, 9-шы, 11-ші, 15-ші 

жолдарда), енді бірде қос сөз ретінде (5-ші жолда) қолданылған. «Орнымыз медресе оқып 

жатқан» өлеңінде де антоним қос сөз ретінде жұмсалған: 

...«Аз-көп» деп, бергеніңді молда сөз ғып,  

Әуелден рәсім жоқ ғылым сатқан... [1, 22] 

Ақын шығармаларында тіркесті антонимдер де жиі ұшырасады. Мәселен, «Күншіл 

ақ кірпіктегі» 

Күндіз білсе, ұмытып түнде онысын,  
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Мұнша кеще болғаны не қылғаны?! [1, 23] деген жолдағы күндіз бен түнде, білу мен 

ұмыту өзара антоним және осы антонимдер тағы тіркесіп кеп антоним боп тұр, сондай-ақ 

«Жан қайда әділетті іздейтұғын» деген өлеңінде:  

...Нашар болсаң шығармай жаназаңды,  

Малың болса, бүркіттей қолда болар - деп сөз тіркесі ретінде және 

..............................................................  

Айнуды, азғындықты молда бастар,  

Сөзі оңды, ісі жауыз, арам настар.., -деп сөзі мен ісі, оңды мен жауыз сөздерін 

контекстік антоним ретінде береді. жоғарыдағы мысалдарды талдасақ, бірінші мысалдағы 

антонимдер мен екінші мысалдағы антонимдер бір емес. сондықтан біз оларды іштей 

біріншісін тіркесімді антонимдер, екіншісін сөз тіркесі түріндегі антонимдер, ал 

үшіншісін контекстік антонимдер деп белгіледік.  

Бірінші мысалдағы сияқты тіркескен сөздер антонимдік тіркесім жасап, әрбірі өз 

алдына жеке антоним ретінде жұмсалатын өлең жолдарын ақынның «Анау-мынау» 

өлеңінен де көруге болады.  

Анау қырда татар тұр, 

Басқалармен қатар тұр. 

Мынау ойда қазақ тұр,  

Қастарында азап тұр. 

Ұйқысы көп, ояуы аз 

Бұл не деген ғажап түр? 

Бұл ұйқысын ашпаса, 

Надандықтан қашпаса, 

Басқаларға мазақ түр – деп келетін өлең жолдарындағы курсивпен берілген 

антонимдер қарсы мәндес сөздердің өзара тіркесуінен жасалған. Ол, яғни осындай сөз 

қолданыс жоғарыда қарастырған «Күншіл ақ кірпік» деген өлеңнің Күндіз білсе, ұмытып 

түнде онысын.... деп келетін антонимдермен жүйелес. Яки ақын өз алдына жеке-жеке 

антоним құрайтын ұйқы мен ояу және көп пен аз, «Күншіл ақ кірпік» өлеңіндегі күндіз бен 

түнде және білу мен ұмыту дегендерді тіркестіріп кеп бір ғана жұп құрап, бір ғана қарсы 

мәндес сөз ретінде жұмсағанын байқаймыз. Демек, бұл авторлық қолданыстағы 

антонимдер. 

Қаламгер енді бірде жеке-дара сөзге тіркесті бірліктерді қарсы қойып жұмсайды. 

Мәселен, «Жан қайда әділетті іздейтұғын» өлеңінің мына бір жолдарын қарастыралық: 

...Тірлік пен өлген күнді бірдей ойлап, 

Екі жайдан күдерді үзбейтұғын... Бұл жерде өткен күнде тірлік болмайтынын қарсы 

мәндес сөздерді шендестіре жұмсау арқылы берген. Осы сияқты «Кедейлік» өлеңінде де 

күнге қақтау мен аязға қарыту, жалқауды қақпалап, яғни қорғап, талаптыны маңына 

жолатпай алыс ұстайтындықты салыстыра көрсетеді: 

...Жыртықтан жылтылдаған жас денемді, 

Күнге қақтап, аязға қарытатын,  

Жарытпай киер киім, ішер асқа, 

Сөктіріп малы барлау надан, насқа… [1, 29] 

 

Талайды осы күні-ақ жүрмін көріп, 

Жалқауды қақпалайсың аттай мініп. 

Талаптының маңына жоламайсың,  

Талаптанып қууға өзімде ерік [1, 30] 

Ақын:  

Айтылған уағаданы берік ұстап. 

Айныма, мылжың сөзді езбейтұғын… [1, 25] деген жолдарында көп сөйлемейтін, 

сөзге берік, сыр сақтағыш адамды уағданы берік ұстап деп берсе, көп сөйлейтін, сөзінде 
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тұрмайтын адамды айнымалы, мылжың сөзді дегендерді қолдану арқылы қарсы қояды. 

Мұндай антонимдік қолданыс ақынның басқа да туындыларында ұшырасады. Мәселен, 

«Намаз» өлеңінде:  

Күнбатысқа үңіліп, 

Қол қусырып, бүгіліп. 

Созғыла, сопы, денеңді 

Бір тұрып, бір жығылып [1, 39]. 

Демек, ақын өлең жолдарында антонимдерді жай ғана қалыпты күйінде қолдана 

салмай, оларды сан қилы түрде түрлендіріп, күрделендіре алғандығын көреміз. Ақын 

қарсы мәндес сөздерді бірде бірыңғай мүше ретінде қатар жұмсаса, енді бірде қос сөз 

ретінде жұмсайды. Мәселен, «Қымыз» өлеңінде:  

Магниттің түстік жерден қонақ бұрып, 

Әдейі сәлем үшін бұрыс жүріп, 

Бай, кедей, жақсы, жаман, төре, қара, 

Жапырылып ыңғайыңа бәйек тұрып. 

Ата ұлын, ене қызын безіп тастап,  

Кетпей ме екі ұдайда саған еріп [1, 72] деп бай, кедей, жақсы, жаман, төре, қара, 

ата, ене, ұл, қыз лексемаларын қатарынан берген. Ал енді «Жарқынбайда» қыс-жаз: 

...Он жыл үзбей қысы-жаз оқыса да,  

Әлі күнге ол кеше хат білген жоқ... [1, 31]  

«Орнымыз медресе оқып жатқан» өлеңінде аз-көп: 

...«Аз-көп» деп, бергеніңді молда сөз ғып,  

Әуелден рәсім жоқ ғылым сатқан... 

«Шұбар қожада» ұжымақ-дозақ: 

..Баласызға дұғамен бала бермек, 

Қараңғы елді алдап қылған ермек, 

«Ұжымақ-дозақ» дегені рас болса,  

Дозаққа ең алдымен қожа кірмек.. [1, 45] 

«Достыма хат» өлеңінде:  

Бірге оқып ең әуелі «әліпбиді», 

Қосылып әнге салып «жұм» мен «сиді» 

Көрсек те ащы-тұщы, жаман-жақсы,  

Сол кезде екеумізге бірдей тиді.  

Ойға кіріп шықты ма зиян-пайда  

Дариға, сол күндегі көңіл қайда?  

 

Бұл өзі қандай рақат, қандай қайғы  

Шешуін ал да түсін өзің тауып [1, 65] ащы-тұщы, жаман-жақсы, зиян-пайда 

дегендер қайшы мәндес қос сөз ретінде жұмсалған. 

Сұлтанмахмұт өлеңдерін қарастыра отырып, жеке-дара қолданыста мүлдем антоним 

деп айта алмайтын сөздерді ақынның өз туындыларында шебер түрлендіріп, олардан 

контекстік антоним жасағанын да байқаймыз. Мысалы: 

Шығамын тірі болсам адам болып,  

Жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып. 

Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе,  

Жүргенше өмір сүріп надан болып, - деген өлең жолдарында ақын күнделікті 

қолданыста арасында антонимдік мағына байқалмайтын адам-надан деген сөздерді 

контекстік антоним ретінде жұмсаған. Сонымен қатар ақын: 

«Жас жүрек, қайда сенің ыстық қаның,  

Тап мұндай мұздауыңның айтшы мәнін...» деген өлең жолдарында ыстық пен мұз 

сөздерін антоним етіп алған. Жеке алғанда бұл сөздердің арасынан бірден антонимдік 
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мағына табу қиын. Ал дәл осы сөздерді ақынның қолданысында оқыған кезде біз олардың 

арасында қарсылық мән жатқанын байқаймыз. Осы тәрізді өшігетін-өсіретін (Әлі 

жаспын, не қылдым өшігетін? Ойың жоқ, мені есіркеп, өсіретін (С.Т. «Байлық»)), бүтін-

түтін (Сұлудың сырты бүтін, іші түтін, Мұқаннан басқа бұл сырды адам білмес (С.Т. 

«Жарқынай»)), қиыным шешілетін-қол-аяғым кесілетін (Сен келсең бар қиыным 

шешілетін, Сен жоқта аяқ-қолым кесілетін (С.Т.)) cияқты біршама контекстік 

антонимдерді де ұшыратуға болады. 

Қаламгер туындыларында фразеологизмді антонимдер де ұшырасады. Мәселен, 

Ағызып ауызынан аппақ майды Пенде қылды ауылы елдегі болыс, биді немесе Арамға 

азғырғанды сезбейтұғын, Арам ойдың қиялын кезбейтұғын, Көріне шайтан келіп азғырса 

да, Адамдық ар иманнан безбейтұғын. Сол сияқты Кетіп ем, күйік қылып сенен қашып, 

Шыдамай тағы келдім жаным ашып, Астында алты қырдың жүрсем дағы, Өртедің іш-

бауырымды, қайран ғашық және Ұйқысы көп, ояу аз, Бұл не деген ғажап түр. Мұндағы 

ұйқысы көп, ояуы аз – жалқау, еріншек мәнінде, алты қырдың астында – алыста, арам ой 

– жаман, арамза адам дегенді білдіреді. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров шығармаларында адамдық-арамдық,анық-танық, 

басқаға-өзіме, түсім-өңім, жоқ-бар, тең-кем,өлу-тірілу, аспан-жер, пайда-зиян, жан-

тән, ору-егу, ақ-қара, ерте-кеш, ай-күн т.с.с. толып жатқан қарсы мәндес сөздерді 

ұшыратуға болады. Қаламгер бірде жеке-дара сөздерді қарсы мәнде жұмсаса, енді бірде 

жеке сөзге сөз тіркестерін антоним етіп жұмсаған. Мәселен, Шарпылып қайғы өртіне тұла 

бойы, Мұз бұлақ сөндірер деп келген ойы [1, 35] немесе Тепкісінде басқаның, Қор боп 

жүдеп барамыз. Ойыңды енді азат қыл, Қалсын былай балалық [1, 47]. 

Ақын туындыларын зерделей келе, тіл біліміндегі антоним сөздердің автор 

қолданысындағы ерекшеліктерін аңғардық. Және жалпы кез келген сөздерді қолдануына 

қарай түрлендіріп антоним жасаудың шебері екенін байқадық. Ақынның осы сөздерге 

дәлел болатын шығармалары жеткілікті. Бұл қаламгердің сөз шеберлігін жақсы меңгерген 

асқан дарын иесі екенін танытады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье проводится анализ и систематизируется употребление антонимов в 

произведениях С.Торайгырова. Автор отмечает использование различных форм антонимов в 

произведениях поэта и выделяет антонимы по следующим семантико-морфологическим 

признакам: антонимы простой формы, антонимы-словосочетания, контекстные антонимы и 

антонимы-фразеологизмы. 

 

RESUME 

 

In this article the use of antonyms of Toraygyrov’s work is considered.The author puts emphasis on 

the use of different forms of antonyms in the poet’s works. The classifies antonyms on the following 

semantico-morphological properties: simple antonyms, phraseological antonyms, context antonyms and 

antonyms-word-combinations.  
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Ә. Кекілбаевтың 

«Шыңырау» 

хикаятындағы 

мекеншақ туралы 

 

Аннотация 

Мақалада ғалымдардың әдебиеттанудағы 

мекеншақ туралы ой-тұжырымдарына шолу жасалады. 

Мекеншақтың анықтамасы мен әдебиетте 

бейнеленуінің өзекті мәселелері сөз болады. Сондай-

ақ көркем уақыт пен көркем кеңістіктің арақатынасы 

қарастырылады. Мекеншақ мәселесі Ә.Кекілбаевтың 

«Шыңырау» хикаятының мысалында талданады. 

Түйін сөздер: мекеншақ, көркем уақыт, көркем 

кеңістік, қазақ прозасы, субъективті уақыт, 

философиялық уақыт. 

 

 

Көркем әдебиет өзінің табиғаты жағынан 

кеңістік пен уақытты меңгеруге бейім келеді. Әдеби 

шығарма образдары уақыттық жағынан созылмалы 

келіп, қабылдаудың уақыттық қатаң ұйымдасуына 

құрылатын өнер түріне жатады. Оның табиғатының 

ерекшелігі де осыған байланысты, кезінде мұны 

Лессинг те айтқан болатын: сөз өнерінің орталығында 

оқиға, яғни уақытымен өтіп жататын процестер 

болады, демек, баяндау уақыттық созылмалы 

жағдайда болмақ. Кеңістікте орналасқан 

жылжымайтын заттарды анықтап суреттеу белгілі бір 

уақытты қажет етеді, сондықтан сөз өнері үшін 

ыңғайсыздық сол, «кеңістікте денелерді салыстыру 

мұнда сөйлеудің уақыттық реттілігімен қабаттасып 

отырады» [1, 186-195].  

Сонымен қатар, көркем әдебиетке кеңістіктік 

ұғымы да тән. Мүсін өнері мен бейнелеу өнерінен 

айырмашылығы – көркем шығармадағы кеңістік 

тікелей сезімдік анықтықта, материалдық тығыздықта 

және көрнекілікте болмайды, жанама және 

ассоциативті түрде қабылданады. 

Г.Э. Лессингтің әдебиетті шындықты бәрінен 

бұрын оның уақыттық созылмалығына қарай 

меңгеруге арналады деген пікірі шындықтан алшақ 

кетпейді. Сөздік образдылықтың уақыттық 

бастаулары кеңістіктік бастауларға қарағанда 

анағұрлым нақтылықта болады: монологтер мен 

диалогтер құрамында бейнеленуші уақыт пен 

қабылданатын уақыт азды-көпті сәйкес келеді және 

драмалық шығармалардың сахналары (соларға жақын 

баяндаушы жанрлардағы эпизодтар да) оқиғаны 

уақыттық тұрғыда тікелей, тура нақтылықпен 

бейнелейді.  

Д.С. Лихачевтің пікірі бойынша, дәуірден дәуірге 

өткенде дүниенің өзгерімпаздығы туралы қаншалықты 

кеңірек және тереңірек түсінік болған сайын, уақыт 

бейнесі әдебиетте үлкен мәнге ие болып отырады: 

жазушылар  «қозғалыс  формасының   әралуандығын», 
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«дүниені оның уақыттық өлшемдерінде игеруді» мейлінше бейнелейтіндіктерін ұғынады 

[2, 209; 219]. 

Әдебиеттегі кеңістіктік суреттердің берілуі де түрліше болып келеді: тұйық және 

ашық, жердегі және ғарыштағы, нақты көрінетін және ойша елестетілетін, жақын және 

алыс қашықтықтағы кеңістік бейнелері, т.б. Әдеби шығармалар әр түрлі кеңістікті 

жақындатуға, бірыңғай түрде түйістіріп отыруға да бейім.  

Ю.М. Лотманның сөзіне қарағанда, әдеби шығармашылықта «кеңістіктік түсінік 

тілі» «бастапқы және негізгі болып табылады». Н.В. Гогольдің шығармашылығын зерттей 

отырып, ғалым кеңістіктік шекараның көркемдік мәнін бағытталған кеңістік, тұрмыстық 

және фантастикалық, тұйық және ашық кеңістік деп сипаттап берді. М.Ю.Лотман 

Дантенің «Құдіретті комедиясының» образдылығының негізінде бас кейіпкердің 

қозғалысы жүзеге асырылатын дүние жаратылысының әмбебап бастаулары ретінде 

жоғары және төменгі әлем туралы түсініктің жатқанын, ал үй мотиві маңызды болып 

табылатын М.А. Булгаковтың «Шебер мен Маргарита» романында «кеңістіктік тіл» 

«кеңістіктік емес ұғымдарды» білдіру үшін қолданылғанын айтады [3, 447; 451].  

Әдебиетте бейнеленетін уақыттық және кеңістіктік ұғымдар М.М.Бахтин айтқан 

«хронотоп» деп аталатын тұтас бірлікті құрайды. Ол хронотоп – «әдеби шығарманың 

реальды шындыққа қатынасының көркемдік бірлігін анықтайды», «өнер мен әдебиеттегі 

уақыттық-кеңістіктік анықтама эмоциялық-құндылықты реңкте болады» [4, 391; 399,].  

М.М. Бахтин хронотопты идиллиялық, мистериалық, карнавалдық, сондай-ақ жол, 

табалдырық (дағдарыстар мен өтпелі кезеңдер), қамал, қонақүй, салон, провинциялық 

қалашық хронотоптарына жіктеп қарастырды. Ғалым хронотоптық құндылықтар, 

хронотоптың сюжеттүзуші ролі туралы айтып отыр және оны формальды-мазмұндық 

категория деп атайды. Ол көркем-мазмұндық (тек қана мазмұндық) сәттер кеңістіктік-

уақыттық анықтамаға жатпайды, сонымен қатар «мағына саласындағы барлық 

айтылымдардың тек қана хронотоп қақпасы арқылы өтетінін» жазады [4, 391].  

