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ҚҰТТЫҚТАУЛАР 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ♦ CONGRATULATIONS 

 
 

 
Дорогая Гульмира Баянжановна! 

 
Поздравляем Вас со знаменательным юбилеем, к которому Вы пришли с прекрасными 

результатами: Вы – видный лингвист и деятель образования, автор научных трудов, руководитель 
кафедры, наставник молодежи, активный участник международного академического взаимодействия. Вас 

окружает атмосфера любви и уважения. Именно такие люди, как Вы, держат на своих плечах 
образование и культуру, обеспечивают жизнь и развитие общества. 

Сохраняйте свою активность, свой неисчерпаемый творческий потенциал и будьте здоровы и 
счастливы! 

 
 

Проректор по научной работе Московской международной академии 
А.В. Кирилина  
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Уважаемые участники конференции!  
 

Дорогие коллеги!  
 

От всей души поздравляю вас с такой знаменательной датой – 35-летием научно-
педагогической деятельности доктора филологических наук, профессора Гульмиры 
Баянжановны.  

Пройденные годы вашего научно-педагогического пути – это не просто свидетельство 
создания научной школы и новых направлений в исследовании, что само по себе не мало. 
Это ещё и свидетельство воспитания нескольких поколений научных и педагогических 
кадров КазНУ им. аль-Фараби!  

Очень рад, что особую роль в вашей научной судьбе играет сотрудничество с 
Гранадским университетом Испании.  

Позвольте пожелать вам, дорогие коллеги, дальнейшего роста и развития на благо 
укрепления сотрудничества между нашими странами!  

 
Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Всего вам самого доброго! 

 
 
 
 
 

 
Ваш Рафаэль Гусман Тирадо 

Член президюма МАПРЯЛ 
Профессор славянского отделения Гранадского университета,  

кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета 
Руководитель исследовательской группы  

«Славистика, кавказология и типология языков»  
Директор журнала “Cuadernos de Rusística Española” 
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Аса құрметті Гульмира Баянжанқызы! 

Сізді бүгінгі ғылыми-педагогикалық қызметіңізге 35 жыл толуына арналған 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын!  

Қазақ халқында «Ұстазы жақсының – ұстамы жақсы» деген жақсы бір сөз бар. Сіз 
Қазақстан тіл білімінің түрлі саласында сапалы еңбек қалдырған білікті ғалым-ұстаздардың 
шәкірті болдыңыз. Саналы ғұмыры ізденістен тұратын ғалымдардың ізін жалғастырып, 
бүгінде өзіңіз де тіл теориясы, қазіргі Қазақстанның ономастикалық кеңістігіне қатысты 
іргелі зерттеулер жасап келесіз. Осындай тың еңбектеріңіздің нәтижесінде жарық көрген 
бірнеше монография, оқу құралдары мен оқулықтарыңыз, әдістемелік нұсқауларыңыз Сіздің 
жаңаша ойлай білетін, заманауи ғалым екендігіңізді аңғартады.  

Қадірлі Гульмира Баянжанқызы! Сіз аталған мерейтойыңызға өзіңіздің 
еңбекқорлығыңыз бен қайратыңыздың арқасында ғылымда өзіндік қолтаңбасы бар ғалым, 
білікті басшы, ұлағатты ұстаз болып келіп отырсыз. Осының бәрінде Сіздің тынымсыз 
еңбегіңіздің ізі жатыр. Хакім Абайдың: «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, 
ар, мінез деген нәрселермен ғана озады», – деуінің мәнісі осында болса керек.  

Аса сыйлы Гульмира Баянжанқызы! Сулейман Демирель университетінің ұжымы 
Сізді, бүгінгі мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтайды. Шәкірт тәрбиелеу жолындағы, 
ғылым сапарындағы еңбектеріңіз жемісті болсын! Өзіңізге зор денсаулық, шығармашылық 
табыс пен жаңа идеялар және баянды бақыт тілейміз!  

Зор құрметпен, 
С. Демирель университетінің  
педагогикалық-гуманитарлық ғылымдар 
факультетінің деканы, PhD профессор Азамат Акбаров 

https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9sOH5g-zYAhVIFCwKHcDwCSkQjRwIBw&url=https://flo365.ru/anniversary-flowers/&psig=AOvVaw0bARMjYfwDLLuDBqzFGnUr&ust=1516726299215492
https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9sOH5g-zYAhVIFCwKHcDwCSkQjRwIBw&url=https://flo365.ru/anniversary-flowers/&psig=AOvVaw0bARMjYfwDLLuDBqzFGnUr&ust=1516726299215492�
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Аса құрметті Гүлмира Баянжанқызы! 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті Сізді 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтайды!  

Сіздің мерейіңіз қазақ ономастикасының толысқан мерейтойы деп айтуға болады. 
Ғажайып көркем табиғаты тұнған Кенді Алтай жерінен шығып, саналы ғұмырыңызды ғылым 
жолына, шәкірт тәрбиелеуге арнадыңыз.  

Сіз ұзақ жылдар бойы білім мен ғылым саласын дамытуға, қазақ тіл білімін зерттеуге 
қажырлы еңбегіңіз бен күш-жігеріңізді жұмсап, бүгінде белгілі онамаст-ғалым, ұлағатты 
ұстаз ретінде танылдыңыз.  

Шығыс Қазақстанның бір ғана Ұлан ауданынан шыққан филолог ғалымдар: 
С. Аманжолов, А. Аманжолов, З. Ахметов, К. Аханов, Ш. Елеукенов сынды ғалымдар 
қатарын жалғастырушы әрі Алтай Аманжоловтың шәкірті екеніңізді біз ерекше мақтан 
тұтамыз.  

Ұстазыңыз Алтай Сәрсенұлы Аманжоловты құрмет тұтып, ол кісінің шәкірттеріне 
бас-көз болып, қара шаңырақ – Қазақ Ұлттық университетінде ұзақ жылдар ұстаздық еткен 
еңбегіңіз жанып, талантты ізбасарларыңыз мол болсын! 

Алдағы уақытта С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетімен ғылыми-шығармашылық байланысыңыз одан әрі жалғаса береді деп 
сенеміз! Мерейтойға орай ұйымдастырылған конференцияның жұмысына сәттілік тілейміз! 

С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры м.а.         Анар Мырзағалиева 
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Уважаемая Гульмира Баянжановна! 

С днем рождения!  
С 35-летием научной деятельности!  

Удачи! Творческих взлетов! Неиссякаемой энергии! 

Слова сердечных, теплых поздравлений 
Сегодня хочется в стихах преподнести! 
Только процитирую слова непростые, они из уст речистого филолога, блестящего 

лингвиста – Бориса Нормана. 
Вопрос, который мучает всех филологов, и, наверное, Вас, Гульмира Баянжановна: 
Итак, Борис Норман. Избранное. 

Отдать всю жизнь ужасной штуке – 
Филологической науке? 

Чтоб отличать хорей от дактиля, 
как воробья от птеродактиля? 

– Ответ прост. Опять из Нормана.
Факториал, Аляска, дежавю, 

Абракадабра, селадон, потрава,,, 
Кто скажет, по каким гуляют травам 

Из каких колодцев воду пьют? 

Мои богатства – с виду вторсырье, 
По мне они ценнее бриллиантов! 
Рассыплю на потеху дилетантам: 

Брыжейка, цанга, левират, Сент-Бёв… 

Хоть буквы абрис – тоньше волоска, 
Я не прошу у господа иного – 

Мне б винный камень облегчить виною 
И звуком речи горло обласкать. 

 Счастья! Удачи! 

С уважением, 
Дарима Шагдуровна Харанутова 

Бурятский государственный университет, 
Улан-Удэ, Бурятия 
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АСА ҚҰРМЕТТІ ГҮЛМИРА БАЯНЖАНҚЫЗЫ! 
 
Сізді, Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің ұжымы ғылыми-

педагогикалық еңбек жолыңыздағы 35 жылдық қуанышыңызбен шын жүректен 
құттықтайды. 

Сізді біз отандық филология ғылымына сүбелі үлес қосқан көрнекті ғалым, жастарды 
білім нәрімен сусындатуға, тәрбиеге бағытталған білім беруде бар күш-жігерін аямаған 
білікті ұстаз ретінде ғана емес, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсете білетін салмақты да 
салиқалы жан ретінде білеміз. «Жас адамның тағдыры көбіне қолдаушысына байланысты» 
деген қағиданы өмірлік ұстанымға айналдырған, білімді, талапты жастарға жол ашқан, 
жарыққа шығуына көп ықпал еткен ғалым-ұстазсыз. 

Сіз 200–ден астам іргелі, өте өзекті де терең мазмұнды ғылыми еңбектердің 
авторысыз, алыс-жақын шетелдік баспаларда да көптеген еңбектеріңіз басылып, қолданысқа 
енгізілген. Бүгінгі күні Қазақстанда бір топ талантты шәкірттеріңіз сіздің жолыңызды үлкен 
ғылыми жетістіктермен жалғастыруда. Қазіргі кезде де білім беру ісіне қосып жатқан сүбелі 
үлесіңіз отандық филология ғылымының ересен дамуына өз үлесін қосатыны сөзсіз.  

Аса қадірлі Гүлмира Баянжанқызы! Сіз тек көрнекті ғалым, білікті педагог, жастар 
тәрбиешісі ғана емес, ұлтжанды азаматшасыз. Өз еңбек жолыңызда көптеген жауапты 
қызметтер атқарсаңыз да оқытудың сапасын жақсартуды мақсат тұтып, өмірлік 
ұстанымыңызға айналдырдыңыз.  

Бүгінгі тамаша, аса мазмұнды, қуанышты мерейтойыңызбен Сізді шын жүректен 
құттықтай отырып, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Ғұмырыңыз ұзақ, денсаулығыңыз 
мықты болсын. Жеке өміріңізге, отбасыңызға тек жақсылық, ұлан-ғайыр қуаныш пен мол 
табыстар тілейміз. Бақытты күндеріңіз көп болып, ерен еңбегіңіз тәуелсіз еліміздің көк 
туының көкте желбіреуіне үлкен үлес қосады деп сенім артамыз.  

 
 
  
 

Ізгі ниетпен, 
Тараз инновациялық гуманитарлық  
университетінің ректоры, филология 
ғылымдарының докторы                                                                     Е.Б.Саурықов 
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Our colleague, friend, and mentor, Professor Gulmira Bayanzhanovna Madieva, celebrates the 

thirty-fifth anniversary of her scholarly activity this year. Her work on onomastics and toponyms 
expanded into language pedagogy, the preparation of researchers and teachers of Kazakh, and 
Russian, and into language policy. As my own twenty years’ work with Dr. Madieva have focused 
on language policy, and as my own expertise and vocation engage with language policy in the 
United States, I would ask you to allow me to use this momentous occasion, and the well-deserved 
celebrations surrounding it, to consider what the generation will bring in language in the United 
States. Languages and language policy are inextricably bound to the demographic, cultural, and 
economic forces which have shaped American society since before our founding, and which loom 
ever larger in the present day. Thirty-five years ago, the ongoing fatigue from, and uncertainty 
surrounding the Cold War, and the geopolitical conflicts of that era, framed American discourse on 
language learning, immigration, and foreign trade. Notwithstanding the impetus of the Cold War to 
support certain “strategic languages,” the 20th Century in the US was marked by significant 
reductions in the teaching of languages in the US, as well as an explicit link between “foreign” 
languages and anti-American sentiment. Combined with the relentless extirpation of the more than 
500 pre-Columbian Native American languages and cultures in the preceding century (Macías, 
2014), and the appeal and construction of the mythos of a unified ethnolinguistic nation-state (Alba, 
1990, Cardinal & Sonntag, 2015), the 20th century in the US became “the graveyard of languages.” 
(Rumbaut, 2009). This is all too familiar to language educators, language and civil rights advocates, 
and policy researchers, and became so familiar language policy scholars and advocates often said 
ourselves “it has ever been thus, and there is nothing to be done.” 

At the same time while our supremely and foundationally human acts of teaching, learning, 
and using other languages, set us apart. What we do in languages is fundamentally for the greater 
good, wherever we may practice our profession. The present global political climate may be 
unsettling, but I believe we have concrete reasons to be optimistic about the future of language 
learning in the United States. With respect to the value of languages, our own culture continues to 
change remarkably, and perhaps permanently.  

In 2013, Richard D. Brecht and his colleagues coined the term “America’s Languages,” to 
capture the diversity and complexity of the languages spoken, taught, translated, and used in the US 
(Brecht et al., 2013). These languages encompass the Native American languages that predate 
European contact, the colonial languages of that contact, such as English, Spanish, and French, the 
vast array of heritage languages spoken from before the founding of the United States to the present 
day, by immigrants and their descendants, and which include more than 350 languages from every 
corner of the world (United States Census, 2015), all of the Anglophones learning another language, 
and all of the immigrants and their children learning English and maintaining their home languages. 
While perhaps imperfect as a label, the term “America’s Languages” carries a hopeful and 
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prospective connotation, namely, that languages do, and will continue to play, an ever-increasing 
role in the public, economic, and civic life of the US. 

Consequently, in the America of the 21st Century, every child must have the opportunity to 
master English in order to fully participate in the economic and civic life of our nation; every child 
who speaks or hears another language at home must have the opportunity to learn that language as 
well; all children, regardless of their background, must have opportunities to learn other languages 
beyond English and beyond the language of the hearth and home.  

Therefore, the time has come for a new, sustained, and long-term national advocacy effort, 
built on growing grassroots support, private and public-sector demand for languages, a growing 
body of research on the demonstrated cognitive, educational, and employment benefits of 
multilingualism, and the extraordinary advances in the teaching of languages made in the past 100 
years. That is to say, there are clear and encouraging signs indicating growing support for language 
and language education in the U.S.: 

● A well-evidenced rationale for languages at the societal and the individual level;
● Dramatic changes in public attitudes towards languages over the past 40 years;
● Rising demand for language skills in all sectors;
● Proven supply of proficient speakers of a broad range of languages, from programs across all

sectors. 
The Commission on Language Learning of the American Academy of Arts and Sciences, in 

its final report of February 28th, 2017, endorsed a vision for language education in the US, 
encompassing all children in the education system, with the following goals: 

● 100% having some exposure to international perspectives, culture and/or language, in
order to inform life-long decisions about work and learning and to support language and 
international efforts broadly in society;  

● 30% having Intermediate language proficiency, in order to work, for example, in the
service industry and to travel freely; 

● 15% with true global professional skills – that is, Advanced and Superior proficiency; and,
● 5% having academic and professional expertise in languages, in order to perform necessary

research and design and implement language education and training (American Academy of Arts 
and Sciences, 2017.) 

I have made a brief the case that, due to changing demographics, attitudes, beliefs, and 
economic forces, that times are different for language education in the United States, that significant 
progress has been make in recent years, that an aggressive advocacy initiative will energize 
unprecedented support within education, government, business, NGOs, and heritage and native 
communities. To be successful, any such effort must build on “America’s languages,” must include 
stakeholders from all educational sectors, must focus on states, local school districts, parents, and 
businesses, must concentrate on improved outcomes at the K-12 level, must reshape language 
education at the post-secondary level, and must have unified support from all of us in the language 
enterprise. My own research, and my small role in this greater work, are founded on the research 
skills, perspective, and friendships I made at al-Farabi Kazakh National University in the late 
1990s, where under the tutelage of Gulmira Bayanzhanovna and her colleagues I learned to apply 
research findings to action and advocacy in language policy, but more importantly, to temper our 
work with humanity and to mentor our successors. 
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In the article, an analysis was made to. The doctor of philological sciences, Professor Gulmira 
Madieva’s scientific-creative work. The scientist’s research about the East Kazakhstan hydronyms 
and the work called “Onomastic dimension of modern Kazakhstan: structure, semantics, 
precedence, lemmatization” that helped develop the Kazakh onomastics’ basic theories was 
analyzed. 

Gulmira Madieva’s work about the Kazakh onomastics was rated in a scientific row. It is 
written that the scientific topic that G. Madieva’s teacher A. Amanzholov offered was deeply 
studied, and was a base to many scientific works. Several scientific monographies and textbooks 
were written based on that idea, many articles were written. As the result of big researches, the 
scientist defended a thesis called “Onomastic dimension of modern Kazakhstan: structure, 
semantics, precedence, lemmatization” in 2005. Starting from the Professor that founded the 
Kazakh onomastics S. Amanzholov, like J. Doskaraev, T. Zhanuzakov, A. Abdirahmanov, O. 
Sultaniyayev, E. Kerimbayev, K. Rysbergenova, B. Biyarov’s researches, it is said that this 
scientific work is a new achievement of the Kazakh onomastics scientific field. 

Key words: Madieva, onomastics, Kazakh onomastics, hydronomy. 
 

Ғылымдағы Таутұлға, филология ғылымдарының докторы, профессор Алтай 
Аманжолов сынды ғұмыр бойы ана тілін ардақ тұтқан, кісілігі мен кемеңгерлігі қатар 
ұштасқан ғалымның жанына жақын жүріп, ұстаздың шәкірті болу бақытын тағдыры ұсынған 
қыз – Гүлмира Мадиева. Сымбаты мен сыры қатар келіскен Гүлмира Абай атындағы 
университетті бітіріп біздің КазГУ-ге аспирантураға келді. Аспирантурада бірге оқыдық.  

Атамекені Шығыс Қазақстан өлкесінің гидронимдерін ғылыми тақырып ретінде 
таңдап, зерттеп, «Гидронимия Восточного Казахстана» атты кандидаттық диссертациясын 
1990 жылы қорғады. Қорғау алдында Гүлмирадан «неге гидронимдерді таңдадың?» деп 
сұрағаным есімде. Басқа жер-су атауларымен салыстырғанда, су атаулары өзгеріске сирек 
түседі – деді Гүлмира. Гүлмираның жауабынан тек тақырыпқа ғана емес, қазақ жер-су 
атауларының тарихы мен туған табиғатқа деген сүйіспеншілігі сезілгендей болған-ды.  

Г. Мадиева «Гидронимия Восточного Казахстана» атты мақаласында былай деп 
жазыпты: Тюркская гидронимия Восточного Казахстана складывалась исторически. Одни 
гидронимы потеряли изначальную семантическую структуру и приобрели новую, другие 
сохранили, но ее основа передается из поколения в поколение. Априори, что географические 
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названия, среди которых гидронимы являются наиболее консервативными, – красноречивые 
свидетели прошлого, «занимают почетное место среди самых драгоценных исторических 
памятников, как живое эхо отдаленных времен» [1.1.]. Ғалымның еңбектеріндегі басты 
ерекшелік гидронимдік атауларды қазақ тарихынан бөліп қарамай, әр атаудың табиғатын 
ұлттық дүниетаныммен негіздей отырып, экстралингвистикалық деректердің көрінісі ретінде 
танитындығы. Мәселен, Шығыс Қазақстанда кездесетін көптеген су атауларының негізінде 
ру-тайпа атаулары негіз болғандығын мынадай деректерді келтіру арқылы дәлелдейді: уақ – 
Уақ өзені (Ұлан ауданы), манат – Манат өзені (Самар, Зырянов, Ұлан аудандарында), байыс 
– Байыс өзені (Күршім ауданы), черкеш//серкеш//шеркеш – Шеркес өзені (Көкпекті), қытай 
– Қытай өзені (Маркакөл ауданы), чөмекей/шөмекей – Чұмек/Шұмек өзені, бұқа – Бұқа 
өзені (Тарбағатай ауданы) чүрчейіт/шүршейіт – Чүрчүтсу өзені (Катон-Карағай, 
Большенарым, Күршім аудандары), Чүрчүтсай өзені (Зайсан ауданы), қоңыр – Қоңырбұлақ 
өзені (Зайсан, Куршім), анар – Анар өзені (Тарбағатай ауданы).  

Ғалымның пайымдауынша, Күршім ауданы жеріндегі Қоңырбұлақ өзенінің атауын 
«қоңыр» сын есімімен байланысты қарастырғаннан гөрі, осы өзен алқабында өмір сүретін 
найманның бір руы «Қоңыр» атауынан шығару қисынды. Бұл ру 1912 жылдары Қытай асып, 
кейін Монғолияда тұрақтаса керек.  

Өзіне дейінгі түркітанушы ғалымдар еңбегіне сүйене отырып, Г. Мадиева көптеген 
жер-су атауларының тілдік табиғатымен қатар, тарихи-танымдық ерекшеліктерін анықтауда 
үлкен еңбек сіңірді.  

 Шығыс Қазақстан жеріндегі географиялық атаулардың ішінде монғолдық атаулардың 
да аз кездеспейтінін автор нақты тілдік деректер келтіру арқылы дәлелдейді. Әр сөзі нақты 
деректермен әдіптелетін, көп бояулы сөзден гөрі фактіні ұнататын (Алтай аға шәкірті ғой!), 
Гүлмира Мадиева мына атаулардың моңғол тілінен сақталып қалғанын анықтайды: «К 
гидронимам монгольского происхождения можно отнести такие, как оз. Зайсан 
(монг.заасинг «благородный», ср.каз. жайсан), р. Калгуты (Курч. р-н. монг. халга «ворота», 
вероятно характеризующее долину реки, (п-монг. gaalgatu «с воротами», калм. хаалhата 
«закрытый, затворенный»), р. Тургусун (монг. тургэн «быстрый», монг. усан//усун «вода» = 
«быстрая река»), р. Хамир (калм. хамр, монг. хамар «нос», «геогр. холм, возвышенность»), 
р. Шунабұлақ // Чунабұлақ (монг. геогр. шанаа «лука, изгиб реки»; ср. улус и ур. Шана в 
долине р. Голуметь, в п. Шаной в долине р. Ия: Шанаа, Шанаа гол, Толгой шанаа – ур. близ 
устья р. Кижинги в Бурятии [Молчанова, 1979], р. Тарбагатай (монг. тарбаган, алт. 
тарбаган «сурок») р. Чуртай// Чертей (монг. цэртэй «заповедный, запретный») 
[Конкашпаев, 1959. вып.I], р. Чагандала (чаган – совр. монг. цагаан, п-монг. чаган «белый», 
дала – тюрк.монг., тунг.-маньчж. «степь»), р. Чагансай//Шагансай (чаган «белый», сай 
тюрк., монг. «сухое русло, ручей в овраге, река»), р. Чорга (монг. цорга «кривой желоб, 
коленчатая труба», очевидно реке дали название по характеру ее долины [Конкашпаев, 1959. 
вып. I], р. Чаганобо//Шаганобо (чаган монг. «белый», обо монг. жертвенная груда камней в 
знак поклонения духам гор, природы), р. Байча (п.-монг. байча «скала, утес», монг. байц 
«скала, утес»), руч. Дуйкесу (монг. дугуй «круглый», тув. Дугай «изгиб, лука реки», возм. 
калм. духуу, более старое произношение дукуй «мягкий», гибкий, сговорчивый, уступчивый, 
а также калм. дуугх «гудеть», су тюрк., монг. «река», «вода»), р. Варнаул (монг. бараан 
«темного цвета, темный, смуглый, калм. баран + «табу черный, темный, смуглый», уул – алт. 
«сын, парень», возможна также форма Бараан-Іул «темная река»), р. Нарым // Нарийн из 
монг. «тонкий, узкий», калм. нарн «узкий»), р. Ұласты (монг. улясы//ульяс «осина», 
«тополь»), р. Қаракунжур (п.-монг. хижир, монг. хужир «солончак, солонцы», калм. хужьр 
«солончак, солонцы», хак. хучъур «солончак», «солончаковый», эвенк. куду «солончак, 
солонец, место куда изюбр приходит лизать соль», маньчж. хъуджири//хъуджури «солонцы, 
солонцовая глина», бур. хужар «солончак, солонцы») означает букв. «черный солонцовый 
грунт, солончак»), р. Хлус (монг. хулст «поросший бамбуком, тростником, камышом», калм. 
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хулста «камышовый, тростниковый»), р. Тугул//Тұғыл (тугул//тугал монг. «теленок»)» [1. 3-
4].  

Су атауларының мынадай терім сөздермен негізделетінін Г. Мадиева терең ғылыми 
шеберлікпен талдайды. Бұл атаулардың бәрі бірдей бүгінгі сөзжасамда қолданып жүр дей 
алмаймыз. Тарихи танымды қайта тірілте отырып, сөзжасам жүйесіне осындай қолданысы 
ұмытыла бастаған атауларды жаңғырта қолдансақ, ұтарымыз көп болары даусыз:  

бұлақ – «источник, родник, ручей» (Айнабұлақ «чистый, прозрачный ручей, 
Талдыбұлақ – ручей, изобилующий тальником»);  

өзек – «проток, рукав реки, русло реки» (Желдіөзек «ветренное русло реки», Қараөзек 
«черное русло реки»); 

өткел – «брод, переправа» (Тасөткел «каменный брод», Қараөткел «глинистая 
переправа» от тюрк. букв. «земля-брод»); 

қайнар – «ключ, источник» (Қайнар, Тасқайнар «каменный источник»);  
арасан – «минеральный источник», в диалекте Восточного Казахстана может означать 

«теплая вода» (оз. Арасан «минеральное или же теплое», Арасанқаба «минеральная Каба»); 
айырық – «небольшая разветвляющаяся речка, речной рукав» (Жіңішкеайырық «узкая 

разветвляющаяся речка», Талдыайырық «разветвляющаяся речка, поросшая тальником»); 
қарасу – «родниковая река» (Қарасу, оз. Қарасу – имеет родниковое питание, водные 

характеристики заключены в самом апеллятиве, в отличие от су, все предшествующие қарасу 
определения подчеркивают характер течения, размеры, расположения и т.д. [Молчанова, 
1979]: Шолаққарасу «короткая Қарасу»); 

бұғаз – «протока, пролив» (Бұғаз, Кішкенебұғаз «небольшая протока»);  
сор – «соленое озеро» (Менпақсор), «солончак», «топкий солончак» (Жамансор 

«плохой солончаковый»); 
шеген – «колодезный сруб» (Сарышеген «желтый колодец», вполне возможно, что 

термин сары не является цветовым обозначением, как это часто бывает в тюркских языках, а 
означает крупный размер объекта); 

арық – «речка» (Қараарық «черная речка»), в др.-тюрк. и в некоторых диалектах арық 
имеет значение реки, речки, потока, ручья. Г.К. Конкашпаев отмечает широкое употребление 
апеллятива арық на территории Казахстана [Конкашпаев, 1963], в Горном Алтае это слово 
встречается редко [Молчанова, 1979], в нашем материале географический апеллятив 
зафиксирован в одном случае;  

суат – в литературном языке «водопой», на территории Восточного Казахстана 
отмечен как диалектное слово в значении «источник», «река» (Ақсуат «источник, 
питающийся паводковыми водами», Қарасуат «источник, имеющий грунтовое питание»); 

қақ – «талая вода, образовавшаяся в яме, ложбинах, оврагах от растаявшего снега 
весной» [Кайдаров, 1986], др.-тюрк. «лужа, стоячая вода» (оз. Қақ «небольшое бесточное 
озеро»); 

шат – гидронимическое значение «разветвление реки, рукав реки» (Құршат «сухое 
русло речки», Майшат «священный ручей»; 

томар – «кочковато-болотистая местность с луговой растительностью и обильным 
выходом грунтовых вод», алт. томор «кочка», у Е. Койчубаева – «коряжистое дно», 
В.Н. Попова отмечает употребление апеллятива томар в северной части Казахстана [Попова, 
1969], в гидронимии Восточного Казахстана томар также часто входит в состав гидронимов 
(Томарбұлақ «заболоченный ручей», Томаршан «заболоченный»); 

қопа – «болото, мелкое озеро, болотистое место покрытое влаголюбивой 
растительностью» (Қопакүршім, Қопабай); 

тұма – на юге и юго-востоке Казахстана употребляется в значении «глубокий срубовой 
колодец» в форме четырехугольника, в степных районах – в значении «сруб колодца», в 
гидронимах Восточного Казахстана употребляется в значении «источник», «родник» и 
является диалектизмом. [1. 4-5].  
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Г. Мадиева ұстазы ұсынған ғылыми тақырыпты ары қарай терең зерделеп, көптеген 
ғылыми зерттеулеріне негіз етті. Бірнеше ғылыми монография мен оқу құралдарын жазды, 
ғылыми мақалаларына арқау етті. Үлкен ізденістерінің жемісі ретінде 2005 жылы 
«Ономастическое пространство современного Казахстана: структура, семантика, 
прецедентность, лемматизация» атты докторлық диссертациясын қорғады. Қазақ ономастика 
ғылымының негізін қалаған профессор С. Аманжоловтан бастап, Ж. Досқараев, 
Т. Жанұзақов, Ә. Әбдірахманов, О. Сұлтаньяев, Е. Керімбаев, Қ. Рысбергенова, Б. Бияров 
зерттеулері сынды, бұл іргелі ғылыми зерттеу Қазақстан ономастика ғылымының жаңа 
белесіндей десек қателеспейміз. Ғалымның өзі атап көрсететіндей, шынында да, біз ғұмыр 
кешіп отырған мына кең дүниеде қазіргі кезде адамға жалқы есімсіз өмір сүру мүмкін емес 
[2]. Бұл шындық. Мәселенки, Сіздің аты-жөніңіз, туған жеріңіз, тұрғылықты мекеніңіз, 
жұмыс істейтін орныңыз, қызметіңіз тағы-тағы бәрінің есімі бар. Осы есімдерді жүйелеу, 
негіздеу, ғылыми саралау, бағалау, ұлттық танымның іздерін тану, табу, таныту ісі – 
профессор Гүлмира Мадиева шығармашылығының негізгі арқауы.  

Қазақ ономастикасының зерттелуін Г. Мадиева былайша жүйелейді: 
1. 1949-1970 – қазақ ономастика мектебінің қалыптасуы;
2. 1970-1995 – ономастика теориясының айқындалу кезеңі; жалпы онимдердің зерттеле

бастауы; 
3. 1995 - қазіргі уақыт – аймақтық топонимдерді салғастыра зерттеудің дамуы. Жалқы

есімдерді зерттеудегі жаңа бағыттар [2, 50]. 
Жалқы есімдерді зерттеудің мәні ерекше. Бұл - ең алдымен, тілдік жағдаятты талдауға, 

тарихи деректерді айқындауға, ономастикалық кеңістікті бағамдауға, белгілі территорияда 
кімдердің мекендегенін тарихи тұрғыдан анықтауға, тарихи және мәдени байланыстардың 
болғандығын саралауға мүмкіндік беретін нақты деректер. Бұл – бұлтартпайтын тарихи мәні 
бар деректер.  

Г. Мадиева топонимдердердің саясаттану мәселесін де жақсы талдайды. «Имя 
собственное в контексте познания» атты монографиялық зерттеуінде былай деп жазады: «В 
Казахстане определенное количество топонимов связано с миграционным процессом, 
проходившим в разные периоды», - дей келіп, әртүрлі көші-қон болған замандардағы жер-су 
атауларында болған өзгерістерге ғылыми талдау жасайды, мұндай өзгерістердің адам 
санасына тигізетін әсерін атап көрсетеді [2, 57].  

Гүлмира Мадиева үлкен жүректі ұстаз. Ғалым ғылым докторын, 8 ғылым кандидатын, 
бірнеше философия докторы мен магистранттарды тәрбиелеп шығарды. Бірнеше 
халықаралық Гранттарды иеленді: Сорос-Казахстан Қоры (1998), ИНТАС, «Русский мир» 
қоры (Москва, 2008), Түркия Республикасының Сыртқы Сауда Комитетінің гранты (2007), 
Эрасмус Мундус (2013) т.б. Мұның бәрі ғалымның қажырлы еңбегінің нәтижесі екені рас.  

Ұстаздарынан кейін, он жылдан бері «Жалпы тіл білімі» кафедрасын басқарып келеді. 
Бүгінгі мерейтойында профессор Гүлмира Баянжанқызына, әріптес-досқа, ақылшы-ұстазға, 
қазақтың ғалым қызы Гүлмираға зор денсаулық, шығармашылық шабыт тілейміз!  

Той тойға ұлассын, Гүлмиражан! 
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This article is devoted to the 35th anniversary of the scientific and pedagogical activity of the 

Doctor of Philology, Professor G.B. Madiyeva. The scientific concepts and scientific direction of 
the scientist are considered in the article. Ranks of onomastics Professor G.B. Madieva traditionally 
highlights the main (anthroponyms, toponyms, zoonyms, cosmonyms and astronomers) and 
peripheral (including ideonyms and pragmatonyms) ranks of proper names; characterized by 
common classification characteristics of each category of onms, their semantics, morphological and 
word-building structure, the motives for naming are revealed. The author states that the proper 
names in the aggregate constitute the onomastic space of the given language and represent a 
vocabulary that is unique in its composition and characteristics, reflecting the linguistic and cultural 
consciousness of a specific language community. And also G.B. Madieva refers to the 
metalanguage of onomastics, relying on a number of works on terminology. Although the Kazakh 
onomastic terminology is still in its infancy, an analysis of a number of works of a particular nature 
makes it possible to highlight some terminological problems. 

Key words: onomastics, metalanguage, onomastic space, onomastic picture of the world, 
culture, national mentality. 

 
Адам ғұмырының мән-мағынасы оның ұзақтығымен емес, еткен еңбек, төккен тер, 

жасаған жақсылық, ізгі істерімен өлшенсе керек. Өмірде даңғыл жол жоқ. Әсіресе ғылымда 
тіпті де солай. Уақыттың өз талабы мен талғамы бар. Оған дауласуға болмас. Біз, яғни өткен 
ғасырдағы қоғамдық формацияның ең соңғы жас буындары санатында өліара шақтың 
жақсысын да, жаманын да көрдік, яғни бұрынғының – соңғы, жаңаның – басы. Ол – уақыт 
сыйы, ғұмыр несібесі. Мен мұны неге айтып отырмын? Бүгінгі мерейтой иесі, замандасымыз 
Мәдиева Гүлмира Баянжанқызы туралы сөз сабақтағанда осындай ойлар келді.  

Бір шындық бар, ол – біз бір заманның, бір уақыттың, бір қара шаңырақтың 
түлектеріміз. Өйткені Қазақстандағы түркология ғылымының шамшырағы болған, ғұлама 
ғалым, ұлағатты ұстаз Аманжолов Алтай Сәрсенұлының тәлімін алған, сол кісінің баптаған 
сары ауыз балапандары едік Енді, міне, бүгіндері өстік, өндік, өркен жайдық. Ғылымда да, 
өмірде де ақырын жүріп, анық басып, адалдық жолынан таймаған ұстазымыздың ең жақсы 
қасиеттірінен үйренген санаулы шәкірттерінің төл басында Гүлмира Баянжанқызы тұр. 
Себебі бәріңіз білетіндей Гүлмира Баянжанқызы ағайдың, Алтай Сәрсенұлының ең алғашқы 
ғалым шәкірті болды. 

Осы орайда Абай хәкімнің айтқан ұлы даналықтарының ішіндегі адам болмақтықтың 
«бес асыл ісін» тағы бір еске салғым келеді: «Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап 
қой – бес асыл іс көнсеңіз». Мен замандасым Гүлмира Баянжанқызының болмысынан осы 
бесеуін де көремін десем артық айтқандық болмас еді. Әсіресе талапты. Өзіне және өзгеге 
қоятын талаптылығы. «Талаптыға нұр жауар», - дейді халқымыз. Гүлмираны осындай 
деңгейге, ғылыми биікке жеткізген ең әуелі осы талап дер едім. Талап болмаған жерде 
талпыныс жоқ. Сонау жылдары ағайдың қармағында жүріп, кафедра зертханасында қызмет 
істеген қаршадай қыздың алыс көк жиекті көздеп, нақты мақсатты бағдарлап, қос қанатын 
қомдап ұшқан құстай көтерілуі, бір сөзбен айтқанда филолгия ғылымдарының докторы 
деңгейіне дейін жетіп, кафедра меңгерушісі болуы – ілуде біреудің қолынан келетін іс емес.  
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Талап, талпыныс, жігер, қайрат – оның өмірлік досы болды. Адам болмысы оның туып 
өскен жеріне, отбасына, ортасына да қатысы бар. Жер кіндігі саналатын, күллі түркінің 
тарихи бесігі болған асқаралы Алтайда туып, соның алып тауларына, зеңгір аспанына көз 
суарып, Ертіс пен Бұқтырмадай асау өзендеріне шомылып, Марқакөлдей көгілдір айдынына 
шомылып, Алатауда түлеген, «тұстас бір дәуірдің символына айналғанын» Баянжан 
Мәдиевтей қазақ қайраткері һәм қаламгері мен Қазақстанға еңбегі сіңген ұстаз, білім озаты 
анасы Бүбіш апай Бектұрсынова отбасында тәрбие алған Гүлмираның жан дүниесінің таза, 
кең, кейде асқақ болмасына, мақсатты һәм мұратты болмасына қақысы жоқтай. 

Қазақтың қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты филология 
факультетінің орыс бөлімін бітірген Гүлмира Баянжанқызы өз жолын оқушыларға, Алматы 
облысы Нарынқол ауданында ұстаздық етуден бастады. Сол заманда кез келген Жоғары оқу 
орынын бітірген жас маман мемлекеттік тапсырыс бойынша жіберілген аймақта кемінде үш 
жыл қызмет етуі қажет болған.  

Араға үш жыл салып, 1982 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университеті (қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) жалпы тіл білімі 
кафедрасынында 1986 жылға дейін аға лаборанты қызметін атқарды.Бұл кез жалпы тіл білімі 
кафедрасын біздің ғылыми жетекшіміз, аты әлемге әйгелі, атақты түркітанушы, профессор 
А.С. Аманжолов басқарған болаты. Әлемнің бірнеше тілінде еркін сөйлейтін, күн сайын 30 
шақты түркі тілдерінің бірінде күнделік жазатын, көне түркі жазуларының дешировкасын 
жасауда дүние жүзі мойындаған, атақты ғалыммен қатар қызмет ету «кез келгеннің ұсына 
түсе бермейтін» мүмкіншілік еді.  

Адам тағдыры тек сол адамның өзінің әрекетімен ғана бағаланбайды, ол әрқашан 
қоғамдағы өзгерістермен, қасыңдағы қызметтес әріптес жанашырлармен де тікелей 
байланысты. Осындай бақытқа Алтай Аманжолов шәкірттері де бөленген болатын. Себебі 
кафедраға алғаш аспирантураға орын бергенде Алтай ағай 1986 жылы Гүлмира Мадиеваны 
одан кейінгі жылы мені қабылдаған болатын.  

Гүлмира Баянжанқызы 1986-1990 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің аспирантурасында оқыды. Аспирантураны сәтті аяқтаған соң, ҚР 
КҒА академигі Алтай Сәрсенұлы Аманжоловтың жетекшілігімен әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың жалпы тіл білімі кафедрасында «Шығыс Қазақстанның гидронимиясы» атты 
тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғады (1990 ж. желтоқсан айы).  

1991 және 1995 жылдар аралығында ҚР ҰҒА А. Байтұрсынов атындағы тіл білімі 
институтының ғылыми, содан соң аға ғылыми қызметкері болып жұмыс атқарды. Жарты 
жылдан астам уақыт (1995–1996 жж.) Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ-де қызмет 
атқарды.  

Профессор Г.Б. Мадиеваның ұстаздық-ғылыми жолы осылай басталған. 1996 жылдан 
бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жалпы тіл білімі кафедрасында аға оқытушы 
қызметінде, 1997 ж. доцент, 2007ж. профессор. 2002-2005 жылдары ҚазҰУ-дың 
докторантура жүйесінде білім алып, академик ұстазымыз А.С. Аманжолов жетекшілігімен 
«Қазіргі Қазақстанның ономастикалық кеңістігі: құрылымы, семантикасы, прецеденттілігі, 
лемматизациясы» атты тақырыпта докторлық диссертация қорғады.  

Профессор Г.Б. Мадиеваның ұстаздық-ғылыми жолы біренше кезеңдерден тұрады: 
1-кезең: ғылым жолына келу. Бұл тұста іздену, оқу, үйрену, білім жинақтау, тәжірибе 

алу үрдістері басымдылық орын алды; 
2-кезең: ғалым болу, яғни өз ғылыми концепциясын анықтау, теориялық тұрғыдан 

тереңдеу, Қазақстан ғылым кеңістігінде танымал болу; 
3-кезең: шәкірт дайындау, өз ғылыми бағытын қалыптастыру, әлемдік ғылымда 

танымал болу; 
4-кезең: әкімшілік-басқару қызметін атқару, ұжымға бас болу, өздігінен шешім 

қабылдау. Бұл кезеңде ұжымды іздендіру, оқыту, үйрету, олардың білімдерін көтеруге 
мүмкіндік көздерін ашу, өз тәжірибесімен бөлісу үрдістері басымдылық орын алады. 
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Осы аталған кезеңдер (шартты түрде: балаң шақ, жастық шақ, есейген шақ, толысқан 
шақ) – ғалымның ғылым жолындағы қажымас еңбегі, өсу жолы, оның ғалым ретіндегі 
көрсеткіші, ғылымдағы өмір өзені. Төрт кезең Г.Б. Мадиеваны профессор, танымал ғалым 
дәрежесіне жеткізді. Осы төрт кезең проф. Г.Б. Мадиеваны түркітану және Қазақстан 
лингвистикасында ономастика ғылымы ғалымдарының көрнекті өкілі, ономастика бағыты 
өкілінің жаңа теориясын қалыптастырушы, жетекші маман мәртебесіне көтерді. 

Проф. Г.Б. Мадиеваның ғылми-теориялық еңбегінің негізі – ономастика. Бүгінгі таңда 
оның есімі, әлемге танымал ғалымдар В.Н. Никонов, В.Д. Бондалетов, А.В. Суперанская, 
Т.Ж.. Жанұзаков, А.А. Абрахманов, В.Н. Поповоа, О.А. Султаньяев, Е.А. Керимбаев және 
басқа ғалымдар атымен қатар тұрады. Ғалым еңбектерінің бірінде «ономастика ол тек 
ғалымдардың негізгі нысаны ғана емес, ономастика жалпыхалықтық құндылықтарды 
сақтайтын, кез келген адамның жалпы мәдениетінің көрсеткіші»,- дейді. Иә, ол солай да. 
Қазіргі таңдағы жер-су аттарының қайта түлеуі, олардың графиякалық тұрғыдан сауатты 
жазылуы, көше аттарының бүгінгі ұлттық кұндылықтар мен тұлғалардың еңбегіне сай жаңа 
атауларға ие болуы ономаст ғалымдар еңбегімен ұштасып жатуымен бірге, елімізде жаңаша 
серпін алған ұлт руханиятының темірқазығы іспетті «Рухани жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасымен толық үндесетіндігін айтуымыз ләзім.  

Проф. Г.Б. Мадиева ономастика саласындағы еңбектерінде қазақ (түркі) тіліндегі 
антропонимдер, топонимдер, зоонимдер, космонимдер, сонымен қатар ономастиканың 
перефериялық негізін құрайтын идеонимдер мен прагматонимдерді жеке қарсастырып, әр 
топтың классификициялық белгілеріне тоқталып, олардың семантикасын, морфологиялық 
және сөзжасамдық құрылымын талдап, аталу уәждеріне тоқталған. Талдау барысында автор 
жалқы есімдер ұлттық тілдің ономастикалық кеңістігін анықтайды және өзінің құрамы мен 
сипатына қарай нақты тілдік қауымдастықтың лингвистикалық және мәдени танымының 
фономендік көрсеткіші деген ғылыми қорытынды жасайды.  

Сонымен қатар проф. Г.М. Мадиева ономастиканың метатіліне байланысты еңбектері 
де баршылық. Ономастика ғылымының терминологиялық аппаратын жүйеге түсіруге ат 
салысқан ғалымдардың бірегейі. Жалқы есімдердің семантикасын, олардың этимологиясын 
лингвистикалық мәдениеттану, этнолингвистика, социолинвистикалық аспектіде талдауы, 
онимдердің ұлттық-мәдени кодтарын анықтауы, ғалымның бұл саланы жаңа бағытқа көтеруі 
деп бағалауға болады. Автордың «Теория и практика ономастики: Учеб. Пособие (Алматы, 
2003) еңбегінде, ономастика ғылымының шеңберін анықтап, ономастикалық кеңістік және 
ономастикалық өріс ұғымдарын ерекше бөліп, «ономастикалық кеңісітік әлемнің 
ономастикалық бейнесін құрайды, ол этностың дүниетанымын анықтайды және әлемнің 
тілдік бейнесінің негізігі фракменті болып табылады»,- деген пікірін айтады. Сонымен қатар 
бірқатар теориялық еңбектері қазақ тіліндегі преценденттік атаулардың мәдениаралық 
коммуникациядағы орыны, олардың табиғатындағы ұлттық ақпараттың сақталыу және 
ұрпаққа жетуі, поэтикалық атаулардың ұлттық ерекшелігі, оларды басқа тілге аударудағы 
қиыншылқтары және т.б, мәселелер қарастырған.  

Қазіргі таңда проф. Г.Б. Мадиева Имя собственное в контексте познания (Алматы-
Москва, 2010); Топонимическое пространство Восточного Казахстана (Усть-Каменогорск, 
2008); Динамика языковой ситуации в Казахстане (Алматы, 2010) атты монографиялар мен 
20-дан астам мектеп оқулылықтары мен жоғары оқу орындары оқулықтарының, сонымен 
қатар 30-ға жуық оқу құалдарының, 10-ға тарта сөздіктердің, 300-ге жуық ғылми 
мақалалардың авторы.  

2000 жылдың қараша айы және 2001 жыл, кейін 2009 және 2011 жылдар аралығында 
жалпы тіл білімі кафедрасының меңгерушісі, екі кафедра (жалпы тіл білімі кафедрасы және 
шетел филологиясы кафедрасы) біріктірілген соң 2011 ж. қазіргі дейін жалпы тіл білімі және 
шетел филологиясы кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды, 2015 ж. бастап бұл 
кафедра жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы болып аталады.  
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Г.Б. Мәдиеваның ғылыми жетекшілігімен 1 докторлық диссертация (Иманбердиева 
С.К.), 8 кандидаттық диссертация (Диарова М., Ешимов М., Иманбердиева С., Какимова М., 
Абдрахманова Т., Кошпанова Ж., Смаилова А., Маханова Л.) және PhD докторы атағына 4 
диссертация (Мұхтар Д., Қондыбаева Р., Ақшолақова Ә., Қойшығұлова Д.) қорғалды. Қазіргі 
таңда PhD докторанттардың (Борибаева Г., Әлиакбарова Ә., Кайбулдаева А.) ғылыми 
жетекшісі.  

Көптеген отандық және халықаралық ғылыми гранттардың иегері: «Сорос-Қазақстан 
қоры, халықаралық INTAS грантының жеңімпазы, әр жылдары Халықаралық конференцияға 
қатысуға арналған гранттар иегері, ғылыми тағылымдамалардан өту (Испания, Австрия, 
Германия, Ұлыбритания, АҚШ, Нидерланды) үшін Эрасмус Мундус, Эрасмус +, Русский мир 
қорының (Мәскеу, 2008), Түркия Республикасының Сыртқы сауда Комитетінің (2007), 
Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитетінің 
«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының тілдерін дамыту» (2007) атты 005 
бюджеттік бағдарлама аясындағы гранттар иегері. 

Әр жылдарда мастер-класс, ғылыми тағылымдама түрінде отандық және шетелдік 
ЖОО (М. Ломоносов атындағы ММУ, ММЛУ, РХДУ – Ресей, Амстердам университетінің 
фонетикалық зерттеулер институты – Нидерланды, UCL, Лондон – Ұлыбритания, Вена 
экономика және бизнес университеті, славистика департаменті, Вена, Австрия; Валенсия 
политехникалық университетінің қолданбалы лингвистика орталығы (Валенсия, Испания); 
Joint National Committee for Languages – National Council for Language and International Studies 
(Вашингтон, АҚШ), әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Біліктілікті арттыру институты (2015), 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру институты (2016) біліктілігін арттырды. 2008 ж. және 2014 ж. 
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Бірнеше жылдар бойы Мәдиева Г.Б. көптеген оқу, ғылыми және қоғамдық жұмыстарды 
белсене орындауда: ғалым хатшы (2000-2001), Д14 А.01.22 диссертациялық кеңес мүшесі, 
Қырғызстан Республикасы ҰҒА (Қырғызстан) Ш. Айтматов атындағы Тіл және әдебиет 
институты жанындағы Д 10.17.547 диссертациялық кеңес мүшесі. Қазіргі уақытта – 
6D021300 – Лингвистика, 6D020900 – Шығыстану (филология ғылымдары), 6D021200 – 
Түркітану (филология ғылымдары) мамандықтар тобы бойынша бағдар бойынша философия 
докторы дәрежесін беруге арналған диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық 
кеңес төрайымы. Бұл тізімді тағы да жалғасыра беруімізге болады. 

«Жақсының жақсылығын айт – нұры тасысын», – демекші досым, ғалым-әріптесім, 
ұлағатты ұстаз Гүлмира Баянжанқызына мерейтойлық мінберде тұрып, алдағы өміріне шуақ, 
бойына қуат, ғылымдағы жолына ұзақ сапар тілеймін! 

ҚОҒАМДЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ 

Бияров Б.Н. 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен, Қазақстан 

berdibek_biyar@mail.ru  

The article names and shows weaknesses of onomastic literacy of society and offers solutions 
to solve the problem. The author reports mistakes, which are taking place in whole republic by 
connecting them with familiar for author situation in the East Kazakhstan region. Each opinion is 
proved by an example. 

Key words: onomastics, toponyms, geographical names, oronyms, hydronyms 

1. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан бері, республикамыздың ұлттық келбетін
қалыптастыру жұмыстары жалғасып келеді. Оның ішінде ең қомақты үлес жер-су аттарын 
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ауыстыру, жаңғырту, тазалау істеріне арналды және күні бүгінге дейін түбегейлі аяқталған 
жоқ. Топонимдерді ауыстыру кезінде сауатсыздық, жауапкершілікті сезінбеу, «өзім 
білемдікке» салыну орын алды. Жергілікті жердегі атқарушы ұйымдардың табиғи нысанға, 
елді мекенге атау беруде қателесуге құқығы жоқ, өйткені ол атау мемлекеттік рәміздер 
қатарына еніп, саяси-географиялық картада таңбаланып, Қазақстанның болашағына қызмет 
ететін болады. Облыстық Тілдерді дамыту басқармалары, оның Ономастика бөлімдері 
қаншама конференция, дөңгелек үстел өткізіп, атауларды дұрыс ауыстырудың жолдарын 
көрсетіп жатса да, аудандық, ауылдық тіпті қалалық әкімшіліктердің елді мекен, көше 
атауларын ауыстыруда белсенділігі төмендеп кетті. Алғашқы жылдардағы патриоттық сезім 
сабасына түсіп, тоқырады да, ономастиканың қоғамдық маңызы қалыс қала бастады.  

Қоғамдағы ономастикалық сауаттылықтың кемшін тұстарын нақты мысалдар арқылы 
атап көрсетуге тура келеді. Өзім жақсы білетін Шығыс Қазақстан облысында барлық 
облыстарға тән болып келетін қателіктер мен кемшіліктер орын алды. Кемшіліктердің 
барлығы жергілікті жердегі бөлімдердің жалқы есім туралы аз білетінен келіп шығады. Енді 
Шығыс Қазақстанда жаңартылған атауларды мысалға келтіре отырып сөйлейік. 

1.1 Топонимді, оның ішінде ойконимді, мемлекеттік тілге ауыстыру барысында көрші 
тұрған нысанның даяр атын ала салу үрдісі пайда болды. Мысалы, Завидное ауылы - 
Айыртау ауылы (Ұлан ауданы); Георгиевка ауылы – Қалбатау ауылы (Жарма ауданы); 
Славянка ауылы – Қайыңды ауылы (Көкпекті ауданы) т.б. Бұл, қазақша айтқанда, 
еріншектердің ойлап тапқаны. Бұрыннан бар, карталарда белгіленген топонимді екінші бір 
нысанға беру заңсыз болып табылады және атаулардың қайталануы деген қателікке 
ұрындырады. Ол қателік, өз кезегінде, почта, телеграф қызметтерін шатастыруға алып 
келеді. Айыртау, Қалбатау, Қайыңды (өзеннің аты) топонимдері ежелден келе жатыр. 
Келешекте даяр атауларды пайдалануға жол беруге болмайды. Жалпы топонимдердің 
қайталанып келуі сол халықтың тіл жұтаңдығын, сөз байлығының аздығын білдіреді. 
Өйткені атау дегеніміз кәдімгі сөзбен бірдей дәрежеде қызмет етеді. 

1.2 Топонимиканың заңдылығын білмегендіктен және әлдекімнің ата-бабасының есімін 
мәңгілеу мақсатында адам есімдері мен ру аттарыннан жасалған ойконимдер пайда бола 
бастады. Мысалы, Благодарное ауылы – Келдімұрат ауылы (Үржар ауданы); Васильковка 
ауылы – Қапай батыр ауылы (Жарма ауданы); Сосновка ауылы – Ерназар ауылы (Бесқарағай 
ауданы); Семеновка ауылы – Қарабас ауылы (Бесқарағай ауданы); Дарственное ауылы – 
Барақ батыр ауылы (Күршім ауданы); Қызылжұлдыз ауылы – Айтбай атындағы ауыл (Үржар 
ауданы) т.б. 

Адам есімдері жалқы есімдердің антропонимика деген саласына жатады, ал жер-су 
аттары топонимика деген саланы құрайды. Заман өткен сайын атақты адамдар пайда болады, 
ал жер енді өспейді. Ондай кісі аттарын жер-суға, елді мекенге бере берсек, антропонимдер, 
көп ұзамай-ақ, топонимдерді ығыстырып шығарады. Біздің картамыз қаптаған кісі 
аттарынана ғана тұратын болады. Ол дұрыс бола ма? Оның үстіне, адам есімінен жасалған 
ойконимдер эстетикалық жағынан да, қолдануға ыңғайсыздық жағынан да көптеген 
қиындықтар туғызады. Мысалы, "Айтбай атындағы ауыл" деген ойконим географиялық, 
саяси карталарда жақсы көрініс бере ала ма? 

Адам есімдері тәрбиелік мақсатта көшелерге, мектептерге, мекемелерге ғана жарасады, 
бірақ жер-суға, елді мекенге ұсынуды үзілді-кесілді тоқтату керек.  

1.3 Енді бір жерлерде саяси, кеңестік атауларды қайтадан жаңғырту арқылы жол 
тапқандар кездеседі. Мәселен, Южный ауылы - Жаңатілек ауылы (Үржар ауданы); 
Вознесенка ауылы - Бірлік ауылы (Күршім ауданы) т.б. 

Жаңаауыл, Жаңаүлгі, Жаңаарқа, Жаңаталап, Қызылжұлдыз, Еңбек, Еңбекшіл, Алғабас 
сияқты саясаттанған ойконимдерді ауыстырып үлгермей жатсақ, енді Өргебас, Жаңатілек, 
Достық ауылы, Бірлік тәрізді жалпы мағыналы сөздерден жасалған атаулар шыға бастады. 
Бұл, сөз жоқ, философиядағы бір қиырдан екінші қиырға ұрыну деген қателікке алып келеді. 
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Атау сол жердің ерекше бір белгісін білдіріп тұруы керек деген басты ономастикалық қағида 
бұзылады. 

Мәселен: "Южный ауылының орнында бұрын "Жаңатілек" деген колхоз болған соң 
ұсынып отырмыз", – деп жазады жергілікті тұрғындар. Колхоз қайда, біз қайда? Мұндай 
сауатсыздықты қашан тоқтатамыз? 

1.4 Кез келген тәуелсіз елдің ономастикалық кеңістігі өзінің мемлекеттік тілінде сөйлеп 
тұруы керек. Оның топожүйесі де, антропонимикасы да, көше аттары да бұл талапқа сай 
келуі керек. Мәселен, Өскемен қаласының көше аттары бұрынғы ғасыр, бұрынғы қоғам 
дәрежесінде қалып қойған. Тәуелсіз Қазақстан қаласы, көшелері деген талапқа сай келіп 
тұрған жоқ. Оны сырттан келген кез келген сырткөз айтып жатады. Мәселен, Арычная, 
Мельничная, Паровозный, Богдан Хмельницкий, Ермак сияқты годонимдер қазіргі кездегі 
Өскеменге жарасып тұрған жоқ. Одан кейінгі К.Либкнехт, Р.Люксембург, Фабрициус 
атауларын айтудың өзі қиын. Өскемен қаласында барлығы 580-дей көше бар екен. 
Осылардың басым көпшілігі орыс тілінде тұр. 

Әр аймақ, алдымен, жергілікті жердің тарихынан хабар беретіндей атауларды таңдауға 
тиіс. Ол қаланың ғана емес, өлкеміздің өткенін, қазіргісін паш етіп тұрар еді. Мысалы, 
"Алтын тауын асып, Ертіс өзенін кешіп..." көрген Білге қаған, Күлтегін, Тоңұқұқтардан 
бастап, Шыңғысхан, онымен найман халқының тәуелсіздігі үшін күрескен Күшлік хан, 
Кетбұға жырау, Дулат Бабатайұлы, Алашорда арыстары, Күршімнің ару қызы туралы кітап 
жазған Жүсіпбек Аймауытов, Шыңғыстайда бала оқытқан Сұлтанмахмұт Торайғыровтар бір-
бір көшенің атын иемденуге толық құқылы. 

Тағы бір қателік – қателік емес – қулық, көше атын орыс тіліне аудара қою. Қалалық 
мәслихат депутаттарының тапқан қулығының «арқасында» Тәуелсіздік-Независимость, 
Жеңіс-Победа сияқты аударма атаулар пайда болды. Қай елдің жалқы есімі аударылыпты? 
Бұл бізде ғана мүмкін болатын құбылыс. Бір көшеде екі ат болған соң ел адасып, почта 
шатасып, жедел жәрдем мен такси мекенжайды таба алмай жатады. 

1.5 Қаладағы асхана, мейрамхана, азық-түлік дүкендері, кафе т.б. нысаналардың 
аттарын менсонимдер деп атайды (1). Оларға көпшілік жиі баратындықтан және өздері де сан 
жағынан басым болғандықтан, аттары тілдің эстетикалық-этикалық нормаларына сай болуға 
тиіс. Ең алдымен нысана мен атаудың арасында мағыналық байланыс болуы қажет. Мәселен, 
аяқ-киім сататын дүкенге Ромашка деп ат қоюға болмайды. Ол ат гүл сататын дүкенге бек 
жарасады. Ласточка (Қарлығаш) деген атау азық-түлік дүкенінен гөрі, бала-бақшаға лайық 
болар еді. Кейде, тіпті шағын ғана дүкендердің маңдайшасында Ғарыш-Космос, Астана, 
Жалын, Сұңқар сияқты ірі қонақ үй, сарайларға тән атаулар жазылып тұрады. Бір жанар-
жағар май стансасының аты Отан деген ұлы сөзден жасалғанын байқадық. 

Әрине, жеке меншік иесі қандай атау берсе де өзі біледі. Алайда олар жергілікті 
үкіметке, мелекеттік тіл талабына, қала берді қарапайым этикалық нормаларға бағынуға тиіс 
қой?. Көптеген шағын бизнес өкілдері мекемелеріне, дүкендеріне өз жанұясының есімдерін 
қысқарту арқылы атау жасап жатады. Ал сөз қысқарту арқылы жаңа сөз жасау 
лингвистикалық білімнен хабардар болуды талап етеді. Ондағы әр атаудың алғашқы әрпі бас 
әріппен жазылуға тиіс. Мәселен, АйМар сияқты. Димакс (Дима+Макс), Аияужан атаулары 
дұрыс жазылмаған. Қаланың ономастикалық кеңістігіне ТОДЖ, НАДЖ, АЗАЛИ, ҚАИРА 
сияқты қысқарған атаулар сән беріп тұрған жоқ.  

Латын тіліне көшпей жатып-ақ, латынша (әлде ағылшынша) атаулар қаптап кетті. Жаңа 
латын әліпбиі бекімей жатып латынша жазуға болмайды, өйткені ертең әліпби тұрақтанған 
соң дүкенінің атын қайта ауыстырып, шығын шегетіні анық. Ал Шығыс Қазақстанға, тіпті 
Қазақстанға ешбір қатысы жоқ Версаль, Атлантида, Венеция, Вавилон қатарлы 
менсонимдердің қандай мақсатпен қойылғаны белгісіз. 

1.6 Мемлекеттің тағы бір айбыны Республикалық топографиялық карталар болса, 
мұнда да «өзім білемдікке» салынуға жол берілген. Қазақстан картасын қазақша сөйлетеміз 
деп жүрген азаматтар тілді жетік білмегендіктен және тілші-мамандармен 
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ақылдаспағандықтан, көптеген өрескел қателіктер жіберген. Мәселен, бір ғана Шығыс 
Қазақстан облысының топокартасында Үржар – Ұрыжар, Өрел - Өргіел, Берел – Бергіел, 
Шанағаты – Шанағатты болып заңсыз өзгеріске ұшыраған. Ал Листвяга тау жотасын 
Қоржынтау, Тарбағатай сілемін Таутекелі деп өзгерту – аймақты жақсы білмеуден туған 
қателіктер. Орыс саяхатшылары Листвяга түрінде картаға түсірмес бұрын және қазір де ол 
тау жотасы Қоңыржон деп аталады. Таутекелі болса, Тарбағатай тау сілемінің бір ғана 
саласы екені жергілікті тұрғындардың бәріне аян. 

Топонимика бірнеше ғылым саласымен тоғысатындықтан, географтарға да 
мамандықтың талабына байланысты топонимдермен айналысуға тура келеді. Алайда атаулар 
арасында белгілі бір диалектіден, көне, кірме тілдерден жасалғандары кездесіп қалса, оны 
дұрыс транскрипциялау, мағынасын түсіну географ-мамандардың қолынан келе қоймауы 
мүмкін. Қазақстан карталарында қаптап жүрген қаталіктер дәл осыдан, яғни тілшілермен, 
тарихшылармен бірлесіп жұмыс істемеуден туындап отыр. Республикамыздың барлық 
аймақтарындағы топонимдер біршама толық зерттеліп, қаншама ғылыми еңбектер жазылып 
жатса да, картограф-мамандар көз қырын да салмайтыны белгілі болды. Мемлекттік карта – 
әлемге ұсынатын ұлттық маңызы бар құжат. Оны жасауды бірер ғана адамға сеніп тапсыруға 
болмайды. Осы орайда Йан Маклеодтың «Тарих – тым жауапты іс, оны тарихшыларға сеніп 
тапсыруға болмайды» деген қанатты сөзі еске түседі. 

2. Ономастикалық сауатсыздық дүниеге келген сәбиге ат қоюда да кездесіп отырады. 
Олар, әсіресе, кірме антропонимдерде анық байқалады. Шығыс Қазақстандағы 2015 жылы 
туған балаларға қойылған есімдердің қомақты үлесі осы кірме атаулардан тұрады: 
Абдуррахман, Абдусабыр, Адан, Әбіраһім, Әйриа, Әлінұр/Әлинұр, Байрам, Бахтияр, Дания, 
Диана, Диас, Жамиль, Жәнел/Жанель, Жасмин/Жасмина, Замира, Зарина Камиля, Карим, 
Карина (барлығы 199есім). 

Әдеттегідей бұл есімдердің басым көпшілігін араб-парсы тілдерінен енген есімдер 
құрайды. Көптеген кірме есімдердің қай тілден алынғанын айту қиын және қазақ тілінің 
айтылымына да, естіліміне де мүлде сәйкес келмейтіндері бар. Мысалы, Айзия, Адият, 
Арианна, Альдена, Дилияр, Ляйсан, Равиль, Радмир, Рианна, Тасним, Хадиджа, Ямина, Рәйлә, 
Ирада, Дальяна, Әл Ғании, Әбіраһім т.б. Мұндай есімдерді қоймас бұрын, ата-анасы ертең 
өз баласын қалай атап шақырамын деп ойлану керек еді, өйткені мына есімдерді атауға 
қазақы тілдің келе қоюы екіталай. Заманына қарай адамы демекші, осы есімдердің иелері 
түгелдей қазақ балалары. Егер осы үрдіс одан әрі жалғаса берсе, күндердің күнінде таза 
қазақша (түркіше) есімдер түгел ығыстырылып қолданыстан шығып қалуы әбден мүмкін деп 
ойлаймыз. 

Қазақ балаларына таза қазақша ат қойып, ата-бабамыздың салт-дәстүрін жалғастыруға 
не жетсін?! Оның үстіне әр ұлттың антропонимдік, топонимдік жүйесі ұлттық келбетін 
сақтау керек деген Біріккен Ұлттар Ұйымының қаулысы да бар екенін ескере бермейміз.  

3. Мақала соңында сыпыра сынай бермей, дұрыс шешімге алып келетін кейбір игі 
амалдарды да атап өтелік. Ең алдымен, ел есінде, құжаттарда, мұрағаттарда сақталып қалған 
тарихи топонимдерді заңды орнына қайтару жолы арқылы жасалған ойконимдер бар екенін 
айту керек: Аксаковка ауылы – Көлденең ауылы (Үржар ауданы); Большая Владимировка 
ауылы – Бесқарағай ауылы (Бесқарағай ауданы); Ленинка ауылы – Сағыр ауылы (Ұлан 
ауданы); Сергиополь ауылы - Мамырсу ауылы (Аягөз ауданы) т.б. 

Міне, бұларды облыстық Ономастикалық комиссияның жетістіктері қатарына 
жатқызуға болады. Қазақ халқы ежелден көшпелі өмір сүргендіктен, жер-су аттары ерекше 
маңызды факторға айналған. Әр атауда ұлттық дүниетаным, психология, салт-дәстүрдің 
кумулятивті түрде жинақталып жатуы өз алдына, әр атау жер бедерін өте жоғарғы дәлдікпен 
белгілеуді мақсат еткен. Сондықтан тарихи атаулар өте бағалы құндылықтар қатарына 
жатады. Тарихи атауды қандай атақты адамның атына болсын, қандай әдемі сөзге болсын 
айырбастауға болмайды. Біздің міндетіміз - ең алдымен, осындай тарихи топонимдерді іздеу. 
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Тарихи атты тауып, заңды орнына қайтару топонимдерді реттеудің ең оңай да жеңіл жолы 
болып табылады. 

3.1 Калька (тікелей аудару) жолы арқылы жасалған ойконимдер де жоқ емес: 
Новореченск ауылы - Жаңаөзен ауылы (Жарма ауданы); Большенарым ауылы – Үлкен 
Нарын ауылы (Катонқарағай ауданы); Белое ауылы – Ақсу ауылы (Катонқарағай ауданы) т.б. 

Заманында орысша атаулардың кейбірі қазақша атауды тікелей аудару арқылы 
өзгертілген болатын: Ақсу - Белое. Енді біз қайыра калька жасау арқылы тарихи атауды 
қайтарып алуға болады: Ақсу - Белое - Ақсу. Бұл да тиімді әрі жеңіл тәсіл болып саналады.  

3.2 Жер-судың ерекше бір белгісіне қарай тыңнан ат қою жолы арқылы жасалған 
атаулар бар. Бұл тәсілді жан-жақты жазып, қолданып жүрміз. Мысалы: Чаловка ауылы – 
Талды ауылы (Катонқарағай ауданы); Черновая ауылы - Аққайнар ауылы (Катонқарағай 
ауданы); Новопокровка ауылы - Қарағайлы ауылы (Бородулиха ауданы) т.б. 

Тізімдегі үш атау да сәтті ауыстырылған деуге болады. Олар жер бедерінің ерекше бір 
белгісіне сүйеніп барып жасалған. Мәселен, Черновая ауылының маңында қайнар-тұмалар 
көптеп кездеседі. Осы құм астынан қайнап шығып жатқан тұмалар атауға уәж болған. Бұлар 
да тарихи атауларға ұқсас, өйткені тарихи атаулар да жердің ерекше белгісін ескеріп барып 
жасалады. 

Талды, Аққайнар, Қарағайлы ойконимдері сол жердің ерекше белгісіне қарай жаңадан, 
тыңнан жасалған атаулар. Мен өз еңбектерімде осы әдісті қолдану жолдарын ұсынған 
болатынмын. Себебі көптеген кірме атаулардың тарихи аттары ел есінде де, мұрағат 
құжаттарында да сақталмаған. Бұл әдіс осындай жағдайда ғана қолданылады.  

3.3 Фонетикалық жақтан ауызекі тілде қалыптасып кеткен ойконимдер бар, сондықтан 
олардан да қаша алмаймыз: Семипалатинск – Семей; Усть-Каменогорск – Өскемен т.б. 
Халықтық тілде айтылып қалыптасқан Семей, Өскемен сияқты фонетикалық атауларды 
бекітуге болады, бірақ оларда мағына жоқ. Олар тек таңбалық қана қызмет атқарады. Егер 
тарихи аттары сақталса, не сол жерді дәл белгілейтін бір атау табылса, фонетикалық 
ойконимдерді жібермеген жөн болады.  

Біз, кезінде, Өскеменге Тасқорған, Семипалатинскіге Жетікент, Павлодарға Қимақорда 
деген ойконимдерді ұсынған едік. Алайда Семей, Өскемен атаулары ел аузында қалыптасып 
кеткендіктен, енді ауыстыру қиынға соғады. 

Сөз соңында айтарым, қандай атау болса да болашақ елімізге қызмет ететін атау 
болады, сондықтан ойланып, ақылдасып барып қойған жөн. Англияда, тіпті, итке ат қоюдың 
заңдастырылған ережесі бар: әйгілі адамдар есімі, ел, қала, белгілі мекен атаулары, шет тіл 
сөзі және сан есім атау ретінде берілмейді. Берілген кинонимнің (ит атауының) өзі 24 әріптен 
аспау керек т.б. (2). Жуықта Тәжікстанда жаңа туған балаға үкімет арнайы бекіткен 
есімдерден тыс ат қоюға тыйым салынған заң шықты.  

Ақылдасып, дұрыс шешім шығаруға облыстық, қалалық Ономастикалық комиссиялар 
бар, арнайы айналысып жүрген ғалымдар бар, басқа қалалардың үлгілері бар, соларға сүйену 
керек. Көше, елді мекен аттарын ауыстыру туралы ұсыныстар көпшіліктен үздіксіз түсіп 
тұру керек, өйткені Республикамыздың ұлттық бейнесін қалыптастыру дәл осы буынның 
міндеті болып табылады. 

Әдебиеттер: 
1. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. – 366 с. 
2. Топоров В.Н. Некоторые соображения в связи с построением теоретической топономастики 

// Принципы топонимики. Москва: Наука, 1964. С.3-22. 
 
 
 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

24 

 
 

РАЗНОЦВЕТНАЯ ТОПОНИМИЯ: КОЛОРОНИМЫ В СОСТАВЕ НАЗВАНИЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Супрун В.И.1, Данилов А.В.2 

1ВГСПУ, 2СпбГУ, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва 
suprun@vspu.ru  

 
In the toponymy of different peoples has reflected their understanding of color diversity of the 

surrounding world, about the preferences in choosing of color terms for inclusion in the 
composition of geographical names of the object. Universal are the achromatic colors (except gray), 
which are regularly included in the place names; in names of rivers greater activity has color term 
‘black’, in names of settlements – ‘white’. Basic (rainbow) colors ‘red’, ‘yellow’, ‘green’ is widely 
used in toponymical different peoples. It is difficult to trace the separate use of the color ‘blue’ 
(‘light blue’ and ‘dark blue’), because in many languages they are nominated in a word and to 
distinguish it has added a clarification. Сolor terms ‘orange’ and ‘violet’ are rarely used, are almost 
absent in sets of place names, toponyms include them in its composition not so much in color as in 
plants, from which formed the name of the color, or have a more complex application history. 

Key words: color term, toponym, hydronym (name of river), oikonym (name of settlement), 
a color symbol 

 
В современных лингвистических работах термин колороним получил достаточно 

широкое распространение, хотя пока ещё не попал в словари лингвистических терминов 
(см.: [Жеребило 2010; Матвеева 2010]). Под ним понимается языковая единица, 
номинирующая цвет. Она может быть выражена словом (чёрный, белый, зелёный; красно-
коричневый, жёлто-горячий; бледно-розовый, тёмно-жёлтый; черно, бело; чернота, белизна), 
словосочетанием (цвета морской волны, черным черно), корневой морфемой (белокаменный, 
зеленоглазый), сложными текстовыми конструкциями: И мой сосед справа, миловидный 
турецкий офицер в малиновой феске, в синем мундире с иголочки и с блестящим медным 
полумесяцем на груди, скромно улыбается, а сосед слева, чёрный старик в белом халате и 
белой чалме, в больших жёлто-зелёных очках, без носа, с голой верхней губой в лиловых швах, 
важно поднимает свою мёртвую голову, булькая кальяном (И. Бунин. Тень птицы). Слово 
создано по образцу лингвистических терминов синоним, антоним, омоним, однако в первой 
части содержит на греческий терминоэлемент χρώμα, а латинское color ‘цвет’, что связано, 
видимо, с широкой представленностью латинского слова в европейских языка: англ. color, 
фр. couleur, coloris, исп. сolor, ит. сolore, польск. kolor, идиш קָאליר [kolir], укр. колір, блр. 
колер. В русском профессиональном языке также используется слово колер ‘цвет, окраска; 
оттенок и густота краски’ [БТС: 439]. Характерно, что термин колороним используется в 
работах о цветообозначении в европейских языках [Кирьянов 2005; Волкова 2015] или в 
сопоставительных исследованиях [Калашникова 2011]. В англоязычной лингвистике 
употребляется термин color terms [Berlin, Kay 1969; Corbett G., Morgan 1988; Davies, Corbett 
1994; Ghafel , Rasekh 2011]. 

Цвет пронизывает все сферы жизни человечества и каждого из его индивидов. «Трудно 
назвать такую область культуры, где цвет не играл бы более или менее существенной роли» 
[Миронова 1993: 172]. При этом восприятие цвета у разных народов специфично: 
«существуют различия в реакциях на цвет в разных культурах (например, “зелёное” в США – 
безопасность, а во Франции – преступление; белый цвет у китайцев -– символ траура, 
печали, а у европейцев эти функции выполняет чёрный цвет). Следовательно, цветовой язык 
человека ментален по своей природе. За цветом люди видят смыслы» [Маслова 2001: 105]. 

mailto:suprun@vspu.ru
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Однако процессы глобализации затрагивают и эти устойчивые этнопредставления. Ныне 
молодёжь Китая смело надевает белые одежды, считая их нарядными. Чёрный цвет в Европе 
и Америке является сейчас модным («маленькое чёрное платье» Коко Шанель), женщины 
охотно носят чёрные платья, не связывая цвет одежды с трауром. Однако по-прежнему в 
России и других странах европейской культуры на похороны надевают одежду чёрного 
цвета. Во Вьетнаме на похоронах близкие родственники (родители, муж / жена и дети 
умершего) чаще всего надевают белое платье, сшитое из особенно тонкой ткани, а под ним – 
одежда чёрного цвета. На голове у близких и более далёких родственников скончавшегося 
вьетнамца белый платок.  

Р.М. Фрумкина отмечает в русской наивной картине мира семь цветов радуги, а также 
розовый, коричневый и так называемые ахроматический цвета — чёрный, белый, серый 
[2001: 64-85]. Теория живописи выделят три основных цвета (красный, жёлтый, синий) и три 
производных (зелёный, оранжевый, фиолетовый). Отдельно стоят ахроматические цвета: 
чёрный, белый и все серые [Волков 1965; Костин, Юматов 1978; Зайцев 1986]. 
Психофизиологические исследования привели к выявлению четырёх основных цветов: 
красный, жёлтый, зелёный и синий [Goldstein 2009].  

В этих искусствоведческих и психофизиологических наблюдениях отсутствует голубой 
цвет, входящий в традиционную палитру радуги. Её многоцветный спектр непрерывен, но в 
нём принято выделять 6 или 7 цветов. В первом случае называют всё те же основные и 
производные цвета. Считается, что первым число 7 для описания радуги использовал в 1704 
году Исаак Ньютон. Эту цифру он выбрал под влиянием древнегреческих философов и с 
учётом сакральности числа 7: учёный считал, что существует связь между цветами, 
музыкальными нотами, объектами Солнечной системы и днями недели. Поскольку в 
английском языковом сознании нет различий между синим и голубым цветом, они 
номинируются лексемой blue, Ньютон для голубого цвета оставил это цветообозначение, а 
синий цвет (violet-blue) обозначил заимствованной лексемой indigo ‘синий порошок, 
получаемый из некоторых растений и используемый как краситель’, который незадолго до 
этого (с 1620-х годов) стал использоваться англичанами и как обозначение цвета, более 
тёмного, чем blue. Слово это было заимствовано из испанского indico, португальского endego 
или голландского (из португальского) indigo, восходящих к латинскому indicum, 
пришедшему в латынь из греческого ινδικόν ‘синий краситель из Индии’ от ινδικός ‘индиец’, 
Ινδία ‘Индия’ [Harper www]. Так возникла мнемоническая формула Roy G. Biv 
(red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet), сходная с русским предложением «Каждый 
охотник желает знать, где сидит фазан». Французы также использовали название indigo для 
синего цвета, выстроив свою мнемоническую формулу в обратном порядке: VIBVJOR 
(violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge) [Gosselin 2002: 20]. Немцы, для которых слово 
Indigo было непривычным, экзотизмом, включили в цвета радуги слова со значениями 
‘светло-синий’ и ‘тёмно-синий’: Hellblau, Dunkelblau. Видимо, под их влиянием чехи 
добавили в свой состав цветов колоронимы světle modrá, tmavě modrá. 

Колоронимы не могли не отразиться в топонимическом пространстве разных народов. 
Они встречаются во всех разрядах топонимов, но в каждом из них обладают разной 
представленностью и ассоциируются с различными смыслами, специфичными для разных 
этнокультур. Цветообозначения способны образовывать не только топонимы, но и эргонимы 
[Утарова 2016]. В топонимии активно используются только ахроматические единицы и 
некоторые колоронимы из основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, голубой / синий), 
отдельные колоронимы используются спорадически, практически отсутствуют в 
топонимиконе (оранжевый, фиолетовый).  

Мы встречаем колороним белый в составе хоронима Белоруссия / Беларусь. Наиболее 
убедительная этимология этого слова сводится к тому, что «название объясняется светлым 
цветом волос и белой одеждой населения» [Фасмер 1986/I: 149]. Эта связь с белым цветом 
была воспринята другими народами, которые калькировали первую часть топонима: латин. 
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Rossia Alba, нем. Weißrußland, голланд. Wit-rusland, дат. Hviderusland, норв. Hviterussland, 
швед. Vitryssland; венг. Fehéroroszország, фин. Valko-venäjä, эст. Valgevene; латыш. 
Baltkrievija, литов. Baltarusija, греч. Λευκορωσία, тур. Beyaz rusya. Соседние славяне 
приспособили первый компонент к своей фонетике: польск. Białoruś, укр. Білорусь, чеш. 
Bělorusko, слвц. Bielorusko. 

В истории остались также Чёрная и Червонная Русь. Первый из хоронимов не 
встречается у восточных славян, он известен в XV-XVII веках в западноевропейских 
источниках. Известный итальянский картограф Фра Мауро, «несравненный космограф», 
пытается на карте 1459 года объяснить различия между тремя частями Руси: «Это различие, 
что делается между Россией Белой, Чёрной и Красной, не имеет иной причины, чем таковая, 
что та часть России, что находится вблизи Белого моря, зовётся Белою; та, что находится у 
Чёрной реки, зовётся Чёрной; и та, что находится у Красной реки, зовётся Красною. И 
татары называют Белое море Хактенис <Ак дениз>, Чёрную реку – Карасу <Кара Су>, 
Красную реку – Козусу <Кзыл Су>» [Falchetta 2006]. Трудно связать эти топонимы с 
реальными географическими объектами. На немецкой карте 1660 года на юге современной 
Белоруссии изображена Чёрная Русь (Schwarzreussen), протянувшаяся от Новогрудка до 
Мозыря, а севернее расположена Белая Русь (Weissreussen) (см. карту). 

Южнее на этой же карте расположена Червонная (Красная) Русь (Rotreussen), на 
территории которой находятся города Львов (Lemberg), Хелм и Галич. Её название 
образовано от исчезнувшего города Червен, остатки которого были обнаружены около 
польского села Чермно во время археологических раскопок в 1950-1960-х годах. Первые 
упоминания о Червенских городах относятся к 981 году [Вортман 2013: 490; Котляр 2014: 
873; Poppe 1964: 168]. Название же города, объединившего вокруг себя славянские земли, 
видимо, образовано от прилагательного червен ‘красный’. Топонимы с этим корнем 
известны в славянских странах. На реке Джурин находился Червоногород, который в IX веке 
упоминается в западных хрониках как Castrum rubrum ‘Красный замок’. Считается, что 
название город получил по красным песчаникам, находящимся вокруг него. А вот городок 
Червоноград в Львовской области носит идеологическое название, которое он получил 
только в 1951 году после присоединения к СССР территории с городом Кристинополем. 

 

  
 

Сходные названия с колоронимом со значением ‘красный’ имеются и в других 
славянских странах: крепость Червен и город Червен Бряг в Болгарии, город Чэрвень в 
Белоруссии, Црвена Црква, Црвено Село в Сербии, Červený Kostelec, Červený Hrádek в 
Чехии, Czerwony Strumień в Польше. А вот многочисленные русские названия с 
прилагательным Красный и первой частью Красно- в композите к цвету отношения почти 
все не имеют. В старинных наименованиях этот компонент имеет значение ‘красивый, 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

27 

прекрасный’ (Красный Яр, Красноярск), а в послереволюционных обладает идеологической 
семантикой (Краснослободск, Красноармейск).  

Корень улан- ‘красный’ встречается в топонимах народов, говорящих на языках 
монгольской семьи: калмыцкие Улан-Зуха (зуух ‘яма’), Улан-Хол (хол ‘долина, глотка, 
проход, пролив’), Улан Эрге (эрг ‘берег, обрыв, яр’; «посёлок располагается на высоком 
правом берегу реки, почвы в его окрестностях имеют красный цвет») [Кичикова, Манджиева, 
Супрун 2017]; бурятские Улан («может быть объяснено красным галечником или 
красноватой мутной водой во время прибыли»), Улан-Цацык (‘красный цветок’), Улан-
Загатай, Улан-Сарта [Федотова 2017].  

Имеются несколько топонимов в германоязычных странах, содержащих колороним: 
нем. rot, англ. red ‘красный’. В Германии и Швейцарии расположены города Ротенбург, 
Роттенбург, в США имеются округи Ред-Ривер в штатах Техас и Луизиана, которые 
получили своё название по гидронимам. Всего в Северной Америке 4 реки носят такое 
наименование, ещё две расположены на территории Великобритании. Одна из них служит 
границей штатов Миннесота и Северная Дакота и впадает в озеро Виннипег в канадской 
Манитобе [Макленнан 1990: 156-180]. 

Но чаще в ойконимах встречается ахроматические цвета, причём белый отмечен чаще 
чёрного. Два славянских города носят почти идентичные наименования: Белгород в России и 
Београд в Сербии ([о] по правилам сербской фонетики возникло из [л] в слабой позиции, 
поэтому по-русски название пишется традиционно Белград). Русский город, по 
традиционным историческим взглядам, был основан в 1593 году, но до него в этих местах 
находилось урочище на Белгородье, «где некогда уже находился Белый город, впоследствии 
разрушенный» [Поспелов 1998: 60]. В 1995 году город отметил своё 1000-летие. Городские 
власти при определении юбилея основывались на исследованиях местного краеведа 
Ю.Н. Шмелёва [Шмелёв 1995]. Топоним указывает на то, что городские стены построены из 
белого камня.  