«Уақыт пен кеңістік әдеби шығармаларда екіұдайлықпен бейнеленеді. Біріншіден, 

мотивтер мен лейтмотивтер түрінде (әсіресе лирикада), онда көбінесе символдық сипатта 

болып, қайсыбір дүние бейнесін білдіреді. Екіншіден, олар сюжеттің негізін 

құрастырады», – дейді В.Хализев [5, 137]. 

Хронотоп – автор жасақтауға ұмтылатын және оның өз мақсатын жүзеге асыратын 

жанрдың заңдылықтарға сәйкес дүниебейнесіне байланысты көркем шығармадағы 

кеңістіктік-уақыттық қатынастардың моделі. Кеңістіктің қандай да бір моделі уақыт пен 

оқиғалар сипатының белгілі бір үлгілерімен заңдылықпен байланысады.  

Уақыт – болмыс пен ойлаудың формаларының бірі. Көркемдік уақыт – реальдылық 

сипаттарының қайталанатын, бірақ онымен түйіспейтін көркемдік әлемнің модельдену 

формасы. 

Көркем шығармадағы уақыт белгілі (анық) немесе белгісіз (анық емес) болып келуі 

мүмкін. Оларда әмбебап (уақыттан тыс) және субъективтік-психологиялық уақыт негізгі 

назарда болады. Бұл жағдайда оқиғаны тарихи уақытқа жатқызу қажет болмай қалады. 

Көркем әдебиетте объективтік уақыт (персонаждарға қатынастағы сыртқы белгілермен 

берілетін) пен субъективтік (даралықпен әсерленетін, перцептивтік) уақытты қарсы 

қоюдың өзіндік мәні болатынын айтуымыз керек.  

Шындықты әдеби бейнелеуде кеңістік оқиға өтетін дүниенің шекарасын, болмыс-

бітімін және тығыздығын көрсетеді. Көркем шығармадағы кеңістіктің сипаттары мен 

қасиеттері бізге белгілі әдеттегі физикалық кеңістікке сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, 

өзгертілуге, кеңейтілуге және кішіреюге, ақырғы болуға қабілетті көркемдік кеңістік 

сипаттары өзара байланыссыз жекелеген фрагменттерге жіктеліп, параллель, кеңістік 

шекараларында түйісетін салаларда (ғажайыптық түйісу) көрінуі мүмкін.  
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Қазақ прозасындағы мекеншақтың берілуін көрнекті жазушы, Мемлекеттік 

сыйлықтың иегері Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесін талдау арқылы қарастырып 

көрелік. 

Ә. Кекілбаевтың «Шыңырау» повесі – Маңғыстау өлкесінде болған құдықшылар 

өмірімен байланысты жазылған шығарма. Маңғыстау шөлді аймақта орналасқандықтан, 

бұл өлкеде құдықтың болуы да және құдықшы кәсібімен айналысатын адамдардың 

кездесуі де заңдылық. Бұл туралы өлкетанушы-ғалым С.Қондыбаев: «Құдық адам 

қолынан шыққан туынды болғанымен, Маңғыстау табиғатының ажырамас элементі 

іспетті. Құдық тарихы – өлке тарихы» [6, 56], – дейді. Маңғыстау құдықтары туралы 

айтылған осы бір пікірді Ә.Кекілбаевтың «Шыңырау» повесі де растай түседі. 

«Еңсеп ол күні бұл зымыранға енді қайтып түспейтінін білген жоқ» [7, 358], – деп 

басталатын повесть көркем шығармадағы көркем уақытты шығарма авторының билігіне 

беріп, кейінге лирикалық шегініс жасаумен бастайды. Көркем шығармадағы мекеншақ 

ұғымына көркем уақыт пен көркем кеңістік түсініктері жатады десек, бұл повестегі 

көркем кеңістік жазық мидай дала мен тап-тар және бірте-бірте тереңдей түсетін 

шымырау құдық ішінде өтеді. «Құдықтың ішіне үңілсең, басың айналады – саңылауы жоқ 

қара түнек. Еңсеп ыссыдан өңін жоғалтып алған күлгін аспанға қарады; сосын құдықтың 

ішіне аяғын салбыратып сыз қабырғадан тесіп жасаған теппеге башпайын тіреді» [7,360] 

немесе «Жаңа ғана айнала сағым шалып жатқан көл-көсір көкжиек енді қара сирақтардың 

ара-арасынан қылт-қылт жылтырайды» [7, 361] – деп, кең даладағы ашық кеңістік пен тап-

тар құдық ішіндегі жабық кеңістікке Еңсеп көзімен баға береді.  

Еңсептің құдықшылық кәсібі жас кезінен басталса да, ашық кеңістіктен жабық 

кеңістікке өткен сайын көркем уақыт субъективтілік уақытқа айналады. «Көзін құдықта 

ашса да, жер астына әр түскен сайын бір жас қартайғандай болады. Аяғының астында, 

сонау көзге түртсе көрінбес қара түнекте, ол өмірі көрмеген бір дүлей аранын ашып, тісін 

сақ-сақ қайрап тұрғандай ту сыртынан мұздай тер шығады. Қашан аяғы жерге тірелгенше 

төменге бір қарамайды, көзі көкте болып, жаңа ғана артында қалған жарық әлемнің сонау 

бір алақандай жұрнағына телмірумен болады» [7, 361], – деп жазушы Еңсептің көңіл-

күйінде болып жатқан сезімдерді субъективтілік уақытқа бағындырады.  

Субъекивтілік уақыт – көбінесе адамның ішкі сезімімен, түйсікпен, көңіл-күйімен 

байланысты болады. Көркем шығармадағы мекеншақ (хронотоп) ұғымын зерттеген ғалым 

А.Б.Темірболат субъективтілік уақыт туралы мынадай тұжырым айтады: «Субъективность 

времени проявляется на уровне чувственного восприятия. Так, например, минута может 

показаться человеку вечностью, а час – мгновением. В зависимости от его душевного 

состояния один и тот же промежуток времени может восприниматься по-разному, чем и 

объясняются основные свойства субъективного времени» [8, 18].  

Еңсептің көңіл-күйі кейіпкер уақыты арқылы дәл беріліп, өткенге көз жүгірту ақылы 

бүгінгі іс-әрекеттері жүзеге асып жатады. «Тыным тауып отыра алмайтын күс-күс қолы 

сыз қабыршақтарды үңгіп, жер астының қатпар-қатпарынан су іздеуге кіріскенде, мынау 

мимырт жұмыстан зерігіп кеткен көңілі өз өмірінің азын-аулақ қалқа-қалтарыстарын 

тінткілей жөнеледі» [7, 363], – деп тар кеңістіктегі құдықшының қиял кеңістігі арқылы кең 

тарапты шарлап, өткенге оралады. Жазушы Еңсептің сауық-сайран құрған бозбала 

сәттерін баяндай отырып, өмірдің қысқалығын, уақыт деген шіркіннің ұстатпайтын 

сағымдай жылт етіп өте шығатынын шебер суреттейді: «Бірақ не керек, дала жасының 

дәурені қырдың бір сәскелік келте көктеміндей тым шолақ. Қыз байғұсты бетінің қызылы 

енді-енді көрініп келе жатқанда ұзатып жібереді, жігіттің иегі түбіттенбей жатып басына 

ноқта түседі. Еңсептің де жастық дәурені алыс жолда ай батқанша жүріп-жүріп кеп, тек 

таң алдында ғана бел шешпей сұлай кетіп, көз шырымын алған суыт жүргіншінің таң 

ұйқысындай тым тәтті, тым қысқа болды» [7, 370]. Тек Еңсептің ғана емес, жалпы адамзат 

ғұмырындағы жігіттік дәуреннің қысқа екендігін жазушы көркем уақыт, оқырман уақыты, 

кейіпкер уақыты арқылы байланыстыра дәлелдейді.  
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Тіршілікте әр адамның жеке уақыты мен кеңістігі болады. Құдықшы Еңсеп те – 

өзінің жеке уақыты мен кеңістігі бар көп пенденің бірі, бірақ өзінің жеке кеңістігі мен 

уақытына өзі қожа бола алмайды. Жазушы осы арқылы пенденің кейбір сәттерде шарасыз 

болатынын, көп нәрсеге қол жеткізуге адамдардың мүмкіндігі бола бермейтінін, көңіл 

кеңістігіндегі армандар адамдардың қиял кеңістігінде қалып қоятынын, уақыттың 

адамдарға бағынбайтынын философиялық уақыт арқылы түсіндіруге тырысады.  

Философиялық уақыт – жазушының өмірге деген көзқарасын, дүниені танып-білуін 

білдіреді. «Сонда өмір сүру деген енесіне жамырап кетпесін деп, күні бойы темір қазықты 

шырқ айналып шыға алмайтын арқандаулы қараша ботадай не қорлықты көрсең де, жан-

жүйеңді жадыратқан тәтті қиял, аңсар арманның бәрінен адыра қалып, маңдайыңды тауға 

ұрып, тасқа соқсаң да өзінің тіленіп келмеген, келгесін еш тілегіңді қабыл қылмайтын кер 

тағдырдың тастақ тар қойнауына қызыл өңешіңнен қылғына байлану ма?..» [7, 376] – деп, 

жұмыр басты пенденің тіршіліктегі жеке уақыты мен кеңістігін темір қазыққа арқандаулы 

ботамен салыстырады.  

Иә, шындығында да бала Еңсептің армандары көп еді, бірақ соның ешқайсысы 

орындалмай, оған тек көрдей қараңғы тар құдықтың ішінде отырып еңбек ету маңдайына 

жазылыпты. Сол еңбектің бірі – алғашқы өзі қазған құдығынан су шыққанда Еңсеп те 

балаша қуанды. Тұйық емес кеңістік мидай далада жаңадан бір тұйық кеңістік, яғни құдық 

пайда болды. Тұйық кеңістік дегеніміз – тұрмыстық деңгейдегі кеңістік десек, сонда 

жаңадан қазылып біткен құдық адамдардың тұрмысына қызмет етеді деген сөз. Бірақ шөл 

даладағы құдық тек адамдар игілігіне ғана емес, жан-жануарларға да пайдалы болмақ. 

«Ертеңіне таңертең құдықтың айналасында түн қараңғыны пайдаланып келіп, астаудан су 

жалаған күзен, қарсақ, қоянның ізі толып кетіпті. Күні кеше қырдағы не бас көтертпес 

оты, не бас сауғалайтын көлеңкесі жоқ тап осы бір тайпақ тепсеңге мойын бұрмай 

айналып өтетін барша тіршілік иесі оған аңсарлары ауып, жер түбінен әдейі іздеп 

келетінді шығарды», – деп тұйық кеңістіктің пайдалы екенін дәлелдей түседі.  

Мекеншақ ұғымындағы көркем шығармадағы уақыттың бір ерекшелігі, жазушы 

уақыт арқылы кейіпкерді бақылап-тексеріп, психологиялық тұрғыдан сынайды. Жазушы 

көркем уақыт арқылы Еңсептің, жалпы құдықшы кәсібін меңгерген адамдардың 

психологиясын, ішкі сезім иірімдерін беруге тырысады. Мәселен, «Құдықшының жалғыз 

серігі – үрей. Оны жан – жағынан анталап тұрған сыз қабырғалар да, түу төбеде 

жылтырап, екі көзін төрт қылып, өзіне телміртіп қойған болмашы саңылау да, аяғының 

астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақ та қорқытады» [7, 383] немесе «Бір жыл ғана 

бұрын көкірегі алып ұшып, небір тәтті қиялдарға бөктірген қуанышы енді кеп табан 

астынан құрдымға құлататындай, шошына уайымдайды. Әу баста осынша қауіп-қатердің 

барын көрмеген-білмеген желбуаздығына өлердей ызаланады. Тек осы жолы ісі оңға 

басып, ойлағанындай болып шықса, ендігәрі мұндай істің маңынан жүрмеуге іштей ант-су 

ішеді» [7, 383], деген құдықшының көңілінде болатын үрей, қуаныш, сенімсіздік, арман-

қиял, қорқыныш сезімдері туралы көркем уақыт арқылы баяндайды.  

Көркем шығармадағы кеңістік қозғалмалы болады және бір кеңістіктен екінші бір 

кеңістік оқиғаға байланысты тез өзгеріп отырады. Кеңістіктің қозғалмалылығынан келіп 

сюжетті кеңістік пен фабулалық кеңістік туындайды. Сюжетті кеңістікке шығарма 

кейіпкерінің өткенді еске түсіруі немесе қазіргіні елестетуі тән болса, фабулалық 

кеңістікке дәлдік пен нақтылық тән болып келеді. Көркем шығармадағы кеңістіктің бұл 

түрлері туралы А.Б. Темірболат былай дейді: «Фабульное пространство – это 

пространство, существующее в реальных измерениях действительности. Соответственно 

основным его свойством является одномерность. В отличие от него, сюжетное 

пространство характеризуется многомерностью. Оно подвижно и изменчиво, так как 

включает в себя воспоминания персонажей произведения, рассказчика, охватывает 

онейрическое пространство, пространство воображения, сознания» [8, 17].  
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Жазушы осы сюжетті кеңістікті көркем уақытпен ұштастыра отырып, құдықшының 

көңіл-күйінен хабар береді: «Тақтай тас сарт-сұрт сынып жатыр. Осылай қазыңқырай 

түссе, ұлы арнаға да жетеді. Жүрегін қуаныш кернеп, өне бойынан әл кетіп бара 

жатқандай. Кенет дәл қасынан дүрс-дүрс дыбыс естілді. Бұл тоқтағанмен, әлгі дүрсіл 

тоқтамайды. Біраз шапқан соң тағы кідірді. Әлгі бір жұмбақ дүрсіл құлағын жарып 

барады» [7, 394] немесе «Оның құлағы судың сылдырынан бөгде бір дыбысты байқады. 

Таң атқалы бұның құлағынан кетпей қойған алқына соққан өз жүрегінің дүрсілі екен»     

[7, 394].  

Кейіпкердің көңіл кеңістігіндегі арман-қиялдарын пендешілік қызғаныш жеңген 

кезде, ол біресе фабулалық кеңістікте нақты өмірдегі өз жүрегінің дүрсілін естісе, біресе 

сюжетті кеңістікте өз жүрегінің дүрсілін өзгемен, яғни бәсекелесім деп есептеген 

Қалпақпен шатастырып, өлер сәтінде де Қалпақтың мысқылды жүзін көргендей болады.  

Көркем шығарманың композициялық құрылысында көркем уақыт пен көркем 

кеңістіктің түрлері кезек-кезек үйлесім таба отырып, шығарма құдықшының тар 

кеңістіктегі өлімімен аяқталады. «Не де болса, ол бүкіл Үстірттің үстіндегі ең терең, ең 

мол шыңырау боп атағы жайылды. Бірақ «Еңсеп қазған» емес, «Еңсеп өлген» атанып 

кетті» [7, 396], – деп аяқталатын шығармадағы құдыққа берілген атау – Маңғыстау 

жеріндегі көп құдықтардың бірі туралы дерекке сүйеніп жазылған көркем шығарма 

екендігін растай түседі.  

«Құдықтар белгілі адамдардың өмірімен, тарихи оқиғаларымен, аңыз-ертегілерімен 

тығыз байланысты. Бұл жөнінен өлкенің әрбір құдығы тұнған шежіре-тарих болып 

табылады. Маңғыстау халқының жадында көптеген құдықшы-шеберлер туралы тарихи 

әңгіме, аңыздар сақталып қалған. Олардың аттары немесе қаздырған адамдардың аттары 

құдықтардың атауына айналған» [3, 56-57], – деген өлкетанушы-ғалым С. Қондыбаевтың 

пікірі жазушының повесінде бейнеленетін өмір шындығын аша түскендей.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье приведен краткий обзор литературных мыслей ученых о хронотопе в литературе. 

Даны определения и отражены актуальные проблемы хронотопа. Также в статье освещены 

вопросы соотношения художественного времени и художественного пространства. Хронотоп 

рассматривается в литературе на примере повести А.Кекильбаева «Колодец». 

 

RESUME 

 

The article gives a brief overview of the literature on the thoughts of scientists about literature 

chronotope. The definitions are given and actual problems of the chronotope are reflected. And also the 

issues of correlation of the artistic time and artistic space are highlighted in the article. In the literature 

chronotope is considered on the example of the story "Well" by A.Kekilbayev. 
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Аннотация 

Бұқаралық ақпарат құралдарының 

мәтіндері когнитивті лингвистикалық, 

дискурстық талдаулардың немесе сыни 

лингвистикалық, функциональды стилистикалық, 

прагматикалық, шешендік сын әдістерінің 

көмегімен зерттеледі. Көп жағдайда 

медиалингвистика әдіснамасының тәсілдеріне 

осы компоненттер себепші болады, зерттеудің 

негізгі түйіні соларға негізделеді. Сондықтан 

бұқаралық ақпарат құралдарының мәтіндеріне 

деген кешенді көзқарас, жүйелі зерделілік 

аталған интеграцияның оң нәтиже табуына 

жәрдемдеседі. Мақалада медиамәтін, контент-

талдау, медиажарияланым терминдеріне кеңінен 

сипаттама беріледі.  

Түйін сөздер: медиалингвистика, 

медиамәтін, когнитивті лингвистика, медиа-

талдау. 

 

 

«Соғыс ошағы», «қауіпті аймақ», «ыстық 

нүкте», «саяси арена», «экономикалық 

тегершіктер», «ақпараттық тасқын», «ақпарат 

толқыны»... Осы сияқты метафоралардың түрлі 

үлгілерін әлемдік баспасөз беттерінен жиі 

кездестіруге болады.  