Такая же, видимо, этимология у сербского города. Он был основан в III веке до нашей 
эры кельтским племенем скордисков. Позже город принадлежал римлянам византийцам. В 
V-VI веках его занимали гунны и авары, после которых здесь поселились славяне. В 878 году 
впервые упоминается как Белград. Имеется топонимическое предание о происхождении 
названия города. Приближаясь к городу с севера и увидев его белые стены, славяне 
воскликнули: «Какав диван бели град!» – так и возник топоним. В Средние века на латыни 
он назывался Alba Bulgarorum, Belogradum, Ballegrada [Глумац 1989]. 

Неподалёку, в нынешней Трансильвании, был ещё один Белград. Здесь находилась 
столица племени даков, на месте которой римляне разбили военный лагерь Апулум 
(Apulum), который во время славянизации этих мест тоже назывался Белград (или 
Балград). В 1097 году название было переведено на латынь, но для отличия от южного Алба-
Булгарорум его именовали Алба-Юлия (ныне город в Румынии) [История 2005]. 

На территории романоязычных стран имеется несколько городов с названием Альба 
‘белый’. Римскому политическому деятелю Гнею Помпею Страбону (130-е – 87 до н. э.) 
приписывают основание города Альба-Помпея (ныне Альба). В центре Италии находится 
город Альба-Адриатика. В Испании имеются города Альба и Альба-де-Тормес. Впрочем, 
название первого из них, вероятно, отантропонимическорго происхождения, поскольку 
известно, что город долгое время принадлежал герцогам Альба. 

В 1213 году был основан португальский город Каштелу-Бранку. В Бразилии имеются 
города Каза-Бранка, Агуа-Бранка, Арейя-Бранка, Риу-Бранку. В США существует город 
Уйат в штате Миннесота. В германском земле Баварии имеется город Вайсенбург-ин-Байерн. 
В раннем Средневековье столицей Венгрии был город Секешфехервар. В шведском округе 
Сконе имеется город Витсьё. На территории проживания англоязычных народов встречаются 
названия Уайт-Ривер: в Северной Америке имеется 6 достаточно крупных рек с таким 
гидронимом. Все эти единицы содержат корень со значением ‘белый’. 
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Семантику чёрного цвета выражают топонимы Чарнаградзь (Белоруссия), 
Čierny Brod (Словакия), Серра-Негра, Улья-Негра (Бразилия), Вака-Негра, Понта Негра 
(Португалия), Крус де Негро (Испания), Шварцбург (Германия), Нуар (Франция), Блектаун 
(Австралия) и др. 

Название славянского государства Черногория образовано от оронима с 
колористической семантикой. Южные и западные славяне сохранили в хорониме эту 
оронимическую форму: серб. Црна Гора, хорв. Crna Gora, болг. Черна Гора, слвн. Črna Gora, 
польск. Czarnogóra, чеш. Černá Hora, слвц Čierna Hora. Восточные славяне оформили 
наименование как композит с добавлением хоронимического суффикса -ия: рус. Черногория, 
укр. Чорногорія, блр. Чарнагорыя. Перевели на свои языки наименование этого государства 
греки (Μαυροβούνιο), турки (Karadağ), литовцы (Juodkalnija), латыши (Melnkalne), китайцы 
(黑山). В остальных языках используется латинский вариант хоронима: англ., исп., ит., нем., 
голланд., фр., каталан. Montenegro. В румынском языке он претерпел небольшое 
фонетическое преобразование (Muntenegru), как и в японском (モンテネグロ [monteneguro]) 
и ряде других языков. 

Противопоставление двух ахроматических цветов белый – чёрный широко 
представлено в гидронимии. На территории России имеется большое количество рек, 
носящих название Белая и Чёрная. Белые реки протекают в Адыгее, Республике Алтай, 
Башкирии, Удмуртии, Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском 
краях, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской 
областях, Ненецком и Чукотском АО России, Брестской, Витебской, Гродненской, 
Могилёвской областях Белоруссии, Луганской Народной Республике, Львовской области 
Украины. Ещё шире географическая представленность Чёрных рек, они протекают почти во 
всех субъектах России. Всего в источниках отмечено 53 реки с названием Белая и 117 
Чёрных рек. Как видим, в гидронимах, в отличие от ойконимов, отдаётся предпочтение 
чёрному цвету. 

Встречается перекличка колоронимов в гидронимах: в Нижегородской области река 
Белая является притоком Чёрной, в Кировской области Белая впадает в Чёрную Холуницу, в 
Калининградской области Чёрная река – приток Красной. В некоторых случаях имеется по 
две одноимённых реки Белых или Чёрных, впадающих в верхнем и нижнем течении в 
основную реку. 

Причины, по которым рекам давались эти названия, могли быть разными: цвет воды, 
цвет дна, характер окрестностей (чернолесье ‘лиственные породы деревьев, лиственный лес’ 
[БТС: 1474]), переносные значения колоронимов. Ряд гидронимов представляют собой 
кальки с предшествующего тюркского или относящегося к другому языку названия. 
Доказать подобное происхождение конкретного русского гидронима не всегда возможно, но 
как общее предположение оно допустимо.  

В тюркских топонимах также наблюдается противопоставление колоронимов ак 
‘белый’ и кара ‘чёрный’. Учёные считают, что нельзя в каждом случае видеть 
колористическое значение у этих корней. Что касается элемента ак- в гидронимах, то 
существует обширная литература о его семантике в названиях водных объектов. 
Г.Н. Конкашпаев считает, что такие гидронимы характерны для рек с мутной водой, 
имеющих сильное размывающее течение [1969: 75]. А.Н. Кононов полагает, что аксу в 
древних тюркских языках обозначало ‘текущая вода’ в отличие от карасу ‘земляная, т. е. 
родниковая вода’ [1954: 84-85]. Е. Койчубаев определяет за элементом ак- значение «обилие 
воды» [1965: 184]. О.Т. Молчанова обнаруживает у тюркского терминоэлемента ак значения 
‘белый, мутно-белый, ледниковый, чистый, хороший, пресный, текущий, проточный’ [1982: 
47].  

Топонимы, содержащие колоронимы с семантикой ‘белый’ и ‘чёрный’, на территории 
России представлены также калмыцкими и бурятскими единицами: Цаган Аман < калм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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цаһан ‘белый, святой, добродушный’ и аман ‘устье реки’; Цаган Булг < калм. цаһан и булг 
‘ключ, источник, родник’; Цаган-нур < калм. цаһан и нур ‘озеро’ («название отражает цвет 
кристаллов соли, образующихся в летнее время на дне озера после его высыхания»); Цаган 
Ташу < калм. цаһан и ташу ‘склон; косогор; откос’; Цаган-усн < цаһан ‘белый’ и усн ‘вода’; 
Хара-зууха < хара ‘чёрный’ и зуух ‘яма’; Хара Cала < хара и сала ‘балка’; Хар Толга < хар и 
толһа ‘курган, холм, пригорок’ и др. [Кичикова, Манджиева, Супрун 2017]; Цаган-Дабан < 
бур. сагаан ‘белый’ и дабаан ‘горный перевал’; Цаган-нур < сагаан и нур ‘озеро’; Цаган-Ола 
< сагаан и уулэн ‘облако’; Харанор < хара ‘чёрный’ и нур ‘озеро’ («так буряты называют 
многочисленные мелкие озёра, в которых не бывает отложения солей, с чёрным илистым 
побережьем»); Харагун < хара и уhан ‘вода’ («так называются обычно реки, не замерзающие 
зимой, с полыньями и наледью») и др. [Федотова 2017].  

На территории финно-угорских народов отмечены реки с элементом муста- ‘чёрный’: 
Мустайоки в Карелии и Финляндии. В соответствии с фонетическим законом при 
заимствовании такого гидронима русским языком вторая часть его была переведена словом 
река и выделилась из онима, а звук [ŭ] в первой части перешёл в [ъ], который в слабой 
позиции выпал, в результате возникло название Мста [Фасмер 1986/2: 668], первое 
упоминание которого в «Повести временных лет» датируется 947 годом: «В лѣто 6455, иде 
Вольга Новугороду, и устави по Мьстѣ повосты и дани» [ПВЛ: 17]. В этом отрывке писец 
поставил в гидрониме ь вместо ъ, в наименовании бассейна реки Помостье этот [ъ] попадает 
в сильную позицию и закономерно переходит в [о] – *Pomъstьje. Среди притоков Мсты и 
озёр в её бассейне имеется несколько Белых, Белый Мох, Беленькое, Беленький Мошок, 
Белянка, Белоручей, Белогорский и пр. [Васильев 2017: 210], снова происходит перекличка 
колоронимов в названиях реки и притоков. Возможно, некоторых из этих гидронимов 
представляю собой кальку с финского Valkeajoki.  

Хроматические (радужные) цвета уступают в количественной представленности 
ахроматическим, одно в сумме занимают значительное место в топонимии разных народов, 
отражая эстетические и другие ценностные характеристики их лингвосознания. Самой 
известной Жёлтой рекой является китайская Хуанхэ (кит. 黄河). Считается, что название 
связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок её водам [Муранов 1957]. 
Однако нельзя забывать символику цвета в китайском лингвосознании. Китайцы считают 
главными, чистыми пять цветов, каждый из которых соотносится со сторонами света: 
зелёный (восток), красный (юг), белый (запад), чёрный (север) и жёлтый (центр). Среди них 
жёлтый – самый главный, поэтому у него последовало приращение смысла ‘престижный’ 
[Чень Си 1991: 12]. Он является символом Китая, верховной власти и государя, цветом 
богатства и невинности [Дубкова 2004: 193].  

Судя по истории гидронимов, для восточных славян жёлтый цвет не был в числе 
приоритетных для выбора названия реки. Мутная вода обозначалась обычно прилагательным 
белый. На территории России и Украины отмечены 11 Жёлтых рек, 10 из них находятся на 
далёких окраинах, поздно вошедших в состав Российской империи (Сибирь, Дальний 
Восток, Сахалин, Камчатка), что позволяет предположить о возможном калькировании 
предыдущего наименования или выборе названия по новой модели, ранее не характерной 
для лингвокультуры. Жёлтая река, протекающая в Днепропетровской и Кировоградской 
областях Украины, называлась прежде Жёлтые Воды, что является калькой с тюркского 
Сарысу. Для тюркского языкового сознания такие гидронимы являются регулярными. Реки с 
этим названием имеются в Казахстане, Азербайджане, Крыму (всего 8 гидронимов). 
Возможно, преобразованием предшествующего тюркского названия Сарысу является 
гидроним Царица, отмеченный в бассейнах Волги и Дона [Крюкова, Супрун 2011: 318-321]. 

Для германского лингвосознания также наименование реки колоронимом ‘жёлтый’ 
(нем. gelb, англ. yellow, дат., норв., швед. gul) не является принятым. Употребляющиеся в 
гидронимах прилагательные с переносным значением не имеют чёткой этимологии или 
представляют собой многоступенчатое калькирование: название реки Амбер ‘Янтарная’ в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D1%81%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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Британии происходит от докельтского слова с неясным значением [Mills 2011: 12]; названия 
немецких рек Гольдбах ‘золотой ручей’ может указывать на место добычи золота; гидроним 
Йеллоустоун является калькой предшествующего французского названия Рошжон (Roche 
Jaune), которое, в свою очередь, скалькировано с индейского Nissi-a-dazi ‘река жёлтых 
камней’, которое было дано по цвету скалистых обрывов в каньоне [СГН: 138]. 

Весьма распространён в топонимиконах разных народов колороним зелёный. Природа 
предоставляет много возможностей для фиксации этого цвета в названиях: поселения в 
окружении зелёных насаждений, горы, покрытые лесами, реки, протекающие сред лесов или 
имеющие зеленоватый цвет воды – все эти объекты номинируются единицами с таким 
колоронимом в составе. На территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии 
имеются населённые пункты (в основном сельского типа) Зелёный, Зелёное, Зелёная, 
Зеленовка, Зелёная Балка, Зелёная Диброва / Дубрава / Дуброва, Зелёная Долина, Зелёная 
Поляна и пр. По этой модели могли создаваться и новые имена городов. Так, город 
Зеленоград был основан в 1958 году в районе станции Крюково, ему было присвоено 
название по модели городов на -град (Ленинград, Сталинград, Калининград) и с включением 
колоронима, предполагающего, что город будет заполнен зелёными насаждениями [Беляева 
1998].  

В России и на Украине имеются Зелёные реки. В некоторых случаях можно 
обнаружить цветовые переклички в наименования. Так, река Зелёная на Украине является 
притоком Ингульца, в который впадает также упомянутая выше река Жёлтая. В разных 
частях славянского мира расположены Зелёные острова, в Кемеровской области находится 
Зелёная гора. В городах и сёлах имеются Зелёные проспекты, улицы, площади, переулки.  

По той же модели и с той же семантикой образованы топонимы в лингвокультурах 
других народов: нем. Grünstadt, англ. Green-Valley, Greentown, Green River, исп. Rio Verde, 
тур. Yeşilırmak и пр.  

Название Голубая река указывает на особенности цвета воды. Китайскую реку Янцзы, 
несмотря на мутность её воды, в европейской литературе нередко именовали в прошлом 
Голубая (англ. Blue River), возможно, как противопоставление Жёлтой реке – Хуанхэ. Для 
славян такие гидронимы не очень типичны, хотя это название встречается в бассейне Днепра 
[Топоров, Трубачев 1962: 140, 145; Яшкiн 1971: 128]. Наименования с подобной семантикой 
характерны для восточных стран: речка в Алатау Кук-Су, озеро Куку-Ноор, река в Пенджабе 
Нилаб, озеро в Гималаях Нилнаг содержат в первой части гидронима колороним ‘голубой’. У 
калмыков Каспийское море называется Көк теңгс, буквально – ‘Голубое море’. В Калмыкии 
имеются топонимы с колоронимом көк ‘синий; голубой; зелёный; серый’: Көке-булук (булг 
‘источник, ключ, родник’), Көк-нур (нур ‘озеро’), Көк Усн (усн ‘вода’), Көк-Хаг (хаг 
‘солончак’) [Кичикова, Манджиев, Супрун 2017]. В Нижегородской области имеется озеро 
Голубое Донышко [Климкова 2006/1: 256], в Бурятии – озеро Голубое [ТСЭБ: 50]. Притоком 
Дона являются реки Голубая Большая, Голубая Малая и Голубая Сухая. Возможно, русское 
название является неточным переводом предшествующего тюркского гидронима. В этом 
случае элемент кёк- мог обозначать не только голубой, но и зелёный. В.Н. Попова полагает, 
что в данном случае речь идёт о травянистой реке [1997: 47]. О донском притоке пишет 
известный российский писатель Б.П. Екимов в рассказе «День до вечера»: А вот и речка с 
милым названием Голубая. У неё и впрямь вода голубая, чистая. Невеликая речушка – всего 
лишь тридцать вёрст пробегает она в степном безлюдье, сбирая родники да ключи. 
Местами она звенит по каменистому мелководью, местами дна не достать.  

Слово оранжевый попало в русский язык только в 1860-е годы [Черных 1994/2: 602], 
поэтому оно не могло стать основой для образования топонимов. В английском же языке 
название плода было заимствовано из французского в начале XIV века, а с 1540-х годов 
слово orange используется как цветообозначение [Harper www]. Во Франции плод был 
известен ранее, его привозили из Италии, где с XI века выращивали горькие апельсины, 
завезённые из Персии; только в XV веке португальцы привезли из Индии сладкие плоды. 
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Португальские, испанские, арабские и голландские моряки высаживали вдоль торговых 
путей цитрусовые, чтобы предотвратить цингу. Так апельсины получили распространение в 
Средиземноморье.  

В XI веке было основано независимое графство, позже княжество Орания с центром в 
городе Оранж (Orange). Здесь ранее находился кельтский город Араузион, названный в честь 
местной богини, в 36 году до Р.Х. он был преобразован в римскую колонию. В V веке город 
был разрушен вестготами и алеманнами. Вероятно, по созвучию древнего кельтского 
топонима и названия экзотического плода княжеству было дано наименование Оранж, в 
латинизированном варианте – Орания, его правитель получил титул принц Оранский, 
династическим цветом стал оранжевый. Во время освободительной 
войны Нидерландов против владычества Испании в 1566-1609 годы одним из вождей 
Нидерландской революции стал Вильгельм I Оранский, который был провозглашен 
статхаудером («держателем города», правителем) Голландии, Зеландии и ряда других 
нидерландских провинций. Голландский мореплаватель шотландского происхождения 
Роберт Джекоб Гордон (1743-1795) назвал открытую им африканскую реку Оранжевой в 
честь Вильгельма V Оранского. Таким сложным путём возник этот гидроним, как видим, 
имеющий весьма косвенное отношение к колоронимам. 

В США имеется 8 округов с названием Ориндж (или Орандж) ‘оранжевый, 
апельсиновый’ (Orange County), а также город Орандж-Бич; их названия могли быть даны не 
по цвету, а по деревьям, произрастающим в этих местах.  

Не связаны непосредственно с колоронимом и названия города Вайолет-Таун в 
Австралии и округа Вайолет-Тауншип в США. Австралийское поселение было основано на 
берегу Фиолетового залива, названного так по зарослям жимолости. Американский округ 
получил название по фиалкам, растущим в его окрестностях. И уж совсем опосредованное 
колористическое название носит русское село Фиолетово в Армении. Оно было основано в 
1820 году молоканами, переехавшими в Тамбовской губернии, называлось по 
первопоселенцу Никитино, а в 1936 году в честь Ивана Тимофеевича Фиолетова (1884-1918), 
одного из бакинских комиссаров, уроженца Тамбовской губернии, было переименовано в 
Фиолетово [Азизбекова 1984]. 

Итак, в топонимии разных народов нашли отражения их представления о 
цветообозначении окружающего мира, о предпочтениях в выборе того или иного 
колоронима для его включения в состав наименования географического объекта. 
Универсальными являются ахроматические цвета (кроме серого), которые регулярно 
включаются в топонимы, при этом в гидронимии большей активностью обладает колороним 
‘чёрный’, а в ойконимии – ‘белый’. Основные (радужные) цвета ‘красный’, ‘жёлтый’, 
‘зелёный’ широко используются в топонимиконах разных народов. Что же касается цветов 
‘голубой’ и ‘синий’, то их раздельное использование в названиях городов, рек, гор 
проследить затруднительно, поскольку во многих языках они номинируются одним словом, 
а для различения к нему добавляется уточнение. Колоронимы ‘оранжевый’ и ‘фиолетовый’ 
используются редко, практически отсутствуют в топонимиконах, поскольку относятся не 
столько к цвету, сколько в растениям или имеют более сложную номинационную историю.  
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ҰЛТТЫҚ ОНОМАСТИКА – ТАНЫМДЫҚ ТІРЕКТІҢ БІРІ 
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In the onomastics of any people, traces of history, language and nation, its worldview, way of 

life and customs are reflected. That is, it is a chronicle of the secrets of the language image of the 
world. Due to not only the communicative but also the function of the language, it accumulates and 
stores the age-old ethnocultural, socio-historical information of the language carrier, which is 
transmitted from generation to generation and reborn, relying on linguistic consciousness. 

In the modern world, when the economy is being reformed, the ethnopolitical situation is 
changing spiritually, and so on, which has served as an impulse for deep cognitive research on the 
onomastic system, as a fragment of the "language image of the world" of the Kazakh people. 
Key words: National onomastics, cognitive mechanism, globalization, spiritual revival, 
consolidating function, cultural code, cognitive-cumulative function. 

Key words: National onomastics, cognitive mechanism, globalization, spiritual revival, 
consolidating function, cultural code, cognitive-cumulative function. 

Қазіргі жаһандану үрдісі өріс алған әлемдік өркениет кеңістігінде қазақ тілі деректері 
арқылы жасалған «қазақ әлемінің тілдік бейнесі» – ұлттың рухани-мәдени қазынасы іспетті. 
Осы орайда қазақтың қара сөзін бағзы мәдениеттің жетегінде тіл арқылы анықтап, келер 
ұрпақтың санасына жеткізу-ұлт болмысы мен руханиятын танытудың бір жолы. Сондықтан 
өз бойында ұлт тарихын, төл мәдениетін тұтастықта сақтаған көне тілдік деректердің бірі, 
дүниенің тілдік бейнесінің бір үзігі ретіндегі ұлттық ономастика жүйесі қазіргі қазақ тіл 
білімінде Т.Жанұзақтың, Қ.Рысбергеннің, Г.Мәдиеваның зерттеулерінде халқымыздың ұзақ 
этномәдени даму жолының түп тамырын неғұрылым тереңірек танудың бір құралы, маңызды 
таным тетігі ретінде қарастырылады.  

Бұл – қазіргі тәуелсіз мемлекетіміздің рухани – әлеуметтік жаңғыру, өзгеру деңгейіне 
сәйкес сұранысы мен талабын қанағаттандыратын өзекті мәселе.  

Себебі, тіл құдіреті арқылы этномәдени ақпарат келесі ұрпаққа жалғасып, сайып 
келгенде, оның ұлтты бір бүтін етіп тұтастырушықызметі негізінде ұлттың рухани тарихы 
мен таным-тәжірибесін сақтайтын қазынасы бізге жетеді. 

Осы орайда тілдік мұра арқылы ел мәдениетін барынша толық танытудың негізгі бір 
тетігі ретінде ұлттық әлемнің ана тілінде «астарланған» тілдік үлгісін танып, ұлттық 

mailto:zhenis.berdigul@bk.ru


Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

34 

мәдениеттің кілтін ашу дегеніміз – тілдің мұрагерлік құдіреті негізінде қазақ дүниесінің, 
қазақ әлемінің сипатын тіл деректері арқылы дәлелдеу.  

Кешегі өткен ата-бабаларымыздың елдік мұрат-мүддесі мен ұлттық рухын көтеретін 
қуатты қаруы болған құдіретті тіл бүгінгі таңда да ұлтты тұтастыратын негізгі құралы болуы 
тиіс екенін қазіргі таңдағы қоғамдық - әлеуметтік даму үдерісі көрсетіп отыр. Осы тұрғыдан 
қазақ хандығы құрылып, қалыптасу кезеңіндегі көшпенді қоғамның басты идеясы ретінде 
жыраулар тілінде көрініс тапқан Ата-қоныс, Жерұйық, Құтмекен ұғымдары, Жайық үшін 
жандастық, Қиғаш үшін қырылдық деген жыр жолдары, ағартушылық және ХХ ғасыр 
басындағы Оян, қазақ! мазмұнды Алаш идеясы т.б. өзекті ұғымдардың ұлттұтастырушылық 
қызметі де тіл арқылы жүзеге асып отырғаны белгілі. Олай болса әр заманның тарихи 
кезеңінің контексінде жаңғырып отыратын тілдің қызметін қазіргі таңдағы рухани жаңғыру 
бағдарымен сабақтастығын ашу аса маңызды.  

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі әлеуметтік жаңару кезеңіндегі Қазақстанның тілдік 
саясатының рухани құндылығын, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне сәйкес жан-жақты 
қызметін айқындауға қазық болған – мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы. Соның 
негізінде тіл, әдебиет, тарих, этнография, археология т.б. салаларында кешенді зерттеу 
жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде осы бағдарлама аясында атқарылып, тіл арқылы ұлт 
болмысын, оның тарихи-мәдени кеңістігін танытатын тіл қазынасын жинақтап, жүйелеп 
көрсеткен зерттеу еңбектерінің жарық көргені белгілі. Олардың мемлекеттік мәртебе алған 
тіл қызметін жетілдіруде және қазіргі таңда өзектелген рухани жаңғыру бағдарламасын 
дәйектеу мен қоғамдық-әлеуметтік деңгейді көтерудегі маңызы ерекше болды. Себебі, 
«рухани жаңғыру» бағдарының бір өрісі елімізде атқарылып жатқан «Туған жер» атты 
мәдени-әлеуметтік шараның мәні мен мазмұны. Кез келген тұлғаның қиялына қанат бітіріп, 
жүрегіне сезім ұялатып, зердесіне сәуле құятын кіндік қаны тамған туған жерді қастерлеген 
«Туған жерің – тірегің», «Туған жерің – тұғырың» сияқты ұғымдардың тілімізде 
айшықталып таңбалануы жайдан жай емес. 

Осымен байланысты тіл қазынасының маңызды деректі қоры және қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебесіне сай қызмет ететін маңызды стратегиялық құрал ретіндегі бөлігі – 
ономастика. Мысалы, этнотаңба ретінде ұлт санасында терең сақталып, этномәдени 
ұғымдарды бейнелейтін бір саласы – топонимдер (жер-су аттары) жүйесі. Себебі, ұлт 
мәдениетінің қалыптасу көздері ретінде кодталған ұлттық сана мен этнотаным ерекшеліктері 
көбінесе қазақ топонимдік жүйесінде көрініс табады. Олар – белгілі бір атау туралы 
халықтың санасында сақталған топонимдік ақпарат (аңыздар, әңгімелер т.б.) пен білімді 
сақтаудың құралы. Осымен байланысты жер атаулары ең басында тілдік санада жеке 
адамның өзін қоршаған кеңістікті танып түсінген деңгейі мен сезімдік қабылдауларының 
(мысалы, көру) нәтижесінде аталып, бара-бара ұжымдық сипатта тұтасып, атау қалыптасады. 
Осы арқылы күнделікті өмірде, тұрмыстық тәжірибеде етене жақын белгілі бір зат, я бір 
құбылыстармен, я әбден қалыптасқан ұғымдармен ұқсатуы арқылы жасалады. Мысалы, 
Торыатбас, Қыземшек, Жайық, Мойынтыт.б. 

Отаршылдық кезеңінде халықтың жадын, төл тарихын ұмыттыру үшін көптеген жер-су 
атауларының дәстүрлі атауларын өзгертіп жібергені белгілі. 

Ал, тәуелсіздік кезеңі тіл қызметінің мазмұнына, жалпы қоғамдық-әлеуметтік өмірдің 
барлық салаларына, олармен тығыз байланысты тіл мен оның қолданысына, негізінен, оң 
бағыттағы өзгерістер әкеліп, жан жақты ықпал етті. Осы саладағы ауқымды жұмыстар 
қоғамдық сұранысқа жауап беріп, тілдің құндылықтық, әлеуметтік, қолданбалы 
қызметтерімен сипатталады. Сондықтан ұлтты бірегейлендіру қызметі мен рухани 
қауіпсіздіктің негізі тіл арқылы сақталып, жүзеге асатынын дәлелдеуде қазақ топонимдік 
жүйесінің тиімділігі мен сенімділігі ерекше болғандықтан, тоталитарлық атаулар өзгертіліп, 
халықтық атаулар қалпына келтірілуде. 

Осы бағыттағы рухани-танымдық ізденістерде, әрине, тек тілдік кодпен, яғни белгілі 
бір атаудың тек тілдік мағынасын ашумен шектелу жеткіліксіз. Өйткені, ономастикалық 
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атаулар – мазмұнында сонымен қатар мәдени, тарихи деректер де сақталатын халықтық білім 
қазынасы. Осындай халық тіліндегі ономастикалық атаулардың бір саласы сол аймақта 
өсетін өсімдіктер мен оны мекендейтін жануарлар әлемімен де байланысты. Мысалы, 
Шілікті,Шеңгелді, Шилі, Қайыңды, Көкпекті, Шыбынды, Бөр(і)лі, Жыланды т.б.. Осы 
атауларға уәж болған өсімдіктердің сол аймақта қалай өсетіні де сол аймаққа тән мәдени 
ландшафтты сипаттайды. Мысалы, Қотанқарағай атауын алайық. Қазіргі тілімізде «Қотан» 
сөзі көбінесе малға қатысты айтылады. Шын мәнінде, оның негізгі мәні – «дөңгеленген», 
«айнала қоршалған» деген ұғым. Алқа-қотан қос сөзінің мағынасы да солай. Демек, Шығыс 
Қазақстандағы Қотанқарағай атауын – «дөңгелене өскен қарағай» деп анықтауға болады. 

Демек, өзі өмір сүретін жердің аймақтың жер бедерін, қадір - қасиетін тіл арқылы 
таңбалау, ат қою нәтижесінде халықтың дүниетанымын мәдени кодқа салу дегеніміз – 
адамның сол кеңістікті өзінің күнделікті тәжірибесінде игеруі, яғни, «мәденилендіруі». 
Осыған қатысты жердің атауына уәж болатын сол жердің ең бір айырықша қасиеттері, 
белгілері. Мысалы, ақ, қара, қызыл, көк т.б. сөздерімен қазақ жерінде жер-су атаулары аз 
кездеспейді. Мысалы, Ақбұлақ, Қаратөбе, Қарасу, Сарыөзек, Сарыарқа Қызылағаш т.б. 
Бірақ олар бұл жерде түр-түс атауларын білдірмейді. Айталық, Ақсу «ағыны қатты су» болса, 
Қарасу «жер астынан шығып жатқан су, ағысы білінбейтін, баяу ағатын су» деген мәнді 
білдіреді. Осы арада Ақсу – Ақсай атауларының тарихи тілдік даму тұрғысынан мәндес 
екенін атап өткен жөн. Көне түркі дәуірінде сай сөзінің «су», «өзен» деген де мағынасы 
болған. Ал, Қаратөбе дегенде қара сөзінің «биік», «үлкен» деген мағынасы бар. Демек, 
осындай атаулардың мазмұнындағы тарихи-мәдени ақпараттардың мәдени кодын ашу 
дегеніміз олардағы халықтың өмір тәжірибесі негізінде жер бедерінің сипаты түйінделген 
дәстүрлі білімді тану. Осымен байланысты мәдени код деп мәдениетті түсінуге, жаңғыртуға 
мүмкіндік беретін қандай да бір ұлт болмысы туралы ақпаратты түсінеміз. Сондықтан қазақ 
жеріндегі көптеген атаулардың мазмұнында халықтық географияға тән ақпараттар кодқа 
салынған. Олар халықтың санасындағы төл мәдени ұғымдарға сәйкес аталып, таңбаланған.  

Осыған орай, біз үшін қазіргі ұрпақтың тілді тұтынушы ғана емес, тіл арқылы 
таңбаланған (жер-су атауларында, мақал-мәтелдерде т.б.) төл мәдениетті танып, игеріп, яғни 
руханиятымызды санасында жаңғыртып, қабылдауы маңызды. Осы тұрғыдан айшықталған 
сөз тереңіне, жер- атауларының сырына үңілу – жас ұрпақтың бойында елжандылық 
қасиеттерді тербейтін, зердесі мен санасында елінің тарихы мен мәдениетіне деген құрметті 
қалыптастыратын күшті фактор. Атап айтқанда, белгілі бір тарихи заманда мәдени мәні бар 
атаулардың қолданысының (мысалы, жер-су атауларының) тарихи кезеңге сай құндылықтық 
сипатын тануға деген қызығушылықты тәрбиелеу аса маңызды. Бұған мысал ретінде сол 
жерді мекендеген халықтың тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, таным-түсінігі 
«тасаланған» топонимдердің мифтік (аңыздық) мазмұнын ашу, іздену жұмыстарын ұсынуға 
болар еді. Мысалы, Торыатбас, Қазығұрт, Оқжетпес т.б.  

Қазіргі замандағы тілді зерттеудің антропоөзектік парадигмасында ономастикалық 
деректерді ұлт пен тіл сабақтастығындағы кешенді сипатта, танымдық тетік ретінде 
қарастырылатын когнитивтік аспектіде зерттеу – тәуелсіз қазақ мемлекетінің әлеуметтік-
экономикалық, саяси және тарихи-мәдени тұрғыдан тұрақты дамуының тұғырын белгілейтін 
тілдік айғақтарын жаңғырту. Сайып келгенде, тіл арқылы сақталған этномәдени кодтың 
кілтін ашу – жаппай жаһандану үрдісі қоғамдық өмірдің барлық салаларында өріс алып бара 
жатқан кезеңде халқымыздың ұлттық бірегейлігін дәлелдеу. Осы ретте еліміздің аймақтық 
ерекшеліктерін тұтастықта сақтаған ономастикалық жүйе де – мол рухани мазмұнға бай төл 
арна және елдің болмысын танытатын қарымды тетіктердің бірі.  

Демек, тіл - этностың бүкіл рухани мәдени байлығының куәгері іспетті ұлттық рухты 
жаңғыртып, ұлттық мәдениетті танытушы өзекті арна.Ал, сол тілді тұтынушы этностың 
бүкіл рухани, мәдени байлығының асыл қазынасы, тарихи-мәдени ақпаратты ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізуші, сақтаушы және жаңғыртушы құралдың бірі – қазақ даласының жер бедері 
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және сол жерді мекендеген иелерінің тұрмыс-тіршілігін, адами құндылығын танытатын 
ономастикалық жүйесі.  

Қазақ тіл білімінде ономастиканы жаңа антропоөзектік бағытта тану профессор 
Т.Жанұзақтың «Қазақ ономастикасы» атты монографиясынан бастау алып, қазіргі таңда 
Г.Б.Мадиеваның «Имя собственное в контексте познания» (2005), Б.М. Тілеубердиевтің 
«Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері» (2006), Қ.Ж.Айдарбекованың 
«Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық аспектісі» (2009),Қ.Рысбергеннің 
«Қазақ топонимиясының лингвокогнитивтік және этномәдени негіздері» (2010 ж.) т.б. 
зерттеулері арқылы кең өріске шығуда. 

Демек, тіл білімінің қазіргі кезеңдегі антропоөзектік бағытына сәйкес ономастикалық 
жүйені зерттеудің жаңа деңгейі қазақ тіл білімінде де қалыптасуда. Атап айтқанда, осы 
саланың ғалым-маманы болып танылған профессор Г.Б.Мәдиева жалқы есімдерді 
когнитивтік тұрғыдан зерттеудің шешімдері мына мәселелерге байланысты деп көрсетеді: 
«Жалқы есімдерді қолданатын нақты тілдік социумның қабылдауы; тұлғалық және ұжымдық 
санада қалыптасуы; шындықты тануды бейнелеудің әдістері; тілдік санада жалқы есімдердің 
ұлттық-когнитивтік негізін құрайтын өзегін анықтау т.б. (Мадиева Г.Б. Теория и практика 
ономастики. Алматы, 2003. – 29-б). Ғалымның «дүниенің тілдік бейнесінің бір үзігі» 
ретіндегі жалқы есімдерді әмбебаптық және ұлттық белгілерін тұтастықта зерттеуі,қазақ тіл 
білімінде когнитивтік ономастиканың дамуына өзіндік үлесін қосады деп санаймыз.  
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Geographical names are considered as ethno-cultural phenomenon, in which the information about 
the boundaries of the peoples of the settlement, about their historical past, cultural and trade centers 
and geographical and others is hidden. The ability to nominate and describe the phenomena of 
reality and particular features of place names resulted in new and different approaches, methods to 
study them in linguistics as well as in other branches of science. The above features of place names 
were the cause and the basis of our study. Our work is focused on the observation and interpretation 
of the results of the process to identify place names of Kazakhstan using ordinary metalinguistic 
consciousness. The aim of the article is to identify and describe the linguistic processes identified in 
the perception and interpretation of ordinary names consciousness. 

Key words: toponyms, Kazakh toponyms, legends, onomastics, myths, toponymic legends 
 
Тіл білімінің ірі саласы – ономастиканың теориялық та, практикалық та 

маңыздылығының құндылығы күн санап артуда. Нақтырақ айтар болсақ, ғылыми зерттелуі 
өз алдына, ал ЖОО-да оқытылуының өзіндік ерекшеліктері орасан. Ономастика, оның 
салалары, әсіресе ең ірі салалары антропонимика мен топонимика жайында сөз қозғағанда 
сан алуан қызықты мәліметтер кездеседі. Соның бір көрінісі ретінде жер-су атаулары 
жайында зерттеу жүргізудің өзі қашанда маңызды және қарастыратын тұстары, ашылмаған 
жақтарының кездесуінің өзіндік себептері бар. 

Топонимдердің шығу, пайда болу тарихы ең алдымен халық тілінің байлығына, әрбір 
тарихи дәуірдегі қоғамдық өмірдің құрылысына, оның әлеуметтік-экономикалық жағдайына, 
ел-жұрттың кәсіби тірлігіне, мемлекеттің дамып өсуі мен елді мекендердің сан жағынан 
артып, молая түсуіне тікелей байланысты болып отырады. Жеріміздегі мыңдаған атаулардың 
шығу, пайда болу, дамып өсуі – бір ғана дәуірге тән емес, талай ғасыр, тарлан дәуірдің куәсі, 
біздің заманға жеткен бай қазынасы, асыл мұрасы. Қазіргі қазақ жерінде сан қилы тарихи 
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оқиғалардың болып өткені, бұл қасиетті де, құдіретті жерімізді талай ұлыс, тайпа, ел, 
халықтың жайлап, мемлекет құрып, ғұмыр кешкендігі тарихтан мәлім. 

Топонимдік аңыз – белгілі бір жер-судың, өзен-көлдің, тау-тастың аталу себебі, сол 
жердегі оқиғалардың сол атауға байланысын баяндайтын әңгіме [1,5]. XIX ғасырдың II 
жартысынан бастап П.П. Семенов-Тяньшанский, Г.Н. Потанин, Ш. Уәлиханов кейбір өзен, 
көл мен теңіз аттарының шығу тарихына арнап мақалалар жазды. XX ғасырдың 30-40 
жылдары Қ. Жұбанов, Ә. Марғұлан, С. Аманжолов, С. Әлиев, Н. Баяндин баспасөз 
беттерінде топонимдер жайлы материалдар жариялады. 

С. Қасқабасов қазақ халық прозасын екі үлкен топқа бөледі: аңыздық проза және 
ертегілік проза. Аңыздық прозаны төмендегідей жанрларға жіктейді: миф, хикая және аңызғ 
әпсана-хикаят, ал ертегілік прозаны жануарлар жайындағы, қиял-ғажайып, батырлық, 
новеллалық және сатиралық. Қазақ мифтерінде әлі мифологиялық сана мен ойлаудың 
сарқыншақтары кездеседі, тірі мен өлі бір-біріне өзара ауысады, сиқырлы жартылай адам, 
жартылай хайуанат кейпіндегікейіпкерлер араласқа түседі, бір рулық қасиетке ие рудың ата-
бабалары мен белгілі бір жануарлар тобының тотемдері қолданылады. 

Қазақ мифтерінде топонимдерге айналған антропонимдер кездеседі, адамдар жансыз 
нысандарға – тастарға, тауларға, жоталарға т.б. айналады. 

Мифологиялық хикаяларда бұл жанрдың негізгі қасиеттеріне дүниеде әр түрлі құпия 
мақұлық, жындар мен ғажайыптар бар деген сенімнің болуы, өмірде болған адамдардың 
аттары мен нақты географиялық нысандардың топонимикалық атаулары және өмірде 
болмаған жалқы есімдер кездеседі. 

С. Қасқабасовтың таптастыруы бойынша топонимдік, тарихи және шежіре болып 
бөлінетін аңыздарда шынайы оқиғалар, тарихи тұлғалар мен нақты мекен жайлар сөз болады. 
Бұл қазақ фольклоры жанрларындағы жалқы есімдердің мәтін жасаудағы орнының ерекше 
жоғары екендігінің айғағы, өйткені онда антропонимдер топонимдер мен жалқы есімдердің 
көптеген түрлері де қолданылады. Тарихи, топонимдік, шежіре аңыздардағы жалқы 
есімдердің басым көпшілігі қияли емес шынайы болып келеді де, олардың географиялық, 
тарихи, этникалық негіздері болады. Әрине, топонимикалық аңыздарда топонимдердің түрлі 
салалары - өзен-су, елді мекен атаулары, тау, сай-сала атаулары қолданылады. Өйткені ол 
аңыздың да басты көздеген мақсаты қандай да бір жалқы есімнің шығу төркінін, 
этимологиясын түсіндіруге байланысты. 

Топонимдік аңыздарға кіретін топонимдер құрамы географиялық тұрғыдан әр алуан 
болып келеді де, Қазақстанның әр түрлі аймақтарын қамтиды. 

С. Қасқабасовтың көрсетуінше қазақтың топонимдік аңыздары екі топқа бөлінеді: 
1. Қандай да бір тарихи оқиғаға байланысты аңыздар; 
2. Өзен, көл, тау, елді мекен аттары түсіндіретін ерте заманда орын алған қияли болып 

танылатын, бірақ мифтік емес, осы өмірде болуы әбден мүмкін, ықтимал оқиға, іс-
әрекеттермен байланысты аңыздар. Тарихи топонимдік аңыздарда жалқы есімдердің мәтін 
жасаушылық рөлі өте жоғары, оларда антропонимдердің, топонимдердің немесе басқа да 
жалқы есімдер түрлерінің едәуір мөлшері қолданылады, олардың көбі нақты болып 
табылады және географиялық, тарихи, этностық негізі бар [2, 10-11]. 

Сонымен аңыз жанрының арғы түбі, сөз жоқ, ежелгі ру-тайпалық қауым кезінде жатыр. 
Оның көмескі көрінісін рулардың шығу тегін баяндайтын шежірелер мен тайпалардың 
соғысы туралы әңгімелерден табуға болады. Аңыз жанры тарихи шындық, тарихи факт 
негізінде қалыптасады. Алайда аңыз аясында тарихи факт әр дәуірдегі айтушылар мен 
тыңдаушылардың түсінік-пайымына, ұғымына сәйкес өзгереді. 

Ә.Т. Қайдаровтың пікірінше тілдің маңызды қасиеттерінің бірі оның кумулятивтік 
қызметі болып табылатын, сол арқылы ұлттық тіршіліктегі өткен оқиғалар, оның әдет-
ғұрыптары, салт-дәстүрлері, дүниетанымы тілде сақталып, ұрпаққа беріледі. Аңызда 
айтылған хабар, оқиға еш күмән туғызбайды, өйткені оның түп негізі – тарихи шындық. Бұл 
– біріншіден. Екіншіден, аңыздың мазмұнын растайтын дерек ретінде жердің аты, белгілі 
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қайраткердің есімі, я болмаса жыл мезгілі аталып отырады. Үшіншіден, аңыздың айтылу 
мәнері тұрақтанған, ол ылғи үшінші жақтан және өткен шақта баяндалады. Онда 
баяндалатын оқиға тек ұлттық сипатта болып, белгілі бір жерге ғана байланысты болып 
келеді. Яғни аңызда тек жергілікті тарихтың ғана оқиғасы әңгімеленеді [3, 9]. 

Қазақ ономастикасын облыс бойынша Атырау – М. Қожанова, Көкшетау – 
О. Султаняев, Қостанай – Б. Бектасов, ШҚО – Г. Мадиева, Қарағанды – А. Жартыбаева, 
Қызылорда – К. Сембиевалар зерттеуге нысан еткен. 

Кез-келген ұлыстың, халықтың, не ұлттың тілінде оның басып өткен бүкіл ұзақ 
өмірінің өрнегі жатыр. Оның кейбір нұсқасы бүгінгі ұрпаққа тас мүсіндер мен жартастарға 
қашалған жазулар арқылы, ескі архитектуралық ескерткіштер мен ғимараттар арқылы жетуі 
мүмкін. Бірақ бұл өткен мәдени, рухани өмірдің мың да бір елесі ғана, ал этностың шын 
мәнісіндегі болмысы мен дүниетанымы оның тек тілінде ғана сақалады. Әр түрлі заттың, 
құбылыстың аты-жөні, сыр-сипаты, қоғамдық қатынастар, әдет-ғұрып, салт-сана мен 
дәстүрлер жайлы мағлұматтардың бәрі де кейінгі буындарға тек тіл фактілері арқылы ғана, 
яғни тілдегі сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер, аңыз-ертегілер 
арқылы ғана келіп жетуі мүмкін екен. Кез-келген тілдің қоғамда, өзара байланысы үш түрлі 
қызметі бар. Оның басты қызметі – коммуникативтік, яғни қоғам мүшелерінің өзара қарым-
қатынас жасап, бір-бірін түсінуі, пікір алысуы үшін қажетті қызметі. Оның екінші қызметі 
көркем шығарма тіліне тән, адам баласына образ арқылы ерекше әсер ететін, эстетикалық 
қызметі. Тілдің бұл қызметі, әрине, қаламгердің шеберлігіне, сөз саптау мәнеріне тікелей 
байланысты. Ал тәсілдің үшінші бір қызметі, ғылыми терминмен айтқанда, аккумулятивтік 
қызметі деп аталады. Ол – тілдің ғасырлар бойы дүниеге келіп, қалыптасқан барлық сөз 
байлығын өз бойына жиып, сақтап, оны келешек ұрпаққа асыл мұра ретінде түгел жеткізіп 
отыратын игілікті қасиеті [4, 465]. Халық жадында сақталып келе жатқан осы мұраны жинап, 
реттеп, хатқа түсіріп отырмасақ, көненің көзі, кәрі құлақ қарттар дүниеден көшкенде, көш 
орнын сипалап таба алмай қалуымыз ғажаб емес.  
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In the society, interest in the nature of the individual name, its historical development is 

growing. Onomastics is one of the complex spheres of linguistics, which is focused on studying 
individual names that are moving from one generation to another (the toponymy, anthroponymy, 
ethno-physics, cosmology, zoonymism, etc.), which combines several scientific channels with 
geography, ethnography and history. The culture, aesthetic taste, spiritual life, everyday life, 
worldview and commonality of any ethnos are reflected in a certain geographical space, covering 
several historical periods and various social and social situations. 

Key words: turkology, dictionary, onomastic space, toponym. 
 
Көне дәуірден жалқы есімдердің тілдегі ерекше орны мен олардың мәніне назар 

аударылған. Сол дәуірдің ойшылдары жалпы есімдер мен жалқы есімдерді бөліп 
қарастырған, атаулардың ақиқаттығы мен қажеттігі, зат пен атаудың тығыз байланысы, 
атаулардың мағынасы, атаулардың жекелік тұлғалығы т.б. жөнінде ережелер жасалды. 

Ономастика саласы қалыптасқаннан бері ғалымдар көбірек көңіл бөліп, жалқы 
есімдердің түрлерін анықтаған. Соның негізінде «ономастикалық кеңістік» термині 
қалыптасқан, яғни онимдердің разряд түріне қарай ономастикалық кеңістіктің өзегін 
құрайтын онимдер (антропоним, топоним, космоним, зооним) және өзектен тыс шектік 
онимдер (эроним, идеоним, библионим т.б.) деп ажыратылған.  

Қоғамда жалқы есім табиғатына, оның тарихи қалыптасуына деген қызығушылық өсе 
түсуде. Ономастика – (топонимика, антропонимика, этнонимика, космонимия, зоонимия т.б.) 
ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыратын жалқы есімдерді зерттеуге бағытталған, бірнеше 
ғылыми арнаның басын біріктіретін, география, этнография, тарих ғылымдарымен 
сабақтастыра қарауды қажет ететін лингвистиканың кешенді салаларының бірі екені белгілі. 
Кез келген этностың өзіне тән мәдениеті, эстетикалық талғамы, рухани өмірі, тұрмыс-
тіршілігі, дүниетанымы мен жалпы болмысы бірнеше тарихи кезеңдер мен әрқилы 
әлеуметтік-қоғамдық жағдайларды қамти отырып, белгілі бір географиялық кеңістік аясында 
көрініс табады. 

Тіл білімінің ономастика саласы бойынша зерттеулер саны өсіп келеді, мәселен, 
антропоним, топоним, этноним, космоним түрлері бұрыннан зерттеу нысанына айналып 
келсе, қазіргі кезде эргоним, прагматоним, ойконим сияқты түрлері де кеңінен зерттелуде. 
Антропоним ішінде лақап, бүркеншік аттары бойынша да кешенді зерттеулер жүргізілуде. 

Қазіргі кезде шығарма ішіндегі, оқиғаның ұйытқысына айналған онимдер де назардан 
тыс қалмаған, оған дәлел ретінде соңғы кезде жарық көрген мақалалар мен кешенді 
зерттеулерді келтіруге болады [1-4]. Ресей ғалымы А.А. Фомин: «Біздің көз алдымызда 
қалыптасып, әлі жалпы қабылданған және тұрақталған атауға ие болмаған ғылымды айтуға 
болады. Сөз шығарма ономастикасы туралы немесе оны поэтикалық ономастика, не көркем 
шығарма ономастикасы, не оним поэтикасы немесе атаутану деп атайды – бұл пәннің атауын 
тағы да жалғастыруға болады. Негізінен бұл ғылым көркем шығармалардағы жалқы 
есімдерді зерттейді» [5, 110], - деп айтқан. 

Сонымен, аталған еңбектің ономастикалық кеңістігін зерттеу үшін «ономастикалық 
кеңістік терминін база назар аударғанымыз абзал. Ономастикалық кеңістік теориялық 
ономастиканың негізгі ұғымы болып табылады.Оның құрамына басқа разрядтың енгізілуі 
мен жалқы есім дәрежесін беру тұрғысынан бұл ұғымды зерттеушілер әр түрлі талдайды. 
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Сол себептен де бұл ұғым Н.В. Подольскаяның ономастикалық терминология сөздігіне 
енбеген болар. Біздің қоршаған болмысты зерттеу, атау беру принциптері және ақиқат, 
бейақиқат деп бөлуі, әр түрлі мәдениеттерді салыстыру, барлық реалийлерді (көне дәуірден 
бастап) таптастыру зерттеушілерге «ономастикалық кеңістік» ұғымын бөліп қарастыруға 
мүмкіндік берді. 

Палия топоономастикасы туралы еңбегінде В.Н. Топоров палидің (көне үнді) 
топоономастикалық (ономастикалық) кеңістігінің көлемін анықтай отырып, оған 
географиялық объектінің (табиғи және жасанды), әр түрлі кеңселердің, жеке заттардың 
(сәнді, қару, музыкалық аспаптардың), әр түрлі кеңселердің, жеке заттардың (сәнді, қару, 
музыкалық аспаптардың), уақыт кесінділері (күн, ай, дәуір, мейрам, ғұрып т.б.), мәтін мен 
оның бөлім, жанр, доктрина атаулары; жеке тұлға (адам, құдай, шайтан, жануар және өсімдік 
т.б.) атаулары және кәсіп, конфессия, ұлт, каста, жас т.б. белгілері бойынша жеке 
тұлғалардың топтық атаулары, титул атаулары мен лақап аттары т.б. жатады деп 
пайымдаған. Сонымен қатар В.Н. Топоров палидің топоономастикалық кеңістігі буддалық 
әлемге көзқарас құндылықтары жүйесінде орын алған заттардың барлығы да жалқы есімдер 
қатарына енгізілгенін атап өтеді. Басқа тілдерде жалқы есім бола алмайтын немесе кей 
жағдайда ғана жалқы есім қызметін атқаратын көптеген заттар мен құбылыстардың атауы 
палиде жалқы есім қызметін атқаратыны палидің ономастикалық ерекшелігі болып 
табылады. Кез келген зат атауының жалқы есімге айналуы – будда әлемінің жаратылыстан 
тыс жоғары тұрған құндылықтармен байланыста болуында, ең алдымен Будда мен Канон 
ұғымымен байланысты. В.Н. Топоров еңбегінде бір-біріне, біздің ойымызша, синоним 
ретінде екі – топоономастикалық кеңістік және ономастикалық кеңістік терминдерін 
қолданған [6]. 

Басқа халықтар мен территорияның ономастикасына қатысты В.Н.Топоровтың 
қағидасын дамытып, А.В. Суперанская т.б. жалпылап, «белгілі бір тарихи кезеңде социум 
қолданатын жалқы есімдер жиынтығы ономастикалық кеңістікті құрайды. Белгілі бір кезеңде 
тілдік топтың атау таққан объекттің құрамына оның (ономастикалық кеңістіктің) көлемі мен 
ерекшеліктері байланысты» деген тұжырым жасайды [7]. 

Е.Ә. Керімбаев ономастикалық кеңістік пен ономастикон терминдерінің арасына теңдік 
белгісін қою керек деп санайды, соңғысы өз кезегінде жалқы есімнің жиынтығы деп 
анықталады, яғни белгілі бір кезеңдегі этностың, социумның жалқы есімдер жасауы, олар 
онимге тең келеді [8]. В.И. Супрун ономастикалық кеңістікті күрделі көп аспекті әр 
компоненті көптеген ерекшеліктерге ие және ішкі құрылысының қатынасынсыз жалқы 
есімдер жиынтығынан тұратын көп объектті құрылым деп қарайды [9]. Бұл анықтамада В.И. 
Супрунның ономастикалық кеңістік құрылымына қатыстыруға болмайтын ономастикалық 
кеңістіктің ішкі құрылымына қатысты айтқан пікірі маңызды. 

Барнаулдың орыс топонимдері материалдары негізінде топонимдік жүйенің 
онтологиялық және ментальдық болмысын зерттей отырып, Л.М.Дмитриева бір ауылдың 
ономастикалық кеңістігіне қатысты онимдік кеңістік дегені белгілі бір аймақта объектті атау 
үшін тілде және сөйленісте қолданылатын жалқы есім разрядтарының кешені деп 
тұжырымдайды. Осы себептен бір ауылдың онимдік кеңістігі тұтас бір аймақтың 
онимдерінің дамуының жалпы қарқынын және нақты бір микрожүйе ішінде атау қызметінің 
ерекшелігін, сонымен қатар берілген аймақтың әлемнің тілдік бейнесінің қалыптасу 
ерекшеліктерін көрсетеді. Сонымен бірге автор «бұл кеңістікке тек қана жалқы есімдер ғана 
емес, сонымен қатар парадигматикалық және синтагматикалық байланысы, тілдік жүйе 
иелерінің оларды қабылдауы кіреді» деп тұжырымдайды [10].  

А.В. Суперанскаяның қатысуымен жасалған ономастика бойынша ұжымды теориялық 
еңбекте терминологиялық сөздікке енгізуге болатын ономастикалық кеңістік ұғымына нақты 
анықтама беріледі: «ономастикалық кеңістік – белгілі бір халықтың аймақтық, 
гипотетикалық және қияли объектілерді атау үшін тілде қолданылатын жалқы есімдер 
жиынтығы. Ол нақты кезеңде сол халықтың көзқарасындағы әлем моделімен анықталады, 
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дегенмен онда алдыңғы дәуірлердің элементтері де сақталады. Әр мәдениетке, дәуірге, 
аймаққа жататын адамдардың ономастикалық кеңістігі әр түрлі болады. Сонымен қатар әр 
түрлі зат жалқы есімге ие бола алады. Шынайы болмыс заттар әлемі қияли және 
гипотетикалық заттар әлемімен толықтырылып, шынайы болмыс ретінде қабылданады» [11, 
281]. 

«Ономастикалық кеңістік – тілде қолданылатын ақиқат және бейақиқат онимдер кіретін 
жалқы есімдердің барлық жиынтығы. Ономастикалық кеңістік зоналы-шектік принцип 
бойынша ерекшеленді, олар адамның тұрмыстағы қолданыс қажеттілігіне қарай кеңейе түсуі 
мүмкін. Ономастикалық кеңістіктің өзі өзектік-перифериялық, семантикалық және 
құрылымдық қатынасына қарай шектік құрылымнан тұрады» [12, 334]. 

Ономастикалық кеңістік туралы зерттеушілердің пікірлері ұқсас, дегенмен олардың 
разряд арасына қатынасты енгізу, жалқы есімдердің жүйелілігін, жалқы есімдердің көп 
түрлілігі мен көп аспектілігін ерекшелейтін разряд пен түрлердің ішіндегі парадигматикалық 
және синтагматикалық байланысты ономастикалық кеңістікке енгізу туралы пікірлері әр 
қилы болып келеді. 

Бұл қайшылықтарды жою үшін А.В. Суперанская әр разряд ішінде бөлінетін 
«ономастикалық шек» ұғымын енгізді, яғни ономастикалық кеңістіктің секторы. 
Ономастикалық шекті анықтағанда А.В. Суперанская «лексикалық шек – бұл параллелизм 
(синонимдер), контраст (антонимдер) және қосымша (метонимиялық және синекдохалық сөз 
байланысы) қатынастарымен, бастысы – әр түрлі қайшылықтармен байланысқан лексика 
секторы» деген А.А.Реформатскийдің лексикалық шек ұғымының анықтамасына сүйенеді. 
«Сөз тек лексикалық шекте маңыздылығына ие болады...Сөздердің, сөйленістердің 
қолданысы – мәтінаралық, ал шек – тіл жүйесіндегі болмыс аясы». А.В. Суперанская жалқы 
есімнің ерекшелігін ескере отырып, «ономастикалық шек – бұл ең алдымен, атаудың нақты 
сәйкестік аясы» деп пайымдайды. Атау семантикалық шек кешеніне кіретін біртұтас 
ономастикалық кеңістікке енеді. Бұл шек атау мен объект байланысына қарай: 
ономастикалық кеңістікті аяларға бөлуге сәйкес антропонимдік, топонимдік т.б. болып 
бөлінеді» [11, 282]. 

В.Д. Болотов жалқы есімді түсіну үшін оның ономастикалық шегін анықтау керек деп 
санайды. Ол антропоним үшін сөйленісте жекелеуге қатысатын атаудың энциклопедиялық 
мағынасымен тығыз байланысқан әлеуметтік шек ұғымын енгізген. Жалқы есімнің 
энциклопедиялық мағынасы көп қырлы, себебі ол бір уақытта бірнеше әлеуметтік шекте 
өмір сүреді (отбасының әлеуметтік шегі – күйеу, аға, бала; атау иесінің жұмыс жасайтын 
нақты кәсібінің әлеуметтік шегі, адамның әр түрлі қызығушылық шегі т.б.) [12]. 

Шек құрылымына қатысты ой жалғасын В.И. Супруннан да табамыз, ономастикалық 
шек төмендегі ерекшеліктерге ие нақты тілде ерекшеленетін құрылым болып табылады: 

• өзекті-перифериялы қатынастың болуы; 
• семантикалық жалпылық; 
• ұқсас семантикалық құрылым (дифференциялды және потенциялды семалардың 

болуы/болмауы); 
• жиілік; 
• стилистикалық бояуы; 
• сөзжасамдық белсенділігі. 
Бұл белгілер өзара байланысқан, олардың кейбірі өзектіленуі және бейтараптануы 

мүмкін [13, 172]. 
Бұл белгілерге жалқы есімнің маңызды ерекшелігі – жүйелікті қосуға болады. Осыған 

қарамай кейбір зерттеушілер жалқы есімнің жүйелігін жоққа шығарады, дегенмен 
ономастика бойынша теориялық еңбектерде басқа лексикалық категориялар жүйелігінен 
ерекшелінетін антропоним мен топонимге қатысты онимдер жүйелігі тұжырымдалады 
(жалқы есімнің басқа разрядтары жүйелік тұрғысынан зерттеуді талап етеді). 
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Сонымен бұл пікірлерден ономастикалық кеңістік шектерге (антропонимия, 
топонимия, зоонимия, космонимия т.б.) бөлінетін нақты денотаттарға қатысты жалқы 
есімнің жиынтығы деген ойды бөліп алу маңызды. Әр зонаның жүйелігі мен құрылымы 
жағынан ерекшелінетін шектік құрылымы бар. Өзекті-перифериялық, құрылымды-
семантикалық т.б. қатынастардан тұратын шек құрылымынан ономасикалық кеңістік тұрады. 
Зерттеушілердің бір дауысты пікірлері бойынша, антропонимдер ономастикалық кеңістіктің 
өзегі болып табылады, антропонимге ұқсас құрылымдар (зоонимдер, теонимдер, 
мифонимдер) өзек тұсы кеңістігін алады, өзекке топонимдер, космонимдер, астронимдер 
тартылады, себебі адамның қызмет аясына кірген барлық географиялық және ғарыш 
объектілерінің жалқы есімі бар. Дегенмен бұл разрядтардың әр түрі периферияда орналаса 
алады. Ономастикалық кеңістіктегі перифериялық орын жалқы есімнің басқа разрядтарына 
тиесілі (фалероним, эргоним, прагмоним). 

Жалпы алғанда ономастикалық кеңістік әлемге көзқарас, белгілі бір этностың әлем 
танымын білдіретін әлемнің ономастикалық бейнесінің және әлемнің тілдік бейнесінің 
кесіндісі болып табылады. 

Ежелгі дәуірден жалқы есімдердің тілдегі ерекше орны мен олардың мәніне назар 
аударылған. Көне дәуір ойшылдары жалпы есімдер мен жалқы есімдерді бөліп қарастырған, 
атаулардың ақиқаттығы мен қажеттігі, зат пен атаудың тығыз байланысы, атаулардың 
мағынасы, атаулардың жекелік тұлғалығы т.б. жөнінде ережелер жасалды. 

Ономастика саласы қалыптасқаннан бері ғалымдар көбірек көңіл бөліп, жалқы 
есімдердің түрлерін анықтаған. Соның негізінде «ономастикалық кеңістік» термині 
қалыптасқан, яғни онимдердің разряд түріне қарай ономастикалық кеңістіктің өзегін 
құрайтын онимдер (антропоним, топоним, космоним, зооним) және өзектен тыс шектік 
онимдер (эргоним, идеоним, библионим т.б.) деп ажыратылған. 

Ұлы ғұлама Махмуд Қашқаридың «Диуани лұғат ит-түрік» еңбегі – қазақ халқының 
тарихи-мәдени өмірінен ақпарат беретін құнды дүние. Оның тілдік бірліктерді (соның ішінде 
онимдерді) шеберлікпен қолдануынан «Диуани лұғат ит-түрік» еңбегін қарастыра отырып, 
сол кездегі қоғамдық құрылым, мәдени құндылықтарды, қоршаған ортаны, аспан әлемін, 
өзіндік көзқарастарын т.б. автордың танымы арқылы анықтауға болады.  

Махмуд Қашқаридың «Диуани лұғат ит-түрік» еңбегінің ономастикалық кеңістігі 
топонимдер, антропонимдер, теонимдер, космонимдер, этнонимдер, фитонимдер т.б. тұрады. 

 
«Диуани лұғат ит-түрік» еңбегінің ономастикалық кеңістігі 
 

 
№ 

 
Онимдер 

«Диуани лұғат ит-түрік» еңбегінде 
саны % 

1. антропоним 73 12,02 
2. топоним 110 18,1 
3. этноним 40 6,6 
4. ороним 11 1,8 
5. космоним 10 1,6 
6. гидроним 13 2,1 
7. фитоним 92 15,2 
8. зооним 141 23,2 
9. хрематоним 117 19,3 
Барлығы: 607 100 
 
Топонимдерді іштей разрядтарға бөліп қарастыру ономастика саласында кеңінен 

тараған. Мәселен, проф. Т.Жанұзақ оларды келесі топтарға бөлген: 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

43 

1) гидрографикалық: мұхит, теңіз, өзен, көл, су қоймалары, құдық атаулары; 
2) орографиялық: тау, шың, биіктік, жота, орман, шатқал, жазықтық, асу атаулары; 
3) микротопонимдер: балшық, елді-мекен атаулары; 
4) астионимдер: қала атаулары [14, 281]. 
Нысандарға қарай топонимдерді келесі топтарға бөлінеді: 
 гидрографиялық (өзендер, көлдер, теңіздер, мұхиттар, бұлақтар, құдықтар, 

каналдар); 
 орографиялық (жердің үстіңгі қабатының пайдалы және пайдасыз рельеф 

нысандары); 
 кез-келген жолдар (жер үсті, су, жер асты, әуе); 
 кез-келген елді-мекен (қала, ауыл); 
 кез-келген қала ішіндегі топографиялық нысан; 
 ресми, әкімшілік бөліністерінің кез-келген нысаны (территория, облыс, аудан); 
 кез-келген табиғи жер асты нысандары (үңгір, жер асты бұлақтары, көл, құдық, 

сарқырама); 
 флористикалық нысандар (орман массивтері, өсімдік әлемінің реалийлері) [15, 63]. 
А.В. Суперанская өз еңбегінде топонимдерді алдымен үлкен екі топ: құрлық 

(территориялық) және сулық (акваторилік) деп бөліп, ары қарай іштей разрядтарға 
таптастырған [11, 276]. 

Атаудың барлық жүйесі – бұл қатып қалған әлем бейнесі емес, өз бастауы бар, ұзақ 
ғасырлар бойы адам өмір сүріп жатқанға дейін жалғасын табатын, тоқтаусыз үдеріс. 
Атаудың қалыптасуы – адамзат тарихындағы маңызды қадам, себебі атаулар өмір бойы әр 
адамның қоғаммен тығыз байланысты жеке тұлға болу құқын бекітті. Атау – нағыз 
өркениеттің алғашқы нышаны деп айтуға болады, атау тарихы, атау беру дәстүрі 
аталушының тарихынан айна іспетті көрініс береді. 

Географиялық атаулардың халықтардың тұрғылықты мекенінен және этникалық 
топтардың өзара қатынасынан көрініс беретіні әркімге де белгілі. Географиялық атаулар, 
әсіресе ең көнелері, өзіндік бір тарихи ескерткіш болып табылады. Олардың көбі көне 
құжаттардан көненің әлеуметтік қатынасын және ежелгі адамдардың тұрмыстық 
ерекшеліктерінен көрініс беретін алғашқы тұрпатында, тіптен олар өз тұрпатын өзгертіп, 
қазіргі тілдің қолданысындағы сөздеріне ұқсас болып жатса да, анықталуы мүмкін [11, 280]. 

Топонимдер әр тілдің лексикалық қабатының салмақты бөлігін құрайтыны белгілі, бұл 
алдымен, кеңістікте бағыт алу мақсатында қалыптасқан адам санасындағы географиялық 
болмыс көрінісінің алғашқы тұрпаты. Топонимдердің тағы бір маңызды ерекшелігі – бұл 
көптеген мәдениетте географиялық нысан – бұл тіл, мәдениет, тарихи география, дәстүр, 
этностың өзін-өзі тану ескерткіші, тарихи қатынастың құрылымдық элементтерінің бірі [16, 
4]. Жалпы, топонимдер іштей бірнеше разрядтарға бөлінеді, оны кесте түрінде төмендегідей 
көрсетуге болады [Подольская] (1-сурет). 

Топонимдер де көркем шығарма ішінде мәтін түзуші қызмет атқарып, көптеген ақпарат 
береді. Шығарма ішінде кездескен кез келген оним поэтоним деп аталады. 

Қазіргі кезде ономастика мәселелері қатарында жиналған материалдарға байланысты 
сұрақтар ерекше қарастырылуда. О.И. Фонякова шығарма ономастикасының дамуын 
жалпылай келе, мәтін ішіндегі жалқы есімдердің жүйелі зерттеуінің жалпы бағытын 
дифференциалды белгілерінің келесі қарама-қарсылықтары бойынша көрсеткен: жалқы 
есімдерді зерттеу пәні бойынша: мәтіндік – мәтіннен тыс (әлеуметтік, тарихи, 
энциклопедиялық); коннотация түріне қарай: стильдік (ішкі), стильдік емес (сыртқы); 
мәтіннен тыс ақпарат мазмұны бойынша: лингвистикалық (ономастикалық, коннотативті), 
экстралингвистикалық (энциклопедиялық, әлеуметтік, тарихи мәдени); көркем шығарма 
ономастикалық кеңістігінің қамтылуы бойынша: толық жекелей; көркем шығарма 
семантикалық композициясының деңгейіне сәйкестігі бойынша: ономастикалық 
ономопоэтикалық; көркем шығарма ішіндегі жалқы есімдердің жүйелі байланыс түрі 
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бойынша: парадигматикалық синтагматикалық; онимдерді семантикалық стильдік талдау 
аспектілері бойынша: құрылымдық функционалдық [17]. 

 
 

1-сурет. Топонимдер бөлінісі 
 
Эстетикалық ұйымдастырылған тұтас көркем мәтін жүйесінде семантикалық өзгеріске 

бәрібір ұшырайды: жаңа нысан атауы ретінде ауысқан жалпы қолданыстағы онимдер; 
бұрынырақта жарық көрген шығармалардағы белгілі әдеби есімдердің жаңа көркем шығарма 
кейіпкерлеріне ауысуы (аллюзия тәсілі және әдеби реминисценция жаңа бейнелер мен 
қасиеттерді сипаттауда аттас ономастикалық бірлікке сілтеме); жартылай шындықты 
бейнелеуші атаулар мен кісі есімдері, яғни кісі есімі мен тегінің тарихи формасын 
фонетикалық өзгертіп типтік тілдік модельмен құрылған; «сөйлейтін» формалы семантикасы 
анық белгілі бір модель бойынша жасалған кісі есімдері мен тегі. Дегенмен ақиқат атаулар 
тізімінен алынған онимдер жалпы қолданыстағы әлеуметтік сөйленім коннотациясын сақтай 
алады. Мұндай атаулар негізінен атау қызметін атқарады. 

Көркем шығарма жалқы есімдердің ерекше қызмет атқаратын аясы. Мәтін ішінде 
сөздер «ақиқат және ақиқат емес болмысқа, қазіргі әдеби тіл мен көркем шығарма тіліне» 
қатысты. Бұл оқырманның сөздің ассоциативті байланысын оқыған сайын қайта 
жаңғыртады, ал ол өз кезегінде сөз семаникасын жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. 
Мұның бәрі, әрине, шығарма авторының нені көздегенін дөп басып анықтауға мүмкіндік 
береді: сөздер, бәріне белгілі бір сипатталған мезгілде объективті болмыс пен автор көркем 
әлемді білдіреді. Осы тұстан алғанда жалқы есімдер көркем айтылымның құрылымдық 
жүйесінің құнды компоненті болып табылады. 

Қазіргі кезде синхронды, диахронды тұрғыдан шығарма ономастикасының 
интерпретациясына көптеген еңбектер арналған. Бұл тенденция Ресей, шетел, өзбек т.б. 
елдердің лингвист-ғалымдардың еңбектерінде байқалады. Мәселен, Е.Л. Тихонованың 
«Топоним как особый языковой знак в фольклоре», Ә.Ч. Шүкүровтің «Низаминин 
әсәрләриндә етник адлар», Р.Ф. Халыгованың «Китаби Дәдә Горгуд» дастанларында 
антропонимләрин структур-семантик тәһмили» атты мақалаларын атауға болады. 

Халықтардың діни, территориялық, мәдени, тарихи ерекшеліктеріне қарай сонымен 
әмбебап онимдер кездеседі: Мәселен, барша мұсылман қауымы үшін құбыла әмбебап 
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топоним болып табылады. Құбыла – мұсылмандардың намаз оқығанда бет бұратын жағы. 
Алғашында Мұхаммед пен оның серіктері беттерін шығысқа, Иерусалимге қарай бұратын; 
кейіннен Хижраның екінші жылы қасиетті Қағбаны белгілейді. 

Ойконим – топоним түрі; кез келген елді мекен (ауыл, село, кент, қала) атауы. 
Астионим – ойконимнің бір түрі, қала атауы. 
Агиоойкодомоним – қасиетті есімдерден, агионимдерден қойылған ғимарат атауы. 

Мұндағы эккрезионим – топоним түрі; ғұрыпты өткізу орындары мен кез келген дінге 
бағыну орындары атауы, соның ішінде мешіт, шіркеу т.б. атаулары. 

Потамоним – топонимнің түрі; өзеннің атауы. 
Пелагоним – океононимнің түрі, кез келген теңіз немесе оның бөлігінің атауы. 
Махмуд Қашқари «Диуани лұғат ит-түрікке» тек түркі тіліне тән сөздерді ғана енгізуді 

мақсат еткен. Сондықтан бұл сөздіктен түркі халқының киім-кешек пен үй жиһаздары, 
құрал-саймандар мен шаруашылық бұйымдары, қару-жарақ пен музыкалық аспаптары, 
туыстық атаулары мен рулар, атақ-дәрежелері атаулары, тағам аттары мен хайуанаттар, 
өсімдіктер мен әлем аттары, ай және күн аттары мен қалалар, аурулар мен дәрі-
дәрмектер,ойын-сауық және салтқа байланысты, тағы да басқа алуан түрлі салаға бөлініп 
жатқан сөздерді табуға болады. 
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This article discusses the role of linguistic landscape in teaching foreign language. The author 
presents intercultural and innovative uses of language on signs as a teaching source in the foreign 
language-learning classroom, which creates new opportunities for learning and teaching. According 
to wide possibilities occurring due to the diversity of LL, teachers can vary education process with 
different methods and activities, such as literacy walk. This activity can be implemented to develop 
literacy education, semantic, pragmatic knowledge, critical thinking and skills of students. Drawing 
on this method, teachers can motivate students to learn not only the foreign language, but also to 
learn about the culture, history, language use in community and policy of the region.  

Key words: linguistic landscape theory, public signage, teaching foreign language, teaching 
methods, language education  

 
Nowadays while walking along the street you unintentionally pay attention on the different 

and colorful billboards, shop and public signage, advertisement and even the graffiti with various 
text on them, which transmit definite linguistic message to people. Linguistic Landscapes area 
differs from each other according to location, people, language use, political situation or language 
policy. Studying Linguistic Landscape gives new opportunity to do research on language situation 
in the city or country and analyze the change of language use. The results of the study can be used 
in different spheres of Linguistics, such as sociolinguistics, sociology, psychology and foreign 
language teaching. In this article, we want to emphasize some ways and methods of using LL as an 
instrument in teaching new language.  

What is Linguistic Landscape?  
Language surrounds us everywhere; especially it is visible as a text in public places. In recent 

years, many researchers have a closer look on the use of language on the street signage that refers to 
the term as “Linguistic Landscape”. Linguistic Landscape is a newly researched area where the 
language use, power and language situation can be seen in public space. The term “Linguistic 
Landscape” firstly was introduced in 1997 by Landry and Bourhis as “the language of public road 
signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on 
government buildings combine to form the linguistic landscape of a given territory, region or urban 
agglomeration” [Landry, Bourhis, 1997].  

The definition of linguistic landscape given by Ben–Rafael has detailed information as 
follows: “The notion of linguistic landscape refers to linguistic objects that mark the public space, 
i.e. inscriptions - LL items - that may refer to any written sign one finds outside homes, from road 
signs to private names to names of streets, shops or schools” [Shohamy, Gorter, 2008]. 

Gorter, Ben-Rafael and other scholars define LL as symbolically constructed product that is 
regulated by two sources, firstly top down signs created by the governmental organizations and 
secondly bottom up signs which are created by shop owners and private entrepreneurs [Ben-Refaʾel 
и др., 2006]. If the above mentioned definition of LL include more static signage, Backhaus defines 
LL as “any piece of text within a spatially definable frame from small handwritten stickers to huge 
commercial billboards” that might have temporary short-term character [Backhaus, 2007]. 

Spolsky and Cooper said that signs have informative (aims at giving additional information) 
and symbolic (symbolic meaning characterizing national identity) functions [Spolsky, Cooper, 
1991]. 

In the modern study, Linguistic Landscape is getting an increasing interest from different 
areas of research. In the current article we want to emphasize the relation between LL and teaching 
foreign languages. 

Linguistic Landscape and teaching foreign languages 
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One of the successful ways of teaching a foreign language is to create language environment 
and teach ‘live language’ trying to avoid ‘book language’. In order to take a dive into the ‘real 
language’ atmosphere, we offer to try linguistic landscape a tool to study a language.  

Chern and Dooley offers learning English in Taipei by walking down the street, taking some 
photos of bilingual street signs and comparing the peculiarities of writing system of English and 
Chinese languages [Chern, Dooley, 2014]. Also Cenoz and Gorter explore texts in the linguistic 
landscape as an additional source of input in second language acquisition and offer some ways to 
develop pragmatic competence of learners [Cenoz, Gorter, 2008]. 

Sayer concentrated on “using the linguistic landscape as a pedagogical resource” and worked 
out new ways of integrating English lessons with real world within a project [Sayer, 2010]. Onal 
also focused on the project based teaching foreign language in North Cyprus and describe the 
methodology of using LL as an educational tool in teaching languages for English beginner level 
students paying attention on the benefits and drawbacks of the project work process [ÖNAL, 2014].  

In language teaching, LL can be used as a source of language use in society that offers 
teachers numerous chances to make important encounters for learners. A few of the benefits of 
implementing social language signs displaying in the landscape are examined underneath.  

Teaching and learning Kazakh in Kazakhstan: The case of Almaty city 
Kazakhstan is a multinational and multi-confessional country with the representatives of 130 

languages living there. Almaty city is a business center of Kazakhstan, where Kazakh, Russian and 
English languages are functioning actively in the Linguistic Landscape of the city. In this paper, we 
want to offer some ways of using LL as an educational tool in teaching Kazakh language for 
learners. Here are some of them:  

1. Identifying different languages in the same area.  
After giving basic background about the Kazakh language, alphabet and specific Kazakh 

letters (like ә, і, ң, ғ, ү, ұ, қ), teacher can do some task of collecting some words in Kazakh from 
street signs that have specific Kazakh letters and them to analyze the peculiarities and differences 
from other languages.  

2. Linguistic landscape can also be applied to the study of scripts for a language. 
With the transition to the Latin alphabet, many private business owners began to rename or 

create store names in the Latin alphabet. So, in Almaty two scripts function in parallel: Cyrillic and 
Latin. To foreigners it will be easier to learn Kazakh language and identify the Latin script in the 
street. For the advanced students teacher can create task for collecting and monitoring the gradual 
changes transmitting of Kazakh language from Cyrillic to Latin and teach how to analyze the 
spheres in public sphere, which is, tend to be amendable to change faster.  

3. Language and culture.  
When a learner starts learning a foreign language, he /she gets acquainted with culture of the 

nation because language reflects national and cultural identity [Curtin, 2009].  
Mostly texts in the landscape carry social and identity texts, thus help teachers to engage 

learners to search, understand and analyze social texts in the ‘real life’ communication. Having 
plunged into the atmosphere of the linguistic landscape, student quickly begins to understand the 
essence of the language in the conjunction with the study of culture and history of the nation. 

While passing the street a learner may notice the unknown words and names of different 
entities as shops, cafes, restaurants that reflect the culture of this nation. For example, there is a 
traditional restaurant named “Gakku” in Almaty, which can appeal and bring attention by its 
indigenous folklore sound and meaning requiring more detailed analysis to understand the 
semantics. After seeing and analyzing the meaning and etymology of the word, teacher can give the 
next task as finding the song “Gakku”, listen and learn it by heart to practice listening and 
pronunciation skills of the learner. 

4. Language and events 
Teacher can motivate Kazakh language learners to be involved in the traditional events in 

contemporary style. For example, in order to attract tourist, foreigners and youngsters there are 
organized cultural events like “Baursak party”, “Korpeshka party” where folk join together and 
spend time eating traditional Kazakh food, playing Kazakh games and listening Kazakh music and 
instrument. In many cases, the advertisements are displayed in the streets or internet sites. Another 
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example is a cafe called “Baursak city” the word “city” is familiar to many people, but word 
“baursak” will trigger a curiosity.  

5. Language and history. 
The same thing can be said about the history. Most of the streets in Almaty are named after 

political or historical personalities. For example, educator can give a task to find out street names 
containing the names of historical characters or give the list of several ones. Then students have to 
look for the achievements that have left a trace in history of the country or in culture. While getting 
the information about three Main Street in Almaty like Tole bi, Aiteke bi and Kazybek bi, a student 
has to get information about their biography and the ancient judicial system of Kazakh khanate. 

6. One of the methods of teaching language in the form of game will help to increase the 
enthusiasm of learner. For example, giving task like taking photos with words on street signs 
referring to the certain lexical or thematic group. It will help to learn new words and adopt in 
defined area. Visual memorizing can be effective in teaching and learning foreign language, as a 
person sees the same word every day, this word will stick in his mind. The instructions of a teacher 
might be to create active vocabulary of the needed words or unusual words that interest person in 
the Linguistic landscape and then this person tries to find these words in other places.  

7. Language and phonetics.  
With more advanced learners, teachers might create a chart with phonetic characteristics of 

different Kazakh sounds. Students can create their own phonetic cards with sounds, transcription 
and examples, which is easy to use by adding new symbols or new words with the same sounds 
found in the linguistic landscape. The purpose of the task is to develop reading and writing skills. 
As an assessment, teacher could build a set of questions concerning the phonetics and orthography 
of Kazakh language based on the found examples from the street signs or make students do the 
presentation of the peculiarities of Kazakh orthography. 

Advanced learners can walk and analyze language units and text on the signage by the 
definite criteria, for example, an appropriate usage, physical characteristics (script, size, color), 
influence on the audience and searching for the mistakes and perspectives of correct them. 

In conclusion, we want to emphasize that Linguistic Landscape might be an effective and 
innovative educational resource in teaching and learning foreign language that will help to create a 
good foundation of knowledge with basic language words and structures. Working with LL will 
increase the interest of learners in an amusing way to memorize and practice the alphabet, 
pronunciation, basic vocabulary necessary for elementary communication that could be seen all 
over the city. 
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The process of knowledge expansion and improvement of communications has been through 

an intense development in the past decade. Nowadays, many people call it the revolution that was 
brought by the Internet and the use of computers for the purpose of communication among people.  

Achievements of information and communications technologies (ICT) today provide the 
unthinkable opportunities for the development of every society and every individual. The 
application of ICT also gave one new dimension to education and opened new opportunities for 
distance learning, via Internet and with the use of computers, without limitations of time and space 
character. Such education is now called electronic education, and it is a trend in the society. Having 
electronic education incorporated into the education systems across different levels, from pre-
university, university to post-university education, and especially in continuous education, is a 
precondition of modern education and a requirement of the Bologna process. The author of this 
paper used to work in Bosnia and Herzegovina during the period of 2009-2016, and this work 
covers some of the practical communication with Bosnian students that could be implemented in 
Kazakhstan as well.  

Key words: internet, email, information and communications technologies, university 
 
1. Introduction: Case of Bosnia and Herzegovina and Kazakhstan  
Even though the use of email is widespread among higher education institutions, e.g. as 

highlighted by the availability of email accounts to all instructors and students, there are not many 
studies that look at how we could effectively integrate email technology into teaching. Smith et al. 
[1, С. 15-25] and Boles [2, С. 145-159] also noted this fact. Poling [3, С. 53-55] describes his 
personal experience in using email in communicating with his students. He found that the 
advantages strongly outweigh the disadvantages of using email and urges teachers to use it as an 
effective classroom communication supplement. Atamian and DeMoville [4, С. 31-35] used email 
as a substitute for office hours; all student–instructor interactions, apart from in-class dialogue, had 
been carried via email. Russell [5, С. 173-178] suggests that students go through six stages to learn 
how to use email: (1) awareness of the existence of email technology; (2) learning the how to use 
email; (3) understanding and application; (4) familiarity and confidence; (5) adaptation to other 
contexts; (6) creative applications to new contexts. Nowadays most students come to classes 
already at stage three [1, С. 15-25] which is sufficient for the use of email as a communication tool. 

At the territory of Europe, the Bologna process covers a large number of countries and their 
higher education systems, and a certain number of countries and societies is actively preparing for 
such integration. Electronic education will play an important role in the integrated system of 
European higher education system. Such position of the electronic education is preceded by the 
support of the European Union for the concretizing of ICT programs in rapid and efficient linking 
of universities in Europe. Bosnia and Herzegovina is a signatory of documents pertinent for 
inclusion into the Bologna process starting from 2003, thus abiding to the implementation of ICT 
within the education system in the country, primarily for the needs of integrated education in the 
European area. On March 2010, Kazakhstan as well officially joined the Bologna declaration and 
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became 47th member of the European Higher Education Area and the first Central Asian state, 
which was recognized as a full member of the European Education Area.  

At the oldest university in Bosnia and Herzegovina, the University of Sarajevo, some of the 
forms of electronic education can be established through the computer network University Tele-
Information Center (UTIC). UTIC connects all faculties and associate members of the University of 
Sarajevo in a unique system of transmission of packet traffic; it enables the access to the Internet, 
access to information databases, and the implementation of educational projects and distance 
learning (e-learning). Access to Internet, information databases and communication via computer, 
via electronic mail and by establishing links through UTIC, is available for students, faculty staff 
and administrative staff of the University of Sarajevo.  

Kazakh National University (KazNU) is the leader of higher education in Kazakhstan, 
meeting all modern international requirements. Kazakh National University named after al-Farabi is 
rightfully considered one of the best universities in the country throughout the history of the 
republic. As President Nursultan Nazarbayev noted, KazNU is the "fashion legislator" of the whole 
system of higher education, which successfully forms the educational and scientific potential of the 
republic. It is a great honor to study in such a university, because studying at KazNU named after 
al-Farabi opens the way to obtaining an elite education. This university created an Internet Training 
Center to ensure the operation of the unified telecommunications system of the University and the 
introduction of Intranet / Internet technologies in the scientific, educational and management 
activities of the University. With the help of the Internet Center specialists, a social student network 
and the portal "Student Life" are formed and local information and computer networks are 
functioning, support and support of student projects for the provision of electronic and information 
services is provided. 

2. ICT in Bosnia and Herzegovina 
The new vision of the higher education system in which student is the central subject of 

educational process opens such opportunities of teaching and learning that imply that the methods 
of teaching, ways of communication, assessment, feedback and overall interaction between 
professors and students and among students are adjusted to the students [6, C. 98-107]. By 
promoting collaboration, efficiency, economy, exchange of ideas, connectivity without limitations 
of time and space in communication, universities become faced with demands of adjusted 
infrastructure and provision of means of communication (connection, computer), and the wider 
community and founders of universities should help them. To communicate at the university and 
use means and advantages of ICT means to integrate the use of computers into teaching, which 
includes the provision of computers and access to computers for all students. The fulfillment of that 
first precondition is a complex task in a country like Bosnia and Herzegovina, a country that is 
economically weak in the period of transition. Modern advantages of ICT enable the connecting of 
students with professors, of students with their colleagues in many different ways – from 
communication via electronic mail (e-mail), talking over the internet (chat), organization of 
electronic conferences (forum), to teaching in electronic classrooms (e-classroom), and those are 
aspects that should be worked on in Bosnia and Herzegovina.  

University education in which the pedagogical progress from the professor/assistant towards 
the student is achieved practically implies that the role of the professor/assistant is changing, as well 
as the character of their activity, of electronic education, flexibility, availability and the like. 
Professor/assistant must increasingly advise, guide and motivate the student to acquire knowledge 
and develop their abilities to think critically, act creatively, to be able and prepared to understand 
problems and solve them, and to apply the acquired knowledge. Every student should be prepared 
for further development and perfecting with the aim of expanding the knowledge. Modernized 
approach to higher education is achieved through technological components such as the 
aforementioned Internet, but also through intranet, with the ensuring of technological control of the 
very educational process [7, С.7-28]. 
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Electronic materials that are used in electronic education are economically cost-effective. The 
price of using materials in digital form is lower than the price of any printed form of educational 
material. Preparation of didactic materials, i.e. packages for students that the professors/assistants 
and administration at the faculty and university are obliged to prepare with the application of ICT, 
enables all users to achieve methodically-didactic principles of university teaching via different 
means such as audio-video materials, animations, simulations, models, educational guidance, 
interactive materials, assessment materials, etc.  

3. UTIC’s electronic learning program (e-learning) 
Within the joint project Distance Learning Program – DLP of the University of Sarajevo and 

the Austrian organization WUS, implemented by UTIC, the electronic education was launched at 
the University of Sarajevo in 2002. Ability to expand this program to other universities in Bosnia 
and Herzegovina would enable the inter-university linking in the field of electronic education. Aims 
of the DLP are primarily to enable the development of integration of ICT into education and 
teaching, as well as to create adjusted infrastructure for distance learning by using computers, which 
should be available to all interested students and professors/assistants at the University. By raising 
the level of digital literacy of both the faculty staff and the students in the shortest time possible, 
with the provision of conditions (computers, connection), a new approach to the implementation of 
educational process at the University with the application of ICT could be enabled for a larger 
number of users. 

Primary activity of UTIC in this program is to ensure the placement of pedagogical-didactic 
material in digital form through the university network, as well as to secure the access to 
information databases and use of other links via Internet, making the communication system among 
all subjects in university education possible and technically proper. Establishing of communication 
among students and professors/assistants, among the professors/assistants themselves and students 
themselves, can be conducted in two ways: synchronously, via chat, whiteboards, e-classrooms and 
forums, and asynchronously, on the basis of electronic mail and conferences. Such forms of 
communication can be established individually or in groups, without limitations in terms of time 
and space (use at home in cozy atmosphere, in a classroom at the university, at the computer center, 
Internet club, on the road, etc.). preparation of digital materials in digital form is economical, 
efficient, and can be amended and adjusted to the needs of students (possibility to place the content 
for those who want to know more, for the gifted and the talented, for students with special needs 
such as visually impaired students and others, the possibility to add more and enrich the content, 
and so on). Use of teaching materials can be adapted to all subjects and special place in electronic 
education should be given to students’ works, presentations, projects and evaluation. A substantial 
part of ICT is the ensuring of space for administrative operations, for preparation and placement of 
trial quizzes and tests, but also for the implementation of student assessment methods (quizzes, 
tests) of internal or external character [8, С. 141-154].  

Professors or assistants submit the preparation of pedagogical-didactic materials in the form 
of lectures, presentations, audio-visual recordings and other digital forms on a digital memory sticks 
or USB memory or send them via email as a file to the person who arranges digital apps. UTIC has 
developed three types of apps within the e-learning project: for professors/assistants, for students, 
and for administration. The main components in the professor/assistant app are: www address, 
password for access to the app, and corresponding tools according to the choice and needs in 
relation to the character of the materials that are prepared for teaching and communicating via 
computers. App for students is similar as the one for professors, with a password needed to access 
the professor’s app.  

Before the beginning of academic year, the professor/assistant is obliged to prepare the 
materials that will be given to the students for use (syllabus, lecture content, links, additional 
materials, graphs, models, simulations, animations etc.) and submit the materials to the UTIC center 
for material distribution, i.e. professors must train themselves for individual placement of materials 
in their apps. When the list of students who will use the professor’s app with all e-mail addresses is 
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defined, then the technical arrangement is conducted and the communication between the subjects 
in teaching can begin. All changes and new information must be timely submitted to the UTIC 
center or uploaded to the app. Dated, late and inaccurate materials, as well as those that are not 
available, must be avoided. Only the app that works in its full capacity, timely and accurately can 
respond to the demands of electronic education.  

4. An example of established communication in the UTIC program 
During the academic year 2015/2016m within the course Introduction to Linguistics intended 

for students of second year of undergraduate studies at the Department of English at the Faculty of 
Philosophy of the University of Sarajevo, course instructor opted for the use of electronic education 
program and opportunities that the UTIC provides. After creating he own app in the UTIC center 
for e-learning, obtaining a web site and password and after choosing the content of the app, course 
instructor submitted the prepared materials for the aforementioned course in digital form to be 
uploaded to the Internet. The home page of included link to following groups of content:  

1. Log Out, Home Page, About Me 
2. About the Course (The course consists of three units: Introduction to chemical 

engineering, Technological account and Basics of chemical technology) 
3. Title, Name and Last Name of the Professor, E-mail Address 
4. Entry (materials, exercises, research papers, notices, recommended links, quizzes, 

schedule, recommended literature, exam schedule, exam results) 
5. Statistics (list of students, average grade, pass rate of students, about exercises, about 

research papers, contact the administrator) 
Student app enables the students who possess the key to access that app, by using their 

address and password created in the UTIC, to use all materials they need and that are stored in the 
professor’s app. Contents on the web site that represents students’ app (Picture 2) are: 

1. About the Course (same content as in professor’s app) 
2. About the Lecturer (same content as in professor’s app) 
3. Notices 
4. Entry (same content as in professor’s app) 
Students choose the option they need to use the materials and to study on the basis of the 

offered text, to review the recommended links, send their works to the professor and so on. By 
establishing the communication with the professor in a simple way, without personal contact that 
might get unpleasant for students, whenever and wherever they want, students have more 
opportunities to study the course from the field of chemical engineering with an increased dose of 
independency, which is appropriate for the senior year of studies.  

Conditions that should be met for such modernized education can be labeled as conditions of 
technical-financial nature. Professors and all students must have access to computers and 
connection in order to establish communication via Internet.  

5. Conclusion 
Experience shows the advantages of communication with students via e-mail and Internet. 

Similar to this, the experience of students shows that electronic education and communication with 
professors via e-mail, Internet and library Internet resulted in increased pass rate at exams, but also 
in increased number of graduation theses on chemical engineering. The greatest advantage is the 
satisfaction of students with having all materials and texts with all relevant information on the 
implementation of the program of the given course available at the beginning of semester, as well as 
the possibility to use the materials in mother tongue. The fact that students could come informed 
and largely prepared for discussion to regular class hours left more space for discussion, group and 
individual work, and the application of other contemporary methods of teaching and 
communicating. This could not be achieved in the same course with the same professor in previous 
years. Therefore, this method enabled the interactive learning during the lectures. Instead of 
listening to traditional lectures and doing mathematic operations in the older way, students could 
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prepare and mutually discuss whatever was not clear to them while reading the text and solving the 
tasks. In this way, students have shifted from passive to interactive learning.  

That will increasingly modernize and facilitate the work and communication with students, 
providing the opportunity for education in this field not only for undergraduate students, but also 
for students of post-graduate studies, increasing the efficiency of the study process and decreasing 
its costs significantly, both in financial terms and in terms of time.  
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These days, we come across a variety of language learning models. We are of the opinion 
that providing a foundation for these models to utilize them more productively and effectively, and 
moving on according to this foundation will be much more beneficial. As the main model, we will 
put emphasis on the "ADDIE" model. We will dwell upon the benefits of models in language 
learning based on ADDIE learning model. Moreover, we will peek at the present language learning 
methods in use through the lenses of ADDIE  
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Anahtar sözcükler; Dil Öğrenimi, ADDIE, Dil Öğrenim Metotları  
Günümüzde birbirinden farklı birçok dil öğretim modeli ile karşılaşmaktayız. Bu modelleri 

daha verimli ve daha etkili kılmak adına bir temele oturtmak ve bu temel üzerinden hareket etmenin 
daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Temel model olarak da oldukça popüler bir öğretim modeli olan 
“ADDIE” modeli üzerinde duracağız. ADDIE öğretim modeli esas alınarak bir araya getirilen 
metotların Dil öğreniminde oluşturacağı faydayı ele alacağız. Bununla birlikte günümüzde 
kullanılan dil öğrenim metotlarına ADDIE penceresinden bakacağız. 

mailto:guzelersin@gmail.com


Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

54 

Dil öğrenime baktığımızda birçok farklı metotla karşılaşmaktayız. Konu yabancılara dil 
öğretimi olduğu zaman ise bu metotların sayısının arttığını görmekteyiz. Bu metotların bir kısmı 
geleneksel olup bir kısmı ise modern yöntemlerdir. İnsan var olduğundan bu tarafa temel iletişim 
için dil öğrenimi konusu günümüze kadar süre gelmiştir. Dini kitaplara göre Âdem bir dil 
bilmekteydi ve iletişim için Havva ile bu dili kullanmaktaydı. Dini kaynaklarda Havva’nın bir dil 
bildiğine ya da Âdem ve Havva dünyaya gönderildikten sonra doğan çocukları Habil ve Kabil’in 
mevcut dili bilerek dünyaya geldiklerine rastlayamamaktayız. Bu da bu insanların iletişim için ilk 
dili Âdem’den öğrendiklerini doğrular bir teoridir. Yani dil öğrenimi ilk insandan itibaren süre 
gelen bir ihtiyaçtır.  

İnsanlığın büyümesi ve farklı kavimlerle birlikte farklı dillerin ortaya çıkması ise yabancı bir 
dilin öğrenimi gerçeğini gün yüzüne çıkartmıştır. Eski yazılı kaynaklara baktığımızda evrensel olma 
ihtiyacı güden kavimlerden hem kendi dillerinde hem de farklı diller de eserler vücuda getirdiğini 
görmekteyiz. Bunun en güzel örneklerinden biri de hem Göktürkçe hem de Çince olarak yazılan 
Orhun Yazıtlarıdır. Bu da demek oluyor ki kavimler arasında farklı dilleri bilen insanlar vardı. Bu 
insanlar “Geleneksel Yöntemler” dediğimiz yöntemlerle yabancı dilleri öğrenmiş insanlardır. 

Yabancı Dil Öğreniminde Geleneksel Yöntemler 
a.Doğal Yöntem 
Bu yöntemde insanlar anadillerinin yerine konuşulan dili öğrenirler. Örneğin bir kavimde 

yaşayan birisi başka bir kavme gider ve orada konuşulan dili konuşma olarak öğrenmeye başlar ve 
pratikle, konuşa konuşa dili öğrenir. Bu yöntemde dil bilgisi kurallarına önem verilmez, öğretmen 
merkezlidir, öğretmen konuşur ve öğrenci dinler. Öğrenci dili dinleyerek duyduğu gibi öğrenir ve 
öğretmen olarak öğreteceği dili anadili olarak konuşan insanlar seçilir. Öğretmen öğrettiği dilin 
dışında her hangi bir dil kullanmaz. Aslında bu çocuklarımızın anadillerini nasıl öğrendiklerini 
göstermektedir. 

b. Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi 
Dil bilgisi kurallarından yaralanılarak dil öğretilmesi hedeflenir. Dil bilgisi kuralları 

öğretildikten sonra tüme varım yöntemi esas alınır. Kişinin genel kurallar çerçevesinde ifadeleri 
anlamlandırması beklenir. Öğrenim esnasında anadil ve öğrenilen dil birlikte kullanılır. 
Öğrencilerin anadili dersin dilidir. Öğrencilere verilen kelimeleri öğrenmeleri, öğrendikleri 
kelimeler ve dil bilgisi kuralları çerçevesinde de çeviri yapmaları istenir. Yapılan çevirilerin 
doğruluğu üzerinde titizlikle durulmaktadır. Anadolu’da medreselerde kullanılan dil öğrenme 
yöntemidir. (Günümüzde MEB lığının da bu yöntemi benimsediğini görmekteyiz. 

c. Düzvarım Yöntemi 
Dersin dili öğretilen dildir ve öğretilen dilin dışında anadil ders içerisinde kullanılmaz. 

Öğretilen dilde hazırlanan kitaplardan yararlanılır. Öğrenilen dilin ait olduğu ülke kültürüne de ders 
içerisinde yer verilir ve dil bilgisi kuralları tüme varım yöntemi ile öğretilir. Öğrenciler araştırma 
tarzındaki ödevler ile desteklenerek, güncel eserler okutulur. (Dil öğreniminin zorunluluğu olduğu 
ve bünyesinde “Hazırlık Sınıfı” öğrenimini bulunduran üniversitelerde bu yöntemin kullanıldığını 
görebiliriz. 

Yabancı Dil Öğreniminde Modern Yöntemler 
a. Berlitz Yöntemi 
1878’de Maximillian D. Berlitz tarafından bulunan Berlitz Metodu dört temel dil becerisini 

geliştirmek üzere inşa edilmiştir. Bu dört temel beceri: dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu 
anlama ve yazmadır. Bu yöntemde öğrencin öğrendiği dil arasında çağrışım kurdurulur, öğrenci 
anadilini konuşmadan öğrendiği dili konuşur, öğretmenler anadillerini öğreten kişilerdir, 
öğretmenler öncelikle günlük konuşmaya ağırlık verirler, okuma ve yazmaya konuşma dili 
öğrenildikten sonra geçilir, çeviri yerine anlat ve açıkla tekniği uygulanır. 

b. İşitsel – Dilsel Yöntem (Audiolingual Method) 
1930-1950 yıllan arasında ABD’de ortaya çıkan ve çok tutunan bir yöntemdir. Bu yöntem 

dinleme-anlamaya ve konuşmaya diğer becerilerden daha çok önem verir. Öğrenme psikolojisi 
bakımından davranışçılığı benimser. Dilbilim açısından ise yapısalcıdır. İnsan önce konuşmayı 
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sonra yazmayı öğrenirden hareketle, bu yöntemde konuşma dilinin öğrenimine öncelik verilir. Dil 
hakkında bilgi vermek yerine dilin kendisinin öğrenilmesi gerektiğini benimser bu nedenle 
toplumun konuştuğu güncel dili esas alır; diyalog, metin ve alıştırmalar tümevarım yöntemiyle 
öğretilir; dilbilgisi, çeviri ve gramer kurallarının yersiz olduğu düşünülerek, öğrenim boyunca fazla 
değinilmez. 

c. Bilişsel Yöntem (Cognitive Code-Learning)
Bilişsel yöntem Noam Chomsky’nin “üretimsel dönüşümlü dilbilim kuramı” sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Chomsky’ye göre yabancı dil öğrenen bir kimsenin yeni tümceler üretebilecek 
düzeni kavraması gerekir. Bilişsel görüşü benimseyenler öğrenme konusunda akla önem verirler. 
Akıl, bilginin algılanmasını, İşlenmesini ve saklanmasını sağlar. Bu nedenle ezbere dayalı bir 
öğrenim yerine anlamlı öğrenmeye öncelik verilir. Dil bilgisi kuralları tümevarım ve tümdengelim 
yöntemleriyle birlikte öğretilir. Bu nedenle anadilin kullanılmasını ve çeviriler yapılmasını 
destekler, her şeyin bir bütünlük içerisinde öğretilmesi esastır. İşitsel ve görsel araçlar başta olmak 
üzere, dört temel beceriye eşit düzeyde ağırlık verilmesi gerektiğini benimser. 

d. İşitsel-Görsel Yöntem (Credif / St. Claud Yöntemi)
Bu yöntem metinleri, film ve ses bantları eşliğinde öğreterek dil öğretimini kolaylaştırmayı 

amaçlar, Metinler, öğrenciye daha önceden belirlenmiş olayların sırasına göre verilir. Dil öğretimi 
üç aşamada yapılır. Birinci aşamada günlük konuşma dili öğretilir, ikinci aşamada basit metinler, 
gazete ve dergi gibi uzmanlık istemeyen konular üzerinde durulur. Üçüncü aşamada ise çeşitli 
uzmanlık alanları üzerinde, fen, tıp, yazın, gibi konularda öğretim yapılır. Bu yöntemde ilk etapta 
okuma ve yazamaya ağırlık verilmez, dil bilgisi kuralları üzerinde fazla durulmaz. Dil bilgisi çeviri 
yöntemine karşı olup, bunun yerine öğretmenlerin soru-cevap tekniği kullanması gerektiğini 
savunur. Dil becerisinin, dil bilgisi kurallarından daha önemli olduğunu savunur. Bu nedenle de dil 
öğrenimin en iyi derecede gerçekleşmesi için kesin varsayımlarda bulunmaktadır. 

e. Telkin Yöntemi (Suggestopaedia)
Yoga ve Budizm tekniklerinin yanı sıra ruhbilimin verilerinden de yararlanılarak 1960 

sonrasında geliştirilen bir yabancı dil öğretim yöntemidir. Telkin yöntemi, akla ve/veya bilince 
dayalı olmayan etkilerin sistematik olarak İncelenmesiyle ilgilenen esinbilimin önerilerinden yola 
çıkarak oluşturulmuş bir yöntemdir. Bu yöntemde öğrencinin telkin yoluyla kapasitesinin üstünde 
ve hızlı bir şekilde dil öğrenebileceği savunulur. Bireydeki etkin dil öğrenme potansiyelin ortaya 
çıkartılmasını hedefler ve bunun içinde bireyin yaratıcılık özelliklerine odaklanır.  

f. İletişimci Yöntem (Communicative Method)
Toplumbilimcilerin önde gelenlerinden olan Hymes, bilişsel yöntemi eleştirerek 

Chomsky’nin ortaya attığı edim (performance) ve yeti (competence) kavramlarıyla dilin doğasını 
açıklamakta yetersiz kaldığını, bu kavramlara iletişim yetisi (communicative competence) diye 
üçüncü bir kavramın eklenmesi gerektiğini söylemiştir. Dilin iletişim olduğu teorisinden yola çıkan 
iletişimsel yaklaşımda, hedeflenen iletişim yetisinin geliştirilmesidir. Hymes dilbilim teorisinin 
iletişim ve kültürü birleştiren daha genel bir teorinin parçası olarak görülmesi gerektiği görüşünü 
savunmuştur. Bu nedenle asıl amacın yazılı ve sözlü olarak iletişim sağlanmasını amaç olarak 
görür. Dilin kuralları yerine dilin kullanımı üzerinde durur. Genel olarak öğrencilerin kurallı bir 
şekilde cümle kurmasını ve dilde akıcılığa odaklanır. Öğrencilerin rahat bir şekilde iletişim 
kurmasına zemin hazırlayarak, dili aktif bir şekilde kullanmalarına zemin hazırlar. 

g. Eklektik Yöntem (Eclectic Method)
Bazı uygulamalı dilbilimciler, dil öğretiminde tek bir yöntemin yeterli olamayacağı 

kanısındadırlar. Bu dilbilimcilere göre çeşitli yöntemlerin en iyi yönleri alınmalı ve karma bir 
yöntem uygulanmalıdır İyi bir yöntem her şeyden önce geniş boyutlu ve seçmeci olmalı, 
dilbiliminin tüm bilgilerine dayanmalı ve bu bilgileri kullanırken de psikolojik kurallardan 
yararlanmalıdır Tek, kesin ve seçmeci bir yöntem yerine, dil öğretimi konusunda genel prensipler 
olmalıdır. Bu prensipler de Öğretilen dile göre, özel prensiplerle de desteklenmelidir.  

Geleneksel ve modern dil öğrenimi yöntemlerine baktığımızda ortak yönlerin ve farklı 
yönlerin olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle bizler bu yöntemlerin daha verimli olarak kullanılması 
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için temelde dil öğrenimden önce öğrenim yöntemi üzerinden durulması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Günümüzde BM dahilinde 113 dilin var olduğunu ve bu dillerin farklı milletten insanlar arasında 
öğrenildiğini ve öğretildiğini düşündüğümüzde, dil öğrenimi konusunda hangi metodu esas 
aldığımızdan ziyade öğrenimi nasıl yaptığımız daha büyük bir öneme sahiptir diye düşünmekteyiz. 
Bu nedenle dil öğreniminde kullanacağımız yöntemleri bir temele oturtma ihtiyacı duymaktayız. 
Modern öğretim tekniklerinden olan ve birçok kesim tarafından kabul görmüş olan ADDIE öğretim 
modeli üzerinden dil öğretim metodlarını ele almak istiyoruz. 

ADDIE nedir? 
1990’lı yıllardan sonra öğretim tasarımı çekirdek modele göre; tüm modellerdeki ayrıntılı 

işlemleri özetleyici nitelikte olan temel beş aşamada ifade edilmiştir. Bu aşamalar; analiz, tasarım, 
geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır. Bizim ele alacağımız model olan ADDIE 
modeli ise; bu temel beş aşamayı içeriğinde barındırdığı ve öğretimin genel tanımlarından yola 
çıktığı için çekirdeksel öğretim tasarımı modellerlinden biridir. 

Öğretim Sistemi tasarımından önce, performans temelli veya kriter temelli öğrenme gibi 
birçok geleneksel sistematik yaklaşım bulunuyordu. Ancak bu yaklaşımlar ÖST(Öğretim Sistemi 
Tasarımı) gibi tüm girdi ve çıktıları tanımlayamayabiliyordu.  

Öğretim sistemi tasarımı basitçe, kim-ne-nerede-neden-nasıl-ne için sorularına yanıt arar ve 
bunları tamamlayarak eksiksiz bir öğretim sistemi kurar. Böylece öğrenme sürecinin tüm bileşenleri 
irdelenmiş olur. Bu model öğrenen merkezli bir yaklaşım sergilemektedir. Çünkü, öğreneni 
merkeze almadığımızda başarılı olmanın zorlaşacağı bir gerçektir. 

ADDIE Modeli, eğitimde Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme 
süreçlerine sitematik bir yaklaşım modelidir. 

Analysis (Analiz) A 
Design (Tasarım) T 
Development (Geliştirme) G 
Implementation (Uygulama) U 
Evaluation (Değerlendirme) D 

Eğitim modeli öğrenen merkezli olduğu için yukarıdaki her süreç öğrenme sonuçlarına göre 
tasarlanır ve aslında bu sonuçlar da ihtiyaç analizinden gelir. 

Bu aşamalar çoğu zaman iç içe geçer ve her biri birbiriyle ilişkilidir. Bu bağlamda ADDIE 
modeli etkili eğitimler tasarlamak için esnek bir yol haritası görevi görür. 

Şekil 1: ADDIE Eğitim Tasarım Modeli 

 
ANALİZ: Analiz aşamasında ihtiyaç analizi yapılarak, mevcut öğretim problemleri, 

öğrenenlerin (çalışanların) beklentileri, ön bilgileri (varolan), mevcut beceri ve yeterlilikleri, 
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öğrenme ortamı, öğretim amaçları ve hedefleri belirlenir. Bunlar belirlenirken aşağıdaki sorular 
irdelenebilir. Tabii ki bu sorular değişebilir veya bu soruların yenileri oluşturulabilir. 

Öğrenenler kimler? ve bu kişilerin karakteristik özellikleri neler? 
Bu kişilerin sahip olması istenilen yeni davranış kalıpları neler? 
Öğrenmeyi engelleyen etmenler var mı? Varsa bunlar nelerdir? 
Yetişkin öğrenme modelleri neler? Hangileri kullanılabilir? 
Bu eğitim sürecinin zaman kısıtlaması var mı? Varsa nedir? 
Eğitim alacak kişilerin görev tanımları nelerdir? 
İş analizi nasıldır? 
Performans sistemi nasıldır ve kriterleri nelerdir? 
TASARIM: Tasarım aşaması da öğrenme hedefleri, ölçme araçları, alıştırmalar ve 

etkinlikler, içerik, konu analizi, ders planlama ve materyal seçimi ile ilgilidir. Tasarım aşaması 
sistematik ve belirli olmalıdır. Öğretim tasarım planı her bir unsuru detaylara dikkat edilerek 
hazırlanmalı ve ihtiyaç analizini dikkate alarak planlanmalıdır. Bu aşamadaki adımlar: 

Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedef davranışlara göre içeriklerin oluşturulması 
Tüm kaynakların incelenmesi (Media, internet, kaynak kitap, uzman kişi, prosedür vb.), 

hedef davranış ve içerik doğrultusunda öğretim stratejisinin oluşturulması.  
Etkinliklerin ve materyallerin hazırlanması (interaktif veya sınıf) 
Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması 
Tasarımın küçük gruplarda denenmesi 
GELİŞTİRME: Bu aşamada, tasarımın test edilmesi sonucunda elde edilen veriler (öğrenen 

yorumları, deneme uygulamasında karşılaşılan problemler ve tüm gözlem sonuçları) kullanılır. 
Tasarım aşamasında oluşturulan içerik ve konular, etkinlikler, alıştırmalar, zamanlama, sınıf düzeni, 
materyaller ve ölçme-değerlendirme araçları tekrar gözden geçirilerek gerekli iyileştirme ve 
düzeltmeler yapılır. 

UYGULAMA: Uygulama aşamasında, öğretmen (eğitmen) kılavuz kitabı veya materyali 
(interaktif de olabilir) ve öğrenci (öğrenen) kılavuzu (aynı şekilde interaktif olabilir) geliştirilir ve 
uygulanır. Geliştirilmiş olan tasarımın nasıl uygulanacağı konusunda eğitmenlere yol göstermek ve 
eğitime katılacak olanlara da bu eğitimde neleri nasıl yapacaklarına dair yardımcı olmak amaçtır.  

Eğitmen kılavuzunda; eğitim stratejisi ve modeli, hedef davranışlar (eğitime katılanlardan, 
eğitimden sonra kazanmalarını beklediğimiz davranışlar), içerik ve konular, etkinlikler, alıştırmalar, 
materyaller, ölçme-değerlendirme araçları, süre, sınıf düzeni yer alır. En önemlisi de tüm bunların 
nasıl uygulanacağı anlatılır ve uygulaması yapılır. 

Öğrenci kılavuzunda, kendilerinden beklenen hedef davranışlar, eğitimin amacı, içerik ve 
konular, eğitimde neler yapacakları, kullanacakları araç ve materyaller, uygulayacakları 
değerlendirme araçları anlatılır ve uygulanır. 

Bu aşamada artık sınıfa inilir. Gerek sınıf eğitimi, gerek saha eğitimi, gerekse web tabanlı 
bir öğretim olsun. Uygulama yapılarak sonucunda özellikle aşağıdaki sorular irdelenir; 

Ne işe yaradı / ne işe yaramadı? 
Neleri değiştirmem gerekiyor? (Eklemeler ve çıkarmalar) 
Daha başka hangi etkinlikleri kullanabilirim veya hangi değerlendirmeleri yapabilirim?  
DEĞERLENDİRME: Öğretim tasarımının verimliliği ve etkililiğini ölçmek için 

oluşturulan bir değerlendirme sürecidir. Değerlendirme iki bölümden oluşur; şekillendirici ya da 
biçimlendirici olarak tanımlanan ADDIE tasarımının her aşamasında gerçekleştirilen ara 
değerlendirmeler ve diğeri de özet değerlendirme olarak adlandırılan sürecin sonunda 
gerçekleştirilen ve ADDIE tasarımının bir bütün olarak değerlendirildiği bölümdür.  

Dil Öğreniminde ADDIE 
Karşımıza Öğretim Sistemi Modeli olarak çıkan ADDIE’yi esas aldığımızda gerek 

geleneksel, gerekse modern yöntemlerin etkili bir şekilde kullanılabileceğini görmekteyiz. Bunun 
en büyük nedeni ise bu modelin öğrenci merkezli olmasıdır. Daha önce farklı dillere ve farklı 
kültürlere vurgu yapmıştık, özellikle konu yabancı dil öğrenimi olduğunda kısa sürede başarılı 
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sonuçlar alınması için öğrenci merkezleri öğretim modellerinin esas alınması bir ihtiyaçtır. Bu 
ihtiyacı karşılamak adına ADDIE esas alınarak farklı kültürdeki insanları karma yöntemlerle dil 
öğretimi gerçekleştirebiliriz. 

Hazırlayacağımız yabancı dil öğretimi müfredatını ADDIE modelini esas alıp, analiz ile 
başlarsak, süreç içerisindeki karılaşacağımız zorlukları daha önceden tespit ederek önlemler alabilir 
ve müfredatımızı buna göre şekillendirebiliriz. Örneğin anadili Çince olan bir öğrenci ile anadili 
Rusça olan bir öğrenci için hazırlayacağımız müfredat farklılık gösterecektir. Bu farklılıkları da 
ancak yapacağımız analiz çalışmaları sonucunda elde edebiliriz. 

Öğrenci merkezli bir öğretimi esas edindiğimizde yukarıda verdiğimiz örnekte de olduğu gibi 
tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme basamakları da farklılık gösterecektir. 

Sonuç 
Dil öğreniminde modern ve geleneksel olarak birçok yöntem ile karşılaşmaktayız. Başarılı 

bir yabancı dil öğrenimi hedeflediğimizde öğrenci merkezli hareket edilmesi gerektiğini ve bu 
nedenle öğrenci merkezli yöntemlerin kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Öğrenci merkezli 
tasarım modellerini esas aldığımızda günümüzde sıklıkla kullanılan ve oldukça başarılı bir model 
ola ADDIE modeli ile karşılaşmaktayız. Bu modeli esas alarak oluşturacağım bir öğretim 
sisteminde yukarıda belirttiğimiz yabancı dil öğretim modellerinden karma olarak faydana biliriz. 
Burada dikkat etmemiz gerek unsur doğru analizler yapıp, bunun neticesinde de doğru araçlar 
kullanmamızdır. 
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New economic, social-political and cultural changes in Kazakhstan and the official current 

language policy aiming at trilingualism demonstrate that the role of education within our society is 
very important. For the years of Independence the educational system of the country has been 
reorganized and restructured, i.e. it has undergone considerable changes, and it is obvious that 
people who are professionally engaged in the process of educating younger generations should be 
very sensitive and perceptive to these positive advancements adopting innovative developments. 
This context with its expectations and outcomes also significantly affects the system of foreign 
language education since it is the main instrument of successful activity of people in modern 
polycultural and multilingual society. Under such conditions foreign language teaching is both 
decisive and challenging because teachers whose duties and responsibilities increase significantly 
have to constantly adapt to a new educational environment, which is inseparable from information 
technologies, multimedia and Internet technologies, and to the needs of their students. The purpose 
of this article is thus to discuss the main teachers' concerns about the current state of foreign 
language learning, its peculiarities and prospects.  

Key words: language reform, educational process, technological development, source of 
knowledge, TEFL, Internet-based language learning 

 
For the years of Independence of Kazakhstan, the world has suffered several changes both 

good and bad. In this period of great global political and economic instability, rising inequality and 
social unrest, the role of education within society has never been more important, but never more 
vulnerable. However, despite of people arguments, the world has changed for the better. We see 
mostly positive changes in our lives and in the world at large. It is because of the science, 
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technology, and the Internet. These factors play very important roles. Advances in information 
technology (IT) have changed our life-style. Whether we are looking at how education has changed, 
or how education has changed us, we understand that change affects us all. As teachers, students or 
community members, we all come face-to-face with change, often on a daily basis. The Internet has 
become a technology as ordinary as the telephone or television. It is quite impossible to imagine our 
lives without technologies now, even the remote regions of Kazakhstan have the access to the 
Internet. Technological developments have made life easier for teachers and students. Use of 
computer and the Internet is a part of the student's daily activity. Nevertheless, there are other 
aspects of these developments. How do we, teachers, adopt and adapt to change? How can 
technologies be better used to help us teach, and to help students learn? How do we sustain and 
manage change?  

One of the most extraordinary changes of the current situation in Kazakhstan is the way of 
communication. Kazakhstan has the great advantage in comparison with many other countries 
because of the knowledge of three languages: Kazakh as the state language, Russian as the language 
of interethnic communication, English as the language of intercultural communication. The chief 
foreign language at school, English is the aim of language policy of our country. In the Address to 
the People of Kazakhstan of January, 10, 2018 [1], the President of the Republic Nursultan 
Nazarbayev prioritizes the development of languages and outlines the plans to promote the study of 
the Kazakh, Russian and English languages. More than 60 percent of the population speak Kazakh; 
the state language that 20 years ago was almost on the brink of extinction due to suppression from 
the Soviet authorities. The government promotes the study of the Russian language and other 
languages of more than 130 ethnic groups in the nation. There is hope that English will be spoken 
by 20 percent of the population freely by 2020. 

Nowadays it is urgent to discuss, what to teach and how to teach the English language. It is 
necessary to formulate its actual and realistic aims and tasks taking into account the objective, 
social and professional needs of future specialists in our country. The students of any subject, any 
discipline must learn the English language. The way English is taught in our schools, colleges and 
universities today is largely responsible for the future of the country. 

Language reform awareness is a notion that refers to the fact that people must be convinced of 
its rightness. The degree of the public's 'language reform awareness' is dependent on the general 
socio-political importance of linguistic matters. The most important reason of choosing the English 
language is educational in the broadest sense. The dominant view is that a person is more likely to 
be in touch with the latest thinking and research in a subject by learning English. English is the 
medium of transmission a great deal of the world’s knowledge and the language of a global 
education and access to knowledge. This process is accompanied by significant changes in 
educational theory and practice of the educational process. In the Message of the President of the 
Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev "Building the Future Together" education and training in 
the XXI century are identified as the main priorities of the state policy, in particular, he points out: 
"Qualitative education should be the basis for industrialization and innovative development of 
Kazakhstan. We are obliged to provide a new level of development of university education and 
science" [2].  

Now trilingualism is being implemented in Kazakhstan from primary school. Teachers of 
English share with professional colleagues abroad an important mission. Our day-to-day work 
touches the education of thousands of children and adults. The number and quality of teachers who 
will be able to teach these three languages will increase if adequate support is given to a language-
teaching policy. New generation of trained and skillful English teachers is an urgent need for 
Kazakhstan. 

The process of changes in education of Kazakhstan needs time, governmental and 
international support. Nowadays the main goal of education is to give knowledge to students 
equipping them with the wide range of 21st century skills and competences required in the global 
economy, develop skills of a global citizen. Education has become a global and a multipurpose 
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social service. The future of Kazakhstan will significantly depend on the initiative and intention of 
teachers to implement innovations, to use new technologies, methodologies. 

Teachers have expressed ‘deep concerns’ about the current state of language learning. It is 
obvious that teaching languages broadens cultural understanding and confidence, improves literacy 
and prepares students for the world of work. However, there are many problems for 
language teachers that make their profession more complicated than it has to be. This does not mean 
that everyone should avoid being a teacher of languages. There are also substantial benefits and 
rewards for those who decide that they want a career in teaching. The truth is that every job has its 
own unique set of challenges. Teaching is no different. Teachers go through three stages when they 
start teaching: adequacy, mastery and impact awareness of the effect of their teaching on the 
students. However, teaching would be easier if some of problems could be resolved. Part of what 
makes teaching a challenging career is the diversity of the students that we teach. Every student is 
unique having his/her own background, needs, and learning styles. Teachers have to adapt their 
instruction to each individual student’s strengths and weaknesses. Each learner has individual 
needs. Teachers’ responsibilities have increased significantly. It seems that every year teachers are 
asked to do more and more. Teachers should never forget that students deserve the same 
consideration as children when it comes to their individual personalities and learning needs. As 
educators, we know there are the visual, auditory, kinesthetic and tactile preferences of our learners. 
This is best achieved by planning a wide range of activities affording opportunities for a range of 
learning styles. For kinesthetic learners, we should incorporate hand actions, body movement and 
mime into your teaching. Visual learners will benefit greatly with the inclusion of storyboards, 
flashcards and video. For those with an auditory preference, we should try utilizing songs in the 
learning—this is a great way to learn some idiomatic language. We are teaching a living, breathing 
language that’s one of the highest attainments of humanity. As a teacher we are to be punctual and 
well-prepared and keep our lessons moving at a good pace.  

Many teachers have a common complaint that negative habits of students become grave due 
to the use of technology. The belief that Google is always there, has made students disorganized and 
impatient. They just want to copy and paste the information, so that they can finish the assignment. 
Going to the college library, searching for information from books or even online library facilities 
seems to be a daunting task for students. Teachers have expressed concern that not many students 
are productively utilizing technology for their growth. Technological developments like high tech 
watches, mini cameras and similar equipment have become great sources to cheat in exams without 
being caught. SMS or text messaging has become a favorite pastime of many students. Students are 
seen playing with their cell phone, iPhones day and night, very often between lectures.  

Being ever connected to the online world has resulted in lack of focus and concentration in 
academics and to some extent in extracurricular activities. It is certainly not possible to read a 
difficult subject and at the same time, chat with a friend, and remain logged in on Facebook. These 
obvious distractions have eroded the sense of mental focus, peace and concentration ability from 
students' life. Video gaming, for instance, has become the greatest distraction for students. Reading 
seems to be a lost hobby in this age. While there is a plentiful of information in the form of free e-
books available on the Internet, anyone who likes reading will agree that reading a book online and 
reading a printed form of book certainly has some prominent differences. Since assignments are 
mostly done online, students are losing their handwriting skills. It is understandable that in this age 
of computers, there is hardly any requirement of handwriting skills but still, a good handwriting is 
an integral part of learning. It improves our eye-to-hand coordination, makes us more focused and 
gives us an opportunity to express ourselves, more profoundly. Writing skills also convey deeper 
aspects about our personality like our organizational abilities and ability to express our ideas in a 
refined manner. Certainly, typing on a keyboard does not impair creativity in writing (in fact they 
are useful, as using a backspace, one can easily change previous sentences).  

Teachers have reported that students who sincerely complete their research projects by 
referring to the information available on the Internet are able to develop good analytical and 
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research skills. By referring to a large number of resources, a serious student utilizes his or her 
common sense and judgment skills to choose the best material and use it as an advantage to 
complete the project. New information technologies, multimedia and Internet technologies are used 
to improve the quality of education because of improving the access to resources and services, as 
well as remote knowledge and mutual experience exchange. In traditional classrooms, a textbook 
was often the only source of knowledge available. Today's classrooms have an infinite number of 
knowledge sources available through the Internet. The new technologies provide opportunities for 
creating learning environments that extend the possibilities of “old” technologies - books, 
blackboards. Technologies do not guarantee effective learning. Inappropriate uses of technology 
can hinder learning. Everyone knows how much time students can waste surfing the Internet. The 
Internet is now one of the most important sources of information for students.  

Much has been written about the use of Internet technologies. Internet activities vary 
considerably. Websites cover a wide variety of topics and interests including health, entertainment, 
news and sports. A number of websites were created especially for English learners and contain 
exercises in grammar, vocabulary, writing, or reading. With the help of many websites, we can 
develop the linguistic intelligence. It gives us opportunity to write, listen and speak. Video can be 
used in a variety of instructional settings, as ways of presenting content and providing illustration 
for concepts. There are a number of good reasons to use video. Video combines visual and audio 
stimuli, it is accessible to those who have not yet learned to read and write well, and provides 
context for learning. As for teaching English as a foreign language (TEFL), video has the added 
benefit of providing real language and cultural information. Video can be controlled (stopped, 
paused, repeated), and it can be presented to a group of students, to individuals. It allows learners to 
see facial expressions and body language at the same time as they hear the stress, intonation, and 
rhythms of the language. Many excellent videos present real language. Students can hear the 
genuine language. These videos include movies, television programs, and news broadcasts; they can 
provide a realistic view of culture. The use of authentic videos is challenging. Often they do not 
provide the best means of explaining complex concepts or practicing particular grammar or writing 
skills. It takes time for the teacher to preview and select authentic videos and then to prepare 
activities for learners. Videotaped interviews and situational role-plays are a very good way to 
provide natural, authentic linguistic exchanges that include also paralinguistic information. They 
can be used to show conventional gestures and other cultural features, for example, appropriate 
social distance, eye contact, and the like. They are very useful when prepared without a complete 
script, although partial scripts might be helpful. When students watch the videotaped materials, they 
should note certain behaviors and conventional linguistic expressions. 

Learning a foreign language is not an easy thing. It is a long and slow process that takes a lot 
of time and patience. Reading books in the original, listening to the BBC news, communicating 
with the English-speaking people will help a lot. When learning a foreign language you learn the 
culture and history of the native speakers. Over the past several decades, studies have been made to 
analyze the relationship between technology and foreign language learning. The role of computers 
in language teaching has changed significantly in the last 30 years. Technological and pedagogical 
developments now allow us to more fully integrate computer technology into the language learning 
process. Practice and confidence are cornerstones in learning a foreign language. Internet-based 
language learning provides learners opportunities to practice with confidence. They use Skype, 
chat, and instant messengers, including Google Talk, Trillian, Pidgin, and Rediff, to improve their 
speaking and comprehension skills by talking with native speakers of the language they are 
learning. Similarly, Twitter and Facebook can be helpful in learning a foreign language. Language 
teachers should update their skills with training on the use of technology, including computers, 
multimedia, and smart boards in the language-learning classroom. 

There are three principal views at teaching a language: 
- The structural view treats language as a system of structurally related elements. Cognitive 

method. 
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- The functional view sees language as a vehicle to express a certain function. Communicative 
method. 

- The interactive view sees language as a vehicle for the creation and maintenance of social 
relations. 

Cognitive approach introduces the four principle language skills: listening, speaking, reading, 
and writing. The teaching of grammar consists of a process of training the rules, which make the 
students correctly express their opinion, understand the remarks, which are addressed to them, 
and analyze the texts, which they read. The objective is that by the time they leave college, the pupil 
controls the tools of the language, which are vocabulary, grammar and orthography, are able to 
read, understand and write texts in various contexts. 

Communicative language teaching emphasizes the interaction of both the means and the 
ultimate goal of learning a language. This acquisition-focused approach consists of three stages: 
aural comprehension, early speech production, and speech activities, all fostering natural language 
acquisition. Pairing of students into small groups to practice newly acquired structures becomes the 
major focus. Now the classroom becomes more student-centered with the teachers allowing 
students to output the language more often on their own. One basic aspect to improve classroom 
practice is simple: to allow the teacher to identify and reflect about the aspects in their practice that 
need change. Teachers should be directly involved in defining priorities about what are their real 
problems and able to select appropriate solutions. It is also important to analyze the consequences 
of teachers' attitudes. “The essence of Communicative language teaching is the engagement of 
learners in communication to allow them to develop their communicative competence [3,7]. 

Objectives should include giving greater priority to the skills and attributes required for life 
and work in the 21st century – including skills in communicating, creating, using technologies, 
working in teams and problem solving – and developing students’ deep understandings of 
essential disciplinary concepts and principles and their ability to apply these understandings to 
complex, engaging real-world problems. 

In conclusion, it is important to point out that education is strongest in those societies which 
value and support their teachers and in which the morale of teachers is high. The first challenge is 
to raise the status of teaching as a career choice, to attract more able people into teaching and to 
develop teaching as a knowledge-based profession. Attracting the best and brightest school 
leavers to teaching is only a first step. We must also work to understand the nature of expert 
teaching and use this understanding to shape initial teacher education programs, coaching and 
mentoring arrangements, ongoing professional development including rigorous teacher education 
courses and well-developed processes for defining and recognizing advanced teaching expertise.  
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Цель данной статьи заключается в сравнении двух систем оценивания, таких как «сдал» 
и «не сдал» и традиционной буквенной системы оценок, которые применяются в различных 
высших учебных заведениях. В статье предлагается рассмотрение психологических 
аспектов, которые могут повлиять на студентов из-за оценок. При анализе с помощью 
сравнения двух систем, было выявлено, что система «сдал» или «не сдал» приводит к 
хорошему настроению и самочувствию студентов, их сплоченности в группе и, в общем, 
обучению лучше. Особое внимание уделяется на то, что как традиционная система 
оценивания по буквенным эквивалентам влияет на психологическое состояние и здоровье, 
настроение и интересы студентов, в то время как буквенные оценки, которые имеют свое 
процентное соотношение, воздействуют на академическое успевание.  

Ключевые слова: традиционная система, обучение, GPA, предметы 

Introduction 
Today some students can be influenced psychologically due to grades. Therefore, as students’ 

learning and health are more important aspects grading system in most universities, colleges and 
schools should be in the appropriate organization to fit students. For example, it is believed that 
there is hard approach for freshmen and students who just entered to colleges or universities 
because they need to do simultaneously both, to take care of them, and to try to get quality 
knowledge. This is, mostly, about students who are in far distance from their home and parents; 
about students who went to another city or even another country due to lack of universities where 
they could get high-quality knowledge which they might not find in their countries. Indeed, 
universities and colleges where given knowledge and material is quality and difficult have heavy 
workload and require studying hard. That is why it is important to consider that when students have 
a big amount of work and hard studying they can have stress and pressure, which is eventually can 
reflect on their health and psychology negatively in young years. Since students’ learning is graded, 
and if learning managed hard, the importance of grading system should be taken into account as the 
influencing aspect on students’ psychology and physical health. The aim of this paper is to identify 
what kind of psychological aspects students can face because of the grades, and argue that a pass 
and fail grading system results in students having a better mood, better group cohesion, and overall 
better learning. This essay will first analyze how traditional letter grading can affect students’ 
psychological condition and health, mood and interests before considering the effect of pass and fail 
grading system on students’ academic performance and social cooperation with others.  

Background information  
Academic grading which is commonly used at colleges and universities today is different and 

classified into two groups such as traditional and alternative grading. For example, traditional 
system includes numerical percentage scores which can be converted into letter grades, in other 
words into five-interval grading (A, B, C, D or F), and then according to this Grade Point Average 
(GPA) is calculate; while alternative system indicates types of grading such as Narrative grading, 
written transcripts and Pass and Fail grading system. Narrative grading is described as an alternative 
type of grading in which method such as writing comments about students’ achievement is used.  
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Even though, generally, grade shows students’ performance and achievement, also they can 
represent the progress and skills reached by students. Likewise, as educational researchers from 
University of Cumbria in UK, Bloxham and Boyd, state that there are different assessment 
procedures and tasks which are graded so that to watch students’ progress and observe how they 
could develop given module or program. Grades will be considered further according to their 
importance and pedagogical purpose. Practical book, written by skilled and dedicated educator 
Timothy Quinn, suggests that grading is necessary because of three reasons. Firstly, parents are 
provided with information about students’ study; secondly, grades can motivate students to study 
better; and, finally, students can get feedback from teacher on their work from teacher 
simultaneously and use it for further assignments. So, here we can see grades as motivators. 
Moreover, Quinn argues that positive grades can be useful so that to motivate students with good 
grades to keep getting better marks and continue to study in the same way or even better; while bad 
grades can punish students.  

Furthermore, there is one more point needs to be considered that it is believed that single 
number or letter cannot provide enough information about student’s academic performance and 
learning process in whole. However, according to one of the theories suggested by American 
academic Menand, grades can be considered as a sieving mechanism for employers and universities 
to select and sort out students.  

Compare and contrast traditional letter grading and Pass and Fail grading.  
There are some differences between traditional and alternative grading systems will be 

discussed in this paragraph. First of all, students with traditional letter grades may have more stress, 
worrying and competition between each other; while pass and fail graded students have better mood 
and group cohesion. In comparison with pass and fail graded students five-interval letter graded 
students can face more stress and pressure when they aim to get good grades because, obviously, it 
is hard to get better grade if some subjects require hard working and a lot of work. Indeed, being 
stressed and having pressure, caused by becoming overworked, affect students’ overall 
psychological condition, especially, nervous system as they can be irritated and anxious. If students 
know that particular percentage or grade they reached is enough to get pass and transfer to the next 
year of study they would have less stress and competition with other students. Consequently, it is 
commonly believed that because of lack of stress and tension students have more positive mood and 
they may have more willing to study.  

It can negatively affect student’s psychological condition and health overall, so it is bad for 
students to experience distress. Firstly, it can cause a big range of physical symptoms such as 
headaches, stomach upset, losing of appetite, pain in different parts of body such as neck and chest, 
and also it leads to problems with sleep, insomnia. So, having stress and pressure leads to poor 
health. However, fear of grades gets students to work harder, therefore even though in this situation 
we can say that stress can have some benefits in students learning. Consequently, because of 
today’s modern world is stressful as a whole, and students at universities and schools face still 
stress, stress-management programs to manage and cope with stress need to be developed. There are 
great opportunities stated by educational research and it is recommended to combine lectures, 
discussion groups where students can get just narrative feedback on their work instead of grades.  

Moreover, most of students can be afraid of taking difficult classes but which they like and 
interested in because of avoiding bad marks that can also affect their average point (GPA). While 
students, who are graded by a pass and fail system, can easily take courses, focus on enjoying the 
class and less worry about grades. Furthermore, when students learn subjects for their own 
competition among classmates would be reduced and interaction between students may be 
improved. Another point of considering grades as motivators is that trying to get better grade can 
cause competition among students. Therefore, compared to traditional 5-interval grading pass-fail 
grading system may decrease the stress and pressure, and can increase group cohesion among 
medical students of 1st and 2nd years of study.  
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Pass and fail graded students have benefits finding more free time they can use for personal 
interests as students can feel free and do what they want and interested in. Since competition among 
classmates reduced more time will be spent on personal activities and extracurricular interests, also 
collaborative work in groups such as different events conducted by students in student life.  

Moreover, extrinsic motivation is shown when students are trying to get only better marks, 
situation where student should either pass or fail can be associated with intrinsic motivation and 
these young people can develop collaborative learning in groups and friends. All of this leads to 
manage time properly and improve self-regulation, students can learn to act by themselves without 
someone’s help. After developing self-regulation students’ learning would be improved itself.  

Another option that is pass and fail system can be adopted on certain subjects within 
curriculum, in other words, non-major subjects. Even though, it is recommended to change grading 
form letter grades to pass/fail during the first two years of study in universities with heavy workload 
for students in order to improve psychological well-being and satisfaction among students wherein 
without any influencing their performance. It is believed that students spend the first years of study 
to adapt to their new surrounding and places, and thus, also stress and pressure caused by necessity 
to get better mark which requires a lot of effort will affect them to feel more freely.  

Conclusion  
In terms of pass and fail grading system students might feel safer and trying new things, 

moreover, they may have more willing to take academic risks such as decide to take up difficult 
courses without thinking about how their grades will be, they will focus on better learning and 
getting more skills in that subject. As different studies show grading can affect students’ motivation, 
preference to study and eventually, academic performance. However, as it was stated and analyzed 
above in research, we need also letter grading in sorting out students for universities and employers. 
Therefore, traditional letter grading system cannot be totally replaced with the pass and fail system; 
there should be combination of those systems such as first two years of study need to be pass and 
fail system, then after adopting and managing successfully material and knowledge, we can transfer 
to the traditional letter grading which is eventually converted to General Point Average. Finally, at 
the end of studying GPA indication might be very helpful as sieving mechanism which makes it 
easier to select students. Analyzing and discussing the topic of grading system seem to be 
significant and have some implications for society as students are important members of society 
too, after getting quality knowledge they will become skilled workers which the society needs.  
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We know that there are four types of common writing around the world. The Kazakh people 

have been developing and using four types of writing. In the article it is said that the problem of 
Kazakh people writing in the Turkic world is one of the most complicated and the history of it is 
deep, and has begun to be stated in a scientific way. Compared to the big and small countries with 
smaller inscriptions on the earth, the Kazakh people's writing is characterized by its unique 
development and types of writing. The first writing of Kazakh people in alphabetical system in the 
Soviet era was not discussed at all. It is said that the Kazakh people did not have written language 
or it was gained on the halfway and was amongst late developed countries- which was a result of 
dependency on another one. We are developing country in the globalizing world since we are 
independent and have been looking for what we’ve lost and resurrecting.  

Key words: the Old Turkic, alphabet, Kazakh people, resurrecting, writing. 
 
Егеменді ел болғаннан бері өр Алтай мен қарт Каспийдің аралығын мекен еткен ұлы 

бабаларымыздың қолданған жазулары жайлы саяси да ғылыми негіздерде көпшілік зиялы 
қауымға паш етілуде. Әрбір өркениетті елдердің мақтан ететін жазба әдеби мұралары тәрізді 
Қазақ халқының да айтарлықтай әдеби жазба мұралары жеткілікті. Атажұрт топырағында 
тамырын тереңге жайған шырмалаң жазуымыздың тарихы әлі де болса күрмеулі және 
күрделі екендігін осындайда айта кеткен жөн. Қазақ жазуының түпкі негізі, қайнар көзі 
архидеректемелер мен этногенез тұрғысынан алғанда қола дәуірден, одан кейінгі кезеңдегі 
сақ, үйсін, қаңлы, ғұн тайпаларынан бастау алатынындығы ғылыми жиылыстарда аз 
айтылып жүрген жоқ. Сонымен қатар әліпби жүйесінде ең алғаш көне түркі дәуірінде 
ұйысқан ортақ жазу қалыптастырып, одан кейінгі кезеңдерде де қандай қиыншылдықтарға 
қарамастан әртүрлі әліпбилерді меңгеріп, ұлтымыздың мәдени қазына қорын толықтырып, 
мәңгілік ел, дана да әз, қайсар халық екендігімізді әлемге сан мәрте дәлелдеп, бүгінгі күнге 
дейін бабалардан қалған жазба мұраларымызды қастерлеп дәріптеумен келеміз.  

Жалпы қоғамда тұрмыс қажеттілігі алуан түрлі болып келеді. Ол уақыт пен кеңістікке, 
алыс-жақындыққа қарамай-ақ адамдар арасындағы тілдесуді, қарым-қатынас жасауды қажет 
етеді. Алыстағы адамдармен хабарласу, кейінгі ұрпаққа аса маңызды жайларды жеткізу, 
өсиет айту, жыр үлгілерін ұрпаққа жеткізу т.б. осы сияқты қажеттіліктер жазудың шығуына 
себеп болғаны белгілі. Жазу дегеніміз – адамның ой-пікірін, сөзін қашыққа және ұзақ 
замандарға жеткізетін материалдардың сызба таңбалар жүйесі. Ол адамдардың кеңістік пен 
уақытқа тәуелді болмай-ақ, өмірдің барлық саласында бір-бірімен емін-еркін тілдесуіне 
мүмкіндік беретіндігі және адам баласының ұлы табыстарының бірі екендігі ғылымда 
айтылған. 

Коммунистік идеологияның дәуірлеп тұрған шағында орыс тілші ғалымдары Кеңес 
үкіметі халықтарын жазуы ертеден бар халықтар (старописьменные народы), жазуы кеш 
пайда болған халықтар (младописьменные народы) және жазусыз халықтар (безписьменные 
народы) деп 3 топқа бөліп, бізді әуелі жазусыз халықтар тобына жатқызды. Кейінірек, 
мұның тым өрескел қиянат екенін аңғарып, жазуы кеш пайда болған халықтар қатарына 
қосты. Бірақ бұл да теріс пікір еді. Біз жазуы ертеден бар халықтар қатарында екенімізді 
жақсы білеміз. Ата-бабаларымыз бергі замандағы араб, одан әрідегі көне түркі жазуын 
айтпағанда, жазудың ең қарапайым түрі пиктографиялық жазуын да, сондай-ақ 
идеографиялық жазуын да пайдаланған. Оның айғағы – қазақ жерінің әр қиырындағы 
жартастарға қашалған, балбалдар мен зират басындағы тастарға бедерленген жазу түрлері. 
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Жазудың бұл түрі Орталық Азия, Қазақстан жерінде ұзақ сақталып, оның символдық 
нұсқалары келе-келе көне түркі және қазақтың ен-таңбаларына да айналған. “Қазақтың ру-
таңбалары мен ен-таңбаларын идеограмма (идеографиялық жазу нұсқасы) деп түсінсек – 
мұндағы заттың бейне мен ұғымның, таңба мен оның аталуында байланыс бар екендігін 
аңғару қиын емес” [1]. 

Тілші ғалым Жағыппар Мұсаұлы жалпы жазуға қатысты біршама ой-пікірін білдірген 
болатын. Ол жазудың бүгіні мен өткеніне былай деп баға берген: «Біз бүгінде жүз, мыңдаған 
жыл бұрын жазылған мұраларды оқып мағлұмат ала аламыз. Мәселен, осыдан шамамен 2500 
жыл бұрын қалыптасқан руника жазуымен (мүмкін одан әрі) жазылған Күлтегін, Білге қаған, 
Тоныкөк т.б. ескерткіштерін де оқи аламыз. Тіпті ғалымдар 5-6 мың жыл бұрын жазылған 
ежелгі Шумер, көне Мысыр заманынан қалған жазбаларды да зерттеп оқып, халық игілігіне 
айналдырғаны белгілі. Бұл жазудың кеңістік пен уақытқа тәуелсіз екендігін айғақтайды» 
дейді [2]. 

Қазір біз пайдаланып жүрген жазуды әріптік-дыбыстық жазу дейміз. Мұнда әр дыбыс 
жеке таңбаланып, қағазға, тасқа т.б. тегіс бетке жазылады. Бұл жақсы жетілген әрі ең оңай 
әдіс. Бірақ жазудың бұл түрі бірден пайда бола қойған жоқ. 

Жазудың ең алғашқы нұсқалары өте ерте замандарда қалыптасқаны біздерге аян. 
Мыңдаған жылдар бойы жазу жүйелері дамып жетілумен қатар, оның принциптері де өзгеріп 
отырды. Жазу қатынас құралы ретінде қолданылған суреттер мен шартты белгілерден бастау 
алады. Екінші сөзбен айтқанда, жазу жоқ кезде өз ойын басқаларға жеткізу үшін адамдар 
әуелде заттың өзін пайдаланған. Мысалы, кеткен бағытын көрсету үшін жолға бұтақ 
тастаған, садақ оғын ағашқа бекітіп қойған немесе ағаш діңіне т.б. әртүрлі белгілер салған. 
Сөйтіп әр жерде мекен еткен ру-тайпа жазудың алғашқы түпкі негіздерін өз түсінік 
танымдары бойынша қалыптастырып қолдана бастаған. Мұндай қарым-қатынас қазіргі күнге 
дейін жалғасын тауып келеді. Мысалы: ертеде үндістер соғысатынын хабарлау үшін жау 
жаққа айбалта (томогавк) жіберіп, оны олар қолына алса, соғысуға дайын екенін білдіргені. 
Ал екі жақтың өкілі бір түтікпен темекі тартса, татулық орнағаны. Сол сияқты славяндар 
татулық белгісі ретінде нан мен тұз ұсынатын болған. Қазір де ақ ту көтеру – соғыс әрекетін 
тоқтату нышаны. Міне, осы сияқты нышан-белгілерді көптеп келтіруге болады. Әрбір ру-
тайпа өзінің жеміс-жидектерін, балық аулайтын, мал бағатын жерлерін, территорияларын 
таңбамен белгілеп, кейінірек заңдық күші бар мөр таңбасына айналдырған. Адамдар аң 
аулайтын, мал бағатын жерлеріне аң аулау әдістерін, жабайы малдарды ұстау тәсілдерін 
таңба, суреттер арқылы белгілеген. Тәңірге табыну орындары да, табынатын тәңірлері мен 
пірлері де сипатталатын. Сөйтіп келе-келе таңбалардың қатары молайып, қолдану өрісі 
кеңейіп күрделене түскен. Жазу жүйесі, міне, осылардан бастау алады.  

Жазу жүйесі таңбалардың жиынтығынан тұрады. Ол таңбалар не тұтас хабарды, не 
сөзді, не буынды, не дыбысты белгілейді. Әрбір жазбаша таңбаның графикалық формасы, 
белгілі бір мағынасы болады. Таңбалардың мағынасына қарай жазу пиктографиялық 
(суретті), идеографиялық, буын (силлабикалық), дыбыстық не әріптік жазу болып төрт 
түрге бөлінеді. Қазақ халқы осы 4 жазуды да қабылдап, жазу тарихына құнды да маңызды 
мәдени мұраларды қалдыра білген. Осының ішінде дыбыстық не әріптік жазу түріне 
жататын қазақ халқының да алғашқы әліпбиі болып саналатын көне түркі руника жазуына 
біршама тоқтала кетелік.  

Көне түркілер өркениетінің V-IX-ғасырлардағы руникалық жазба мұралары жайлы 
алғашқы деректер ХІІІ-ғасырдың ІІ-жартысында хатқа түскенімен, оның құпиясы ғылым 
әлемінде ХІХ-ғасырдың аяғына қарай жарияланды. Бұл жазба ескерткіштер – өзіне дейінгі 
және өзінен кейінгі түркі халықтарының мәдениеті мен тарихын, тілі мен әдебиетін, тұрмыс-
тіршілігі мен өмірін, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін баян ететін асыл қазына және қазіргі 
түркі тілдеріне ортақ тілдік материал ретінде ең құнды дереккөз болып саналады. Рунолг 
ғалым А.С.Аманжоловтың көне түркі руника жазуының алғаш қолданылуын жоғарыда 
берілгеннен «мың жыл бұрын» артқа шегергені (А.Аманжолов, аталған еңбек,), М. 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

68 

Жолдасбековтың Ертіс жағалауы мен Бұлғын аймағы және Есік қорғаннан табылған 
ескерткіштердегі руника әрпімен жазылған сөздердің «б.э.д. VІІІ – б.э.д. IV-ғасырларында-ақ 
болғандығын дәлелдейді» дегені жазуымыздың тамыры тереңде жатқандығын аңғартады [3]. 
Ал, егер көне түркі әріптерінің, таңбаларының шығу тегі жайын ескерсек, онда тіліміздің 
тамыры одан да бетер тереңге тартатыны сөзсіз. 

Жазудың жазылу бағыты әр халықта, әр заманда әртүрлі болған. Мәселен, жапондар бір 
замандарда жоғарыдан төмен қарай және оңнан солға қарай да, солдан оңға қарай да жазып 
оқитын болса, қазір солдан оңға қарай жазады. Көне гректер оңнан солға қарай және солдан 
оңға қарай жазатын болған. Біздің ата-бабаларымыз, көне түркілер оңнан солға қарай жазған. 
Арабтар күні бүгінге дейін оңнан солға қарай жазып келеді. Қазіргі кезде түркі тілдері 
солдан оңға қарай жазады. Сонымен қатар жазудың дамуы екі бағытта жүрген екен: 1) сөздің 
грамматикалық тұлғасын сақтап жазу; 2) сөздің дыбыстық құрамын сақтап жазу. Әлем 
халықтарының басым көпшілігінің жазуы дамудың 2-ші жолымен өрістеді. Бұл жазудың 
негізі – фонематикалық фонография. Мұнда тіл дыбыстары таңбаланады. Сөз мағынасын 
ажыратуда дыбыстар әуенінің маңызы ерекше, яғни сөз мағынасын анықтауда фонеманың 
мәні зор. Сондықтан жақсы жетілген жазу жүйесінде фонематикалық принцип сақталуы 
керек.  

Дыбыстық не әріптік жазудың ең бастысы дауыссыздар мен дауысты дыбыстарды да 
таңбалайтын болды. Бұған себеп – араб тілінде сөз негізі тек дауыссыз дыбыстардан ғана 
тұрады. Ал грек тілінде олай емес, дауысты дыбыстардың таңбалануы грек тілінің 
ерекшелігінен туған еді. Сондықтан бұл жазу дыбыстық-әріптік жазу деп аталатын болды. 
Әріптік жазу буын жазуынан кейін пайда болып, таза күйінде алдымен консонатты 
дыбыстық жазу II мың жылдықтың II-жартысында пайда болған да, кейін вокалданған 
дыбыстық жазу дәуіріміздің I мың жылдығының басында біздің дәуірімізге дейін пайда 
болған. Әріп жазуы дүние жүзі мәдениетінің дамуына әсерін тигізді. Бұл ең қолайлы жазу 
болды. Бұл жазу үшін 20 мен 40 қа дейінгі таңба саны жеткілікті болды, ал буын жазуында 
таңба саны 40-тан 200-ге дейін жеткен.  

Көне түркі жазуы атанған жазуды ғалымдардың біразы фин-угор халықтарының жазуы, 
солардан қалған мұра деп тұжырымдады. Енді бір тобы кейбір таңбаларының сыртқы 
ұқсастығына қарап, бұл жазуды Герман халықтарының ескерткіші деп дәлелдеуге тырысты. 
Мәселен, Г.Байер руна жазуын кельт жазуы деп, Тихзен – гот жазуы, Ремюзе – үйсін, 
индогот, скандинавия елдерінің жазуы деп, Клопорт – грек жазуы деп, славян жазуы деп – 
Г.Спасский, фин жазуы деп – Ж.Аспелин, ал Г.Ксенофонтов якут жазуы деп жорамалдаған 
сан алуан пікірлер болғаны шындық. Бұл “құпия” жазудың ең алғаш сырын ашқан адам – 
Дания ғалымы Вильгельм Томсен екенін білеміз. Ол 1893-жылдың 15 желтоқсан айында бұл 
жазудың сырын ашты. Құпия жазу таңбаларының дыбыстық мағыналарын анықтап, жазудың 
оңнан солға қарай оқылатынын және Түркі тілінің мұрасы екенін дәлелдеді. Көп ұзамай-ақ, 
анығырақ айтсақ, 1894 жылдың қаңтарында атақты түріктанушы акад. В.В.Радлов көне түркі 
тілінде жазылған Күлтегін ескерткішінің тұңғыш аудармасын жасады. Сөйтіп құпия жазудың 
сыры көпшілікке мәлім болды. Бүгінде көне түркі жазба ескерткіштерін жинап зерттеу, оқу 
тәрізді жұмыстары – кең көлемде құлаш жайғандығы белгілі.  

Көне түркі жазба ескерткіштерінің кең тараған жерлері – Монғолияда Орхон, Сібірде 
Енисей өзендері бойы, Қазақстан мен Қырғыстан далалары мен тау шатқалдары, Талас, 
Сырдария, Ертіс өңірі, Алтай аймағы. Көне жазба нұсқалар алғаш табылған жер атына 
байланысты Енисей жазба ескерткіштері, Орхон жазба ескерткіштері, Талас жазба 
ескерткіштері деп топтастырылатыны бар. Қалай дегенмен де бұлар көне түркі жазба 
ескерткіштері болып табылады. Сонау көне заманда түркі тайпалары, атап айтқанда Керей, 
Найман, Қоңырат, Қият, Жалайыр, Меркіт, Үңгіт (уақ) т.б. тайпалар Орхон, Селеңгі, Енисей 
өзені аңғарларын жайлағаны тарихтан белгілі. Міне, сол кезде V-VIII-ғасырларда сөз болып 
отырған жазуды түркі тайпалары кең пайдаланған. 
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Аталмыш жазба нұсқалардың басым көпшілігі тасқа қашалған, біразы металл, 
күйдірген саз балшықтан жасалған заттарға, кейбіреулері ағаш, тері немесе сүйектен істелген 
бұйымдарға жазылған. Соған қарап, кейбір зерттеушілер көпке дейін көне түркі жазуы қатты 
заттарға қашап, ойып жазуға бейімделген, қағазға жазуға лайықталмаған деген пікірді 
ұстанып келді. Алайда, бұл пікірдің жансақ екені анықталды: 1906-жылы А.Стейн 
экспедициясы Шығыс Түркістандағы бір үңгірден көлемі бірнеше беттік кітап тапқан. Бұл 
шағын кітапша «Ырық битиг» деп аталады. Көне түркі жазуымен жазылған. Демек көне 
түркі жазуы қағазға түсіруге де тым қолайлы жазу болған. Бабаларымыз өзінің төл жазуымен 
кітап та жазған, озық үлгілі өзіндік мәдениеті бар мемлекет те құрған. Ендеше қазақ 
халқының әліпби жүйесіндегі алғашқы жазуы елімізге қай жағынан болмасын өте маңызды 
және аса құнды болып келеді. Сонымен қатар өзіне дейінгі жазулармен тарихи тұрғыдан 
ұштасып, өзінен кейінгі жазу түрлеріне негіз бола алған.  

Сонымен қазақ халқы бір басынан бірнеше жазу түрлерін өткерген. Мысалы, көне 
түркі руника жазуы мен көне ұйғыр жазуын былай қойғанда, ислам діні арқылы орныққан 
араб жазуы 1924 жылға дейін, А.Байтұрсыновтың араб емлесіндегі «Төте жазуы» 1929 
жылға дейін, 1940 жылға дейін латын жазуы болса, 1940 жылдан бүгінгі күнге дейін 
кириллицамен жазып келеміз. Мұндай өте қысқа да мүмкін емес мерзімде, яғни 16 жыл 
ішінде үш рет жазуымыздың өзгертілгені бізге сабақ болу керек. Осыған қатысты Елбасы бір 
сөзінде саяси күшпен, еріксіз қабылданған жазуға қарсы екендігін айта кеткен болатын. Ал 
енді осыны екінші бір қырынан байқап көрсек, ол – дүние жүзінде тап осындай күрделі жазу 
тарихы бар, 16 жыл ішінде 3 рет жазуы өзгертіліп, соны мойымай көтере де меңгере білген 
ұлы қазақ халқымен тең келер ешбір ел жоқ екенін мақтанышпен айтуымызға да болады. 
Егер түркі халықтарының жазуына арналған «Түркі полиграфиясы» жазылған күнде, соның 
ішінде ең күрделісі де маңыздысы болып қазақ жазу тарихы орын алатындығына еш күмәнім 
жоқ.  
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The article outlines the concept of the communicative-synergetic approach in the 
methodology of teaching the Russian language as a new scientific paradigm of trilingual education. 
Let us dwell specifically on the synergetic aspect, reflecting a new interdisciplinary synthesis, 
which ensures the implementation of the synergetic approach. 
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Истоки синергетики как новой парадигмы научного знания были заложены в теории 

общих систем Л.фон Берталанфи и его последователей, разработаших различные аспеты его 
теории общих систем. Считается, что на начало ХХIв. Сыормировалось три направления в 
синергетике: 1) Г.Хакеном в Германии, 2) И.Пригожиным в Бельгии и в России 
С.П.Курдюмовым, Е.Н.Князевой, Г.Г.Малинецким и др. 
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Ссинергетика, или теория самоорганизации, сегодня представляется одним из наиболее 
популярных и перспективных междисциплинарных подходов, и такой подход возможен и в 
гумани-тарных исследованиях при философской рефлексии и разработке принципов и 
методов предметного знания и при математическом моделировании[5,14], Методика как 
наука рассматривается нами как диссипативная структура- (от лат.слова dissipation-
рассеянность, растворение), как открытая система, когда устойчивое состояние, 
возникающее в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) энергии, 
которая поступает извне. Диссипативная система иногда называется ещё стационарной 
открытой системой или неравновесной открытой системой. Человек в процессе познания 
рассматривается как диссипативная структура, который может существовать лишь при 
условии постоянного обмена веществом, энергией и информацией со средой.(С.В.Кайдаков), 
поэтому синергетический подход будет способствовать осознанию самостоятельности 
теории и методики трёхъязычного образования. В ней исследуются общие закономерности и 
принципы самоорганизации в открытых сложных системах, в том числе и в социальных. В 
философском энциклопедическом словаре суть синергетической методологии раскрывается 
при анализе системы образования как сложной самоорганизующейся системы. И таковой в 
первую очередь являются основные субъекты образовательной системы: обучающий 
преподаватель и изучающий методику студент и магистрант, способный самостоятельно 
усваивать знания и применять их на практике . 

Синергетический подход исследовался в РФ на базе Института прикладной математики 
им. М.В.Келдыша. Анализируя проблемы общественного развития мирового сообщества и 
России, нового мировоззрения, идеологии, прогноза развития мира, Г.Г.Малинецкий 
утверждает: «Синергетический подход предполагает и глубокое предметное знание, и 
моделирование, и философскую рефлексию[4,7]. Как и в России, в Республике Казахстан 
процессы самоорганизации проявляются в хаотичном росте негосударственных учебных 
заведений, продолжающейся приватизации вузов и ряда других не всегда положительных 
явлений в системе образования.  

Ключевые понятия синергетики, например, диссипативная структура, хаос, 
рассматривались ранее как негативное явление, а в новую эпоху было использовано Л.фон 
Берталанфи, И. Пригожиным, Курдюмовым С.П. и их последователями в качестве 
предвестника обновления и нового порядка, дающего синергетический эффект. Наша 
концепция синергетического подхода обоснована в результате адаптации нашей авторской 
интегральной технологии обучения филологическим курсам к теории конструктивизма, 
синергетически конструируемого мира С.П.Курдюмова и Е.Н.Князевой. Вслед за 
Е.Н. Князевой синергетику считаем наследницей кибернетики и постнеклассической 
парадигмой знания. Кибернетические истоки конструктивизма она видит в системной теории 
и теории кибернетики Х.фон Фёрстера[1,43].  

Для понимания и осознания студентами и магистрантами теории констуктивизма к 
окружающей действительности, то есть к природному и социальному миру мы излагаем 
новую концепцию для методики русского языка в условиях трёхъязычного образования 
частично в традиционных терминах деятельности, созидания. Но, употребляя термин 
«конструктиный», вкладываем новый смысл для осознания роли внимания к своему 
внутреннему миру, внимания ко временным и пространственным особенностям бытия 

Каким должен быть Учитель ХХI века, когда наука и технологии бурно развиваются? 
Требования к личности учителя ХХI века изложены во втором разделе.Вслед за 
Е.Н.Князевой хотим подчеркнуть, что в первую очередь жизненно важно изменение 
мышления общества «в направлении нелинейности, осознания глобальных ценностей, 
конструктивизма, партнёрства и солидарности с универсумом и сложными структурами в 
нём…»[6]. Будущее этого мира можно спрогнозировать и конструировать, опираясь на 
синергетику. Окружающий человека мир, природный и социальный, рассматривается в ней 
(синергетике) как сложная нелинейная система[5,43]. При этом важно, что «в рамках 
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конструктивного подхода претерпевают изменения этические принципы человеческой 
деятельности , но не в проскрипции, в назидательном ключе. Этик в этом смысле не имеет 
ничего общего с поощрением и наказанием, с указанием «что я должен делать?» Человек, 
как субъект познания и конструктурирующей деятельности, решает сам, что он может 
делать, что желательно осуществить, исходя из его целей и ценностей, и с пониманием 
глубочайшей ответственности за грядущий результат, за становящееся целое»[5,35]  

Умение организовать управление знаниями (конструирование личности будущего 
учителя) со стороны преподавателя методики начинается с создания условий обучения, 
психологически комфортных ситуаций профессионального общения, сотрудничества в 
выполнении самостоятельных и проектных заданий совместно с педагогом и с 
сокурсниками, которые могут привести к повышению мотивации в профессиональной 
деятельности, к уверенности в благородстве и уникальности работы учителя-словесника и, 
наконец, к самоорганизации личности. Поэтому так важен принцип ответственности в 
формировании рефлексивной компетентности студента. Конструирование будущего 
обязательно осуществляется с определённой целью. Е.Н. Князева считает, что констуктивизм 
служит тому, «что субъект хочет установить контроль над тем, что он воспринимает, что 
элиминировать какие-либо отклонения или возмущения от предпочитаемого целевого 
состояния, от структуры аттрактора (см.с.40). Контроль создание, конструирование модели. 
В данном случае это модель трёхъязычной личности учителя-филолога. В синергетике 
разрабатываются новые математические модели, например, высшего образования. 
Профессор Е.А.Солодова рассмматривает образовательный процесс по иерархическим 
уровням: высший уровень – процесс послекризисного становления высшего образования, 
отвечающего новым социально-экономическим условиям и вызовам времени; уровень 
средний предполагал оценку качества. По Е.А.Солодовой, «…Одной из актуальных моделей 
является модель нижнего иерархического уровня, описывающая собственно процесс 
обучения, процесс усвоения знаний обучаемым»[5,158]. 

Для синергетики важным свойством сложной нелинейной, или диссипативной, 
структуры является пространственно-временная обусловленность процессов обучения, 
определение научных основ для начального этапа обучения языку, базового, 
профессионально-ориентированного и собственно профессионального русского в вузе. На 
каждом из указанных этапов обучения, как мы уже отмечали, будут своеобразными 
лингвистическая основа изучаемого языкового материала, будут изменяться психология 
учащегося с возрастом, будут быстро меняться и появляться научные и технологические 
новации, если преподаватель и студенты будут работать в сотрудничестве, в одном 
темпомире, как говорит Е.Н.Князева, что было учтено в учебнике. Пространственную 
обусловленность, помимо государственного заказа и всей ситуации образования в мире, надо 
понимать как необходимое условие для усвоения знаний дома и в учебном заведении. 

Сложные взаимодействия лингвистики с педагогикой, возрастной психологией, 
особенностями мышления, памяти и в целом характера человека, темперамента и других 
особенностей личности обучающихся, обусловили возможность применения результатов 
синергетических исследований, в том числе и в методике обучения языкам. 

Синергетический подход в структуре теории и технологии языкового образования был 
обоснована и реализована в процессе интеграции когнитивно-коммуникативного, 
компетентностного, социокультурного, и информационно-технологического принципов. 

Коммуникативный подход как составной компонент нашей методологии предполагает 
активную взаимосвязь преподавателя, с одной стороны, ученика и студента, с другой, т.е. 
обучающийся наравне с преподавателем принимает участие в учебном процессе.  

Главной функцией языковой среды является коммуникативная функция, 
ориентированная на обеспечение актуализации речевой деятельности студентов и 
магистрантов, включение их во взаимодействие с носителями языка. Совершенствование и 
углубление лингвистических знаний, полученных в школе на языковых занятиях в вузе по 
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русскому языку послужит основой всестороннего, углубленного усвоения 
профессиональных знаний. Дисциплины лингвистического цикла, реализуя принцип 
гуманизации общества, способствуют воспитанию уважения к своему языку и языкам других 
народов. На языковых занятиях решаются задачи по развитию коммуникативных 
способностей и воспитания общечеловеческих нравственных качеств комплексно благодаря 
усвоению духовных ценностей двух/трёх народов.  

Наиболее эффективно конструктивный подход ранее был реализован в США и описан в 
теории управления знаниями. Истоки теории управления знаниями в значительной степени 
восходят к исследованиям американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи. 
Творчество этого ведущего представителя прагматизма оказало сильное влияние на систему 
образования в США. Он считал, что человек может управлять постоянно изменяющейся 
действительностью, состоящей из разнообразных событий благодаря интеллекту. Д. Дьюи 
различает разум и интеллект: во- первых, разум помогает человеку овладевать «объектами 
или постигает их, находясь как бы вне мира вещей, физических и социальных», а во- вторых, 
интеллект позволяет человеку занять позицию «участника, взаимодействующего с другими 
вещами и познающего их в соответствии с определенными правилами». Поэтому 
интеллектуальный человек в процессе опытно-экспериментальной работы может управлять 
постоянно изменяющейся действительностью, состоящей из разнообразных событий [8]. 
Современные представители концепции управления изменениями, например Эмили Лоусон 
и Колин Прайс, считают, что залогом успеха является следование нескольким простым 
принципам[9] и соблюдение четырёх условий, необходимых для изменения, точнее 
формирования мировоззрения учащихся (сотрудников), понимающих вызовы XXI в., во-
первых, это цель, в которую следует верить, во-вторых, необходимо разработать систему 
закрепления навыков, в-третьих, сформировать навыки, необходимые для проведения 
преобразований, в-четвёртых, каждый учитель, стремящийся к преобразованиям должен 
уметь показать личный пример. Методика обучения языкам и лингвистическим дисциплинам 
должна развиваться для обеспечения подготовки в будущем конкурентоспособного человека, 
гибкого, адекватно реагирующего на требования быстро меняющегося мира. 

Остановимся на возможной взаимосвязи разделов учебника и самоорганизации 
обучающейся личности . Новые синергетические принципы представлены в разделе III 
«Методика и технология изучения разделов русского языка». Мы остановились на целевой 
модели языковой (трёхъязычной) личности, концентрическом принципе координации 
лексико-тематического материала, а также принципе и методах циклического усвоения 
теории ( правил) русского языка.  

Под новыми условиями обучения, соответствующими вызовам информационной эпохи, 
мы понимаем не только наличие интернета и др. технических средств в школе, но и 
компетентность учителя, его умение а) повышать мотивацию к совместной деятельности, б) 
умение организовывать коллективную учебную деятельность в группе, в классе, в) создавать 
психологическую атмосферу интереса к новой информации и г) к результатам, полученным 
совместными усилиями, при применении знаний. 