Бұқаралық ақпарат мәтінін зерттеуде 

мұндай контент-талдау әлеуметтік сараптама 

жасауда өлшеусіз рөл атқарады. Ағылшын 

тіліндегі content-мазмұн сөзінен тарқатылған бұл 

тәсілді кейде «мазмұндық талдау әдісі» деп те 

атаймыз. Мәтіннің арнайы бірлігін бөліп алып 

қарастыратын, стилистиканың негізінде пайда 

болатын мұндай контент-талдау әдісі бұқаралық 

коммуникацияны тарқатып зерттеушілерге кең 

мүмкіндіктер ашады. ХІХ-ХХ ғасырлардың 

тоғысында американдық әлеуметтік мектептің 

аясында пайда болған контент-талдау әдісі 

туралы мағлұматты біз Гарольд Лассвеллдің 

еңбектерінен таба аламыз. Ол бұл әдістің 

базалық принциптерін зерттеуге көп үлес қосты. 

Г. Лассвелл өзінің 1927 жылы жарық көрген 

«Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізудің әдіс-тәсілдері» [1] атты 

еңбегінде мәтін сөздерінің қолданысындағы 

таңбаларды зерттеудің, соның нәтижесінде пайда 

болатын семантикалық аспектілердің бағыт-

таушы тәсілі – контент-талдаудың негізін 

айқындап кетті. Бұл талдау бойынша тілдегі ұсақ 
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бөлшектердің өзінің тұтастық қызметін атқаратыны, сөйтіп мәтіннің маңызды бірлігін 

құрап, жүйелі талдауға алып келетіні, мәтін арқылы берілетін әлеуметтік-идеологиялық 

ерекшеліктердің белгісіз деген қырлардың өзін айқындауға мүмкіндік беретіні жан-жақты 

зерттеліп көрсетілді. 

Контент-талдаудың жалпылама сипаты төмендегідей кезеңдерден тұрады:  

1) Мәтінді зерттеудің нақты мақсаттары мен міндеттерін айқындау; 

2) Зерттеудің мақсат-міндеттеріне сай келетін, статистикалық есептеу бірліктерінен 

бастау алатын мәтіннің маңызды компоненттерін бөліп көрсету; 

3) Тыңдауға арналған мәтін материалдарының тұтастығын жинақтау; 

4) Таңдап алынған белгі-таңбаларды статистикалық есептеу; 

5) Зерттеу мақсаттары мен міндеттеріне байланысты алынған мәліметтердің 

ғылыми тұжырымын жасау. 

Контент-талдаудың мұндай әдістемелік мүмкіндігі бұқаралық ақпарат құралдары 

мәтіндерінің кез-келген компонентін есептеуге жол ашып, өзіндік сипаттаушылық рөл 

атқара алады: вербальдық (сөз, сөз тіркесі, саяси қайраткерлердің аты-жөндері т.б.), 

медиақатарлар (қайталанатын бейнелер, аудио және бейне көріністер). Дәл осы жолмен 

зерттеу әдісі ғана әлеуметтік ақиқат туралы нақты түсінік бере алады. Бұл негізінен 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көрініс табады. Осылай қарастырғанда ғана мәтін 

бұқаралық қарым-қатынасқа түсушілердің әлеуметтік қызығушылықтары мен саяси 

көзқарастарының көңіл-ауанын объективті түрде бере алады.  

Бұқаралық ақпарат құралдарының мәтінінде қолданылатын контент-талдау тәсілі 

медиалингвистикалық сипатты қарастыратын бірқатар мәселелерді айқындауға мүмкіндік 

береді: тақырыпқа байланысты сөздердің өзара үндесуі, тұрақты коллокация, ақпарат 

көздеріне сілтеме беретін ең кең тараған тәсілдер, жаңалық мәтіндерінің ең басты 

топиктері т.б. 

Өткен ғасырдың 70-жылдарында бұқаралық ақпарат құралдарының мәтіндерін 

зерттеуде дисскурстық талдау әдісі кең өріс алды. Дискурс тұжырымдамасы және оның 

негізінде жасалған дискурс-талдау тәсілі мәтіннің сыртқы формальдық белгілерін ғана 

емес, экстралингвистикалық факторларын да ашып көрсетіп, оны тудыратын өзекті 

мәселелерді көрсетіп берді. Дискурс тілдің шеңберімен ғана шектелмейді. Ол барлық 

қарым-қатынасты қоса зерттейді. Кім-кіммен қарым-қатынас жасайды, қандай әлеуметтік 

мәртебеде және қандай қоғамдық-тарихи жағдайда бір-бірімен ынтымақтасады, қандай 

арнамен әріптеседі, қарым-қатынастың негізінде қолданылатын әртүрлі типтер бір-біріне 

қалай өзара әрекеттеседі – осының барлығы дискурстық талдаудың нысанын құрайды. 

Бұқаралық ақпарат құралдары мәтіндерін сипаттау үшін қолданылатын дискурс-

талдау тәсілдерін кеңінен білу үшін голландтық белгілі ғалым Теун ван Дейктің 

«Жаңалықтарды дискурстық талдау», «Баспасөздегі жаңалықтардың құрылымы» атты 

еңбектерінің мәні зор. Теун ван Дейк жаңалықты дискурстың ерекше бір түрі ретінде 

қарастыра отырып, бұқаралық коммуникация мәтінінің кейбір саласына қатысты маңызды 

қорытынды қалыптастырады. Ол медиамәтіннің құрылымы мына жағдайда ғана 

көпшілікке түсінікті болады дейді: «Егер біз медиамәтіннің құрылымын журналистің 

медиамәтінді жасау барысындағы конгнетивті және әлеуметтік қызметінің жемісі, ал оның 

мағынасы телекөрермендер мен газет оқырмандарының түсінуінің нәтижесі ғана болады, 

оны журналистердің бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас жасауының 

тәжірибесі негізінде қарастырсақ, сонда ғана дискурстық талдау әдісі әрбір нақты 

мәтіннің идеологиялық-қоғамдық байланысын қалыптастыра алады. Ал бұл бұқаралық 

коммуникацияға қатысушылардың әлеуметтік қызығушылықтары мен саяси көзқарастары 

арқылы жасалады» [2].  

Көріп отырғанымыздай, мұндай тәсіл дискурсты жасаушылардың және қабылдаушы 

адамдардың көзқарастары ескеріле отырып жүзеге асады екен. Сыни дискурстық 

талдаудың негізгі мақсаты мынада: ол жалпы аудиторияның (тыңдарманның, 
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көрерменнің, оқырманның) үкіметпен, идеологиялық құрылымдармен арадағы толғақты 

мәселелерін сипаттаумен ерекшеленеді. 

Сыни лингвистика әдістемесі (critical linguistics) өзінің міндеттері жағынан сыни 

дискурстық-талдау әдісіне айтарлықтай жақын болып келеді және бұл әдіс өткен – ХХ 

ғасырдың соңында пайда болған тіл білімінің ең жаңа әдістерінің бірі болып табылады. 

Ағылшын тілші-ғалымдары аталған бағыттың негізгі ережелерін қалыптастыру және 

негізін қалау барысында тілдік таңбалардың бейтарап сипатта болмайтындығын байқады. 

Сыни лингвистикалық тәсілдің мақсаты – мәтіннің құрамындағы идеологиялық сипатты 

зерттеуге арналады. Осы жағынан қарағанда, бұл әдіс бұқаралық ақпарат құралдарының 

мәтіндерін «идеологияланған мәтін» ретінде талдауға ерекше назар аударуға басымдық 

беретін сияқты. Сонымен қатар, бұл тәсіл бұқаралық ақпарат мәтіндерін когнитивті 

лингвистика [3] тұрғысынан зерттейді, сол арқылы ақпаратты танымдық жолдармен 

өңдеп, әртүрлі тілдік үдерістердің қарым-қатынасын айқындауға негіздейді.  

Ақпараттың сырын ашып, оны таныстыруда немесе тілді танымдық құрал ретінде 

қарастырғанда, зерттеушілер медиамәтінді категорияландыру мен тұжырымдамалықтың 

жалпы мәселелерімен ұштастыра байланыстырады, сондай-ақ оларды әлемнің тілдік 

көріністерінің әртүрлі қырларымен салыстырады. Когнитивті лингвистикалық тұрғыдан 

зерттегенде концепт (тұжырым) маңызды рөл атқарады. Концепт дегеніміз – тілдегі 

ментальды негіздер. Олар қоршаған орта мен дүние туралы адамның мәдени-ұлттық 

санасында көрініс береді.  

Сонымен когнитивті лингвистиканың әдістерін қолдана отырып медиасөздің әртүрлі 

концептілерінің мағыналарын анықтап, айқындаудың жолдарын білдік. Иммиграция 

(шетелге көшу), діни қақтығыстар, қоршаған ортаға деген қатынас, гендерлік (жыныстық) 

мәселелер – мультимәдени қоғамның мәселелерін когнитивті талдауға, олардың БАҚ-та 

бейнеленуіне сараптама жасауға, әлемдегі ақпараттық бейненің қалай қалыптасып 

жатқанын нақты бір елдердегі медиаландшафтың ұлттық-мәдени ерекшеліктері арқылы 

қарастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан когнитивті лингвистикалық сипатта ақпараттық 

кеңістікті тақырыптық сараптаудың айтарлықтай мәні бар. Бұл тұрақты медиатопиктердің 

белгілі бір жиынтығын бейнелеп, медиаағымның мәдени ерекшеліктерін танып-түсінуге 

мүмкіндік береді. 

Когнитивті түрде қарастыру нақты шындық пен оның медиажарияланымының 

арасындағы өзара әсер ету мен қарым-қатынас мәселелерінің жолдарын айқындай алады. 

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы нақты оқиғаның бейнелену жолдарын түрлендіру – 

медиажарияланымның негізгі үш түрін бөле қарауға мүмкіндік береді: шартты түрде 

бейнелеу, әдеби өңдеу және аңыз.  

Осылардың ішінде шартты бейнелеу оқиғаның тууына дәл әрі жақын болып келеді. 

Медиажарияланымның мұндай үлгісіне саяси оқиғалар мен әртүрлі ақпараттарды шындық 

тұрғысынан нақты көрсететін жаңалық медиамәтіндері жатады. Аталған 

медиажарияланымның лингвистикалық деңгейіне сілтемелік сөздер шоғыры мен 

саясаткерлердің сөйлеген сөздерінің үзінділері, ақпарат көздерінен берілетін сілтемелер, 

шолушының талдау-сараптау материалдары жатады.  

Әдеби өңдеу медиажарияланымды сапалы құруға зор мүмкіндік береді: нақты оқиға 

әртүрлі саяси-идеологиялық сараптамаларға байланысты медиакеңістікте қайтадан 

«қалпына келтіріледі». Сондықтан медиаөңдеудің өзіне тән ерекше белгісіне шолушының 

талдауы мен идеологиялық тұрғыдан баға беруімен байланыстырамыз. 

Медиажарияланымның аңыз-оқиға бейнесі нақты шындықтан жиі алшақтап 

кететінін байқап жүрміз. Бұл белгілі мақсатпен шартты түрде жазылған медиажарияланым 

үлгісі болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдары көрермен мен оқырман ынтасын 

ояту мақсатында шындыққа жанаспайтын қауесеттер туралы ақпараттарды жиі 

тарататынын біз жақсы білеміз.  
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Медиамәтіннің мәдениеттану саласын зерттеуде лингвомәдени талдау әдісі тиімді 

болып отыр. Аталған әдіс ХХ ғасырдың соңында лингвомәдени тұжырымдаманың 

негізінде пайда болды. Ол ұлттың тілі мен мәдениетін үздікіз байланыстырып, оның 

бірлігі мен тұтастығын сақтайды. «Лингвомәдениет» ұғымы мен «Лингвомәдениеттану» 

пәні гуманитарлық ғылымдағы жаңа антропоцентристік парадигманың пайда 

болғандығын көрсетеді. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәтінін талдау үшін 

лингвомәдениеттану әдісінің маңызы мынада: яғни, медиасөздің барлық жиынтығы қазіргі 

мәдениеттің маңызды құрамына жатады. Мұнда мәдени маңызды ақпараттар 

медиамәтінде көбірек ұшырасады әрі ұлттық тіл мен мәдениеттің қызмет ету 

парадигмасының жалпы және өзіндік ерекшеліктері ескеріліп, бейнеленіп отырады. Дәл 

сол себепті медиасөздің мәдени маңызы бар компоненттерін айқындау мен сипаттау 

зерттеудің маңызды бір бөлігі болып отыр. Мәтіннің мәдени ахуал тудыратын 

элементтерін айтқанда, біз ең алдмен, өте кең ауқымды бірліктерді мысалға аламыз. 

Олардың қатарында нақтылықты білдіретін терминдерден бастап (Бәйтерек, Ақорда, 

Қазақпарат т.б.), қарапайым мәдени ерекшелігі бар сөздерге (саяжай, тікұшақ т.б.), 

сондай-ақ, кірме лексика және шетел сөздері мен тіркестеріне дейінгі бірліктерді (fin de 

ciecle, haute couture т.б.) назарда ұстаймыз.  

Лингвомәдениеттану әдісінің логикалық жалғасы ретінде мәдениеттану әдісін 

назарға алған жөн. Бұл әдіс зерттеушілердің ынтасын мәтінді экстралингвистикалық 

тұрғыда зерттеуге аударады. Бұларға мәдени жинақталған бейнелер, аудио-бейне 

көріністер жатады. Оның көмегімен мынадай сұрақтарға жауап беруге болады: мәселен, 

неге «Хабар» агенттігінің ток-шоуларына міндетті түрде әртүрлі жастағы өкілдер қатысуы 

тиіс? хиджаб кию туралы пікірталас неден туындады? «карикатуралық жанжалдың» негізі 

неде? деген сияқты сан түрлі сауалдар. Сонымен бірге мәдениеттанулық талдау әдісінің 

аса зор салыстырмалы-салғастырмалы мүмкіндігі де бар. Мұндай тақырыптар мен 

бейнелер бүгінде әртүрлі елдердің медиакурсында өзекті мәселеге айналып отыр. 

Медиамәтіндердің тәсілдеріне шолу жасау ісі жеке медалингвистикалық әдіспен 

түйінделеді. Оның мәнісі – бұл әдіс вербальды және медиалық қатарлардың өзара әсер ету 

заңдылықтарын сипаттайды, медиалық деңгейдегі таңбалық ерекшеліктерінің 

қолданылуын зерттейді, сонымен қатар, медиамәтіннің барлық элементтеріндегі әртүрлі 

принциптердің өзара тіркесетіндігін қарастырады: сөз – дыбыс – бейне, сөз – кескіндік 

бейне – образ т.б. Бұлар: иллюстрация, қосымша элементтер, контраст (ақ-қара түстердің 

қарама-қарсылығы) ықпалдастығы, ойлар мен пікірлердің таласы сияқты аудиторияға әсер 

етуді күшейтіп, белгілі бір оңды нәтиже туындатады. 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Lasswell H. Propaganda Technigue in the World War. - N.-Y., 1927. 

2. Теун ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. - М., 1989. – C. 123. 

3. Когнитивті лингвистика концепциясы «Когнитивті терминдердің қысқаша сөздігінде» 

тереңірек берілген / У.С. Кубрякованың редакциясында. - М., 1996. - С. 53. 
 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье анализируется интеграция различных методов анализа текстов массовой 

информации в рамках медиалингвистики, что позволяет получить объемное комплексное 

представление о реальных свойствах медиаречи, ее стилистике, о способах взаимодействия 

вербального и медийного уровней.  
 

RESUME 

The paper analyzes the integration of the various methods of analyzing media texts within 

medialinguistics, as it provides a comprehensive picture of the volume of real properties of mediaspeech, 

its style, the methods of the interaction of verbal and media levels.  
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Аннотация  

Мақалада белгілі қазақ жазушысы Б.Майлиннің 

шығармаларын сыншы Т. Нұртазиннің талдауы сөз 

болады. Сыншы, ғалым Т. Нұртазин қазақ 

әдебиеттануының дамуына, қазақ әдебиеті тарихын 

жасауға көп үлес қосты.  

Әдебиеттанушы Б. Майлин шығармаларының 

жанрын, эстетикалық ерекшелігін зерттеді. 

Т.Нұртазин еңбектерінің арқасында ғана 

жазушының қазақ әдебиеті тарихындағы ролі 

айқындалды. 

Түйін сөздер: Т.Нұртазин, әдебиеттанушы, 

Б.Майлин, әдеби жанр, эстетикалық қажеттілік.  

 

 

Ғалым Темірғали Нұртазиннің қазақ кеңес 

әдебиетінің ғана емес, жалпы қазақтың жаңа заман 

әдебиетінің берік негізін қалаушылардың бірі, шебер 

жазушы Бейімбет Майлин шығармашылығын 

зерттеп, саралаған «Бейімбет Майлин» творчествосы 

[1] атты монографиялық еңбегінің негізгі бір тарауы 

«Эстетикалық қазығы» деп аталуында үлкен мән 

бар. 

Біріншіден, бұл – ең маңызды, ең түйінді тарау. 

Өйткені бізге қай жазушының не жазғаны немесе 

қанша жазғанын білуден гөрі, сол шығармаларды 

қалай жазғанын, қандай мақсатпен, қандай 

эстетикалық талғам көзқараспен жазғанын білу 

маңыздырақ.  

Екіншіден, зерттеушінің жазушы шығарма-

ларына жекелеп тоқталып талдамас бұрын, алдымен 

оның эстетикалық ұстанымына үңілуі, ғалымның өз 

азаматтық, идеялық позициясының беріктігін, 

көркем шығармаға қояр эстетикалық талғамының 

биіктігін көрсетеді, сыншылық талабының 

жоғарылығын білдіреді. 