Описанные в данном 1 разделе подходы, принципы и организационные формы, то есть 
все неизменные в дидактике положения, усваиваемые из теории, приводят к накоплению 
фактов для усвоения при применении неизменных управляющих параметров. Этот процесс 
накопления знаний и недостаточная осознанность можно назвать бифуркацией. 
Неустойчивость диссипативной структуры, проще говоря способность или неспособность к 
самостоятельному решению поставленных учебных задач в СРС и СРСП зависит от 
параметров порядка. Вблизи этих критических точек нелинейной системы при 
формировании личности, под воздействием незначительных воздействий, прежде всего 
осознания параметров порядка, происходит процесс, который называют флуктуацией. С 
применением аттракторов, слуховых и зрительных образов, для решения целей, может из 
хаоса появиться новое качество. Этот переход часто характеризуют как процесс 
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возникновения порядка из хаоса. В.П. Милованов [6] считает, что мозг человека работает как 
генератор катастроф, непрерывно производя бифуркацию фазовых портретов. Структура 
учебника, в первом разделе которого представлена теория методики, во втором – материал, 
нацеливающий студента на самоконструирование личности будущего учителя, способного к 
организации соизучения и сотрудничества, мотивации к профессиональной деятельности и в 
третьем разделе требуется выполнение самостоятельных, проектных заданий по разделам 
русского языка в форме педагогической игры и защиты минипроектов. Наши рекомендации, 
основанные на выводах их наблюдений и педагогического эксперимента оказались 
соответствующими правилам нелинейного синтеза, предложенным Е.Н. Князевой [6,121], 
что является важнейшим аргументом в пользу тезиса, который начал отстаивать академик 
А.В. Текучёв о самостоятельности методики как научного направления в системе 
гуманитарных наук. В докладе будет представлена модель учебника с анализом реализации 
синергетических принципов и методов, дающих эффект, когда целое является большим , чем 
сумма его частей. 
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At the present time, in the modern educational space, there have been trends towards the 
revival of classical education, Latin is an integral part of modern university humanities education. 
Practice has shown that the study of ancient languages develops a linguistic outlook, promotes the 
understanding of the diverse connections of ancient languages with modern languages, introduces 
into the world of comparative-historical linguistics, for which the linguistic facts of classical 
languages having a centuries-old continuous written tradition that is represented by multi-genre 
literature are extremely important. The course of the Latin language has a rich cultural content and 
contributes to the humanization of university education and contributes to the formation of 
profound and versatile knowledge, intellectual potential of students in unity with the development 
of their personality. Latin phraseology is a unique material for the retrospective characterization of 
the linguistic and cultural situation of the depicted era. The fund of winged aphorisms, words and 
expressions has historically changed, but there is a certain composition of Latin aphorisms and 
winged expressions associated with the ancient mythology, literature and culture of ancient Greece 
and Rome. The culturological aspect of the teaching of the Latin language activates students' 
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interest in the study of the Latin language, develops intersubject connections, promotes a holistic 
perception of the culture of Ancient Rome, forms an adequate understanding of the role of language 
in the history of culture. 

Key words: classical education, humanization of education, culturological component, 
antiquit 

 
В настоящее время на современном образовательном пространстве наметились 

тенденции к возрождению классического образования, латинский язык неотъемлемой частью 
современного университетского гуманитарного образования. Практика показала, что 
изучение древних языков развивает лингвистический кругозор, способствует пониманию 
многообразных связей древних языков с современными языками, вводит в мир 
сравнительно-исторического языкознания, для которого чрезвычайно важны языковые 
факты классических языков, имеющих многовековую непрерывную письменную традицию, 
которая представлена многожанровой литературой. Изучение латинского языка имеет не 
только практическое, но и большое общеобразовательное значение, что обусловлено 
своеобразной историей языка. На протяжении многих веков латинский язык был 
выражением европейской культуры, науки и образования. Именно латынь связывала в 
единое целое и формировала Европу.  

Курс латинского языка имеет богатое культурологическое содержание и способствует 
гуманизации университетского образования и способствует формированию глубоких и 
разносторонних знаний, интеллектуального потенциала студентов в единстве с развитием их 
личности. Воспитание мыслящего человека – основная цель гуманитаризации образования, и 
в ее решении роль латинского языка, на котором выражено все богатство европейского 
научного и культурного наследия трудно переоценить. Одним из возможных путей 
гуманистического и культурологического влияния на личность учащегося на наш взгляд, 
может стать античная фразеология. К сожалению, познания студентов в области античной 
истории, культуры, мифологии крайне ограничены. Задача преподавателя латинского языка 
по возможности восполнить этот пробел.  

Крылатые афоризмы – своеобразный реликварий коллективного опыта народа, золотой 
фонд мировой и национальных культур. Это «готовые» формулировки жизненной мудрости, 
емкие обозначения типов, характеров и положений, выражения различных видов 
человеческих эмоций, мысли выдающихся философов, писателей, поэтов, государственных 
деятелей.  

Термин «афоризм» известен человечеству со времени появления труда Гиппократа «О 
лечении болезней». Именно Гиппократ впервые употребил этот термин. Однако этот термин 
имел медицинское значение и использовался в этом смысле довольно продолжительное 
время. Только в XVI веке понятие афоризм приобретает политико-моралистический характер 
и начинает отождествляться не с фиксацией медицинских понятий, а с отражением неких 
философских истин. Об огромном интересе к афористике, свидетельствует тот факт, что в 
период с 1550 года по 1660 во Франции было опубликовано более 60 книг афоризмов. В 
западноевропейской филологической традиции прошлого века начинается активное 
изучение явления афористики. Внимание исследователей к данным единицам языка 
неудивительно: крылатые выражения выступает показателем как принадлежности 
к определенной социальной группе, так и средством национально-культурной 
идентификации [1,5]. Крылатые слова и афоризмы, восходящие к античной риторике, 
получили лексикографическое описание лишь во 2-й половине XIX в. (G. Bьchmann 1864, И. 
Редников 1883, С.В. Максимов 1891, М.И. Михельсон 1894, И.Е. Тимошенко 1897 и др.) и 
длительное время оставались объектом изучения литературоведов, историков и философов. 
Понимание корпуса устойчивых афористических фраз как особой подсистемой языка, а 
афористики как самостоятельной области знаний о языке со своими специфическими 
единицами впервые рассматривалось в лингвистической науке в 1970-х г.г. при 
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лингвострановедческом описании русского языка. Этому во многом способствовали 
экстралингвистические факторы: активизация употребления крылатых выражений в 
современной литературе, СМИ и рекламе; потребности современных лингвистических 
теорий (анализ текста и интертекстуальности, теория стереотипов и клише, концепция 
национальной картины мира и т.д.) и практики (составление современных словарей, 
лингвострановедение, перевод и т.д.) [2].  

Традиционно к афоризмам относят изречения (определенного автора и анонимного 
происхождения), в которых сжато, емко и обобщено и нередко в аллегорической и 
высокохудожественной форме выражается законченная мысль поучительного или 
утвердительного характера, преимущественно общезначимой тематики, глубокого, 
существенного и вместе с тем часто остроумного или парадоксального содержания [3,538]. 
По своей природе афоризмы – это специфические по семантике и грамматической структуре 
высказывания, неоднотипные по происхождению, тематике и функционально-
стилистическим особенностям. Речевая природа афоризма подтверждается и тем, что 
предложения-афоризмы не имеют синтаксической парадигмы, хотя модели, по которым 
построены афоризмы, повторяют в абсолютном большинстве случае модели свободных, 
переменных объединений слов. Однако у некоторых афоризмов, а именно у афоризмов, 
перешедших в разряд крылатых единиц, могут проявляться некоторые черты, присущие 
языковым единицам: 1) относительная устойчивость, которая ведет к вариативности; 2) 
моделируемость и серийность, которые указывают на существование фразеологической 
модели, способной порождать однотипные устойчивые образования, т.е. афоризмы, 
перешедшие в разряд крылатых единиц, способны служить моделями для порождения 
«фразеологических серий».  

Лексическая характеристика афоризмов и крылатых слов показывает, что 
рассматриваемые языковые единицы являются показателем исторического развития языка 
той или иной эпохи, они иллюстрируют процессы, происходящие и в обществе, и в языке, 
отражая ментальные изменения в духовной жизни народа.  

Фонд крылатых афоризмов, слов и выражений исторически изменяется, однако 
существует определенный состав латинских афоризмов и крылатых выражений, связанных с 
античной мифологией, литературой и культурой древней Греции и Рима. «Практически все 
достижения среди других народов Европы стали возможны потому, что они сумели 
приобщиться к духовному наследию античного мира, которое в эпоху Возрождения и 
Гуманизма было осознано как основа европейской цивилизации. С тех пор вся европейская 
культура строилась как диалог с античностью, в котором каждая последующая эпоха задает 
вопросы и находит ответы, обращаясь к ее нетленным ценностям» [4,189]. Латинская 
афористика положила начало европейской интеллектуальной традиции, составляя 
существенную часть культурного арсенала любого образованного человека. 

Элементы античности (слова, мотивы, образы) проникали в русскую культуру еще в 
допетровское время. При Петре I сближение России с Западной Европой шло в основном 
через переводную литературу, которая была важнейшим проводником влияния иностранных 
языков, в частности латинского и греческого на складывающуюся систему русского 
национального языка. К началу XVIII в. в России классический элемент входил в культуру 
преимущественно верхов духовного сословия, которое в академиях и семинариях 
приобщалось к античной культуре из первоисточников. Лучшие представители русской 
литературы XVIII в., такие как Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир, Фонвизин, Крылов, 
отлично знали классические языки и античность: античная история, литература были для них 
богатейшим источником образов, идей, символики. В эту эпоху античные элементы 
органически проникают во все сферы русской культурной жизни. Латинский язык на 
протяжении всего XVIII в. был языком науки, юриспруденции, медицины, дипломатических 
отношений, языком преподавания и ученых диспутов.  
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В XIX веке воспринимаются «античные» традиции предшествовавшего столетия в 
«искусстве подражания древним». Культ античной поэзии звучит в поэзии А.Н.Майкова, 
А.А.Фета, А.А.Дельвига, В.А.Жуковского, в шедеврах А.С.Пушкина 30-х годов, который 
стал самым совершенным эллинистом и латинистом русской поэзии. 

Знание античного материала в русском образованном обществе начала XIX в. шло, как 
правило, не только от чтения античных авторов в подлиннике. Проводником античности в 
России этого периода стал французский классицизм. Знание классических языков в русском 
обществе этого периода было явлением редким и считалось приметой речи образованных 
людей. Несмотря на то, что античная номенклатура в начале XIX в. проникала в русскую 
литературу во французском оформлении, а знание античных языков в русском обществе 
было редким явлением, тем не менее, в этот период прослеживается усвоение русским 
языком греко-латинской лексики и фразеологии. Наряду с именами собственными и 
отдельными ассимилированными в русском языке словами, восходящими к античной 
мифологии, получает широкое распространение латинская лексика и фразеология, 
употреблявшаяся, как правило, на языке источника: alma mater, alter ego, do ut des и т.д. 

Изречения древнеримских поэтов и философов, благодаря своей лаконичности и 
образности, часто использовались в качестве эпиграфов в художественных и научных 
текстах. Основная масса характерных для XIX века иноязычных вкраплений на латинском 
языке, употреблявшихся в русском языке без перевода, стала узуальной в литературной 
письменной речи именно в XIX веке. В произведениях русских писателей латинские 
афоризмы использовались и со стилистической установкой – для социальной характеристики 
литературных героев.  

Афористика в целом, и латинская в частности, востребована в культуре, языке и 
ментальности любого народа как краткое и достаточно простое, общепонятное изложение 
глубоких философских истин. В наши дни латинские афоризмы активно используются 
(причем в исконной форме) в юридической, художественной литературе, публицистике, 
рекламе и разговорной речи. Латинские афоризмы гармонично вплетаются в языковой фонд 
различных лингво-культурных сообществ и воспринимаются современниками не как 
застывшее во времени явление, а живой «артефакт» современной культуры. Они оказали 
глубокое воздействие на формирование системы духовных ценностей народов Европы. 

Таким образом, задачу преподавания латыни следует рассматривать в качестве 
инструментария, необходимого для достижения не только языковой, но и 
экстралингвистической цели, которая заключается в приобщении студентов к ценностям 
европейской культуры вообще и, прежде всего, к достижениям античной цивилизации как 
основе последующего развития человечества. Организация работы по изучению 
общекультурных аспектов латинского языка и латинской афористики должна строиться 
таким образом, чтобы знания в основном приобретались в процессе самостоятельной 
познавательной деятельности, так как наибольшие возможности развития творческого 
потенциала осуществляются именно в процессе внеаудиторной работы. Культурологический 
аспект находит свое отражение в историко-литературных комментариях к фразеологическим 
единицам. Комментарий знакомит студентов с источником и авторской принадлежностью 
изречения (там, где возможно), историческими обстоятельствами его происхождения, 
характеристикой употребления. Таким образом, глубинный смысл изречений выявляется 
переводом и комментарием, что позволяет использовать их в соответствии с теми 
значениями, которые закреплены за ними в системе языка. Адекватность понимания 
фразеологической единицы способствует точности и выразительности использования ее в 
речи. Культурологический аспект преподавания латинского языка активизирует интерес 
студентов к изучению латинского языка, развивает межпредметные связи, способствует 
целостному восприятию культуры Древнего Рима, формирует адекватное понимание роли 
языка в истории культуры. 
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The possibility of using "situational scenarios" in teaching foreign languages as a methodical 

method aimed at the formation and development of cognitive, functional, linguistic, social-
educational competencies of trainees is considered in the article. The formation of such 
competences promotes, on the whole, the improvement of communicative and verbal skills and 
abilities. 

Key words: situational scenario, frame-script, competence, communicative and speech skills, 
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Существуют различные подходы к понятию «сценарий». Например, с точки зрения 

литературы «сценарий» — литературно-драматическое произведение, написанное как основа 
для постановки кино- или телефильма [1]; в когнитивной лингвистике «сценарий» 
рассматривается как некое лингвокультурное построение, модель фрагмента реальности, 
обладающая этнокультурной спецификой и культурной значимостью[2]. В когнитивной 
лингвистике «сценарий» часто встречается с термином «фрейм» (фрейм-сценарий) как 
модель абстрактного образа, минимально возможное описание сущности какого-либо 
объекта, явления, события, ситуации, процесса [3;4]. Использование термина «фрейм-
сценарий» в когнитивной лингвистике обусловлено в первую очередь тем, что стремительно 
возрастающие потоки языковой информации, представленные в виде электронных 
источников, требуют форсированного создания автоматизированных систем обработки 
больших текстовых массивов с целью извлечения из текстов семантической информации по 
заранее заданным параметрам. Системы распознавания фреймов, репрезентированных в 
текстах, существенно облегчают процесс извлечения семантической информации, из чего 
следует, что создание алгоритмов идентификации и формирования фреймов представляют 
собой одну из наиболее актуальных задач современной когнитивной лингвистики. 

В нашем понимании «ситуационные сценарии» как один из наиболее эффективных 
методических приемов обучения иностранному языку основаны на воспроизведении 
небольшой по временной длительности ситуации из современной повседневной жизни, 
жизни людей в историческом прошлом, либо ситуации из какого-либо художественного 
произведения. Для реализации таких ситуационных сценариев необходимо наличие 
нескольких участников, т.е. предпочтительной разговорной формой ситуационного сценария 
является «полилог». Полило́г (греч., букв. ’речь многих’) — разговор многих участников. 
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При этом предполагается, что роль говорящего переходит от одного лица к другому, в 
противном случае разговор превращается в монолог. Ошибочно полагать, что термин 
«диалог» предполагает наличие ровно двух участников (греческий префикс диа- ’через’ в 
слове диалог и греческое ди- ’два’ лишь внешне схожи). В связи с этим в диалоге, как и в 
полилоге, может участвовать любое число участников. «Полилог» собственно принято 
считать синонимом «диалога» (греч.dialogos – первоначальное значение – разговор между 
двумя лицами), т.е. словесным обменом между несколькими собеседниками. Возможность, 
которую открывает такое сопоставление в разговоре нескольких лиц, уже издавна заставляла 
писателей обращаться к диалогу как к особой форме развития философских или вообще 
отвлеченных по своей широкой значимости (моралистической и т.п.) тем. 

Основными целями проигрывания обучаемыми ситуационного сценария на занятиях 
иностранного языка являются формирование и развитие когнитивных, функциональных, 
лингвистических, социально-воспитательных компетенций (закрепление лексики и 
грамматики; ознакомление с культурными, географическими, политическими реалиями 
страны изучаемого языка, восприятие которых иногда преломляется в сравнении с реалиями 
своей страны). Ситуационные сценарии, основанные на художественных произведениях, 
помогают осознавать философские идеи, эстетического кредо писателя. Сформированность 
всех вышеперечисленных компетенций способствует в целом совершенствованию 
коммуникативно-речевых навыков и умений. 

Методика применения ситуационных сценариев может варьироваться в зависимости от 
степени активности группы, времени проведения на занятии (в начале, в середине или в 
конце). К примеру, можно предложить студентам предварительно прочитать текст сценария 
по ролям, объяснить сложные выражения, а затем сыграть сценку на память без опоры на 
текст, используя собственные имена участников. В отличие от диалогов в зарубежных 
учебных изданиях в предлагаемых нами ситуационных сценариях реализуется определенная 
опора на родной язык, что экономит время на понимание ситуации и концентрирует 
внимание на основных пунктах сюжета. Опора на родной язык осуществляется в таких 
формах, как: ремарки, объясняющие жестовую и фоновую характеристику происходящих 
действий; введение в сценарий переводчика или ведущих на двух языках и т.п. Сценарии тем 
самым ориентируют студентов на игру на публике, что помогает им раскрыть свою 
индивидуальность, посмотреть на свои действия со стороны, а в будущей профессии 
преподавателя иностранных языков они приобретают умения и навыки повышать 
мотивацию к изучению иностранного языка, активизируя процесс его усвоения. 

Рассмотрим, к примеру, два ситуационных сценария: I. «Les Parisiens visitent une 
maison de Haute Couture».  

Bonjour, Corinne ! 
Bonjour Eva ! Comment ça va ? ça va bien ! et toi ? 
Moi, comme ci comme ça ! ça va bien ! ça va mal ! Je te présente mes amis : C’est Hélène, 

Marie, Nathalie, Michèle, Catherine, Pauline.... 
Comment ça va Catherine ? 
Oh ! Ça va mal !  
Dommage !  
Je suis fatigée, excuse-moi ! 
Et si nous allons au défilé de la mode ? 
Oh, c’est très intéressant ! 
Allons-y ! D’accord, allons-y ! Avec plaisir ! 
Monitrice : Bonjour, messieurs-dames ! Vous allez voir le défilé de Chanel et de Lacroix ! 
La musique, s’il vous plaît ! 
Regarde cette jupe ! 
Quel costume, regarde ! 
Quelle chemise ! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Regarde cette robe ! 
Admirable ! 
C’est super ! 
C’est chic ! 
C’est admirable ! 
Magnifique ! 
Formidable! 
Bravo! Formidable ! Charmant !Super ! 
Vive la France ! (кланяются и уходят). 
В данном ситуационном сценарии могут принимать участие от 8 до 12 участников, т.е. 

практически вся группа, несколько участников при этом могут играть без слов роль моделей, 
дефилирующих по подиуму. В этом ситуационном сценарии продолжительность действия 
составляет всего лишь 6-10 минут, что способствует более динамичному развитию действия 
и поэтому более эффективному восприятию смыслового содержания текстового материала. 
Относительная краткость сценариев имеет больший эффект для запоминания новой лексики, 
так как в этом случае активнее используется кратковременная память обучаемых 
иностранному языку; студенты произносят и запоминают имена известных кутюрье, учатся 
связывать конкретнее эмоции в определенной ситуации с произносимыми восклицаниями, 
выражающими различные чувства (восхищение, огорчение, сожаление и т.п.), 
автоматизируют в речи выражения-клише («я устала», «жаль» и т.д.). Такие сценарии можно 
использовать на занятиях со студентами с любым уровнем владения французским языком.  

II. Ситуационный сценарий «Le RENARD» (Antoine de Saint-Exupéry « Le Petit 
Prince »)  

Moniteur 1.  
Здравствуйте, дамы-господа! Сейчас вы увидите отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Антуан де Сент-Экзюпери – великий французский писатель, 
известный своим гуманизмом и любовью к своей Родине. Многие из его произведений 
посвящены событиям второй мировой войны, ведь и он сам был военным пилотом. Аэропорт 
города Лиона носит его имя. Французский народ высоко чтит его память. 

Moniteur 2.  
Bonjour à tous ! Vous allez voir un extrait du conte « Petit prince » de Antoine de Saint-

Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry est un grand écrivain français connu pour son humanisme et 
l’amour pour sa Patrie. Beaucoup de ses oeuvres sont consacrées aux événements de la deuxième 
guerre mondiale. Il a été lui-même pilote de guerre. L’aéroport de Lyon porte son nom. Le peuple 
français honore beaucoup sa mémoire. 

Renard – Bonjour ! 
Petit Prince –Bonjour ! 
Renard – Je suis là (sous le pommier). 
Petit Prince –Qui es-tu ? Tu es bien joli. 
Renard – Je suis un renard. 
Petit Prince – Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. 
Renard –Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. 
Petit Prince – Ah ! Pardon. – Qu’est-ce que signifie «apprivoiser» ? 
Renard – Tu n’es pas d’ici. Que cherches-tu ? 
Petit Prince – Je cherche les hommes. Qu’est-ce que signifie «apprivoiser» ? 
Renard – Les hommes.... ? ils ont des fusils et ils chassent. C’est bien gênant ! Ils élèvent des 

poules. C’est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? 
Petit Prince –Non, je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie «apprivoiser» ? 
Renard – C’est une chose trop oubliée. Ça signifie « créer des liens ».... 
Petit Prince – Créer des liens ? 
Renard –Bien sûr. 
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Le petit prince. 
Ça, c’est très intéressant ! Et des poules ? 
Le petit prince. 
Rien n’est parfait ! Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. 

Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. 
Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. 

В ситуационном сценарии II студенты знакомятся с именем и творчеством великого 
писателя-гуманиста Антуана де Сент-Экзюпери. В сценарии задействованы четыре 
персонажа: двое ведущих и маленький принц с лисичкой. В случаях с небольшим 
количеством ролей группу можно разделить на 2-3 подгруппы, а после прослушивания 
нескольких вариантов одного и того же сценария предложить дискуссию на такие, например, 
темы как: «Основные идеи данного сценария» или «Что означает для вас дружба?».  

Опыт применения ситуационных сценариев в обучении иностранным языкам 
показывает необходимость предварительной работы с лексико-грамматическим материалом 
текстов. Особенно это важно для сценариев, основанных на художественных произведениях, 
в которых большее количество слов и выражений характеризуется дополнительной 
смысловой нагрузкой. Основные результаты методики «ситуационных сценариев»: 
позитивный настрой на активную деятельность; самовыражение в действиях и выражаемых 
эмоциях; умение слышать и слушать своих собеседников; обучение такту и вежливости, 
требуемых в данных ситуациях; закрепление умений и навыков грамматически правильно 
построенной речевой деятельности, ознакомление с реалиями страны изучаемого языка; 
умение работать в команде; ознакомление с навыками будущей профессиональной 
деятельности в качестве будущих преподавателей иностранного языка.  

Таким образом, «ситуационный сценарий» отличают: привязанность к теме (данного, 
предстоящего или прошедшего занятия) для закрепления тематической лексики и 
грамматики; введение и ознакомление с культурными, географическими, политическими 
реалиями страны изучаемого языка, иногда в сравнении с реалиями своей страны; 
относительная небольшая длительность сценария с целью эффективного использования 
кратковременной памяти обучаемых иностранному языку; задействованность как можно 
большего числа участников;  

В целом, сценарно-ситуативный подход при обучении иностранному языку 
способствует не только формированию когнитивных умений, но и коммуникативно-речевых 
навыков, а также развитию умений в области обучения в дальнейшей профессиональной 
деятельности.  
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The article presents a view on benefits of interactive methods as a form of innovative learning 
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Всегда весьма охотно представляемая картина учебного занятия, где в центре стоит 

обучающий и занятия направлены на изучение языковых явлений в виде грамматических 
правил и заучивания слов и словосочетаний с использованием перевода сменилась другой, 
где ведущая роль отводится обучающемуся, деятельность которого хоть и управляема 
учителем, но в большей степени зависит от его собственной активности, ответственности и 
мотивации. Сегодня занятие направлено на развитие у обучающихся различных 
компетенций, связанных с его потребностями в процессе усвоения языка, использованием 
различных стратегий, приобретенных им при изучении других языков. Не подлежит 
сомнению и тот факт, что здесь необходимы новые подходы. 

К методам, используемым в настоящее время как новые, относятся работа в группах 
(Teamarbeit), самостоятельная работа (проектная работа), создание сценариев, ролевая игра, 
квест, презентации, кооперативное обучение и другие виды работ с применением 
мультимедийных средств и новых технологий. 

При обучении иностранному языку преследуется цель развития у обучающихся 4-х 
видов компетенций, поскольку они не возникают спонтанно. Здесь требуется определенная 
большая работа как со стороны преподавателя так и самого обучающегося. При этом имеется 
в виду многообразное в плане содержания общее образование, компетенция постоянного 
самостоятельного изучения материала, стратегии практического применения приобретаемых 
знаний, а также «система ценностных ориентаций для того, чтобы когнитивные способности 
развились в действенные компетенции» (F.E. Weinert). 

Методы интерактивного обучения способствуют вовлечению обучающихся в процесс 
получения и активной переработки знаний. При интерактивном обучении, в основе которого 
лежит взаимодействие, происходит более активное взаимообогащение. Как считает Л.Н. 
Куликова, особенность этих методов заключается в эмоциональном, духовном единении 
участников, которые находятся в едином творческом пространстве. Эти методы 
характеризуются тем, что обучаемый и обучающий согласовывают средства для достижения 
поставленной цели. Это высокий уровень взаимопонимания, сопереживания и мотивации 
обучающегося. Проектная работа позволяет получить наиболее высокие результаты. 
Проекты дают возможность формировать систему знаний и развивать компетенции, 
самостоятельность, развивают логическое мышление, способность определить проблему и 
находить способы ее решения. Основная роль этого метода состоит в том, что он позволяет 
перейти от разного рода упражнений к более высокому уровню, когда обучающийся, 
получая информацию, перерабатывает ее и использует свой потенциал для достижения 
поставленной в проекте цели. Метод проектов способствует глубокому усвоению знаний, 
определенной степени самостоятельности, развивает научный подход при препарировании 
материала и полученной информации, а также способность работать в группе. Возьмем, к 
примеру, мини-проект для обучающихся с уровнем А1- А2. 
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Mini - Projekt 
Unterrichtsideen zum Thema „Winter in Almaty“ 

Winter in Almaty (Kasachstan) 
Wird es dieses Jahr Schnee geben? Werden wir zum Neujahr genug Schnee haben? Wird der 

Winter kalt? 
Das ist sehr wichtig für unser Land, besonders für Almaty, wo es wunderschöne Berge Alatau 

gibt , was uns herrliche Möglichkeiten für Erholung und Wintersport bietet. Die Touristen und 
Einwohner von Almaty lieben das Alatau Gebirge zu besuchen. Die Eisbahn „Medeo“ hoch in den 
Bergen und Schimbulak ziehen viele Besucher an. Die Touristen wollen Ski fahren und 
snowboarden, mit Schlitten von dem Berg herunterfahren. Die Seilbahn bringt sie hoch in die Berge 
herauf. 

Das Klima verändert sich und die Winter werden wärmer, es taut und es gibt oft nicht viel 
Schnee, aber in den Bergen liegt der Schnee und gerade das lässt die Wintersport – Fans sich freuen 
und streben hoch auf die Berge zu steigen. Sie werden mit der Gondel auf einen Berg 
hinaufgebracht. Neben dem fantastischen Ausblick gibt es hier auch die Vorfreude des Skifahrens. 

 

 
Fragen zum Text: 
Welche Sportarten sind im Winter besonders populär? 
Laufen Sie Schlittschuh? Fahren Sie Ski gern? Wie oft besuchen Sie „Medeo“? Was ist 

Schimbulak? 
Für die Stufe A1- A2 
1. Lesen Sie den Text und bestimmen Sie, welche Möglichkeiten es in Almaty für den 

Wintersport gibt. 
2. Wörter und Wortverbindungen 
1. Ski fahren, Schlittschuh laufen, snowboarden, Schlitten fahren, einen Schneemann bauen 

usw.  
2. Es schneit viel/wenig/nie/selten/ oft/… 
 Es ist kalt/ warm/ trüb/ sonnig/ wölkig/… 
 Es ist gut/ interessant/ gefährlich/ leicht/ schwer/… 
 Es ist super/ toll/ klasse/ schön/… 
3. Machen Sie zu zweit ein Satzpuzzle. 
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Schreiben Sie 5-6 Sätze mit den Wörtern aus dem Kasten. Zerschneiden Sie die Sätze und 
geben Sie sie einem anderen Paar. 

mit dem Bus fahren/ planen/in die Berge fahren 
früh abfahren/ umsteigen/ in die Gondel einsteigen 
die Seilbahn benutzen/ auf einen Berg bringen/ die schöne Aussicht bewundern 
Ski fahren/ snowboarden/ mit Kindern Schlitten fahren/ 
lustig sein/ Freude bringen/ Spass machen 
4.Grammatik: Präsens – Perfekt (Teamarbeit)
Die Lerner stellen einander Fragen. Sie arbeiten zu zweit. 
a) Besuchst du oft Medeo?
- Ja, ziemlich oft. 
- Bist du auch am vorigen Sonntag dort gewesen? 
- Ja, ich bin in Schimbulak Ski gefahren. Das war toll! 
- Ich wollte auch nach Schimbulak fahren, aber es ist mir leider nicht gelungen. 
- Schade, das Wetter war wunderschön! Viele Leute sind Ski gefahren und die mit den 

Kindern Schlitten gefahren. Jugendliche mögen snowboarden. Ja, das war wirklich schön! 
- Kein Wunder! Schimbulak ist sehr populär. Viele Touristen wollen ihn besuchen. 
5. Zick-Zack-Dialog.
Der Zick-Zack-Dialog ist eine Übung für mündliche Kommunikation im 

Fremdsprachenunterricht. Er ist gut geeignet für Diskurs-Routine- Übungen, besonders für die 
Sicherstellung des Verstehens und Einbeziehung in das Gespräch der wenig aktiven Lerner. Die 
Gruppe wird in zwei gleiche nach der Zahl der Teilnehmer geteilt. Der 1. Teilnehmer der ersten 
Gruppe beginnt das Gespräch, der1.Teilnehmer aus der zweiten Gruppe reagiert auf das Gesagte, 
dann der 2. Lerner aus der ersten Gruppe stellt die Frage und der 2. Lerner aus der zweiten Gruppe 
antwortet auf die Frage und so sprechen alle Lerner. Der Lehrer soll darauf aufpassen, dass niemand 
den Faden verliert und aus der Reihe ausfällt. 

6. Machen Sie Mind- Map „Medeo und Schimbulak“
7. Infotext „Wintertourismus in den Alpen“ DW 04.01. 2018
a) Video „Gut essen in 3000 Meter Höhe“
b) Glossar zum Text
c) Lückentext
d) Vergleichen Sie den Wintertourismus in den Alpen und im Alatau-Gebirge.
Produkt: Machen Sie 
a) eine Werbung oder
b) einen Poster zum Thema „Wintersport in Almaty“.
Проектная работа предлагается обычно к концу или началу работы над темой. В 

качестве конечного или промежуточного продукта могут быть рекламный плакат, буклет, 
постер. Презентация продукта позволяет увидеть и оценить, как глубоко продумана и 
усвоена тема или насколько хорошо обучающиеся владеют необходимыми компетенциями. 

При проектной работе целенаправленно используются материалы сети Интернет. У 
обучающихся формируются умения самостоятельно извлекать необходимую информацию, 
анализировать ее, умения видеть и решать возникающие проблемы. Здесь определенную 
роль играют большая информационная емкость, способствующая возрастанию 
самостоятельной работы, повышение познавательной активности обучающихся, усиление 
мотивации. 

Литература: 
1. Weinert, F.E./ Mandl, H (HG.): Psychologie der Erwachsenenbildung, - Göttingen, Bern, Toronto,

Seattle 1997 
2. Wintertourismus in den Alpen DW 04.01.2018
3. Ярмолинец Л.Г. Способы реализации интерактивных форм обучения в практике

преподавания иностранного языка. http: cyberleninka.ru 22.09.2016 
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Эффективность обучения иностранному языку определяется многими факторами, в том 
числе умением преподавателя пользоваться новыми, инновационными подходами в 
обучении. Так, одной из перспективных технологий на сегодняшний день считается 
фреймовый метод. Фрейм (в переводе с английского языка) – это сооружение, строение, 
скелет, остов, структура и т.д. Фрейм в обучении – это каркасная структура представления 
стереотипной учебной информации текста, содержащая слоты – пустые окна или строки 
(заполняемые текстом студентами), ключевые слова как связки между слотами и правила, 
задающие методику и условия проговаривания текста. 

 
В настоящее время, в связи с утверждением компетентностного подхода в системе 

высшего профессионального образования, происходят изменения в структуре и содержании 
образования, пересматриваются взгляды на то, как должен строиться учебный процесс. Как 
известно, в основе компетентного подхода лежит направленность содержания обучения на 
формирование комплекса компетенций, составляющих способность и готовность 
специалиста к профессиональной деятельности, также оптимизация процесса обучения на 
основе личностно-деятельностного подхода именно в учебно-воспитательном аспекте 
преподавательской деятельности. То есть, студент должен обладать коммуникативной 
компетенцией, умением общаться на иностранном языке, что не всегда происходит на 
практике[1:116]. 

Эффективность обучения иностранному языку определяется многими факторами, в том 
числе умением преподавателя пользоваться новыми, инновационными подходами в 
обучении. Так, одной из перспективных технологий на сегодняшний день считается 
фреймовый метод. Фрейм (в переводе с английского языка) – это сооружение, строение, 
скелет, остов, структура и т.д. Фрейм в обучении – это каркасная структура представления 
стереотипной учебной информации текста, содержащая слоты – пустые окна или строки 
(заполняемые текстом студентами), ключевые слова как связки между слотами и правила, 
задающие методику и условия проговаривания текста. 

Фрейм – центральное понятие когнитивной науки – науки о системах получения и 
переработки информации, механизмах мышления, об общих принципах, управляющих 
ментальными процессами. Применительно к обучению устной иноязычной речи термин 
«фрейм» служит для обозначения стереотипных ситуаций. При этом фреймы являются 
когнитивными единицами, определяющими внутренний каркас предложения. Согласно 
данному подходу, фрейм можно отнести к типовым схемам речевых ситуаций. Таким 
образом, понятие «фрейм» интерпретируется как фиксированный каркас. Можно выделить 
два основных вида фреймов: собственно-лингвистический, направленный на обучение чисто 
языковым навыкам и специальный, специфический, имеющий своей целью усвоение и 
закрепление навыков употребления специальной лексики[2:36]. 

Собственно-лингвистические фреймы-сценарии для объяснения выбора 
видовременных форм. Известно, что большое затруднение для изучающих иностранный 
язык представляют собой задания, где необходим выбор какого-либо языкового средства. 
Например, определенного/неопределенного артикля, простой или перфектной формы и т.д. 
Рассмотрим фреймы, представляющие собой динамичные языковые ситуации, которые 
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погружают обучающегося в языковой контекст, помогают ему быстро и лучше определиться 
в выборе правильного языкового средства. При работе с данными фреймами необходимо 
представить их в виде схем, картинок, убедившись, что имело место адекватное понимание 
коммуникативной ситуации. 

Специфические фреймы могут быть использованы в узком профессиональном 
направлении, например, фреймы-схемы для обучения химии, физики на иностранном языке. 
Схема должна содержать жесткие пункты-предписания, позволяющие разворачивать ответ 
по определенному алгоритму-сценарию. В схему укладываются формулировки многих 
законов и закономерностей и т.п. 

Работа с фреймом предполагает не традиционное представление учебного материала – 
грамматическое правило, изложенное в учебнике, практическое применение и закрепление 
на упражнениях, а наоборот – ситуация, взятая из живого языка, работа с примерами[3: 78].  

Многие исследователи предлагают в целях оптимизации обучения иностранному языку 
опираться также на принципы интерактивного подхода как разновидности личностно-
деятельностного подхода. В соответствии с интерактивным подходом при выборе методов и 
приемов обучения следует руководствоваться идеей сотрудничества. Учебный процесс 
строится таким образом, чтобы задания предполагали продуктивную совместную 
деятельность обучающихся, а общение в процессе выполнения этих заданий приближалось 
по своим характеристикам к процессу реальной коммуникации. 

Многие методисты представляют коммуникативную компетенцию в более сжатом 
виде, как комплекс из языковой, речевой, социокультурной и компенсаторной компетенции 
[4;136]. Языковая компетенция является аналогом лингвистической компетенции, 
представленной экспертами Совета Европы, а речевая – аналогом прагматической. 
Социокультурная компетенция рассматривается как совокупность социолингвистической, 
социокультурной и социальной компетенций. В целом можно утверждать, что цели и 
содержания обучения иностранному языку определяются на основе комплекса знаний 
(лингвистических и профессиональных), умений, качеств личности, которые обеспечивают 
межкультурное взаимодействие профессиональной сферы и включает нижеследующие 
аспекты. 

1. Личностный, который обеспечивает эффективное психологическое взаимодействие в 
ходе совместной деятельности, успешную организацию совместной деятельности, 
способность к самоорганизации и самосовершенствованию. 

2. Мотивационный, который означает желание потребности изучать и использовать 
иностранный язык в общении и в целях самообразования. 

3. Лингвистический, который предполагает владение языковыми средствами общения. 
4. Дискурсивный, который является основой способности к построению связанных и 

логических высказываний в соответствии с ситуацией и целью общения. 
5. Социокультурный, который рассматривается как умение и готовность познавать, 

понимать и принимать чужую культуру, учитывать специфику культуры других народов при 
установлении и поддержании межличностных контактов. 

6. Социолингвистический, который означает способность следовать принятым в 
культуре носителей иностранного языка нормам общения, учитывать культурные 
особенности при выборе средств общения и интерпретации воспринимаемых текстов. 

7. Профессиональный, который определяется на основе детализации представленных в 
государственных образовательных стандартах профессиональных и общекультурных 
компетенций, формируемых комплексом дисциплин включая иностранный язык. 

Одной из современных тенденций является комбинирование различных методов, 
выбираемых в соответствии с целями, содержанием и формами организации обучения. В 
последние годы разработаны методические концепции, предлагающие реализацию таких 
методов и технологий, как метод проектов, проблемное обучение с применением учебных 
дискуссий, игровая методика, метод кейсов и т.д. [5: 311]. 
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Также в настоящее время пристальное внимание уделяется разработке путей 
повышения эффективности самостоятельной деятельности обучающихся. Следует отметить, 
что интернет может служить эффективным средством организации самостоятельной 
деятельности, если: 

а) цели самостоятельной работы четко сформулированы; 
б) предусмотрены механизмы активизации интереса и мотивации обучающихся; 
в) задано общее направления поиска информации; 
г) указаны источники информации; 
д) определен тип речевого продукта учебной деятельности; 
е) предусмотрена самооценка обучающихся результатов своей деятельности.  
В реальной учебной ситуации уровень владения иностранным языком, мотивация, опыт 

работы с профессионально ориентированными текстами у разных студентов могут быть 
разными. Поэтому, с учетом различий между студентами, необходимо предусмотреть 
возможность выбора тем, проблем, текстов, приемов работы. 

Коммуникативные задания для профессионально ориентированного обучения должны: 
1) обеспечивать соотнесенность заданий с элементами профессиональной деятельности, за 
счет максимального приближения целей, условий, содержания общения к контексту 
профессиональной деятельности; 2) создавать условия для овладения, наряду с 
коммуникативной компетенцией, рядом компетенций, определяющих способность и 
готовность к творческому поиску, анализу, интерпретации, использованию информации, 
принятию решений в социальной и профессиональной сферах; 3) создавать условия для 
развития умений неподготовленной речи; 4) создавать условия для поэтапного и 
дифференцированного усвоения обучающимися различных компонентов компетенции в 
соответствии с принципом доступности и посильности; 5) акцентировать внимание 
обучающихся на цели деятельности; 6) ставить обучающихся перед необходимостью выбора 
наиболее эффективного способа достижения цели, акцентируя стратегический аспект 
деятельности; 7) обеспечивать преимущественное внимание обучающихся к содержанию 
общения; 8) актуализировать и совмещать усвоенные на предыдущих этапах приемы 
деятельности в целях системного и комплексного развития компетенции [6:25]. 

При разработке коммуникативных заданий важно акцентировать эмоционально-
ценностные, личностные, компоненты компетенции, способность к профессиональной 
рефлексии, эффективному социальному взаимодействию. Учитывая сказанное, полагаем 
целесообразным на данном этапе выделить следующие аспекты, важные при моделировании 
реальных профессиональных задач: 1) цель; 2) средства и источники; 3) противоречие; 4) 
трудности и риски. 

Важными компонентами содержания обучения являются семантические особенности 
языковых единиц, характерные для научного стиля речи, а также правила использования 
языкового материала при построении высказываний. 

Так как структура фрейма моделирует реальные ситуации деятельности в окружающем 
мире, что позволяет усилить действие механизма отражения действительности в сознании 
человека. В целях формирования лингвистической компетенции отбираются речевые 
единицы, иллюстрирующие использование лексических единиц и грамматических структур.  

Деятельностная методика (Гальперин, Ильясов) обучения иностранному языку имеет 
своей основой деятельностную концепцию учения, представленную теорией поэтапного 
формирования умственных действий. Данная методика предполагает обучение общению в 
единстве всех его функций: регулятивной, познавательной, ценностно-ориентированной и 
этикетной. Следует сформулировать некоторые принципы этой методики: 

- принцип необходимости логического мышления. Деятельностная методика 
ориентирована на понятийное, логическое мышление обучаемых. 

- принцип активности. При деятельностной методике активность обучаемого очевидна. 
Необходимость этого заложена в самом ее названии. Эта методика предусматривает 
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большую активность по предварительному овладению языковыми средствами и 
последующим овладением общением на основе имеющихся знаний, учений, навыков 
использования языковых средств речи. 

- принцип первичного овладения языковыми средствами. Этот принцип возник из того, 
что создатели деятельностной методики считают неверным обучения языковым средствам в 
процессе работы с содержанием сообщаемого. 

- принцип использования речекоммуникативных единиц. Создатели деятельностной 
методики выделили новую речекоммуникативную языковую единицу, что обусловило 
необходимость переосмыслить проблему языкового содержания обучения, прежде всего 
принципов отбора грамматического знания. 

Деятельностная методика обучения иностранному языку имеет свои специфические 
черты: 

1. Обучать навыкам оформления и умения работы с содержанием сообщаемого следует
отдельно. Для того чтобы обеспечить сознательное овладение языковыми средствами и 
обеспечение навыкам оформления, их необходимо формировать до того как будет иметь 
место обучения умениям работы с содержанием. 

2. В деятельностной методике имеет место разделение между предварительным
овладением языковыми средствами и последующим овладением общением на основе 
имеющихся знаний, умений, навыков использования языковых средств. 

3. Выделение того, что называется языковыми речекоммуникативными единицами. Так
как для полноценной коммуникации при обучении недостаточно только речевого статуса 
языковых единиц – речевой статус должен сочетаться со свободой их выбора, исходя из 
смысла сообщаемого, называется языковыми коммуникативными единицами. 

4. Использование условного перевода, при котором используется не только то, чем
ученики овладели, но и то, чему их обучают на данном этапе. 

Деятельностная методика позволяет формировать навыки выбора языковых средств 
речи, исходя не только из смысла сообщаемого, но и из умения построить логическую 
последовательность, предоставляет возможность построения системы грамматики по данной 
методике, используя речекоммуникативные единицы, также предполагает обильную речевую 
практику[7:266].  

Таким образом, компетентность не может быть изолирована от конкретных условий ее 
реализации, а также может проявляться в той или иной деятельности и при условии 
личностной заинтересованности человека в данном виде деятельности. Она тесно связывает 
одновременную мобилизацию знаний, умений и способов поведения в конкретных 
ситуациях. 

Формируемые компетентности обладают рядом характерных признаков: 
- они многофункциональны, поскольку могут реализоваться в повседневной жизни 

студента для решения различных проблем, также для исполнения социальных ролей; 
- они непредметны и междисциплинарны; 
- они обеспечивают дальнейшее интеллектуальное развитие студента его мышление, 

самооценка, саморефлексию; 
- они многомерны, то есть могут быть охарактеризованы с позиции развития 

умственных способностей студента и с позиции развития различных умений, включая 
интеллектуальные умения.  

Психологический аспект содержания профессионально ориентированного обучения 
представлен следующими компонентами: 

-навыки оперирования лексическим и грамматическим материалам; 
-умения идентификации и адекватного перевода профессиональных терминов и 

терминированных словосочетаний; 
-умения построения связных высказываний, корректно передающих смысл сообщения 

и реализующих коммуникативную интенцию автора; 
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-способность анализировать, усваивать и реализовывать особенности построения 
текстов в продуктивной устной и письменной речи и т.д.; 

К методологическому аспекту относятся способы познавательной деятельности как в 
области усвоения языка и культуры, так и связанные с использованием иностранного языка 
для получения профессионально значимой информации[8:256]. 

Итак: 
- использование фреймов способствует развитию языковой компетенции не только у 

изучающих иностранный язык на продвинутом уровне, но и у отстающих студентов; 
- фрейм развивает у человека способность строить логические цепочки концептов, 

согласно заданной модели, анализировать их и выражать свои мысли на иностранном языке; 
- фреймовый подход в обучении позволяет оптимизировать понимание 

(интерпретацию) текста и формирование высказывания; 
- преподаватель должен включать в разработку фрейма контекст говорящего и 

воспринимающего субъекта, чтобы максимально приблизить обучающегося к данному 
коммуникативному акту, сделать изучаемый язык «живым» [2:57]. 

Таким образом, применение фреймового подхода в обучении иностранному языку, 
лежащего в основе когнитивных методов обучения, приводит к интенсификации учебного 
процесса, обеспечивая эффективность обучения. 

В заключение отметим, что особенностью фреймового подхода является его 
антропоцентричность. Такой подход предполагает основной учебный материал сразу в том 
виде, в котором это наиболее удобно для человека, а значит, способен облегчить процесс его 
усвоения.  
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Learning a foreign language is a multifaceted process that caused the main goal – the 

development of personality, able and willing to engage in cross-cultural communication in the 
target language, and self-possessed him to improve in foreign language speech activity. The 
advantage of the introduction of Internet technology into the process of learning a foreign 
language at the moment has no doubt and does not require additional evidence. Over the last 
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decade it has been written a lot of work in our country, in which researchers reveal the positive 
impact of various forms of Internet communications – e-mail, chat, forums, web conferencing 
and webinars aimed at the formation of foreign language communicative competence of 
students. At the present stage of development of the social and cultural situation in Kazakhstan 
there has been a marked increase in interest in the study of foreign languages, which puts the 
specialists in the field of foreign language teaching task of authentic registration of foreign 
textbooks and teaching aids for foreign language competence for the formation of intercultural 
competence. 

Key words: internet, foreign language education, intercultural competence, education 
principles, authentic materials 

 
Қазіргі таңда жаңа дәуірде әлемдегі барлық елдер тығыз интеграциялық байланысқа 

түсуде. Осыған орай Елбасы ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында 
ʽʽАзаматтық татулық пен ұлтаралық келісім – біздің басты құндылығымыз. 
Көпұлтты еліміздегі татулық пен келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік 
эталон ретінде танылғанʼʼ делінген. Осы тұрғыда тұлғаның мәдениетаралық құзіреттілігін 
қалыптастыру шетел тілі пәнін оқыту үдерісіндегі негізгі мақсаттардың бірі болып отыр 
[1]. 

Шеттілдік білім беру әдістеесінде мәдениетаралық құзіреттілік ұғымын ғалымдар 
жан-жақты зерттеп, түрлі анықтамалар беруде (С.С.Кунанбаева, Г.В. Елизарова, И.С. 
Соловьева, Н.Е. Яковлева, Ю.Л. Вторушина, Н.М. Губина, Л.И. Гришева, Л.В. Цурикова, 
А.П. Садохин, Т.В. Ларина, М.В. Плеханова, Н.С. Тырхеева, М.Г. Корочкина, Т.Baumer), 
сонымен қатар құрылымдық ерекшеліктеріне назар аударылуда (Г.В. Елизарова, К.М. 
Ирисханова, А.П. Садохин, И.С. Соловьева, Н.М. Губина, М.В. Плеханова, Н.С. 
Тырхеева). 

Мәдениетаралық құзіреттілік дегеніміз тұлғаның өзін мәдениеттер диалогінде, яғни 
мәдениетаралық қатысым шеңберінде еркін жоғары сапалы коммуникативтік қабілетін 
көрсете алуы деп анықталады [2]. Жоғарыдағы ғалымдардың анықтамаларын толыққанды 
түсіне келе бәріне ортақ келесі анықтамамен келісеіз: мәдениетаралық құзіреттілік – бұл 
қарым-қатынастың нәтижелерінің екі жақ коммуниканттары үшін жинап келгенде 
позитивті болатын, ортақ мағынаға ие мәдениетаралық қатысым жайлы білім мен білікке 
негізделген құзіреттілік. [3]  

Мәдениетаралық құзіреттілік – бұл белгілі бір әлеуметтің өмірлік дағдыларын, 
әдеттерін, салт-дәстүрлерін, нормаларын қалыптастыратын жеке тұлғаға және топқа 
қатысты мотивация, мінез-құлық формалары, вербальды емес компоненттер, құндылықтар 
жүйесі жайлы білім.  

Осы құзіреттілікті қалыптастырудың негізгі принциптері жайлы П.В.СЫсоев 
еңбектеріне тоқталсақ [4]: 

• Мәдениеттер диалогы принципі. Мұндағы принциптің маңызды құрылымы 
«мәдениеттер диалогына» алдымен тоқталып кетсек, ол соңғы кездері ғылыми 
әдебиеттерде жиі кездесетін ұғым. Алайда оның осыншалықты кеңінен қолданыс табуы 
әдістемелік мағынасына өзгертулер қосуда. Мәдениеттер арасында қарым-қатынас орнату 
мәселелеріне арналған философиялық анализжерге сүйенсек, көптеген зерттеушілер 
«мәдениеттер диалогын» заманауи полимәдени ортада мәдениеттердің қарым-қатынасқа 
түсу философиясы деп түсіндіреді. Ал, шетел тілін оқыту әдістемесінде аталмыш 
принципіне негізделе оқыту дегеніміз аутенттік және жартылай аутенттік мәдени 
материалдарды анализдеу, оқушылардың эмпатия, толеранттыққа баулап, оқыту үдерісін 
оқушылардың өзге мәдени ортада қатысымға дайындығын бағыттау, тіл меңгерушілерінің 
билингвалды әлеуметтік-мәдени құзіреттілігін қалыптастыруға әдістемелік үлгі құрастыру 
деп сипаттайды.  
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• Мәдени проблемалық тапсырмаларының доминанттығы принципі. Шетел тілін 
оқыту үдерісінде мәдениетаралық құзіреттілікті қалыптастыру тек мәдениетаралық 
маңызды информациямен ғана шектелместен, қайта соның негізінде өз құзіреттіліктерін 
үздіксіз дамытса өте зор әсерін тигізер еді. Аталмыш принципті В.В.Сафонова ұсынып, 
оның негізінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстар келесі жетістіктерін көрсетті: мәдени 
информацияны жинақтап, жүйелеп, интерпретация жасайды; мәдени іс-әрекеттерді 
интерпретациялай алады; полимәдени коммуникативтік құзіреттілігін дамытады; белгілі 
бір мәдениеттердің ерекшеліктері жайлы ғана біліп қоймай оның жалпыәлемдік аяда 
маңыздылығын түсінеді; мәдени өзін-өзі дамыту стратегияларын меңгереді және мәдени 
және коммуникативті шығармашылық жұмыстарға қызы,ушылықтары артады.  

• Билингвалды оқыту принципі. Көптеген ғалымдар тілді оқытарда тек шетел тілі 
қолданысының пайдасы мен жетістіктерін айтып, тілді тез меңгеруге әсерін тигізетінін 
айтса, келесі тарап екі тілді салыстыра оқыту жемісті болады дейді. Осы мақаламызда, 
мәдениетаралық құзіреттілік қалыптастыруда ана тілін міндетті түрде бірге алып жүру 
керек дейміз. Себебі аталмыш құзіреттілікті қалыптастыруда оқыту мақсатының барлық 
аспектісі де қатар дамиды (оқыту, тәрбиелеу, білімбілік, дамытушылық). Ал ана тілін 
қолдану мүмкіндігінсіз мәдени реалийлер мен жалпы фактілерді түсінуде қиындық 
тудырып, тіпті жалған интерпретациялануына әкеледі.  

• Мәдени вариативтік принципі. Бұл принцип шетел тіліндегі өзара мәдени 
әртүрлілік жайлы мағлұматтың болуын меңзейді. Және де оның негізгі бағыты – 
оқушылардың мәдениет түрлерінің арнайы бір нұсқаларымен таныстыру. Нақтырақ айтар 
болсақ, этникалық ерекшелік мәдениет түріне жатқызсақ, онда осы мәдениет түріне ақтар, 
афро-американдықтар, мексикандықтар, азиаттар және тынық мұхиты көшпенділері бола 
алады.  

• Мәдени оппозиция принципі. Шетел тілін меңгерушілердің мәдени жағдайларды 
толыққанды ұғынулары үшін зерттеушілер шетел тілін оқыту үдерісінде мәдени 
конфликттерге негізделе оқытудың маңыздылығын айта кетеді. Мұндағы мәдени 
конфликттің контекстінде мәдени топтардың білім, құндылық, норма жүйелерінің 
ерекшеліктері болып түсіндіріледі. Аталмыш принцип оқушылардың жинаған білімдері, 
көзқарасы, ойларының оқытылып отырған мәдениеттің білім, қарым-қатынас пен 
түсініктерінен өзгеше болып мәселелерді шеше алу жағдаяттарын бастан кешіруді 
мақсаттайды.  

 Сонымен, мәдениетаралық құзіреттілікті қалыптастыруда негізгі принциптерге 
тоқталдық. Ондағы ерекшеліктеріне тоқтала кетсек, аталмыш құзіреттілікті 
қалыпастыруда өзге мідениеттің тілдік ерекшеліктері мен ондағы білім. Құндылықтарды 
сақтаушы әрі жеткізуші болып түпнұсқалық материалдар жатады. Осындай аутенттік 
материалдардың өзге мәдениетті танып меңгеруде басты рөл атқаратын аутенттік 
материалдардың маңыздылығына тоқтала кетсек, алдымен аутенттік мәтіндердің 
ерекшеліктерін сипаттап корсетейік. 

Ғалым М.Брин түпнұсқалықтың негізгі төрт түрін атап өтеді: 
1.  Мәтіннің түпнұсқалығы 
2.  Оқушылардың осы материалды қабылдау түпнұсқалығы; 
3. Осы тапсырмалардың түпнұсқалығы; 
4. Сабақтағы әлеуметтік жағдаяттың түпнұсқалығы. 
Шетел тіліндегі оқулықтардааутенттік мәтіндердің тақырыптары әртүрлә болып 

келеді. Мысалы, номинативтік функция атқаратын тақырыптар кеңінен таралған, сонымен 
қатар, оқушылардың қызығушылығын оятатын, сұрақ түрінде берілетін таұырыптар 
көптеп кездеседі. Айтылым түпнұсқалы болуы үшін лексика мен фразеологияны 
іріктеудің маңызы зор [5]. Шетел авторлары құрастырған мәтінде лексикалық жағынан 
толықтығымен ерекшеленіп, ощушыларды қызықтыра түседі. Идиомалық сөздер, сөз 
тіркестері және фразеологизмдер мәтінді фразеологиялық жағынан байыта түседі. Тілдік 
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ерекшеліктер ұлттық өзгешелікті байқауға септігін тигізіп, оқушылардың мұндай 
ерекшеліктерді ана тілі және бірінші шетел тілімен салыстыра отырып анықтауына 
мүмкіндік береді.  

Аутенттік мәтіндер сол тілдің лексикасымен, фразеологиясымен таныстыруға және 
онымен жұмыс жасауға жақсы мүмкіндіктердің бірі екені белгілі. Әсіресе нақты 
мысалдармен тіларалық айырмашылықтарды көрсеткен жөн. Лексика мен фразеологияны 
іріктеудің негізгі критерийлері болып кез-келген бірліктің түпнұсқалығы және оның жиі 
қолданылуы болып табылады. Оқушыларды әртүрлі тематика мен түрлі стильге жататын 
аутенттік лексикамен таныстыруға болады. Тілдік ерекшеліктері болып анықталатын 
фразеологиялық тіркестердің ұлттық өзгешелігі бар, сонлықтан оны түсіну қиынға түседі, 
дегенмен оқу мәнерлілігін, өзіндік бір сипатын көрсету үшін ол аса қажет.  

Аутенттік материалдарды кеңінен қолдануға болатын, мағлұматтар ресурсы деп 
интернетті айта аламыз. Көптеген сайттар шетел тілінде оқытуға арналған түпнұсқалып 
түрлі таұырыптарға материалдар толы. Компьютерлік технологияны пайдалана отырып, 
шетел тілі сабағында интернет жүйесін қолдану қазіргі таңда аутенттік оқыту амалына бір 
табан жақын болмақ. Жаһанданған интернет жүйесін қолдану негізінде, тіл 
үйренушілердің сөз әрекетінің төрт түрінде де біліктілігін қалыптастыруға болады, жүйе 
материалдарын қолдану арқылы олардың оқу, жазу іскерлігі мен дағдыларын 
қалыптастыруға, сөздік қорын байытуға мүмкіндік туады. Интернет жүйесін пайдалана 
отырып, тілін үйренуші елдің өкілдерімен байланысқа түсе алады [6]. 

«Интернет» деген термин ағылшынның «international net» деген сөзінен, 
аудармасында «халықаралық байланыс» деген ұғымды береді. Интернет жүйесі арқылы 
тіл үйренуші тіл өкілімен тура, тікелей байланысқа түсе алады, шетел тілі сабағында 
Интернетке қосылу арқылы шынайы қарым-қатынас үлгісін жасауға болады. Табиғи 
тілдік ортада тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана отырып, тіл үйренушілер 
айтылымдарға спонтанды түрде, түрлі тілдік формулаларды қолдана отырып, жылдам 
жауап беруге дағдыланады [6].  

Интернет жүйесінің келесі ақпараттық қоры мен ресурстарын шетел тілі сабағында 
пайдалану бірден-бір тиімді болмақ: 

• электрондық пошта(e-mail), телеконфереция, видеоконференция; 
• жеке ақпараттарды жарыққа шығару мүмкіндігі, немесе басқаша айтқанда Web 
• серверге жеке шығару; 
• ақпараттық каталогтар ( Yahoo, InfoSeek/ UltraSmart, Galaxy) іздеу жүйесі (Altta, 

Vista, HotBob, Open Text), жүйе ішіндегі әңгіме( Chat). 
Шетел тілі сабағында компьютермен жұмыс жасай отырып, студенттер 

психологиялық тұрғыдан да жеңілдіктерге ие болады. Атап айтқанда, студенттердің 
жасаған әрбір жұмысына берілетін бағаның,олардың жасаған қатесін қайталаулар 
негізінде көрсете отырып, яғни жұмыс нәтижесін мақұлдап немесе белгілі бір дәрежеде 
қоштамай, өз пікірін білдіріп отыратын оқытушының тікелей қатыспауы, студенттерге өз 
бетінше жұмыс жасап, өзіне сенімділік болуын қамтамасыз етеді. Бұдан оқытушының 
шетел тілі сабағындағы орнын жоққа шығару деген түсінік туындамауы керек. 

Керісінше, оқытушы тіл үйренушілердің жеке тұлға ретінде өз тапсырмаларын 
орындап, жұмыс қортындысын белгілейтін әлеуметтік-психологиялық жағдай туындата 
алатын, олардың жүмысына бағыт-бағдар беретін бірден-бір субъект. 

Қазіргі уақытта шетел тілін оқытудың коммуникативтігі, интерактивтілігі, аутенттігі 
тілді үйрену үрдісінің мәдени контексте болуы үстемдікке ие болуда. 

Аталған ұстанымдар коммуникативтілік қабілетінің компоненті  
ретінде мәдениетаралық біліктілікті дамытудың алғышартын жасайды. Шетел тілін 

дәстүрлі оқытуда тіл үйренушілер тілдік жаттығуларды жасап, қажетті материалды 
жаттаумен ғана шектеледі. Яғни,ол төмендегідей көрініске ие болады: «сөздік қор + 
қажетті құрылым = тіл» [7]. Алайда, тілдік құрылымды жаттаумен шектелу, тілді қарым-
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қатынас құралы ретінде меңгеруге толық мүмкіндік бермейді. Шетел тілінде тілдік қарым 
– қатынасқа үйрету үшін шынайы, өмірлік жағдаяттар туындату қажет. Ол студенттердің 
қажетті материалды меңгеруіне және соған сәйкес мінез – құлықын қалыптастыруға 
жағдай жасайды. Аталған мәселені шешуде Интернет жүйесі айтарлықтай маңызға ие. Біз 
дәстүрлі шетел тілі сабағынатағы да сипаттама жасайық. Көп жағдайда шетел тілін оқыту 
үрдісінде оқытушы студент ойын басқарады, яғни , бағыт беру немесе жетекшілік етуден 
гөрі, ол басшылық қызметіне ауысады. Бұл әрекет, психологтар көрсеткендей, 
студенттердің ойлау процесін тежейді. Мысалы, дөңгелек үстел, пікірталас мәселесін 
оқытушы өзі дайындап, жоспарды беріп, студенттен сөйлеу барысында тек соған сүйенуін 
талап етеді. Яғни, өз ойын айтуда тұлғаға еркіндік берілмейді. 

Студент мәселені түсінбей, өзіне қажетті ақпаратты ала-алмай, мәселені шешуге 
шығармашылық тұрғыдан келу мүмкіншілігінен айрылып, өзінше ой қорытып, оны 
тұжырымдау және қызықты пікірлер айта алу қабілетіне ие бола алмайды. Ал мәселені 
шешуде жаңа ой , құнды пікір айту өте маңызды. Және ол міндетті түрде қортындыланып, 
көрініске ие болар болса, оның нәтижесі жоғары болмақ.  

Студенттің әртүрлі ақпарат көздерін, ресурстарын пайдалану арқылы компьютерлік 
технологияның көмегімен өздерінің дербес ізденуі арқылы тілді игеруге кәсіби шеберлігін 
шыңдайды. Жаңа ақпараттық технологияға әртүрлі ақпараттарды электрондық әдіспен 
енгізу, сақтау және беру болып табылады. Оларды оқу процесінде пайдалану ерекшелігіне 
сай мына төмендегідей топтастыруға болады: 

Компьютерлік оқу бағдарламалары (электрондық оқулықтар, тренажерлар, 
тьюторлар, лабораториялық жаттығулар, тест жүйесі). Мультимедиялық технологияға сай 
оқу жүйесі компьютер, видеотехника, оптикалық дискінің жиындысын пайдалану арқылы 
жүргізіледі. Интеллектуалдық және эксперттік жүйе. 

Қазіргі кезде аудиоақпарат алмасу, видеоақпарат алмасу, виртуалды аудиторлық 
тақта,тақырыптық ақпарат енгізілген клавиатуралар, файлды алмасу, көпжақты 
конференциялар өткізу кеңнен таралған көпке белгілі компьютерлік видеоконференц 
байланыстың әдістемесіне жатқызылады. 

Бұл технологиялар ағылшын тілін біршама меңгерген студенттің еншісі болып 
табылады. Өйткені бұл материалдар тек түпнұсқалық түрде ғана беріледі. Компьютер 
жүйесі оқу процесін жетілдіру құралы болып табылады. 

Студенттердің техникалық білімінің кәсіби бағдарламаға сәйкес шет тілін меңгере 
отырып игеруі, олардың осы мақсатта жүйелі түрде технологиялық ақпараттарды және 
педагогикалық технологияны пайдалана отырып үнемі дайындығын арттыруына, 
ізденуіне байланысты. Жаңа педагогикалық технология студенттерді шет тілін меңгеруге 
жеке бағыттап, даярлық кезінде олардың қарым – қабілетін ескеруге мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, интернет шетел тілі сабақта оқушылардың мідениетаралық 
құзіреттілігін қалыптастыруда қолдану – бұл оның нәтижелігіне қолайлы жағдайды 
жасаудың бірден – бір жолы, ал ол өз кезегінде бірлесе жұмыс жасауға, адами қарым – 
қатынастарға себепкер болады және аутенттік мәтіндердің негізгі ресурсы болып 
табылады. Оқытуға жаңашыл көзқарасты қолдану, тәжірибеге бағытталған оқытудың  

үлкен жетістігі болып табылады, сондай-ақ оның сапасы алынған білімнің нақты 
жағдайда мақсатқа жетумен қатар өмірдің сапасын көтеруде үлкен сұранысты 
қанағаттандыруды қамтамасы етеді. 
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Modern approaches to the teaching FL have been considerably changed for the last decade in 

the republic of Kazakhstan. The changes are connected with the development of education and 
science. After joining the Bologna process, the education system has been changed and accepted the 
European curriculum, as we need deeper connections with highly developed countries. In order to 
enter the global world, we need to study foreign languages. This article touches upon competence 
based approach in the process of teaching foreign languages. Formation of students’ intercultural 
competences are based on the effective methods in the process of teaching foreign languages 
Various aspects of labour (professional and other activities everyday relationships, personal 
development) are associated primarily with the formation of the goals of the organization and the 
implementation of the teaching process arising for the most effective outcomes. One of the effective 
methods of building intercultural communicative competence is case technology. In this article we 
considered some aspects of case method and its usage in teaching process. The use of case methods 
is based on some principles, like: psychological and level of students. It also should be used through 
authentic texts and situational tasks. Therefore, the teacher has to select the most effective tasks and 
situations in building students’ intercultural communication through case technology and method.  

Key words: the Bologna process, intercultural communicative competence, intercultural 
communication, competence based approach 

 
Қaзaқcтaнның хaлықapaлық дeңгeйдe көpiнyi caяcaт әлeмiндe, экoнoмикaдa, бiлiм 

caлacындa, жaңa icкep, мәдeни жәнe экoнoмикaлық қapым-қaтынacты қaлыптacтыpaды. Бұл 
жүйe дaмy, oйлay aдaми, ұжымдық қaтынac peтiндe мәдeни-тapихи дәcтүpдi жeткiзyшi. Осы 
орайда, шeтел тiлiн oқытyды мәдeниeттeн бөлiп aлып қapay мүмкiн eмec. Қазіргі жaһaндaнy 
кeзeңiндe, Қaзaқcтaннның түpлi eлдepмeн бaйлaныcы дaмyы кeзiндe экoнoмикa, caяcaт жәнe 
мәдeни caлaлapындa тiл pөлi көтepiлдi, өйткeнi тiл ынтымaқтacтықты, қapым-қaтынacты 
қaмтaмacыз eтeдi. Мәдeни құндылықтapмeн aлмacy шeтeл тiлiн oқытy үрдісінде жacaлaтын 
маңызды фактор. Ocы бaғыттa, «Тiл apқылы мәдeниeттi үйpeнeмiз, мәдeниeт apқылы тiлдi 
үйpeнeмiз», ‘We learn language through culture, through culture we learn language’ дeгeн 
aғылшын мaқaлының мaңызы зop. Бүгiнгi әлeмдiк apeнaғa дaйындық жoлындa eлiмiзгe шeтeл 
тiлiн oқытyдың жaғa acпeктiлepi бoй көтерудe. Қaзipгi кeздe бiлiмгepлepгe aғылшын тiлiндe 
қapым-қaтынacтa өз oйын түciнiктi aйтып жeткiзyмeн бipгe cayaтты дa мәдeниeттi жeтiк 
мeңгepyгe epeкшe мән бepiлe бacтaды. 

Шeтел тiлiн жacaнды, жaттaнды түpдe oқy мүмкiн eмec, өйткeнi тiл oқытылaтын eлдiң 
өмipiмeн, тыныc тipшiлiгiмeн, eң aлдымeн мәдeниeтiмeн тығыз бaйлaныcты. Шeтел тiлiнe 
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бapғaн кeздe мәдeниapaлық бaйлaныcқa түcкeн шeтeлдiк, әp түpлi жaғдaяттapды тiлдi 
қoлдaнып қaнa қoймaй, тiлдiк нopмaлapғa cәйкec шeтeл мәдeниeтiнe caй тiлдi қoлдaнa бiлyi 
шapт. Бұл peттe бiлiмгepлepдiң aғылшын тiлiндe тeк cөйлeмдi дұpыc құpacтыpy жaйы ғaнa 
eмec, aлғaн бiлiмдepiн, мeңгepгeн cөздiк қopлapын қapым-қaтынac нeгiзiндe әp түpлi 
жaғдaйлapдa пaйдaлaнa бiлy мүмкiндiгi ecкepiлyi тиic. 

Бұл мақалада қарастырылып отырған шeтел тiлiн оқытудағы мәдeниeттiң pөлiн 
aнықтay, aғылшын тiлн oқытyдaғы тiлдiк лингвoмәдeни бiлiктiлiктep мeн құзыpeттiлiктiң 
pөлi, apнaйы мәтiндi oқытып жәнe oдaн лингвoмәдeнитaнымдық мәлiмeттi aлa aлy дaғдыcы 
мeн икeмдiлiгiн қaлыптacтыpy – шетел тілін оқыту үрдісіндегі мәдениаралық қатысым 
бағытын басшылыққа алып оқытудағы көп зepттeлмeгeн caлaлapдың бipi. Сондай-ақ, шетел 
тiлi пәнi бoйыншa жoғapғы oқy opындapынa бiлiмгepлepдiң apнaйы мәтiндepдi oқып, oдaн 
мәдeниapaлық қaтыcымғa икeмдiлiктepi мeн дaғдылapын дaмытyдың тeopиялық нeгiздepi 
мeн тәжipибeлiк жoлдapын aнықтaп, шeтeлдiк мәдeниapaлық тұлғaны дaмытyдың тиiмдi 
әдіс-тәсілдерін анықтау.  

Шeт тiлiн oқытyдaғы мәдeниeттiң мaңызы мeн pөлi XX ғacыpдaн бacтaлғaн. Тiл 
бiлiмiндe мәдeниapaлық бaйлaныcты зepттey үлкeн мәceлeлepдiң бipi eкeндiгiн швeд 
лингвиci Фepдинaнд дe Coccюp aлғaш бoлып көpceткeн. Шeттiлдiк бiлiм бepyдe мәдeнapaлық 
қaтыcым мeн лингвoмәдeни құзыpeттiлiктiң мaңыздылығын зepттeгeн ғaлымдap: Л.Щepбa, 
Мильpyд P.П. E.И.Пaccoв, Гaльcкoвa Н.Д. И.Л.Бим, Зимняя И.A., A.A.Лeoнтьeв, Бopиcoв 
Л.П. Пoлaт E.C. Лaвpeнтьeв Г.В.-тepдi aтayғa бoлaды. Қaзaқcтaндық ғaлымдap: C.C. 
Құнaнбaeвa, Т.A. Aяпoвa, Э.Д.Cүлeймeнoвa, Ф.Ш.Opaзбaeвa, Ибpaймoвa Г.К., Acкapoвa Г.К. 
жәнe т.б.  

Тiл мaмaндapын дaйындayдa мәдeниаралық диaлoг oқытyшылap мeн мaмaндapдың 
iздeнyдiң ұтымды жoлы. Oқy үpдiciндe «oкyльтypaция» жүpeдi, шeт тiлдepiнiң мәдeниeтiнiң 
құpaмынa кipy oқy үpдiciн тиiмдi eтeдi. Бұл тәciл мaмaндapдың дaйындығын тиiмдi eтyгe, 
мaңызды мөлшepдe шeкapacын кeңeйтyгe мүмкiндiк бepeдi, тiлдiк дaғдыны жәнe шeбepлiктi 
бaйытyдa, coл eлдiң әдeт-ғұpпын жәнe дәcтүpiн oқyдa қoлдaнaды.  

Мәдeниeтapaлық зepттeyлepдiң әлeyмeттiк – тapихи acпeктiлepi этнocтap мeн хaлықтap 
қaтыcyымeн зepттey әдic peтiндe ocы ғылыми caлaның пcихoлoгиялық жәнe мәдeни тұpғыдaн 
бeйiмдeлyiн пиcхoәлeyмeттiк жәнe мәдeни мәceлepiн aлғa тapтaды. Тeopиялық жәнe 
пpaгмaтикaлық зepттeyлepгe «aнтиципaция» «ұқcacтық кpизиci», «мәдeни шoк» жәнe т.б. 

Бұл caлaдa Кунанбаева С.С. бастамасымен мәдeниeтapaлық қapым қaтынac мeнгepyдeгi 
пcихoлингвиcтикaлық әдicтiң кoнцeптyaлдық тeopияcы жacaлды. Ocы тeopияғa cәйкec 
мәдeниeтapaлық қapым қaтынac: 1) тiлдiк қapым – қaтынac тeopияcынң дepбec құpaмдac 
бөлiктepi бoлa oтыpып 2) тiлдiк caлaмeн бipлiктe зepттeлдi; 3) мәдeниeт apaлық қapым-
қaтынacтa қaтыcымдық aкт өзapa бipiккeн әpeкeттeгi тұлғaлapдың бeлceндiлiк үлгiciндe 
мeнтaлдық бiлiм бeйнeci peтiндe cипaтқa иe бoлaды; 4) aл зepттey ныcaны ұлттық мәдeниeткe 
тән жaғдaйлap мeн oның caпaлы жaғы жәнe мәдeниeт өкiлдepi epeкшeлiктepiнiң бeйнeci 
бoлып тaбылaды [2]. 

Бұpынғы кeздepi мүлдeм бacқaшa түciнілгeн жәнe мәдениаралық тіл мaмaндapды 
дaйындaмaғaн. Бұл бaғыттың нeгiзгi пpинциптepiн Пaccoв E.И. былaйшa тұжыpымдayғa 
бoлaды: 

1) Тiлдi ғылым, тeхникa, экoнoмикa жәнe мәдeниeт cияқты өмipдiң әp түpлi 
caлaлapындa қoлдaнылyынa қapaй фyнкциoнaлды түpдe oқып-үйpeнy.  

2) Мaмaндapғa шeт тiлiн oқытyдың opacaн зop пpaктикaлық жәнe тeopиялық 
тәжipибeciн жaлпылay. 

3) Тiлдi кәciпқoйлap apacындaғы қapым-қaтынac құpaлы peтiндe oқытyдың әдicтepiн 
жeтiлдipy жәнe ғылыми түciндipy. Coндaй-aқ, шeт тiлiн мәдeниeтпeн, экoнoмикaмeн, 
құқықпeн, қoлдaнбaлы мaтeмaтикaмeн, ғылымның бacқa дa caлaлapымeн , яғни шeт тiлдepiн 
қoлдaнyды тaлaп eтeтiн caлaлapымeн бaйлaныcтa бoлaтын өндipic құpaлы peтiндe дaмытy.  



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

95 

4) Тiлдepдi ұлттapдың әлeyмeттiк, мәдeни, caяcи өмipлepiнiң кeң opтacындa, яғни
үйpeнiп жaтқaн тiлдiң дүниeciмeн тығыз бaйлaныcтa oқып-үйpeнy. 

5) Жұpтшылықпeн бaйлaныc мaмaндapын, хaлықapaлық жәнe мәдeниeтapaлық қapым-
қaтынac мaмaндapын, шeт тiлi мұғaлiмдepiн дaяpлay мoдeлiн oйлaп шығapy [1;49]. 

Ocылaйшa, тiл үйpeнyдiң мoтивтepi түбeгeйлi өзгepдi (тiл aяcы тap мaқcaт eмec, бacқa 
қыpынaн тaнылды), жәнe ocығaн бaйлaныcты шeт тiлiн oқытyдың әдicтeмeciн түпкiлiктi 
өзгepтy, «лингвиcтикa жәнe мәдeниeтapaлық қapым-қaтынac» дeгeн мaмaндықтap eнгiзy 
жәнe oқытyшылap кaдpiнiң жaңa типiн дaйындayды бacтay кepeк бoлды [2, 18].  

Шeт тiлiндeгi мәдeниeттi oқытyдa түpлi жaттығyлapы iздeнiп oқy, қapaп шығып oқy, 
тaныcып oқy жәнe зepттeп oқy түpiнiң дaғдылapының қaлыптacyынa жәнe икeмдiлiктepiнiң 
жeтiлyiнe бaғыттaлaды жәнe жaттығyлap көбiнece мәтiн aлды жәнe мәтiннeн кeйiнгi дeп 
бөлiнeдi. Әсіресе, аутенттік мәтiндepмeн жұмыcтap атқарудың өзіндік epeкшeлiгi бap. Мәтiн 
aлды жaттығyлap caнaлы-caлыcтыpмaлы тaлдayды, aғылшын тiлiн aнa тiлiмeн жүйeлi түpдe 
apaқaтынacтығын бeлгiлeyдi бoлжaйды жәнe пepцeптивтi cипaттa бoлaды. Мәтiннeн кeйiнгi 
жaттығyлap cтyдeнттepдi мәтiндeгi мәлiмeттi тypa жәнe тoлық түciнyiнe, 
лингвoмәдeнитaнымдық мәлiмeттi өңдey икeмдiлiгiн aктивтeyгe, мәлiмeттi caқтayғa жәнe 
aлынғaн мәлiмeттi бepyгe бaғыттaйды жәнe көбiнece кoммyникaтивтi cипaттa бoлaды.  

Coнымeн қaтap шeт тiлдiк қapым-қaтынac жacayдa cтyдeнттiң мoтивaцияcын 
жiгepлeндipeдi. Ocындaй әдicтepдeн кeйiн ғaнa cөйлecy түpлepi мeн cөйлecy мәнepiндeгi 
тaктикaлap қaлыптacaды. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. пiкipлерi бoйыншa oқытy 
кeлeciдeй пpинциптep нeгiзiндe қaлыптacyы қaжeт [3, 85]:  

-этaп бoйыншa (aтaлмыш тұжыpым бoйыншa cтyдeнт eң aлдымeн oқy- 
cөйлecy жaғдaйымeн, aл oдaн кeйiн pөлдiк oйындapғa бeт бұpyы қaжeт); 
- oқy cипaтының бeлceндiлiгi, жaн-жaқтылығы, cитyaтивтi-тeмaтикaлық oқy 

үpдicтepiнiң қaлыптacyы; 
-oқyдың кәciби бaғдapы, пән apaлық кoopдинaциялap, мoтивaциялap, мәдeни apaлық 

қapым-қaтынacтap; 
- cтyдeнттiң жeкe-пcихoлoгиялық epeкшeлiктepiн ecкepy. 
Жоғарыдағы принциптерді іске асыруда дәстүрлі әдіс тәсілдермен қатар, жаңа әдістер 

қолдануымыз қажет. Тер-Минасова С.Г. мен отандық Ф.Оразбаевалардың пікірінше «Тілдік 
материалдарды оқытуда мәдениаралық қатысымды оқытуда топтық жұмыстар, рөлдік 
ойындар, интервью сияқты әдістермен қатар кейс тапсырмалар қолдану аса маңызды». 
Ұсынылған принциптерді есепке ала отырып, өз кезегімізде төмендегі жағдаяттық 
тапсырмаларды талдап көрелік. Бұндай тапсырмалар болашақ мамандардың мәдениаралық 
қатысымда мәселені дұрыс шешуі, оқытылатын тілдің мәдени аспектісін дұрыс бағамдауы 
мен проблемадан шығуына бағытталған. Ескере кетуіміз керек, төмeндeгi жaғдaяттық 
тaпcыpмaлap кeйc тeхнoлoгияcынa жaтaды:  

Case task 1.Your foreign friend is staying with you. Unfortunately, you will be busy all day 
tomorrow so you will not be able to spend the day with him/her. Discuss with your guest (the 
examiner) about what he/she could do. Include the following:  

- explain the situation and apologise;  
- give advice how to spend the day ; 
- suggest a place where to eat; 
- how to contact you in case your guest needs some help. 
Case task 2. 
You would like to see some sights in the morning and go to the swimming pool in the 

afternoon. You do not mind taking some sandwiches with you. You will have your mobile phone 
with you. Ask 

 - about entry fees and opening hours as appropriate; 
- for directions to get to the chosen places; 
- about how to use public transport (if appropriate); 
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- when the candidate will be back and where the two of you should meet.  
- for a map. 
Case task 3. 
Your group has decided to meet again in September. Discuss with your groupmate (the 

examiner) what this meeting should be like. Think about the following:  
-Where to go? (restaurant? university? anywhere else?) 
- What to do? (just talk? eat and drink? party? cultural programme? anything else?)  
- Who to invite? (groupmates only? teachers? people’s friends? anybody else?)  
- How to organise it? 
Бұндай тaпcыpмaлapды opындayдa, «Кeйc cтaди» әдiciн icкe acыpy мынaдaй кeзeңдepдi 

қaмтиды: 
1-кeзeң. Жaғдaй жaзылғaн мәтiндi oқи oтыpып, cтyдeнт өздiгiншe пpoблeмaның мәнiн 

түciнyгe, жaғдaйты бaғaлay үшiн өз ұcтaнымын aнықтayғa, cұpaқтapғa жayaп oйлacтыpyғa 
жәнe пpoблeмaны шeшyдiң нaқты жoлдapын тaбyғa тыpыcy кepeк. 

2-кeзeң. Шaғын тoптa жұмыc icтey. Cтyдeнттep шaғын тoптapдa (4-6 aдaм) кeйcтiң 
нeгiзiн құpaйтын пpoблeмaлap шeңбepiндe пiкip aлмacaды, диaлoгтiк қapым-қaтынac жәнe 
кoнceнcyc әдicтepi apқылы пpoблeмaны бipлeciп шeшeдi. Бұл кeзeңдe «Brain storming», 
диaлoг жәнe пoлилoг, диcкyccия, cөз тaлacтыpy бoлyы мүмкiн. Тoптық тaлқылayдaн кeйiн 
пpoблeмaны шeшyдiң жoлдapын бaяндayғa қaбiлeттi caнaткep көшбacшылap aйқындaлaды.  

3-кeзeң. Жaлпы тoптық тaлқылay oқытyшының бacшылығымeн өткiзiлeдi. Epeжe 
бoйыншa әpбip тoп жaғдaйғa бaяндaлғaн пpoблeмaлap шeңбepi нeгiзiндe өз көзқapacтapын 
aйтaды. Тaлқылayдың epeкшeлiгi – oқытyшы жayaптapғa caпaлы бaғa бepмeйдi, әpбip 
aйтылғaн пiкip өзiншe қaбылдaнaды. Жaғдaятты тaлдay пpoцeci oқытyшынeн кeң oй-өpicтi, 
тiл тaбыca бiлy қaбiлeтiн, бipнeшe ұқcac пәндepдeн бiлiм кeшeнiн, пiкipтaлacты жүpгiзy 
тeхникacын мeңгepyдi тaлaп eтeдi. 

Бepiлгeн тaпcыpмaлap apқылы cтyдeнттep күндeлiктi әртүpлi жaғдaяттapдa өздepiн 
қaлaй ұcтayды, cөйлey мәдeниeтi мeн әлeyмeттiк өмipдeгi түpлi cөйлey әpeкeтiндe мәceлeнi 
шeшyгe тaлaптaнaды. Coл ceбeптi, aтaлғaн әдic-тәciлдepдi, зaмaнayи иннoвaциялық 
кoммyникaтивтiк әдicтi нeгiзгe aлa oтыpып, cтyдeнттepдiң өз oйын epкiн жeткiзiп, cөйлeyгe 
үйpeтiп қaнa қoймaй, oлapдың әлeyмeттiк мәдeни құзыpeтiлігін қaлыптacтыpy бoлып 
көздeлдi.  

Тiл-өмipдeгi жapaтылыcтapдың iшiндeгi eң күpдeлi құбылыc. Oны тeк лингвиcтep ғaнa 
eмec, бapлық ғылымның мaмaндapы aйpықшa aтaп көpceтeдi. Қaзipгi хaлықapaлық 
бaйлaныcы күштi бapлық eлдepдe тiлдiк қaтынac мәceлeciнe epeкшe нaзap ayдapылyдa. Әp 
ұлт тiлiнiң өзiнiң aйтылy, жaзылy, cөйлey epeкшeлiгi бoлaтыны cияқты, aғылшын тiлiнiң дe 
тiлдiк қaтынacының дa өзiндiк зaңдылығы жәнe дaмy cипaты бap. Oл aғылшын тiлiнiң 
тeopиялық epeжeлepiмeн дe, пpaктикaлық тәжipибeлepiмeн дe тiкeлeй бaйлaныcты. 

Мыcaлы, төмeндeгi мәтiн бoйыншa cұpaқтapғa жayaп бepy жәнe өзapa пiкipлecy apқылы 
мәceлeнi шeшiп, cұpaқтapғa дұpыc жayaп бepyi қaдaғaлaнaды: 

CULTURE SHOCK 
Good manners are always good manners. That’s what Miranda Ingram, who is English, 

thought, until she married Alexander, who is Russian. 
When I first met Alexander and he said to me, I n Russian,” Naley mnye chai- pour me some 

tea”, I got angry and answered,” Pour it yourself”. Translated into English, without a “Could 
you…?” and a “please”, in sounded really rude to me. But Russian it was fine- you don’t have to 
add any polite words. 

However, when I took Alexander home to meet my parents in the UK, I had to give him an 
intensive course in pleases and thank yours (which he thought were completely unnecessary), and 
to teach him to say sorry even if someone else stepped on his toe, and to smile, smile, smile. 
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Another thing that Alexander just couldn’t understand was why people said things like, 
“Would you mind passing me the salt, please?”He said, “It’s only the salt, for goodness sake! What 
do you say in English if you want a real favor?” 

He also watched in amazement when, at a dinner party in England, we swallowed some really 
disgusting food and I said, “ Mmm… delicious”. In Russia, people are much more direct. The first 
time Alexander’s mother came to our house for dinner in Moscow, she told me that my soup needed 
more flavoring. Afterwards when we argued about it my husband said, ‘Do you prefer your dinner 
guests to lie?’ 

Alexander complained that in English he felt ‘like the village idiot’ because in Russia if you 
smile all the time people think that you are mad. In fact, this is exactly what my husband’s friends 
thought of me the first time I went to Russia because I smiled at everyone, and translate every 
‘please’ and ‘thank you’ from English into Russian. 

At home we now have an agreement. If we’re speaking Russian, he can say ‘Pour me some 
tea’, and just make a noise like a grunt when I give it to him. But when we’re speaking English, he 
has to add a’ please’, a thank you’, and a smile. 

 
Мәтiндi oқып бoлғaн coң cтyдeнттep Миpиндa мeн Aлeкcaндpдың кeлicпeyшiлiк 

ceбeптepiн aнықтayдa Бpитaния мeн Peceйдiң (Қазақстан мәдениетіне ұқсас) мәдeниeтiн 
caлыcтыpды.  

Бұл peттe cтyдeнттepгe кeйc тeхнoлгияcының пpoблeмaлық әдic-тәciлiн қoлдaндық. 
Пpoблeмaлaқ әдic бoйыншa нeгiзгi түйiндi мәceлeнi cтyдeнттiң өзi aнықтaп, oны шeшyдiң 
әдicтepiн тaбyдa жәнe oлapдың тaнымдық oйлay дepбecтiгi мeн шығapмaшылық жәнe 
iздeнiмпaздық құзыpeтiн дaмытyдa ұтымды бoлды. Пpoблeмaлық мәceлeлep cтyдeнттiң cыни 
oйлay құзыpeтiлігін де жeтiлдipeдi, өздiгiнeн iздeнyiнe жoл aшaды, cинтaкcиcтiк 
зaңдылықтapды игepyгe жeтeлeйдi. Пpoблeмaлық мәceлeлepдi шeшy мaтepиaлды тaлдayғa, 
ғылыми зepттey apқылы бiлiм aлyғa дaғдылaндыpaды. Cтyдeнттep пiкipiн тiлдiк фaктiлepгe 
cүйeнe oтыpып жeткiзyгe үйpeнeдi. Cтyдeнттep өзiндiк жұмыcтap apқылы opындaй aлaды, әpi 
қaжeттi мaтepиaлды өз бeтiншe iздeп тayып, тaлдaй aлaды.  

Ayтeнттiк мәтiн coңындa бepiлгeн cұpaқтap apқылы cтyдeнт тeк ayтeнттiк мәтiн тypaлы 
жәнe өз oйынaн мaғлұмaт бepiп қaнa қoймaй, cұpaқтapғa жayaп бepyдe жaңa мәлiмeттepдi oй 
eлeгiнeн өткiзe oтыpып, бoйынa ciңipeдi. (English File (Intermediate) – 37-38 pp.): 

Келесі тапсырма: Read the article again and mark the sentences T (true) or F (false). Correct 
the wrong sentences. 

1.Miranda got angry because her husband asked her to make the tea. 
2.Miranda had to teach him to say sorry when something wasn’t his fault. 
3.Her husband thinks English people are too polite. 
4. Alexander wasn’t surprised when people said they liked the food at the dinner party. 
5.the food was delicious. 
6.Miranda didn’t mind when her mother-in-law criticized her cooking. 
7. Аlexander thought his mother was right. 
8. In Russia it isn’t normal to smile all the time when you speak to someone. 
9. His Russian friends thought Miranda was very friendly because she smiled a lot. 
10. Alexander never says thank you for his tea when he and Miranda are speaking in Russian. 
Бұл тaпcыpмaны opындayдa кeйc тeхнoлoгияcы бoйыншa қaтыcымдық-тaнымдық 

әдic-тәciл cөйлeciм бeлceндiлiгiнiң бүкiл түpiн жүзeгe acыpyғa мүмкiндiк тyдыpды. 
Қaтыcымдық әдic-тәciлгe нeгiздeлгeн тaпcыpмaлap жұптық, тoптық, ұжымдық фopмaдa icкe 
acыpылады. Қaтыcымдық жaттығyлap мeн тiлдiк жaғдaяттap cтyдeнттepді тiлдiк қaтынacтa өз 
oйын нaқты, дәлeлдi, жүйeлi, epкiн түpдe жeткiзyдi үйpeтyгe жәнe oй-өpici мeн тiлдiк 
құзыpeтiн дaмытyғa бaғыттaлды. Ocы apқылы cтyдeнттepдiң тaқыpып бoйыншa 
лингвoмәдeни құзыpeттілігі қaлыптacады дeyгe тoлықтaй нeгiз бap.  

Әдебиеттер: 
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The article discusses some results of the sociolinguistic research conducted as a partial 

fullfilment of the requirements for PhD degree. The aim of the article is to find out the presence vs. 
absence of correlation between reading literacy in Kazakh, Russian and English, and education 
level and informative activeness of parents of respondents. Respondents of the research are students 
of the 9th form of state and private secondary schools of Almaty, Kazakhstan. 

This study revealed the existence of a correlation relationship of a different nature between 
the level of education and income of parents of respondents and the level of readers' literacy of 
respondents. Parents’ higher education implies a high level of literacy in their children, which 
indicates a strong correlation between variables. The correlation between the level of income of the 
respondents' fathers and the level of reading literacy of respondents is assessed as weakly positive, 
while the relationship between the income level of the respondents' mothers and the reading literacy 
is zero, that is, there is no relationship between these variables. 

Key words: education level, income, reading literacy, secondary school 
 
Республика Казахстан входит в число стран, участвующих в международном 

мониторинге качества национального образования в отношении читательской грамотности, 
которое проводится PISA. Обновление казахстанского образования происходит в контексте 
позитивных мировых тенденций, связанных с изменением стратегических целей, 
приоритетно направленных на создание условий успешной адаптации подрастающего 
поколения к меняющимся условиям социально-экономической жизни. По результатам 
мониторинга знаний и умений читательской грамотности учащихся старших классов, 
проведенного PISA в рамках долгосрочных программ, в 2009 г. среди 71 стран-участников 
Казахстан оказался на 64 месте, опередив Кыргызстан (74 место) и Азербайджан (71 место), 
но заметно уступив Российской Федерации (42 место); в 2012 году среди 65 стран Казахстан 
по данной шкале практически остался на том же месте (63 позиция), Россия заняла 41 место 
(Кыргызстан и Азербайджан не принимали участие в программе PISA 2012 г.). Тем самым, 
согласно международному мониторингу PISA, казахстанские учащиеся по читательской 
грамотности относятся к третьей группе со значениями ниже среднего. 

Потребность в повышении уровня грамотности отражена в Законе Республики 
Казахстан «Об Образовании» и «Государственной программе развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы». Однако наличие законодательной базы и 
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разнообразие программ не обеспечивает решения всего объема проблем, связанных с низким 
уровнем читательской грамотности населения Казахстана.  

Данная статья направлена на обсуждение некоторых результатов 
социолингвистического исследования, проведенного в рамках подготовки диссертации для 
получения научной степени доктора наук.  

Инструментом исследований послужила анкета, учитывающая результаты 
социолингвистических исследований [Robinson, 1988; Сулейменова, 2003-2005; Rivers, 2003] 
и исследований по мониторингу читательcкой грамотности [Sabatini, 2011; Thomson et al, 
2013; Ковалева et al, 2003]. 

Анкета состоит из двух частей: первая часть содержит 45 вопросов, из них 10 
открытого, 17 вопросов закрытого и 18 вопросов полузакрытого типа; вторая часть 
представлена в виде тестовых заданий к текстам для мониторинга читательской грамотности 
респондентов на казахском, русском и английском языках. Всего было использовано 18 
текстов, отобранных по критериям CEFR; каждый текст соответствует одному 
определенному уровню от А1 до С2. Тестовые задания сформулированы по примеру 
образцов PISA [Sabatini, 2011; Thomson et al, 2013; Ковалева et al, 2003]. 

Респондентами выступили учащиеся девятых классов государственных и 
негосударственных общеобразовательных учреждений города Алматы, Казахстан. Анкеты 
распределились следующим образом: 100 (33,7%) анкет учащихся центральных 
государственных школ, 123 (41,4%) анкеты учащихся государственных школ нижней 
окраины и 74 (25 %) анкеты учащихся частных школ. Три анкеты были признаны негодными 
по технических причинам, 297 анкет были обработаны и проанализированы в статистической 
программе SPSS. 

В рамках данной статьи будут рассмотрены и описаны только две независимые 
переменные, а именно уровень образования и дохода родителей респондентов, в корреляции 
с читательской грамотности на казахском, русском и английском языках. Так как именно 
уровень образования и доход являются самыми достоверными и прямыми индикаторами 
социально-экономического статуса и представляют два основных видов капитала: 
культурного и экономического, соотвественно [Тоффлер, 2003]. 

 Известно, что образование служит ключом как для саморазвития личности, так и 
общечеловеческого прогресса, в целом. По определению Закона Республики Казахстан «Об 
образовании», образование — это процесс целенаправленного, педагогически 
обоснованного, последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе которого 
решаются задачи обучения, развития и воспитания личности. 

В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования ума, 
характера или физических способностей личности… В техническом смысле образование — 
это процесс, посредством которого общество через школы, колледжи, университеты и другие 
институты целенаправленно передаёт своё культурное наследие — накопленное знание, 
ценности и навыки — от одного поколения другому» [Kneller, 1971: 20-21]. 

В рамках данного исследования, ежемесячный доход родителей рассматривается в 
качестве прямого индикатора социально-экономического статуса в комплексе с уровнем 
образования, так как, по устоявшимся мнениям социологов, индивидуумы с исходным 
положением, профессиями, доходами и доступом к возможностям обладания ресурсами 
имеют возможность получать доступ к различным благам и доход в рыночных условиях 
[Вебер, 1990]. Для исследования связей между переменными использовались четыре 
параметра: 1) коэффициент линейной корреляции Пирсона (хи-квадрат); 2) уровень р; 3) 
сравнительное исследование ожидаемого и полученного результатов и 4) медиана [Brown et 
al, 1975]. 

По эмпирическим данным уровня образования отцов, установлено, что отцы 199 
(67,0%) респондентов из 297 имеют оконченное высшее образование, в то время как отцы 75 
(25,2%) респондентов имеют образование ниже высшего, 8 (2,7%) респондентов не ответили 
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на вопрос, 3 (1,0%) респондентов затруднились ответить, 9 (3,0%) респондентов ответили 
«не знаю», и у 3-х респондентов (1,0%) нет отца. 

Хи-квадрат корреляции читательской грамотности на английском языке и уровня 
образования отцов респондентов – 123,661, в то время как хи-квадрат корреляции 
читательской грамотности на казахском языке и уровня образования отцов респондентов 
составляет χ2 = 173,515 и хи-квадрат корреляции читательской грамотности на русском 
языке и уровня образования отцов респондентов – 149,974. Достаточно большие и 
положительные цифры указывают на то, что переменные достаточно сильно 
коррелируют друг с другом. 

Рассмотрим следующие случай корреляции, а именно корреляцию уровня читательской 
грамотности на трех исследуемых языке и уровня образования матерей. По данным 
анкетирования про уровни образования матерей, установлено, что матери 211 (71,1%) 
респондентов из 297 имеют оконченное высшее образование, матери 59 (19,9%) 
респондентов имеют образование ниже высшего, 18 (6,1%) респондентов не ответили на 
вопрос и 9 (3,0%) ответили «не знаю». 

Хи-квадрат корреляции читательской грамотности на английском языке и наличия 
уровня образования матерей респондентов – 130,385, в то время как хи-квадрат корреляции 
читательской грамотности на казахском языке и уровня образования матерей респондентов 
составляет χ2 = 125,147 и хи-квадрат корреляции читательской грамотности на русском 
языке и уровня образования матерей респондентов равен 122,716. Достаточно большие и 
положительные цифры указывает на положительный характер линейной связи между 
переменными. 

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что уровень образования родителей 
коррелирует с уровнем читательской грамотности респондентов на английском vs. казахском 
и русском языках и эта корреляционная зависимость может быть охарактеризована как 
сильно положительная, так как с повышением одной величины, т.е. уровня читательской 
грамотности респондентов на английском vs. казахском и русском языках, наблюдается 
также повышение второй, а именно, уровня образования родителей респондентов. 

По эмпирическим данным уровня доходов отцов, установлено, что отцы 28 (9,4%) 
респондентов из 297 имеют ежемесячный доход в размере до 50 000 тенге, отцы 97 (32,7%) 
респондентов – от 50 001 до 100 000 тенге в месяц, отцы 48 (16,2%) респондентов – от 
100 001 до 150 000 тенге в месяц, отцы 44 (14,8%) респондентов – от 150 001 до 200 000 
тенге в месяц, отцы 9 (3,0%) респондентов – от 200 001 до 250 000 тенге в месяц, отцы 7 
(2,4%) респондентов – от 250 001 до 300 000 тенге в месяц, отец 1 (0,3%) респондента – от 
300 001 до 350 000 тенге в месяц, отец 1 (0,3%) респондента – от 350 001 до 400 000 тенге в 
месяц, отцы 6 (2,0%) респондентов – от 450 001 до 500 000 тенге в месяц, отцы 2 (0,7%) 
респондентов – от 500 001 до 1 000 000 тенге в месяц, отцы 2 (0,7%) респондентов – от 1 000 
001 до 2 000 000 тенге в месяц, 52 (17,5%) респондентов не ответили на вопрос. 

Хи-квадрат корреляции читательской грамотности на английском языке и уровня 
доходов отцов респондентов – 132,144, в то время как хи-квадрат корреляции читательской 
грамотности на казахском языке и уровня доходов отцов респондентов составляет χ2 = 
81,142 и хи-квадрат корреляции читательской грамотности на русском языке и уровня 
доходов отцов респондентов равен 114,176. Достаточно большие и положительные цифры 
указывают на то, что переменные достаточно сильно коррелируют друг с другом. 

Подводя итоги корреляций уровня дохода отцов респондентов и уровней читательской 
грамотности на английском vs. казахском и русском языках, можно заключить, что самая 
высокая усредненная медиана по трем языках является медиана читательской грамотности 
на английском языке, самая низкая усредненная – на казахском языке. Самая низкая медиана 
читательской грамотности на всех трех исследуемых языках принадлежит респондентам, чьи 
отцы имеют ежемесячный доход до 50 000 тенге. Медиана читательской грамотности на 
казахском, русском и английском языках разбросана: медиана читательской грамотности на 
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казахском языке 5,5 – у респондентов, чьи отцы имеют ежемесячный доход от 1 000 001 до 2 
000 000 тенге, медиана читательской грамотности на русском языке – у респондентов, чьи 
отцы имеют ежемесячный доход от 300 001 до 350 000 тенге, и медиана читательской 
грамотности на английском языке 4,5 – у респондентов, чьи отцы имеют ежемесячный доход 
от 200 001 до 250 000 тенге и у респондентов, чьи отцы имеют ежемесячный доход от 450 
001 до 500 000 тенге. В целом можно заметить, что с увеличением размера ежемесячного 
дохода едва ощутимо растет и медиана читательской грамотности на всех трех языках. 
Однако, у респондентов, чьи отцы имеют доход от 1 000 001 до 2 000 000 тенге в месяц, 
медиана читательской грамотности на английском языке составляет всего 2, по сравнению с 
медианой читательской грамотности на казахском языке (5,5) и с медианой читательской 
грамотности на русском языке (4), что можно объяснить тем, что возможно не английский, а 
любой другой иностранный язык, возможно, был выбран в качестве изучаемого 
иностранного языка этими респондентами. В итоге, можно сделать вывод, что данные 
величины имеют положительную корреляцию.  

По данным анкетирования уровня доходов матерей, установлено, что матери 44 (14,8%) 
респондентов из 297 имеют ежемесячный доход в размере до 50 000 тенге, матери 123 
(41,4%) респондентов – от 50 001 до 100 000 тенге в месяц, матери 33 (11,1%) респондентов – 
от 100 001 до 150 000 тенге в месяц, матери 31 (10,4%) респондентов – от 150 001 до 200 000 
тенге в месяц, матери 3 (1,0%) респондентов – от 200 001 до 250 000 тенге в месяц, матери 4 
(1,3%) респондентов – от 250 001 до 300 000 тенге в месяц, мать 1 (0,3%) респондента – от 
300 001 до 350 000 тенге в месяц, матери 2 (,7%) респондентов – от 450001 до 500000 тенге в 
месяц, мать 1 (0,3%) респондента – от 500 001 до 1 000 000 тенге в месяц, мать 1 (0,3%) 
респондента – от 1 000 001 до 2 000 000 тенге в месяц, мать 1 (0,3%) респондента – от 
2 000 001 и выше тенге в месяц, 53 (17,8%) респондентов не ответили на вопрос. 

Хи-квадрат корреляции читательской грамотности на английском языке и уровня 
доходов матерей респондентов – 146,428, в то время как хи-квадрат корреляции 
читательской грамотности на казахском языке и уровня доходов матерей респондентов 
составляет χ2 = 96,826 и хи-квадрат корреляции читательской грамотности на русском языке 
и уровня доходов матерей респондентов – 98,886. Достаточно большие и положительные 
цифры демонстрируют положительный характер линейной связи между переменными. 

По итогам корреляций уровня дохода матерей респондентов и уровней читательской 
грамотности на английском vs. казахском и русском языках, можно заключить, что самая 
высокая усредненная медиана читательской грамотности на английском vs. казахском и 
русском языках является медиана читательской грамотности на русском языке, самая низкая 
усредненная – у читательской грамотности на английском языке. Самая низкая медиана 
читательской грамотности на казахском и русском языках принадлежит респондентам, чьи 
матери имеют ежемесячный доход от 500 001 до 550 000 тенге. Самая низкая медиана 
читательской грамотности на английском языке принадлежит респондентам, чьи матери 
имеют ежемесячный доход от 500 001 до 2 000 000 и выше. Самая высокая медиана 
читательской грамотности на казахском и русском языках – у респондентов, чьи матери 
получают от 2 000 001 и выше в месяц, самая высокая медиана читательской грамотности на 
английском языке – у респондентов, чьи матери имеют ежемесячный доход в размере от 
300 001 до 350 000 тенге. В целом корреляция уровня читательской грамотности на 
английском vs. казахском и русском языках и уровня ежемесячного дохода матерей 
респондентов демонстрирует неоднозначную картину и не позволяет утверждать, что эти две 
величины коррелируют между собой. 

Так как, уровень р ≤ 0,05 часто используется в качестве критерия установления 
статистической значимости двух переменных среди статистов, в данном случае с 
вероятностью 95% можно утверждать, что исследуемое событие произошло неслучайно и 
полученное значение α<0.001 во всех корреляциях указывает на бесспорные сильные 
позитивные различия между выбранными двумя величинами, что фактически отрицает 
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вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы, являющаяся ошибкой первого рода. 
Это влияние также прослеживается в том, что «ожидаемый» и «полученный» результаты не 
совпадают; чем выше расхождение между ними, тем больше влияния имеют переменные 
друг на друга. Эти данные указывают на правдоподобность и валидность данных в 
статистическом анализе. 

Данное исследование выявило наличие корреляционной взаимосвязи различного 
характера между уровнем образования и дохода родителей респондентов и уровнем 
читательской грамотности респондентов. Наличие высшего образования у родителей 
предполагает высокий уровень читательской грамотности у их детей, что говорит о сильной 
корреляции между переменными. Однако представляется сложным сделать аналогичное 
заключение о корреляционных отношениях между уровнем дохода родителей респондентов 
и уровнем читательской грамотности респондентов. Корреляционная связь между уровнем 
дохода отцов респондентов и уровнем читательской грамотности респондентов оценивается 
как слабо-положительная, в то время как взаимосвязь между уровнем дохода матерей 
респондентов и уровнем читательской грамотности респондентов – нулевая, то есть связь 
между данными переменными отсутствует. 

Причины формирования выявленных характеров взаимосвязей автор видит в 
следующем: во-первых, неравномерное распространение информации, в результате 
отсутствия или труднодоступности источников информационных ресурсов. В равномерном 
распределений доступа к информации важную роль играет уровень образования родителей. 
Родители с высшим образованием и/или ученой степенью доктора и/или кандидата наук 
имеют более глубокие общие и профессиональные знания, обладают более широкими 
институциональными и профессиональными связями, соответственно, получают больше 
доступа к информации разного характера: научные и общие (фоновые) знания, 
образовательные гранты, конкурсы и т.д. Это способствует дальнейшему повышению уровня 
образования и улучшению грамотности их детей. Следовательно, можно сделать вывод, что 
образованность и информированность родителей обуславливают у детей формирование 
устойчивых навыков получения необходимой информации и создают разные условия для 
усвоения знаний. Во-вторых, не все родители имеют необходимое количество времени для 
полезного и познавательного времяпрепровождения со своими детьми из-за высокой 
занятости и/или собственной безынициативности. Родители, имеющие длинную 
многочасовую рабочую смену или работающие в сложных условиях труда, соответственно, с 
более низкой зарплатой, несомненно, имеют меньше возможностей проводить время со 
своими детьми. Родители, имеющие хорошую финансово-материальную базу (например, 
персонал по найму для транспортного сопровождения детей и проведения частных уроков на 
дому и т.п.), способны компенсировать недостаток внимания и/или времени посещением их 
детьми частных (читайте: «платных») кружков и курсов. Однако расхождения в результатах 
данного исследования не позволяют сделать поспешные выводы по данному пункту и 
подтвердить агрумент, данный выше. Интерес вызывает тот факт, что материальное 
положение именно отца имеет больше влияния на установление и развитие читательской 
грамотности у детей, чем материальное положение матерей. Уровень дохода матерей, в 
отличии от уровня образования, оказался не существенным фактором, влияющим на 
формирование читательской грамотности у детей. Это можно объяснить тем, что мать с 
высшим профессиональным образованием, но без постоянного дохода (читайте: «не 
работающая»), имеет в своем раcпоряжении больше времени и ресурсов для полноценного и 
полезного времяпрепровождения со своим ребенком, что обуславливает устойчивое 
формирование и пролонгированное развитие способностей, в частности читательской 
грамотности, у ребенка. 

В свете вышеизложенных результатов исследования можно утверждать, что 
«идеальными» родителями для формирования читательской грамотности и развития навыков 
чтения является работающий и имеющий постоянный доход отец с высшим образованием и 
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мать с высшим образованием, располагающий свободным временем для совместного 
полезного времяпрепровождения со своими детьми. 

В непрерывном жизненном и образовательном цикле ученик → учитель → школа, 
зачастую роль родителей и важность родительского вклада в образовательный процесс 
остается вне поля внимания. Родителям очень сложно мгновенно реагировать и следовать за 
постоянно меняющимися и усовершенствующимися образовательными программами. 
Родители часто ограничиваются совместным с ребенком решением задач и выполнением 
заданий, что обусловлено нехваткой методологической базы у родителей. Для 
удовлетворения требований современной образовательной системы родителям придется 
непрерывно заниматься самообразованием и самосовершенствованием. Организация 
специальных курсов для подготовки родителей, которая является успешной мировой 
практикой, могла бы стать оптимальным выходом из сложившейся ситуации.  
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The article considers features of the discipline Intercultural Communication, in particular the 
role of ethnocentrism and cultural stereotypes in teaching the discipline Intercultural 
communication. 

Author considers relationship between stereotypes and ethnocentrism and in particular, 
stereotypes are scrutinized as the prerequisite of forming ethnocentrism. Apart form giving 
definitions and underlying the importance of both terms, author proposes several ways of avoiding 
having ethnocentrism such as explaining stereotypes adequately, not to consider the entire culture 
by judging only one representative, to teach them not to be an ethnocentric, parents must educate 
children only with good stereotypes concerning other cultures. Having good or adequate 
stereotypes, avoiding very deep level of ethnocentrism are directed to develop Intercultural 
communication within the country and abroad. 

Key words: ethnocentrism, stereotype, discrimination, Intercultural communication 
 
Жиырма бірінші ғасыр жаңа техноологиялар, өндірістің, нанотехнологияның өркендеп 

тұрған ғасыры. Сонымен қатар мемелекеттер арасындағы өзара қарым-қатынастың, соның 
ішінде мәдениаралық қарым-қатынастың белсенді дамып келе жатқан ғасыры деп айтса да 
болады. 

Мәдениаралық қарым-қатынас дамуына бернеше факторлар әсер етті. Атап айтсақ, 
екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы мен мемлекеттер арасындағы ашық экономика. 
Мәдениаралық қарым-қатынасты зерттеген ғалымдар қатарына Э.Т. Холл, В. Трегер, Н.И. 
Формановская, С.Г. Тер-Минасова секілді ғалымдарды жатқызуға болады [1, 8]. 
Мәдениаралық қарым-қатынас дегеніміз бір немесе бірнеше мәдениет, этникалық топ 
өкілдерінің өзара қарым-қатынасын айтамыз.  

Мәдениаралық қарым-қатынас ғылым ретінде 1954 жылы пайда болды. Алғаш рет 
аталған термин Э. Холл мен В. Трегердің «Culture as communication» (Мәдениет 
коммуникация ретінде) атты еңбегінде кездеседі. Ал пән ретінде 1960 жылдары қалыптасып, 
көптеген батыстың жоғарғы оқу орнындарында оқытыла бастайды [1, 10].  

Мәдениаралық қарым-қатынас пәнінің негізгі нысандары адам және оның мәдениеті. 
Барлығымыз білетіндей, мәдениеттің құндылық, сенім, тіл, стереотип (таптаурын) секілді 
компоненттері бар. Менің ойымша ағылшын тілі мамандарын дайындауда және олардың 
болашақта мәдениаралық қарым-қатынасқа түсу үдерісінде этноцентризм, стереотип 
(таптаурын) ұғымдарының рөлі зор. Этноцентризм дегеніміз өзге мәдениеттің 
құндылықтарын (оның салт-дәстүрін, әдеп-ғұрыптарын, дәстүрі мен мінез-құлықтарын) өз 
мәдениетіңнің құндылықтары арқылы қарастыру, бағалау. Егер сіз өзге тілдегі кітапты 
өзіңіздің мәдени құндылықтарыңыз жинақталған көзілдірікпен оқысаңыз, сізде міндетті 
түрде келіспейтін тұстар болады және сыни көзқараспен қарайтын боласыз. Бірақ ол сол 
мәдениетке тиесілі бағалайтын құндылықтар болуы мүмкін. Бұл этноцентризмнің көрінісі. 
Сынаудан бөлек, этноцентризмге өз мәдениетіңді өзге мәдениеттен жоғары қойып бағалау да 
тән. Әлемге әйгілі Кэмбридж сөздігінде аталған ұғымға келесідей анықтама берілген: «Belief 
that a particular race or culture is better that others» [2]. Осы анықтама негізінде этноцентризмге 
мынадай қасиеттер тән: 

• өз этносының сенімі, құндылықтары еш күмәнсіз дұрыс; 
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• өз мәдениетінің мінез-құлқы, салт-дәстүрлері әмбебап деп санау, ал өзге мәдениет
соған бой түзеуі керек, олардың ешқандай айырмашылығы болмау керек; 

• өз мәдениетіне жақсы дүниелер өзге мәдениеттерге де жақсы деп санау.
Этноцентризм мен стереотип (таптаурын) өзара байланыста, өйткені стереотип 

(таптаурын) негізінде этноцентристік пиғыл қалыптасады. Стереотип (таптаурын) дегеніміз 
бір мәдениеттің немесе белгілі бір лингвомәдениетке тиесілі этникалық топтың өзге 
мәдениет туралы қалыптастырған пікірі, сенімі. Кэмбридж сөздігінде стереотип сөзіне 
мынадай анықтама берілген: « a set idea that people have about what someone or something is 
like, especially an idea that is wrong» [2]. Яғни, қандай бір адамның не заттың қандай 
екеніндігі туралы идея және ол идея қате болып келеді. Демек, стереотиптер көп жағдайда 
жалған болып келуі мүмкін және жағымды, жағымсыз болуы мүмкін.  

Екі ұғымның мәдениаралық қарым-қатынастағы маңыздылығы ─ олардың бірін бірі 
толықтыруы және ықпал етуі. Стереотиптер (таптаурындар) этноцентризмнің 
қалыптасуының алғы шарты болып саналады. Дұрыс қалыптаспаған, өзге мәдениеттер 
туралы бұрыс стетеотиптерді қалыптастырған маман не тұлға оларды сынауға тырысады 
және этноцентрист бола бастайды. Яғни, кемшілігін таба отыра өз мәдениетін өзге 
мәдениеттерден жоғары қояды. Ал этноцентристтік пиғыл кейін дискриминацияға, өз ұлтын 
(бір мемлекеттің ішінде) өзге ұлт өкілдерінен бөліп қарастыруға дейін алып келу мүмкін. 
Сондықтан мәдениаралық қарым-қатынас пәнін үйретуде бірінші кезекте стереотиптердің 
дұрыс түсіндірілгені маңызды. Стереотиптердің (таптаурындардың) жағымсыз ықпалы 
этноцентризм мен дискриминацияның пайда болуына ықпалы Кесте 1- де көрсетілген.  

Кесте 1 ─ Стереотиптің (таптаурынның) этноцентризм мен дискриминацияның пайда 
болуына ықпалы.  

Мәдениаралық қарым-қатынас пәнін оқытуда этноцентризм алдын алу үшін, оның 
пайда болуының алғышарты болып саналатын стереотиптер (таптаурындар) келесідей 
оқытылуы тиіс: 

1. Пәнді үйретуде стереотиптердің рөлін түсіндіре келе, олар жағымды және жағымсыз
болатынын айту. Бірақ жағымсыз стереотиптің (таптаурындардың) өзі де шындыққа сай 
келмеуі де мүмкін екендігін айту керек және ол этноцентристік пиғылдың қалыптаспауына, 
нәтижесінде мәдениаралық қарым-қатынастың дұрыс жүзеге аспауына ықпалын тигізбеу 
керек. 

2. Теріс стереотиптерді жинақтап, өзге мәдениетті сынау арқылы мәдениаралық қарым-
қатынасты дамытуға болмайды. Этноцентрист болғаннан гөрі өзге мәдениетті сол 
мәдениеттің стандарттарымен қарастырған дұрыс екендігін, сен үшін «жаман» деп 
саналатын қасиеттер ол ұлт үшін ғасырлар бойы қалыптасқан мәдениет екендігін түсіндіру 
керек. Ағылшын тілінде мынадай мақал бар «In Rome speak as Romans», орыс тілінде «Не 
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иди в чужой монастырь своими уставами», қазақтар айтады: «Әр елдің заңы басқа, иттері 
алақасқа» дейді. Яғни, этноцентрист болмай, этнорелятивист болған дұрыс екендігін 
түсіндіріп айту керек. Этнорелятивизм өзге ұлт өкілдерінің құндылықтарын ғасырлар бойы 
қалыптасқан өздерінің құндылықтары (стандарттары) аясында қарастыру. 

3. Стереотиптерді (таптаурындарды) оқытуда өзге мәдениеттің бір өкілі жағымсыз 
әрекет жасаса оның сол әрекеті оның бүкіл мәдениетіне қатысты еместігін түсіндіру. 
Мысалы, Америкада дүкенде бір кісі сөмкеңізді ұрлап кетсе, «Американдықтар ұрлықшы 
халық» деген стереотипті (таптаурынды) қалыптастырмау керектігін түсіндіру. Бұл жерде 
жеке адами фактор рөл ойнап тұрғанын айту керек. 

4. Стереотиптерді (таптаурындарды) оқытқанда оларды белгілі бір мәдениет туралы 
шынайы не жалған ақпарат деп үйреткеннен гөрі, оларды белгілі бір мәдениетті сипаттайтын 
болжам ретінде үйреткен дұрыс. Өйткені нақты ақпарат ретінде қалыптасса, кейін өзге 
мемлекетте ол ақпарат дұрыс болмаса жеке тұлғада мәдени сенделіс қиын дәрежеде өтеді 
және ол ақпарат ұзақ уақыт санасында сақталып қалады. Тіпті ол стереотипін ұзақ жылдар 
бойы өзгерте алмауы да мүмкін. Сондықтан болжам ретінде үйреткен дұрыс. 

4. Студенттерге стереотиптерді (таптаурындарды) қалыптастыру барысында өзінің 
ұлтының мәдениеті туралы, өз лингвомәдени ортасындағы ұлт өкілдері ойлайтын 
стереотиптері (автостереотиптерді) білуі тиіс. Біржағынан өзге мәдениет туралы 
стереотиптерді білу арқылы өз мәдениетінің стереотиптерін салыстырып, өзінің ұлты 
туралы, өзі туралы да тани бастайды. Өз ұлтын тану барысында жеке тұлға стереотиптерді 
этноцентрист болу мақсатында емес, өзін-өзі қорғау үшін, өзге ұлттар арасында қарым-
қатынас кезінде «қорғаныш механизм» ретінде қолданады. Яғни, сыртқы имидж ретінде 
қолданады. Мысалы, немістер өздерін пункутуалды десе, қазақтар өздерін қонақжай деп 
айта бастайды. Бұл белгілі студенттер үшін өзге мәдени ортаға барғанда олардың емін-еркін 
жүруіне, емін-еркін мәдениаралық қарым-қатынасқа түсуіне және өз мәдениетін дәріптеуге, 
насихаттауға мүмкіндік береді. 

5. Стереотиптердің (таптаурындардың) оқу орнынан бөлек қалыптасатын жері ол – 
отбасы. Отбасында ата-анасы баласына өзге ұлт өкілдері туралы байыбына жетпей, нақты 
фактілерге сүйенбей теріс пиғылды әңгімелер айту арқылы теріс пиғылды стереотиптерді 
(таптаурындарды) қалыптастырмауы керек. Өйткені тәрбие отбасынан басталады. 

Қорытындылай келе этноцентризм кез-келген мәдениетке тиесілі, бірақ оларды 
қалыптастырушы стереотиптерді (таптаурындарды) дұрыс бағытта қолданып, оқыта білген 
дұрыс. Стереотиптер өзге мәдениеттер туралы ассоциациялар, ментальді білім және 
стереотиптер (таптаурындар) мәдениаралық қарым-қатынаста аса маңызды, шешу рөл 
атқаратынына көз жеткіздік. Стереотиптер (таптаурындар) дұрыс не бұрыс болсын, жағымды 
не жағымсыз болсын бәрібір олар кез-келген мәдениеттің ажырамас бөлшегі болып 
саналады. Стереотиптер (таптаурындар) адамдардың психологиясына және мінез-құлқына, 
санасына, ұлтаралық қатынасына ықпал етеді. Мәдениаралық қарым-қатынас пәнін оқытуда, 
жалпы тіл маманын дайындауда стереотиптерді (таптаурындарды), оларды дұрыс оқытудың 
маңызы зор. Яғни, оқытушының басты мақсаты жағымсыз стереотиптердің 
(таптаурындардың) теріс сенімге, дискриминацияға, этноцентристік пиғылға ауыспауына 
жағдай жасау, өзге мәдениет туралы стереотиптерді (таптаурындарды) білу арқылы өзінің 
автостереотиптерін қалыптастыру және барынша объективті әлемді тануға баулу. Өз 
кезегінде этноцентризмді дамытпаудың түпкі мақсаты ─ мәдениаралық қарым қатынасты 
барынша дамыту, ұлттар арасындағы интерграциялық қарым қарым қатынасты жаңа 
деңгейге шығару.  
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The article discussed the main problems of studying and teaching of Chinese language. 

Chinese language is presented from different perspectives: historical , typological , pragmatic and 
as an object of study and teaching . The paper highlights the problem of Chinese language teaching 
methodology, as well as their solutions are presented to.  

Modern Chinese characters are made up of several groups of strokes and include semantically 
meaningful components, most of which can be used both independently and operating signs. 
Significant elements of Chinese characters help to identify the semantics of the character as a 
complex semantic whole. The article also highlights the role of the character in the overall context 
of the formation of Chinese culture. Special attention is given to the study of word combinations 
with numerals in which the phenomena of vocabulary and grammar have been manifested.  

Key words: Chinese, Chinese language teaching methodology, calligraphy, intonation 
 
Қытай тілі Біріккен ұлттар Ұйымының 6 ресми және жұмыс тілдерінің бірі болып 

саналады. Статистика бойынша әрбір бесінші адам қытайша сөйлейді. Қазіргі таңда қытай 
тілі белсенді қолданыста болатын мемлекеттердің қатарына Индонезия, Камбоджа, Лаос, 
Вьетнам, Мьянма, Малайзия, Тайланд, және тағы басқалары жатады. Қытай тілі – ең ежелгі 
және дүни жүзі бойынша көп тараған тіл. 1,3 миллиардтан астам адам осы тілде сөйлейді. 
Экономиксының дамуы және қытай философиясына, тарихына және сәулетіне деген 
қызығушылық танытқандардың ішінде Қазақстанда да бар. Қытай тілінің күрделілігі мен 
иероглифтік жазбасына қарамастан, осы тілді оқимын деген адамдардың саны көбейе түсуде, 
соның ішінде қазақстандықтар да бар.  

Бүгінгі күні қытай тілін қөбіне болашақтың тілі деп атайды. Ондай тұжырым жайдан 
жай айтылмайды. Біріншіден, қытай тілінің танымалдығы Қытай елінің экономикалық өсімі 
жағынан алдыңғы қатарлы елге айналғанына байланысты. Халық саны жағынан әлемде 
алғашқы орынды иеленетін, жер көлемі жағынан әлемде үшінші орын алатын Қытай елі 
өзіне деген қызылушылығын арттыруда. Қазіргі таңда қытайлық-қазақстандық қатынастар 
өзінің даму тарихының ең бір кемелді кезеңін басынан өткеріп жатыр. Қазақстан мен Қытай 
өзара сенімділікті үздіксіз нығайтып, түрлі салалардағы іс жүзіндегі ынтымақтастықты 
тереңдетуде және халықаралық аренадағы стратегиялық өзара іс-қимылды күшейтуде. Қытай 
мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастар көрші мемлекеттер арасындағы тату 
байланыстар дамуының жарқын көрінісі. Бүгінгі жаңа жағдайларда қытайлық-қазақстандық 
қарым-қатынастарды дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер мен ұланғайыр кеңістіктер ашылуда. 
Қытай мен Қазақстанның өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейтуі және тереңдетуі екі 
тараптың да мүддесіне сәйкес келіп отыр. Тәуелсіз Қазақстан Аспан асытындағы елдің 
жақын көршісі, сондықтан да экономикалық қарым-қатынасы қазақстандық кәсіпкерлермен 
әрдайым тығыз байлансыта. Сонымен қатар, тауар алмасудың көбейуі, басқа да біріккен 
жобалардың іске асуына қазақстандық және қытайлық ірі кәсіпорындары қытай тілі 
аудармашылары мен тіл мамандарының көмегіне мұқтаж. Ал бұл дегеніміз, жас 
шығыстанушы мамандырдың, лингвисттердің болашағы зор екенін көрсетеді. 

Жоғарыда аталған фактілердің барлығы біздің қоғам жоғарғы деңгейлі синологтарды 
қажет ететінін дәлелдейді. Демек, жоғарғы білімді және бәсекеге қабілетті шығыстанушы, 
қытайтанушыларды дайындауға арналған тиімді оқу әдістемесі қазіргі таңда өзекті мәселе. 
Ондай оқу әдістемені халықтың зияткерлік және ментальді ерекшеліктерін ескере отырып 
дайындау керек. 

Тәжірбие көрсеткендей, иероглифтарды кілттермен жаттаған жеңіл болады. Сондықтан 
жаңа сөзді түсіндергенде, иероглифтің құрылымынан бастау керек. Әрбір иероглиф 
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графемалардан құралады, яғни кілттерден тұрады. Мысалы, 妈妈 «мама» деген иероглифті 
қарастыратын болсақ, ол 女 және马 деген кілттерден құралған, яғни «әйел» және «ат»; 哭 
«жылау» деген иероглиф үстінде екі «ауыз» 口және астында «ит» 犬кілттері бар, 好 «жақсы» 
иероглифы女 «әйел» және 子 «бала» деген бөліктен құралған. Иероглиф құрамындағы 
граффемалар мағынаны да білдіреді. Мысалда көрсеткен妈妈 «мама» деген иероглифтің 
кілты女 «әйел», ол сөздің әйел затына байланысын көрсетеді. Бұл граффемалардың бастапқы 
жазылу нұсқасын көрсетіп түсіндіру өте маңызды. Алғашқыда иероглифтар сурет түрінде 
салынып, тасбақаның панцирлары мен сүйектің бетіне қашалып жазылған, сондықтан 
зерттеушілер осы әдепкі жазуларды сауыт-сүйек жазуы деп атады. Қытай жазуы - 
адамдардың заттар мен құбылыстарға ұқсата еліктеуі нәтижесінде, дүниелік құбылыстарды 
сызбамен бейнелеп, түсіну мақсатына жетті. Әр иеролгифтің шығу тарихын айта отырып 
иероглифті жаттаған жеңіл. Тіл үйренуші тек қана тілдік материалды ғана меңгеріп қоймай, 
сонымен қатар қытай жазуында айқын көрініс табатын қытай халқының мәдениетін, 
тарихын, менталитетін түсінуі қажет.  

Оқытушы иероглифтің құрылымын, оның қарапайым таяқшалардын құралатынын 
түсіндіру керек. Әрбір иероглифтік белгі бірнеше таяқшалық элементтерден тұратын 
графикалық құрылым болып табылады. Жалпы таяқшалардың саны сегізді құрайды. Олар 
нүкте (丶), көлденең таяқша (一), тік таяқша (丨), оң жаққа бағытталған таяқша, сол жаққа 
бағытталған таяқша (丿), көтеріліп келе жатқан таяқша, сынық таяқша (乛), ілгек таяқша 
(亅). Бұрын адамдар калииграфияны жасау барысында 永 иероглифын («мәңгілік» 
мағынасында) мысал ретінде алатын болған. Берілген иероглиф сегіз таяқшаның барлығын 
қамтиды деп есептеген. Кейбір таяқшалық элементтердің басқа да нұсқалары бар. 
Нәтижесінде жалпы жиырмаға жуық негізгі таяқшалық элементтер бар екендігі анықталды. 
Канси сөздігінде 50-ден астам таяқшалардан құралатын иероглифтар да бар. Заманауи 
сөзідіктерде 20 немесе одан да көп таяқшалардан тұратын иероглифтар да жиі кездеседі. 
Г.П.Сердюченконың айтуы бойынша, жалпы орта есеппен алғанда жиі пайдаланылатын 2000 
иероглифтың әрбір екіншісі 11 таяқшадан құралады. 

Қытай иероглифтарының құрамына кіретін негізгі таяқшалар айтарлықтай оңай, ал 
олардың иероглифтағы бір-бірімен сәйкес келуі – қиын мәселе болып табылады. Бұл жерде 
жазылу реті графикалық элементтерді арнайы ереже бойынша реттейді. Жазу барысындағы 
негізгі ережелерді жетік білу міндетті: 

1) иероглиф жоғарыдан төмен қарай жазылады: 方, 云;
2) иероглиф солдан оңға қарай жазылады: 游, 旅;
3) алдымен көлденең сызықтар, содан кейін тік сызықтар жазылады: 十, 千;
4) алдымен көлденең таяқша, содан кейін сол жаққа бағытталған таяқшалар жазылады:

厂, 大; 
5) алдымен сол жаққа бағытталған, содан кейін оң жаққа бағытталған таяқша 

жазылады: 人, 八; 
6) бірінші сол жаққа бағытталған таяқша, одан кейін көлденең сызық жазылады:生 (бұл

ереже 4-ережемен салыстырғанда, сол жаққа бағытталған сызық тік сызықтан ұзын болған 
жағдайда қолданылады); 

7) алдымен иероглифтың сыртқы бөлігін құрайтын сызықтар , одан кейін оның ішінде
орналасқан сызықтар жазылады: 月; сөздің төменгі бөлігінде орналасқан таяқша соңғы 
болып жазылады: 国,日; 

8) ортасында орналасқан және иероглифтың соңына дейін баратын тік таяқша соңғы
болып жазылады: 中; егер де тік таяқша оның соңына дейін жетпейтін болса, ол бірінші 
жазылады, содан кейін шеткі бөлігіндегі таяқшалар жазылады: 小, 水; 

9) алдымен шетіндегі, содан кейін орта бөлгіндегі таяқшалар жазылады –火, 坐;
10) оң жақтағы немесе әріптің ішіндегі нүкте соңғы жазылады: 心, 玉; жоғары жақтағы

және сол жақтағы нүкте бірінші жазылады: 义; 
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Жоғарыда иероглифты жазудың тек негізгі ережелері аталғандығын ескеру қажет. Жазу 
ережелерін меңгеру иероглифтарды қатесіз дұрыс жазу үшін қажет. Иероглифтың таяқшалық 
белгісі екі түрге бөлінеді: жай таяқша және күрделі таяқша. Әдетте жай таяқша оңай 
таяқшалардың нақты құрылымынан тұрады. Мысалы: 下, 人, 口. Ал, күрделі таяқша одан 
бөлек әрбір бөлігі бір мағынаға ие қиындатылған таяқшалардан құралады.  

Неше сызықтан тұратынына қарамастан, иероглифтар шаршының ішіне сыю қажет. 
Иероглифтарды әр белгіге кішкентай төрт шаршыдан құралған бір үлкен шаршыға, тор көз 
дәптерге жазған дұрыс. Сонымен қатар, иероглифтарды жазу ережелерін де сақтаған жөн. 
Әрбір иероглифтың кілттерін, таяқшаларын салмастан бұрын барлығын жақсылап жоспарлап 
алу қажет. Осылайша, қазіргі қытай иероглифтары бір немесе одан да көп арнайы 
таяқшалардан тұратын құрылым болып табылады. Графемалардың көп бөлігі жеке иероглиф 
ретінде де, күрделі иероглифтың құраушысы ретінде де қолданылады. Иероглифтердің 
дұрыс және әдемі жазылуы аталған ережелерді сақтап жазуына байланысты. 

Тіл үйренуде ең маңыздысы тілдің дұрыс дыбысталуы. Қытай тілін фонетикасын оқыту 
көп күш-қуат, шыдамдылық кажет етеді. Қытай тілінің фонетикасы қазақ тілінің 
фонетикасына қарағанда көп ерекшеленеді, әр иероглифтің өзіндік тоны (үні) болады. Қытай 
тілінде 4 тон бар, мағына тон арқылы анықталады. Тонды тіл үйренуші басынан бастап 
дұрыс жаттап, сөздерді өз тонымен айта білу керек. Себебі тон өзгерсе, иероглифтің 
мағынасы да өзгеріске ұшырайды. Мысалы, бір ғана «ma» деген буынның көптеген 
мағынасы бар: «ma» буынын бірінші тонмен айтылса, ол 妈 «ана» сөзін білдіреді, үшінші 
тонмен айтылса 马 «ат» дегенді білдіреді, ал жеңіл тонмен айтылса 吗 ол сұраулық 
шылаудың мағынасын береді. Дәл осылай тонды сақтамай сөйлейтін болса, сөйлемнің 
мағынасын да өзгертіп, қателік жіберу мүмкіндігі бар.  

Иероглифтардың дұрыс дыбысталуы мен тонның айтылуын қалыптастыруға қытай 
тілінде жаңылтпаштар, өлеңдер, мақал-мәтелдер таптырмас дидктикалық құрал болып 
табылады. Бұл құралдар тек дыбыстарды механикалық түрде дұрыс айтылуын 
қалыптастырып қана қоймай, эстетикалық та ләззәт береді.  

Лексикаға келетін болсақ, тіл үйренуші бірінші күннен бастап иероглифтарды үйрену 
барысында оның мән-мағынасын толығымен түсініп, сөйлемде дұрыс қолдана білу қажет. 
Демек, лексикалық бірлік туралы толық ақпарат алып, ол сөзді түрлі коммуникативтік 
контекстте қалай қолдану керектігін үйренеді. Сондықтан иероглифтарды үлкен көлемде 
түсіндірусіз, сөйлемде дұрыс қолданысына ерекше көңіл бөлмей жаттату үлкен қателік.  

Қорыта айтқанда, қытай тілінің фонетикасын қытай пиньин әріпімен, қытай тілі 
лексикасы ретінде қытай иероглифтері (汉字 hanzi) құрайтын таяқшаларынан, одан соң 
басты бөліктері арқылы қытай иероглифтеріне (汉字 hanzi) қол жеткізсек сөз қорын 
дамытсақ ары қарай грамматикалық білім тұрғысынан қытай сандық сөздерінің қытай тілін 
үйренуде өзіндік мақсаты мен ерекшеліктері бар екенін анықталды. Қытай тілін үйренуге 
оқытушының көмегіне сүйене отырып, білім алушының алдына мақсат қойып, табандылық 
және жауапкершілік көрсетсе аталмыш тілді белгілі деңгейге толық меңгеруге болады. Тіл 
үйрену, соның ішінде қытай тілін үйрену көрші ел болған Қазақстан үшін өте маңызды. Тіл 
үйрену үшін біріншіден, орта; екіншіден, тіл үйренуге қызығушылық, әуестік керек; 
үшіншіден, тіл үйренудің әдіс-тәсілдерін меңгеру қажет. 
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In the given article the author describes one of the interactive teaching methods and 
educational technologies. Тһе feasibility and practical significance of using the interactive methods 
is considered. The great attention is paid to the analysis and effectiveness of case-study method in 
educational process. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, метод case study, 
структурированные и неструктурированные «кейсы». 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования изменили ориентиры отечественной системы образования. Вместо 
традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навьіков на первый план были 
выдвинуты компетенции. Компетенция — «способность делать что-либо хорошо или 
эффективно», «способность выполнять особые трудовые функции». «Употребление» есть 
актуальное проявление компетенции как «скрытого», потенциального [1]. 

Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на 
практико- ориентированный подход к результагам образовательного процесса, неизбежно 
привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, которыми эта практико-
ориентированность будет достигаться. Первостепенную роль в достижении поставленных 
целей играют активные и интерактивные формы и методы обучения. Интерактивные методы 
(от англ. interaction — взаимодействие, воздействие друг на друга) — методы обучения, 
основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Интерактивное обучение — это 

-обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной 
средой, которая служит областью осваиваемого опыта; 

-обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и 
взаимодействий; 

-обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в 
совместной деятельности через диалог, полилог [1]. 

Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют личностно-
ориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение (коллективное, обучение 
в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами учебного 
процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 
группы, фасилитатора, создателя условий ддя инициативы учащихся. Иитерактивное 
обучение основано на собственном опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с 
областъю осваиваемого профессионалъного опыта. Обучение с использованием 
интерактивных образовательных технологий предполагает отличную от привычной логику 
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его 
теоретическому осмыслению через применение. 

Панина Т. С. и Вавилова Л. Н. [2] выделяют следующие общие результаты и эффекты 
интерактивного обучения: 

Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, 
усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. 
Эффективность обеспечивается за счет более активного включения обучающихся в процесс 
не только получения, но и непосредственного («здесь и теперь») использования знаний. Если 
формы и методы интерактивного обучения применяются регулярно, то у обучающихся 
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формируются продуктивные подходы к овладеншо информацией, исчезает страх высказать 
неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки) и 
устанавливаются доверительные отношения с преподавателем. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение 
обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой 
активности участников, побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения 
становится более осмысленным. 

Интерактивное- обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему 
видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные 
ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и 
доброжелательность по отношению к своим оппонентам. 

Интерактивные методы обучения позволяют осуществить перенос способов 
организации деятельности, получить новый опыт деятельности, ее организации, общения, 
переживаний. Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, 
навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей 
обучающихся, является необходимым условием для становления и совершенствования 
компетентностей через включение участников образовательного процесса в осмысленное 
переживание индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, 
осознания и принятия ценностей. 

Использование интерактивных технологий обучения позволяет сделать контроль над 
усвоением знаний и умением применять полученные знания, умения и навыки в различных 
ситуациях более гибким и гуманным. 

Один из особых видов интерактивного метода это - анализ конкретных ситуаций т.е. 
метод «кейс- стади». Кейс-стади — это вид учебного занятия, сочетающий в себе несколько 
методов (самостоятельная работа с научной литературой, учебной информацией, 
документами; анализ конкретных ситуаций; мозговой штурм; дискуссия; метод проектов и 
др.) и форм (практического занятия, семинара, деловой или ролевой игры и др.) обучения. 
Речь идет о таком виде аудиторного занятия, на котором студенты, предварительно изучив 
информационный пакет учебного материала (кейс), ведут коллективный поиск новых идей, а 
также определяют оптимальные пути, механизмы и технологии их реализации. 
Использование метода «кейс-стади» особенно ценно при изучении тех разделов учебных 
дисциплин, где необходимо осуществить сравнительный анализ, и где нет однозначного 
ответа на поставленный вопрос, а имеется несколько научных подходов, взглядов, точек 
зрения. Результатом использования «кейс-стади» являются не только полученные знания, но 
и сформированные навыки профессиональной деятельности, профессионально-значимых 
качества личности [3 ]. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case - случай, 
ситуация) - метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 
путем решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). 

Метод case-study относится к неигровым имигационным активным методам обучения. 
Целью такого метода является - анализ ситуации, возникший при конкретном 

положении дел, и выработка практических решений; окончание процесса - оценка 
предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы 
совместными усилиями группы студентов. 

Метод предназначен не для получения знания по точным наукам, а по тем 
дисциплинам, истина в которых плюралистична. Т.е. нет однозначного ответа на 
познавательный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени 
истинности. Акцент образования здесь переносится на сотворчество студента и 
преподавателя. 
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Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной 
ситуации на основе фактов из реальной жизни. Технологически, по определенным правилам 
разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и 
отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно 
получить. При этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, 
фиксирующего ответы и поддерживающего дискуссию. 

Впервые он был применен в учебном процессе в школе права Гарвардского 
университета в 1870 году; внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 
1920 году. Первые подборки кейсов были опубликованы в 1925 году в Отчетах Гарвардского 
университета о бизнесе. 

Лидером по сбору и распространению кейсов является созданный в 1973 году по 
инициативе 22 высших учебных заведений Тһе Case Clearing Ноuse оf Great Britain and 
Ireland; с 1991 года он называется European Case Clearing House (ЕССН). 

ЕССН является некоммерческой организацией, которая связана с организациями, 
предоставляющими и использующими кейсы и расположенными в различных станах мира. В 
настоящее время в состав ЕССН входит около 340 организаций, среди которых The Harvard 
Business School Publishing, Институт развития менеджмента (ІМВ) в Лозанне, в Швейцарии, 
INSEAD, в Фонтенбло во Франции, IESE в Барселоне в Испании, Лондонская бизнес-школа, 
а также Школа менеджмента в Кранфилде. У каждой из этих организаций своя коллекция 
кейсов, право на распространение которых имеет ЕССН. 

В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study - Гарвардская 
(американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой школы целью метода 
является обучение поиску единственно верного решения, вторая - предполагает 
многовариантность, решения проблемы. Американские кейсы больше по объему (20-25 
страниц текста, плюс 8-10 страниц иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче. 

К примеру, Гарвардская школа бизнеса выделяет почти 90% учебного времени на 
разбор конкретных кейсов, сохраняя приоритетное значение метода case-study в обучении 
бизнесу. Ситуационное обучение по гарвардской методике - это интенсивный тренинг 
слушателей с использованием видеоматериалов, компьютерного и программного 
обеспечения. 

Какие бывают типы кейсов? В целом можно выделить несколько типов таких заданий. 
Один из них - структурированный (highly structured) "кейс", в котором дается минимальное 
количество дополнительной информации. При работе с ним студент должен применить 
определенную модель или формулу. Считается, что у задач этого типа существует 
оптимальное решение, и "полет фантазии" при их разборе может оказаться не вполне 
уместным. Другой тип - "маленькие наброски" (short vignettes), содержащие, как правило, 1-
10 страниц текста и одну-две страницы приложений. Они знакомят только с ключевыми 
понятиями, так что при их разборе студент должен опираться еще и на собственные знания. 

Большие неструктурированные "кейсы" (Long unstructured cases) объемом до 50 
страниц - это, пожалуй, самый сложный из всех видов учебных заданий такого рода. 
Информация в них дается очень подробная, в том числе и совершенно ненужная. Самые 
необходимые для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать. Студент должен вовремя 
распознать такие подвохи и достойно справиться с ними, 

Бывают также задания, где студенты и преподаватели выступают в роли 
исследователей. Разбирая такие "первооткрывательские кейсы" (ground breaking cases), 
требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания или практические 
навыки, но и предложить нечто новое [4]. 

При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать "активную" или 
"пассивную" роль. Иногда он "дирижирует" разбором, а иногда ограничивается подведением 
итогов дискуссии. Увидев интересную линию доказательств, он может ее поддержать или 
даже настоять на том, чтобы она стала приоритетной, выведя из поля обсуждения другие. 
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"Разбирая "кейс" в классе, я обычно рассказываю, какое решение считаю правильным, а 
потом прошу студентов найти в моей точке зрения слабую сторону. 

Учитель может устроить настоящий "допрос с пристрастием", что называется, один на 
один. Ваше высказывание, позиция или рекомендация будет проверяться посредством 
"града" вопросов, а логика всех сделанных вами утверждений подвергнется тщательному 
анализу. Здесь следует быть предельно внимательным. Иногда учитель может "подложить 
вам свинью", заставив выступить в роли "адвоката дьявола". В этом случае вам придется 
защищать совершенно провальную позицию, призвав на помощь все свои профессиональные 
навыки. 

Если преподаватель выберет "гипотетический формат" дискуссии, то он станет 
излагать ситуацию, выходящую за рамки вашей позиции или рекомендации. А от вас 
потребуется эту ситуацию оценить. Несомненный плюс этого формата в том, что во время 
дискуссии вы должны быть готовы изменить свою позицию. Не исключено, что учитель 
поставит вас в тупик, задав вопрос, на который никто из класса не может ответить. Формат, 
когда преподаватель задает вопрос сначала одному студенту, затем всему классу, а ответом 
ему служит дружное молчание, называется "безмолвным". 

Хороший "кейс", как правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не 
имеет единственно правильного решения. "Я особенно ценю в методе работы с "кейсами" 
независимость мышления, - говорит Питер Экман. - В реальном бизнесе есть пять или шесть 
способов решить проблему. И хотя для каждой ситуации существует классическое решение, 
это вовсе не значит, что именно оно будет оптимальным. Можно принять хорошее решение, 
а его результаты приведут к плохим последствиям. Можно принять решение, которое все 
вокруг считают неудачным, но именно оно приведет вас к нужным результатам". 

Метод данного обучения является сложным т.к. он, как правило, содержит множество 
источников информации, может включать множество ситуаций во время исследования, и 
представлять большое количество данных для анализа[5]. Научные сотрудники разных 
дисциплин используют метод case study для того чтобы основываться на теории, создать 
новую теорию, дебатировать или рассмотреть теорию, объяснить ситуацию, обеспечить 
основу, чтобы применить решения к ситуациям, исследовать или объяснить явление. 
Преимуществами этого метода являются его применяемость в реальной жизни, современные 
жизненные ситуации и его общественная доступность через письменные сообщения. 
Результаты метода case study непосредственно имеют отношение к повседневному опыту 
читателя, и способствует пониманию сложных жизненных ситуаций. 
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Қазақстан Республикасының сыртқы байланысының жан жақты сапалы кеңеюі 

жағдайында шетел тілдерін меңгеру мәселесі қоғамның әлеуметтік экономикалық, ғылыми 
техникалық және жалпы мәдени рухани дамуында елеулі факторлардың бірі болмақ . 

Шетел тілін оқытудың ең басты міндеті оқушылардың мәдениет аралық және 
коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру. Оны тануға бағытталған шетел тілін оқытудың 
лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік т.б компоненттерден 
тұратын күрделі интегративтік тұтастық. 

1) Лингвистикалық компонент оқып үйренетін тілдің фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық құбылыстары мен сол тілдің қалыптасқан заңдылықтарын оқушылардың 
қарым қатынаста қолдана білуі. 

2) Дискурсивтік компонент - нақтылы мәдени - әлеуметтік контексте кездесетін тілдік 
бірліктерді нақтылы ауызекі сөйлеу процесінде пайдалана білуі. 

3) Мәдени - әлеуметтік компонент – тілін оқып, үйренетін елдің мәдениетін, 
дәстүрін,әдет – ғұрыптарын, мемелкеттік құрылысын, заң ережелерін және тіл тіл 
өкілдерінің мінез-құлық ережелерін білуі ж.т.б. 

Аталған күрделі интегративтік тұтастықты меңгеруде тілін үйренетін ұлт өкілдерімен 
қарым – қатынас жасау қажеттілігіне қарай грамматикалық материалды алдымен 
функционалды содан кейін жүйелі түрде үйренеді. 

Тілді білу – дұрыс сөйлеу және сауатты жазу. Ол үшін шетел тілінің тек фонетикалық 
құбылыстары мен қажетті лексикалық минимумын білу жеткіліксіз, дұрыс және сауатты 
сөйлеу үшін сол тілдің грамматикалық ережелері мен заңдылықтарын да бағдарлама талабы 
деңгейінде меңгеру қажет. Демек, ағылшын тілі әріптерін, лексикалық минимумға кіретін сөз 
біліктері мен сөз тіркестерін, сөйлем мен қысқа мәтіндерді графикалық, орфографиялық, 
пунктуациялық және стильдік тұрғыдан ағылшын тілінің грамматикалық заңдылықтарына 
сәйкес дұрыс сөйлеу және жазу дағдысын қалыптастыру назарда тұтылады. Суреттеу, 
баяндау, хабарлау сияқты жазба тілі түрлерін меңгеру ағылшын тілінде хабар, диктант, 
баяндама, шығарма тағы басқа жазу жұмыстары арқылы қалыптастырылатыны арқылы 
белгілі. 

Бұл жұмыс фонетикалық кіріспе курсынан басталып, комплексті түрде жүргізіледі де, 
алғашқы уақытта ағылшын тілі дыбыстарын дұрыс оқу (айту) мен дұрыс жазуға көбірек 
көңіл бөлінумен бірге коммуникативтік ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптастыру үстінде де 
жұмыс жүргізіледі. Одан кейінгі оқу деңгейінде ағылшын тілін ауызша және жазбаша үйрену 
біршама жоғары сатыда үйретіледі де, ауызекі сөйлеу ойдың эмоцианалдық экспрессивтік 
әсеріне құрылады. Олай болса, тілдік материал да күрделене түседі, оны оқыту және меңгеру 
талабы да арта түседі, 

Курс алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді табысты орындау үшін дәріс кезінде 
де, өздік жұмыс уақытында да мұғалімнің кәсіби шеберлігі, дәрісте әртүрлі әдістер мен 
техникалық көрнекі құралдарды пайдаланып, шәкірттерді қызықтыра білу және олардың 
ағылшын тілін үйренуге деген ықыласы мен ынтасын арттыру үшін тұрақты жұмыс жүргізу 
керек. 

mailto:bakbala_1966@mail.ru
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Ағылшын тілін оқытудың оңтайлы, жаңашыл әдістері мен тиімді үлгілерін қолдануға 
және оларды өз тарапынан оқушылардың білім деңгейі мен жас ерекшеліктеріне сәйкестеп 
қолдануға мүмкіндік береді, бірақ оларды сол берілген қалпында ғана емес, творчестволық 
(шығармашылық, тапқырлық, шеберлік) жолмен қолдана алуы қажет. 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға оқушының жас ерекшелігін, білім деңгейін, 
білігі мен дағдысын ғана емес, оның жеке адам ретінде қалыптасуы мен дамуын қояды. 

Дәстүрлі оқыту жүйесі оқушыға дайын, белгілі схемалы білім беру процесіне 
негізделген болса, жаңаша оқу технологиясы – ағылшын тілін оқыту, үйрету процесін дұрыс 
ұйымдастыру, шеберлікпен басқару, тұрақты бақылау әдісіне құрылады. Тағы бір ескеретін 
нәрсе, оқушылардың білім деңгейі, ойлау және пайымдау дәрежесі мен зеректігі, жұмысқа 
қызығушылығы мен оны орындау шеберлігінің, ықыласының әр түрлі екендігі. Бұл жағдайда 
оқытушының байқампаздығы мен интуициясы, шыдамдылығы мен шеберлігі, әрбір 
шәкірттен ерінбей, уақытпен санаспай жеке жұмыс істеуі ғана нәтиже береді. 

Сондықтан, ағылшын тілі мұғаліміне, оның дәрісіне, тіпті оқушыға да қойылатын талап 
деңгейі жоғары болмақ. Ең бастысы, егер оқушыда ынта мен ықылас, шетел тілін үйренемін 
деген қызығушылық пен талапшаңдық болмаса, ұстаз қанша жанын салып, оқытудың сан 
түрлі әдістерін қолданып, шеберлігі мен білімін пайдаланып оқытса да нәтиже беруі екі 
талай. Демек, мұғалім мен оқушының арасындағы қатынас пен байланыс екі жақты болуы 
тиіс. 

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» демекші бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңгі, 
қазір біз тәрбиелеп отырған, жас ұрпақтың білімге, алған тәжірибесіне байланысты біздің 
мектепте ұстаздардың қолданып жатқан әдістеріне, оның әсеріне тоқтала кетейік. 

Күнделікті оқулықтармен қатар, ағылшын тілі мұғалімдері мен оқушыларға арналған 
арнайы компьютерлік бағдарламалар өте көп. 

Компьютерлік оқыту бағдарламалары оқытудың дәстүрлі әдістеріне қарағанда көптеген 
артықшылықтарға ие. Олар түрлі тілдік дағдыларды жаттығуға таптырмайтын құрал және 
оларды түрлі комбинацияларда пайдалануға болады, лингвистикалық қабілетін 
қалыптастыруға, коммуникативтік жағдаяттарды жасауға, тілдік іс-әрекеттерді жеңілдетуге, 
оқушымен жеке жұмыс, өздік жұмыстарын табысты жүргізуге көмектеседі. 

Енді осы компьютерлік бағдарламалармен жүргізілетін жұмыстардың бірнешеуіне 
тоқталайық: 

Грамматикалық 
құбылыстарды жаттықтыру 

Жазуға үйрету Айтылуды 
жаттықтыру 

Лексиканы 
үйрету 

1) Грамматикалық құбылыстарды жаттықтыру. 
Оқушы бұл бағдарламаларды қолдана отырып, жай, болымсыз, сұраулы сөйлемдер, 

сын есімнің шырайлары, ырықсыз етіс тағы басқа грамматикалық құбылыстармен таныса 
алады. Компьютерді қолдана отырып, грамматикадан тест тапсыру, құрау оқушыларға 
грамматикалық материалды ойдағыдай меңгеруге көмектеседі. 

2) Жазуға үйрету. 
Жұмыстың бұл түрі бірден екі мәселені шешеді: ағылшын сөздерін дұрыс жазу және 

клавиатураны меңгеру. 
3) Айтылуды жаттықтыру 
Сөзді немесе фразаны тыңдап болғаннан соң, қайталап отырады және экранда диктор 

мен оқушының дыбыстау кезіндегі графикалық бейнесі көрінеді. Оқушы өз қатесін көре 
алады. 

4) Лексиканы үйрету. 
Бұл жердегі жұмыс сатысы: демонстрация, бекіту, бақылау. Экранда түрлі суреттер 

пайда болып, сөздер мен фразалар беріледі. Оқушының көре отырып есте сақтауына 
ықпалын тигізеді. Оқушылардың айту дағдысы мен лексиканы бекіту жұмыстарын жүргізеді. 

Компьютерлік бағдарламалар бастапқы, ортаңғы және жоғарғы болып үш деңгейге 
бөлінеді. Тапсырмалардың бұлай үш деңгейлі балаларды бір деңгейден екінші деңгейге өтуге 
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талпынтып, ынталануға жетелейді. Тапсырмалардың алуан түрлі болуы оқушыларды 
қызықтырады әрі мұғалім жеке тапсырмалар беру арқылы олардың білім деңгейін нақты 
анықтай алады. Осының арқасында оқушылар интернет арқылы дистанциондық 
олимпиадаларға да қатысу арқылы жеңімпаз атанды. Дистанциондық білім берудің жетістігі 
оның тездігі әрі уақыт жағынан шектелмеуі, алынатын білім ауқымының әр түрлі, әрі мол 
болуы. Бұл интернет арқылы оқушыларға әлемнің ақпараттар ағымындағы түрлі мәліметтер 
есігі кеңінен ашылып отыр. 

Келесі ұстаздардың қолданатын технологиясы модульдік технология. Модульдік 
технология оқушылардың оқу әрекетінің белсенділігін арттырады және де кез-келген 
материалды (мәтінді) дидактикалық тұрғыдан талдай білуді, материалды топтай отырып 
қорытындылауды, түйіндей алуды, ең негізгісі мен маңыздысын ажырата білуді дағдылайды. 
Біздің оқулықтарымызда сабақтарда құнды материалдар мен мәтіндерді қолданып, 
оқушылардың тілге деген, өмірге деген ой өрістерін дамытатын, өмірмен байланысты 
тақырыптарды қызыға талқылап талдаймыз. Мысалы: «Ақша» тақырыбын алайық. Ең 
бірінші сабақта оқушылар жаңа сөздермен сөз тіркестерімен танысады. Модуль 4 саладан 
тұрады. 

1) Ақша билеген дүние. 
2) Дұрыс бағалау. 
3) Ақшаны қалай үнемдеп ұстау керек. 
4) Жарнама 
5) Қорытынды сабақ. 
Қорытынды сабақта оқушылар бір – бірімен пікір алысып, рухани құндылық ақшадан 

жоғары тұратындығын түсініп, өздері қызыға талдау жасайды. Мұғалім тек қана бақылаушы, 
бағыттаушы рөлін ғана атқарады. 

Интерактивті әдіс. 
Интерактивті әдіс – сабақ барысындағы оқушы белсенділігін арттыруға тікелей әсер 

етеді. Бұл әдіспен оқытудың басты мақсаты – оқушыларды өз бетінше ойлап, жауап табуға 
үйрету. Яғни, интерактивті тапсырманы орындау, процесті басқару және ойлау тәжірибесін 
дамыту және сол тәжірибелерді дамытуға бағытталуы болып табылады. Оқушыларды сабақ 
кезінде барынша белсенділік танытуға тарта отырып, олардың сондай белсенділігін 
арттыруға мүмкіндік жасайтын әдістемелік амалдарды интерактивті деп атаймыз. Сонымен 
қатар, сабақ барысында оқушылармен мұғалімнің арасында тығыз қарым-қатынас оқушылар 
нақты мәселені талқылап, соның шешімін тапқан кезде байқалады. Интерактивті оқытудың 
басты мақсатының өзі сол, оқушылардың өз бетінше ой қорытып, жауап табуға үйрету. 

Сабақта бейнематериалды қолдану тек белсенді түрде көруді ғана емес, сонымен қатар 
оқушылардың іс-әрекеттерінің әр түрлі түрлерімен айналысуды, мысалы көрілген 
материалдарға байланысты рөльдік ойындар және жеке оқу фильмдері мен бағдарламалары 
сияқты оқушылардың өзіндік жұмыстарын жасауды болжайды. Оқушылардың назарын 
белгілі бір жағына аудартып, көрілген үзінділерді қолданып, белсенді көру кезінде берілетін 
түрлі жаттығулар жолдарымен, сонымен қатар оқушылардың сабақтан тыс кезінде 
бейнематериалдарын өзіндік жұмыстарға ынталандырады. Мұғалім өзінің сабағында 
бейнематериалды қолданып, оқушылардың алған білімін бекіту мүмкіндігіне ие болады. 
Мағлұмат берудің екі каналын (есту және көру) бір мезетте қолдану, меңгеру мен бекітуге 
байланысты оқушылардың белсенді іс-әрекетке кірісуі тілдік құбылысты жинақты түрде 
қабылдауға көмектеседі. 

Тест әдісінің тиімділігі. 
Жалпы алғанда тест ағылшын тілінен аударғанда сынақтан өткізу, тексеру деген 

мағынаны білдіреді. Бұл әдістің басқа әдістен артықшылығы мынада: 
1) Оқушының белгілі бір пәннен бағдарлама көлеміндегі білімін жүйелі, толық 

бағдарлауға мүмкіндік туады, негізгі ұғымдар мен тұжырымдар туралы қандай біліктіліктің 
бар екендігін аңғаруға болады. 
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2) Оқушы тесттегі әрбір жауапты бір-бірімен салыстырып, талдау жасайды, яғни
белсенді ойлау процесі жүреді де, оқушының ойлау қабілетіне мүмкіндік туады. Тесттің 
тиімді факторы – оқығанды түсіну, сөздік ұқсастықтарды табу, буындардың оқытылуы, 
ретсіз сөйлемдер, сөздік ойлау ж.т.б. 

Тілдік дидактикалық тесттер барлық сыныптарда алдын ала тексеру үшін ағымдық, 
тақырыптық және қорытынды болып бөлініп алынады. 9,11 сыныптар үшін тесттің ОЖСБ, 
ҰБТ да тигізер көмегі ерекше. 

Шетел тілінің нағыз шебер маманы болу үшін, білім сапасын көтеру үшін кез келген 
сабақтың мақсаты оқушының қызығушылығын тудыру, тиімділікті іздеу. Былайша айтқанда, 
әдістерді таңдамас бұрын ұстаз оқушыларға қандай дәріс беретіндігі, не үйреткісі келетінін 
нақты білуі қажет. 

Шетел тілінің әрбір сабағының мақсаты – ағылшын тілін жалпы оқытудың мақсатымен, 
яғни тілді меңгеру және оны ұлтаралық қатынас құралы ретінде пайдалана білумен тығыз 
байланыста болуы. Ағылшын тілі сабағында тиянақты және сапалы білім беру тәрбие 
жұмысымен күнделікті бірлікте жүргізілуі тиіс. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
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The article deals with the need and the importance of using innovative technologies at foreign 
language lessons. The urgent problem of introduction of the innovate methods in the process of 
higher education. At present the new forms and methods of teaching are searched intensively. It will 
alone to speak about turning the education from the direct model of education to the interactive one 
more productive and oriented on the trained personality. It is very important to develop the 
willingness of future teachers to innovative education technologies and train competitive highly 
qualified specialists. 

Multimedia technologies are also considered in detail in the article as particular intellectual 
resources of activity. They have a number of advantages as compared with other information 
teaching technologies, as they enable to improve the process of combining the traditional forms and 
methods of education with innovative ones, to implement training, information, game and analytical 
functions, to perform such general didactic principles as the visibility, accessibility, consistency, 
transition from learning to self-education and link between theory and practice. The applicationof 
innovative learning technologies creates the most favorable conditions and contributes significantly 
to the increase of motivation in studying foreign languages. It is very important to develop the 
willingness of future teachers to innovative education technologies and train competitive highly 
qualified specialists. The acquisition of new technology in universities has a great impact on the 
formation of alert, skilled, human, spiritual and many other qualities of future teacher. 

Key words: innovative methods and forms of education,direct model of education, interactive 
model of education, communicative activities of students, intensification of self-study, case-study, 
insert method, problem-solving interpretation. 

В настоящее время в мире происходят серьезные изменения системы образования. 
Одним из факторов, обувловивших процессы реорганизации вузовской модели образования, 
являются процессы глобализации, затронувшие практически все аспекты современной 
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жизни, и информатизации образовательного процесса, связанные с инновационными 
компьютерными технологиями. Появление более прогрессивных концепций, знакомства с 
передовым опытом стран, лидирующих на рынке образовательных услуг (США, 
Великобритания), и разработка на этой базе национальной модели образования направлена 
на решение проблемы востребованности в условиях рыночной экономики будущего 
специалиста- выпускника вуза, вопрос эффективности применения полученных знаний, 
мобильности его профессиональной квалификации в условиях современного времени. 

Безусловно, что формирование молодого специалиста происходит в вузовских 
аудиториях, трудоемкий процесс подготовки кадров базируется на методиках обучения, 
результативность которых определяет уровень квалификации будущего 
выпускника.Традиционная методика предполагает общение преподователя и студента, 
постоянной деятельностью студента, контроль усвоения учебного материала. 
Плодотворность данного диалога зависит от правильного решения поставленных задач: 

-постановки учебной цели и вытекающий из нее мотивации для студента; 
-осуществления передачи материала определенного содержания (лекций) и его 

интерпретации для студентов (семенары); 
-контроля знаний. 
Данная модель обучения носит директивный характер. При директивной модели 

результат обучения расценивается как передача знаний за счет рациональной организации 
содержания учебного процесса, когда происходит односторонний диалог, где активной 
стороной выступает преподаватель. 

На основе новых информационных технологий и методов обучения стало возможным 
изменить роль преподавателя, сделать его не только носителем, но и руководительем, 
инициатором самостоятельной творческой работы студента. В современных условиях 
развития рынка образовательных услуг и требований эпохи информационных технологий 
преподавание должно сочетать в себе выработанные практикой директивную и 
современную, носящую инновационный характер, интерактивную модели обучения. 

Интерактивная модель обучения базируется на внедрении в процесс обучения 
инновационных методов: метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейс-
стадия, работа в группах, метод мозгового штурма, метод критического мышления, 
викторины, мини-исследования, деловые и ролевые игры, метод Insert(метод 
иднивидуальных пометок, когда студенты пишут 7-10 минутные ассоциативные эссе), метод 
блиц-опроса, метод анкетирования. Сам процесс передачи информации построен на 
принципе взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую активность 
обучаемого, его творческое переосмысление полученных сведений. Основные критерии 
интерактивной модели обучения: возможность неформальной дискуссии свободного 
изложения материала, меньшее число лекций, но большее количество семинаров, 
инициатива студента, наличие групповых задании, которые требуют коллективных усилий, 
постоянный контроль во время семестра, выполение письменных работ. Приоритетным 
принципом системы высшего образования является принцип учета интересов обучаемого. В 
связи с этим перед преподавателями вузов стоит задача выработки и внедрения таких 
приемов и методов обучения, которые были бы нацелены на активацию творческого 
потенциала студентов, его желения обучаться. 

Задачи интерактивного обучения можно сгруппировать следующим образом: 
1. повысить интерес студентов к изучаемой дисциплине; 
2. приблизить учебу практике повседневной жизни (путем формирования навыков 

эффективной комуникации, адаптации к бысто меняющимся условиям жизни, повышения 
психологической стрессоустойчивости, обучения навыкам урегулирования конфликтов); 

3. научить приемам получения нового социологического знания. 
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Обратимся к одному из определений инновационных образовательных технологий. Под 
ними подразумеваются способы создания распространения, внедрения, изпользования и 
коммерционализации изобретений, новых видов услуг. 

В.Ф.Мануйлов, И.В. Федоров выделяют три типа таких технологий: радикальные 
(перестройка процесса обучения и его крупной части); комбинированные (соединения ряда 
известных элементов или технологий в новую технологию или метод обучения); 
модифицирующие (улучшение метода или технологии обучения без существенного их 
изменения). Развитие таких технологий происходит по направлениям: 

1.репродуктивноеобучение(индивидуальное обучение, персонифицированное 
обучение); 

2.исследовательское обучение (процесс обучения выстраивается как поиск 
познавательно-прикладных, практических сведений); 

3.разработка модели учебной дискусии; 
4. Организация обучения на основе игровых моделей (включение в учебный процесс 

имитационного и ролевого моделирования) 
Следует уделить особое внимание на содержание некоторых инновационных методик 

преподования интерактивного обучения. Одним из эффективных методов активации 
процесса обучения считается метод проблемного изложения. При таком отходе лекция 
становится похожей на диалог, преподования имитирует исследовательский процесс 
(выдвигается первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение 
выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного 
материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс 
обучения. В начале изучения определенной темы курса перед студентами ставится 
проблемный вопрос и дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, 
преподаватель снимает противоречия между имеющимся пониманием и требуемыми от 
студента знаниями. Эффективность метода в том что отдельные проблемы могут 
подниматься самими студентами, тем самым преподаватель добивается от аудитори 
«самостоятельного решения» поставленной проблемой. Организация проблемного обучения 
представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на 
начальном этапе использования этого метода его можно внедрить в структуру готовых, ранее 
разработанных лекций и семинаров.  

Другим эффективным методом инновационного обучения можно назвать метод кейс-
стади или метод учебных конкретных ситуаций (УКС). Центральным понятием УКС 
является ситуация, т.е набор переменных, когда выбор какой-либо из них решающим 
образом влияет на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно 
правильного решения. При данном методе обучения студент самостоятельно вынуждень 
принимать решение и обосновать его. Метод кейс-стади-это метод обучения, при котором 
студенты и преподователь участвуют в непросредственном обсуждений деловых ситуаций 
или задач. Эти кейсы, подготовленные обычно в письменном виде и составленные исходя из 
реальных фактов, читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют 
основу беседы аудитори по рукаводством преподователя. Поэтому метод кейс-стади 
включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы использования 
этого материала в учебном процессе. В целом метод УКС позволяет:  

-принимать верные решения в условиях неопределнности; 
-разрабатывать алгоритм принятия решения; 
-овладеть навыками исследования ситуации; 
-разрабатывать план действий; 
-применять полученные знания на практике; 
-учитовать точки зрения других специалистов; 
Этот метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, прививает навыки решения практических задач. 
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Особое место в инновационной технологии занимает семинар- тренинг, целью которого 
является приобретение нового опыта поведения в конфликтных ситуациях. К задачам 
тренинга можно отнести развитие стрессоустойчивых качеств личности, приобретение 
навыков конструктивного поведения в конфиликтных ситуациях, формерования 
рефлексивного мышления, мешающих плодотворному и непринужденному общению. Таким 
образом, тренинг является важным методическим приемом, позволящим выстраивать 
взаимоотношения между преподавателем и студентами в конструктивном режиме. 

В инновационном обучении содержание преподования той или иной дисциплины 
определяется исходя из наличного материала, наработанного в совместной деятельности 
преподователя и студентов с использованием элементов тренинга, поэтому этот метод 
преподования можно назвать инновационно-тренинговым. В процессе столкновения 
различных норм, ценностей, представлений выявляется содержание предмета, в качестве 
которого могут быть «белые пятна», пробелы в познаниях, связанные не просто с тем, что 
студент чего-то не понимает, а с тем, что не знает, не представляет, каким образом нужно 
действовать в заданной ситуации. Только приобретя опыт поведения, студент приобретает и 
новое знание в результате осмысления этого опыта. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
инновационные формы и методы обучения присутствуют, но для внедрения интерактивной 
модели в процесс обучения необходимо использование директивных и инновационных 
методов в равной степени. 