Бұл жайында белгілі ғалым Т.Кәкішев: «Ашық 

айту керек, қазақ әдебиеттану ғылымы әлі күнге 

дейін социологиялық талдаудан ұзап кете алмай 

жүр. Әрине, бұл талдау бұрынғыдай дөрекі түрде 

көрінбейді, алайда әлі басым. Осы реттен келгенде 

Темірғали Нұртазиннің Б.Майлиннің қазақ 

әдебиетіне олжа салған шығармаларын 

социологиялық тұрғыдан да, эстетикалық тұрғыдан 

да тұтас сарапқа салып, таразыны тең ұстап, 

талдағаны айрықша ұтымды да өнегелі» [2] деп 

жазды сол тұста. 

Зерттеуші тараудың алғашқы жолдарында 

«Б.Майлин не жазды? Әдеби мұрасының көлемі 

қанша? Әдебиетімізге қандай үлес қосты? 

Шығармаларының  идеялық,   эстетикалық   салмағы 
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қандай?» [1, 28] деген сауал тастайды. Осыдан-ақ ғалымның Бейімбет Майлин 

шығармашылығын зерттеудегі мақсаты, алдына қандай міндеттер қойғаны айқын 

байқалады. Бейімбет шығармаларын қай қырынан талдап таныту ниеті аңғарылады. 

Жоғарыдағы міндеттердің ең күрделісі Бейімбет мұраларының көлемін анықтау екені 

анық. Ол үшін зерттеуші ғалым Троицк қаласында 1911-1915 жылдары М.Сералин 

шығарып тұрған қазақтың тұңғыш журналы «Айқап» сандарын парақтаудан бастайды. 

Сөйтсе Б.Майлиннің баспасөз бетінде жарық көрген тұңғыш тырнақалды туындысы 

«Қостанай уезі, Дамбар болысы» атты проблемалық мақала екен. Ол журналдың 1913 

жылғы 15-санында 335-336-беттерінде жарияланған. 

Ол мақалада Бейімбет қыз ұзату, келін түсіру, ас беру секілді әдет-салттық тойларда 

қазақтың шала шабылып, байлықты босқа шашып, төгіп ысырап ететінін, тойшылдық, 

мақтансүйгіштік орнына сол қаржыны оқу-ағартуға, білім алуға жұмсау керектігін мәселе 

етіп көтерген. Бұдан біз жас, бозбала жігіт Бейімбеттің сол кездің өзінде сұңғылалығын, 

қазақ өміріндегі келеңсіздіктерді көре білгендігін аңғарамыз. Т.Нұртазин Б.Майлиннің 

«тырнақалды» тұңғышының қара сөзбен жазылғандығын атап өтеді. «Айқап» журналында 

оның бір әңгіме, бір өлең, екі мақаласы шыққанын анықтайды. 1915 жылы журнал 

жабылып қалған соң, ол өз еңбектерін Ахмет Байтұрсынұлы шығарып тұрған «Қазақ» 

газетінде жариялай бастайды. 1915 жылы онда тоғыз шығармасын бастырған. 

Ғалым міне осындай шаң басып сарғайған, жарты ғасыр бұрын шығып тұрған 

басылымдардың беттерін ақтарып, тынымсыздықпен, табандылықпен Бейімбет 

шығармаларын таба береді. Ол кезде Қазақстанда газеттер мен журналдар көптеп шыға 

бастаған. Ташкент қаласында да бірнеше басылымдар болған. Соның бәрінен Бейімбетті 

жалықпай іздеу, тапқандарын саралап қатарға қосу әрі зор еңбек, әрі ғылыми ерлік екені 

даусыз. 

Бейімбет Майлиннің 1923 жылы тұңғыш кітабы «Байшұбар» атты балаларға 

арналған поэмасы, 1925 жылы жаңа өлеңдер жинағы баспа бетін көреді. Міне содан былай 

1937 жылы ұсталып репрессияға ұшырағанға дейін 14 жыл ішінде 55 кітабы басылып 

шығады. Әдебиет майданында аса өнімді еңбек етеді. 

Т.Нұртазин осы зерттеу жұмысында Б.Майлиннің эстетикалық принциптерін жақсы 

ашып берген. Төңкеріске дейін оның демократтық-ағартушылық позиция ұстағанын, 

Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, Абай шығармаларынан нәр алып, солардың идеяларының 

ықпалында болғанын, орыс классиктері мен төңкерісшіл әдебиеттің де оған зор әсер 

еткенін нақты мысалдармен дәлелдейді. Бейімбеттің жазушылық жолға шындап 

түскеннен кейінгі кезеңдерде реалистік принципті берік ұстап, соны эстетикалық 

темірқазық жұлдызы еткенін ашып айтады. Кейбір жазушылардың нанымсыз, жасанды 

шығармаларын оқығанда, ондағы оқиғалардың тұрмыста болмаған, тұрмыстан 

алынбағанын сынап, пікір білдіре отыратынын жазады.  

«Шығарманың көңілге қонымдылығы да, тартымдылығы да, қызықтылығы да 

өмірдің өзінен алынуына байланысты деп таниды» [1, 33], - деп, Б.Майлиннің жазушылық 

кредосын айқындайды. Оның «Мен жете таныспаған нәрселерімді жазуға тым 

шорқақпын» [1, 33] деген сөзін мысалға келтіре отырып, Бейімбеттің әдеби 

кейіпкерлерінің өзіне күнделікті таныс, ауылдас, елдес адамдар екенін көрсетеді.  

Мысалы, «Шұғаның белгісіндегі» Әбдірахман, сол сияқты «Күлпаш», «Раушан 

коммунист», «Ұлбосын» шығармаларындағы кейіпкерлердің прототиптері Бейімбеттің 

елдес, ауылдастары екен. Ал қажетті оқиғаларды нанымдылық шеңберінен шықпай ойдан 

шығарып, дамытып отырғаны анық. 

Т.Нұртазин жазушының ұстанған эстетикалық қазығын айқындауда оның өміріндегі 

өзгерістерді қоғам өміріндегі өзгерістермен байланыстыра қарастырады. Өзгелер сияқты 

Бейімбет те жасынан өлең шығарған, оның ақындығын танытқан өлеңдері, поэмалары бір 

төбе. Қара сөзді яғни прозаны қазақ ақындары негізінен төңкерістен кейін бірте-бірте 

меңгерген. Көбіне қара сөз жазудан өлең оңайырақ көрінген. Солардың ортасынан 
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Б.Майлин алғашқылардың бірі болып проза жанрына тез ойысып, қаламын бұрып, 

бейімдеп үлгіреді. 

«Жазушының прозаға ерекше күш салуында күрделі мән бар. Ол бұрынғы 

елеусіздерді, кедей-батырақтарды өмірдің тірегі деп таныды; шығармаларына басты 

кейіпкер етті. Совет заманында олар тынымсыз жаңара өзгеруде, рухани өсуде болды. 

Соның бәрін лепті поэзияда жыр ету ұтымды. Алайда жойқын өзгерісті өмірді қойнау-

қойнауымен кең алқа күйінде көрсетуге мүмкіндігі шексіз проза керек болды» [1,34], - деп 

көрсетіп, Б.Майлин шығармашылығындағы бетбұрыстың себебін ашып береді. Одан әрі 

зерттеуші жазушының прозада таңдап алған басты тақырыбы - ауыл өмірі, кедейлер 

тұрмысы болғанын, және кедейлерді 20-жылдардағы әлеуметтік күш есебінде санап, 

көркем шығармада солардың реалистік бейнесін жасауға барынша күш салғанын, 

кедейлер өмірінен көптеген тамаша әңгімелер мен повестер тудырғанын, оның: 

Гүлденсе ауыл – гүлденеміз бәріміз,  

Ауыл – десе, біз қозғатар жанымыз, - 

деген жыр жолдарымен түйін-тұжырым жасауының зор философиялық мәні бар екенін, 

кезінде мұның ұранға айналғанын, қазір де ескірмей маңызын сақтағанын, сақтала 

беретінін сүйсіне сөз етеді. 

Т.Нұртазин Бейімбеттің ауыл тұрмысы, кедейлер өмірі жайынан жазылған 

шығармаларын айта келіп, мынадай тұжырым жасайды: «Жазушының ол шығармалары 

оқырман қауымның эстетикалық талғамын өсіруде елеулі белес болды, олар жаңа әлемнің 

жан тербер поэзиясын ашты, оқушы миллиондар жүрегіне жаңаға ынтықтық, махаббат 

дарытты, жаңа өмірдің мызғымас беріктігіне жұртшылықтың сенімін нығайта түсті» [1, 

41]. 

Түйіндей келгенде, ғалым монографияның бұл тарауы арқылы Б.Майлиннің ұстанған 

эстетикалық темірқазығы төңкерістен кейінгі қазақ ауылы мен кедейлер өміріндегі шын 

мәніндегі күрт өзгерістер мен ел тұрмысына енген әлеуметтік, мәдени жаңалықтарды 

реалистік тұрғыда суреттеу, жаңарған ауыл адамдарының бейнелерін шыншылдықпен 

жасау болғанын аңғартады. 

Көрнекті ғалым Т.Нұртазиннің зерттеушілік шеберлігі Б. Майлиннің драмалық 

шығармаларының талдау барысында да айқын көрінеді. 

Ғалым өзіне мақсат етіп қойған зерттеуін аса ұқыптылықпен, аса тиянақтылықпен, 

аса жауапкершілікпен атқарған. Өзінің осынау еңбегінің кейін көптеген зерттеуші жас 

ғалымдарға үлгі болатынын бар жан дүниесімен сезініп, ақыл-ойын аямай жұмсағанын 

байқаймыз. 

Әдебиеттанушы ғалым З.Жұмағалиев монографияның драматургия тарауына 

байланысты «Профессор Т.Нұртазин жазушының әлі күнге дейін жеке басылмай газет-

журналдардың бетінде үзінділер күйінде жүрген пьесаларын үлкен ұқыптылықпен 

жинақтап әрі оларды жанрлық ерекшеліктеріне қарай өзара жүйелеп зерттеген. Сөйтіп 

ғалым қаламгердің драма жанры саласында қалдырған мол мұрасы жан-жақты тексеріліп 

әдебиетіміздің тарихында алатын орны айқындала түскен.  

Айта кету керек, ғалым өз зерттеу объектісін сөз етер алдында қазіргі күнгі 

әдебиетіміздегі еңселі саланың бірі – драматургияның өз алдына отау тігіп қалыптасу 

процесінің алғашқы қадамдары қандай сипатта болуы жөнінде қысқаша шолу жасаған. 

Бұл, әрине, еңбектің құнын арттыра түседі» [3] деген тұжырым жасайды. 

Б.Майлин сан қырлы талант иесі десек, Т.Нұртазин жазушының сол талантын сан 

қырынан жарқырата ашып берген. 

Зерттеуші төңкеріске дейін де драматургияда талпыныстар болғанына мысалдар 

келтіреді. Дегенмен, бұл қазақ жазушылары үшін сол кезде тың тақырып болатын. Сол 

тың тақырыпты игеруге Б.Майлин алғашқылардың бірі болып кіріскен. Сөйтіп қазақ 

драматургиясының негізін қаласқан. Төңкерісшіл ақын, қоғам қайраткері С.Сейфуллин 

«Бізге бәрін де істеу керек!» - деп ұран тастаған. Себебі қазақ жазба әдебиеті жаңа 
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қалыптасып жатқан тарихи кезеңде алғашқы ақын-жазушыларға жүктелер міндеттер 

орасан зор еді. Бейімбеттің сол міндетті дұрыс атқарғанын, әдебиеттің барлық 

салаларында, жанрларында керемет, таңғаларлық өнімділікпен еңбек еткенін ғалым 

Т.Нұртазин өз зерттеуінде жан-жақты көрсеткен. 

Зерттеуші Б.Майлиннің драматургиялық шығармаларын түгендей келіп, оның жалпы 

жиырма бес пьеса, либретто, сценарийлер жазғанын анықтаған. Т.Нұртазин сол 

пьесалардың жазылу реті, жылдарына қарай алғашқыларынан бастап көбіне талдау 

жасайды, тақырыптарына, көтерген өмірлік проблемаларына тоқталады. Ол Б.Майлин 

пьесаларын шартты түрде комедиялар және драмалар деп, екі жүйеге бөледі. Сонымен 

бірге комедияларын көтерген мәселелеріне қарай үш топқа жіктеп қарастырады. Бірінші - 

прогреске, адамгершілікке кесір келтіретін, сорақылықтарды әшкерелейтін «Шаншар 

молда», «Ауыл мектебі» секілді; екінші-ауылда кеңес тәртібін орнатушыларға қарсы 

әрекет етушілерді айыптайтын «Неке қияр», «Қос қақпан», «Протокол», «Көзілдірік» 

сияқты; үшінші - колхозды жаңа ауыл құруға жат пиғылдарды әшкерелеуге арналған 

«Талтаңбайдың тәртібі», «Жасырын жиылыс», «Келін мен шешей» секілді пьесалар. 

Т.Нұртазин жазушының драматургиялық шығармаларын талдай отырып, 

Бейімбеттің шеберлігіне, пьесаларының көркемдігіне, тіл ерекшеліктеріне тоқталып, 

мысалдар келтіріп бағалап отырады. Драмалық шығармалар негізінен кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін, олардың бір-бірімен үнемі сөйлесіп, түрлі қимыл тартыстарға түсуін 

суреттеуге арналады. Сондықтан драмада диалог ерекше роль атқарады. 

Зерттеуші Б.Майлиннің диалог құруға аса шебер әрі тапқырлығын, кейіпкерлерінің 

әрқайсысын өз тілдерінде сөйлете білетінін айрықша атап жоғары бағалайды. Б.Майлин 

өмірде өте қарапайым, тұйық мінезді, ойын-күлкі, сауық-сайранға әуестігі жоқ адам 

болғаны белгілі. Оның қалпына қарап отырып, сықақшыл кісі деп ешкім ойламайтыны 

анық.  

Бейімбеттің сықақшыл ғана емес, асқан сатириктігі оның түрінде емес, 

шығармаларында, әсіресе, комедияларында екенін Т.Нұртазин дөп басып тауып айтады: 

«Әзіл, қалжың, сықаққа келгенде Б.Майлин дарыны тасқындаған тау өзеніндей, оның 

шығарма атаулысында әзіл, қалжың, сықақтан аяқ алып алып жүре алмайсың. 

Қаламгердің талантына халықтың сарқылмас әзілқойлығы, сықаққойлығы мол дарыған. 

Оның комедиялары толған сықақ … көл-көсір төгіліп жатқан күлкі; еркін, ен дүние. 

Жазушы күнделікті үй арасы, от басындағы күлкіні өсіре, өнерлендіре отырып, озық 

искусствоның дәрежесіне көтерген» [1, 272] деген жолдардан зерттеушінің драматург 

Б.Майлиннің тіліндегі өзіндік ерекшелікті, оған табиғат пен халқы дарытқан сықақшылық 

қасиетті дәл байқағанын көреміз. 

Б.Майлин пьесаларының ішінде көлемі жағынан да, көтерген мәселелерінің ауқымы 

жағынан да өміршеңдігі жағынан да қазақ драматургиясы алтын қорына қосылатындары: 

«Талтаңбайдың тәртібі», «Майдан», «Жалбыр» және Ғ.Мүсіреповпен бірігіп жазған 

«Амангелді».  

Зерттеуші-ғалым, міне, осы төртеуіне толығырақ тоқталады. Мысалы, 

«Талтаңбайдың тәртібіндегі» Талтаңбаев жиынтық-типтік бейне. Колхоздастыру 

кезеңіндегі асыра сілтеушілер дәл осы пьесадағы Талтаңбаев секілді әрекет етіп елдің 

берекесін алғаны анық. Т.Нұртазин осы жағымсыз кейіпкерді сөз ете отырып, әр кезең, әр 

дәуірдің өз Талтаңбайлары болатынын және солардың мінездері мен әрекеттері бір-

бірлеріне сондай ұқсас екенін, сол себепті де бұл шығарманың оқиғасы ескі болғанымен 

көркем бейнелердің өміршеңдігін, солардың басты сипаттарын санамалап дәлелдеп 

береді. Атап айтқанда, Талтаңбайлардың өздерін жер тәңірісі санайтын әміршілдігін, 

мораль, ынсап дегенді білмейтін тойымсыздығын, ысырапқорлығын, жемқорлығын, 

әйелқұмарлығын және басқа қасиеттерін сипаттайды. «Бұл сипаттар асыра сілтеу 

кезеңінде ғана емес, әр кезеңдегі Талтаңбай біткеннің бәрінен табылады. Пьесаның 

өміршеңдігі осындай жағдаймен байланысты» [1, 274], - деп қорытынды жасайды. Оқып 
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отырып, бүгінгі нарық заманының Талтаңбайлары көзге елестейді. Ғалымның тапқыр 

тұжырымына риза боласыз. 