Современная педагогическая наука стремится к использованию новых технологий в 
обучении. Вышеупомянутые интерактивные средства также получают свое достойное 
применение. Большинство самых разнообразных интерактивных учебных компьютерных 
программ по изучению английского языка нацелено на самостоятельную проработку 
фонетических и грамматических аспектов и доведение их до автоматизма в употреблении. 
Особенностями этих программ являются интерактивные диалоги, системы распознавания 
речи и визуализации произношения, анимированные ролики, демонстрирующие 
артикуляцию звуков, упражнения для развития всех видов речевых навыков, видеосюжеты с 
переводом, отслеживание собственных результатов обучения.  

Использование мультимедийных технологий в процессе обучения позволяет: 
совершенствовать процесс органического сочетания традиционных форм и методов 
образования с инновационными; реализовывать обучающую, информационную, игровую, 
моделирующую, конструирующую и аналитическую функции; выполнять такие 
общедидактические принципы как наглядность, доступность, системность, переход от 
обучения к самообразованию, положительный эмоциональный фон обучения и связь теории 
с практикой. Кроме того, мультимедийные технологии поддерживаются мультимедийными 
программами, энциклопедиями, словарями и специальными информационными 
образовательными средами, созданными для познания целостного окружающего мира в 
контексте его компьютерного проектирования, моделирования и конструирования.  

Мультимедиа способны стать для каждого изучающего иностранный язык мощным 
средством самостоятельной работы, осуществляющим тщательный контроль и постоянную 
оперативную помощь.  

Для того чтобы внедрить мультимедийные технологии в процесс обучения, 
необходимы, в первую очередь, условия для педагогически и методически обоснованного 
применения мультимедийных технологий. Вопрос интеграции Интернета в образование и, в 
частности, применение его в обучении иностранным языкам в настоящее время достаточно 
актуален. На данный момент большинство школ и университетов в нашей стране оснащено 
мультимедийными кабинетами английского языка. Эти кабинеты располагают компьютером, 
проектором и интерактивной доской.Таким образом, сочетание традиционных методических 
приемов обучения языку и новых позволят обеспечить более высокий уровень усвоения 
учебного материала.  
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Однако, к сожалению, в настоящее время использование мультимедиа в целях 
интенсификации самостоятельной работы при изучении иностранного языка сдерживается в 
значительной степени дороговизной компьютерной техники, а также отсутствием 
достаточного количества теоретически обоснованных и экспериментально проверенных 
компьютерных программ, предназначенных для самостоятельной работы при обучении 
иностранному языку.  

Анализ показал, что в педагогической науке и, особенно в практике отечественного 
вузовского преподавания, наблюдается недооценка возможностей компьютерных средств 
обучения, в том числе и мультимедиа. Это связано, прежде всего, со сложностью и 
недостаточной разработанностью в теории понятия мультимедиа как дидактического 
средства. 
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In this article there is considered the use of innovative learning technologies in modern 

elementary school. Review of technologies is presented with the help of marketing formula AIDA. 
 
Современная педагогика ориентируется на требования экономического рынка, в 

котором ведущим сектором постиндустриальной экономики является сфера услуг. 
Изменение социально-экономического устройства общества, определяют новые 

подходы к образованию и его субъектам. 
В систему образования активно проникает менеджмент и маркетинг. Важным 

инструментом для продвижения образовательных услуг и продуктов является использование 
формулы AIDA АИДА (акроним от англ. AIDA — Attention, Interest, Desire, Action— 
внимание, интерес, желание, действие) 

Модель АИДА предложена Э. Левисом еще в 1896 году (США) и активно используется 
в настоящее время по всему миру  

Рассмотрим, как можно использовать инновационные технологии в начальной школе с 
позиций данной формулы для привлечения внимания учащихся, поддержания интереса к 
учебе, формирования устойчивого желания, учебной мотивации и активности. 
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Школа при КАУ апробирует в течение последних двух лет использование 
инновационных технологий в учебном процессе, а именно:  

- технология развивающего обучения; 
-технология критического мышления; 
-проектная деятельность: 
- коучинг;  
Каждая технология основывается на принципах индивидуально – личностного развития 

и персонифицированного обучения. В каждой технологии присутствуют свои оригинальные 
методы и приемы, позволяющие сделать процесс обучения творческим поиском, 
формулировать собственные выводы, оценивать собственные результаты.  

Несомненно использование инновационных технологий требует от самого педагога 
наличия таких качеств как: креативность мышления, личностная гибкость, осознанная 
мотивация на успех, профессионализм. 

Чтобы наглядно увидеть как применение данных технологий влияет на продвижение 
предлагаемого учителем образовательного продукта рассмотрим эти технологии сквозь 
призму формулы AIDA 

Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова.) 
Для наглядности представим технологии в виде вершины, как идеальной цели обучения 

и воспитания младшего школьника – самостоятельного субъекта образовательного процесса. 
( см. Рис. 1) 

 
Рисунок 1  

Данная технология может используется начиная с первого класса. Например, на уроке 
русской грамоты изучая тему «Обозначение твердости мягкости согласных с помощью букв 
О-Ё» на данном этапе учащиеся знают какие группы звуков есть в русском языке, знают 
отличие гласных от согласных, владеют понятиями «звуковая модель слова» Символ 
игрушка «Совушка – сова» мобилизует интерес детей и создает учебную мотивацию. 
Разгадывая «секретики», правила чтения согласных перед гласными ученики развивают в 
себе умение анализировать и аргументировать свой ответ. Использование фразеологизмов 
способствует установлению ассоциативных связей и развивает логическое мышление. 
«Намотаем знания на ус» 

Обратимся к особенностям использования технологии «Критического мышления» 
(Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл. Выготский Л.С. и др.) Технология представлена как система 
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стратегий, методических приемов, видах и формах работы. Роль учителя – в основном 
координирующая.  

Работа в качестве руководителя творческой группы позволила более глубоко изучить 
это направление и использовать вариативные методы и приемы в своей работе. Обратимся к 
рисунку. (см. рис 2). 

Ключевые вопросы в рамках данной технологии звучат следующим образом. Что я 
знаю? Что я узнал нового? Как изменились мои знания? Что я буду с этим делать? 
Универсальных характер этих вопросов позволяет использовать их практически на каждом 
уроке, на разных этапах проведения занятий. Стратегии данной технологии «Аквариум», 
«Ассоциативная карта», «Ключевые слова» часто используется на стадии вызова на уроках 
«Познания мира», «Риторика», «Самопознание», «Русская грамота». Рассмотрим эту 
стратегию на примере темы из урока по курсу «Самопознание», тема урока «Идем дорогою 
добра» Учитель вызывает несколько ребят и усаживает их на стульчики у доски. Ученики 
это «золотые рыбки» в аквариуме. Остальные ребята слушают. Вопросы учителя звучат 
следующим образом.  

Что человеку нужно для того, чтобы он был счастлив? 
- Доброта это что? 
- Ты считаешь себя добрым человеком? Почему?  
2) Давайте попробуем восстановить сказку из нашего учебника из отдельных слов:  
3) Напишите слова – ассоциации к слову «доброта». Ассоциативная карта. 

 
Технология критического мышления 

 
Рисунок 2  

 
На стадии осмысления полезно использовать «Групповое прогнозирование», «Цветовые 

ассоциации», «Авторское кресло». На стадии «Рефлексии» на этом уроке использовался 
прием «Толстый и тонкий вопрос», «Дерево предсказаний». Популярными у детей младшего 
школьного возраста являются следующие приемы и методы: «Определи настроение» «Круги 
от дождя», «Графическая организация материала» и др.  

 Использование технологии критического мышления способствует активизации 
поисковой и мыслительной деятельности ребенка. Создает условие для его самовыражения.  
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Обратимся к анализу следующей инновационной технологии в ракурсе приведено 
маркетинговой й формулы . (см. рис. 3) 

Как же реализуется метод проектной деятельности в реальной школьнойжизни? 
Приведем пример проекта, который стартовал в 1 Д 4 классе, во втором полугодии. Мы дали 
ему название «Что в имени тебе моем?» На первой стадии - привлечения внимания мы 
знакомились с правами ребенка на уроке классного часа. Ребята заинтересовались, что у 
каждого ребенка есть право на имя. После того как педагог привлек внимание детей к тому, 
что у каждого имени есть своя история, имя имеет перевод с других языков и свое значение, 
определяющее во многом судьбу и успешность человека. 

На втором этапе была продуман план, определены этапы работы. Ребята к концу года 
уже начали выполнять некоторые этапы данного плана. Например каждый ребенок нашел 
информацию об истории своего имени. В классе изучали словари имен. Необходимо 
отметить, что к этой работе были подключены и родители, которые подхватили нашу идею. 

Школьники проявили большой интерес не только к своему имени, но к именам своих 
друзей и одноклассников, что формирует основу для уважения и самоуважения и в конечном 
итоге ведет к сплочению детского коллектива. Далее ребятам было предложено выбрать 
картинки или нарисовать ассоциации, которое вызывает у них собственное имя. Работа 
рассчитана на два года и конечным продуктом явиться создание «Альбома наших имен» 
(четвертый этап). Далее проанализируем возможности использования коучинга в 
образовании. (см. рис. 4) 

 
 
 

Технология «Проектная деятельность» 

 
Рисунок 3  

 
 Технология коучинга 

Коучинг – как технология раскрытия потенциала и достижения результатов Автор: 
Томас Дж. Леонар Тамара Сухенко, сертифицированный коуч ECF 
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Рисунок 4 

Значительное отличие коучинга от других технологий в формулировке целей урока. 
При подготовке поурочных планов необходимо сделать акцент на другую глагольную 
лексику со слов «дать, рассказать, показать, внедрить» и т.п. на глаголы, ориентирующие 
ребенка на самостоятельную формулировку целей и выводов, достижения результатов. Это 
такие организовать, освоить, осознать, отстроить, олицетворить, оформить и т.п. Главная 
задача коуча помочь ребенку понят себя, разобраться в своих проблемах, мобилизовать свои 
силы и возможности на решение проблемы. Так на уроке математики на третьем этапе после 
заполнения hand-out можно сформулировать следующие вопросы. Как ты думаешь какую 
оценку ты поставишь себе по шкале от 1 до 10? Что поможет тебе двигаться дальше? А если 
ты завтра продвинешься на балл выше, в чем будет разница? Что будет по другому? Самые 
популярные приемы, используемые на уроках - «Шкалирование», «Спираль достижений»  

Таким образом, мы проанализировали возможности использования интерактивных 
технологий через призму формулы AIDA. Можно с уверенностью сказать, что применение 
всех перечисленных технологий в начальной школе формирует в учащихся внимание, 
интерес, желание и активность. Урок превращается в интересное путешествие в мир знаний.  

Учитель становиться наставником и партнером, фасилитатором, сопровождающим 
ребенка в процессе обучении. Законы рыночной экономики диктуют условия для 
организации и деятельности в первую очередь частных образовательных учреждений, для 
которых главной задачей является привлечение и удержание клиентов за счет высокого 
качества образовательного продукта. Поэтому, несомненно использование данных 
технологий должно принести экономический и педагогический эффект. 
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This article deals with the advantages of usage innovative technologies which is the basic 
factor of increasing the quality of education and the teaching of foreign languages. 

The innovative methods also deal with this process and their aim is to evaluate the activities 
of a teacher and learners using new ways and methods of teaching and including new technical 
means of teaching. Use of information technologies is not only a technical tool, but also the 
information on the latest information systems, communications and teaching. 

Developing speaking skills by using computer technology is an effective way of teaching 
computer technology, performing different exercises and communicating in English. The 
development of education in the context of Internet technology has made significant changes to the 
content of the learning process of foreign languages. It is crucial to use the Internet to learn the 
language, to find the most valuable and informative information on the Internet. The role of 
information technology in learning the lexicon of English lessons is great. Through the Internet, a 
student can work in grammatical, lexical, phonetic, grammar and IQ tests. Computer technology 
offers students a unique opportunity to acquire new teaching requirements in the process of 
teaching. 

Key words: innovative technologies, teaching computer technology, technical means, 
information systems, IQ test. 

Елбасымыз «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында оқушыларды 
қазіргі заманға сай жаңа технологиямен оқыту маңызды екенін атап көрсетті . Қазіргі 
ғылыми-техникалық прогресс кезеңінде бұл міндеттердің жүзеге асуы оқушылардың сөйлеу 
дағдысын дамытуына тікелей байланысты. Демек, оқыту барысындағы сөйлеу дағдысы 
жоғары, жаңа технологияны жетік меңгерген тұлғаны қалыптастыру – басты міндет. 
Коммуникативтілік білім беру мақсатына жетудегі шарттардың бірі болып табылады.  

Ақпараттық технологияларды қолдану тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге 
жаңа ақпараттық , коммуникациялық технология және білім беру жүйесіндегі сабақ берудің 
жаңаша әдісі болып отыр. 

Шетел тілін жаңаша оқыту соңғы жылдары жоғары қарқынға ие болды. 
Ұстаздардардың сабақты жобалаудағы жауапкершілігі студенттердің шетел тілінде нәтижелі 
тілдік қарым-қатынас жасауына мүмкіншіліктер туғызады.  

Қазіргі кезде жаңа білім жүйесінде компьютердің пайда болып, жедел дамуының 
арқасында білімнің қарқынды дамығанын барлығы мойындайды. Көптеген мұғалімдер 
видеофильм, электрондық пошта (e-mail), мультимедиалық презентация, анимациялық 
суреттер және т.б. көмегімен ағылшын тілінде монолог және диалог түрінде сөйлеу қабілетін 
қалыптастыратын жаттығуларды орындаумен айналысып жатыр. Ал шетелде болмай-ақ, сол 
елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай шаруа емес. Сондықтан, мұғалімнің 
маңызды тапсырмаларының бірі ағылшын тілі сабағында жаңа технологиялардың түрлі 
амалдарын қолдана отырып, сөйлеу дағдысын дамыту болып табылады. Ағылшын тілін 
үйрету процессінде компьютер технологияларын қолдану сабақты қызықты жолмен өткізуге 
көмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, видео-көріністер, кинодан үзінділер, 
презентациялар және т.б. әртүрлі дыбыстар арқылы көрсетіледі. Компьютер мониторындағы 
көріністер оқушының іс-қимылының арқасында өзгеріп отырады. Бұл динамикалық және 
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оқушының бар ойын өзіне бағыттайды, сонымен қатар, оқу процессінде оқушының 
белсенділігі оянады. Нәтижесінде, оқушы ақпаратты оңай әрі тез қабылдайды және 
оқушының ынтасы мен қызығушылығы жоғарылап, ағылшын тілін меңгеруге ынтасы оянып, 
оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуға ықпал жасайды. 

Шет тілді оқытудағы негізгі мақсат – шет тілді коммуникативті қалыптастыру және 
дамыту, оны еркін игеру. Шет тілі – қазіргі заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-
экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар көзі. Қазір шет тілін 
оқыту әдістемесінің деңгейі жоғары. Тілді оқытуда интерактивтік тәсіл, ойындар, екеуаралық 
пікірталастар, сонымен бірге ақпараттық технология, интернет, компьютер қолданылуда 
Олар аз уақытта жаңа технология жәрдемінде үлкен жетістіктерге жете алады. Оқудың 
дәстүрлі үрдісіне инновациялық технологияны ендіру, оқытушылар мен студенттерге 
дәстүрлі формаларды және әдістерді жетілдіруге мүмкіндік береді, сонымен қатар 
жаңаларды да, атап айтқанда: тренингтер, дөңгелек үстелдер, пресс-конференциялар. 
Оқытушылардың біліктілігі олардың педогогикалық қарым-қатынаста жағдаят жасауда 
көрінеді, онда оқытушылар да, студенттер де таңдау және бақылау мүмкіншілігіне ие 
болады.Инновация дегеніміз тек ғана жаңалық енгізу емес, сонымен қатар жаңаны дәстүрлі 
оқу- тәрбие үрдісіне қолдана білу. 

Сөз арқауы компьютерлік технологияны пайдалана отырып, шетел тілі сабағында 
интернет жүйесін қолдану мәселесі болмақ. Жаһанданған интернет жүйесін қолдану 
негізінде,тіл үйренушілердің сөз әрекетінің төрт түрінде де біліктілігін қалыптастыруға 
болады, жүйе материалдарын қолдану арқылы олардың оқу, жазу іскерлігі мен дағдыларын 
қалыптастыруға , сөздік қорын байытуға мүмкіндік туады. Интернет жүйесін пайдалана 
отырып, тілін үйренуші елдің өкілдерімен байланысқа түсе алады. 

Студенттердің шетел тілін үйренуге деген ынтасын арттыру олардың төмендегі 
шараларға қатысуы негізінде жасалынады: диспуттар, байқаулар және олимпиадалар. 

Шетел тілі сабағында білім беру траекторияларын жүзеге асырумен байланысты 
мәселелерді шешудің айқындалған жолдардың бірі - интернет болып табылады. Интернет 
технологиясы жағдайында білім алудың дамуы, шетел тілін оқыту үдерісі мазмұнына да 
елеулі өзгерістер енгізді. Интернет мүмкіндіктерін тіл үйренуде пайдалана білу, интернет 
арқылы құнды және ақпараттарды тиімді іздеп, таба білу аса маңызды. Сонымен қатар 
ғаламдық гипермәтінді ақпараттық жүйе (www), электронды кітапханалар, 
телеконференциялар, журналдардың электронды версиялары, виртуалды музейлер, 
электронды хабарландыру тақталары, электронды пошта жүйесінің шетел тілін үйренудегі 
ықпалы мен орны ерекше.  

«Интернет» деген термин ағылшынның «international net» деген сөзінен, аудармасында 
«халықаралық байланыс» деген ұғымды береді. Шетел тіліне оқытуда Интернет беретін 
мүмкіндіктер мен қызметтерге тоқталып өтейін. Мысалы: оқушылар Интернет талаптарында 
берілетін құжаттардағы тапсырмалар мен жаттығуларды орындай алады, үйреніп жүрген 
тілінде электронды пошта арқылы хат алысып, виртуалды қатынас клубтары – 
конференцияларға қатыса алады. Сонымен бірге белгілі бір уақытта мәтіндік хабарламалар 
мен алмасуға, радиобағдарламаларды тыңдауға, бейнероликтер көруге, яғни ақпараттың кез 
келген түрін қолдануына толықтай мүмкіндіктері бар. Ақпаратты қандай да арақашықтыққа 
тез арада жеткізу, алыстағы ақпарат көздерін пайдалану мүмкіндігі интерактивтік іздеу 
жүйелері мен өз бетімен іздеу, сондай – ақ алынған материалдарды түрлі тіл тасушыларға 
ауыстырып салу мен т.б. сол сияқты Интернеттің артықшылық көздері пайдаланылады. 

Табиғи тілдік ортада тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана отырып, тіл 
үйренушілер айтылымдарға спонтанды түрде, түрлі тілдік формулаларды қолдана отырып, 
жылдам жауап беруге дағдыланады. 

Шет тілін оқытуда заманына сай көрнекі құралдар, аудио материалдар қолдану, 
мультимедиялық құралдарды пайдалануға үлкен мән беру керек. Сабақ барысында 
светотехникалық және дыбысты техникалық құралдарды (бейне магнитофон, теледидар, 
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проектор, мультимедиялық проектор, компьютер) пайдалану студенттердің өз тілінде 
сөйлейтін адамдардың тілін тыңдап, оны көзбен көре отыра ақпарат алуына көмегі тиеді. Бұл 
жағдай студенттердің сөйлеу деңгейін жақсартуына көмектеседі. Тыңдау арқылы олар 
өздерінің сөйлеудегі қателерін жөндей алады. Бұл «аудирование» терминінің өзі де шет тілін 
тыңдап, оны түсіну деген мағына. Аудио немесе бейне таспаларды тыңдағанда 
коммуникативті жаттығулар жасалу керек. Алынып отырған тапсырмалардың жеңіл-
қиындығын ескере отыра, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, диалог және монолог 
құрастыру сияқты жаттығулар жасалуы қажет. Бейне фильмді көріп отырып, жаңа сөз немесе 
сөз тіркестері кездескенде тоқтап, сол сөздерді қайталап және әрбір көріністен кейін 
сұрақтар қойып отырған жөн. Сабақтың қорытындысы ретінде тест сұрақтарын беріп, 
нәтижесін тексеріп, бағалау қажет. 

Шетел тілі сабағында компьютермен жұмыс жасай отырып, студенттер психологиялық 
тұрғыдан да жеңілдіктерге ие болады. Атап айтқанда, студенттердің жасаған әрбір 
жұмысына берілетін бағаның,олардың жасаған қатесін қайталаулар негізінде көрсете 
отырып, яғни жұмыс нәтижесін мақұлдап немесе белгілі бір дәрежеде қоштамай, өз пікірін 
білдіріп отыратын оқытушының тікелей қатыспауы, студенттерге өз бетінше жұмыс жасап, 
өзіне сенімділік болуын қамтамасыз етеді. Бұдан оқытушының шетел тілі сабағындағы 
орнын жоққа шығару деген түсінік туындамауы керек. 

Керісінше, оқытушы тіл үйренушілердің жеке тұлға ретінде өз тапсырмаларын 
орындап, жұмыс қорытындысын белгілейтін әлеуметтік-психологиялық жағдай туындата 
алатын, олардың жұмысына бағыт-бағдар беретін бірден-бір субъект. 

Қазіргі уақытта шетел тілін оқытудың коммуникативтігі, интерактивтілігі, аутенттігі 
тілді үйрену үрдісінің мәдени контексте болуы үстемдікке ие болуда. Аталған ұстанымдар 
коммуникативтілік қабілетінің компоненті ретінде мәдениетаралық біліктілікті дамытудың 
алғы шартын жасайды. Шетел тілін дәстүрлі оқытуда тіл үйренушілер тілдік жаттығуларды 
жасап, қажетті материалды жаттаумен ғана шектеледі. Яғни,ол төмендегідей көрініске ие 
болады: «сөздік қор + қажетті құрылым = тіл». Алайда , тілдік құрылымды жаттаумен 
шектелу, тілді қарым- қатынас құралы ретінде меңгеруге толық мүмкіндік бермейді. Шетел 
тілінде тілдік қарым – қатынасқа үйрету үшін шынайы, өмірлік жағдаяттар туындату 
қажет.Ол студенттердің қажетті материалды меңгеруіне және соған сәйкес мінез – құлқын 
қалыптастыруға жағдай жасайды.Аталған мәселені шешуде Интернет жүйесі айтарлықтай 
маңызға ие . Интернет – технологияның мәселелерін зерттеушілер кез келген педагогикалық 
технология ақпараттық екенін баса көрсетеді. Ақпараттық технология оқу процесіне кеңінен 
компьютерлік технологияны пайдаланумен ерекшеленеді. Оқуда жаңа ақпараттық 
технологияны пайдалану негізгі педагогикалық технологияның негізгі принциптерін 
қанағаттандырады.Шет тілін кәсіби бағдар ретінде оқып үйренуде жаңа педагогикалық және 
телекоммуникациялық технологияларды пайдалану бүгінгі күнгі білім жетілдірудің 
инновациялық түрі болып табылады. 

Ағылшын тілі сабақтарының лексика бөлімін меңгертуде ақпараттық 
технологиялардың алатын орны зор. Интернет арқылы оқушы грамматикалық, лексикалық, 
фонетикалық жаттығулар, оқуға және грамматикаға арналған тесттер, IQ-тесттерімен жұмыс 
істей алады. Бұндай жұмыстарды WWW (World Wide Web) сайтынан аламыз. 

Ақпараттық жүйе ретінде, Интернет өз қолданушыларын жан-жақты ақпараттармен 
қамтамасыз етеді. Оған: электронды пошта (e-mail), телеконференция (usenet), бейне-
конференция, анықтама каталогтары, жүйеде сөйлесу (Chat). 

Компьютерлік оқыту бағдарламаларының қай-қайсы болмасын өз мазмұнынан 
грамматикалық жұмыс жүргізуді тыс қалдырмайды, белгілі бір грамматикалық құрылымның 
жұмыстарын қамтиды.  

Бүгінде Интернет жүйесі арқылы білім алудың жаңа түрі – қашықтан оқыту пайда 
болды. Мұнда мультимедиа материалдары, электрондық оқулықтар, интерактивтік 
бейнеконференциялар арқылы білім алуға мүмкіндік бар. 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

129 

Қашықтан оқыту – білім берудің кешенді түрі, елде және шет елдегі халықтың басым 
бөлігіне арнайы ақпараттық жүйе арқылы (спутникті теледидар, радио, компьютер 
байланысы және т. б. ) іске асады. Қашықтан оқытудың ақпаратты білім жүйесі оқушыны 
ақпараттық ресурстармен, бағдарламалық, ұйымдастыру-әдістемелік материалдармен 
қамтамасыз етеді. Қашықтан оқыту жұмыс істей жүріп, білім алу формасының бір түрі, 
адамның білім және ақпарат алуға деген құқығын жүзеге асырады. Яғни қашықтан оқыту 
білім берудің бір түрі, оқушы мен оқытушының уақыты мен орны бір уақытқа сәйкес 
келмесе де, білім алу мүмкіндігінің болуы. Егер де бұл анықтамамен келіссек, сырттай оқу 
қашықтан оқытуға ұқсас, бірақ жеке ерекшелігі жоқ. 

Мультимедиялық компьютер – бұл ақпаратты жеткізуші жаңа құрал ғана емес, бұл 
«face to face» моделін көрсететін қондырғы. Сонымен қатар, тек компьютерде ғана 
ақпаратты-анықтама жүйесі ерекшелігін (индивидуализация) көрсетеді. 

Қазіргі таңда мұғалімдердің алдында заманауи технологияларды пайдалану негізінде, 
оқу мазмұнын одан әрі жетілдіру үшін әлемдік желіні қолдану мәселесі туындап отыр. 
Ғаламтор шетел тілін үйренуде бұрын белгісіз болған жаңа мүмкіндіктерді ұсынады. Оларға: 
сабақ мазмұнына желідегі материалдарды енгізу; жоба жұмысы бойынша оқушылардың 
жеке ізденістерін жүргізуге көмектесу; әр түрлі деңгейдегі желі материалдарын пайдалана 
отырып, оқушылардың оқуға деген икемділіктерін дамыту және жетілдіру; өзара хат алмасу 
нәтижесінде білім алушылардың жазу дағдысын дамыту; шет тілінің заманауи сөздіктерімен 
сөз қорын қалыптастыру; желі арқылы басқа елдердің мәдениеті, әлеуметтік және 
экономикалық жағдайы туралы мәліметтер табу, оларды талдауды үйрену және т.б. жатады. 
Оған қоса, ақпараттық жүйе ретінде Ғаламтор өз пайдаланушыларына басқа да ресурстарды 
ұсынады:  

1) электронды пошта (e – mail);  
2) телеконференциялар (usenet);  
3) видеоконференциялар;  
4) өз мәліметтерін енгізу мүмкіндігі, өзінің жеке бетін қалыптастыру (homepage) және 

оны Web – серверде орналастыру;  
5) ақпараттық ресурстарға қолжетімділік;  
6) анықтамалық каталогтар (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);  
7) ізденіс жүйелері (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);  
8) желіде сөйлесу (Chat) [12. 209].  
Қазіргі уақытта дүние жүзінде электрондық пошта көпшілікке белгілі және телефон, 

радио, факс ретінде кең таралған.  
Электрондық пошта - мұғалімдер мен алыстағы оқушылар арасындағы ақпарат 

алмасудың тиімді тәсілі. Электрондық почта экономикалық және технологиялық жағынан 
тиімді технология болып табылады және оқу үдерісі кезінде оқу курстарының мазмұндық 
жағын жеткізу және оқытушының оқушымен кері байланыс қамтамассыз ету үшін 
қолданылады. Бұл уақытта дәстүрлі оқыту кезінде мұғалім мен оқушы арасындағы "диалог" 
шектеулі болады. Алайда оқушылар модельдік және телефондық каналы бар жеке 
компьютерді пайдалана алады, электрондық почта консультацияның интенсивті үдерісін іске 
асырады. Бөлінетін ақпараттық ресурстарға жол табу белгілі бір пәнді игеруде 
кітапханаларға, ақпараттық-анықтамалық жүйелерге интерактивті түрде қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. 

Ең тиімді программалардың бірі Microsoft Power Point.Ол мұғалімге қысқа мерзімде 
өзінің үлкен дидактикалық материалдармен қамтамсыз етіп, компьютерлік білімін даярлауға 
көмектеседі. Және ол оқушылардың түрлі қабілеттерін ашады. Олар: есте сақтау, көру, есту, 
ойлау, эмоционалды, автоматты және т.б. Интерактивті тақтамен презентацияны бірге 
қолдану оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ерекше арттырады. Ағылшын тілі 
сабағында компьютерді, мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және 
интерактивті тақтаны пайдаланғанда: • лексиканы оқып үйретеді;• сөйлеу ырғағын;• диалог, 
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монолог және рөлдік ойындарды;• хат жазуға үйретеді;• грамматикалық құрылымдарды 
түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға көмектеседі. 

Қазіргі кезде ағылшын тілімен компьютер, телекоммуникациялық құралдарды 
меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың рөлі зорая 
түсуде.Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық және коммуникативтік 
істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезендерінің 
бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. 

Мемлекетте білім жүйесін жаңарту үдерісі жүріп жатқан қазіргі таңда мұғалімнің 
кәсіби қызметіне қойылатын негізгі талап ақпараттық таным болып табылады. Ал 
мультимедиалық құралдарды қолдану оқу барысын жеңілдету, одан әрі дамыту мен 
оқушыларға оқу материалдарын жеткізу мақсатын көздеуі тиіс. 
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Сөйлеу – адам санасының басты белгісі. Тіл, сөйлеу ежелден бері жеке адамның, 

қоғамның ой-санасын дамытып, жетілдіруде аса маңызды рөл атқарады. Сөз ойлы да мәнерлі 
болуы тиіс. Әйтпесе, ол көздеген мақсатына жете алмайды. Халқымыз мәнді сөйлейтіндерді 
«сөзі мірдің оғындай екен» деп дәріптейді. Ал Ж. Баласағұн «ақыл-ойдың көркі – тіл, тілдің 
көркі – сөз» деп тауып айтқан. Көне замандағы мәдениет ошақтарының бірі – шумерлердің 
тас табақтарына былай деп жазылған екен: «...аузыңа абай бол, көкейдегі ойды айтуға 
асықпа, ойланбай сөйлесең, опық жейсің...», ал мексика халықтарында «сөйлегенде сабыр 
сақтаған жөн, асығып-аптықпа, қызбаланба, дауысыңды көтерме, сөзің орынды да 
ұрымтал болсын» делінген. Бұл адамның сөйлеу тілінің адам өміріндегі маңызын, жөнімен 
сөйлей білудің қажет екенін, сөздің құдіретін мойындаудан туған жауапкершілік. 

Сонымен, ғылымда «сөйлеу – тіл арқылы жеткізілетін және коммуникацияның 
жағдайлары мен мақсаттары арқылы айқындалатын қарым-қатынастың тарихи қалыптасқан 
түрі» деп зерттелген [1]. 

Адамның сөйлеуінің дамуын зерттеген ғалымдардың көпшілігі (А.Н. Гвоздев, Г.А. 
Розенгард-Пупко, А.Н. Леонтьев) екі негізгі кезеңге бөледі: сөйлеу тілі шыққанға дейінгі 
(баланың туылған кезінен бір жасқа дейін) және сөйлеу тілі шыққан кезең (бір жастан кейін). 

Сөйлеу тілі шыққанға дейінгі кезең біздің тақырыптан бөлек, өз алдына үлкен тақырып 
болғаннан кейін, біз бірден сөйлеу тілі шыққан кезеңге көшеміз. Сөйлеу тілі шыққан кезең 
өзара үш кезеңнен тұрады: 

– мектеп жасына дейінгінің алдыңғы кезеңі (1-3 жас); 
– мектеп жасына дейінгі кезең (3-7 жас); 
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– мектеп жасындағы кезең (7-17 жас). 
Бастауыш сынып оқушылары осы аталған кезеңдердің соңғысына тиесілі. Бұл кезеңде 

баланың сөйлеу тілінің дамуының ерекшелігі – сөйлеу тілін саналы түрде игереді. Кешегі 
бала оқушы атанып, қарым-қатынас аймағын кеңейтіп, қарым-қатынасқа түсетін құрдастары 
мен ересек адамдар саны ұлғаяды. Бала үшін мүлдем жаңа болып саналатын «Мұғалім – 
оқушы» моделі оның әлеуметтік қажеттілігін арттырып, сөйлеудің жаңа сатысына 
көтерілуіне жағдай жасайды. Бұл қабілет сабақ барысында мұғаліммен бірлесіп жұмыс 
істеуге әбден қажет. Ал, мұғалімнің міндеті – «сабақ оқуды» үйрету. Сондағы айтпағымыз, 
баланың бойына оқушылық қабілетті дарытпай, оқу ісіндегі әріптестікке жету мүмкін емес. 
Сонымен бірге, мұғалімнің ең маңызды міндеттерінің бірі – оқушы сөйлеуін дамыту. 
Оқушылар грамматика мен орфографияны меңгеріп қана қоймай, тиісті сөздерді сөйлеу 
барысында дұрыс қолданып, сөйлем құрай білуі қажет. 

 Алғашқы сабақтардан бастап, оқушыға берген жауаптарының нақты, сауатты, қысқа 
болуы талап етіледі. Нәтижесінде, оқушы өзінің әрбір сөйлеген сөзіне жауапты болуды 
үйренеді. 

 Оқушының өсіп жетілуі: біріншіден, оқушылардың санасында бейнеленетін оқу 
материалының мазмұнына; екіншіден, оқыту үрдісінде оқушының жұмысын мұғалімнің 
қалай ұйымдастырып, оған қалай бағыт беруіне; және үшіншіден, оқушының санасына және 
оның мінез-құлқына мектеп ұжымының, үй-ішінің және үлкендердің қалай әсер ететініне 
тікелей байланысты (оқушы солармен тілдесу, пікірлесу арқылы өмір сүріп әрекет жасайды). 
«Әсіресе, 1- сыныпта ата-аналардың атқарар рөлі зор. Бұл көрсеткіш егер де ата-аналар 
өтілген сабақтарды талқылап, үй-жұмысын орындауға көмектесіп (оқушы өзі жазу керек), 
тапсырманың соңына дейін орындалуын қадағалап отырса жоғарылай түседі. Осы бір 
жауапкершілік пен адал ниеттілікке тәрбиелеу, жақсы баға алуға деген құлшыныстан гөрі 
анағұрлым маңыздырақ. Өйткені, бұл бүгінгіге емес, болашаққа жұмыс жасайды»,- дейді 
Е.Ю. Протасова [2]. 

Жаңа ортаға, дәлірек мектептік коллективке түскен бала өзінің сөздік қорын мейлінше 
күрделі тілдік бірліктермен толтырады. Лексикалық қоры байып, күрделі емес 
фразеологизмдерді үйренеді. Осылайша, сөзбен сөзді байланыстыра сөйлеу қалыптасады. 
Бұл жөнінде М. Львов: «байланыстыра сөйлеу дегеніміз – логика мен грамматика 
заңдылықтарымен ұйымдасқан, біртұтас, тақырыбы бар, басы және аяғы бар, бір-бірімен 
байланысқан бірнеше бөліктерден тұратын сөйлеу» деп анықтама береді [3]. 

Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеуін дамыту үшін маңызды кезеңдерінің бірі 
сөздікпен жұмыс. Қазіргі оқылықтарда әр сабақта жаңа сөздер беріліп, оларды бекіту үшін 
түрлі тапсырмалар беріледі. Мысалы, орыс сыныптарында жүргізілетін қазақ тілі пәнінің 1-
сынып оқылығында «Киімдер» тақырыбы бойынша «көйлек, жейде, шалбар, күрте, етік, 
бәтеңке» сөздері беріліп, олардың мағыналары түсіндіріле отырып, «Маған жасыл бәтеңке 
ұнайды. Маған қызыл бәтеңке ұнамайды», «Мынау қызыл көйлек» секілді үлгілер бойынша 
өз ойын айтуға үйренеді. Немесе, «Мектепте» тақырыбында «оқимын, жазамын, 
тыңдаймын, сөйлеймін» жаңа сөздерімен танысып, «Сен мектепте не істейсің?» [4] 
сұрағына жауап беруге дағдыланады.  

Оқушының екінші тілді тануы айналамен танысудан (қабылдаудан) басталады. Орыс 
бастауыш сыныптарындағы қазақ тілі сабақтарында қабылдаудың мәні зор. Мұғалім қазақща 
қабылдауды ұйымдастырып, белгілі-бір бағыт береді. Мұнымен қатар, қазақ тілі 
сабақтарында үйретілетін заттарды немесе олардың кескінін қабылдау оқытушының 
түсіндіруімен қоса жүргізіліп, толықтырылады. Қазақ тілі мұғалімінің әңгімесі және 
түсіндіруі, көбінесе, тілді танудың тікелей көзі болып танылады. Орыс сыныптарында 
қазақша түсініп, сөйлеу үшін, сонымен қатар, «Қазақ тілі» оқулығындағы оқу материалдарын 
да қабылдау талап етіледі. Қазақ тілі сабағын қабылдау көбінесе көру және есту түйсіктері 
арқылы жүзеге асырылады. Мұғалім сабақ үстінде немесе табиғи ортада балалар зерттейтін 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

132 

нәрселермен, мысалы, бізді қоршаған табиғатпен, тікелей таныстырған уақытта көру 
мүшесімен бірге сезу-қозғалыс түйсіктері де тану құралы болып саналады. 

Қазақ тілін оқуға, білім алуға ұмтылуды тудыратын бағалы және жоғары мақсатты 
себептер балада бірден пайда болмайды. Бастапқы кезде бұл дәлелдер өте жабайы болып 
келеді – әр нәрсені білуге жай ғана құмарту, оқу, жазу дағдыларын меңгерумен байланысты 
сүйсіну т.б. Осымен қатар, жаман баға алып, ата-аналарынан сөз естуден қорқу және жақсы 
баға алу бәсекелесу сезімі пайда болады. Ал кейінірек өзін қоршаған нәрселерді бақылау 
арқылы және мұғалімнің, мектеп ұжымы мен ата-аналарының ықпалы арқылы оқушы – 
мемлекетке, Отанына көп пайда келтіретінін және жұрттың ондай адамды құрметтеп-
сыйлайтынын түсіне бастайды. Міне, осыдан барып қазақ тілінен қажетті білімді 
мүмкіндігінше көбірек алуға талаптану, борыш сезімі мен жақсы оқудың қажеттілігін ұғыну 
сезімі туады. 

Әдебиеттер: 
1. Сүлейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж. Әлеуметтік лингвистика терминдерінің сөздігі. – 

Астана: Арман- ПВ, 2008. – 392 б. 
2. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. – 

Москва: Владос, 2010. –  
3. Львов М. Методика развития речи младших школьников /Пособие для учителя. – 2-е изд., 

перераб. – Москва: Просвещение, 1985. – 176 с. – (Библиотека учителя начальных классов). 
4. Хазимова А.Ж., Салыхова Б.У., Бейсебекова М.Ж. Қазақ тілі: Оқулық. Орыс тілінде 

оқытатын мектептер үшін. – Алматы: Алматыкітап баспасы, 2016. – 156 б.  
 
 

 
ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІҢ 

ҚАЖЕТТІЛІГІ 
 

Тұрғанбаева Т.Т. 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті, Алматы қаласы 

toty0908@mail.ru 
 

The article deals with the of intercultural competence in foreign language teaching.Currently, 
succesfulman,speak foreign languages, is involved in the process of business, or scientific 
communication with other cultures.In this regard, the main demand of the workers for foreign 
language programs is to develop the intercultural competence of trainers. 

Key words: competence, interculturalcompetence, foreign language, teaching, 
communication 

 
Қазіргі кезде еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар саясаттар, өзгерістер мен 

жаналықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы 
жайлы толғануына, жаңа идеялар мен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негізі болары 
анық, 

Елбасы, Қазақстан халқына жолдауында, «Қазақстан дамуындағы жаңа серпіліс 
қарсаңында.Әлемнің бәсекеге қабілетті елу ел қатарына қосылу стратегиясында, 
білімреформасы – Қазақстанның бәсекеге қабілетті ел болуын қамтамасыз ететін ең маңызды 
құралдардың бірі.Бізге экономикалық және қоғамдық модернизацияның талаптарына жауап 
бере алатын заманға сай білім жүйесі», керек екендігін айрықша атады. 

Қазіргі замандағы білім берудің негізгі мақсаты- еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті, 
құзіретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан-жағына бағыт-бағдармен қарайтын, әлемдік 
стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби өсуге, әлеуметтік –саяси оңтайлы тез әрекет 
жасауға, болып жатқан өзгерістерге тез бейімделуге,қабілетті білікті маман, индустриалды-
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инновациялық жағдайды шешуге, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге 
бейім,өз ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, 
отандық және әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл маман дайындау. 

Мәдениетаралық құзіреттілік ол тұлғаның өзін мәдениеттер диалогінде, яғни 
мәдениетаралық қатысым шеңберінде көрсете алу қабілеті деп анықталады.Мәдениетаралық 
құзіреттілік- бұл қарым-қатынастың нәтижелерінің екі жақ коммуниканттары үшін жинап 
келгенде позитивті болатын, ортақ мағынаға ие мәдениетиетаралық қатысым жайлы мен 
білікке негізделген құзіреттілік. 

Мәдениетаралық құзіреттелік – бұл белгілі әлеуметтің өмірлік дағдыларын, әдеттерін, 
салт-дәстүрлерін, нормаларын қалыптастыратын жеке тұлғаға және топқа қатысты 
мотивация, мінез-құлық формалары, верьбалды емес компоненттер, құндылықтар жүйесі 
жайлы білім. 

Болашақ құзіреретті маман осы ақпараттық қоғамнан қалыспай, жедел ойлаушы, жедел 
шешім қабылдаушы, ерекше ұйымдастырушылық қабілетті, нақты бағыт беруші болып 
шығуы- бұл заман талабы. Құзіретілік қалыптастыру дегеніміздің өзі болашақ кәсіби 
маманның – қазіргі студенттің шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып ойлаудың 
интеллектуальдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің 
жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін 
нәтижелер болып табылмақ. 

Менің ұсынысым студенттердің шығармашылық қабілеттерінің оянуына, білімге деген 
құмарлығының артуына себеп бола ала ма? 

Деген сияқты көптеген мәселелердің төңірегінде ойлана отырып, жұмысын жүйелі 
түрде жүргізе білсе ғана студент шығармашылығын арттыру арқылы, заман талабына сай 
кадрларды даярлауға мүмкіндік туғыза алады.Кешегі студент жаппай біліммен қаруланып 
келген болса, қазіргі талап білімді тұлғаға бағыттый отырып, студенттердің құзырлығын 
ескеру арқылы шығармашылық мүмкіндіктерін ашу-басты мақсат болып отыр. 

Бүгінгі педагогикалық оқу орнын бітіргелі отырған жас мемлекетіміздің кадр 
саясатындағы мақсаттарына сайма-сай болып шығу қажет, яғни олар еліміздің әлеуметтік, 
экономикалық жоғарғы қарқынмен дамуын қамтамасыз етуге қабілетті, интеллектуальдық 
ойлау белсенділібигі жоғары тұлға тәрбиелейтіндей кадр болып шығуы бүгінгі күннің өзекті 
мәселелерінің бірі. 

Білім беру жүйесінде мамандықтар даярлайтын кәсіби білім беретін оқу орындарының 
басты мақсаты- мамандықты игеру ғана болған болса, ал қазір әлемдік білім кеңістігіне ене 
отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену 
арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну негізгі мақсат болып отырғаны 
баршамызға аян. 

Қазақстан Республикасы 12жылдық білім беру тұжырымдамасында педагог 
кадрлардың кәсіби – тұлғалық құзіреттілігін қалыптастыру басты мақсат екендігін атай келе 
12 жылдық білім беруде педагог төмендегідей құзіреттіліктерді игеру міндетті деп көрсетті. 

1.Арнайы құзіреттілік- өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілет. 
2. Әлеуметтік құзіреттілік-кәсіптікқызметімен айналысу қабілеті. 
3.Білім беру құзіреттілігі - педагогикалық және психологияның негіздерін қолдана білу 

қабілеті. 
Бұл жүйелерге қарай отырсақ, құзіреттілік дегеніміздің өзі қазіргі заман талабына сай 

педагог қауымының өзін-өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады.Ендеше әр 
педагогтың кәсіби құзіреттілігі нақты жағдайда ғана тұлғаның құзырлылық қабілетін ашатын 
тапсырмалар жүйесін алатынынымен анықтауға болады.Білім саясатындағы түбегейлі 
өзгерісртерді күнделікті оқу үрдісіндеберілетін тапсырмалардан бастау қажет екендігі айқын 
көрсетілді. 
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Студент шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында ақпарат көздерінен 
алынған мәліметтерді пайдалана отырып өмірден көрген практикасымен байланыстыру 
арқылы сұрақтардың шешімін табуға жол ашады. 

Студенттердің осындай жолмен орындағантапсырмалар жүйесінің өзі шығармашылық 
ұғымымен сійкес.Ендеше кеше ғана студент жапай білім беру барысында кейбіреулері өз 
мүмкіндіктерін өзі ашқан болса, ал кейбірі ешнәрсе бітірместен өмір ағымымен кете 
барады.Кешегі біздің білім берген оқытушыларымыз білім беруші ақпарат көзі болып қала 
болады.Мәселенің бұрыс дұрыстығын саралаушы тек сол оқытушы еді. 

Ал қазіргі оқытушы студенттерді дұрыс ұйымдастыра отырып, бағыт-бағдар беру 
арқылы өздігінен жұмыс жасауға үйрету нәтижесінде, жаңа идеялар мен жаңалықтар, 
болжамдар мен нәтижелер әкелетіндей тұлға даярлап шығуды көздеуде. Оқытушы 
қауымынан студенттер тек білім ғана емес, өмірге де үйренетін қабілеттілікті қажет етіп 
отыр. 

Жеке тұлғаны білімге, өмірге бағыттауға тәрбиелеу үшін студенттердің өз бойынан дәл 
осындай жұмыс түрлерін өткізгенде ғана нәтиже берері анық. 

Қазіргі қоғамға қажетті құзіреттіліктердің 37-дей түрі бар екендігін шетелдік зерттеуші 
Д.Равен атап көрсетеді.Соңғы жылдарда құзіреттілік әдісі белгілі бір нысан ретінде 
қарастырылып, жан-жақты зерттеуді қажет етіп отыр.Білім беру үрдісінің бірден-бір 
нәтижесі ретінде құзіреттіліктің атаулары да анықталуда.Құзіретті білім беру әдісі 
құбылыстарды тану, түсіндіруде,қазіргі жаңа технологияны меңгеруде, адамдар арасындағы 
қарым - қатынаста өз істерін бағалауда,әлеуметтік рөлдерін атқаруын басты назарға қойып 
отыр. 

Әрбір сабақтан кейін студенттер өзінің ой-толғанысын әртүрлі сұрақтарға беру арқылы 
білдіріп, бөлісіп отырғаны абзал.Осындай тәжірибелер арқылы, қазіргі оқытушы 
студенттердің ішкі мумкіндіктерін ашу арқылы; 

Олардың шығармашылық қабілеттерін тани білуге 
- Студенттерді шет тілінде сөйлеуге дағдыландыруға 
Өзгемәдениетпентанысуға 
- Жаңашыл іс-әрекет жасауға 
- Білімгедегенжетіспеушілігінсезінебілуге 
- Өмірде кездесетін көптеген жағдаяттарды шеше білуге 
- Жаңаны танып білуге деген құлшынысын, қабілеттерін оята білуге тәрбиелесе ғана 

заманталабына сай педагог жасап шығаруға мүмкіндік туады деп есептеуге болады. 
Қазіргі жаһандану кезеңіндегі өзгерістер, ақпараттық құралдар арқылы барлық адамзат 

хабардар болып отырғаны белгілі. 
Осындай жағдайда ғана еліміздің ертеңін құрушы ұрпақтарымыз жан-жақты дамыған, 

шығармашыл интеллектуальды щабілеті оянған, жеке тұлға болып қалыптасуы сөзсіз деп 
ойлаймын. 

Құзіреттілік қалыптастыру дегеніміздің өзі студенттердің шығармашылық қабілеттерін 
дамыта отырып, ойлаудың, интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны 
түсіне білуге, білімнің жетіспеушілігін слыптастырезіне білуге үйрету арқылы ізденуге 
бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып табылмақ. 

Бұның өзі өз кезегінде қазіргі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, тәрбиелеп 
өсіруде белгілі бір құзіреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап 
етеді.Бұл жайлы 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында оқушы бойынан тиісті 
құзырлылықтарды нақты айқын көрсеткен.Мұнда; 

Құндылықты-бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, баға 
бере білу, елжандылық қабілетті болу) 

Мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық ерекшеліктерді тани білу, өз халқының 
мәдениеті мен өзге ұлттар әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті)  
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Оқу-танымдық құзіреттілік (өзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра біл, ізденушілік-
зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды жасай білу). 

Коммуникативті құзіреттілік (адамдармен өзара қарым-қатынас тәсілдерін білу, 
мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық) қатынаста шетел тілінде қатынас 
дағдылары болу). 

Ақпараттық- технологиялық құзіреттілік (ақпараттық технологиялармен техникалық 
обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздей білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу 
қабілеті).  

Әлеуметтік-еңбек құзіреттілік (әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білу, 
шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес 
ықпал ете білу қабілеті) 

Тұлғалық өзін-өзі дамыту құзіреттілік (отбасылық еңбек, экономикалық және саяси 
қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті). 

Аталған құзіреттілік қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог қауымының арнайы 
әлеуметтік білім беру құзіреттіліктерінің жан-жақты болуы талап етіледі 

Қорыта айтқанда, тұлғаның құзырлылық қабілеттерінің артуына, өзін-өзі дамытуына 
жаңалық ашып ізденуіне педагогтың құзіреттілік қасиеті маңызды роль атқаратыны сөзсіз. 
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National Corps of Russian Language – electronic Russian language texts collection based 
information and reference system. Initially the corps was set in Internet site as http://ruscorpora.ru/ 
in April 2004. The corps was designed for those who were interested in issues pertaining Russian 
language, namely: professional correspondents, Russian language teachers, pupils and students, 
foreigners learning Russian language and so on. The National Corps of Russian Language fully 
meet the balance, volumetricity (representative) criterion and other requirements of contemporary 
corps. The following descriptions may prove it: 

 We may say the National Corps of Russian Language development covers early XIX and 
XXI centuries. Fiction (prose and dramaturgy, poetry) is culturally important to the corps fund, and 
as per language, it includes original compositions, which attracts scientific correspondents. Not only 
does the National Corps include fiction texts, it also covers other text samples of written versions of 
(memoirs, essays, journalism styles, designed to scientific majority and scientific literature, oratory, 
correspondence, diaries, documents etc.). 

 Not only did it take the Russian Language Institute by V. V. Vinogradov scientists of Russian 
Science Academy but it also includes many large scientific groups in Russia namely Moscow, Saint 
Petersburg, Kazan, Voronezh, Saratov and other scientific centers scientists who gave their hands in 
the design of “The National Corps of Russian Language”. Scientific institutions as 1) Russian 
Science Academy history and philology (“Philology and Information”) department; 2) Russian 
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Social Science Fund; 3) Federal Agency of Education assisted in the design of The National Corps 
of Russian Language in 2003-2010.  

Key words: corps linguistics, National corps, National corps of Russian language, subcorps, 
representative, massif, markup , difference of homonymy. 

 
Корпустық лингвистиканың жетістіктерін өзіне сақтаған аса дамыған корпус түрі — 

ұлттық корпус. Ұлттық корпус сол тілдің өмір сүрген белгілі кезеңіндегі сан алуан жанрын, 
стилін, аймақтық, әлеуметтік нұсқасын және т.б. да түрлерін қамтиды. Ұлттық корпус деген 
термин бір қарағанда белгілі бір ұлттың, белгілі бір ұлтқа тән корпус дегенді де білдіреді. 
Алғаш ұлттық корпустар деп осындай белгілі бір тілдің корпустарын атаған. Мысалы, 1990 
жылдары жасалған Британ ұлттық корпусын осы мәнде атаған. Кейін келе, ұлттық корпус 
деп белгілі бір тілдің табиғатын толық бейнелей алатын көлемді корпустарды атай бастаған. 
Мұндай корпус белгілі дәрежеде ұлттық тілді толық түрде бейнелейді. Ұлттық корпустың 
репрезентативтілігі (тұлғалылығы) — сол тілдің жазба және сөйлеу түріндегі мәтіндерінің 
барлық типтерінің бейнеленуі. Ұлттық корпустың ажырамас бөлігі оның белгіленген 
(аннотацияланған, мазмұндалған) бейнесі.  

Ұлттық корпустардың осы мәнде қолданылуы белгілі бір кезеңдерді қамтитын 
мәтіндерден құрылған Чех ұлттық корпусынан басталады. Сондай-ақ ұлттық корпус деп 
атаудың екінші бір критерийі оның миллиондаған сөзқолданыстан тұратын көлемді болуы, 
үшіншіден, ұлттық корпустарда белгілі бір тілдегі мәтіндердің барлық түрі, яғни барлық 
стильде жазылған мәтіндер қамтылу керек [1].  

Ұлттық корпус не үшін қажет? 
Ұлттық корпус, ең алдымен, тілдің лексикасы мен грамматикасы, сондай-ақ 

салыстырмалы қысқа кезеңдерде - бір-екі ғасырдан тұратын тілдегі өзгерістердің үздіксіз 
үдерістеріне ғылыми зерттеулер жүргізу үшін арналған. Корпустың тағы бір міндеті – 
ұсынылған мәтіндерге қатысты мүмкіндігінше барлық ақпараттарды беру (лексика, 
грамматика, акцентология, тіл тарихы). Қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар үлкен 
массивтегі мәтіндерді лингвистикалық өңдеуден өткізу жұмысын (жолын) бірнеше есе 
жеңілдетеді және жылдамдатады. Бұрын зерттеуші тек мәтіндерді қарап шығып, олардан 
қажетті мысалдарды қолмен жазып алатын. Бұл іс-шара сөзсіз өте үлкен еңбекті қажет ететін 
және үлкен көлемдегі, массивті материалдарды өңдеуге мүмкіндік бермеген. Енді талданатын 
материалдың көлеміне және ондағы ақпаратты іздеу жылдамдығына ешқандай шектеулер 
жоқ, яғни зерттеуші әртүрлі типтегі мәтіндердің үлкен массивтерімен қамтамасыз етілгенін 
білдіреді. Енді талданатын материалдың көлеміне және ондағы ақпаратты іздеу 
жылдамдығына ешқандай шектеулер жоқ, яғни зерттеушінің қолында әртүрлі типтегі 
мәтіндердің үлкен массивтері болатындығын білдіреді. Бұл біздің тіліміз туралы білімді 
дамытуды баяулатпады: кең көлемді, соның ішінде статистикалық мәтіндерді өңдеу бұрын 
қолжетімсіз болса, қазіргі таңда ғылымның бұрын-соңды білмеген, тек болжам күйіндегі 
немесе болжағанымен нақты ғылыми дәлелдер келтіре алмаған тілдің құрылымы мен даму 
заңдылықтары туралы мәліметтер береді. Енді тілдердің грамматикалық құрылымының, 
сондай-ақ беделді академиялық сөздіктердің шын мәнінде ғылыми сипаттамалары осы 
тілдердің корпусының негізінде жасалуы керек. Басқа да көптеген мамандандырылған 
ғылыми зерттеулермен айналысқанда корпустағы деректерді есепке алу міндетті болмаса да, 
өте қажет.  

Осы тұрғыдан алғанда, ұлттық корпустардың негізгі тұтынушылары әр түрлі 
профильдердің (салалардың) лингвистері болып табылады. Дегенмен, корпусты 
пайдаланушылардың шеңбері кәсіби тіл зерттеушілермен шектелмейді. Белгілі бір дәуірдің 
немесе белгілі бір автордың тіліндегі сенімді статистикалық деректер әдебиеттанушыларға, 
тарихшыларға және көптеген басқа гуманитарлық білім салаларының өкілдеріне қызықты 
болуы мүмкін. Сонымен қатар, ұлттық корпустар тілдің ана тілі немесе шет тілі ретінде 
оқытуына маңызды рөл атқарады. Алдағы уақытта оқулықтар мен оқу құралдырының көбі 
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корпустардың негізінде құрылуға бағдарлануы әбден мүмкін. Шетелдік те, оқушы да, 
мұғалім, журналист, редактор және жазушы да бейтаныс сөздерді немесе беделді 
авторлардың грамматикалық формаларды қолдануын корпус мүмкіндіктерінің көмегімен тез 
және тиімді түрде тексеріп біле алады. Осылайша, ұлттық корпус өзінің үлкен 
мүмкіндіктерінің көмегімен тілдің құрылымы мен жұмыс істеуі туралы бар ақпаратты осы 
тілде сөйлейтін және қажет болған жағдайда тек қана белгілі бір тіл сұранысқа ие болған 
барлық адамдар үшін, шет тілін үйренушілерге жан-жақты жауап беруге тырысады [2]. 

Көп уақыт бойы Интернет желісінде тілшілер пайдаланатын әрі көпшілікке қолжетімді, 
көлемді және белгіленім жүргізілген орыс тілінің корпусы қолданысқа енгізілмеді. Мұндай 
корпусты құрастыру жұмысына тікелей кірісу тек 2000 жылдан басталды деуге болады. 
Алайда корпус құрастыру ісіне байланысты кейбір іс-шаралар 1980-жылдардан-ақ бастама 
алған болатын [3]. 

Орыс тілінің ұлттық корпусы екі маңызды сипатқа ие. Біріншіден, теңдестірілген 
мәтіндер құрамымен сипатталады. Бұл корпуста ұсынылған жазбаша және ауызша 
мәтіндердің барлық түрлерін қамтитындығы және осы мәтіндердің барлығын мүмкіндігінше 
тиісті кезеңдерге сәйкес үлестірілуі болып табылады (көркем жанрлар, журналистік, білім 
беру, ғылыми, іскерлік, сөйлесу, диалектикалық және т.б.). Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін 
корпустағы сөзқолданыстардың көлемінің көп болғаны маңызды (ондаған және жүздеген 
миллион сөзқолданыстар). 

Екіншіден, корпуста оған енгізілген мәтіндер туралы арнайы қосымша ақпараттар бар 
(оны белгіленім немесе аннотация деп атайды). Белгіленім - бұл корпустың негізгі 
сипаттамасы; ол заманауи интернетте ұсынылған мәтіндердің қарапайым жинақтарынан 
(немесе «кітапханасынан»), оның ішінде орыс тіліндегі ең танымал «Максим Мошков 
кітапханасы» немесе «Орыс виртуалды кітапханасынан» корпустың айрықша ерекшелігі бар 
екенін көрсетеді. Қазіргі уақытта мамандар мәтінді берудің академиялық режиміне, беделді 
баспа басылымдарын дәлме-дәл көбейтуге бағытталған орыс классикалық әдебиетінің «іргелі 
электронды кітапханасын» құрылып, толтырылуда. Дегенмен, тілді ғылыми тұрғыдан зерттеу 
үшін толық өңделмеген түрдегі мұндай кітапханалар саны шектеулі. Аталмыш 
кітапханаларды мәтіннің тілдік қасиеттерінен гөрі мазмұны қызықтыратын адамдар 
құрастыратынын да ескергеніміз жөн. Ұлттық корпусты құрастырушылар үшін кітаптың 
әсемдігі немесе пайдалылығы, оның жоғары көркемдік немесе ғылыми қасиеттері сияқты 
факторлар маңызды, бірақ ең басты орында емес. Ұлттық корпус электрондық кітапханаға 
қарағанда, «қызықты» немесе «пайдалы» мәтіндер жинағы емес; тіл үйрену және ғылыми 
тұрғыдан зерттеу үшін қызықты немесе пайдалы мәтіндер жинағы. Корпустағы жинақтарда 
көркем классикалық шығармалармен қатар кішігірім жазушының романы, әдеттегі 
телефонмен болған әңгімені жазу, белгілі бір бөлмені, үйді, мүлікті жалдау туралы 
келісімшарттар және т.б. болуы мүмкін.  

В.Плунгянның айтуы бойынша, тіл корпусы — өте тиімді және пайдасы бар құрал. Егер 
корпус көлемді және барлық материалдарды қамти алса, тілдің Ұлттық корпусы болса... 
Тілдің корпусы – сол тілдегі жинақталған материалдардың электронды нұсқасы. Корпусқа 
енгізілген ақпараттың бірі - «разметка» немесе «аннотация» деп аталады. Корпустың 
аннотациясы толық болған сайын, корпустың маңызы да арта түседі [4]. Белгіленімнің бай 
және әртүрлі болуы, корпустың ғылыми және білім беру құндылығын арттырады. Қазіргі 
уақытта орыс тілінің ұлттық корпусында белгіленімнің төрт түрі пайдаланылады. Олар: 
метамәтіндік, морфологиялық, синтаксистік, акценттік және семантикалық белгіленімдер. 
Алдығы уақытта сөзжасамдық белгіленімдерді, сонымен қатар жеңілдетілген синтаксистік 
белгілемдерді (синтаксистік аннотацияланған корпуста ұсынылғаннан өзгеше) енгізу 
жоспарлануда. Белгілем жүйесі үнемі жетілдірілу үстінде. 

Орыс тілінің ұлттық корпусы ең алдымен XVIII ғасырдың ортасынан XXI ғасырдың 
басына дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл кезең бұрынғы дәуірдің және қазіргі заманның тілін, 
әртүрлі әлеуметтілік-лингвистикалық нұсқаларында - әдеби, әңгімелесу, ауызша, ішінара 
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диалектерді көрсетеді. Корпус мәдени маңызы бар, сондай-ақ тіл тұрғысынан қызығушылық 
тудыратын әдеби шығармалардың (проза және драма, кейіннен поэзия) түпнұсқаларын 
қамтиды. Бірақ Ұлттық Корпус тек қана көркем әдебиет тілдің корпусы емес. Әдеби 
мәтіндерден басқа, корпуста жазбаша тілдің көптеген басқа үлгілері бар: мемуарлар, эсселер, 
публицистика, әйгілі ғылыми және ғылыми әдебиеттер, қоғам, жұрт алдында сөйленетін 
сөздер, жеке хат-хабарлар, күнделіктер, құжаттар және т.б.  

Қазіргі кезде орыс тілінің ұлттық корпусы төмендегідей субкорпустарды қамтиды:  
- XVIII - XXI ғасырдың басындағы прозалық (соның ішінде драматургия) жазбаша 

мәтіндерді қамтитын негізгі корпус; 
- әр сөйлем үшін толық морфологиялық және синтаксистік құрылымы (тәуелділіктер 

ағашы) салынған синтаксистік (терең түсіндірме) корпус; 
- 1990-2000 жылдардағы бұқаралық ақпарат құралдарының мақалаларын ұсынатын 

газет корпусы (заманауи БАҚ корпусы); 
- параллель корпустар, онда белгілі бір сөз немесе сөз тіркесін орыс тіліне немесе орыс 

тілінен аударған барлық аудармаларды табуға болады. Қазіргі уақытта іздеу үшін қолжетімді 
ағылшын-орыс, орысша-ағылшынша, неміс-орысша, украин-орыс және орыс-украиндық 
параллель корпустары бар; 

- диалект мәтіндер корпусы, оның ішінде грамматикалық ерекшеліктерін сақтай 
отырып, Ресейдің әртүрлі аймақтарының айтатын (сөйлейтін) диалект сөздерін жазу; 
диалектикалық морфологияны ескеретін арнайы іздеу бар; 

- поэтикалық мәтіндердің корпусы, онда тек лексикалық және грамматикалық емес, 
сондай-ақ өлеңнің спецификалық ерекшеліктерімен де іздеуге болады ( амфибрахиямен, 
белгілі бір рифм типімен жазылған өлеңдерден, сонеталардан, эпиграммалардан керекті 
ұйқасты табу және т.б.); 

- орыс тілін оқыту корпусы - орыс тілінің мектептік бағдарламасына бағдарланған, 
омонимдерді ажырататын корпус; 

- ауызша корпус, оларға қоғамдық және жеке ауызша сөйлеу жазбалары, сондай-ақ 
кинофильмдердің транскрипциялары кіреді; 

- акцентологиялық (екпін) корпусы (орыс екпіні тарихының корпусы) — орыс тілі 
екпінің тарихы туралы ақпарат беретін мәтіндер (поэтика корпусының барлық мәтіндері 
және ауызша сөйлеудің жазбалары, соның ішінде фильмдер). Бұл мәтіндер екпінннің орны 
мен просодикалық құрылым бойынша іздеуге қолжетімді; 

- мультимедия корпусы, оның ішінде 1930-шы жылдардан 2000-шы жылдарға дейін 
фильмдердің бейне және аудиоклиптері қамтылған. Тек ауызша мәтінді ғана емес, қимылдар 
мен сөйлеу әрекетінің түрін де іздеуге болады.  

Мәтіндерге морфологиялық белгілем жүргізудің ортақ принциптерін айқындау 
мәселесіне В.А. Плунгян, Г.И. Кустова, А.Е. Полякова және Д.В. Сичинава сынды ірі 
ғалымдар атсалысқан.  

Сонымен қатар орыс тілінің корпусына қажетті морфологиялық белгіленімді 
автоматтандыруды компьютерлік бағдарламамен қамтамасыз ету мәселесімен Mysten (Яндекс 
бірлестігі) және Dialing атты программалық қорын құрастырушы 20-ға жуық программист-
ғалым айналысқан. Ендігі кезекте осы компьютерлік бағдарламаларға қатысты 
морфологиялық талдаудың тоериялық қағидаттарын зерттеуді Л.Л. Иомдин, В.З.Санников 
(Mystem), Н.Н. Леонтьева (Dialing) сияқты белгілі филолог-ғалымдар өз міндеттеріне алған. 
Сонымен, орыс тілінің Ұлттық корпусын құрастыру мен оны жетілдіру ісін қажетті 
компьютерлік бағдарламалармен қамтамасыз ету мәселесіне, яғни іздестіру жүйесін, 
метамәтіндік белгілемді, морфологиялық, синтаксистік, семантикалық белгіленімді және т.б. 
жетілдірілу ісінің әр кезеңінде және алынған нәтижелерді сараптамадан өткізу мәселелеріне 
көптеген ірі ғалымдармен бірге Мәскеудің жоғары оқу орындарындағы филолог-студенттер 
мен аспиранттар, магистранттар қатысып, өз үлестерін қосып отырған. Орыс тілінің Ұлттық 
корпусын құрастыруда белгіленім түрлерімен айналысатын орындаушылар тобының саны 
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әртүрлі. Мысалы, корпусқа сөзжасамдық-семантикалық белгіленім енгізу мәселесін 
зерттейтін ғылыми топ 9 орындаушыдан тұрса, семантикалық белгіленімді компьютерлік 
бағдарламалық құрамдау тобы 2 ғалымнан (А.Е. Поляков, А.И. Зобнин) тұрады. Келесі 
ғылыми топ метамәтіндік белгіленім мен мәтіндерді таңдаудың жалпы қағидаттарын 
зерделеумен шұғылданған ғалымдар саны 7-еу. Ал әр ғылыми топтың орыс тілінің Ұлттық 
корпусы мәтіндеріне жүргізіп жатқан метамәтіндік белгіленімдерді үйлестіретін ғалымдар 
тобы 20 шақты орындаушыдан құралған.  

Сонымен, аталған міндеттерді орындайтын ғалымдар тобының саны мен әр топтағы 
ғалымдар саны да өне бойы өсіп отыратынын байқауға болады. Сондай-ақ орыс тілінің 
Ұлттық корпустарын құрастыру ісіне көптеген ғылыми-лингвистикалық техникалық 
орталықтар, баспасөз, баспа, жоғары оқу орындары т.б. атсалысып, бірігіп атқарып отырған. 
Аталған жұмыстардың нәтижесі қазіргі кезде өзінің оң нәтижелерін беруде әрі даму үстінде. 

References: 
1. Жұбанов А.Қ., Жаңабекова А.Ә. Корпустық лингвистика. – Алматы: «Қазақ тілі» баспасы, 2017. - 

 336 б.  
2. http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html 
3. Рыков В.В. Корпус текстов как реализация объектно-ориентированной парадигмы // Труды 

международного семинара Диалог-2002. - М.: Наука, 2002. 
4. Плунгян В.А. Зачем мы делаем Национальный корпус русского языка? // Отечественные записки. 2005. 

№ 2.С.296-308. // http://www.strana-oz.ru/2005/2/  
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The article presents researches of scientists on the problem of communicative competence of 
foreign language, sets out various approaches to the definition of the language-based 
communicative competence and its structural components. The article also assumes that 
professionally-oriented training provides not only the content of training materials, but also 
activities that are associated with the development of skills of communicative competence. 

Key words: professional-oriented education, foreign language communicative competence, 
system of interdisciplinary education.  

Қазіргі жағдайда шет тіліндегі қарым-қатынас маманның келешектегі кәсіби қызметінің 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, осыған байланысты кәсіби бағытталған оқыту 
үдерісінде шетел тілінің рөлі айтарлықтай өсіп келеді. Мемлекеттік білім берудің жоғары 
кәсіптік білім стандартында болашақ түлектерінің кәсіби қызметінің міндеттерін жүзеге 
асыруға бағытталған шетел тілін оқытудағы кәсіби ерекшеліктерді, дағдыларды ескеру талап 
етуде. 

Кәсіби бағытталған оқыту үдерісінде студенттердің шетел тілін оқытуға кәсіби 
бағытталған көзқарасты нақты кәсіптік, іскерлік, ғылыми салалардағы кәсіби ойлаудың 
ерекшеліктерін ескере отырып, болашақ мамандықтың коммуникативтік біліктілігін есепке 
ала отырып кәсіптік бағытталған оқу негізінде түсіндіріледі [1,5].  

Бұл кәсіби бағытталған педагогикалық мамандықтар студенттерінің жеке қасиеттерін, 
білімдерін дамытуымен үйлесімін болжайды, сонымен қатар шет тілін меңгеруде елдің 
мәдениетін зерделейтін кәсіптік және педагогикалық білімдерге негізделген арнайы 
дағдыларды қалыптастырады.  

Білім беруді жаңартудағы басымдылық шетел тіліндегі кәсіби бағытталған оқытуды 
жүргізе білу. Болашақ мамандардың қарым-қатынас кәсіби қызметінің маңызды компоненті 
болып табылады. Педагогикалық және ғылыми-әдістемелік дереккөздердің талдауы 
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бойынша университеттердің факультеттерінде шетел тілін оқыту оның әдістемелік 
бағыттары мен технологиялардың шексіз саны бар екенін көрсетті. Қазіргі уақытта шеттілдік 
қарым-қатынас дағдыларын үйреніп қалыптастыру арнайы білім алу тапсырмасы ретінде 
қарастырылуда. Н.Д. Гальскованың зерттеуі барысында шетел тілін болашақ маманның 
кәсіби бағытталған құралы ретінде қарау, материалды зерттеу негізінде студент арнайы 
білімді игеру және тіл меңгеру жетістігі арасында екі жақты байланыс орнатылатынын атап 
көрсетеді [2,14].  

Ол шетел тілін тілдік емес жоғары оқу орындарында кәсіби және әлеуметтік бағытта 
тиімді құрал деп санайды. Автордың пікірі бойынша, бұл көзқарасты жүзеге асыру үшін 
келесі шарттарды көрсетеді: 

- кәсіби бағытталған оқытуда шетел тіліндегі сөйлеу белсенділігінің мақсаттарын 
айқын тұжырымдауы; 

- осы қызметтің әлеуметтік және кәсіби бағыттылығы; 
- нақты мәселелерді шешуде тыңдаушыларды қанағаттандыру; 
-студенттердің нақты мәселелерді шешудегі шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру;  
- оқу қауымдастығында қолайлы психологиялық ахуал орнату. 
Шетел тілін меңгеру өз мамандығы бойынша білім беру деңгейін көтеру мақсатында 

қол жеткізу құралы болуы керек. Студенттер өз мамандығы бойынша білік деңгейінің 
ерекшеліктерін есепке алу тұрғысынан: арнайы мәтіндер бойынша жұмыс, арнайы оқу 
арқылы ауызша сөйлеуді дамыту, педагогикалық материалдарын белсендіру үшін оқу 
құралдарын оқытушымен бірлесе жасау маңыздылығы қажет [3,72]. 

Білім мен дағдылардың нақты арақатынасы кәсіби білім берудің теориялық және 
педагогикалық пәндері арасындағы байланысты қалыптастырады. Өйткені шетел тілінің 
практикалық пәндер ретінде бірдей көлемде дағдылар мен қабілеттер талап етіледі, бірақ 
ғылым салаларының теориялық негіздері бірге сәйкес келе бермейді. Болашақ кәсіби 
қызметте шетел тілін іс жүзінде пайдалану үшін жоғары оқу орындарында жеткілікті 
деңгейде қол жеткізу қажет. Егер кейбір жоғары оқу орындарында шетел тілінің арнайы 
базасы болса, ал басқа университеттерде ортақ оқу мәдениетіне өтініш жасалады. 
Сондықтан, кәсіби бағытталған оқыту үдерісінде түпкілікті мақсатты тұжырымдау керек. 

Шеттілдік практикалық меңгеру пәннің кәсіптік бағытталған білімінің тек бір аспектісі 
болып табылады. А.А. Рыбкина, шетел тілі тек оқуға ғана емес, сонымен қатар кәсіби 
шеберлікті дамытатын құралға айналуы мүмкін деген [4,53]. Бұл дегеніміз «кәсіби 
бағытталған» түсінігін кеңейту бір компонентті қамтитын шетел тілі – оқу-әдістемелік 
материалдардың мазмұнына кәсіби бағытталған. 

Кәсіби бағытталған оқыту тек қана оқыту материалдарының мазмұнын ғана емес, 
сондай-ақ шеттілдік коммуникативтік дағдыларды қалыптастыра қамтитын іс-әрекеттерді 
қамтамасыз етеді. Интербелсенді байланыстар негізінде шетел тілін қолдануға болады, ол 
студенттердің кәсіби білімін жүйелі түрде толықтыратын құрал, сондай-ақ кәсіби дағдылар 
мен біліктерді қалыптастыру құралы, оқытудың нысандары мен әдістерін қолдану, болашақ 
маманның қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз ете алады [5,39].  

Кәсіби бағытталған оқыту үдерісінде шет тілдік дағдыларды оқыту мазмұнды 
таңдаудың жаңа тәсілін талап етеді. Ол студенттің немесе басқа саладағы адамның соңғы 
жетістіктеріне негізделу, тәжірибелі тыңдаушылардың кәсіби мүдделеріне тікелей әсер 
ететін ғылыми жетістіктердің уақтылы көрсетілуі және оларға кәсіби өсу үшін мүмкіндіктер 
беруі. Осылайша, кәсіби бағытталған оқыту үдерісінде шетел тілінің коммуникативтік 
біліктілігін қарастыруға болады және студенттерге шетел тілін білу сапасы мен деңгейін, 
олардың мақсаттарына сәйкес қажеттіліктерін үйрету керек. Мазмұнды таңдау студенттің, 
жеке тұлғаның көп қырлы және интегралды түрде қалыптасуына, оның болашақ кәсіби 
қызметке дайындалуына ықпал етеді. Н.Д. Гальскова, шет тілде оқыту мазмұнын: 
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- студенттердің кәсіби бағдарын ескере отырып, коммуникативтік қызметтің салалары, 
тақырыптары мен мазмұндарын, іс-әрекеттер мен сөйлеу материалдарын; 

- қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілін практикалық меңгеру деңгейін 
сипаттайтын, соның ішінде мәдениетаралық жағдайларға сипаттама беретін арнайы (сөйлеу) 
дағдылар жиынтығын; 

- ұлттық және мәдени ерекшеліктер мен шындықтарды білу жүйесі ретінде көрсеткен 
[2,17]. 

Осы көзқарастың маңыздылығын ескере отырып, студенттерге кәсіби бағытталған 
оқыту үдерісінде шетел тілін оқытудың біліктілігін қалыптастыру кезінде құрамдас бөлігі 
ретінде қарастырып, университеттерде пайдалану орынды. Жоғарыда айтылғандарды ескере 
отырып, кәсіби бағытталған шетел тілін оқыту: 

1. Диалогтық сөйлеуде кәсіби бағдарлаудың түпкі мақсаты әңгіме жүргізу қабілетін 
дамыту, кәсіби ақпарат алмасу белгілі бір тақырып бойынша мақсатты түрде жүргізіледі. 
Монологтың сөз сөйлеуі мәтіндердің әр түрлі жанрларын жасау дағдыларын қалыптастыру 
болып табылады. Кәсіби ақпаратпен алмасу, баяндамалар ұсыну, пікірталас барысында 
кеңейтілген мәлімдеме алдын-ала дайындықпен талқылау. Кәсіби бағытталған оқытудың 
мақсаты шетел тілінде сөйлеушінің сөзді қабылдауы мен түсіну қабілетін қалыптастыруға 
жағдай туғызу. 

2. Әлеуметтік-мәдени білім, Н.Д. Гальскова тек жаңа сөйлеу тәсілімен ғана емес, 
сонымен бірге оқып жатқан тілін, меңгерген адамдардың мәдениетімен таныстыруды 
көздейді. 

3.Оқу дағдылары, ақыл-ой жұмысының ұтымды әдістері, оқу ортасында және тіл 
үйрену мәдениетін қамтамасыз ету және байланыс орнату. 

Шетел тілін кәсіби бағытта оқыту нәтижесінің кәсіби бағдарланған шеттілдік 
коммуникативтік біліктілігі келесі типтерді қамтиды: ақпараттық-тақырыптық (пәндік 
жоспар); тұжырымдамалық; ауызша (ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынас 
процесінде өз ойларын айтуға негізделген сөзді құру мүмкіндігі); мәдени және мәдениеттану 
зерттеулері (салт-дәстүр, әдет-ғұрып, өмір салты). Шетел тілін білетін кәсіби деңгейдің бұл 
түрлері әлеуметтік-педагогикалық, психологиялық, әдістемелік және жалпы қағидалар 
негізінде шетел тілін пәнаралық оқыту жүйесінде сәтті жүзеге асыра алады [6, 42]. 

 Жоғары оқу орындар ең алдымен зерттелген тілдің, өнердің және әдебиеттің, салт-
дәстүрлер мен елдің қазіргі заманғы өмірі мен тарихын зерттеумен байланыстырады. Шетел 
тілін меңгеру және оны кәсіби бағытталған оқыту үдерісінде пайдалану ауызша, жазбаша 
сөйлеудің әлеуметтік-мәдени сипаттамаларының ауқымын кеңейтуде. Кәсіби бағытталған 
оқыту үдерісінде шеттілдік коммуникативтік біліктілігін қалыптастыра оқыту мазмұнында 
әлеуметтік-мәдени компонент студенттің тұлғасын дамытуда маңызды рөл атқарады. 
Өйткені, ол тек мәдениет мұрасымен ғана танысуға мүмкіндік бермейді, сонымен қатар 
мәдени құндылықтармен салыстыруға болады, оның ортақ мәдениет қалыптастыруға үлесін 
қосады. 

Бұл компонент жалпы, әлеуметтік және мәдени кеңейтуге арналған студенттердің 
танымдық және интелектуалды үрдістерін ынталандыратын көзқарас. Заманауи әлеуметтік-
экономикалық процестер студенттер үшін кәсіби бағытталған оқыту үдерісінде шетел 
тілдерді тиімді оқыту және олардың шеттілдік дағдыларын қалыптастыру мәселесі өзекті. 
Мәселен, Ф.М.Зиннурова кәсіби тілдік құзіреттілік индекаторы бойынша жеке тұлғаның 
сапасын, кәсіби және әлеуметтік дамуын тиісті деңгейде реттейді. Ол жалпы мәдени, 
коммуникативтік және кәсіби қызметтің педагогикалық білімдері мен дағдыларын маманға 
меңгерудің тиімділігін көрсетеді. Сондай-ақ жүзеге асыру жағдайында коммуникативтік 
қызметтің жалпыланған әдістерін қолдануға мүмкіндік берді [5].  

Сонымен қатар, кәсіби және педагогикалық біліктілік болуы мүмкін тілдік дайындық 
студенттің деңгейі қарым-қатынастың табысты болуын қамтамасыз етеді. Ол шеттілдік 
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дайындық деңгейі алдағы кәсіби қызмет жағдайларында арнайы терминалогиямен жұмыс 
істеуге және сөз сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді [5,14].  

Бұл тұлғалық-бағытталған және функционалдық-белсенділік тәсілдері жүйеге 
негізделген кәсіби бағытталған оқу үдерісінде қалыптасады. Кәсіби бағытталған оқу 
үдерісінде шеттілдік қарым-қатынас біліктіліктерін қалыптастыру әртүрлі жағдайларда 
тілдерді игеру және олардың дағдыларын дамыту процесі ретінде қарастырылады. Шетел 
тілін оқытудағы заманауи кәсіптік бағдарланған тәсілдер студенттерде іскерлік, ғылым 
саласындағы кәсіби жағдайлардағы шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілетінің 
қалыптасуына, кәсіби ойлаудың ерекшеліктерін ескере отырып, мотивациялық және 
бағдарлық зертеу қызметіне әкеледі. Педагогикалық мамандықтар осындай әртүрлі 
салаларда және шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін 
коммуникативтік дағдылардан тұрады. Байланыстың аясында біртекті коммуникативтік 
дағдыларды қалыптастыру жағдайларында тұлғалар арасындағы қарым-қатынас сөйлеу 
стимулының бірдей түрімен ерекшеленеді [6,13].  

Шет тіліндегі қарым-қатынас ресми түрде де, бейресми нысандарда, жеке және топтық 
қарым-қатынас барысында, конференцияларда баяндама оқу түрінде, келіссөздерде, 
жобаларда, іс қағаздар жазу түрлерінде де болуы мүмкін. Бұл жалпы кәсіби бағытталған оқу 
үдерісінің білім беру мақсаттары мен әлеуметтендіру (тілдік қарым-қатынас) тілін оқытудың 
негізгі айырмашылығы ретінде қарастырылады. Алайда шетел тілін үйренуге оның 
коммуникативтік біліктілігін қалыптастыруда тілдік емес университеттердің 
факультеттерінде арнайы мақсаттар үшін «тіл» зерттеуі шектелмейді. Жеке тұлға кәсіби 
бағытталған мәні бар шетел тілін меңгеру – бұл қосымша кәсіптік білім алуды және маңызды 
кәсіби қасиеттерді қалыптастыру үшін оны арнайы пәндермен біріктіреді. 