Көркем шығарманы көркем тілмен талдап түсіндіруде, қасиеттерін жан-жақты ашуда 

Т.Нұртазин талдауларының мәні зор. Мысалы «Майдан» пьесасының идеялық-көркемдік 

дәрежесін: «Пьеса зор шабытпен жазылған. Қазір оны оқығанда, иә сахнада көргенде сол 

дүбірлі мезгілдің айбынды күшін, құдіретті демін сезінесің» [1, 307], - деп көтеріңкі 

көркем де әсерлі сөздермен жеткізіп бағалайды; пьесадан нақты мысалдар келтіріп көз 

жеткізеді. «Аманкелді» мен «Жалбыр» драмаларының да әдебиетіміздегі классикалық 

туындылар екенін шегелеп айтады. Сонымен бірге сол пьесаларға кезінде сыншылардың 

жазған сындарына да тоқталып, солардың орынды пікірлері мен артық айтқан, таққан 

кінәларын сөз етеді; өз байламдарын айтып, әділ бағасын беріп отырады; кемшіліктерін де 

көрсетеді. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье идет речь об анализе критиком Т.Нуртазиным произведений выдающегося 

казахского писателя Б.Майлина.  

 

RESUME 

 

The article is written about the analysis of T.Nurtazin of the works of an outstanding Kazakh writer 

B.Maylin.  
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Жазушы шеберлігі 

Аннотация 

Қаламгер Әбіш Кекілбаевтың «Бір шоқ 

жиде» повесінің негізгі тақырыбы – ұрпақ 

жалғастығы. Мақалада аталған шығармадағы 

оқиғалар жүйесіне, кейіпкерлер табиғатына, 

заман шындығына талдаулар жасалынады. 

Повестің тақырыбын ашудағы қолданылған 

көркемдік әдіс-тәсілдер де талданады. 

Түйін сөздер: сюжет, композиция, кейіпкер, 

образ, диалог, баяндау, ұлттық мінез, халықтың 

педагогика, әдет-ғұрып, салт-дәстүр. 

 

 

Қазақ әдебиетінде ұрпақ тақырыбына қалам 

тартпаған жазушы кем де кем. Бұған әр қырынан, 

әр тұрғыдан келген қаламгер қауым төл 

әдебиетімізде де бала галереясын жасаудай-ақ 

жасағанын баса айтуға тиіспіз. Кемеңгер жазушы 

Әбіш Кекілбайұлы да бұл тақырыпты аттап 

өтпеген. Мысалы, «Көлденең көк атты» 

әңгімесінің басты кейіпкері – бала. Мұнда әңгіме 

желісі баланың атынан тікелей баяндалады. 

Қаламгердің бұдан басқа да хикаяттарында бала 

– кейіпкер бейнелері сәтімен сомдалған. Ал, «Бір 

шоқ жиде» повесінде жазушы бала тақырыбына 

мүлде басқа бір қырынан келеді. Ол – баланың 

бағасы, орны, ұрпақ жалғастығы, өмірдің мәні. 

Герольд Бельгер Ә.Кекілбайұлының 

көркемдік палитрасының қуаты мен қасиетіне 

жоғары баға бере отырып, қаламгердің сан 

қырлы оқиғаларды суреттегенде кейіпкерінің 

ішкі әлеміне сыналай ене отырып, өмір 

құбылыстары мен көркемдік шешімді шебер 

тамырластыра білетін суреткерлігін тамыршыдай 

тап баса айтады. 

«Бір шоқ жиде» повесінің басты кейіпкері – 

Тілеу. Бұл әулет о бастан басқа жарымаған екен. 

Ертеректе Өтеу атасы жеті ұлынан айырылып, 

құм арасында жалғыз қалғаннан-ақ бұл кесір 

жолдас болып келе жатқан көрінеді. Сонда көзіне 

жас алмаған мәрт батыр ет жүрегінің езіліп, 

қолқасының үзіліп, қабырғасының қаусап, 

алқымының біткенін сырт көзге шалдырмаған 

күйі көңілінің зарын домбырамен шығарыпты. 

Онысын сездіріп алғанда қолды қараша үйінің 

сағанағына салыпты. Мұңлы шерін содан жонып 

алған сырнайымен шығарыпты. Бұл турасында 

қаламгер: «Құдайға өкпелеп, айдалада жалғыз 

қалған қайсар ағасына Ақпан бір баласын апарып 

береді. Ол – Сақтап аталары», – деп баяндайды 

[1, 122]. 
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Өтеу ата сондағы зар күйін бұл пәниден озар алдында ғана сыртқа шығарып, 

Сақтаптың құлағына шалдырыпты. Ол саздың аты «Бебеу күй» екені шығарманың өн 

бойында бір-ақ жерде ғана Тілеудің аузынан айтылады. «Бебеу күй» аты айтып тұрғандай 

жай күй емес, көңіл толқыны, жүрек шері, бала қадірін ұрпақтан ұрпаққа аманаттаған 

қасиетті туынды. Өтеуден Сақтапқа, одан Сырттанға, одан Сұрапалдыға, одан 

Тілепалдыға жалғасып жеткен күйді өлер алдында Тілеу шал Тұяғына аманаттап бұл 

жалғаннан оза береді. Қаламгер трагедиялық ситуацияларды дәл тауып, соны жеріне 

жеткізе баяндауға машық. Ол диалог сәтіндегі әрбір кейіпкердің бет-әлпетіндегі, дене 

қимылындағы әрбір детальды, тіпті болмашы бір ғана сәттегі өзгерісті қалт жібермей 

қадағалаған.  

Оқиға одан әрі Сақтап төңірегінде өрбиді. Сақтап аталарының ділмар аты шығады. 

«Ел аралап жүріп абайламай бір бақсыға тілі тиіп, қарғысқа ұшырайды, баласы тұрмайды» 

[1, 122].  

Сырттан – Сақтаптың алпыстан асқанда барып көрген соңғы перзенті екен. Қырық 

қазанның астынан өткізіп, қырық әйелдің емшегін емізіп, жаңа күшіктеген қызыл 

қаншықты бауырына тастап, қысқасы баласы тұрмағанда жасалатын ырымның барлығын 

адақтап болып, баланың атын да ит атына теліп Сырттан қойған екен. Кейін Сырттан да 

он екі ата Байұлының бесеуінен бес әйел алса да, ерні жібіп, сәби сүйе алмапты. Ақыры, 

көрші ауылдан – оң жақта жүкті болып қалған бір қыздың шаранасын бауырына басады.  

Оқырманды қызықтырып отырған шығармадағы ырым-жоралғылар «баласыздық 

тақсіреті, әулиелер аралап, мінәжат етіп жүріп перзентті болушылық, эпикалық 

жырлардағы кездесетін мотив» [2, 163] ондағы қолданылып отырған көркемдік құралдар. 

Ол шарана – Тілеудің әкесі – Сұрапалды. Тілеудің өзі – Сұрапалдының қайын жұртынан 

алып, бауырына басқан перзенті. Ал, сол Тілеудің жалғыз перзенті Тілепалды соғыстан 

қайтпады. Бұл тұста жазушы: «Өз дастарханыңда өзің бата жасап, өзің бас ұстағаның – 

жалыңның жалаңаштанғаны. Сарқыт асатар кісінің жоқтығы – көсегеңнің көгермегені» – 

деп келтіреді [1, 134].  

Міне, Тілеудің сол кепті кие қалған жайы бар. Автор айтқандай, жалы жалаңаш, 

көсеге көгермеген, үміт үзілген. Ақыры, бұл да баяғы Өтеу атасының үрдісін ұстанып, 

қара домбыраға қарап қала барар ма еді, қайтер еді... Егер сырттан түйе бақырып, 

аңыраған әйел даусы естілмесе... Бұл келген мейман – Тілеудің әйелі Зейнептің жеңгесі 

болып шықты. Алыстан ат маңдайын туралап келе жатқан беті. Соғыста шейіт болған 

жиендері Тілепалдыға бата оқырға келген беті. Қонақ жалғыз емес екен. Түйе қомында 

баласы бар. 

Келесі оқиға желісі Жаңыл жеңгенің аузынан баяндалады: «Күйеу жігіт пен ерке қыз, 

мынау қырқынан шықпаған жаман немені екеуіңе қара болсын деп алып келдім. Мырза 

құдайдың рақымы түсіп, ерке қыз құрсақ көтеріп жатса, бұл бесігін тербетер. Төріңде 

ұстаймын десең де, есігіңде ұстаймын десең де, біздің көңіліміз баяғыдай. Отыз күн 

бауырымды сорғызып ем, ол бұған да, сендерге де салық емес. Сендердің 

шаңырақтарыңның ендігі амандығынан садақа, мә, желінімді ошақтарыңа саудым», – 

дейді Жаңыл жеңге аттанар сәтінде [1. 136]. Содан соң кішкентайға тігіп әкелген көйлегі 

мен көрімдігін ұсынды. Түйеге мінер алдында көрпеге орап қойған кішкене құндаққа 

жолаған жоқ. Бір қырынан қарағанда бұл ана тарапынан қатігездік те болып көрінер. Жоқ, 

олай емес. Бұл – ерлік. Қазақ әйелінде ғана болатын ұлы ерлік. Ол осы ерлігімен айдалада 

аңырап қалған екі бауырына көл-көсір қуаныш сыйлайды. Екі мұңлықтың көз жасына 

қарап, сөгілген іргесін бүтіндеді, жетім көңілді жебеді. Балаға ат қоярда жазушы 

кейіпкерлердің ішкі сырынан хабардар етеді: 

«Күдері кеңк-кеңк күлді. 

– Ал, балаңа ат қойдың ба?, – деді Күдері. 

– Жоқ. 

– Осы кезге дейін не деп келдің? 
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– Сол жаман немені не дейтін едік, жаман неме дей саламыз. 

– Жаман немесі несі, атын Жақсылық қою керек. 

– Апыр-ай, біздің тұқымда ондай ат болмаушы еді. Артымызда тұяқ болып қала ма 

деп отырмыз. Осы күшіктің аты Тұяқ болса қайтеді. Одан әрі Күдерінің әлгінде ғана желп 

етіп жоғары көтерілген жалбыр қабағы қайта жадырап сала берді. Төр алдында бұршақтай 

терлеп жатқан бөбекті орауымен алып, оң құлағына аузын апарды. 

– Әй, күшік, сенің атың Тұяқ! Естисің бе, ай? Тұяқ! Тұяқ! Тұяқ! 

...Шіркін, со бір жылғы жаз-ай. Әшейінде жанарының бар жылтын жалмап жұтып ап, 

бүлк етпей бедірейіп жататын да қоятын құба сұр алқап май туа шалқар көлдей шалқыды 

да кетті», бұл қуанышқа Табиғат-Ана да бей-жай қарамай пендесімен бірге қуанады. 

Диалогке қатысушылар өздерінің репликалары арқылы бір-біріне әсер етіп қана 

қоймайды, оқушыға да әсер етеді, оқиғаны шиеленістіріп, оқырманын ынтықтыра түседі 

[2, 37]. 

Жалпы, Әбіш Кекілбайұлы шығармаларының ұлы лейтмотиві – бауырластық. 

Адамның адамға деген кіршіксіз көңілі, жүрек жылуы, шапағат-мейірімі. Міне, 

шығарманың осы тұсы – соның ең шырқау биігі. Шіркін-ай, ана қараша інгенді жетелеп, 

емпеңдеп тартып бара жатқан Жаңылдың көңіліндегі сол сәттегі күй, сол сәттегі шер, сол 

сәттегі сезім... 

Қаламгер шеберлігі адам образын, кейіпкер характерін қаншалықты дәрежеде 

нанымды ашып, көрсете білгеніне қарай танылмақ. Осы орайда шебер суреткер өз 

кейіпкерлерінің табиғатын, эстетикалық концепциясын оқырманына барынша шынайы 

жеткізеді. Шығарманың басты қасиеті – характерлердің ішкі әлемінің ұңғыл-шұңғылына 

дейін айқын көрінуі. 

Сонымен, құм ішіндегі екі мұңлықтың құлазыған бауырын, езілген жүрегін 

Жаратқан Ием жарылқамағанда, адам жарылқады. 

Шығармадағы одан арғы оқиға кішкентай шарана Тұяқтың қатысуымен өрбиді. 

Баласының қарын шашын алу, қырқынан шыққан соң, ит көйлек алып қашу, ыстық өтіп 

ауырғанда үстінен қарақұйрық бауыздап, бұлауға салу, кекілін тарап, тайға мінгізу – 

бұлардың бәрі жайдан-жай бола салмайды. Қазақтың ұлттық бітім-болмысына, 

табиғатына тән салт-санамен бірге, кеңінен қамтылып сөз болады. 

Әбіш Кекілбайұлы – қарымды қаламгер. Ең бастысы, ол ұлттық салт-дәстүрлердің 

бүтін бір энциклопедиясы. Сол біліктілігі жазушының қаламгерлік машығымен астасып, 

шығарманың шырайын тым үстеп жібергені де осы тұс. Тілеу мен Зейнептің үкілеп 

өсірген сол Тұяғы жігіт болды, ер жетті, әскер қатарында болып қайтты. Өз қалауы 

бойынша мамандық алып, кәсіби ортасын тапты... Бұл уақытта Зейнеп бақилық болған. 

Марқұмның тілегі қабыл екен. «Әлпештеп баққан баласынан бір уыс топырақ бұйырды. 

Тілеудің ендігі уайымы – баласы» [1, 156]. Міне, дәл осы жерде де қазақтың қанына сіңген 

бауырмалдық қасиеті шаң береді. Тілеу өз мақсатының ой-арманының орындалысын 

тездетеді. Тілеуге тілеулес досы Күдері Тұяққа қалыңдық іздеп, атқа қонады. Арада ай 

өтпей жатып, қайта оралады. Сөйтсе ойы оңынан оралып, шаруаны бітіріп келген екен. 

Айттырған қызы – ана бір жылы жоқ қарап жүріп мұның үйінің дастарханынан дәм татып 

кеткен мейманның қызы екен. Кетерінде домбырасын бұйымшылап бөктере кеткен 

мейман Тілеуді ұмытпаған сыңайлы. «Кемпірі өлді дегенде қатты күйзеліп қалыпты, тіпті. 

Бір күн көргенге – мың күн сәлем деген осы-а! Сөзге қандай шапшаң болса, іске де сондай 

Күдері көп ұзатпай келінді түсіріп те тастады. Тілеудің: «Тек жалғызымның өз қолы өз 

аузына тезірек жеткей!», – деген тілегі орындалды» [1, 162]. Тағы бірде Тұяғына Өтеу 

бабасының «Бебеу күйін» табыстады. Сосын қолына кәрі серігі қобдиын алды. Асық 

жілікті жона бастады. Онысы – болашақ немересінің шүмегі еді. Бұл кезде естуден де қала 

бастаған құлағымен келінінің ұл тапқан хабарын естіді. Сонда барып туды-бітті көзіне жас 

алмаған қайсар жан керегенің сағанағын құшақтап, екі иығы селкілдеп ұзақ жатты. Содан 

Тілеу шалдың беті бері қараған жоқ. Бірақ ол шат-шадыман еді. Көзінен шыққан жас 
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қуаныштың жасы еді. Көңілінде тоқтық. Осыған да тәуба, тәуба! Сол күні рахат ұйқыға, 

мәңгілік ұйқыға кете барды... Езуінде өмірбақи жүгірмеген мәз-мейрам күлкінің ізі 

қалды... 

Алғашқы басылымдарда «Бір шоқ жиде» шығармасы Күдері шалдың Тілеу моласы 

басында жападан-жалғыз жыл қайырып, өз жасын өзі санап тұруымен аяқталатын еді. 

Таңдамалыда жарияланған соңғы нұсқасында автор оған өзгеріс енгізген. Мұнда зират 

басына әке-шешесінің басын қарайтпақ болып, Тұяқ келе жатыр. Сөйтіп, ол – ұрпақтың 

бір парызын өтегелі келеді. Тілеу көзі тірісінде: «Ертең о дүниелік болып кеткенде 

«бабамыз еді-ау» деп басына топырлап, бір-бір уыс топырақ салса, бағыңның жанғаны 

емей немене», – деп ойлайтын. Әке ойы орындалған сыңайлы. 

Қарымды қаламгердің осы бір туындысы бір қарағанда қарапайым тірлік иелерінің 

бастан өткізген жай ғана бір хикаясы сияқты көрінгенімен, аңғарғанға үлкен 

философиялық астарға ие шығарма. Ондағы тірліктің сырт көзге бұйылығы да, оқиғаның 

қарапайым, жай ырғақпен өрбуі де бейне бір даланың ұлы өзендерінің ағысын тереңіне 

жасырғаны іспетті. 

Шығарманың негізгі арқауы – ұрпақ жалғастығы. Ол – тіршіліктің ең маңызды, ең 

мәнді тіні. 

Ол сонысымен де құнды, сонысымен өміршең. Қаламгердің шеберлігі де осында.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье говорится о мастерстве писателя в раскрытии темы смены поколений, природы 

персонажей в повести А. Кекильбаева «Бір шоқ жиде».  

 

RESUME 

 

This article is about the art of speech in revealing generation rising, the description of the nature of 

the characters in the novel «A Patch of clouds» by Abish Kekilbaev. 

 



 

 

271 

ӘОЖ 82.512:122 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибраһим Хатипоғлу 
Қазақ-түрік лицейі, 

мұғалім 

Неологизмдердің 

жасалу жолдары 

 

Аннотация 

Мақалада сөздік құрамның ерекше түрі – 

неологизмдер жайы туралы сөз болады. Тілдік 

қорға жаңа сөздердің ену жолдары 

қарастырылады, нақты деректермен талданады.  

Түйін сөздер: неологизм, тіл дамуы, жаңа 

сөздердің тұрақтануы, жасалу жолдары, сөздік 

құрам.  

 

 

Өмір үнемі өзгеріп, дамып отырады десек, 

тіл де ұдайы өзгеріп, дамуда болады. Әсіресе 

қоғам өміріндегі ұлы өзгеріс, тарихи үлкен 

жағдайлар тілге де үлкен жаңалықтар енгізеді. 

Тілімізде, көркем шығармаларда бұрын 

болмаған жаңа сөздерді неологизм дейді. 

Неологизм сөзі грек тілінен аударғанда тілде 

пайда болған жаңа сөз, тілдік жаңалық, 

грамматикалық ерекшелік дегенді білдіреді [1]. 

Тілдің даму барысында пайда болып, ғылым 

мен техниканың өркендеу барысында, 

әлеуметтік-экономикалық өзгерістер негізінде 

дүниеге келіп, жаңа түсініктерге анықтама 

беретін немесе қалыптасқан атауларға басқаша 

жаңа атау беретін тілдік бірліктерді 

неологизмдер деп атаймыз. Жаңа сөздердің 

тууы – тілге табиғи нәрсе және тілді өсіретін, 

жазушылардың тіл байлығын кеңейте, өрістете 

түсетін жайдың бірі.  

Жаңа сөздердің тұрақталуы көпшіліктің 

тілегімен ұштасуында. Жұртшылық керек 

еткен, олардың көкейіне қонған, ой-пікірлеріне 

әсер еткен сөздер халыққа тез тарайды. Бір 

адам не бір баспа орны емес, көпшілік 

қолданады. Сөйтіп, ол тілден тұрақты орын 

алады. Сол көпшіліктің қолдануы – ол сөздің 

тілімізден тұрақты орын алуы деген сөз. 

Неологизмдердің өмірінің ұзақтығы олардың 

қоғамдағы алатын орнына байланысты болмақ, 

басқаша айтқанда белгілі бір түсінікті атау 

барысында берілген неологизм қандай 

деңгейде қолданылады, берілген сөздердің 

қаншалықты синонимдары бар, жалпы практи-

када қолдану жиілігі қаншалықты жиі болаты-

нына байланысты болмақ. Көптеген неологизм-

дер тілден біржолата жоғалып кетеді, кейбіреуі 

сол сөзді ойлап тапқан автордың есімімен қо-

сақталып жүреді, кейбір аймақтарда пайда бол-

ған сөздер кейде мүлдем жоғалып кетеді. Нео-

логизм бүкіл халықтық қолданысқа ие болған-

нан бастап ол сөз неологизм болуын тоқтатады. 
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Неологизмдер кейде жеке, кейде қысқартынды сөз түрінде тууы мүмкін. Кейде түбірі 

тілімізде бұрын болса да, оған жұрнақ, жалғаулар қосу арқылы немесе бар сөзге жаңаша 

мазмұн, жаңаша мән беру арқылы жасалынуы да мүмкін. Ал қазіргі жаңа атаулардың дені 

жаңа сөз немесе сөз тіркесі түрінде туып, қалыптасып келе жатқан зат есімдік атаулар.  

Қазақ тілінде жаңа сөздер мынадай жолдармен жасалады: 

1) Жаңа сөздер жұрнақ жалғану арқылы жасалады Мысалы: сатыл+ым, 

тоңазыт+қыш, ғарыш+кер, зейнет+кер, құра+м, т.б.). Қазақ лексикасының толығуы мен 

молаюында сөзжасам амалының құрылымдық негізін құрайтын аффиксация тәсілі 

барынша айқын көзге түседі. 

2) Жаңа сөздер лексикалық жолмен жасалады. Кейбір сөздер жеке тұрып-ақ жаңа 

мағынаға ие болады. Мысалы: мұра – мұрағат, талқы – талқыла. Лексиканың 

динамикасында айқын байқалып отырған тілдік бірліктердің әдеби тіл айналымында 

орнығу, нормалану сипаты да назар аударарлық. Мысалы: Зайырлы, зияткерлік типтес 

сөздер түсіндірмелі сөздіктерде көрсетілмеген немесе басқаша ұғындырылған (зайырлы – 

білгір, білімдар). 

3) Жаңа сөздер бірігу арқылы жасалады. Мысалы: әнұран, елбасы, елтаңба, 

жәрдемақы, бағдаршам, әуежай, жағажай т.б. Өнімді және өнімсіз тұлғалардың сөз тудыру 

қабілетінің қарқындылығымен қатар әдеби тілдің сөздік құрамында сөз біріктіру арқылы 

жаңа ұғымның, түсініктің, құбылыстың атауын сөз біріктіру амалы арқылы жеткізу 

қалыпты сипат танытуда. Жеке мағыналы сөз деңгейінде болып келген тілдік бірліктердің 

сөз-морфемаға қарай ығыса бастауының нәтижесінде де сөздік құрам біріккен сөздер 

арқылы толыға түсуде (ашықхат; қолдаухат; баяндаухат; әуежай; тұрғынжай). Әсіресе 

терминжасам жүйесін қазақыландыру ісінде бұл жайт өткір байқалады, сондықтан 

терминологиялық сөздіктерде молынан қамтылған (әміртыйым – вето; дыбысқұжат – 

фонодокумент; бағакөрсеткі – прейскурант; пікіртерім – опрос; кеудеалқа – аксельбант; 

әріпсан – индекс; бейнеорам – видеоклип; бейнеүнхат – видеофонограмма, ақаутапқыш - 

дефектоскоп). 

Біріктіру арқылы жаңа ұғым тудыратын тәсілдерге төмендегідей жасалу жолдарын 

көрсетуге болады: 

а) Бірінші сыңары фото, электр, радио, авто, авиа, аэро, гидро, агро, транс, инфра, 

ультра, изо, гипер, ал екінші сыңары қазақ сөздері болып келген жаңа сөздер. Мысалы: 

фотосурет, электрұстара, радиоқабылдағыш, автоқалам, аэрошана, киноқондырғы, 

инфрақызыл, ультракүлгін, изосызық, гипержазық. 

ә) Екінші сыңары аралық, ішілік, тану, таным, жай, хат, қағаз, сымақ деген сөздер 

және бірінші сыңары әсіре, көп сөздерімен келген жаңа сөздер. Мысалы: халықаралық, 

жаратылыстану, тілтаным, жартас, саяжай, қолхат, мектепішілік, рұқсатқағаз, 

шешенсымақ, әсіресолшыл, көпбалалы т.б. 

б) Әртүрлі екі түбірден құралып, жаңа мәнге ие болған жаңа сөздер. Мысалы: 

баспасөз, келіссөз, еңбеккүн, оттегі, үшбұрыш, көпмүше, тозаңқап, сүтқоректі, сөзжасам 

4) Лексиканың дамуындағы жаңа бағыттарды танытатын сөз тіркестіру амалы 

бойынша жасалғандар, негізінен калька және жартылай калька жолымен 

түзілгендер (атаулы көрсеткі, баға белгіленімі, деректерді өңдеу жүйесі, тұтыну 

қоржыны, жаңа енгізім, жасыл дәліз, есептік құжаттама). Сөз тіркестіру тәсілі арқылы 

компьютерлік технологияда көптеген неологизмдер пайда болды. Мысалы: Web – 

всемирная паутина – бүкіл әлемдік желі. 

5) Сөздерді қысқарту (аббревиатура). Кейбір неологизмдер қысқарған сөздер түрінде 

қолданылады. Мысалы: PC (personal computer), PR (public relations – nuap), FORTRAIN 

(formula translation – фортран). Кейбір неологизмдер қысқарту көмегімен жасалғанымен, 

қысқартуға ұқсамайды. Мысалы: scuba (self-contained underwater breathing apparatus) су 

астында дем алуға арналған қондырғы, SARS (severe acute respiratory syndrome) – CAPC 

ауруы, radar (radio detecting and ranging) – радар. 



 

 

273 

6) Басқа тілдерден ену. Қазақ тіліне көптеген сөздер басқа тілдерден еніп, 

неологизмдер қатарына жатқызылады. Мысалы бизнес және қаржы саласында: marketing – 

маркетинг, dealer – дилер т.б.  

7) Аударма арқылы. Қазақ тіліне басқа тілден енген кірме сөздердің орнына қазақша 

баламасын қолданудың 2 түрі бар: 

а) тілдегі жергілікті және көне сөздер арқылы:  

Кірме сөз Жергілікті және көне сөздер 

Таможня Кеден 

Универсам Әмбебап 

Комплекс Кешен 

Рынок Нарық 

Устав Жарғы 

Статья Бап 

Администратор  Әкім 

ә) тілдегі бар сөздерді біріктіру арқылы:  

Кірме сөз Біріккен сөздер 

Интернет Ғаламтор 

Аэропорт Әуежай 

Паспорт Төлқұжат 

Музей Мұражай 

Герб Елтаңба 

Гимн Әнұран 

7) Көнерген немесе сирек қолданылатын сөздердің актуалдануымен (зайырлы, 

зиялы, зияткер, жадығат, тәмсіл, пәтуа, ғибара, қарашын, алғыншы, айдауыл, 

сарбаз) жаңа сөздердің және ғылыми терминдердің қатарын толықтыру үстінде (нысан – 

нышан – нысана – нысаналы; қорғау – қорғаушы - қорғаншы). Уақыт өте келе, көнерген 

сөз қайтадан қолданысқа еніп, жаңа ұғымның атауы болатын жағдайлар публицистикалық 

стильмен жазылған еңбектерде жиі кездеседі. Мысалы: ақорда, елорда, байрақ т.б. 

Қазақ тілінің сөздігінде: байрақ – жалау, ту. ала байрақ (көне) – сырт киімдік 

жолақ мата, кездеме. байрақты – 1) байрағы бар, байрақ тігілген; 2) Ауыс. таңдаулы, 

жақсы. Көне түркі жазуларының ескерткіштерінде батрақ (учига махсус ипаклик осилган 

еғочки аскар жанда шу билан узини белгили қилади) ұшына ерекше жібек ілінген ағаш, 

әскер ұрыста өзін осымен белгілі қылады, − деп көрсетеді. Қазіргі тіл қолданысында 

ақындар шығармаларындағы байрақ тек мемлекеттік белгі (ту, жалау) ретінде 

қолданылып, мағынасы тарылған. Оны қазіргі баспасөз беттерінен де байқауға болады: 

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының авторы Шәкен Ниязбеков: Қай жылы 

екені есімде жоқ, қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев көк туды ғарышқа алып ұшты. 

Ғарышқа барып келген тудың саны көп емес. Осыны көргенде «Біздің де байрағымыз 

ғарышта желбіреген аз ғана тулардың бірі болды-ау» деген мақтаныш сезім көкірегіме 

ұялады», − деді. Сөздікте берілген ала байрақ − мата-кездеме атауы. Ал қазіргі тіл 

қолданысында «көк байрақ» тіркесі кездеседі. «Көк байрақ» − мұнда тудың матасының 

түсі көк болғандықтан, көк сын есімі байрақ зат есімімен тіркесіп, заттанып кетіп отыр. 

Бұған бір мысал, Қазақстанның зіл темір көтеруден екі дүркін әлем чемпионы Илья 

Илиннің сөйлеген сөзі: «Мен олимпиада тұғырында біздің еліміздің әнұраны шырқалып, 

Қазақстанның көк байрағы көтерілгенде өзімнің Отаныма және халқыма деген айрықша 
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мақтаныш сезімде болдым» [5]. Бұл деректерден шығатын қорытынды, мұндағы 

байрақтың архисемасы қазіргі ту, жалау сөздеріне қарағанда едәуір мағынасы алшақтап, 

көмескіленген, бұл сөздің түп-негіз мағынасы ақындар өмір сүрген кезде мемлекеттік 

белгіні білдірмеген. Аталымға уәж болған негізгі ерекшелік қасиеті, олардың матадан 

жасалып, ағаш сапқа орнатылуы, және олардың биікте тұру қызметін атқарады, яғни 

ономасиологиялық белгісі уәжі және аталымның жасалуында ішкі мағыналық үйлесімі 

мағына мен тұрпаттың қалыптасуына, сөйтіп, аталымның таңбалануына себеп болған.  

Кез келген тілдің сөздік құрамы сол тілдің ежелгі, төл сөздерінен және шет 

тілдерден алынған кірме сөздерден тұратын күрделі құбылыс екені мәлім. Өйткені белгілі 

бір тілдегі барлық сөздердің жиынтығы, яки сол тілдің лексикасы сөздік құрамға 

қоғамдағы сан қилы маңызды тарихи факторлар өз ықпалын тигізбей қоймайды. Осындай 

өзге тілдерден енген сөздердің қазақ тілінен алатын орнын, мұндай элементтердің 

мағыналық, фонетикалық өзгерістерге ұшырау жолдарын, сондай-ақ кірме сөздердің 

лексикалық, семантикалық, грамматикалық және этимологиялық мәселелерін ғылыми 

тұрғыдан зерттеп, анықтаудың маңызы айрықша зор. Бұл ретте қазіргі қазақ тіліндегі 

араб-парсы сөздерін, олардың атаулық сипат алу жолдарын зерттеу мәселесі назар 

аударады. Өйткені қазақ тілінің сөздік құрамында ана тілімізге ертеден еніп, әбден сіңісіп 

кеткен араб-парсы сөздері аз емес. Сондай-ақ қазір тілімізде сирек қолданылатын, 

бұрынғы қисса-дастандардан халыққа жақсы таныс кірме қабаттардың түрлері де 

баршылық. 

Қорыта айтқанда, неологизм дегеніміз мынадай толық анықтамаға ие болады: «тілде 

жаңадан пайда болған сөз: ол өзге тілден енген кірме сөз түрінде де, тілде бұрыннан бар, 

бірақ әдеби нормаға жатпайтын шектеулі лексикада жүрген немесе белсенді қолданыстан 

ығысып көнерген сөздің белсенді қолданысқа қайтып оралуы, тілде дайын үлгімен 

жасалған, жазбаша тіркелген жаңа сөз ретінде бола алады». Қазақ тіл білімінде неологизм 

мәселесі теориялық тұрғыдан толық зерттелмеген мәселелер қатарында. Бұны қазақ тіл 

білімінде неологизм мәселесінің тек лексикология саласында лексикалық неологизм және 

семантикалық неологизм деп екіге ғана бөлініп қараластырылатыны дәлелдейді. Ал 

қазіргі ғылым мен техника қарқынды дамып жатқан кезең неологизм мәселесін жан-жақты 

зерттеуді қажет етеді деп ойлаймыз. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются проблемы неологизмов как особого вида словарного состава.  

 

RESUME 

In the article the author considers the issues of a peculiar type of the vocabulary stock – 

neologisms. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию морфоло-

гического состава глаголов арабского и 

казахского языков и их глагольным суффиксам. 

На примерах сравнительного анализа рассмот-

рен грамматический строй арабского и 

казахского языков. Рассматривается обширная 

характеристика арабских основ глагола, где 

каждому по отдельности была присвоена 

терминологическая классификация. Например, 

средневековые арабские грамматисты, опираясь 

на грамматические традиции, дали название 

каждой глагольной основе, связывая её с 

глагольной основой речи [mujarradun] «перво-

начальная основа». 

Ключевые слова: морфологический состав, 

глагольные суффиксы, языковед, основа 

глагола, терминологическая классификация, 

грамматисты. 

 

 

Типологический строй арабского языка на 

протяжении долгого времени оставался 

неизвестным. Такие ученые, как А. Шлейхер, 

Г.Штейнталь, Н.Финк, К.Броккельман, П.С.Куз-

нецов, относят арабский язык к флективной 

языковой группе. Это отразилось на 

неправильном морфемном делении, морфемном 

строе и неверном определении своеобразия 

связи. А ученые И.М.Дьяконов, Б.А.Серебрен-

ников, обращают внимание на флективную 

сторону образования слов и, таким образом, 

сравнивают друг с другом агглютинативное 

целое, относя арабский язык к флективно-

агглютинативным языкам. Впервые начал 

исследовать эту проблему арабского языка 

Ф.Ф.Фортунатов, он относит семитские языки к 

агглютинативной языковой группе. Однако идея 

Ф.Ф.Фортунатова не нашла поддержку на 

должном уровне в среде лингвистов, а арабский 

язык так и относят к флективной группе языков. 

Состав арабского языка в языкознании, а также 

языковые группы, корень и производные 

морфемы не были полностью изучены с 

научной точки зрения, включая особенности их 

связи друг с другом. Многочисленные научные 

труды рассматривают только традиционные 

вопросы, при этом исторически изучая строение 

корневой основы, их происхождение и историю 

его   развития.   Всесторонний   анализ   в   этом  
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направлении был сделан ученым В.П.Старининым в научном обосновании и труде 

«Структура семитского корня», сравнив флективные и агглютинативные языки, исследуя 

корень, где основным константом выступает сам корень и вокальный диффикс 

(трансфикс), акцент исследования был сделан в сравнении двух языков и по отдельности 

[1, 15]. В традиционной морфологической квалификации арабский язык был признан и 

отнесён к флективной языковой группе с элементами фузии и агглютинации.  

По мнению Н.В. Юшманова, агглютинативное представление арабского языка - это и 

есть внешнее присоединение к слову грамматических категорий. К примеру, йа-ктуб-на 

«они пишут», здесь -йа «он, она», ктуб «писатель», удлиненное– множественное число, -

на повелительное наклонение. А в флективном порядке: «что касается основной стадии 

семитских языков – флективной, она противопоставляется аморфно-синтетической теме, 

где флективные слова снабжены внешними признаками грамматических категорий и 

могут занимать любое место в предложении, не меняя своей функции» [2, 98]. В 

флективных языках происходят изменения из-за корня и окончания, поэтому объём слов 

не удлиняется, а видоизменяется сам корень, образуя новое слово: َََكتَب [kataba] ََكاتَبََ→

[kātaba] كاتِب, [kātibun],       [kuttābun] и др. Опираясь на достоверные источники, отметим, 

что внутренняя флексия встречается в составе всех тюркских языковых групп. На примере 

азербайджанского, туркменского, тюркского языков Э.В.Севортян использует слово гудуз 

(құтырған), сравнивая его (слово) құтыр с другими тюркскими языками [3, 26]. Слово 

гудуз в азербайджанском, туркменском означает значение слова имя, а в других тюркских 

языках оно употребляется в значении глагола. Не оспаривается толкование слова, 

образованного от одного корня в разных значениях. Одно слово выступает в двух 

грамматических классах и значениях, видовое отличие их в том, что они являются 

согласными звуками.  