Жоғары оқу орындарында мамандарды дайындау, шеттілдік коммуникативті 
біліктілігін қалыптастыру әр түрлі салалар мен жағдайларда кәсіби байланыстарды жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. Кәсіби бағытталған оқу үдерісінде шеттілдік кәсіптік 
құзіреттілікті арттыру құралы ретінде студенттерді заманауи жоғары білімнің табысты 
маманы ретінде қарастырып, шетел тілдерімен іскерлік қарым-қатынас жасай алатын кәсіби 
қызметтің серіктесі ретінде қарастырады. Белсенді қызметті қамтамасыз ету студенттердің 
күнделікті қарым-қатынас жүргізуі, әр түрлі мамандықтар бойынша ойларын, тілдік 
дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Осылайша, кәсіби бағытталған оқу үдерісінде болашақ 
мамандықтың шетел тілін оқып-үйренуге студенттердің қажеттілігіне сай негізделген 
коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру қажет. 
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The article considers the ethnocultural orientation in teaching the Buryat language, in 
particular, special attention is paid to the problem of understanding the national culture through 
language. Language is the custodian of the national culture, therefore reflects in the lexical units the 
spiritual world of the people, the originality of the character, the identity and uniqueness of the 
people. Mastering the spiritual values and culture of the people is inextricably linked with the study 
of language as a means of expression and reflection of national culture. National culture carries a 
great social and pedagogical potential, which remains unclaimed until the end. The main place in 
this study is the study of vocabulary, reflecting specific features of life, national perceptions of the 
surrounding world of native speakers. Ethnocultural vocabulary provides an opportunity to better 
understand the culture, customs and traditions of the carrier of the studied language. The word in 
this case is considered not only as a unit of language, but also as a custodian of national and cultural 
information. 

The article shows that it is necessary to provide ethno-cultural studies of lessons by selecting 
special didactic material. The most effective means of ethnoculture, education of ethnic 
consciousness are special texts that contain information about traditions, customs, oral folk art, arts 
and crafts, and symbols of the Buryat people. Ethnocultural orientation in teaching the Buryat 
language will allow students to understand the diversity of the spiritual and material world, 
recognizing and understanding the values of the national culture. 

Key words: ethnocultural orientation, Buryat language, national culture 
 

В настоящее время система образования, как наиболее устойчивый социальный 
институт, призвана сохранять и передавать человеку знания предыдущих поколений, 
создавая условия для языкового развития личности, полноценного освоения языка – не 
только как средства овладения новыми знаниями в разных предметных областях, но и как 
инструмента постижения культурологических, национальных ценностей.  

Знание родного языка, в свою очередь, является основным инструментом для 
восприятия и усвоения национальной культуры, поскольку, как мы считаем, национальная 
идентичность не может сохраниться без родного языка. Сохранить язык – значит сохранить 
идентичность каждого человека, национальную и культурную самобытность. В «Словаре 
социолингвистических терминов» под редакцией В.Ю. Михальченко отдельно 
подчёркивается, что одним из главнейших этнических и этносоциальных признаков является 
язык [1]. Однако, как считают исследователи, одной из основных проблем является слабая 
мотивация учащихся в обучении бурятскому языку. По результатам социологического 
опроса (2013), проведенным в учебных коллективах со смешанным национальным составом, 
основным мотивом, высказанным против изучения бурятского языка (как русскими, так и 
учащимися-бурятами) в школе является то, что он «не пригодится в жизни» [3, 3]. 
Вследствие чего, функции бурятского языка ограничиваются в пользу русского или 
иностранных языков, активность в изучении которых, наблюдается в последнее время. По 
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нашему мнению, одним из актуальных и наиболее продуктивных форм обучения бурятскому 
языку является его взаимодействие с национальной культурой. Овладение духовными 
ценностями и культурой народа неразрывно связано с изучением языка как средства 
выражения и отражения национальной культуры. Под национальной культурой или 
этнокультурой мы понимаем созданные конкретным народом материальные и духовные 
ценности, свидетельствующие о богатстве его исторического опыта и наследуемые из 
поколения в поколение своей жизненной необходимостью. Национальная культура несет в 
себе большой социально-педагогический потенциал, который остается до конца не 
востребованным. Мы считаем, что необходимо этнокультуроведческое обеспечение уроков 
по бурятскому языку путем подбора специального дидактического материала. Наиболее 
эффективным средством этнокультуроведения, воспитания этнического сознания служат 
специальные тексты, содержащие сведения о традициях, обычаях, устном народном 
творчестве, декоративно-прикладном искусстве, символах бурятского народа. Практика 
убеждает, что живой интерес к бурятскому языку возникает у студентов в том случае, если 
во время обучения параллельно вводятся исторические сведения, этнографические 
материалы, генеалогические, топонимические легенды и предания бурят, например, о 
легендарных героях (Бабжа Барас батор, Шэлдэ Занги, Бальжин хатан и др.). Такой 
подход имеет большое воспитательно-этическое значение для лиц, изучающих бурятский 
язык, помогает выявлению общих закономерностей, что, в конечном счете, приводит к 
диалогу культур, гармоничному сосуществованию поликультурного социума.  

Для бурятской культуры характерно своеобразное отношение к окружающему миру, 
осознание себя частью природы. Например: Газар дэлхэйн баялиг гамтайгаар эдлэжэ ябаа 
hаа, олзо хэшэг ехэтэй байдаг (те, кто бережно и с благодарностью пользовались дарами 
природы, живут в спокойствии и достатке) [3]. Одной из семейных этических традиций 
бурят является почтительное отношение к старшему поколению: Үндэр наhатаниие эсэгэ эхэ 
мэтэ хүндэлжэ яба; наhанай сог ба хэшэг олохо гэжэ эртын зоной хуушан үгэ бии (наравне 
с отцом и матерью воздавай почет достигшим преклонного возраста; старинное слово тот 
прежних поколений гласит, что этим обретают силу жизни и благополучие) [2]. В культуре 
общения с детьми у бурят преобладала большая забота об их физическом и моральном 
здоровье: Бишыхан хүүгэдые hургахын сагта үгɵɵрɵɵ бү доромжоло; доромжолон зэмэлхэ 
ехэдээ hаа, тэрэнэй оюун хуй hалхинай дундахи зула мэтэ болохо (когда обучаешь 
малолетних детей не подавляй их замечаниями; если будешь часто делать замечания, то их 
разум станет подобным светильнику, поставленному на вихрь) [2].  

Язык является хранителем национальной культуры, поэтому отражает в лексических 
единицах духовный мир народа, своеобразие характера, самобытность и уникальность 
народа. Поэтому в последние годы основное место в лингвистических исследованиях 
занимает изучение лексики, отражающей специфические черты жизнедеятельности, 
национальные представления об окружающем мире носителей языка. Это слова и 
словосочетания, относящиеся к традиционной лексике, например: хадаг табилга – 
сватовство, басаганай наадан – девичник; алтан худагы – сватья, кума; хоймор – почетное 
место в юрте; γендөө хγрэхэ – достичь возраста одного года, милаангууд – чаепитие по 
случаю рождения ребенка; γлгын дуун – колыбельная; буряад γлгы – колыбель; үйлын үри – 
результат, последствия деяний, карма; буян хуряаха - накапливать добродетели. 
Этнокультурная лексика дает возможность глубже понять культуру, обычаи и традиции 
носителя изучаемого языка. Слово в данном случае, рассматривается не только как единица 
языка, но и как хранитель национально-культурной информации. 

В последние годы наметилась тенденция в языковом образовании уделять больше 
внимания развитию речевых способностей учащихся, формированию коммуникативных 
умений (в том числе применительно к разным ситуациям и условиям общения). Отсюда 
важность приобщения студентов вуза к материальной и духовной культуре бурятского 
народа, его многовековым обычаям и традициям. Этнокультуроведческий аспект содержания 
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обучения бурятскому языку включает бурятские слова-реалии, обозначающие предметы и 
явления бурятского быта (нагаса – дядя по женской линии, т.е.старший или младший брат 
матери; абга – дядя по мужской линии, т.е.старший или младший брат отца, эгэшэ –старшая 
сестра; айраг – кислое квашеное молоко, еохор – бурятский национальный танец-хоровод; 
бууза - большие пельмени, сваренные на пару), образцы бурятского фольклора (Гэсэр – имя 
героя эпического сказания бурят), праздники (Сурхарбан – название летнего национального 
праздника; Сагаалган – Новый год по лунному календарю, зимний праздник); религиозные 
понятия (буян – добродетель, благодеяние; адис – благословление) и т.д. 

Под влиянием национальной языковой среды складываются важные 
этнопсихологические черты, характерные для данного этноса, поскольку в этой среде 
заложено определенное видение окружающей действительности, закодированы особенности 
общения и программы человеческого поведения. Понятно в этой связи, что посредством 
национального языка задаются и определенные мировоззренческие ориентации. Все это 
указывает на огромный воспитательный потенциал родного языка и соответствующей 
языковой среды.  

Специалисты признают, что планомерное воздействие на языковую ситуацию может 
обратить ассимиляционные процессы, приводящие к утрате языка. В этой связи важным 
является комплексная, планомерная, целенаправленная деятельность по продвижению 
бурятского языка всех образовательных структур, научных центров, общественных 
организаций.  
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The article is reviewing linguistic consciousness, examined as a knowledge about knowledge 
within the framework of the integrative paradigm in metalinguistics and as knowledge about 
language within the framework of the new branch of cognitive linguistics, a mental object, which is 
realized through language.  
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Одной из тенденций развития современной лингвистики является интегративность в 
виде междисциплинарности. Наиболее очевидно по широте и результативности ее 
взаимодействие с психолингвистикой и психологией. Плодотворность «содружества» в 
указанном формате обнаруживает заимствование языкознанием нового объекта – языкового 
сознания (ЯС), укрепляющего позиции когнитивной лингвистики. Его разработка также 
актуализируется как «защитный» противовес поструктуралистской популярной 
феноменологии Э. Гуссерля, отменяющей человека, язык, мышление, языковое общение и 
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заменяющей их цифрами, чистым, очищенным от субъекта и от объекта математическим 
знанием, матричной, информационно-проективной, конструктивистской моделью, которая в 
будущем перейдет во «Всемирный мозг», образующийся «на базе нейрокомпьютеров и 
нанотехнологий как сверхсложных многоагентных интеллектуальных систем в мировой 
Универсальной Сети» [1, 28]. 

Усилению антропоцентрического принципа в лингвистике способствует обращение не 
только к экспликациям разных форм активности человека в языке, особенно когнитивной, но 
и к самому языку, особенно к его наиболее антропочувствительным участкам. Высокой 
степенью субъективности, как известно, обладают имена собственные, структурно-
функциональные характеристики которых в концепции профессора неравномерно Г.Б. 
Мадиевой становятся основой для построения онтологической интеграции, которая 
устанавливает связи ориентированность структурных моделей имен собственных и их 
функций на национальную культуру. Синтезированная с ономастикой лингвокультурология 
в работах ученого [2, 96] получает структурное направление, в отличие от 
распространенного когнитивного [3; 4], и, как показывает сравнение с последним, открывает 
новые перспективы для лингвистики, в частности для трудоемкой работы по составлению 
антропометрической карты языка, на которой одни его участки отделены от других разным 
по количеству и качеству присутствием человека и на которой дифференцируются 
антропоцентричность языка и антроцентричности знаний о языке, т.е. два ее вида – 
онтологическая (в лингвистике) и гносеологическая (в металингвистике). Кроме того новые 
ракурсы «человека в языке» высвечивают неравномерную субъективность в экспликациях 
обоих видов антропоцентричности. При этом фрагменты и единицы языка характеризуются 
колебаниями не только по степени, но и по аспектам субъективности, основные из которых 
когнитивная лингвистика разграничивает своими приоритетными направлениями - 
собственно когнитивным и лингвокультурологическим. Лингвокультурологическая 
ономастика дополняет эти аспекты структурно-функциональной субъективностью. 

В данной статье, посвященной ЯС, его рассмотрение осуществляется с попыткой 
разграничения того, как современная лингвистика реагирует на онтологию (собственно 
лингвистика), а также на гносеологию, познание, языка в сочетании с его носителем.  

Исследованием ЯС утверждается направленность языкознания на постижение 
собственного объекта в его естественном, реальном существовании, а также 
антропоцентричность знания о нем. Понимание ЯС складывается за счет использования 
лингвистического инструментария к анализу языкового материала, что позволяет внести 
лингвоцентричность (объективность) в его междисциплинарную трактовку. 
Постструктурализм, настроенный на «открытое церебральное общество», признающий 
неисчерпаемое разнообразие форм бытия в мире развивающихся систем, в полемике со 
структурализмом остается на периферии постсоветской науки, что отражают и новые, 
формирующиеся понятия, в число которых входит и ЯС. Данное утверждение базируется на 
положениях о сознании и языковом сознании, которые осваиваются лингвистикой и 
согласуются с ее основательным «размещением» на когнитивной и шире интегративной 
платформе. 

1. Источники сознания - бытие, человек с его механизмами познания. Они делают 
сознание полиаспектным (что проявляется в его соотношении с мышлением, с познанием, 
знанием, с внешним и внутренним миром человека, с языком [5, 141]); а также 
интерпсихическим, интерсубъективным [6, 81]. По носителю сознание признается чистым 
сознанием (с центром «Я»); существующим в индивиде и вне индивида в форме знаков и 
значений, т.е. индивидуальным и надындивидуальным [7]. 

2. Сущность ЯС представляет его квалификация как психической деятельности [8; 12] и 
как картины мира, внутренней модели внешнего мира [10]. 

3. ЯС как участник соотношения «язык и мышление» является языковым (речевым) 
мышлением, которое представляет психологическую базу речевой деятельности и оперирует 
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знаниями при производстве и восприятии сообщений [8, 58]. При этом делаются разные 
акценты. ЯС включается в качестве компонента или в коммуникативную деятельность [10, 
53; 11, 21], или в когнитивное сознание. И.А. Стернин разграничивает, с одной стороны, 
языковое сознание, входящее в когнитивное сознание, которое выступает как метаязыковое 
знание, а с другой - коммуникативное сознание как коммуникативное знание: «Языковое 
сознание - компонент когнитивного сознания, "заведующий" механизмами речевой 
деятельности человека, это один из видов когнитивного сознания, обеспечивающий такой 
вид деятельности как оперирование речью. Коммуникативное сознание - это совокупность 
коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые обеспечивают весь 
комплекс коммуникативной деятельности человека» [9, 36].  

4. Структура сознания расчленяется разными линиями и ступенями обобщения. На 
высшей ступени сознание обнаруживает двойственность. Линии образуют два слоя и две 
составляющие. Слои выделяются по источникам - рефлексивный и бытийный. С линией 
слоев пересекается линия составляющих сознания, фиксирующих способы порождения 
сознания - психический (умственный) и перцептивный (чувственный) образы [6; 10; 12]. 

5. ЯС моделируется в виде ассоциативного тезауруса, который организуется как сеть 
вербальных и невербальных значений, входящих в национально-культурную картину мира 
[12]. 

6. Типология ЯС демонстрирует его многоаспектность. По соотнесенности со 
значением различают непосредственный и опосредованный через значение (язык) типы 
сознания. Непосредственные типы в соответствии со своими источниками содержат 
умственные знания и чувственные знания; по вербальным и невербальным формам 
существования дифференцируются – орудийно-предметное, языковое/речевое, кинесико-
проксематическое и семиотическое сознание; по разным аспектам вербальных форм 
выделяются "языковое сознание", "коммуникативное сознание", "когнитивное сознание", 
"метаязыковое сознание", «дискурсивное сознание»; по компонентам - сенсорно-
рецептивное, логико-понятийное, эмоционально-оценочное, ценностно-нравственное 
составляющие; по предмету мыслительной деятельности (сфере приложения сознания) 
различают политическое, научное, религиозное, экологическое, бытовое, классовое, 
эстетическое, экономическое и др.; по принадлежности субъекту сознания (индивидууму, 
обществу) различаются личное, гендерное, возрастное, социальное (профессиональное, 
гуманитарное, техническое правовое, моральное, религиозное, философское и эстетическое), 
общественное, групповое и т.д. сознание; по степени сформированности - развитое и 
неразвитое сознание; по принципу, лежащему в основе сознания, - глобальное, 
демократическое, консервативное, прогрессивное, реакционное и т.д. сознание; по 
обеспечиваемому сознанием навыку, виду интеллектуальной деятельности - креативное, 
техническое, эвристическое, художественное сознание; по способу получения – научное, 
обыденное сознание; по культурно-языковой основе - внутрикультурное и межкультурное и 
т.д. [6, 9, 13, 14, 15, 16, 17].  

7. По способам передачи различаются лингвистические и нелингвистические элементы 
сознания [18, 16, 20, 12]. Первые заключены в знаках естественного языка, вторые 
представлены в ментальных знаках - репрезентациях знаков естественного языка в 
индивидуальном сознании. При этом естественный знак обладает значением, стабильным, 
устойчивым, понятным всем носителям этого языка, соответствующий же ментальный знак 
обладает индивидуальными смыслами, имеющими пристрастную природу и связанными с 
отношением, оценкой, индивидуальной трансформацией [20]. 

8. Наибольшая лингвоцентричность присуща структурированию ЯС по типам 
значений. В качестве составляющих сознания выделяются надындивидуальное и 
индивидуальные значения [6, 21]). Для его построения релевантными считаются языковое, 
предметное и ролевое / системное, дискурсивное, психологическое / лексикографическое, 
реально психологическое значения [9; 17]. 
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Рассмотренные положения о ЯС демонстрируют выход на уровень металингвистики и 
обобщают научные знания о языковом сознании, теоретические подходы, обогащающие 
лингвистику новым когнитивным направлением, которое приближает к «внутреннему миру» 
социума, общества через индивидуальные представления (в их число входят и обыденные 
знания) носителей языка, попавшие в сети языка и закрепившиеся в нем. Осуществляемое 
весьма активно исследование сознания через язык выявляет его организацию, которая 
заложена, с одной стороны, мышлением, с другой – системой языка и описывается в виде 
моделей, которые диктуются языковой действительностью. Они обладают высокой степенью 
объективности благодаря непосредственной связи с языком и с его носителем. Приближение 
к естественному языку обеспечивает и используемый для изучения ЯС метод ассоциативного 
эксперимента. Созданные на его основе ассоциативные словари содержат статьи, каждое из 
которых включает слово-стимул и набор реакций на него в виде слов, словосочетаний, 
предложений. Формальный диапазон реакций может быть задан анкетами, используемыми в 
ассоциативном эксперименте. Анализ словарных статей ассоциативного словаря позволяет 
реконструировать фрагменты ЯС, которые в данной статье называются ассоциативными 
полями (АП), выявить их особенности с учетом состояния разработки понимания сознания и 
ЯС в лингвистике и психолингвистике. Данная установка определяет моделирование АП как 
совокупности когнитивных интерпретаций и культурных коннотаций, составляющих 
содержание концепта, заключенного в слове-стимуле, в индивидуальном и 
надындивидуальном, национальном и наднациональном презентациях в ЯС. АП 
моделируется как когнитивное пространство, в котором исходный концепт предстает как 
результат процессов концептуализации и категоризации, позиционирующих его в системе 
когнитивных единиц ЯС в эндо- и экзокогнитивном взаимодействии, обеспечивающем, с 
одной стороны, целостность концепта при его членимости и открытости для обрастания 
новыми, добытыми в познании и отражающими постоянную динамичность 
действительности составляющими, с другой – сосуществование с иными концептами и 
категориями. Внутренние и внешние факторы системного вхождения концепта в ЯС 
распространяются и на языковую сторону, которая влияет на диапазон когнитивного 
пространства. Способы и средства языкового выражения содержания концептов, сложно 
охватить и исчерпать в связи с практической бесконечностью индивидуальных языков, 
поэтому ассоциативные эксперименты дают лишь упрощенную картину ассоциативно-
вербальной сети, ее участков.  

Поэтому разработанная автором данной статьи модель АП строится на языковом 
материале, объем которого определяется заданиями анкеты, которая имеет два варианта (для 
русского языка и для разных языков). Она была разработана Н.Д. Голевым для 
ассоциативных экспериментов со словами-бионимами. Материалы русского языка 
использованы при составлении [22]. На основе второго варианта анкеты был проведен 
ассоциативный эксперимент с носителями казахского языка в рамках научного проекта 
многоязычного словаря (научный руководитель – профессор Н.Д. Голев). В соответствии с 
опросником респонденты для реакций использовали как слова, так и словосочетания, 
предложения (фразы).  

Четыре задания анкеты разделили реакции на слово-стимул на четыре группы, которые 
определили первый уровень членения АП на зоны. Первая зона Z раскрывает через реакции 
значения слова-стимула, вторая зона А – собственно ассоциации, третья зона F представляет 
употребление стимула во фразах. Сравнение реакций в словарных статьях разных слов-
стимулов и в их зонах обнаруживает три главных основания для их классификации - 
формальное, релятивное и когнитивное, в соответствии с которыми выделяются 
соответствующие уровни АП (в зонах АП выделены три уровня: формальный, релятивный и 
когнитивный) [23]. 

1. Формальный уровень состоит из формальных типов реакций, дифференцирующих 
реакции по формальным способам оформления: слово (словные реакции), сочетания слов - 
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словосочетания, сочетания слов, предложения (несколькословные реакции). Формальные 
типы в виде словных и несколькословных реакций отражают соотношение операций анализа 
и синтеза в формировании обыденных представлений об объекте, названном словом-
стимулом. Доминирование словных реакций свидетельствует о доминировании синтеза, а 
доминирование несколькословных – анализа. 

2. Релятивный уровень содержит релятивные типы реакций, демонстрирующие 
взаимодействие реакций, их связи и отражающие значимые для отдельных индивидуумов и 
ценные для коллектива представления об объекте, называемом стимулом. Релятивные типы 
реакций представляют индивидуальные языки и общий язык. В АП они выступают как 
индивидуальные, полностью отличающиеся от других реакций (автосемантические реакции) 
и как имеющие общие части с другими реакциями (синсемантические реакции). 
Синсемантические реакции делятся на совмещенные и контаминирующие. Совмещенные 
отражают наложение несколькословных реакций на словные, когда общим компонентом 
становится словная реакция. В контаминирующих реакциях перекрещиваются 
несколькословные реакции. Общими в них могут быть одно слово и более чем одно слово.  
Автосемантические реакции несут разные, несовпадающие представления, поэтому 
развертывают АП, расширяют его границы, выступают как показатели объема АП. 
Синсемантические реакции вербализуют элементы общих представлений с помощью 
совпадающих компонентов разных реакций. Количество реакций, в которых присутствует 
один и тот же компонент, определяет количество повторов этого компонента (частичный 
повтор реакций). Частичные повторы вместе с полными повторами реакций служат 
показателями его ценности для носителей языка. Таким образом, синсемантические реакции 
относятся к пометам «глубины» АП, его ядерной структуры.  

3. Когнитивный уровень выстраивается когнитивными типами реакций. Именно ими 
наполняются и очерчиваются содержание и объем ассоциативного поля. Они представляют 
когнитивное пространство поля и его структуру, организованную категорией, заданной 
стимулом, и типами реакций, дифференцированных по их логическому наполнению. 
Различаются категориальные, признаковые и смешанные реакции. Первые несут 
информацию о категории (принадлежности к исходной категории, на которую выводит 
стимул, или к другой, связанной с первой, категории). Они обеспечивают компактность АП. 
Вторые выражают дифференциальные, идентифицирующие признаки объекта, названного 
стимулом, расширяют объем АП и определяются развитием знания. Третьи относятся к 
промежуточному типу и включают категориальные и дифференциальные компоненты. 

Приведем в качестве примера результаты сравнения ассоциативных полей слова волк и 
соотносительного слова қасқыр в русском и казахском языках. Языковой материал 
обнаруживает некоторые особенности языкового сознания носителей русского и казахского 
языков. Это сходство и различия в ЯС. 

1) Русское ассоциативное поле содержит больше синтагм, по сравнению со словами, в 
том числе в зонах Z и А. В казахском АП больше слов, чем сочетаний слов (незначительный 
перевес). 

2) В зоне Z (значения) обоих АП доминируют несколькословные реакции.  
3) Совпадает в обоих АП сравнение – санитар леса, что объясняется общим 

содержанием экологического обучения в школе. 
4) Из логических типов ассоциаций в обоих АП преобладают признаковые ассоциации. 
5) Субстантивные и адъективные признаковые ассоциации чаще всего содержат 

указания (1) на цвет (чаще это реакция «серый» особенно в АП в русском языке, в казахском 
языке есть еще реакция «белый», в русском языке слово белый встречается только в 
сочетании «Белый клык»); (2) на места обитания (в русском языке это реакции лес, тайга, 
лес + варьируемый признак; в казахском языке это реакция степь, отсутствующая в русском 
языке, а по количеству повторений почти уравнивающаяся с реакцией орман «лес»). Наряду 
с выделенными повтором, центральными для сознания реакциями, есть периферийные 
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единичные пространственные реакции: в русском языке пустыня, в казахском языке – горы. 
(3) Есть единичные временные реакции, но только в русском языке (ночь Z, луна A).  

6) В АП с исходными словами волк и қасқыр в обоих языках количеством повторов 
выделена информация о питании хищника и о способе добычи пищи. В русском АП есть 
реакции мясо, падальщик, в казахском АП – реакции передают значения «мясо», «образ 
окровавленной пасти», «кровь», уточняют «мясо»: «мясо животных», «мясо барана», «мясо 
птицы». Все реакции притягиваются к реакции «хищник», конкретизируя ее. С данными 
реакциями сопрягаются противоположные реакции, называющие физиологическое 
состояние, мотивирующее охоту: единичные реакции в русском языке - голод, голодный, 
повторяющаяся реакция в казахском языке - аш «голодный». 

7) Понятие «хищник» в обоих языках дополняется также постоянными, в том числе 
символическими, внешними признаками. В русском языке повторяющиеся реакции оскал, 
зубы, клыки дополнены повторяющейся реакцией мех и единичной реакцией меховой, 
которые отсутствуют в казахском АП. В казахском языке это повторяющаяся реакция тiс 
«зубы», ауыз «пасть»). Наряду с неотчуждаемыми (постоянными) изображающими 
признаками, реакции несут признаки активности. В русском языке это реакции: охота, 
охотящийся, вой, выть, а в казахском языке реакции: ұлиды (в составе синсемантических 
реакций), кусать, защита. Активные признаки русский язык преподносит как временные, а 
казахский как постоянные. К ним примыкают реакции об общественном поведении 
стимульного объекта через указание на типичную для него социальную среду: это 
повторяющаяся реакция стая. 

8) Культурный шлейф несут прецедентные нечастотные и одиночные реакции, 
отсылающие к мульфильмам, к кино, к сказочному герою). В обоих языках они в основном 
совпадают: - Ну погоди, «Белый клык» (3 раза в русском языке, 1 раз в казахском языке). 
Обращение к сказке в русском языке осуществляется двумя одиночными реакциями (сказка 
про Красную шапочку, персонаж из сказки), в казахском языке повторяющейся три раза 
реакцией: жағымсыз роль (ертегілерде). 

9) В русском языке экологическая функция хищника отмечается неоднократно: 
санитар, лекарь.  

10) Характеристика исходного слова-стимула вводит волка, қасқыр в животный мир и 
шире в природу через сравнение с другими животными, зверями и с человеком. Наибольшую 
повторяемость, особенно в русском эксперименте имеет слово собака (17 раз), человек. В 
казахском эксперименте респонденты выбирают имена других хищников, животных: қоян 9 
(цифра – количество повторов реакции); түлкі 5; арыстан 5; қой 3; жолбарыс 2; жолбарыс; 
арыстан; бөлтірік; жылан.  

11) АП показали единичность использования словообразовательных средств 
выражения эмоционально-оценочных смыслов, которые не изменяют общей нейтральной 
картины АП. Нейтральность не нарушают единичные эмоционально-оценочные реакции. 
При этом казахское АП имеет бóльшую окрашенность, по сравнению с русским АП за счет 
лексических значений реакций.  

12) Ядро АП в обоих языках представлено соотносительными реакциями: жыртқыш 
«хищник» и хищное животное/хищный зверь, которые отличаются индексами самой 
высокой повторяемости. У ядерной реакции в русском языке 25 повторов, в казахском языке 
60, что свидетельствует о разной степени концентрации общего смысла. В русском языке он 
имеет меньшую степень напряжения, чем в казахском. 

13) Реакции в обоих языках отражают доминирование ментального (логического) 
содержания в представлениях о животных в русском и казахском языках, культурные 
реакции незначительны и единичны случаи расстановки национально-культурных штрихов в 
концептах волк и қасқыр, что свидетельствует об их отнесенности к универсальным, чему 
способствует и сам языковой материал - слова-бионимы и их ассоциации.  
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14) Слова-бионимы на антропометрической карте оказываются на полюсе 
генерализации с нейтрализацией субъективного начала в отличие от антропонимов, 
закрепленных за отдельными личностями, и занимающих противоположный полюс. При 
этом универсализация биологических концептов не элиминируется ассоциативной сетью, 
выход на которую обеспечивают реакции, предоставляемые индивидуальными языками. 
Универсальный характер бионимов относит их к области относительно нейтральной 
субъективности, противопоставленной концентрированной антропологичности, которая 
связывает языковой знак с одним объектом-лицом (Иван) или с понятием о нем или с 
незначительным кругом субъективно окрашенных концептов (кокошник).  

15) Функционально-структурная ономастика, разрабатываемая проф. Г.Б. Мадиевой, 
добавляет новый ракурс к антропометрической параметризации языка (по степени 
присутствия человека). К антропоцентрическому противопоставлению на когнитивной 
основе добавляется противопоставление собственно языковое. Пространство языка 
демонстрирует множественное градуирование, ведущее от формально нейтрализованной 
антропоцентричности к национально-культурной отмеченности и наоборот.  

Таким образом, АП слов-стимулов волк и қасқыр показывают доминирование сходства 
в построении фрагментов ЯС, отражающих животный мир, в русском и казахском языках, 
что проявляется в типологии его единиц – реакций, в выборе ядра, в общем перевесе 
логического содержания над культурным, эмоциональным. Рассмотренные АП 
иллюстрируют наличие в обыденном сознании областей с низкой, близкой к нейтральной, 
антропоцентричностью.  
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In article were considered problems of content of theoretical disciplines of a linguistic cycle at 
the highest school. On material of research of the nature of the language sign need of use of the 
modern principle of anthropocentrism when determining the nature of the language sign, his 
motivation is proved by national and ethnic vision of the world. In this regard in work are 
considered some questions of a modern science of motivation connected from language 
conceptualization of reality. The motivation of language, motivation of a language sign are caused 
by the special view of the world inherent in a certain ethnos. Identity of any people, its culture and 
mentality in many respects is explained by this circumstance. On material of phonosemantics, 
sound symbolism and an onomatopoeia features of the nomination of realities in this or that 
language are established. The anthropocentric principle used in article allows to define linguistic 
human nature, and to understand spirit of the people which possesses a certain language. 

Key words: science of motivation, principle of an antrocentrism, language sign, language 
picture of the world. 

 
При изучении лингвистических дисциплин в высшей школе с целью формирования у 

студентов и магистрантов предметной компетенции особенно важно учитывать те изменения 
в теоретико-методологическом аппарате, которые произошли на рубеже веков, в 
постструктурологический период. Отказ от изучения языка «в самом себе и для себя (Ф. де 
Соссюр) выдвинул в качестве ведущего принцип антропоцентризма, когда в центре 
внимания оказался не сам язык как таковой, а его носитель, т.е. человек, этнос, народ. Такой 
подход, как известно, в свое время выдвинул Гумбольдт. 

Знаменитая формула Вильгельма фон Гумбольдта «Язык народа есть дух народа, а дух 
народа есть его язык» позволяет многое понять и объяснить в природе дихотомии «язык и 
этнос», «язык и человек». Общеизвестно, многие лингвистические школы в истории науки в 
своих общетеоретических и методологических положениях исходили из идей В. фон 
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Гумбольдта. И принцип антроцентризма и сама антропоцентрическая парадигма, ставшие 
господствующими в современной лингвистике, исходят из учения В. фон Гумбольдта о 
природе языка. Несомненно также, что современные концепции о языковой 
концептуализации действительности, о языковой картине мира восходят к В. фон 
Гумбольдту, к его идеям. К идее В. фон Гумбольдта о внутренней форме языка как 
отражении самобытности этнической культуры восходит и современное лингвистическое 
учение, именуемое мотивологией (см. [1]). Как известно, в этом направлении исследование 
языка сводится в итоге к установлению так называемой внутренней формы слова, 
семантической мотивировки лексической номинации. Однако мотивированность, 
мотивировка языкового знака может быть прослежена на всех уровнях языка, прежде всего 
на фонетическом, поскольку в звуковом строе наиболее наглядно, «осязаемо» проявляется 
национально-культурная самобытность определенного народа. 

Несмотря на общие, универсальные черты, обусловленные концептуальной картиной 
мира, язык человека как реальность по природе своей идиоэтничен, что проявляется прежде 
всего в языковой (наивной) картине мира, под влиянием которой находятся все сферы языка 
и его единицы. Существенно также, что картина мира зависит не только от языкового 
“взгляда” на мир, когда “умо-зрительное”, ненаблюдаемое, предстает в виде “оче-видного”, 
чувственно воспринимаемого, наглядного [6: 53], но и от акустического, слухового 
восприятия мира. В этом случае языковая картина мира определяется тем, как “слышимое” и 
“слушаемое” трансформируется в “услышанное”, т.е. как и каким образом происходит 
социологизация звуковых образов языка, поскольку фонемное распознавание того или иного 
языка есть условие и результат смыслового распознавания.  

Звуковые восприятия, участвующие в создании языковой картины мира, занимают 
важное место в сознании носителей языка. Это связано с необходимостью или создать 
звуковой “образ” фрагментов действительности, или осмыслить (точнее – “о-смыслить”, 
наполнить содержанием) звуковой знак. Начиная со спора о “правильности имен” в античной 
философии и поиска так называемого “этимона”, кончая современными концепциями 
звукосимволизма и звукоизобразительности, эта проблема в той или иной степени всегда 
интересовала лингвистику, особенно при попытке выяснить, в какой степени звук (или 
звуки) способен вызывать смысловые ассоциации, как мир “природных”” звуков 
представлен в том или ином языке. Естественно, первоначально было обращено внимание на 
самые явные проявления этих связей, к которым относятся прежде всего 
звукоподражательные слова (о проблемах фоносемантики, звукосимволизма и 
звукоизобразительности, как известно, существует значительная литература, (см., частности, 
работу [2]). 

Природные звуки, в том числе и звуки, произносимые животными, не фонемы в 
лингвистическом смысле (при собственно семиотическом подходе они в системе своего 
“языка”, естественно, должны считаться знаками-сигналами, передающими определенную 
информацию), поэтому звукоподражательные слова - это лишь звуковой (фонемный) образ 
природного звука или процесса, сопровождающегося тем или иным звуком. Этот образ 
накладывает отпечаток на общую языковую картину мира и определяет ее идиоэтнические 
особенности, обусловленные фонемным членением неартикулированного звукового потока. 
“Это членение, - пишет Б.А. Серебренников, - носит сугубо индивидуальный характер по 
принципу “что кому слышится и как представляется”. Возможно, что у разных 
индивидуумов и у носителей языка создаются какие-то целостные доминанты восприятия. 
Слушая свист, русский и татарин выделили какой-то звук, который можно передать фонемой 
/с/, ср., рус. свист, тат. сызгыру. У немца доминанта восприятия оказалась другой. Он 
подметил глухой шум, который можно передать фонемой /f/, ср. нем. pfeifen. Человек, 
говорящий на латинском языке, уловил обе эти характеристики сразу, что нашло отражение 
в глаголе sibilare 'свистеть', где /s/ и губное /b/ представлены одновременно. Вариации здесь 
могут быть самыми различными. Кроме того, и сам свист мог быть разного качества. Свист, 
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производимый сильным ветром, свистком или губами человека, может вызвать далеко не 
одинаковое ощущение” [8: 94] см. также[5]). 

Более сложен звуковой образ, участвующий в создании языквой картины мира в 
случаях с так называемым звукосимволизмом, когда определенный звуковой комплекс в 
качестве доминанты используется для выражения определенных свойств, присущих 
предметам, явлениям, процессам, например: “чувашское пелт - подражание горению 
небольшого пламени, тар-тар - подражание дрожанию, бурятское бур-бур гэхэ ‘клубиться 
(о дыме)’, нанайское булчи-булчи ‘прижимать уши’, марийское виж-вуж ‘быстро’ и т.д. 
(примеры из работы [8: 94], см. также [7]).  

Однако в явлении звукосимволизма и звукоизобразительности многое до сих пор 
остается неясным и спорным, поскольку некоторые наблюдения носят сомнительный 
характер и основаны на некорректных толкованиях в зависимости от субъективного 
восприятия исследователя. Тем не менее, несмотря на это, сама постановка проблемы 
звукосимволизма и смежных с ним явлений стимулировала исследование роли 
человеческого фактора в языке, в частности, это привело к некоторому пересмотру 
основополагающего принципа произвольности языкового знака и возрождения учения о 
внутренней форме языка. Восходящее к Ч.С. Пирсу и Ф. де Соссюру положение об 
отсутствии прямой связи между означающим и означаемым знака (принцип произвольности 
знака) в сущности верно отражает семиотическую природу языка. “Однако, - как пишет 
М.М. Копыленко, - психологическая природа человека, осуществляющего номинацию, 
противоречит принципу произвольности. Человек склонен к мотивированию, т.е. к 
образованию знаков, устройство, структура которых ему понятны” [3: 9]. Ср. также: “Эта 
конвенция (между отправителем и получателем – B.Л.) связывает условной, в принципе 
произвольной связью означающее (десигнатор) и означаемое (значение, десигнат) с тем, 
чтобы посредством означающего отправитель знака мог по своей воле и желанию 
актуализировать значения в сознании получателя. Связь двух сторон знака произвольна в 
принципе, но ничего не мешает ей (там, где это возможно и желательно) быть так или иначе 
мотивированной (например, для удобства запоминания и понимания знака)” [5: 5]. 

Мотивировка помогает в итоге эксплицировать и объяснить языковую картину мира, 
установить ее отношения и связи с концептуальной картиной мира, которые основываются 
на импликационных, сравнительно-классификационных и семиотических отношениях. Без 
этой мотивировки, следовательно, невозможно выявление национальной картины мира. 
Однако трудно установить предел, или порог, до которого удается дойти при попытке найти 
истоки мотивировки, поскольку знаковая природа языка постоянно “сопротивляется” такому 
мотивированию, а сам языковой знак, когда-то, возможно, имевший явный источник 
мотивации, стремится избавиться от него. Достаточно, чтобы убедиться в этом, обратиться к 
этимологическим истокам слов. Для иллюстрации приведем лишь одну выдержку из работы 
Б.А. Серебренникова: “Слова береза и лебедь в русском языке связаны с наименованием 
белого цвета. Береза восходит к древнему bherag ‘светлый, .белый’, а лебедь - к корню albh 
‘белый’ (ср. лат. albus ‘белый’). Но таких прилагательных в русском языке давно нет. Слово 
сын из sunos никак не может быть ассоциировано с глагольной основой su ‘рождать’, 
поскольку эта основа в русском языке, даже в его предке - праслявянском, давно утрачена. 

Когда слово заимствуется одним языком из другого, оно также изолируется, 
поскольку его этимологические связи остаются в пределах другого языка. Существующее в 
русском языке слово ковбой, заимствованное из английского, не разлагается в сознании 
русского на составные части, поскольку этимологические связи остались в пределах 
английского языка" [8: 97]. Однако тенденция предать забвению внутреннюю форму слова, 
стремление языка придать слову функцию знака (означивание слова) вполне уживаются c 
желанием носителей языка найти мотивированное название чему-либо. Ср., например, 
употребляемое, _наряду с заимствованным из французкого метрополитен, в разговорном 
стиле слово подземка с четкой мотивировкой именования (ср. нем. Untergrundbahn, англ. 
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(амер.) subway). Часто это делается (как в данном случае) для передачи инонациональной и 
инокультурной реалии, но это еще раз подтверждает стремление человека мотивировать 
языковой знак.  

Таким образом, следует признать, что в естественном языке постоянно происходит 
взаимодействие двух сил – тенденции знака быть произвольным и стремления человека 
мотивировать его. 

Когда говорят о мотивированности языкового знака в современной лингвистике, то 
речь вдет не столько об известных случаях гак называемой народной этимологии и 
вторичной номинации, сколько о зависимости языкового знака от коммуникативной 
интенции говорящего и компетенции слушающего, что в итоге привело в рамках 
когнитивного подхода к языку к пересмотру соотношения между частями семиотики 
(семантикой, прагматикой, синтактикой): семантика рассматривается как область истинности 
высказываний и область представления знаний о мире (что связывает семантику с учением о 
языковой картине мира), прагматика - как “область мнений, оценок, презумпций и установок 
говорящих” [4: 441], синтактика - как область формального вывода. Современная 
лингвистика с ее антроцентрическим подходом к языку демонстрирует огромные 
возможности в исследовании самобытности любого языка, любого языкового знака, прежде 
всего его семантики и прагматики. Эти аспекты языкового знака строго мотивированы 
особым видением мира, свойственным определенному этносу, его национальным духом, ибо 
«язык народа есть его дух». 
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Известный афоризм «Docendo discimus» – обучая, мы учимся сами» как никогда полно 
отражает роль современного преподавателя в процессе образования. Каждый период 
развития общества ставит все новые задачи и требования перед преподавателем, каким ему 
быть, как осуществлять учебную и преподавательскую деятельность, как соответствовать все 
возрастающим потребностям рынка труда. 

Сегодня в период реформирования системы высшего образования в Казахстане, 
преподавательский корпус стоит перед проблемой соответствия вызовам времени, когда на 
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первый план выдвигаются такие личностные качества педагога как мобильность, активность, 
инициативность, креативность и др. К первостепенным профессиональным качествам 
современного преподавателя вуза можно отнести собственно профессионализм, знание 
языков, постоянное повышение квалификации. Уровень квалификации будущих 
специалистов является сегодня одним из наиболее важных факторов, определяющих 
уровень развития науки, образования и экономики ресбпулики. 

Как известно, в Казахстане в последние годы был принят ряд важных нормативных 
документов, регулирующих деятельность вузов и педагогов. В своей стратегии «Казахстан-
2050» президент страны Н.А. Назарбаев подчеркнул, что знания и профессиональные навыки 
– это ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки 
кадров [1]. Президент определил важные приоритеты в сфере образования, направленные на 
развитие качественного образования. В первую очередь, это модернизация методик 
образования, отказ от устаревших либо невостребованных научных и образовательных 
дисциплин, усиление востребованных и перспективных направлений; изменение 
направленности и акцентов учебных планов среднего и высшего образования, включение в 
них программ по обучению практическим навыкам и получению практической 
квалификации, повышение престижа профессии педагога.  

Анализ текущей ситуации в системе образования, представленный в Государственной 
программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы показал, что 
каждый пятый работающий учитель имеет возраст от 50 лет и старше, при этом из общего 
количества педагогов стаж до 3-х лет имеют 13%. Ежегодное же пополнение из числа 
молодых кадров составляет лишь 2,6% [2, С. 12].  

Действительно, сегодня среди выпускников педагогических направлений 
университетов и институтов наблюдается снижение интереса к педагогической профессии и 
отсутствие желания работать в школе и вузе. Часто профессия педагога является 
привлекательной лишь в силу получения каких-то материальных благ, либо как 
вынужденная ступень в карьерной лестнице в области управленческой деятельности. 
Молодой специалист оказывается не готов к профессии педагога, которая помимо 
собственно преподавания сопряжена с сильной физической и эмоциональной нагрузкой, 
ответственностью за учеников, большим объемом сверхурочной работы, заполнением 
различного рода документации.  

Эффективным способом разрешения данной проблемы является формирование у 
будущих специалистов педагогического опыта в период обучения в вузе, в первую очередь, 
на этапе прохождения педагогической практики.  

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби с 2010 г. на базе кафедры 
общего языкознания и европейских языков функционирует программа по подготовке 
магистров с получением академической степени Магистр гуманитарных наук по 
специальности «6М021300 – Лингвистика (научное и педагогическое направление 
подготовки)».  

В системе обучения в магистратуре по специальности 6М021300 – Лингвистика особую 
роль выполняет вузовская педагогическая практика, во время прохождения которой у 
магистрантов складываются профессиональные компетенции в преподавании теоретических 
и практических лингвистических дисциплин.  

Цикл предлагаемых фундаментальных, общеобразовательных и специальных учебных 
дисциплин направлен на совершенствование языковой, лингвистической и педагогической 
компетенций, необходимых для овладения профессиональными знаниями, формирования 
педагогического мастерства, совершенствования личностных качеств, необходимых для 
активного участия в модернизации современного Казахстана [3]. 

Вузовская педагогическая практика в соответствии с Положением о профессиональной 
практике студентов и магистрантов Казахского национального университета имени аль-
Фараби осуществляется на факультетах, выпускники которых с квалификацией 
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«преподаватель» имеют право преподавать в высших учебных заведениях в бакалавриате и 
магистратуре. Целью педагогической практики является формирование нового креативного 
класса педагогов-исследователей с высоким уровнем гуманитарной культуры, владеющих 
современными педагогическими и информационными технологиями обучения в высшей 
школе, готовым к инновационной деятельности не только в сфере образования, но и в целом 
в социальной жизни.  

Образовательная программа магистратуры научно-педагогического направления 
КазНУ построена таким образом, что магистрант на первом этапе обучения формирует 
педагогическую теоретическую базу на дисциплинах «Педагогика» и «Психология» 
(изучаемых во втором семестре). Применение же полученных знаний магистранта 
осуществляется на третьем семестре в процессе прохождения педагогической (вузовской) 
практики. Согласно образовательно-учебному плану и академическому календарю 
продолжительность педагогической практики составляет 15 недель.  

 Во время прохождения педагогической практики магистрант может определиться, 
насколько правильно он выбрал сферу профессиональной деятельности, соотнести степень 
соответствия личностных качеств с будущей профессией. В процессе педагогической 
практики выявляются и устраняются противоречия между имеющимся и необходимым 
запасом знаний, что выступает побуждающим фактором непрерывного образования.  

Здесь справедливо мнение Вильдановой А.Р. о том, что на практике педагогическая 
деятельность студентов совершенствуется на основе содержательного фактического 
материала, познание и результативное освоение которого возможно только на фоне живых 
впечатлений и наблюдений. Анализ собственной деятельности помогает практиканту 
осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления 
[4]. Соглашаясь с мнением ученого о том, что педагогическая практика действительно 
помогает формировать в условиях естественного педагогического процесса методическую 
рефлексию, когда для учителя предметом его размышлений становятся средства и методы 
собственной педагогической деятельности, процессы выработки и принятия педагогических 
решений, что является едва ли не самым сложным этапом в ходе практики, отметим, что 
происходит формирование научной и методологической рефлексии.  

Базой педагогической практики магистрантов специальности «Лингвистика» является 
факультет филологии и мировых языков родного университета, что с одной стороны, создает 
для магистранта комфортную психологическую среду, с другой стороны, накладывает 
особую ответственность – преподавание дисциплин в педагогическом коллективе, где 
проходит процесс собственного обучения. Программа педагогической практики по 
специальности «Лингвистика» построена таким образом, что в период пассивной 
(ознакомительной) практики магистрант обязан посетить дисциплины теоретического и 
прикладного блока ведущих ППС кафедры на казахском, русском и иностранных языках (с 
учетом специфики кафедры общего языкознания и европейских языков), что фиксируется в 
заведенном дневнике практиканта. В период обучающей практики практикант с разрешения 
методиста-предметника приступает к преподаванию пробных занятий (лекций и семинаров). 
Распределение дисциплин осуществляется в соответствии с учебным планом бакалавриата 
специальности, направления подготовки магистратуры и научно-исследовательской работы 
магистранта. Как правило, это базовые дисциплины, составляющие теоретический 
фундамент будущего филолога – «Тіл біліміне кіріспе» /«Введение в языкознание», «Жалпы 
тіл білімі»/ «Общее языкознание» и др.  

На последнем этапе – стажерской (активной) практике магистрант-практикант 
совершенствует полученные компетенции по проведению занятий, внеаудиторных 
мероприятий, контролем за деятельностью студентов. Последняя неделя педагогической 
практики отводится практиканту на самостоятельную подготовку и проведение занятий, 
когда магистрант демонстрирует достигнутый им уровень профессиональной подготовки, 
полученной в период педагогической практики. Важно, что успешность проведения 
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педагогической практики достигается интегрированной управленческой деятельностью 
преподавателей выпускающей кафедры общего языкознания и европейских языков, кафедры 
педагогики и образовательного менеджмента, кафедры общей и прикладной психологии 
КазНУ имени аль-Фараби. 
 В процессе формирования профессиональных компетенций будущего педагога-лингвиста 
большую роль занимает проведение внеаудиторных мероприятий. Необходимо отметить, что 
в последние годы изменились как сама тематика мероприятий, так и формат их проведения. 
Так, популярными темами среди магистрантов и студентов являются такие темы как «Тайм-
менеджмент», «Об академической мобильности и заграничных научных стажировках 
студентов КазНУ», «Социальные сети: необходимость и зависимость», а также мероприятия, 
проводимые в рамках приоритетных проектов социально-воспитательной работы 
университета – «100 книг», «Айналанды нұрландыр», «Green Campus» и др. Магистранты 
проводят внеаудиторные мероприятия в формате ток-шоу, диспутов, акций, 
интеллектуальных батлов и пр.  

Таким образом, педагогическая практика, организованная согласно Положению о 
практике вуза, Программе вузовской педагогической практике КазНУ и в соответствии с 
требованиями ГОСО (государственного стандарта образования), способствует созданию 
благоприятной среды и обеспечивает активное включение будущего специалиста в 
практическую деятельность. В процессе прохождения практики у магистранта 
активизируются такие способности и личностные качества как самообразование, 
ответственность и дисциплинированность, умение принимать решение, на основе которых 
происходит развитие и формирование педагогических способностей. 

 Педагогическая практика в вузе – это важный шаг в определении будущей профессии 
преподавателя-лингвиста и ее успех зависит от правильно выстроенного менеджмента 
кафедры и университета в целом.  
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In our time we meet there are many words borrowed from foreign languages, in particular 
from English. The study of linguistic borrowing has a fairly large tradition in both foreign and 
domestic linguistics. The subject of research in the article is the problem of lexical borrowings, the 
object of research is the role of Anglicisms in the formation of modern scientific terminology. The 
purpose of the article is to consider the problems of the expansion of Anglicisms into the Russian 

mailto:a_konar@inbox.ru


Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

159 

language system. The points of view of domestic scientists on the mentioned problems are 
analyzed. This goal is realized in the following tasks: to consider the stages of the borrowing 
process, the functioning of Anglicisms in modern scientific terminology. 

Key words: language, Anglicisms, scientific terminology, language hybridization, borrowing 
processes, foreign words. 

 
Общеизвестно, что язык как средство человеческого общения, орудие мышления 

переживает свой собственный исторический путь, но вместе с тем немаловажным фактом 
является и то, что он формируется и обогащается благодаря другим национальным языкам и 
это проникновение иноязычных слов происходит посредством общения, обмена культур, а 
также в результате политических, экономических и военных отношений. Так, 
А.А.Реформатский отмечает: «Нет ни одного языка на земле, в котором словарный запас 
ограничивался бы только своими исконными словами. В каждом языке имеются и слова 
заимствованные, иноязычные» [1, c.14]. 

 В настоящее время практически во всех национальных языках заимствованные слова 
исчисляются тысячами и объясняется данный процесс, как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими факторами. К последним принято относить такие связи, как 
культурные, торговые, политические, экономические, военные и др. Следует отметить, что в 
последнее время в ряду таких явлений особый интерес вызывает так называемый феномен 
современной науки, как образование международной терминологии, единых обозначений 
понятий науки, техники и образования. 

На переломе двух последних тысячилетий языки стремительно претерпевает 
множество изменений. Международным языком общения на сегодняшний день общепринято 
считается английский язык. С каждым днем мы встречаем все больше иноязычных слов 
английского происхождения. Быстрая фиксация таких слов в русском, так и в казахском 
языках объясняются интенсивными переменами социальной и научной деятельности. В 
последнее время лингвисты все чаще сталкиваются с таким явлением, как билингвизм, а 
именно англо-русский, англо-казахский которое, несомненно является одним из главных 
причин «глобализации» английского языка. В словаре лингвистических терминов дается 
следующее определение англицизму: «это слово или оборот речи в каком-нибудь языке, 
заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или 
выражения» [2, c.21]. 

 Наблюдается активизация некоторых способов заимствования: иноязычное слово 
входит в новую языковую систему с сохранением своих звуковых особенностей - 
заимствование прямое. Например: фильм ( film), тинейджер (teenager), мани (money), 
скутер (scooter), байк (bike), пипл (people), хэйтер (hater), диско (disco). Данный способ 
является наиболее распространенным. Он определяется с помощью транскрипции и 
транслитерации. Транскрипция (от лат. transcriptio переписывание) письменная передача 
слов и текстов с учётом их произношения методом буквенных обозначений, например: логин 
(login), фэйк (fake). Транслитерация – это способ заимствования, при котором заимствуется 
написание иностранного слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного 
языка. При транслитерации слово читается по правилам чтения родного языка. Методом 
транслитерации из английского языка заимствованы слова круиз (cruise), мотель (motel), 
клуб (club).  

В самом английском языке существует огромное количество слов греческого, 
латинского и французского происхождения, которые сохранили свои графические 
особенности, хотя и читаются по правилам английского языка. В течение нескольких 
последних десятилетий языковеды говорят о возникновении слов-гибридов. Гибридизация — 
способ заимствования, при котором к английскому слову добавляется русский суффикс, 
например, кликнуть от клик (click от англ. щелчок), пиарить от пиар (PR, publicrelations от 
англ. отношения с общественностью), смайлик от смайл (smile от англ. улыбка). 
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Следует отметить об увеличении количества таких языковых единиц, как слова-
экзотизмы — это слова единственные в своем роде, например, хот-дог (hot-dog), чипсы 
(chips), фастфуд (fastfood), гуляш (goulash), шашлык (shashlik), доллар (dollar), а также 
термины заимствованные способом калькирования, например: меню (menu), спорт (sport), 
вирус (virus) т.е. построение лексических единиц по образцу соответствующих слов 
иностранного языка путем точного перевода их значимых частей. 

Отмечается заимствование на морфологическом уровне. К иноязычным морфемам 
относятся такие суффиксы как –er ,что указывает на деятельность человека, например, 
клипмэйкер (clipmaker), юзер (user), байкер (biker), вайнер (viner), промоутер(promoter) или 
обозначает какой-либо предмет, например, тостер (toster), блендер (blender), маркер 
(marker), компьютер (computer). Английская морфема -мент (-ment), например в таких 
терминах: импичмент (impeachment), менеджмент (management), департамент 
(department), эксперимент (experiment). Наиболее практичными англицизмами выводятся 
слова, образованные с помощью суффикса -инг (-ing). Например: термины в музыкальной 
сфере — битбоксинг (beatboxing), скримминг (screaming); термины в спортивной сфере — 
сноурафтинг (snowrafting), шейпинг (shaping), стритрейсинг (streetracing), кикбоксинг 
(kickboxing), дайвинг (diving); терминыв экономической сфере — франчайзинг (franchising), 
мерчендайзинг (merchandising); термины в компьютерной сфере апгрейдинг (apgreyding), 
копирайтинг (copywriting) и др. 

Как известно, в настоящее время общество не может представить свое существование 
без социальных сетей, которое и является самым главным генератором и основным 
источником заимствования англицизмов: фолловер (follower от англ. подписчик), (tweet от 
англ. щебетать, чирикать), образованный от него глагол твитнуть (написать о чем-либо), блог 
(blog от англ. «личный, общий дневник, публикуемый в Интернете»), чекин (checkin от англ. 
регистрироваться) и образуется глагол зачекиниться, прайс (price от англ. цена), 
имиджмейкер (image maker от англ. «специалист по созданию имиджа»), рейтинг (rating от 
англ. оценка качества, показатель популярности), glamourous (роскошный) и др. 

Вследствие стремительного развития науки, техники и международных отношений в 
различные языки внедряются множество новых слов. Генератором стремительно 
возрастающей терминологии во всех отраслях научной и технической деятельности является 
латинизированная лексика. К концу 19 века термин «новая латынь» стал применяться для 
обозначения формы латинского языка после исхода эпохи Ренессанса. Латынь в этот период 
была безусловным предметом во всех европейских школах, чтобы поступить в университеты 
требовалось знание латыни в совершенстве. Языком межъязыкового общения во всех 
странах Европы, а также во многих колониях была новая латынь. Однако пришедшие на 
смену латыни национальные языки, не отказались полностью от латинского языка, сохранив 
в качестве «строительного материала» научных терминов новых языков. Фундаментальным 
языком культуры Европы называют латинский язык, посредством которого повысился 
уровень филологического образования.  

В связи с этим ннеотъемлемой составной в жизни человека является возникновение 
специальных слов, которое представляет особенную картину мира специалистов той или 
иной профессиональной деятельности. Так, например А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, и 
Н.В. Васильева отмечают, что «…терминология как совокупность терминов составляет часть 
специальной лексики» [3, с. 7]. В современной научной литературе можно встретить 
множество определений терминологии, что говорит об интересе к данной проблеме и 
свидетельствует о разных подходах к ее изучению.  

А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева отмечают несколько значений 
слову «терминология»: совокупность или некоторое неопределенное множество 
общенаучных терминов; совокупность терминов (понятий и названий) какой-либо 
определенной отрасли знания (строительная терминология, медицинская терминология и 
т.д.); учение об образовании, составе и функционировании общенаучных терминов; учение 
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об образовании, составе и функционировании терминов определенной отрасли знания, 
употребляющихся в определенном языке, и их эквивалентах в других языках; общее 
терминологическое учение [3, с. 14].  

Таким образом, можно четко разграничить существующие определения терминологии: 
совокупность терминоэлементов, понятий и названий; учение об образовании 
терминоэлементов, понятий и названий. Терминоэлемент – это регулярно повторяющийся в 
серии терминов компонент, за которым закреплено специализированное значение. При этом 
не имеет принципиального значения, в форме какой транскрипции, латинской или русской, 
выступает один и тот же интернациональный терминоэлемент греко-латинского 
происхождения: infra– – инфра-; -tomia – -томия; nephro- – нефро- и т. д. Например: термин 
cardiologia – наука о болезнях сердечно-сосудистой системы состоит из начального 
терминоэлемента cardio – сердце и конечного -logia – наука, отрасль знаний. 

Основные концепции на терминологию как совокупности терминов А.В. Суперанская, 
Н.В. Подольская, Н.В. Васильева классифицируют следующим образом: 

1. Терминология – составная часть лексики литературного языка. Приверженцы данной 
точки зрения говорят о происхождении ряда терминов от слов литературного языка и о 
возможности введения в их число терминов. 

2.  Терминология образует автономный раздел лексики национального языка, 
имеющий мало общего с литературным языком. Приверженцы этой точки зрения говорят о 
выделении терминологии в самостоятельную зону со своими закономерностями, порой не 
согласующимися с нормами литературного языка. 

3. Терминология – вообще не язык, а система искусственно созданных знаков. 
Последователи данной точки зрения считают, что термины складываются и функционируют 
в искусственно созданных условиях, противостоящих условиям естественного языка, и не 
могут рассматриваться на равных основаниях с обычными словами [3, с. 17]. 

Терминология, представляя собой совокупность терминов, является независимым 
пластом любого национального языка, и тесно коррелирует с профессиональной 
деятельностью человека. Термины и терминологии являются неотъемлемым механизмом для 
формирования научных теорий, законов, положений и представляется как необходимая 
важная составная часть науки и техники. Ж.Г. Жигунова считает, что овладение 
терминологией является основной проблемой при постижении любого научного знания, т.к. 
терминологические единицы играют важную роль в профессиональной и научной 
коммуникации [4, с. 10]. 

В.М.Лейчик указывает на стихийность формирования терминологий, в результате 
терминологии отражают определенную специальную сферу не вполне адекватно. Термины, 
входящие в терминологию, могут не обладать признаком системности; в ней сохраняются и 
продолжают функционировать устаревшие, неточные по семантике элементы [5, с. 20]. 
Иначе говоря, многие особенности терминологии могут быть объяснены естественно-
языковыми закономерностями. На основании этого, В.М. Лейчик делает заключение, что 
понятие терминологии находится на грани лингвистики и терминоведения [5, с. 20]. 

В результате анализа взглядов на дефиницию «термина» и «терминологии» можно 
сказать, что данные проблемы являются одними из дискуссионных вопросов в 
терминоведении. Так как термин представляет собой объект целого ряда наук, и поскольку 
каждая наука прилагает свои усилия подчеркнуть в термине признаки, существенные именно 
для них. Так рассматривая дефиниции, можно утверждать, что логическое определение 
термина - это определение его логических аспектов, лингвистическое - определение его 
языковых аспектов, терминоведческое определение термина опирается на том, что термин 
является специальным объектом, дифференциальным от слов и словосочетаний как объекта 
языкознании.  

В свою очередь когнитивное терминоведение определяет термин как изменчивое 
явление, которое возникает, формулируется, погружается в динамике своего развития. 
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Вышесказанное, подтверждает, что термин определяет особое понятие и включает в себя 
сложное семантическое строение. Знак составляет семантическую структуру термина. 
Спорность термина рассматривается как главная семантическая проблема терминов. 
Главным составляющим термина является его точность, но однозначностью термина мы 
называем, если объект определенного понятия обязательно уточняется. Таким образом, по 
нашему представлению терминология – это совокупность терминов определенной 
деятельности, знания, представляющий специальный сектор лексики, подвергающийся 
сознательному упорядочению.  
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В связи с введением значительных изменений в структуру и содержание процесса 
образования в рамках обновления содержания среднего образования РК проводятся 
обучающие курсы для преподавателей общеобразовательных школ, так как данный процесс 
в образовании требует от них такой организации деятельности на занятиях, которая 
обеспечивала бы развитие функциональной грамотности и способностей обучающихся через 
внедрение новых технологий, реализацию принципа гуманного подхода. Само понятие 
«обновленная программа» предполагает новое содержание образования.  

Данная программа обучения была разработана совместно с учеными из Кембриджского 
университета и предполагает переход к деятельностной парадигме, критериальному 
оцениванию знаний в школьном образовании, ведение учебных предметов и внеклассной 
работы на трех языках (русском, казахском, английском), что предполагает проведение 
занятий в новом формате, интегрирование современных тенденций науки и практики 
казахстанского образования. 

 Обновление содержания обучения предполагает в построении структуры и содержания 
учебных программ по предметам следующие новые принципы и педагогические подходы: 
личностно- и ценностно-ориентированный, интегративный, коммуникативный.  
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Все это будет способствовать созданию образовательного пространства для 
гармоничного развития личности, который в дальнейшем с успехом будет применять 
полученные знания и использовать информационно-коммуникативные навыки, решать 
проблемы и принимать решения.  

 В то же время при внедрении обновленной программы обучения главную роль 
принадлежит духовно развитой, творческой личности, обладающей педагогическим даром и 
стремлением к новому - педагогу новой, который будет претворять в жизнь и решать задачи 
обучения по обновленной программе. 

В современном мире преподавателям гуманитарного цикла так необходимо иметь 
разнообразный арсенал стратегий обучения грамотности чтения для использования всех 
возможностей при комбинировании различных педагогических подходов. Образовательные 
стратегии включают работу в группах, самостоятельную работу, обратную связь 
обучающихся.  

 Одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе является 
организация активной деятельности обучающегося по самостоятельному «добыванию» 
знаний. Такой подход способствует не только приобретению предметных знаний, 
социальных и коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему 
осознавать собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. 
Активная познавательная деятельность обучающегося приобретает устойчивый характер в 
условиях сотворчества и поддержки учителя как партнера, консультанта [1]. 

Такого характера усиление личностно-ориентированного образования возможно при 
использовании интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают 
предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская 
авторитарности во взаимоотношениях. Использование диалоговых и рефлексивных 
технологий сочетается с организацией проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся. В отличие от действующих учебных программ в программы обновленного 
содержания образования включен раздел «Педагогические подходы к организации учебного 
процесса», в котором педагогам предлагаются рекомендации по использованию различных 
методов, технологий и стратегий для успешного достижения целей обучения. 

При выборе стратегий обучения максимально концентрироваться на развитии 
критического мышления и творческого решения проблем, а также метакогнитивного 
обучения. Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определённую 
сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться. Учителю необходимо 
не только доступно все рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему 
навыки практических действий. Этому могут способствовать активные стратегии обучения. 

Активные стратегии обучения - это методы, которые побуждают обучающихся к 
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 
материалом. Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе 
заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет 
движения вперед в овладении знаниями. 

 Наиболее эффективными активными методами обучения на занятиях являются:  
«Линия мнений». Учитель произносит утверждение, связанное с текстом, например, «Я 

думаю, что главный герой принял неправильное решение, когда он/она…» 
Попросите учащихся распределиться по линии мнений (веревке, натянутой через класс) 

согласно тому, согласны они с утверждением или нет. Попросите учащихся объяснить, 
почему они стоят на том или ином месте. Позвольте учащимся менять позицию в результате 
прослушивания мнений других.  

 «Горячий стул» направлен на раскрытие образа персонажа. В ходе упражнения класс 
задает вопросы тому, кто исполняет роль персонажа, выдуманного или реального, сидящего 
на «горячем стуле». Вопросы можно подготовить заранее или придумать в процессе. Лучше 
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всего этот прием работает, если исполняющий роль персонажа и задающие вопросы знакомы 
с персонажем, рассказом или ситуацией.  

«Снежный ком» направлен на формирование у учеников навыков адекватного 
реагирования на проблемы, совместного решения установленных проблем, обобщения и 
систематизации мнений окружающих. Кроме того, метод особенно эффективен в работе с 
учащимися, у которых слабо развиты коммуникативные навыки, и побуждает их 
высказывать свое мнение сначала в условиях парной работы, а затем - больших групп. Метод 
позволит учителю выслушать мнения всех учеников в отношении поставленного вопроса и 
достичь консенсуса всего класса без общего обсуждения.  

Для реализации этого метода можно применить такой алгоритм: 
• Формулируется вопрос или описывается определенная ситуация.  
• Ученики самостоятельно записывают свои мысли, мнения и/или предложения, 

касающиеся данного вопроса/ситуации.  
• Ученики группируются парами и сопоставляют свои ответы, обсуждают свои позиции 

и стремятся к достижению согласованности или компромисса по вопросу/ситуации.  
• Ученики увеличивают состав групп до численности не менее четырех человек и 

совершают ту же процедуру, достигая следующей согласованной позиции и письменно 
фиксируя результаты работы.  

• Далее, группы объединяются, их численность достигает восьми человек и процесс 
повторяется. Достигается следующая согласованная позиция.  

• В связи с увеличением численности групп возникает необходимость координации 
работы и распределения полномочий внутри группы: представителя/координатора, 
хронометриста, распределителя ресурсов, секретаря и т.п.  

• Завершающий этап - обсуждение и обоснование финальной позиции класса.  
• Мнение любого ученика, решительно возражающего против согласованной позиции и 

полагающего, что его мнение не было учтено в достаточной мере, должно быть записано.  
• После выполнения задания необходимо проведение опроса, с целью определения не 

только приобретенного учениками объема знания и понимания, но и установления 
используемых учениками навыков, методов в процессе решения проблем, способов 
достижения согласованности. 

 Метод «Аллея сознания» представляет собой ролевое исполнение, позволяющее 
ученикам мобильно получать обзорные знания по вопросам, касающимся определенной 
темы. Преимущество, в сравнении с другими ролевыми играми, заключается в его 
оперативном и мобильном проведении. Использование метода приемлемо в большей степени 
с учениками младших классов или с менее дееспособными учениками, поскольку не требует 
ролевого исполнения на протяжении длительного времени. Данный метод также не требует 
знания большого объема информации по вопросу, так как на выданных им карточках с 
ролями будет зафиксирована вся необходимая информация: выполняемая ими роль, их 
отношение к конкретной обсуждаемой ситуации. Цель этой стратегии, она заключается в 
изучении сознания персонажа, который сталкивается с решением или дилеммой в истории. 
Например, Представьте, что фермер пытается решить, что делать с оставшейся репой. 
Должен ли он отдать ее или сохранить ее и съесть сам? 

 «Стоп кадр» - для поощрения учеников участвовать в дискуссии по определенной 
проблеме.  

• Обучающиеся собираются в маленькие группы. 
• Их просят физически позировать для снимка, представляя определенную ситуацию. 
• В группе совместно обсуждают, что их просят изобразить и как это можно отобразить 

в стоп-кадре. 
• Или могут разыграть роль и, по команде преподавателя, замереть в немой сцене. 
• Группы могут по очереди передвигаться и смотреть на другие снимки групп. 
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• Последующее обсуждение может фокусироваться на характере языка жестов, 
использующемся в стоп-кадре, почему ученики решили изобразить сцену так, как они это 
сделали, и почему остальные могли отобразить это событие по-другому. 

• В качестве продолжения группы могут разыграть различные развитие событий в 
определенном вопросе и снять фотографии, создав фото историю. 

 Эти стратегии могут быть использованы на занятиях по совместному и руководимому 
чтению, в парах и индивидуально. Эти действия направлены на поддержку учащихся в 
развитии навыков понимания того, что они читают. Для учителя этот этап очень важен, 
поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить 
внимание на следующем уроке.  

Таким образом, использование стратегий активного обучения позволяет обеспечить 
эффективную организацию учебного процесса, развивать мотивацию к обучению, учить 
учащихся самостоятельно добывать знания, развивают интерес к предмету, позволяют 
активизировать процесс развития коммуникативных навыков, учебно-информационных и 
учебно-организационных умений. 
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The present article enlightens transference of stylistic devices concerning the interaction of 

their primary dictionary and contextually imposed meanings in the literary texts. Reflection of 
human’s emotions challenge difficulties that are rendered differently in English, Russian and 
Kazakh. 

 
Challenges of rendition human emotions have always been the most hot button issues of 

literary translation. Having the fact in view that they are the part of objective reality and that 
specific objects of the world are reflected in language by specific means of nomination and 
expression, the emotional language means cause the most crucial challenge for translation. Human 
emotions are reflections of the individual speaker’s attitude to the world around.  

Apparently, that reflection of emotions has psychological and social ground, that’s why; 
emotional reactions are socially fixed and coded both in certain notions and in certain units – 
emotive signs of the English language.[1, page 47-51]. 

Emotive words usually reveal their obligatory stylistic charge. They all are marked 
stylistically because they belong to certain stylistic layers of the English vocabulary. 

Emotive prose is not able to cover the diversity and colorfulness of emotional means. Their 
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depiction in Literature may be compared to the after-light of a long ago dead star, that reached the 
Earth millions of years after its death.[1, page57]. 

In this article, we shall deal with some stylistic devices that are often a stumbling point for 
translation. Mainly, we will touch upon the problems of translation of the most and frequently 
confused devices as zeugma and oxymoron, and look through the issues of their transference into 
Russian and Kazakh. 

Zeugma is mainly used to create a humorous effect. This stylistic device shows the ability of a 
word to represent simultaneously two meaning in one utterance. 

In view of I.R. Galperin, zeugma is the use of a word in the same grammatical but different 
semantic relations to two adjacent words in the context, the semantic relation being on the one hand, 
literal, and, on the other, transferred. E.g.: 

“He did extraordinarily well in the war. He was a captain before he went to the front, and 
following the Argonne battles he got his majority and the command of the divisional machine-
guns”.  

 (F. Scott Fitzgerald - The great Gatsby.) 
The most “quirky and smart” students, who use Google translator, get the following version 

of it: 
«Он очень хорошо сыграл на войне. Он был капитаном, прежде чем он вышел на 

фронт, и после битв в Аргоне получил свое большинство и команду дивизионных пулеметов 
». 

And consequently, the Kazakh version: 
«Ол соғыста жақсы ойнады. Ол фронтқа барар алдында капитан болды, Аргондегі 

шайқастардан кейін көпшілікті және пулеметтерді бөлді». 
“…he got his majority and the command of the divisional machine-guns”, should be defined 

as zeugma and be kept in translation as a stylistic device used with specific purpose. So we get the 
version: 

«Он необыкновенно отличился на войне. Он был в звании капитана до фронта, и после 
битв в Аргоне получил звание майора и командование пулеметным батальоном дивизии».  

So we keep zeugma in Russian translation: “… получил звание майора и командование 
пулеметным батальоном дивизии.” The verb “получил” links two different notions. 

In Russian translation of the book by E. Kalashnikova, we get the version: 
“Военная карьера удалась ему. Еще до отправки на фронт он был произведен в 

капитаны, а после аргоннских боев получил чин майора и стал командовать пулеметным 
батальоном дивизии.” [2]. 

In this translation zeugma is lost. As for Kazakh version, we get the following one: 
«Ол соғыста өзін жақсы көрсетті. Ол фронтқа барар алдында капитан болған, ал 

Аргондегі шайқастардан кейін ол майор лауазымды және пулеметтер батальонын басқаруын 
қабылдады».  

 In the Kazakh version we managed to keep the form of zeugma in translation, though it was 
not so an easy work, as the three taken languages differ in their structure very much. 

Zeugma is for the most part untranslatable because the semantic structures of polysemantic 
words or homonymous words in English and Russian, say nothing of Kazakh), may never possess 
any exact correspondence. And we have observed this point in the example presented above. When 
the number of homogeneous members, semantically disconnected but attached to the same verb 
increases we deal with semantically false chains, which are thus a variation of zeugma. As a rule, it 
is the last member of the chain that falls out of the semantic group, producing humorous effect. In 
most examples of zeugma the verb loses some of its semantic independence and strength being 
considered as member of phraseological unit or cliché. We deal with zeugma when polysemantic 
verbs that can be combined with nouns of most varying semantic groups are deliberately used with 
two or more homogeneous members that are not connected semantically, as in such example: «He 
took his hat and his leave». [3].  
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The given sentence can be translated as: «Он двинулся в сторону шляпы и выхода», and the 
Kazakh version: «Ол бас киіміне және есікке қарай жылжыды». So, we see that the interaction 
of primary dictionary and contextually imposed meanings of the Russian and Kazakh versions are 
different. But, we tried to find the very verb in each language to keep the form of zeugma in 
translation. 

Oxymoron as a variety of epithet is an attributive (sometimes an adverbial) word joined with a 
word of contrastive meaning in one phrase, but contrasted to the epithet in oxymoron two logical 
meanings meet to be transferred to one emotive. Oxymoron is lexical stylistic device the syntactic 
and semantic structures of which come to clashes, e.g.: cold fire/холодный огонь/суық от; hating 
love/ ненавистная любовь/ жек көрінішті махаббат.  

I.R. Galperin states: Oxymoron is a combination of two words (mostly an adjective and a 
noun or an adverb with an adjective) in which the meanings of the two clash, being opposite in 
sense, for example: «low skyscraper/низкий небоскреб/ төмен зәулім үй», «sweet sorrow/ 
сладкая печаль/ тәтті мұң», «nice rascal/хороший мерзавец/жақсы зулым», «pleasantly ugly 
face/приятно ужасное лицо/», «horribly beautiful/страшно красивый/жаман сулу».[3, page 
47]. 

Combination of non-combinative words causes a strong emotional effect, giving a humorous, 
ironic, emotional coloring to the phenomenon described: e.g. , 1) crowded loneliness, can be 
translated as cтолпотворительное одиночество (топталған жалғыздық / қалын 
онашалық), depending the context; 2) the people desert, has equivalence as пустыня людей 
(елдер бос даласы); 3) shouted silently, corresponds to с криком прошептал/крича 
прошептал( айғайлап сыбырлады); 4) an ugly beauty, is rather trite expression and has the 
equivalence as уродливая красота (ажарсыз/сыйықсыз сулулық ). 

In the context the expressions usually have other versions, because they depend on the context 
and the emotive usage of the ones. E.g.: 

Ten of these were merrily executed; … These executions were so extremely merry, that every 
horrible circumstance… English sailors were merrily starving of want, and dying in the streets…. 
(Charles Dickens. The Merry Monarch.) [4]. 

Десять из них были весело казнены; ... Эти казни были настолько веселыми, что 
каждое ужасное обстоятельство ... Английские моряки весело страдали от нужд (весело 
голодали), и умирали на улицах .... 

Олардың оны көңілді түрде өлім жазасына кесілді... Бұл жаза көңілді болғаны сонша, 
барлық қорқынышты жағдайлар ... Ағылшын матростардары мұқтаждықтардан 
қуанышпен зардап шекті (көңілді аштықтан) және көшелерде қайтыс болды. 

The structure of the Kazakh sentences tends us to use in translation the phraseological units 
that are in form of zeugma. Thus, we can see that the essence of oxymoron consists in the capacity 
of the primary meaning of the adjective or adverb to resist for some time the overwhelming power 
of semantic change which words undergo in combination. The forcible combination of non-
combinative words seems to develop what may be called a kind of centrifugal force which keeps 
them apart, in contrast to ordinary word-combinations where centripetal force is in action. 

The most widely known structure of oxymoron is attributive. But there are also others, in 
which verbs are employed. Such verbal structures as «to shout mutely» (немой крик/үнсіз айқай) 
or «to cry silently» (тихий плач или плач без слез/жассыз жылау) are used to strengthen the 
idea.  

Coming up to conclusion, we have to say that literary style, perhaps, is the most fully 
described style from all functional styles. It has not any barrier on the way movement to something 
new. Moreover, utterance novelty and singularity becomes the condition of successful 
communication within the limits of this functional style. Certainly, it is necessary to mention 
preservation whenever possible figures of speech as the important component of literary stylistic 
texts. The linguistic translation principle, first of all, assumes a reconstruction of formal original 
structure. [4 р.5]. 
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Nevetheless, declaration of linguistic principle as the main can lead to excessive following in 
translation to the original text, in the language attitude it can lead to good translation, but in the 
literary attitude – to bad translation that would be one of formalism versions when foreign language 
forms are precisely translated, and appears stylization under foreign language rules.  
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Қазіргі таңда заман талабына сай білім беру - бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі. 

Осы бағытта алдымызда әлеуметтік, экономикалық өзгермелі кеңістікте өмір сүруге дайын 
болып қана қоймай, сонымен қатар оны жақсартуға игі әсер ететін кәсіби маманды 
қалыптастыру міндеті тұр. Білім беру саласына да оқыту үдерісін жоспарлаудың, 
қолданудың және бағалаудың жүйелі әдісі, адамдардың техникалық ресурстарды білімді 
игеру жолында өзара тиімді әрекет етудің негізі ретінде жаңа технологиялар түрлерінің саны 
артуда. Осындай жаңартылған озық технологиялардың енуі оқытушының рөлін, оның 
тарапынан жүзеге асырылатын оқыту және үйрету жұмыстарына байланысты басты 
қағидалары мен оқыту әдістемесін өзгертіп, жаңашылдық бағыт әкелсе, ал әр болашақ маман 
үшін жауапты да, шығармашылық іскерлікті қажет ететін іс болып табылады.  

Педагогикалық үдерісте кездесетін жағдаяттарды әлде туындаған мәселелерді шешудің 
тиімді технологиясының бірі - кейс әдісі. Кейс әдістердің болмысы келесіде анықталады: 
шынайы өмірде орын алған проблема көрініс тапқан нақты жағдаят мәтінде беріледі; 
оқытушы жағдаятты жан-жақты түсіндіреді және сол жағдаят негізіндегі проблеманы 
шешуде неге көңіл аудару керектігі бойынша нұсқаулық береді; студенттер жағдаятпен жан-
жақты танысып, құрылған топта оны талдайды; топта жағдаятта берілген проблеманың 
шешімін табу жолында әртүрлі идеялар туындайды, топтың әр мүшесі өз ұсыныстарын 
айтып, оны негіздеуге мүмкіндік алады; топта қабылданған идеялар бүкіл аудиторияға 
арналған тұсаукесерде көрініс табады, әр топ өз шешімін ұсынып, өз ұстанымы мен 
дәлелдерін келтіреді; барлық топтың тұсаукесерінен кейін пресс-конференция жүргізіледі, 
мұнда бірнеше тұсаукесер негізінде жасалған ұсыныс, дәлелдерін ортаға салады. Осының 
негізінде экономикалық басқа да мәселелерді шешу арқылы кейс мәтіндегі ақпаратты 
қабылдайды да өздерінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастырады. Сонымен, кейс әдіс 
дегеніміз шынайы өмірлік күрделі проблемамен көп кезеңді танысу, оны ұжыммен талқылау 
және аудитория алдында талқылаудан туындаған өз шешімін ұсыну. 

А.М.Матюшкиннің пікірі бойынша, проблемалық жағдаят туындататын тапсырмалар 
мен проблемалық жағдаяттарды ажырата білу керек [1]. Проблемалық жағдаяттың басты 
элементі – тапсырманы дұрыс орындау үшін ашылатын белгісіз, жаңа, шешім. Проблемалық 
жағдаятты жасау үшін студенттің теориялық және практикалық тапсырманы орындау 

mailto:imansaule@mail.ru
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қажеттілігін тудыру қажет. Оқу үдерісі оқытушы берген және жағдаятты ұғыну үдерісінде 
дамитын оқу-танымдық проблемалық жағдаяттарға айналады.  

Кейстермен жұмыс жасау әдістері: 
● Моделдеу. Жағдаяттың моделін құрастыру. Жағдаятты жүйелі талдау, ұғыну 

қолданылуы мүмкін.  
● Ойда қалыптастыру. Ойда өзгертіп қалыптастыру арқылы жағдаят бойынша білім 

алу, тәжірбе жасау.  
● Проблемалық әдіс. Жағдаят негізінде жатқан проблеманы ұсыну.  
● Сипаттау әдісі. Жағдаятты құрастыру және сипаттау. 
 ● ойын түсріндегі әдістер.  
● Санаға шабуыл.  
● Дискуссия.  
Өмірде болған шынайы фактіге негізделген жағдаяттар мен креселді (ойдан 

шығарылған) кейстерді ажыратады. Кейстердің таптастырылуы.  
Қиындық деңгейіне қарай:  
● Бакалаврларға арналған кейстер.  
● Магистрларға арналған кейстер.  
● MBA бағдарламасы және біліктілікті арттыру курстарына арналған кейстер.  
Компания түрі бойынша:  
● Ірі аймақтық бизнес туралы кейстер.  
● Шағын және орта бизнес туралы кейстер.  
Аймақтар бойынша:  
● Солтүстік америкалық кейстер.  
● Еуропалық кейстер.  
● Дамып жатқан және ауыспалы экономикалы елдер бойынша кейстер. 
Сонымен бірге пән түрлеріне қарай да кейстер ажыратылады. 
 
Кесте 1 Жамбыл шығармашылығы бойынша жағдаяттық тапсырма  
 

тақырып жағдаяттық тапсырма танымдық сұрақтар 
Жалғызбын 
деп 
жүрмесін 

 

Сәлем айт, барсаң Абайға, 
Кеңесі кеткен талайға. 
Ауырды жеңген қара жер, 
Сабырлы болсын қалайда! 
Бір жұтқан судай дүниесің, 
Ащысын татып күймесін. 
Жапанға біткен бәйтерек, 
Жалғызбын деп жүрмесін! 
Кемелге келген асыл-ай, 
Тасқынды тәңір басуы-ай! 
Нар көтерген ауырға 
Арқасын тоссын жасымай! 

1. Өлең жолдарынан Абай екеуінің 
ара-қатысын анықтайтын 
фактілерді келтіріңіз; 
2. асты сызылған жолдардың 
мағынасын ашыңыз және қандай 
жолдармен алмастыруға болады; 
3. Абайға арналған өлең 
жолдарынан қандай өмірлік 
шындықты аңғаруға болады және 
сіздің сол жағдайдағы іс-әрекетіңіз.  

Сараң бай 
мен жомарт 
кедей 

 

Малы көп бай жылайды қар жауғанда, 
Бәрін тастар ниеті малға ауғанда. 
Жерден алтын тапқандай кедейлер 
жүр, 
Әйелі шелек толы сүт сауғанға. 
Малы көп бай ертемен жейді қаймақ, 
Қой шығарып, кедей жүр қозыны 
айдап. 