Соответствие звуков р-з или переход одного звука в другой известно из истории 

развития тюркских языков. Подобное явление Э.В.Севортян относит к грамматическому 

значению слов и определяет флексию по внутренним законам, сравнивая и определяя 

соответствие звуков. У.Уитни, высказывая своё мнение пишет: «Семитские языки 

являются более обособленными, чем любые другие в мире, даже более обособленными, 

чем голоизолирующий китайский язык или бесконечно синтетический 

американский....Семитская речь отличается характерными особенностями – тремя 

согласными в корне и их внутренней флексией при помощи гласных. Это явление, 

которого мы не имеем ни в одном другом языке» [4, 87].  

Согласные звуки подчиняются лексическому значению и составляют основу 

арабского языка, а их использование в корне даёт грамматическое значение. М.Томанов, 

исследуя данное явление, пишет: «есть факты, подтверждающие отношение к согласным 

звукам, флективные изменения которых свойственны способам словообразования 

тюркских языков, они же относятся и присущи только к одной языковой группе» [5, 113]. 

Здесь наблюдаются следующие соответствия звуков, которые мы можем увидеть и 

наблюдать в составе парных слов среди тюркских языков: р~з//д//т~ғ~у. Оценка – (оцени), 

наблюдай – байқа (к//ғ~й), қырқу - стричь – резать - қию. др. жаз – (бүктеген нәрсені 

жазу) – жай – (су жайылды), сар- (сарылдай ағу), сау – (сауылдай ағу). Заметим, у парных 

слов есть свои определённые пары, относящиеся только к одной языковой группе, 

значения же слов у них не одинаковы. Подобное отличие дано с помощью звукового 

соответствия. Опираясь на исторические сведения мы приходим к выводу, что на стыке 

существительного и глагола нет градации, хотя они используются в речи. При склонении 

в агглютинативных языках корень слова при словообразовательном аффиксе не меняется, 

сохраняется первоначальный звуковой состав. В счет берутся только аффиксы, не 

влияющие на корень слова: бер-іл-ген - выдано, бер-іл-се – если выдадут, бер-гіз-дір – 

возможно выдадут, бер-гіз-дір-т- заставят выдать, бер-гіз-дір-т-іп-ті – заставили 

выдать, бер-гіз-дір-іл-іп-ті - оказывается кем-то было выдано. Ко всем формам 
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относится основная часть слова бер, относящаяся к корню слова. Флективные же языки в 

своей внутренней группе делятся на корневую и основную флексию. Арабский язык 

относится к языкам с корневыми флексиями, а индоевропейские, германские и другие 

романские языки относятся к языкам в основе которых - флексия. В флективных языках 

корень по отношению к слову префикс. Присоединяясь к словам, суффиксы образуют 

новые слова (kātibun, maktabun, maktūbun). При склонении или при образовании аффиксов 

в агглютинативных языках корневая основа слова не меняется, сохраняется изначальный 

звуковой состав. При неизменяющемся корне для многих аффиксов берётся новое 

значение слова: бер-іл-ген, бер-іл-се, бер-гіз-дір, бер-гіз-дір-т, бер-гіз-дір-т-іп-ті, бер-гіз-

дір-іл-іп-ті ... эти формы являются общими и его составная бер считается частью корня. 

Внутри флективных языков прослеживается деление корневой флексии и основной 

флексии. 

Рассмотрим морфологический строй глагола и его морфемный состав, куда входят 

одна [daxala] две [a-dxala] и несколько морфем [ma-dxal-un]. У каждой морфемы в составе 

слова имеется присущее ему значение. Например, слово maktabatun, одна из трёх морфем 

[ktab], если она указывает на движение, то вторая [ma-] и [atun] являются 

дополнительными морфемами. Дополнительная морфема, находясь обособленно, сама по 

себе не имеет никакого значения, а также не может использоваться самостоятельно, 

например: [ma] и [atun] они не могут выступать самостоятельно. Только в составе слова 

открывается полное смысловое значение [ktab]. Обращая внимание на содержательную 

сторону, заметим, что морфема является минимальной единицей языка. Например, 

арабские слова и словосочетания [ila al-madinati (қалаға – в город)], ] عمل  ]an il-amaliعن ال

(жұмыс жайында – по работе) относятся к – [ila], [an]служебным словам (предлоги), 

казахское о баста, о заманда- в то время, в ту эпоху, местоимения о – ол находились в 

срощенном виде, а іні-м (мой младший брат), киім-і (его одежда) где -м, -і – служебные 

морфемы.  

Арабские и немецкие ученые-семитологи проводили исследования в области 

системы основ глагола. Языковедами была дана обширная характеристика арабских основ 

глагола, где каждому по отдельности была присвоена терминологическая классификация. 

Например, средневековые арабские грамматисты, опираясь на грамматические традиции, 

дали название каждой глагольной основе, связывая её с глагольной основой речи 

[mujarradun] «первоначальная основа». К ней относят нераспрастраненную основу 

глагола, состоящую из глагольных основ трёх гласных, четырёх согласных звуков. 

Арабский грамматик Сибауейхи (8в.) в своём труде «al-Kitab» в своём труде 

всесторонне систематизировал состав арабского литературного языка. Он рассмотрел 

вопросы о глагольных производных формах и впервые дал характеристику языковому 

строю корня глагола. В грамматическом трактате Х века «Kitab al-idah fi an-nahu» ал-

Фариси и в книге ХII в. аз-Замахшари «al-Mufassal fi an-nahu» было сказано о корне 

глагола, состоящего из трёх и четырёх согласных. В своих трудах арабские грамматисты 

пришли к единому мнению, назвав глаголы,состоящие из трёх согласных звуков, 

первоначальной основой корня, а глаголы, к которым присоединены один, два и три 

аффикса - «расширенные» производными глаголами. В современном арабском языке 

насчитывается до пятнадцати аффиксов, среди них активно используемые – десять. 

Древняя арабская грамматика насчитывает около двадцати производных от глагола. Аз-

Замахшари в своём труде «al-mufassal» довёл количество производных корневых глагола 

до двадцати пяти [10, 110]. 

В арабском языке отсутствует неопределенная форма глагола, поэтому корень 

глагола значится в условном виде, мужской род (музәккар) и принят как форма глагола 3 

лица [11, 156]. Известно, что корень — морфема, несущая лексическое значение слова 

(или основную часть этого значения); корень имеется в каждом слове, и слово может 

состоять из одного или нескольких (в сложных словах) корней. Гранде в своём труде даёт 
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следующее определение: «Корнем называется та группа стойких согласных звуков слова, 

которая выделяется после удаления всех аффиксов и гласных звуков» [12, 105]. 

В средние века ученые-лингвисты стали обращать внимание на корень слова в 

арабском языке. Были посвящены специальные разделы в трактатах по сравнительному 

анализу и исследованию в этой области, показаны пути образования слов от 

однокоренных глаголов. Грамматическая школа Куфа, её руководитель ал-Ферра «Худуд 

ал-иараб» в 38-й части трактата говорит о расширении основ глагола, а в 42 части 

говорится о однокоренных глаголах форм слов [fa’ala] и [´af’ala], посвятив её 

исследованию смысловое значение слов.  

Начиная с XIX века ученые-лингвисты стали обращать внимание на происхожение в 

семитских корнях трёх согласных. Опираясь на арабские диалекты, большинство 

европейских учёных рассматривают понятие (родовое понятие) трёх согласных. 

Изначально было два согласных в корне, которые назывались«tarkib» (тіркес), а третий 

согласный, по мнению ученых, был близок к родовому гнезду и дифференцировался. На 

сегодняшний день проблема изучения двух и трёх согласных в корне среди ученых-

семитологов не нашла окончательного решения.  

Так в своих размышлениях С.С.Майзель пишет, что стабильные согласные звуки 

арабского языка в составе корня алиф, уау, йа выступают как слабые звуки: kāna, rama, 

nasia. По мнению Н.В.Юшманова, корень, изначально состоящий из трёх согласных, на 

пути языкового развития состоит из двух согласных в корне, в связи с этим к основе 

глагола добавляется третий согласный. – [naba´a]- ( стать высоким); 

َنَبَتَ-َ [nabata] (расти); 

نََبََ-َ [nabaşa] (подъём зависит от теста) ; 

َنَبَجَََ -[nabaja] (владеть высоким голосом),  

نَبَحَََ  –[nabaha] (лаять) 

В данной статье мы остановились на современном состоянии и изучении корней 

глаголов на арабском и казахском языках, видах производных корней, был сделан 

морфемный анализ на примерах из художественной литературы. Таким образом, было 

показано разграничение словообразовательного состава и дан его видовой анализ, а также 

сравнительный анализ корневых морфем казахского и арабского языков.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада етістіктің морфологиялық құрылымы қарастырылған. Сөз құрамындағы әр 

морфеманың өзіне тән мағынасы бар екендігі айтылған. 

 

RESUME 

 

The article is devoted to the analysis of the morphological structure of the verbs of the Arabian and 

Kazakh languages and their verbal suffixes. 
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Көркем туынды 

құрылымындағы 

«автор бейнесінің» 

туындауы, көріну 

жолдары  
 

Аннотация 

Мақалада автор бейнесі, олардың жасалуы 

туралы тұжырымдар сараланып, әдебиеттану 

ғылымындағы автор бейнесі, нарратор мәселесі 

қарастырылады. Нарратор, ұғымы оның 

теориялық мәні туралы пікірлер негізге алынып, 

қазіргі әдеби дамудағы бұрынғы мәтіндердің 

жаңа мәтінде қолданылу тәсілдері талданады. 

Түйін сөздер: автор, автор бейнесі, көркем 

туынды, әңгімелеуші, баяндаушы, мәтін, 

нарратор, нарратив. 

 

 

Қазіргі қазақ әдебиеттануында жанр түрі, 

олардың ішкі көркемдік құрылымдары, 

мәтінтану мәселелері аса өзекті болып отыр. 

Орыс және қазақ әдебиеттанушылары проза 

жанрының даму ерекшелігі, оның ішкі 

құрылымдық кеңістігі автор және көркем 

туынды, бейне, кеңістік категорияларына 

қатысты тың зерттеулер жүргізіп келеді.  

Көркем туындыларды өмірге әкелетін – 

автор. Автор жасаушы, шығарушы деген 

ұғымды береді. Автор жасаушы, баяндаушы 

объективті әңгімелеуші ретінде көрінеді. 

Автор-жасаушы өзінің шығармасын тудырады. 

Оның көзқарасы, идеясы, дүниетанымы – сол 

туындының негізін құрайды. Ол шығармасына 

қажетті материалды біртіндеп жинап, бүтін 

мәтін етіп жасайды. Автор-жасаушы бірден 

байқалмайды. Ол өзінің шығармашылық 

ерекшеліктерімен, даралығымен танылуы керек. 

Автор көркем туындыны, ондағы уақыт 

пен кеңістікті, оның аясында әрекет ететін 

кейіпкерлер жүйесін тудырушы күш. Автор, 

автор бейнесі, әңгімеші мен баяншы – айналып 

келгенде көркем мәтін құрылымын түзуші 

ұғымдар. Көркем туындының негізгі өзегі, күллі 

тақырыбы мен идеясы адам тағдырына 

негізделеді. Сол көркем туындыда әрекет етуші 

көркем бейне ұғымы теорияда кейіпкер 

терминімен беріледі. 

Мәтін автордың ойын объективтендіріп, 

шығармашылық және адам мен қоршаған дүние 

туралы толғанысын сыртқа шығарып, автор 

санасынан да тысқары адам баласының 

жетістігіне айналды. Осы тұрғыдан келгенде, 

мәтін оқшау дүние емес, ол мәтіндік 

компоненттердің бірегейі болмаса да, негізгісі. 

Оның   құрылымын   мәтіннен   басқа,   мәтіннің  
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авторы (мәтіннің адресанты), оқырман (адресат), бейнеленетін шындық, тілдік жүйе 

құрайды [1, 57]. Мәтіндік қызмет – күрделі де көп компонентті, психологиялық-

интеллектуалдық қарым-қатынасты көрсетеді.  

Көркем туындының құрылымы әр тарапты компоненттердің бірлігінен тұрады. Олар 

көркем шығарма тілінің эстетикалық заңдылықтарына бағынып, біртұтас көркем-тілдік 

жүйе құрап, шашыранды болмай, соған бірігіп тұрады және өзара ғана байланысты 

болмай, тұтас жүйеге тәуелді болып тұрады. Осы жүйені туғызып, оны жасайтын – 

қаламгер. Осыдан «автор бейнесі» мәселесі туындайды.  

Көркем мәтінді жасауда, оның мағыналық және құрылымдық тұтастығын 

қалыптастыруда автордың бірден-бір шешуші рөл атқаратындығы түсінікті мәселе. 

Сонымен бірге шығарма авторы бірқатар жағдайларда көркем мәтінде образ ретінде де 

көзге түседі.  

Көркем шығарма ішінде “автор тұлғасының” қатысуы кездеседі. Оның сөз 

қолданысында, көзқарасында авторлық сөз бетпердесі (маска) сезіледі. Яғни, шығарманы 

оқығанда онда автордың өзі сөйлеп тұрғандай әсер қалады.  

Негізінен, көркем шығармада “автор бейнесі” мен “автор жасаушы” бейне бір емес. 

Әрине, көркем туындыны жасаушы автор бірінші кезекте тұрады да, содан кейін барып 

шығарма ішінде автор бейнесі беріледі. Көркем әңгіменің классикалық үлгісі болып 

табылатын Ж.Аймауытовтың “Елес” әңгімесінда автор екі жағдайда қатысады. Мұнда 

жазушы замандастарының өнердің маңызы туралы айтысын береді. Әңгімедегі жас 

әдебиетшіге түнгі елес келіп, екеуі диалогке түседі. Олар төңкерістен кейінгі әдебиеттің 

ахуалы туралы сөйлеседі (“Төңкерістен бері қазақ елінің басынан қандай күндер өтпеді? 

Қазақ даласын көмірдей басып ақтар өтті. Қазақ даласында соғыс майданы ашылды. 

Мұның бәрі қандай із қалдырды? Осыларды қайсың жаздың?”). Жазушы қоғамының 

айнасы екендігін ашпақ болады. Кейіпкер өң мен түстің ортасындағы халде отырып, 

жұмбақ елестің сауалдарына мүдіріп қалады. Өзінің табан жолының тайғанақ, бүрсіз 

екенін сезген жас жазушы осы елестің сөздерінен кейін ұйқыдан ояна бастағандай болады 

(“Құлағыма жағып кетті. Сөзі де әрі жатық, әрі жат көрінді. Магнит қуаты бардай-ақ, 

сөйлеген сайын ұйытып, бойымды балқытып әкетті”). “Жазушы төңкерістегі уақытша 

және мәңгілік ұғымдардың, әлеуметтік пен экзистенциалдықтың ара жігін барлағысы 

келеді. Жаңа қоғамның мәні неде? И.Бабельдің әр тарапты ойдың қақтығысын беретін, 

авторлық дүниетанымның тартысын әйгілейтін новеллаларын еске түсіретін бұл әңгіменің 

ішкі құрылымы осыны ашқысы келеді. Екі қаламгерді де кейіпкерлерінің дербес танымы 

қызықтырады, сондықтан да олардың рухани дүниесі олардың өз “үндері” арқылы 

қабылданады”.  

Сонымен, қаламгерлер көркем шығармашылықтарында айтатын идеяларына өздері 

автор-бейне ретінде батыл араласып, өз пікір, көзқарастарын кейіпкерлері арқылы 

жеткізген. Бұл әдебиеттің көркемдік қуатын, маңызын арттыра түсті. Жазушы әрі 

шығармашылық иесі, әрі кейіпкер ретінде қатыса отырып, өзінің ойын “ортақ үнмен” 

береді. Сол арқылы сюжет пен тілдік құрылым екі жақты қызмет (полифункционалдық) 

атқарады. Бұл – драмалық тікелей сөйлеу (төл сөз) мен қалыпты эпикалық баяндау. Осы 

арқылы көркем туындылардың “сөз әрекеттері” көп түрлі қызметке ойысады.  

Автор бейнесінің белсенділігі, көркем туындының жанрына байланысты әртүрлі 

деңгейде көрінеді.  

Лирикада автор бейнесінің белсенділігі ерекше байқалады. Көп жағдайда лирикалық 

бейне мен авторлық «мен» тұтасып кеткендей болады. Эпоста автор бейнесі әрқилы 

қалыпта көрінеді.  

Эпикалық туындыларда автор образы әр қилы көрініс табатын жазушының 

суреткерлік мақсатына, яғни идеясына, қаламгердің стиліне, таңдалып алынған өмір 

шындығының сипатына байланысты. Кез келген шығармада бейнеленген өмірлік 

материалға белгілі дәрежеде автордың қатысы болады. Автор өзінің қатысын тікелей пікір 
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білдіру арқылы немесе авторлық образын беру тұрғысында көрсетуі мүмкін. Көптеген 

эпикалық шығармаларда автордың айтпақ ойы, мінез қырлары, көзқарастары кейіпкерлер 

арқылы жүзеге асып жатады. Айталық, әйгілі француз жазушысы Гюстав Флобердің: 

«Мадам Бовари – ол мен» дегені немесе Лев Толстойдың «Анна Каренина» романындағы 

Левин бейнесі т.с.с. Көркем шығармада автор тұлғасының көрініс табатыны жөнінде 

В.Гете: «Өз шығармаларында әрбір жазушы белгілі дәрежеде, тіпті еркінен тыс өзін 

бейнелейді» [2, 97], – десе, В.В.Стасов: «Кез келген көркем туынды оны жасаушының 

ақиқат айнасы, онда өзінің тұлғасын жасырып қалу ешкімнің қолынан келмейді», –деген 

[3, 121]. 

Драмалық шығармаларда автор бейнесі мүлде тыс қалады деуге де болады. Ол 

жанрдың ерекшелігіне байланысты. Автор әдби шығарманы тудырушы, өзінің көркемдік 

әлемін жасаушы. Автордың өзіне тән болмысы көне дәуірлердің өзінде дара эстетикалық 

болмысын танытқан. Авторды көркем туындыдан бөлек алуға болмайды. Себебі, көркем 

шығарманың құрылымы – композициясы, сюжеті, тартыс пен кейіпкерлер әлемі автордың 

ұстанымы арқылы көрінеді. Автордың көркемдік әлемі шығарманың көркемдік болмысын 

ашады. 

Қаламгерлер көркем шығармашылықтарында айтатын идеяларына өздері автор-

бейне ретінде батыл араласып, өз пікір, көзқарастарын кейіпкерлері арқылы жеткізген. 

Бұл әдебиеттің көркемдік қуатын, маңызын арттыра түсті. Жазушы әрі шығармашылық 

иесі, әрі кейіпкер ретінде қатыса отырып, өзінің ойын “ортақ үнмен” береді. 

Көркем шығармада баяндаушы немесе әңгімешінің орны ерекше. Олардың 

ерекшелігі оқиғаны жеткізулерінен айқындалады. Біреуі оқиғаны үшінші жақтан баяндаса, 

екіншісі оқиғаның қатысушысы ретінде көрінеді. Әдебиет зерттеушісі В.Е.Хализев: 

“Оқиғаны өз атынан тікелей баяндайтын адамды әңгімеші деу керек”,-дейді. Үшінші 

жақтан баяндайтын адам өзін бәрін білетін автор ретінде немесе белгісіз, жасырын 

әңгімеші ретінде көрсетуі мүмкін. Бірінші жақтағы баяншы тікелей автор да, нақты 

әңгімеші де, шартты түрдегі баяншы да болуы мүмкін [4, 168]. Осы жағдайдың 

әрқайсысында әр түрлі мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. Енді бір жағдайда мәтіннің 

авторы өзінің нақты позициясын әр түрлі: өзі арқылы, жасырын автор түрінде, аты 

аталмаған басқа кейіпкерлер атынан да беруі мүмкін.  

Баяншы – оқырманға кейіпкердің әрекеттері туралы баяндап, оның өту уақытын 

белгілеп, кейіпкердің бейнесін, ортасын суреттеп, оның ішкі дүниесін ашады. Бұл кезде ол 

бәрінен тысқары тұрады. Баяншының міндеті бір мезгілде өзі бейнелеп отырған шектеулі 

кеңістікте көріне отырып, оның оқырмандарына да арналады. Яғни, автордың бейнелеп 

отырған кеңістігінің сыртына да шығып кетеді. Сонда баяншы белгілі бір адам бейнесі 

емес, ол қызмет, функция деген жөн. Баяншының автордан өзгешелігі ол суреттелетін 

уақыт пен кеңістіктен тыс тұрады. Сондықтан ол алдыңғы кезекке тез өте алады немесе 

кейін орала алады. Сол сияқты оқиғаның алдындағы мәселені немесе оның нәтижесін 

біліп отырады. Алайда, оның мүмкіндігі көркемдік бүтіндіктің шектеулігіне байланысты. 

Баяншыға қарағанда әңгімешінің ерекшелігі автор мен оқырманның ойластырған әлемінің 

шекарасында емес, бейнеленетін шындықтың бүтіндей ішінде болады. Барлық негізгі 

мәселелер “өзі әңгімелейтін оқиға” бұл жағдайда бейнелеудің негізіне, ойдан шығарылған 

шынайылықтың айғағына айналады. Оқырмандарды оқиғамен тікелей таныстыратын 

шығармаларда (мәселен, күнделік, хат, монолог) баяншылар болмайды. Сонымен кең 

түрде алғанда баяндау – баяндаушы, әңгімеші, автор бейнесінің сөйлесулерінің жиынтығы 

бола отырып, бейнеленіп отырған әлем мен оқырмандардың арасындағы дәнекерлік 

қызмет деген сөз. Яғни, баяндау кең түрдегі мағынаға ие болады. Ол суреттеу, ой толғау, 

тікелей және жанама түрде көрінетін тілдік құрылым ретінде көркем шығармада барынша 

кең қолданылады.  

Көркем шығармаларда басым орында баяндау алады, яғни автор өз сөзімен оқиғаны 

баяндап береді. Ол қатысушылардың тартыстарының нақты себебін ашып кейде екі 
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суреттеудің арасына дәнекер болады, қиюластырады, кейде көрсетейін деген өмір 

құбылысына бағыт сілтейді. “Көркем шығарманың құрылысын талдағанда, мақсат тек 

байланысын, дәлелдеуін, шарықтау шегін немесе кейіпкерлердің жасалу жолдарын, 

пейзаж, баяндауларын танып, білу ғана емес, шығарманың бүтін дүние ретіндегі 

тұтастығын, оны баяндаудағы автордың шеберлігін де білу керек.”  

Көркем шығарманы оқығанда барлығы бірыңғай емес, әр алуан әдіс, әр түрлі 

жолдармен құрылады. Көрсетейін деген өмір құбылыстарын қалай суреттемек, 

композициясын қалай қиыстырмақ, қайткенде ол тартымды, қызықты болады, міне 

осыларға байланысты мәселелер алдыңғы кезекте тұрады. Жазушы шығармасында бір 

оқиғаны, оған қатысушы адамдарды және олардың айналасын көрсете отырып, көбінесе 

осылардың барлығын өзі қалай көрді, білді, оны ашып айтпайды. Шығарманың 

композициясында баяншының рөлі үлкен. Оның маңызы мынадан көрінеді:  

а) адамға, оқиғаға белгілі бір көзқарасы; 

ә) айтылған оқиғаның тәртібі және оның характері; 

б) оқиға жайындағы пікірмен байланысты түсіндірменің характері; 

в) оқиғаны аңыздаудың характері.  

Кез келген әдеби туындыда біз шынайы өмірден алынған ақиатты сезінеміз. Әрине, 

ол болмысты сол күйінде суреттемейді. Әдебиет - өмірдің шындығын, оқиғалар мен 

әрекеттерді, құбылыстарды сол күйінде емес, жинақтай, көркемдей суреттейді. Яғни, 

әдебиеттегі өмір дегеніміз - өмірдің бейнесі. Қандай көлемді шығарманың өзі өмірдің 

барлық қырын қамти алмайды, яғни уақыт, кеңістік, әрекет жағынан шектеулі аяда 

қалады. Сонымен, тұтастай алғанда, әдеби шығарма – үнемі қозғалыс үстінде болатын 

адам өмірінің қандай да бір шектеулі ортадағы көркем бейнесі. Әдеби шығарма сонымен 

бірге – нақты ұғым. Себебі, біз оны қолымызға алып оқимыз, көзбен көреміз. Олай болса 

бір әдеби шығарма басқа өнер туындысының өмірге келуіне де ықпал етеді. Сонда, 

біріншіден, әдеби шығарма өмірдің бейнесі; екіншіден, ақиқат өмірдегі нақты зат болып 

табылады.  

Әңгімеші мен баяншы нарратордың альтернативті формалары. Біреуі болмаған 

мәтінде екіншісі болады. Әңгімеші – болып өткен оқиғаның жай ғана бақылаушысы да, 

белсенді әрекет етушісі де болуы мүмкін. Пушкиннің бірінші жақтан баяндалатын 

«Капитан қызы» туындысының әңгімешісі – Петр Гринев.  

1) Әңгімеші өзі баяндаған оқиғаның жай ғана куәсі болуы мүмкін; 

Әңгімешінің ролі мұнда жай ғана оқиғаны сипаттаушы болады. Әрине, ол оқиғаға әр 

түрлі деңгейде баға береді. Бірақ, оқиғаға араласпайды, бар болғаны сол оқиғаға куәгер; 

2) Әңгімеші оқиғанының тікелей қатысушысы, яғни оқиғаның бір персонажы болуы 

мүмкін. Бұл форма өзіне бейнеленген әлемнің бар «жүгін» дарытады. Мұндай жағдайда 

әңгімешінің баяншыдан айырмашылығы – оқиғаның себебінен мағлұматы болмауы, оны 

түсіндіруде қателесуі мүмкін. Әңгімешінің қате талдауы бір мезгілде суреттелетін 

оқиғаның себебіне айналады. Басқаша айқанда, әңгімеші персонаждан айырмашылығы 

кәдімгі функиялармен бірге оған оқиғаны баяндау қызметі жүктеледі. Әңгімешінің осы 

пішіні баяндауға қарқындылық дарытады.Әңгімеші атынан баяндау сюжет дамуындағы 

кернеуді барынша биіктетеді.Өйткені бір жағынан оқиға дамуын сырттай бақылау, екінші 

жағынан, сол оқиғаға қатысушы болып, салдарын бірге көру әңгімешінің болмысын 

барынша күрдедендіреді.  

Әңгімеші, баяншы ұғымдарына қатысты қазіргі әдебиеттануда «нарратор» термині 

қолданылуда.  

«Нарратор» (ағылшынша – narrator, французша – narratuer) – көркем туындыда 

тарихты мазмұндау, оқиғаны баяндау қызметтері бөлінген тұлға. Әлемдік әдебиеттануда 

қазірде нарратология атты арнайы ғылыми саласы қалыптасқан. Бұл бағытта жазылған 

еңбектердің қатарында В.Шмидтің «Нарратология» еңбегі, сондай-ақ «Нарратология» 

атты ғылыми пікір тұжырымдар жинақталған 2 томдық жинақты атауға болады.  
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Нарратор түрлеріне жоғарыда айтылған әңгімеші мен баяншы жатады. 

Әдебиет теориясында автор мен нарратор ұғымын дәйекті түрде қарсы қояды. Яғни, 

автор – туындыдан тысқары болса, нарратор – керісінше, сол көркем туындының бір 

бөлшегі, онсыз баяндаудың болуы мүмкін емес. Әдебиеттегі мұндай тұлғаларды 

«әңгімеші», «баяншы» терминдерімен атайды. 

Нарратор түрлері өзінің көркем туындыда атқарар қызметтерімен ерекшеленеді. Неге 

біз авторды нарратордан бөліп қараймыз? 

Біріншіден, бір ғана автор әр түрлі туындыларда түрлі мәнерді таңдайды. Мысалы, 

Эрнест Хемингуэйдің «Қош бол майдан», «Шал мен теңіз» туындыларында баяндаушы әр 

қалыппен көрінсе, Л.Толстойдың «Анна Каренина» мен «Әзәзіл» туындыларында 

баяншының тұлғасы әр түрлі. Гогольдің «Диканька хуторы түбіндегі кештер» мен 

«Шинелін» қараңыз. Мұнда да автор біреу болғанмен оқиғаны баяндаушылар да бір-біріне 

мәнері жағынан сәйкес емес. М.Әуезовтің «Көксерегі» мен «Қаралы сұлуын» алайық. 

Болмаса, Ж.Аймауытұлының «Ақбілегі» мен «Әншісін» алайық. Бұдан өзге егер автор, 

мысалы сатиралық бетпердені жасауда, баяншыдан әдейі алыс қашықтықты ұстап, 

онымен мүлде сәйкес келмейді. Бұл жерде Абайдың «Болыс болдым мінеки» өлеңіне 

назар аударайық.  

Екіншіден, әдеби туындының «қайнар көзі» ретінде автор нарраторды, яғни тарихты, 

оқиғаны әңгімелейтін «нақты» немесе «жалған» тұлғаны жасайды. Ақырында көркем 

туындыда баяндалатын «ойдан шығарылған» оқиғаны нарратор шындыққа айналдырып, 

нақтылық сипат бере отырып, басынан өткендей, өмірде болғандай етіп жеткізеді.  

Нарратор автормен кереғар қалыпта ғана тұрмайды, бұл екі тұлға арасында түбегейлі 

айырмашылық жиі байқалады. Қарапайым қатынаста субьектінің сөйлеу барысында 

мұндай екіге бөлінуі мүмкін емес. Біз оқиғаны әңгімелегенде әрі автор, әрі нарратор 

ретінде қатысу мүмкіндігіміз бар. Өз талантымыз бен мүмкіндігімізді пайдалана отырып, 

баяндауды барынша әсерлі ете аламыз. 

Көркем туындыны дүниеге келтіруде авторының түбегейлі өзгеше мүмкіндігі 

туындайды. Ол бір оқиғаны, тарихты көрші немесе бизнесмен, оқымысты адам, пәлеқор 

журналист атынан жеткізіп бере алады. Олардың әрқайсысы өз көзқарасы мен өз қалауы 

тұрғысынан танылады ғой. Автор көп жағдайда мұндай «мүмкіндіктерді» өз 

туындысының мәнін арттыру мақсатында жүзеге асырады. Мысалға Даниэл Дефоның 

«Робинзон Крузо» романын алсақ, мұнда автор барлық жүкті кейіпкер-әңгімешіге 

«арқалатады». Сөйтіп, оқиға басынан өткенді жеткізгендей әсерлі бейеленеді.  

Нарратор тұлғасының лирикалық, эпикалық, дарамалық туындыларда көрінуінің де 

шектеулі шекарасы бар. Егер лирикада тек өз сезімін бейнелейтін лирикалық «мен» әрекет 

етсе, драмада нарратор оқиғаға, тартысқа орын беріп,«қағажу» көреді. Ал, эпикалық 

туындыларда нарратор автор мен оның суреттейтін әлемі арасында өзгеше делдал 

қызметін атқарады. 

«Шұғаның белгісі» мен «Қазақ солдаты» туындыларындағы автор мен баяншы 

арасындағы қарым-қатынас өзгеше сипатта болса, «Тар жол, тайғақ кешу» романында 

автор мен баяншы арасында тығыз сабақтастық бар.  

Көптеген қаламгерлер баяншыға өз міндетін толықтай жүктейді. Қаламгердің жеке 

өмірі мен шығармашылығы арасындағы байланыс өте күрделі. Кей жағдайда баяншы 

образы шын жүзін көлеңкелегісі келген, жасыруға тырысқан «жаңа маска» екендігін 

Андре Моруа айтқан болатын. Өз өмірін басқаша қырынан жаңғырту үшін жазушы жаңа» 

маска киеді дейді ол. 

«Мәтіндегі автор» мәселесі ХХ ғасырдың 60-жылдарында постмодернистердің жан-

жақты зерттеу нысанына айналды. Олар көркем мәтіндегі автор бейнесін туындының 

көптеген мағыналық деңгейлерінен іздеді. Олардың пікірінше, жазушы әдеби 

персонаждар психологиясы арқылы өздерінің қорықынышын, үрейін бейнелейді. Автор 

мен персонаж арасындағы басқа да жағдайларға зерттеушілер ерекше назар аударған. 
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Автордың екіге жарылуы көптеген шығармаларда байқалады. Эпикалық кең құлашты 

шығармаларда авторбейнесінің көмескіленуі де заңды құбылыс. ХІХ ғасырда мәтіндегі 

автор бейнесі әдеби-мәдени феноменге айналса, ХХ ғасырың аяғында «автордың жоғалып 

кетуі» белең алды.Ол ешқайда кеткен жоқ, бар болғаныөзі бейнелеген әлемге беретін 

суреткерлік баға, қаламгерлік үкім көрінбей қалды. Автор мәтінге» бейтарап» бола 

бастады. Ең бастысы – экспессивті-эмоциотивті лексика мәтінне ығыстырылды. Автор 

бейнесін іздеу баяндауға сүйеніп жүргізіледі.Автор баяндауды монолог, диалог, толғаныс, 

әңгіме түрінде ұйымдастыра алады.  

Мәтіндегі автор бейнесі мәселесі көркем шығарманың тұтастығын, эстетикалық 

қызметін тереңірек тануға бағыттайды. Автор пікірінің экспрессивті бояуы, оқиға мен 

кейіпкерлердің баяндалуы мен суреттелуінің эмоционалдық, эмотивтік деңгейі көркем 

туындыдағы автор бейнесі мен ол сомдаған нарраторды, кейіпкерлерді танытатын 

көркемдік компоненттер болып табылады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается создание образа автора в концепции казахского 

литературоведения, проблемы нарраторов. 

За основу взяты понятие нарратор, а также точки зрения об его теоретическом значении, 

проанализированы методы использования прежних текстов в новых текстах современного 

литературного развития. 

 

RESUME 

 

In the article the author considers the creation of the author’s image in the conception of the 

Kazakh literary studies and the problems of narrators.  

The notion of the narrator is taken for the basis and also the points about its theoretical significance. 

There were analysed methods of using old texts in the new texts of the modern literary development.  
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