1. халыққа сыйлы, танымал болу 
үшін қандай болу керек; 
2. бай – жомарт, кедей – сараң 
болғанда, жағдаят қалай өрбитін 
еді; 
3. асты сызылған жолдан нені 
ұғынуға болады? 
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Ең болмаса, айранға тойғызса деп, 
Жатса, тұрса, тілейді «а, құдайлап». 
Сараң байдың үйіне қонақ келсе, 
Қояды кәрі қойын ол ыңғайлап. 
Кедей жомарт үйіне мейман келсе, 
Жалғыз қойдың тұрады басын байлап. 
Бай жалтаң, кедей калтаң, халық 
дархан, 
Көп жердің дәмін таттық сыбай-
салтаң. 
Елімнің азаматын таныс қылған, 
От жырым, қызыл тілім, сенің арқаң! 

Өстепкеде 

 

Үйсін, Найман саңлағы, 
Өстепкеге жиылдың. 
Жолдың ұшып шаңдағы, 
Алматыға құйылдың. 
Елде жүрген егейлер, 
Қалада құр үйілдің. 
Ұлық көрсең, ұйлығып, 
Желді күнгі қамыстай 
Жапырылып иілдің. 
Жүріппіз сыр алыспай, 
Жайларыңды түйіндім. 
Келтірдіңдер намысты, 
Бек қорланып күйіндім. 
Бүйтіп қызық көргенше, 
Өзі жақсы үйімнің. 
Шұлғымаймын сендерше, 
Керегі жоқ сыйыңның. 
Қор болмаймын өлгенше, 
Өлеңіме-ақ сыйындым! 
Еске алсам ертегідей ертеңі өткен, 
Талай жан жүрегінің жырын төккен. 
Еңіреп ен даладан бақыт іздеп, 
Таба алмай Асанқайғы о да өткен. 
Құландай қақтан безген Қорқыт 
қаңғып, 
Кездеспей көрден басқа, ол да кеткен. 

1. асты сызылған сөздің мағынасын 
қалай түсінесіз; 
2. В.В. Красныхтың сызбасы 
негізінде асты сызылған 
прецедентті есімдердің құрылымын 
анықтаңыз: жекелеуші белгілері, 
төлсипаттары, кез келген тіл 
иелерінің прецедентті есімді 
қабылдауда жеке түсінігі; 
3. Өстепкеде жиылған саңлақтар 
Жамбыл сияқты болса, заман 
өзгерер ме еді, өзгерсе, қалай 
өзгерер еді?  

 
Кесте 1 Мұқағали шығармашылығы бойынша жағдаяттық тапсырма  
 

тақырып жағдаяттық тапсырма танымдық сұрақтар 
Есіңе мені 
алғайсың 
 

Нұр жауып тұрған көктемде, 
Гүл тере барсаң бөктерге, 
Қоңыраулатқан аспанды 
Найзағай шаншып өткенде, 
Есіңе мені алғайсың? 
 
Тұнжырап тұрған орманға, 
Тұнжырап жалғыз барғанда. 

1. Өлең жолдарынан тілдік тұлғаны 
анықтайтын фактілерді келтіріңіз; 
2. асты сызылған тіркестердің 
мағынасын ашыңыз және қай жыл 
мезгілдеріне меңзеп тұр, 
анықтаңыз; 
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Мен бар деп мына жалғанда, 
Жоқ деген сөзге алданба. 
Есіңе мені алғайсың! 
 
Жапырақ жанып жатқанда, 
Күз келген күрең шақтарда, 
Ағаштар мұңға батқанда 
Есіңе мені алғайсың! 
 
Ақ қырау тұрған ақпанда, 
Ағаштар сырға таққанда, 
Бозарып тұрып ақ таңда, 
Есіңе мені алғайсың, 
Есіңе мені алғайсың! 

Үш 
бақытым 
 

Ең бірінші бақытым – Халқым менің, 
Соған берем ойымның алтын кенін. 
Ол бар болса, мен бармын, қор 
болмаймын, 
Қымбатырақ алтыннан нарқым 
менің. 
Ал екінші бақытым – Тілім менің, 
Тас жүректі тіліммен тілімдедім. 
Кей – кейде дүниеден түңілсем де, 
Қасиетті тілімнен түңілмедім. 
Бақытым бар үшінші – Отан деген, 
Құдай деген кім десе, Отан дер ем! 
... Оты сөнген жалғанда жан барсың 
ба? 
Ойланбай – ақ кел дағы от ал менен. 
Түтін түтет, 
Өс, өрбі, көгере бер, 
Немерелер көбейсін, шөберелер. 
Жадыңда ұста : 
Жақсылық күтпегейсің! 
От емес, оқ сұрасаң менен егер! 
Үш бірдей бақытым бар алақанда, 
(Мені мұндай бақытты жаратар ма?!) 
Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, 
Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға!!! 

1. ақынның бұл өлеңі әр қазақтың 
өмір ұстанымы бола ма? Иә/жоқ – 
не себептен, негіздеңіз; 
2. үш бақытынсыз халық қандай 
болады?; 
3. асты сызылған жолдан нені 
ұғынуға болады? 

Абысындар 
 

Бірінің жары өлген де, 
Бірінің жары хабарсыз. 
Сұрапыл басқа төнгенде, 
Кетіпті қара қағазсыз. 
(Ажалға берген шығыны) 
Бір аяқ, бір қол жоғалған. 
Кеудеде тірі шыбыны, 
Бірінің жары оралған. 
Жалғанда тірлік, тұрмысың 
Бірінің жары дін аман. 
Көргенде жесір құрбысын, 

1. асты сызылған сөздің мағынасын 
қалай түсінесіз, шығу төркінін 
анықтаңыз; 
2. абысындар туралы қандай мақал-
мәтелдерді білесіз, атаңыз; 
3. «қара қағазсыз» тіркесі нені 
білдіреді, қандай сөз тіркесімен 
алмастыруға болады?; 
4. батыр, ел басқарған қазақ 
қыздары мен әйелдері тіралы 
ақпарат беріңіз; 
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Жесірден бетер жылаған. 
Бірінің сыры біріне 
Белгілі, бәрі тым қанық. 
Өткізген жастық күніне, 
Күніне қайтар бір барып. 
Сырларын бүгіп ішіне, 
Сыр мінез, тату абысын, 
Сездірмей тірі кісіге, 
Сақтап жүр әйел намысын... 

5. сіздің танымыңызда қазақ әйелі 
қандай болу керек? 

 
Зерттеу барысында біз өзара байланысқан үш жағдаяттық тапсырмаларды бөліп 

шығардық: үйрететін және жаттықтыратын, бақылайтын, шығармашылық. Берілген 
танымдық сұрақтар негізінде студенттер Жамбыл мен Мұқағалидің шығармашылығын жете 
танып қоймайды, сонымен бірге оның шығармашылығының сол заманға сай кодын 
анықтайды, әрі өлең жолдарында сипатталған жағдайлардың басқаша өрбіген кезде, 
заманның басқаша өзгеру мүмкіндігіне шығармашылық болжам жасайды. 

Авторлардың пікірінше, кейс әдістердің студенттердің тілдік құзыреттілігін 
қалыптастыруға негізгі әсерін анықтауға болады. Бұл кесте түрінде мынада көрсетілген: 
 
Кесте – 2 Кейс әдістің студенттердің тілдік құзыреттілігін (ТҚ) қалыптастыруға әсері  
 
ТҚ Кейс әдістің әсері 

Лингвистикалық Қажетті деңгейде тілдік және тілдік емес қатынас құралын 
игеруі, өз көзқарасын дәлелдеп, қорғай алуы, өз 
ұстанымын жеткізуі, әңгімелесушіні ұғына алуы  

Мәдениаралық Тұлғаралық қатынасқа бара алуы, ұжымдық қатынаста 
парасаттылық дағды нормаларын игеруі, қатынасушы 
серіктеске жағымды пікір қалдыра алуы, мәдени 
ерекшеліктер мен тіл иелерінің әлеуметтік жүйе 
ерекшеліктерін білуі  

Дискурстық-стратегиялық Кейсте берілген жағдаяттың өрбу логикасын бөлу, оны 
жүйелі талдау қабілеті, өзгерген жағдаятта жүріс-тұрысын 
қалыптастыру қабілеті.  

Ақпараттық Жағдаятты талдау үдерісінде жаңа ақпараттарды 
іздестіруге дайындығы, проблеманы ажырату, таптастыру, 
топтастыру, салыстырмалы талдау, әртүрлі ақпарат 
дереккөздерімен жұмыс жасай білу және ақпараттың бір 
түрінен екінші түріне ауыстыра білу дағдысына ие болуы.  

Лингвокәсібилік Квазикәсіби (кәсіп маңы, соған жақын, өзі емес) бағыт жағдайында 
кәсіби ортада өзінің тілі негізінде білімін дұрыс қолдана білу қабілеті.  

Уәждеме және тұлғалық-
кәсіби сапасы  

Табыс уәждемесіне жетуі, әлеуметтік бейімделуін, 
коммуникативтік қабілетін, өзін өзі жинақылауын 
жақсартуы, жеке дара, өзіне ғана тән, өзін реттеу, жөнге 
келтіру стилін қалыптастыруы, толеранттық, 
жаңашылдық, креативтті ойлау қабілеттерін қалыптастыра 
білуі.  
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Бірінші кестедегі «Жамбыл шығармашылығы бойынша жағдаяттық тапсырманы» 
екінші кесте негізінде зерттеп, тұжырым жасауға болады. Онда мынадай көрініс 
қалыптасады:  

•  лингвистикалық: Жамбыл шығармашылығы негізінде теңеулер, мақал-мәтелдер, 
прецедентті есімдер, фразеологизмдер т.б. тілдік бірліктер игеріледі; 

•  мәдениаралық: өзге ұлт аудиторияларында Жамбыл шығармашылығы арқылы қазақ 
мәдениетінен хабардар ету, парасаттылық дағдыларын қалыптастыру, тіл иелерінің 
әлеуметтік жүйесімен таныстыру (мәселен, Жамбыл заманындағы кезеңмен қазіргі кезді 
салыстыру); 

•  дискурстық-стратегиялық: тапсырмаларды талдау барысында жағдаяттың өзгеруіне 
қарай өз пікірін білдіруі, дискурсқа ену қабілетін қалыптастыру; 

•  ақпараттық: жағдаяттпен танысу барысында танымдық сұрақтарға жауап беру үшін 
студенттер тілдік, әлеуметтік-кезеңдік, мәдени ақпараттарды қалыптастырады, соның 
негізінде жағдаяттың басқаша өрбуіне қарай басқа ақпараттармен алмастыруға дағдыланады. 
Мәселен, бай – жомарт, кедей – сараң болғандағы жағдай; 

•  лингвокәсібилік: осындай жағдаят негізінде таза кәсіби лингвист болмаса да, өз 
мамандығына сай тілдік бірліктерді орынды қолданып, коммуникацияға түсе алады; 

•  уәждеме және тұлғалық кәсіби сапасы: өзінің ой-пікірінің дұрыс екендігіне материал 
негізінде уәж келтіре алуы, мәдени ақпараттық негізінде толеранттық қасиеттің қалыптасуы, 
жеке дара өзіне ғана тән стиль негізінде жағдаяттағы проблеманы ретке келтіре білуі.  

Белсенді оқыту әдістері педагогикада ең негізгі инновациялық бағыттардың біріне 
айналуы мүмкін. Белсенді оқыту әдістері дегеніміз студенттердің танымдық әрекетін 
ширататын, шығармашылық және кәсіби ойлау қабілетін туындадатын әдістер жүйесін 
айтамыз. Жағдаяттық тапсырмаларды шешуге бағытталған белсенді әдістер алғашқы білімді 
игеріп, ойлау қабілетінің дамуына, танымдық қызығушылықтары мен қабілеттеріне, өзін өзі 
оқыту дағдыларын қалыптастыруға әсер етеді.  
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In the article the communication approaches used in various fields, it is said about the 

beaverbal signs. The same approaches used by the people exist in communication. In addition the 
approaches encountered in use have their own national meanings. Various biverbal signs are found 
in sports as well as in the military sphere, since in many countries, including the CIS countries, the 
biverbal signs are similar. Approaches used in the professional sphere should be continued in the 
procedures for standardizing all processes that can be explained in the biverbal language. It will be 
understood by everyone. Because it will be applied at the level of world sports, so gestures are 
related to the world language, we can say that it is universal. 
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Бейвербалды амалдар – адамның эмоционалды қалпынан хабар беретін, құрамына ым-
ишара, дене қалыбы, визуалды байланыс, дауыс ырғағы, дауыс екпіні, жанасу сынды 
амалдар кіретін қарым-қатынастың тілдік емес формасы. 

Зерттеуші-ғалымдардың пікірінше, бейвербалды амалдар вербалды амалдарды 
толықтырып, оларға қосымша мағына үстейтін, коммуникативтік актіні жалғастыруға 
қызмет ететін, адамдардың өзара түсінісуін қамтамасыз етуге көмектесетін қарым-
қатынастың түрі болып саналады. 

Қарым-қатынаста ым-ишаралардың халықаралық және баршаға түсінікті түрлері де 
баршылық. Мысалы, адам өзгенің өзіне назар аударуын немесе оның қойған сұрағына жауап 
беруін өтінуді білдіретін ым-ишара – қолын көтеру болып табылады. Алайда бұл көптеген 
ым-ишаралар барлық халықта бірдей түсінікті, бірдей мағынада қолданылады деген сөз емес. 
Бір халықтың қарым-қатынасында қолданылатын бейвербалды амалдар, басқа бір халықта 
түсініксіз болып келуі де мүмкін. Амандасу кезінде адамдар бір-бірімен қол алысып 
амандасады. Бұл – баршаға бірдей түсінікті ым-ишара. 

Қарым-қатынастағы қимылдарды кәсіптік деңгейдегі қимылдар деп те жеке бөліп 
қарастыруға болады. Әр саладағы кәсіптік деңгейдегі қимылдар көптеген елде бір мағынаны 
білдіре алады. Мысалыға алатын болсақ, спорт саласындағы қимылдар, волейбол 
ойынындағы ым-ишаралар барлық елдерде бір мағынада жұмсала алады. Волейбол 
ойынында 1 минуттық үзіліс (тайм аут) алу үшін сол қолдың алақанын жайып, оң қолдың 
саусақтарымен сол қолдың алақанының ортасына апарып білдіре алады.  

Екі қолды алдыға қаратып бірінің үстінен бірін айналдыру алаңдағы ойыншыны басқа 
бір ойыншымен ауыстыруды аңғартады. Ал қарсыластары тарапынан ұрылған доп алаңнан 
сырт кетсе, төреші екі қолын иығынан асырып, артқа қарай бағыттап ұстап көрсетеді. 
Футбол ойынында доп алаңнан тыс жерге барып түскендігін төреші екі қолына жалауды 
ұстап алып, қолын екі жаққа созу арқылы білдіреді. Ал осы аталған футболда доп тебушінің 
ойын ережесін бұзуына байланысты қандай да бір түрлі-түсті карточкаларды көрсету арқылы 
білдіре алады. Мысалы, сары түсті карточка ойыншының алаңнан қуылғандығын аңғартады. 

Волейбол ойынында екі команданың ойыншылары жағынан бәсекелестік, дау-дамай 
туған сәтте төреші екі қолының бас бармағын жоғары көтереді. Бұл қимыл даулы жағдай 
деген мағына білдіреді. Ойын барысында бір ойыншының қолы допқа тиіп барып алаңнан 
тыс жерге түссе, онда төреші сол қолының алақанын төмен қаратып, оң қолының төрт 
саусағымен сол қолдың алақанына апарып, көлденеңінен сызған тәрізді қимыл көрсетеді. Ол 
ойыншының қолы допқа тиді дегені. Егер қарсыластарының добы алаңға түссе, төреші оң 
немесе сол қолын доп түскен алаңға қарай созып, бес саусағын төмен қарай бағыттайды. Бұл 
қимыл доп алаңға түсті, ұпай қосылды дегенді аңғартады. 

Негізінен алғанда, спорт ойындарында ым-ишаралар көп қолданылады. Олар 
барлығына түсінікті де. Мысалы, палуандар күресіп жатып, бір палуан екінші палуанның 
астына түсіп қалса, жеңіліп бара жатқан ойыншы қолымен еденді ұрғылайды. Палуанның 
еденді ұруы жеңілдім дегені. Сонымен бірге күрестерде, бокста т.б. спорт ойындарында 
төреші жеңген адамның оң немесе сол (жеңімпаздың төрешінің қай жағында тұруына 
байланысты) қолын көтереді, бұл оның осы ойында үстем түсіп, жеңімпаз болды дегені.  

Жоғарыда айтылған екі қолды алдыға қаратып бірінің үстінен бірін айналдыру қимылы 
баскетбол ойынында ойыншы ойын ережесін бұзып, допты қолына ұстап жүгіріп кетті 
дегенді аңғартады. Ал төреші сол қолымен оң қолының білегінен ұстап, кейін қарай тартса, 
бір ойыншы екінші ойыншының қолынан қағып жіберді дегені. 

Баскетболда ойын ережесін бұзып, бір ойыншының кеудесінен итерсе, онда төреші 
“кеудесінен итерді” деген мағынамен екі қолын алдыға созып, көлденеңінен ұстап, қолдың 
саусақтарын жоғары көтеріп, итерген сияқты қимыл көрсетеді. 

Бокста екі ойыншының қасында тұрып, төреші екеуінің арасынан оң қолымен 
жоғарыдан төмен түсіріп, тігінен сызық сызған сияқты көрсетсе, ол раундтың басталғанын 
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білдіреді. Ал егер төреші екі боксшының арасына түсіп кеуделерінен кейін қарай итерсе 
ойыншылар тарапынан қандай да бір қателіктің кеткендігін білдіреді. 

Сауда-саттық орнында да қимылдардың атқаратын өзіндік рөлі бар. Мысалы, 
сатушының қандай да бір (ойыншық, киім, азық-түлік т.б.) заты өткеннен кейін тауарын 
ақшамен ұруы “қалған тауарларым да сатылып кетсін” деген мағынаны білдіреді. Сонымен 
бірге кеш батқаннан кейін (ақшамда) ақшаны жерге қойып беруі қандай да бір қазіргі кездегі 
сенім-нанымға байланысты болып келеді. Мысалы, ақшаны қолға берсе, ақшаң болмай 
қалады, ал жерге қойып берсе, ақшаң көп болады деген мағынаны білдіреді. 

Теңіз портында және әскери-теңіз флотында қолданылатын қимылдар да бар. Мысалы, 
кезектегі адам қолына жалаушаны алып оны оңға-солға, жоғары, төмен, оң және сол 
қолдарын екі жаққа бағыттау қимылдары арқылы қандай да бір хабарды (тыңдаңыз, дабыл, 
қауіп т.б.) жеткізе алады. Бұл қимылдарды жағадағы күзетуші теңізден 3-4 шақырымдай 
жерде келе жатқан кемемен байланысқа түсу кезінде қолданады. Жоғарыда аталған 
қимылдар арқылы А әрпінен бастап Я әрпіне дейін көрсете алады. Мысалы, оң және сол 
қолдарына жалаушаларды ұстап, екі жаққа созса Р деген әріпті, ал жалауша ұстаған оң қолын 
көлденеңінен ұстап, сол қолын жоғары бағыттаса П әрпін аңғартады. Ал екі қолға 
жалаушаны ұстап жоғары қарай көтеру қимылы нүкте деген белгіні бере алады.  

Әскери-теңіз флотындағы қимылдар туралы деректерде осы салаға байланысты және 
таңбалар жайында жазылған еңбектерде көптеп кездестіруге болады. Джон Фоли бұл 
(семафор туралы) тәсілдің негізін қалаған Чарлз Уилльям Песли деп көрсетеді [1, 130-131]. 
Осы аталған қимылдар теңіз флотында 1870 жылдарда кең түрде қолданысқа түсе бастаған. 
Сонымен бірге бұл белгі беру түрі басқа елдерде де көрініс тапқан. Қазіргі кезде осы кәсіптік 
саладағы бейвербалды белгілер көптеген елдерде бірдей мағынада жұмсалады. 

Ым-ишаралар әскери орындарда да қолданылады. Олардың берер өзіндік мағыналары 
да бар. Әскери ым-ишараларға ант беру, сәлемдесу, ара-қашықтықты ұстау сынды 
қимылдарды жатқызуға болады. 

Әскери сәлемдесу нық және жарқын орындалуы керек. Әскери сәлемдесуді саптан 
тысқары өз орнында бас киімсіз бастықтан (шені барлардан) 3-4 адым жерде тұрып орындау 
үшін бастық жаққа бұрылып, саптық тұрысты қабылдап, оның соңына бұрыла тұрып, бетіне 
қарау керек. Ал егер де басында бас киімі болған жағдайда саусақтар бірге, алақан тік, 
ортаңғы саусақ бас киімнің шетіне тиіп тұратындай, ал шынтақ иықпен бірдей сызықта 
болатындай және оң қолды қысқа уақыт бас киімде ұстау керек. Басты бастық жаққа бұрған 
кезде қолдың бас киіміндегі орналасуы ешбір өзгеріссіз қалады. 

Шені бар әскери қызметші әскери сәлемдесуді орындаушының қасынан өтіп бара 
жатып, басты тік ұстап, қолды түсіру қимылы да әскери адамдардың арасындағы амандасу 
рәсімін білдіреді. 

Әскери сәлемдесуді қару ұстап тұрған уақытта да орындай беруге болады. Оны 
орындау кезінде қаруды оң қолымен көтеріп, ұңғысын кеуденің орта тұсына, көздеу тетігін 
өзіне қаратып, теңестіріп ұстау керек. Ал сол қолдың білегі белдің биіктігіндей жерде 
орналасу керек. Сонымен бірге әскери сәлемдесуді қару ұстап тұрған кезде бірнеше тәсілмен 
білдіруге болады. Жоғарыда келтірілген амандасу рәсімі солардың бір тәсіліне мысал бола 
алады. 

Саптық тұрыс саптық машықтың негізгі элементі болып табылады. Саптық тұрысқа 
тұрғанда басты жоғары және тік ұстап, иекті алға қарай шығармай ұстау керек. 

Орнындағы саптық тұрыс бұйрық берілгенде немесе қабылданғанда, қандай да бір 
хабарды баяндау кезінде, сонымен қатар Республиканың әнұраны орындалғанда, туды 
жоғары көтеріп, түсіргенде, әскери сәлемдесу кезінде орындалады. Сонымен бірге саптық 
тұрыс спортшылардың, белгілі бір партия мүшелерінің қолданысында да жүріп отырады.  

Бұған қоса сәлемдесумен бірге шені бар әскери адамға бұйрығы бойынша келу, саптан 
кету, ант беру, саптық тұрыс т.б. сынды қимылдардың барлығы әскери қызметкерлердің 
арасында өзіндік мағынаға ие. 
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Жоғарыда аталғандармен қатар жүргізушілердің, оқытушылардың, телестудия мен 
радиостанция қызметкерлерінің қарым-қатынастарындағы бейвербалды амалдар қарым-
қатынас жасасушылар жағынан да түсінікті болып жатады. Қорытындылай келе, әр кәсіп 
саласындағы қимылдардың берер өзіндік қызметі мен мағынасы бар деген тұжырымға келуге 
болады. 
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Vast progress in information technology affects the traditional forms of education and on 
services in education sphere. Rapid changes in the world lead to change in the world lead to change 
in the ways of training that used in education. Therefore innovate technologies require special 
support, and specific sequence. In this article was made an attempt to create an intellectual system 
of management of educational process in which the possibility to determine the competency of 
student who are studied by methods of teaching is traced. It is clear that innovative modeling of 
methodological problems and computer – technology with their solutions give teacher and student 
more opportunity to optimize the learning process. In the article innovative methods of teaching 
Russian in the university are considered. Briefly outlines the formation of students speech activity 
on the basis of interactive methods of teaching the Russian language.  

Key words: interactive methods, information technologies, speech activity of students, 
professional competence, individualization of educating. 

 
В настоящее время все более высокие требования предъявляются к подготовке и 

повышению квалификаций кадров. В связи с этим еще актуальнее становится проблема 
активизации учебного процесса, поиск таких форм контактов с обучаемыми, которые 
учитывали бы наличие у них практического опыта, сложившихся установок и стиля 
профессиональной деятельности. Решению этих проблем способствуют инновационные 
технологии обучения. В последние десятилетия в теории и практике высшего 
профессионального образования все больше внимания уделяется активным и интерактивным 
формам, методам и технологиям обучения, которые могут стать эффективным средством 
подготовки студентов. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка студента 
к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
учебного процесса на потенциальные возможности студента и их реализацию. Образование 
должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и 
форму существования человека. 

 Инновационные характеристики – это новые формы и методы преподавания. Новым 
подходом к процессу обучения является формирование и развитие коммуникативной 
культуры студентов. Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение, 
направленная на создание психологической и языковой готовности к общению, на 
сознательное осмысление материала и способов действий с ним, а также на осознание 
требований к эффективности высказывания. 

mailto:baygushikova@inbox.ru
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Отбор учебного материала является первым и направляющим этапом в процессе 
построения содержания обучения и носит в достаточной степени технический характер. 
Однако всякая технология, для того чтобы быть эффективной, нуждается в определенной, 
научно обоснованной концептуальной платформе. Точно так же и процедура отбора 
учебного материала должна строиться в соответствии с определенной концепцией обучения, 
в частности в соответствии с тем, как решается вопрос о единице обучения усвоения. 
Относительная самостоятельность и функциональная специфика этого этапа определяются 
наличием у него своей промежуточной цели – создания некоторого оптимального списка 
подобных единиц. Таким образом, концептуальный выбор обучения/усвоения и ее 
категориальная характеристика должны предшествовать этапу отбора учебного материала. 

В соответствии с вышеизложенным, в статье представлены некоторые виды учебных 
работ, в которых применяются инновационные технологии обучения русскому языку. 

Разработка и использование учебного материала и других видов занятий в 
интерактивном режиме с представлением презентации.  

Включение интерактивной доски ACTIV STUDIO при обучении русскому языку 
совершенствует этот процесс и может использоваться на всех этапах его организации в 
качестве инструмента работы, источника знаний и средства формирования умений, средства 
презентации наглядных материалов и осуществления контроля, тренинга, консультаций. 
Например, написать аннотацию, тезисы, реферат-обзор, реферат-резюме, рецензию, 
заполнить таблицы «Средства организации связного текста (связующие соединения 
информации) », «Способы образования терминов» и др. 

Обучающие программы к использованию интерактивной доски являются одним из 
компонентов, способствующих процессу формирования будущего специалиста. Они 
позволяют решать совокупность задач, связанных с познавательной деятельностью 
студентов, развитием у них творческого мышления, воспитанием и формированием 
профессиональной позиции личности. Способности человека формируются и реализуются в 
жизни, преломляясь через его мотивационную сферу, которую либо тормозит, либо 
стимулирует творческое проявление интеллекта.  

С учетом инновационных технологий в методике преподавания русского языка как 
неродного особое внимание уделяется коллективной учебной деятельности. Необходимо 
подчеркнуть, что в полной мере личность студента может проявиться только при учете его 
индивидуальных особенностей (восприятия, мышления и памяти). Это позволяет предъявить 
особые требования к компьютерным программам: они должны содержать различные 
способы представления учебного материала (текст, схемы, таблицы, условные изображения) 
и его семантизации (речевой образец, перевод, схема, толкование), предусматривать 
различные формы выполнения упражнений, иметь несколько последовательностей введения 
учебного материала и др. Компьютерные программы могут одновременно решать различные 
задачи обучения. Поэтому важной задачей компьютерных программ по русскому языку 
является обучение не только грамматике или лексике, но и чтению. 

П.И. Сердюков считает (2009) считает, что при изучении языка с помощью компьютера 
в процессе обучения чтению (считывание текста – вопросов, ответов, реплик машины с 
экрана дисплея), ведение диалога в письменной форме за счет переноса навыков 
определенный эффект достигается и в устной форме. 

Обучение с помощью компьютера имеет два преимущества: 1) компьютер как 
обучающее средство предоставляет информацию в письменной форме на экране дисплея и 
способен контролировать (оценивать) те или иные действия студента и 2) современные 
компьютеры позволяют хранить, перерабатывать и предъявить студенту практически 
мгновенно различную информацию о значении и употреблении слова, словосочетания, 
предложения и др., в которой может нуждаться студент при чтении текста. Преподаватель в 
условиях аудиторного чтения не обладает такой возможностью по отношению к каждому 
студенту из-за недостатка времени. 
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Так как Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и 
ресурсов, то базовый набор услуг может включать в себя электронную почту, 
телеконференции, видеоконференции, создание домашней странички, доступ к 
информационным ресурсам, справочные каталоги, разговор в сети. 

Кроме того, среди положительных психологических факторов работы с компьютером, 
интерактивной доской выделяют следующее: ЭВМ усиливает интеллект человека, 
способствует развитию логического и оперативного мышления, специализирует восприятие, 
мышление, память и др. С помощью учебных компьютерных программ активизируется 
мыслительная деятельность, индивидуализируется темп обучения, происходит 
самоуправление процессом обучения. 

Имитируя различные лингвистические задачи и проблемные ситуации в учебной 
модели, контролируя себя и оценивая степень овладения материалом, обсуждая и анализируя 
свои действия совместно с преподавателем, студент более успешно формирует знания и 
умения, необходимые в профессиональной деятельности. 

 Включение интерактивной доски ACTIV STUDIO в процесс обучения русскому языку 
совершенствует этот процесс и может использоваться на всех этапах его организации в 
качестве инструмента работы, источника знаний и средства формирования умений, средства 
презентации наглядных материалов и осуществления контроля, тренинга, консультаций. 

От современного специалиста требуются профессиональная компетентность и 
способность принимать решения в нестандартных ситуациях, умение работать в команде, 
самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию, 
рационально работать в быстроменяющемся мире. Эти качества приобретут студенты, 
обучаясь в условиях использования активных форм, работы в парах, группах, решая 
конкретные жизненные ситуации, самостоятельно, в диалоговом режиме с компьютером и 
др. при этом больший приоритет отдается самостоятельной работе.  

Одним из эффективных методов, применяемых при обучении, являются игры. Ее 
существенной особенностью является проведение в духе соревнования, что придает игре 
наиболее увлекательный характер. Игра – это творчество и в то же время игра – это труд. В 
процессе игры у студентов вырабатывается привычка сосредоточиться, мыслить 
самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.  

Потребность в игре необходимо использовать и направлять в целях решения 
определенных образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания и 
обучения, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Разработку 
методики воспитания и обучения студентов на основе конференций, дискуссий, конкурсов 
различных проектов, деловых и ролевых игр можно рассматривать как инвестиции в 
человеческий капитал, которые способствуют существенным отдачам для производства и 
общества. 

Таким образом, первоочередная задача вуза – научить студента учиться и уметь 
ориентироваться в многообразии учебного материала. Направленность новых технологий на 
развитие у студентов навыков самостоятельной работы позволит повысить уровень их 
творческой активности и стимуляции в освоении знаний. Эффективность такой работы будет 
обеспечена за счет регулярного общения студента и преподавателя в рамках 
самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя. Очевидно, что 
инновационные моделирования методических задач и компьютерная технология их решения 
представляет преподавателю и студенту большие возможности для оптимизации учебной 
деятельности. 
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The article deals with the study of genres of scientific style of modern Russian literary 
language according the program of discipline “Russian language”. Particular attention is paid to the 
genres of scientific style such as annotations and reviews. First-year students have no clear idea 
about these genres, because the study of these genres is not included in the school curriculum. 
Theoretical information on the annotations and reviews is defined, their specific characteristics, 
structure and language models of design are characterized. The article deals with the kinds of 
annotations and the difficulties of making scientific reviews.  

Key words: genres of scientific style, review and annotation, abstract language means design, 
types of annotation, rules of writing reviews 

 
Каждый студент-первокурсник уже со школьной скамьи имеет представление о таких 

жанрах научного стиля, как реферат или план. Школьные задания предполагают написание 
рефератов на определённые темы. Что касается таких жанров научного стиля, как аннотация 
и рецензия, то о них у студентов смутные представления. Ясного представления о специфике 
этих жанров научной речи, об их особенностях и назначении у студентов первого курса нет. 
Поэтому занятия по изучению аннотации и рецензии нужно начинать с некоторых 
теоретических сведений. С точки зрения теории аннотация – это краткая характеристика 
какого-либо текста по его содержанию, оформлению, направленности, происхождению и т.п. 
Её целевое назначение – проинформировать читателей о существовании работы 
определённого содержания и характера. Специалисты в области речевой деятельности 
определяют аннотацию как вторичный текст, создаваемый на основе исходного текста, 
первоисточника и обладающий текстовыми характеристиками, т.е. содержательной 
структурной целостностью. В то же время можно говорить, что аннотация – это речевое 
произведение, в котором явно или скрыто реализуется коммуникативное намерение автора, 
при этом учитывается адресат, способ подачи материала (устная или письменная речь), а 
также условия восприятия. Умение аннотировать – одно из важных речевых умений, без 
которого невозможно представить современного профессионала. 

На первом же занятии по теме «Аннотация как жанр научного стиля» рассматриваются 
характеристики аннотации – адресат, форма языка, объём, авторство, строение. Для кого 
предназначается аннотация? В какой форме - устной или письменной – создаётся аннотация? 
Какой может быть по объёму? Краткие аннотации обычно сводятся к характеристике 
исходного текста в каком-либо одном аспекте, например, с точки зрения основной тематики; 
развёрнутые – более подробно представляют исходный текст. Есть оценка первоисточника? 
Есть описательные аннотации, раскрывающие тематику книги, сообщающие сведения о ней, 
но не дающие критической её оценки. Есть рекомендательные аннотации, оценивающие 
первоисточник с различных точек зрения, например, с точки зрения доступности книги для 
определённой категории читателей. Есть ли автор у аннотации? Неавторские аннотации – это 
аннотации, которыми издательство сопровождает новые публикации; авторские могут быть 
написаны неизвестными широкому кругу читателей авторами или авторами, которые 
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пользуются авторитетом, известны и уважаемы. Как строятся аннотации? Есть обязательные 
компоненты аннотации: указание темы первоисточника, определение целевого назначения и 
адресата (круга читателей). Кроме того, в аннотации могут быть и факультативные 
компоненты, например, дополнительные сведения об авторе первоисточника, оформлении и 
т.п. 

В качестве примеров приводим несколько кратких описательных аннотаций и 
анализируем их: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений университета 
(бакалавриат). Под редакцией К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой. – Алматы, 1999. – 
156с. 

Пособие состоит из четырёх разделов. В первом разделе студенты найдут сведения об 
основных функциях языка, о видах и формах речи, о тексте как ведущей единицы общения. 
Во втором разделе предлагается материал о функционально-смысловых типах речи, даётся 
характеристика основным типам монологических высказываний: монологу-описанию, 
монологу-повествованию, монологу-рассуждению. В третьем разделе речь идёт о 
функциональных стилях речи. Четвёртый раздел посвящён проблемам культуры речи и 
практической стилистики. Каждый раздел имеет достаточное количество заданий и 
упражнений, рассчитанных на активное обучение студентов русскому языку. 

2. Дудников А.В. и др. Русский язык: учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. – 6-е издание, исправленное. – М.: Высшая школа, 1988. – 416с. 

Учебное пособие содержит следующие разделы: «Лексика и фразеология», «Фонетика. 
Орфография. Орфоэпия», «Грамматическое строение слова. Словообразование. 
Орфография», «Морфология и словообразование отдельных частей речи», «Синтаксис и 
пунктуация», «Практическая стилистика». В последнем разделе рассматриваются 
особенности деловой речи и даются образцы деловых документов. Примеры к теоретическим 
положениям взяты в основном из произведений художественной литературы и 
публицистики. 

В настоящем издании обновлены тексты некоторых упражнений. 
Это краткие описательные аннотации, в которых содержатся и обязательные 

компоненты и факультативные – указываются темы каждых разделов, содержится адресат – 
уже в названии учебников; в качестве факультативных компонентов выступают такие: 
дополнительная информация об источниках примеров к теоретическим положениям и о 
достаточном количестве заданий и упражнений. 

В качестве примера также можно проанализировать аннотацию к учебнику по 
специальности данного факультета на русском языке. Особое внимание обращаем на 
стандартный набор языковых средств «клише», используемых при составлении аннотаций. 

Можно привести пример и авторской аннотации, написанной известным 
путешественником и учёным-географом Юрием Сенкевичем на книгу М.В.Ревенко 
«Малышам о географических открытиях». – М.: Педагогика, 1989. 

«Каждый из вас наверняка запускал бумажные кораблики по быстрому ручейку и, 
может быть, мечтал плыть вместе с ним в сказочное путешествие. И в моём детстве я 
завидовал оловянному солдатику из сказки Андерсена и мечтал о далёких странах, 
приключениях, путешествиях. И надо же такому случиться: когда я стал взрослым, моя 
мечта сбылась! 

Я на самом деле совершил путешествие на бумажном кораблике! Правда, кораблик был 
сделан не из одного листочка бумаги и был вовсе не игрушечным. Он был очень большой и 
построен из тростника замечательными мастерами-корабелами. Плыл на нём я не один, а 
вместе с десятью своими товарищами из разных стран мира. Много дней длилось наше 
путешествие от берегов Африки до берегов Америки… 

В этой книге вас ждут увлекательные путешествия, занимательные игры. Может быть, 
кто-то из вас, прочитав её, тоже захочет стать путешественником-первооткрывателем. В 
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таком случае - доброго вам пути. Но всё-таки не это самое главное. Важно, чтобы вы 
заинтересовались жизнью Земли, её природой, захотели побольше узнать о ней, 
познакомиться с теми, кто на ней живёт, и полюбили географию – науку о Земле. 
(Ю.Сенкевич)». 

 Целевая установка автора аннотации повлияла на структурную организацию текста. 
Цель такой аннотации – привлечь внимание юных читателей. Этот адресат и обусловил такое 
интересное интригующее начало аннотации – ссылка на свой собственный опыт 
путешественника. 

Возможные задания и упражнения по этой теме: 
1. охарактеризуйте аннотацию с точки зрения объёма и наличия оценки 

первоисточника; 
2. прочтите аннотацию (здесь можно использовать различные источники – и научную, 

и художественную литературу), найдите обязательные компоненты (указание на тему, 
адресат, целевое назначение) и факультативные (указание на оформление, достоинства 
формы изложения и т.п.); 

3.  до сих пор мы имели дело с анонимными аннотациями; существуют и такие, 
которые создаются либо самим автором книги, либо другим человеком, известным, 
популярным; самостоятельно найдите авторскую аннотацию в научной литературе; 

4. напишите аннотацию на научный текст - это задание студенты выполняют либо в 
аудитории, либо дома.  

Следующее занятие начинается с анализа и редактирования написанных студентами 
самостоятельно аннотаций. Здесь обращаем внимание студентов на языковые средства при 
составлении аннотаций. 

Изучение рецензии также начинается с теоретического определения этого жанра: 
рецензия (от латинского «рассмотрение») – критическая статья, разбор и оценка нового 
художественного, публицистического, научного или научно-популярного произведения; 
жанр критики в научной, художественной литературе и в газетно-журнальной публицистике. 
В периодической печати рецензии на новые кинофильмы, спектакли, литературные 
произведения публикуются регулярно. В научно-популярных журналах рецензии 
представляют собой информацию о новых книгах, и такие небольшие по объёму рецензии 
близки к аннотациям. Написание рецензий в специальных научных журналах требует от 
рецензента знаний в области научных исследований, поэтому на занятиях студенты 
знакомятся с образцами рецензий из научных журналов по их будущей специальности. 
Чтобы правильно оформить рецензию, нужно обязательно помнить о задаче рецензента – 
выразить собственные мысли и чувства, возникшие при чтении нового учебника, 
художественного произведения или при просмотре спектакля или фильма, рассказать о своих 
впечатлениях - но на основе элементарных познаний в теории науки, литературы, истории 
театра, кино, подробного анализа произведения. Авторы рецензии должны придерживаться 
следующих правил: 

1. читатель может сказать о прочитанной книге или просмотренном спектакле, фильме 
«нравится – не нравится» без доказательств, а рецензент своё мнение должен тщательно 
обосновать глубоким и аргументированным анализом, ссылкой на определённое место в 
произведении; 

2. качество анализа зависит от теоретической и профессиональной подготовки 
рецензента, его глубины понимания предмета, умения анализировать объективно; 

3. рецензент должен видеть и положительные стороны рецензируемого материала, его 
особенности и колорит; 

4. отношения между рецензентом и автором – творческий диалог при равном 
положении сторон. Преимущество автора – детальное знание произведения. Преимущество 
рецензента – высокий уровень теоретической подготовки, мастерство аналитика, языковая 
культура; 
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5.  авторское «я» рецензента проявляется открыто, чтобы рационально, логически и 
эмоционально воздействовать на читателя. Поэтому рецензент использует языковые 
средства, совмещающие функции называния и оценки, книжные конструкции. 

Рецензия, анализирующая ряд произведений, учебников, спектаклей, фильмов, 
объединенных по какому-либо признаку (авторство, общая проблематика, время создания, 
жанровая принадлежность и т.п.), перерастает в обозрение или обзор. В них 
рассматриваются особенности и тенденции развития, характерные для обозреваемого 
периода, - нередко в сопоставлении с предшествующим периодом. 

Рецензия – это, пожалуй, самый сложный жанр научного стиля. Поэтому на занятиях 
изучается несколько рецензий, опубликованных в газетах, журналах на новые книги, 
спектакли, фильмы. Эти рецензии анализируются – студенты определяют все элементы 
рецензии, указывают на соблюдение правил рецензирования, а уже затем приступают к 
написанию собственной рецензии на статью, спектакль или фильм, которые очень 
понравились или, наоборот, не понравились и почему. Специально к этой теме планируется 
посещение театра, просмотр какого-либо спектакля. Написание рецензии – сложный 
творческий процесс. Обычно на занятиях это задание выполняется студентами с большим 
удовольствием. 

Изучая стилистику современного литературного русского языка, научный стиль, его 
языковые особенности и жанры, студенты получают универсальные знания по структурно-
семантическому анализу научного текста. Ребята, используя теоретические знания, создают 
на основе компрессии учебно-научных текстов свои собственные, вторичные тексты и в 
устной, и в письменной форме. Так студенты овладевают навыками научной речи и 
становятся будущими учёными-исследователями. 
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The article is devoted to the actual problems of teaching philological disciplines to students of 

the specialty "Journalism". 
The article discusses the specificity of teaching such subjects as "Russian practical course", 

"Language and style of mass communications" and "Stylistics and editing”. The author believes that 
the basis for their study is a practical work with media and advertising texts in oral and written 
forms as well. 

Key words: media text, orthologous norms of a language, 'negative text'. 
Преподавание дисциплин филологического цикла студентам специальности 

«Журналистика» имеет большое значение и множество проблем. Для начала перечислим 
дисциплины (в соответствии с рабочим учебным планом специальности, принятом в ТарГУ 
им. М.Х.Дулати): «Практический курс казахского/русского языка», «Язык и стиль массовых 
коммуникаций», «Стилистика и редактирование», «Риторика для журналистов». 
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Непосредственно с ними связаны такие дисциплины, как «Жанровые формы и функции 
современной журналистики», «Основы публицистического творчества».  

1. «Практический курс русского языка». Преподавание данной дисциплины сопряжено 
со следующими проблемами:  

- низкий уровень грамотности/владения русским языком у современных абитуриентов; 
- стилистическая размытость современной медиаречи; 
- снижение уровня владения русским языком в обществе. 
К перечисленному можно добавить такие особенности, как отсутствие художественной 

литературы в жизни студентов, изменение самого принципа чтения текстов («сканирование» 
вместо последовательного чтения), клиповое мышление современной молодежи и др. 
Понятно, что обучать студентов правильной устной и письменной речи в таком контексте 
чрезвычайно сложно.  

Объем данного курса – 3 кредита, он включает в себя такие разделы, как 
орфоэпические нормы, нормы словоупотребления, морфологические и синтаксические 
нормы. Львиная доля занятий посвящена орфографии и пунктуации, дается также 
представление о стилистических нормах. Таким образом, дисциплина носит ортологический 
характер и направлена на формирование соответствующих компетенций. Поскольку ее цель 
– практическое овладение нормами литературного языка студентами-журналистами, 
материалом для работы служат медиатексты в устной и письменной форме. На занятиях 
анализируется речь теле- и радиоведущих, исследуются газетные, журнальные и интернет-
тексты, комментарии на сайтах. Кроме этого, студентам даются задания проанализировать 
рекламные тексты, разного рода объявления с точки зрения соответствия нормам 
литературного языка. Надо сказать, это чрезвычайно благодатный материал для анализа. 
Студенты самостоятельно находят такого рода тексты и делают корректорскую правку.  

Вторая задача – сформировать умение создавать устные и письменные медиатексты с 
соблюдением ортологических норм русского языка в разных жанрах, не только новостных, 
но и аналитических.  

Разумеется, с учетом исходного языкового уровня можно считать достижением то, что 
студенты начинают осознанно относиться к своей и чужой речи, контролировать 
произношение слов и постановку ударения, понимают, что литературный язык сложен, богат 
и выразителен и его постижение – их профессиональная задача. Знание языка на данном 
этапе его изучения должно быть приближено к корректорскому уровню. 

2. «Язык и стиль массовых коммуникаций» и «Стилистика и редактирование» - две 
смежные дисциплины, тесно связанные между собой. Их задача – достижение редакторского 
уровня владения языком, т.е. студентам необходимы глубокие знания не только языковых 
норм, но и стилистических нюансов, понимание современного состояния стилистической 
системы, авторского стиля и многого другого. Для сравнительно-сопоставительного анализа 
на занятиях предлагаются совершенно разные в жанрово-стилистическом отношении тексты.  

Например, текст №1 150 исполненных желаний 
Случилось это не в чудесном сне, а на благотворительной ярмарке «Все лучшее – 

детям». Став взрослыми, мы не перестали быть детьми. Вот почему готовясь к 
«изюминке» этого праздника – акции «Исполнение желаний», председатель Ассоциации 
деловых женщин области Гульдара Нурумова и ее милые помощницы уже знали, какую бурю 
восторга вызовет у малышей их нехитрый, но такой обаятельный и почти сказочный 
сюрприз. И все же они даже представить себе не могли, как много благодарных слез 
прольется в это утро.  

 ….На деревянных от волнения ногах дети поочередно поднимались на солнечную, 
украшенную разноцветными шарами и флажками, сцену парка культуры и отдыха, и сказка 
превращалась в явь.  

 …Оседлав новенький, сверкающий никелем и лаком, велосипед, мальчуган, 
поддерживаемый мамой, осторожно проехал по дорожке парка несколько десятков метров 
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и вдруг спешился, спрятал лицо в ее ладонях. От сдерживаемых рыданий задрожали 
худенькие плечи… (В.Лебедев, «Казахстанская правда»). 

Текст №2. Я не понимаю тех, кто стремится в «самруки» и «байтереки» 
Мечта моя получить гвоздики из рук президента за вклад в национальную экономику и 

медаль в сервант притихла. Нет, сдохла. Больше трепетных снов-мечт работать на 
госслужбе или в нацкомпаниях для блага народа у меня не возникало. 

Я не понимаю тех, кто стремится обязательно в «самруки» и «байтереки» попасть. 
Особенно после «Болашака». Попадают туда - и всё, пиши, пропало, не знаешь, чего они 
там достигают как личности, какие успехи, какие прорывы делают. А ведь далеко не 
тупые, напротив - созданы, чтобы менять и преображать, умные и воспитанные. 
Наверное, «планы нации» для агашек пишут или лошадками работают. Их выбор. 

Достигли бы эти светлые головы чего-то сами, независимо от госструктур, вдали от 
крыла госмужей. Мозги же на месте! Суперкомпания, новая технология, опыт, связи в 
мире, деньги, наконец! Прикиньте, сын продавца овощей из Балхаша стал технарем, в Гугле 
отработал, потом создал финтех какой-то, и продал сид (seed, «посевная» стадия 
стартапа. - Ред.) «Самсунгу», или Джеку МА, или американцам, неважно. А потом начал 
без остановки врубать такие проекты с айтишниками из таразов, семсков, экибасов и 
продавать, продавать, продавать. Конечно, это было бы лучше для Казахстана, чем сто 
тыщ финансовых центров «Астана» в стеклянных пустышках!!! 

Хорошие примеры уже есть. Молодой человек после универа, в порывах о долге перед 
народом, устроился в министерство на должность спеца с зарплатой чуть выше нуля. 
Пахал, наверное, как ошарашенный, такие идеалисты не ради денег работают. А потом 
сказал себе: «Қой, так никуда не годится» - и уехал работать в Сингапур. Набрался там 
опыта и вернулся в Казахстан директором филиала сингапурской компании. Уже с другими 
понятиями, с другими глазами, которые в том министерстве никогда так и не открылись 
бы, хоть умри от переработки. 

Потом решил, что система образования в Казахстане имеет несколько изъянов, 
мягко говоря. Замутил с партнерами образовательный стартап. В прошлом году в него 
инвестировали 10 млн долларов. Центры есть почти по всей стране и будет больше. И у 
такого человека не отожмешь просто так бизнес. И не впихнешь в программу «Сто школ, 
сто больниц» для отчетности перед президентом. И он будет диктовать свои условия, и 
он будет обучать «старосветов» из областных управлений образования. И попробуй ему 
взятку дать. Всю систему сейчас меняет один этот стартап, аналитика в образовании 
появилась. А до этого в акиматах сидели, не могли оцифровать данные, чтобы хотя бы в 
«экселе» что-то там складывать (Р.Абдикеримова, www.ratel.kz) (орфография и синтаксис 
авторов сохранены).  

Задание заставляет студентов задуматься над целым рядом вопросов: какие функции 
реализуют тексты? каковы стратегия и тактика текстов? какова тональность текстов? к 
каким жанрам они относятся? какие языковые (лексические, морфологические, 
синтаксические) средства использованы? как, каким образом формируется авторский стиль? 
и др. Чтобы ответить на данные вопросы, необходимо, в частности, иметь представления о 
стилистической окраске языковых единиц. Например, понимать разговорную природу таких 
лексических единиц, как «мозги», «агашки», «айтишники», «замутил» и др., таких 
грамматических форм, как «самруки», «байтереки», «таразов», «семсков» и т.д. (текст №2). 
Необходимо также понимать целесообразность использования таких языковых единиц, как 
«худенькие плечи», «отожмешь бизнес», «впихнешь в программу» и др., их роль в создании 
тональности текста.  

Надо признать, что изучение языка и стиля массовых коммуникаций в современных 
условиях – задача не из легких. Стилистические границы размыты, современные 
медиатексты используют все возможности общенародного языка - запретов и ограничений в 
этом плане практически не существует. Студентам необходимо дать почувствовать 

http://www.ratel.kz/
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стилистическую силу языковых единиц, помочь воспитать вкус и выработать свой стиль 
речи.  

В рамках «Стилистики и редактирования» продолжается изучение практической 
стилистики и функциональных стилей в прикладном аспекте. Материалом для 
редактирования также являются рекламные и медиатексты. Например, 1)«Доместос» 
превосходно отбеливает и убивает микробов! 2) Новая «Школа искусств» открыла свои 
двери для детей, проживающих в Жуалынском районе. Здесь юные таланты будут обучаться 
хореографии, игре на домбре, изобразительному искусству и танцам. Ранее в центре 
действовал только музыкальный кружок, где обучались дети от 6 до 16 лет. Сейчас же 
обучается 361 ученик из 20-ти разных национальностей. Кроме того, в центре есть свой 
ансамбль народной песни «Сұлусаз», состоящий из 11-ти учителей. В целом, здесь будут 
работать 20 преподавателей, шестеро из них – молодые специалисты. В этом году коллектив 
планирует открыть ещё несколько дополнительных художественных кружков (Тараз, ИА 
ZhambylNews); 3) Продолжается рабочий визит акима Жамбылской области Карима 
Кокрекбаева в провинции Шэньси Китайской Народной Республики. В ходе рабочей поездки 
были подписаны меморандумы, в частности, обсуждены вопросы развития сотрудничества в 
сфере образования. B настоящее время в Китае получают образование 8 жамбылских 
студентов, в текущем году планируется отправить на обучение еще 12. Планируется, что 
Таразский инновационно-педагогический университет будет тесно сотрудничать с 
педагогическим университетом провинции Шэньси в этом направлении. В частности, в 
текущем году планируется совместное проведение научной конференции «Великий 
Шелковый Путь». Кроме того, ожидается, что на базе жамбылского ТИГУ заработает 
институт Конфуция. (Тараз, ИА ZhambylNews). 

Бросается в глаза небрежность – смысловая, языковая, стилистическая, - с которой 
авторы создают медиатексты. Тексты №2 и №3 информативно и лексически недостаточны, 
изобилуют повторами, фактическими, логическими ошибками и т.д. Редактированию 
подобного небольшого по объему, но насыщенного ошибками медиатекста, можно посвятить 
целое занятие.  

3. «Риторика для журналистов». По мнению З.С.Смелковой, Ассуировой Л.В. и др., 
«именно ритоорика предлагает простую и убедительную форму личностного проявления 
человека в Слове: этос, логос, пафос. Слово журналиста должно утверждать нравственные 
идеалы (этос), должно быть разумным (логос) и … эмоционально воздействовать на адресата 
(пафос)» /1, 3/. К сожалению, скудный словарный запас и отсутствие практики устной речи 
не позволяют студентам-журналистам правильно и выразительно говорить. Перед 
студентами стоит задача овладеть основными понятиями и приемами риторики, уметь 
использовать их в профессиональной деятельности.  

Жанрово-стилистический анализ медиатекстов дополняется риторическим анализом. 
Модель риторического анализа текста включает следующие компоненты: материал, тип 
зачина, характеристика введения, модель изложения, аргументация, выбранные виды 
аргументов, тип заключения, лингвистическая характеристика речи.  

Последовательно выполняя все шаги, предусмотренные риторическим каноном, 
студенты приходят к этапу элокуции – языкового оформления содержания. В журналистике 
это необходимо делать с учетом жанра. Материалом, с которыми работают студенты, 
являются речи политиков, теледебаты, интервью и т.д. Параллельно студенты получают 
задания: создать мини-речь (хрию) на заданную или выбранную тему, построить диалог, 
дискуссию, написать аналитическую статью с использованием риторических приемов и т.д. 

Современные студенты-журналисты ориентированы на технологии создания 
телевизионного или какого-либо другого продукта. На телевидении и в Интернете текст как 
результат журналистского творчества отходит на второй план, что и порождает 
произведения, подобные приведенным выше. В процессе изучения названных дисциплин 
необходима, на наш взгляд, интенсивная практическая работа с так называемыми 
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«отрицательными» текстами, способствующая формированию орфографической и 
пунктуационной грамотности, вырабатывающая стилистическое чутье и умение правильно 
строить текст. Знание того, как не надо писать и говорить, и, самое главное, умение 
квалифицировать чужие ошибки, на наш взгляд, способствует более эффективному 
обучению будущих журналистов. 
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The main methods of teaching, aimed at teaching Russian as a non-native in a medical 
college, are considered in the article. The text of the article examines the methods and primes that 
the teacher uses in Russian classes in foreign groups to develop communication and reduce fear of 
communication in a non-native language. The classification of the methods used is presented: 
autistic, global and simulative. Each of the methods is appropriate to use depending on the 
objectives of the lesson. 

 The author focuses on the methods of teaching the Russian language, which contribute to 
the development of communication skills of foreign students studying in a medical college. 
Particular attention is paid to the reproduction of everyday situations in the course of the lesson in 
order to consolidate the lexical skills of foreign students and to introduce them to the Kazakh 
culture. Actively used Russian proverbs, sayings and phraseological units that have a relationship to 
medicine. 

Ключевые слова: students-foreigners, method, the Russian language, cognitive 
competence  

 
Русский язык в медицинском вузе является вспомогательным средством овладения 

специальностью для студентов-иностранцев. Современную методику преподавания русского 
языка как неродного, чужого характеризуется акселерация, т.е. ускорение темпов обучения, 
стремление к большой оптимизация, интенсификации учебного процесса. 

В современной методике основным объектом контроля считается уровень владения 
коммуникативной компетенцией. При этом следует ориентироваться не на абсолютную, а на 
относительную правильность речи (т.е. умение адекватно выражать мысли в заданной 
речевой ситуации), а также относительную правильность пользования средствами языка при 
построении высказывания.  

Для развития коммуникационных навыков студентов-иностранцев, улучшения качества 
устной речи целесообразно использовать коллективную форму работы. Главным 
достоинством такого вида работы заключается в том, что коллективная работа способствует 
развитию разговорной речи студентов, учит командной работе, помогает побороть страх 
перед устными ответами, так как хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить 
ошибку. Кроме того, коллективная работа позволяет разыграть диалоги, сценки, основанные 
на событиях реальной жизни, когда участникам коммуникации необходимо спросить что-то 
или попросить. Благодаря коллективной форме работы значительно пополняется словарный 
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запас студентов, они запоминают новые фразы и синтаксические конструкции русского 
языка, которые они смогут использовать в речи.  

Образовательный процесс должен стать ведущим фактором формирования устойчивого 
интереса иностранных студентов к русскому языку и процессу учебы, развития потребности 
обучающихся этот интерес удовлетворить и создания условий, которые способствуют 
активизации мотивационной сферы, успешного овладения умением учиться в творческом 
режиме. 

Такой переход обучения требует внедрения новых технологий обучения, более 
эффективных имитирующих условия страны изучаемого языка. К таким технологиям можно 
отнести активные методы: аутентичный метод, проектную технологию, синквейн. Обучение 
на местности, метод глобальной симуляции. 

Аутичный метод обучения - это формирование коммуникативных умений в ситуациях 
общения, связанных с пребыванием иностранца в стране изучаемого языка. Ситуации имеют 
две «функциональные нагрузки»:  

1. Отбор и предъявление языкового материала;  
2. Организация тренировочной деятельности студента.  
В преподавании русского языка целесообразно включать в обучение проектная 

технология. Ее основой является коллективная, групповая или индивидуальная работа над 
решением практических задач. Для их решения студенты должны обладать рядом навыков и 
умений:  

‒ интеллектуальные умения подразумевают наличие навыков работы с информацией и 
текстом, навыки поиска и анализа полученной информации, обобщение информации и 
подведение итогов, формулирование выводов; 

‒ коммуникативные умения: дискутировать и принимать участие в дебатах, строить 
диалог, защищать свою точку зрения; 

‒ творческие умения: умения самостоятельно принимать решения, способность 
прогнозировать последствия принятого решения или совершенного поступка. 

Использование проектного метода обучения стимулирует студентов к 
самостоятельному изучению источников информации, их анализа, к обобщению собранной 
информации. После подготовки они представляют результаты своей поисковой работы. 
Именно благодаря превалированию самостоятельной работы студенты могут применять 
имеющиеся знания и навыки на практике, видят взаимосвязь между темами, понимают для 
чего им та или иная информация. Также проектное обучение способствует укреплению 
коллектива, развивает чувство ответственности перед коллективом, так как каждый отвечает 
за свою часть работы, но оценивают всю группу. Опыт показал, что работа над проектом 
дает возможность проявлять себя даже слабым и зачастую пассивным в процессе обучения 
[2]. 

Одним из самых интересных и творческих заданий является «Синквейн». Оно 
представляет собой стихотворение, состоящее из 5 строк. Отличительной чертой синквейна 
является анализ предоставленной информации, ее резюмирование. Правила написания 
синквейнов: 

• Первая строчка представляет собой название темы, состоящее из одного слова.  
• Во второй строчке используются два прилагательных для описания названной темы. 
• Третья строчка представляет собой описание действия в рамках этой темы с 

использованием трех глаголов. 
• Четвертая строчка является фразой из четырех слов, которая характеризует 

отношение студента к изучаемой теме. 
• Пятая строчка состоит из одного слова – ключевого понятия темы [3]. 
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Общеизвестно, что сфера учебного общения отличается тем, что в ней преследуются 
цели наиболее точного, логического, однозначного выражения мысли, а это невозможно без 
терминологии в медицинском вузе. Объяснение терминологии веду описательным или 
переводным путем, контекстуальной догадкой, общеязыковыми свойствами, употребляя 
синонимию антонимию: (рентгеноскопия-просвечивание) резекция –удаление, травма-рана, 
повреждение; желтуха-гепатит, болезнь Боткина, релаксия –расслабление. 

На занятиях проводятся различные ситуации, в которых студент-иностранец, 
приехавший в страну впервые, их переживает, и все они обязательно связаны с 
деятельностью обучаемого, например: «В магазине», «Разговор по телефону», «В 
библиотеке» и т.д. На современном этапе самым эффективным методом в формировании 
коммуникативного умения является метод глобальной симуляции в профессиональной 
сфере. Метод глобальной симуляции является ролевой игрой. Поэтому на занятиях 
преподавателями используются различные ролевые игры «На улице», «В магазине», 
«Аптека», «Музей». 

Интересно проходят и активизируют учебный процесс в работе со студентами- 
иностранцами ситуативные упражнения, типа «Врач и больной», «На приеме у врача», где 
даются жалобы студентов и консультации врача. 

Такая работа систематизирует специальную и языковую информацию, активизирует 
имеющиеся знания и направляет их на выработку разговорных навыков. Ситуативные игры 
позволяют имитировать условия будущей деятельности врача. Игровой момент на занятиях 
по русскому языку позволяет активизировать внимание иностранцев, вовлечь в учебный 
процесс всю группу, развивает аналитическую способности. При изучении лексической 
темы: «Здоровый образ жизни», кроме учебных текстов, вводим, знакомим студентов-
иностранцев с сокровищницей русского языка- пословицами и поговорками о здоровье, типа 
«Физкультура и труд здоровье несут», «Куда редко заходит солнце, туда часто приходит 
врач», «Человек от лени стареет, а от работы здоровеет», «В здоровом теле-здоровый дух». 

Таким образом, преподаватель при обучении русскому языку должен сознавать, что он 
не только обучает иностранцев языку как средству общения, но и знакомит их с характером, 
культурой и жизнью людей Казахстана, а это значит, что он способствует взаимопониманию 
между народами укреплению мира во всем мире. 
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The article deals with the types of dialogue and pragmatic features of the dialogue. The article 
also deals with the classification of domestic and foreign scientists. Dialogue is not only a language 
form, but also a diversity of human action. People at the time of communication adhere to the rules 
of communication in accordance with the general principles of society. In dialogue of people 
dialogue plays a big role, and is an important type of communication. Today, the informative side 
plays an important role in communication. Informative dialogue develops in the course of 
communication. In everyday use, the role of informative dialogue is broad. The article gives 
examples, and analyzes the types of dialogue. The article also talks about the formation and 
development of a pragmatic direction in linguistics. 

Key words: dialogue, monologue, informational dialogue, colloquial speech, words of 
characters 

 
Қазақ тіл білімі ғылымында жалпы ауызекі сөйлеу тілі және оның диалогтегі көрінісі, 

олардың тілдік сипаттары мен түрлері бірқатар зерттеулердің нысаны болғанмен ақпараттық 
диалог және оның стильдік ерекшеліктері осы күнге дейін бір ғылыми концепция 
тұрғысынан арнайы зерттелген емес.  

Диалог теориясының негізін жалпы тіл білімінде Ш. Балли, Л.В.Щерба, 
Л.П.Якубинский, Е.Д.Поливанов, В.Н.Волошинов, В.В.Виноградов, М.И.Бахтин, 
Ю.В.Рождественский т.б. сынды лингвистердің қалағаны белгілі. Ал, қазақ тіл білімінде 
диалог мәселесін алғаш рет қазақ тілтанымының негізін салушылар А.Байтұрсынұлы мен 
Қ.Жұбанов көтерген болатын. 

Диалогке тән «сөз» түріндегі белгілер әр түрлі қырынан алып қарастырылады. 
Диалогті құрастырушы компоненттер ретінде оларды орналасу қызметіне қарай бірнеше 
түрлерге бөлуге болады. Бұл бірліктер диалогтің құрылымдық-мазмұндық аспектісі 
тұрғысынан бағаланады.  

Диалог сөзігректің «діа1оgos» сөзінен пайда болған. Оның мағынасы – жалпы 
сөйлесу. Тілде ол екі не одан көп адамдардың кезектесіп сөйлесу формасын білдіретін 
термин ретінде қолданылады.Диалог –екі немесе бірнеше қатысушылардың бірігіп, бір 
тақырып төңірегінде пікірлесуі. Демек, диалог арқылы адамдар бір бірімен тығыз қарым-
қатынас құрып, рухани, мәдени байланыс орнатып, күнделікті тіршілігінен хабардар болады, 
қоғамдағы өз орнын тауып, бағыт – бағдарын анықтайды.  

Диалог ауызекі сөйлеу тілінде де,көркем әдебиет шығармаларында да көптеп 
кездеседі. Алайда бұл диалогтің екі түріндеде елеулі айырмашылық барын ескерген 
жөн.Бірінші жағдайда қарым -қатынасқа түсушілер сөздің орын тәртібін, сөйлемнің белгілі 
бір құрылымдарын,сөз тазалығын сақтамай сөйлесе береді, ал көркем шығарма мәтініндегі 
диалогте автор мен кейіпкерлердің үлкен толғанысы арқылы көркем ой негізімен ұштасып 
жатады.Роман жанрын зерттеуші М.Бахтин айтқандай: «Шындықты іздеудің диалогтік әдісі 
дайын шындыққа ие болғысы келетін нақты монолизмге, сонымен қатар, қандайда бір 
шындықты білеміз деп ойлаған адамдардың сенімділігіне де қарсы қойылады. Шындық жеке 
адам басында туындамайды және болмайды, ол шындықты іздеуші адамдар арасында 
олардың диалогтік сөйлесуі кезінде туындайды» [1, 26 б]. 
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Диалогті зерттеу бүгінгі таңдағы коммуникативті лингвистиканың негізгі 
нысанындарының бірі болып тұр. Жалпы диалогке қатысты еңбектерді топтастырақ, 
зерттеулердің негізінен үш бағытта қарастырылғанын байқауға болады:  

 диалог пен монологты салыстыру;  
 ауызша диалог пен көркем диалогты салыстыру;  
 белгілі бір автор шығармасындағы диалогтің сипаты.  
Осы үш түрлі бағытта жүргізілген зерттеулер негізінде диалог жан-жақты ашылып, 

оның өзіндік прагмалингвистикалық ерекшеліктері айқындалды. 
Диалог пен монологті салыстырғанда Г.Винокур, Л.В.Щерба, Л.П.Якубинский, 

В.В.Виноградов еңбектеріндегі диалог пен монологтің айырмашылығы, олардың өзіндік 
сипаттамасы туралы айтылған мәселелердің түйінін қысқаша былай тұжырымдауға 
болады.  

 Диалог пен монолог – сөйлеудің (речь) формалары. Диалогтегі пікірлер бірінен-
бірі туындап жатады. 

 Диалогтегі сөйлеу басқа біреулердің, екінші бір сөйлеушінің пікірлеріне 
тәуелді.Монологта мұндай тәуелділік жоқ.  

 Диалог пен монолог құрылысының әр басқа болуымен де айрықшаланады. Яғни, 
диалогке күрделі құрмалас сөйлемдер тән емес, керісінше ол монологқа тән.  

Кез-келген құбылысты қарама-қарсы нысанымен салыстырғанда ғана оның сипаты 
ашыла түсетіні белгілі. Демек, диалогті монологпен, ауызша диалогпен салыстыру 
нәтижесінде ғалымдар оны әр қырынан танып, талдау жасауда нақты ғылыми нәтижелерге 
қол жеткізді. 

Ал екінші бағатқа келсек, көркем шығармадағы кейіпкер сөзі ауызекі сөйлеу тіліне 
жақын.Диалогтің құрылымында қысқа мазмұнның болуымен қатар, ойдың нақтылығы 
бар.Сондай-ақ, эллипсис, жай және толымсыз сөйлемдер, эмоционалды-экспрессивті 
сөздер, жалпы ауызша сөйлеу тілінің синтаксистік құрылымы тән. Солай бола тұрса да, 
бұл тілдік категорияларды тең дәрежеде қарастырмау керек. Диалог ауызша сөйлеу тіліне 
жақын дегенімізбен, көркем диалогтің өзіндік ерекшеліктері бар. Көркем диалог – 
жазушы қаламымен өңделген, автор идеясына бағынатын өзіндік бояуы бар тілдік өрнек. 
Көркем диалогтің түрлі жағдаятқа қарай сөйлеу барысындағы диалогпен арақатынасы, 
оның өзіне тән ерекшеліктері бар екенін Р.А.Будагов былайша анықтайды: 
«Художественный диалог должен иметь определенную протяженность вовсе не 
объязательную для диалога в жизни; художественный диалог заранее обдумывается его 
создателем, чего нет в спонтанной речи; художественный диалог развивает действие, все 
его элементы тесно связаны и взаимосвязаны, что не объязательно для диалога в жизни; 
диалог в художественном тексте подчинен правилам времени, ритма и темпа, вне которых 
не существует художественный текст» [2,212 б]. 

Үшінші бағыт – диалогқа жеке шығармашылық тұрғысынан келу – қазірде кең 
жайылған зерттеу түрі. Бұл бағыттағы зерттеулерде жеке автор шығармаларындағы 
диалогтың түрі, қызметі, ерекшеліктері сараланып, талдау, салыстыру жүргізіледі. Осы 
бағытта диалог кейіпкер бейнесін ашып, оның мінездемесін жасаушы қызметіне ие.Бұл 
ретте қазақ тіл білімі бойынша Е.Жанпейісов, М.Серғалиев, Х.Кәрімов, Б.Шалабаев, 
әдебиетші Б. Майтанов еңбектерін атауға болады. 

М.Серғалиев зерттеулерінде диалогтің аталған қызметі қазақ жазушыларының 
шығармалары негізінде талданып, ашылады. Қаһарманның дүниетанымы, басқа 
кейіпкерлермен қарым-қатынасы, сырт тұлғасы, ортасы, табиғат көріністері сынды 
көптеген шығарманың көркемдік қуатын арттыратын компоненттерді атай келе, ғалым: 
«Қандай туындының да негізгі тірегі, басты арқауы адам екені ежелден белгілі.Сондықтан 
адамның ой-түйсігі, мінез-қылығы, сөзі және солардың арасындағы үйлесімділік, 
сәйкестілік аталған компоненттердің ішіндегі жетекшісі болса керек» деп, диалогтің 
қызметін айрықша белгілейді [3,195 б]. 
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Х.Кәрімов диалогтің «адам образын жасаудағы» қызметін оның басты қызметі 
ретінде қарайды. «Себебі диалог адамдар арасында, өмірде кездесетін сан қилы қарым-
қатынасты бейнелеп, кейіпкерлер репликалары арқылы бір-біріне әсер етіп, адам мінезінің 
нақты түрде, нанымды түрде ашылуына көмектеседі, соның тілдік амалына айналады» 
[4,33]. Сондай-ақ, Х.Кәрімов кейіпкерлердің әңгімеге қатысу барысына қарай диалогтің 
үш түрін бөліп көрсетеді: таза диалог, аралас диалог және көп дауысты диалог [4]. 
Ғалымның түсіндіруінше, екі адамның сөйлесуі таза диалог, әңгімеге басқа кейіпкерлер 
араласып кетсе, яғни кейіпкерлер саны екіден көп болса, аралас диалог, ал егер көп 
кейіпкердің, бір топ адамның сөзі болып келсе, ол көп дауысты диалог деп аталады. 

Орыс тіл білімінде диалог талданып, жете зерттеліп қана қоймай, көркем диалог 
үлгілерінің типологиясы да жасалған. Мысалы, белгілі тілші – ғалым Е.М. Галкин – 
Федорук еңбегінде диалогтың екі түрі аталған: 

1) Диалог – қайшылық (противоречие)  
2) Диалог – жинақтау (синтез)  
Ал, белгілі ғалым А.К. Соловьева еңбектерінде диалогтің мынадай бірнеше түрлері 

берілген: 
1) диалог – тартыс (спор) 
2) диалог – дау (ссора) 
3) диалог – түсінісу, ұғынысу (понимания) 
4) диалог – үндестік (унисон)  
Әдебиетші – ғалым А.В. Чичерин болса, диалогтің басқа типологиясын береді. Ол 

«диалогтің көркем формасы – авторлық ойдың дамуы, күрделі трагедиялық, қарама – 
қарсы көзқарастардың тоғыспауы, шындық болмыстың толық терең біліммен қаруланған 
автор ойының дамуынан шығады» дей келе, диалогтің (Достоевский романы бойынша) 
төрт түрін атап көрсетеді: 

1) диалог – тергеу (допрос) 
2) диалог – сыр (исповедь) 
3) диалог – түсінісу, ұғынысу (понимание) 
4) махаббат диалогі (любовный диалог) 
Ал, неміс философиясында диалогтің екі түрі берілген: 
1) поэтикалық диалог ( образдылық қызметі басым) 
2) прозалық диалог, ол өз ішінен:  
а) теориялық – танымдық (ғылыми,сократтық) 
ә) философиялық ( ауызекі сөйлеу және характерологиялық). 
Ағылшын көркем әдебиетіндегі диалогтердің мағыналық түрлері 

ажыратылмағанмен, шығармадағы диалогтік бірлікке баса назар аударылған. Диалогтің 
тар мағынасында оған тән белгілері көрсетілген: әңгімелесуші кейіпкерлер саны екіден 
кем болмауы керек; сөйлесушілер өзара кезектесіп отыру керек; диалогтің қандай тілде 
өтіп жатқанын қатысушылар түсінуі керек. 

Кейбір зерттеу еңбектерінде диалогтардің түрлері, олардың типологиясы беріліп 
отырады. Әлеуметтік - қызметтік бағыттағы диалог:  

• диалог – тергеу, 
• диалог – ой-талқы, 
• отбасылық – әңгіме диалог,  
• диалог – мінездеме;  
Ал жанрлық тұрғыда комикалық диалог, трагедиялық диалог және т.б. болып 

бөлінеді. Белгілі ағылшын ғалымы С.Беркнер құрылымдық және семантикалық жоспарда 
диалогтік бірлікке баса назар аударған.  

Қазіргі тіл білімінде қарым-қатынас қызметі жеке бірліктер түрінде емес, өзара хабар 
алысатын саналы әрекет түрінде жүзеге асатындығы нақтыланып келеді. Тұлға аралық 
қатысымның, диалогті қатысымның компоненттері ретінде мыналарды атасақ болады:  
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1) сөйлеуші мен адресат;  
2) сөйлеушінің коммуникативті ниеті, уәжі, қатысым мақсаты;  
3) қатысым өтетін уақыт пен кеңістікке байланысты шынайылық деңгейі;  
4) белгілі бір қоғамдық және статустық рөлі бар коммуниканттардың өзара қарым-

қатынасы;  
5) қатысым жағдаятына сай пресуппозияларды [ 5 ]. 
Осындай нақты деректерді ескере отырып, диалогке тән ең үлкен функция түрі ретінде – ақпарат 

алмасу үдерісін атауымыз қажет. Біріншіден, ақпарат алмасу үдерісі - философиялық концептісі 
тұрғысынан келгенде, адамға тән табиғи белгінің бірі. Екіншіден, ақпараттың қазіргі таңдағы аса зор 
қызметіне байланысты «концепт» деп танылып, ғылым мен өмірдің барлық саласында белсенді 
болуының өзі, оның қаншалықты күрделі де маңызды концепт екендігін дәлелдей түседі. 

«Ақпарат» концепт болғанымен, «диалогтің» прагмастилистикалық аспектісінде хабар 
жеткізудің стиларалық ерекшеліктерін ғана береді. Сондықтан да, диалогтің тұрмыста 
қолданылатын сөйлеу түрлерін және әлеуметтік, этникалық,психологиялық көрсеткіштерін 
басшылыққа ала отырып, қатысым мақсатына қарай Г.Иманғалиева диалогтің 3 түрін атап, 
оның біріне ақпараттық диалогты қосқан [6]:  

а) ақпараттық диалог. Бұған диалог – сұхбат, диалог – тергеу,диалог – хабарлама, 
диалог – түсінісуді жатқызған. 

ә) прагматикалық диалог.Бұл топқа диалог – тартыс,диалог – дау,диалог – ой 
талқы,диалог – өтініш, диалог – ұсынысты топтастырады. 

б) модальдық диалогқа: диалог –үндестік, диалог – жинақтау, диалог – сәлемдесу, 
диалог – қоштасу, т.б.  

Диалог не монолог түріндегі қарым-қатынас күнделікті өмір салтында не арнайы кәсіп 
аясында түрлі құқық пен қызығушылықты, ғылыми, техникалық, саяси және басқа да 
ақпарат түрлерін қабылдау және жеткізу кезінде пайда болады.  

Диалог құрылысының ең қарапайым формасы – сұрақ және жауаптан тұрады. Сұрақ – 
бұл белгілі бір нақты ақпарат негізінде қосымша ақпарат беру талап етілетін рема 
формасындағы жауап үлгісінің алдындағы ойлау формасы – дейді, ресей зерттеушісі Ю.А. 
Петров. Жалпылай алғанда, сұрақ - толықтыруды қажет ететін бөлшек білім. Сұрақ дегеніміз 
– бұл жауап ақпаратының бір бөлігі.  

Дәл осындай негізде ақпараттық диалогтің қарапайым құрылысы төмендегідей 
кескінделеді:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалогтің табиғатының өзі диалогке қатысушылардың бірінің сөзі екіншісінің тиісті 

жауап реакциясының тууына түрткі болатын репликалардың алмасуында ашылады. 
Сұрақ – жауап түрінде берілген мына төмендегі Ж.Аймауытов шығармасынан алынған 

мысалға назар аударайық. Бұл диалогте уақыт шындығы төңкерісшілдер – кедей, 
батырақтардың байларға үстемдік жүргізумен байланысты көрініс табады. Шағын ғана 
әңгімеде бас кейіпкердің жан дүниесіндегі өзгерістер шебер бейнеленген. Мысалы: 

Ақпараттық 
диалог 

Ақпараттық сұрақ 

Ақпараттық жауап 

Тыңдау 
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«Ештеңенің мәнісін әлі жете түсіне алмай отырған Құлтумаға: «Қаладан жолдастар 
келді.Кедейлерді жинап топ құрып жатыр. Орыстың да, қазақтың да байларын өкіртіп,жерін, 
малын кедейге әперіп жатыр.Төңкеріс деген осы» - деп, арнайы келген өкіл тәтпіштеп 
түсіндіреді. Сенерін де, сенбесін де білмей отырған Құлтума: 

- Әй, қойшы! Болмайтын нәрсе ғой. 
- Құдай біледі,рас. Ойнап тұр дейсің бе? 
- Е, байлар оңайлықпен малын, жерін беріп отыра ма? 
- Оңайлықпен беруші ме?! Күшпен тартып әперіп жатыр. 
- Олардың малы баянды бола ма? Ертеңгі күні қайта алып қоймай ма? 
- Атасының басы» [7,177]. 
Кедей-кепшіктердің үстем тап өкілдеріне ашу- ызасы шексіз болғанмен ашынуды 

көрсету де таңсық жағдай емес. Ал тізесі батқан күштілердің алдындағы тасынуды, кек 
қайтаруға ұмтылуды бейнелеу – жаңалық. 

Ж.Аймауытов қолданысындағы диалогтардың психологиялық – эмоционалдық қызметі 
адамдар санасындағы осы өзгерістерді суреттеуде айрықша көзге түседі: 

-Мынауың шын ба? 
- Сен өзің ақымақ екенсің ғой? 
- Бірдемесіне ілініп кетеміз бе? 
- Ой, жүр, қорқақ сорлы. Жүр, барған соң, көрерсің [7,117] 
Жазушы әңгімелерінде диалогты ұтымды келтіруде кейіпкер санасына түскен сәуленің 

нәтижесі арқылы адамның жаңа бір әлеуметтік шындықты тану құбылысын сезім аясымен 
байланыстырып,оның жалпы рухани дүниетанымдық өзгерістерінің сырын ашып көрсетеді. 

Ақпараттық диалогтің «диалог – тергеу», «диалог – сұхбат» сынды түрлері көптеп 
кездеседі. Бұл аталған диалог түрлерінде ақпараттық сұрақ пен жауап аясында 
диалогқақатысушылардың прагматикасы іске асып, орындалатынын аңғаруға 
болады.Мәселен, қазақ киносының алтын қорындағы «Қыз Жібек» фильмінде «диалог – 
тергеу» өз мақсатына жетеді: 

– Қатынжанды екеніңді көрдік, кел енді білек күшін сынап көрейік! 
....... 
– Жарайсың, Төлеш! 
– Ә, солай ма?! 
– Жігіт екенсің.... 
– Сіз мана маған қыз алдында қыр көрсете сөйледіңіз ау дейм? 
– Иә, арқаңа батқаны енді білініп келе ме? 
– Жоға да, еркек пен еркек еркекше сөйлесетін шығар деп ойлаушы ем... 
– Мен немене, қатындарша сөйлестім бе? 
– Бет тырнай сөйлеуіңізге қарағанда қатындардан алыс дей алмас ем. 
Ақпараттық диалог қарым-қатынас барысында өрбиді, мазмұны жан-жақтыланады. 

Күнделікті қолданыста ақпараттық диалогтың аясы кең.Тілдік тұлғалар арасында ақпараттық 
диалогтың диалог-түсінісу түрі белең алған. «Диалог – түсінісу» барысында коммуникацияға 
түсушілер ақпарат алмаса отырып, сол диалог арқылы көздеген мақсат орындалады. 
Ақпараттық диалогтің бұл қолданысын төмендегі диалог аша түседі: 

– Жібекжан, арамызда жатқан мынау зербелдікке қарағанда... 
– Екеуміз асау Ақжайықтың екі жақ жағасында тұрғандай көрінеміз бе? 
– Иә. Екі жақ жағасында тұрғандаймыз. Даусымыз да жетед, үніміз де қосылар, әттең су 

терең, дүлей толқындар алай-дүлей, өткел жоқ. 
– Өткелсіз судан құлаштай сермеп жүзіп өт демейтін бе ед? 
– Деуіне депті ау, бірақ сол дүлейді сен де біліп қойшы! Әкем мені сенің еліңмен 

достасуға жіберген жоқ, шауып әкелуге жұмсаған. 
– Онда сенің ел шабатын жасағың қайда? Жасырғаның ба, қалай? 
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– Мана төбе басында естідің бе, жоқ па, мен бейбақтың арманы жауластыру емес, 
елдестіру. Жасағымды жолдан қайтарып жібердім.( Қыз Жібек фильмінен үзінді...) 

Диалог қос бағыттағы коммуникативті үдеріс, диалогтің әр қатысушысы субьект және 
сол мезетте диалог әрекетінде объектісі де болып табылады. Диалогтің басты белгісі 
сөйлеуші мен тыңдаушы кезегі ауысып отырады. Сондықтан қарым-қатынас барысында 
ақпараттық диалог алдыңғы орынға шығады. Атақты жазушы Антуан Сент Экзюпери 
айтқандай: «...қарым-қатынас адам баласына тиесілі дәулеттің бірі болып саналады». Ал 
қарым-қатынас мәселесі диалогқа келіп тірелетіні анық. 

Қорыта келгенде, қазақ тіл біліміндегі диалог мәселесі әдебиеттану ғылымындағыдай 
жете зерттелмеген. Диалогке арналған құнды теориялық зерттеулер тіл білімінде аздық етеді. 
Ауызекі сөйлеу тілі мен көркем шығармадағы диалог мәселесі ғылыми зерттеу еңбектерге 
нысана боларлық күрделі әлем. Қазіргі ғаламтордың үздіксіз дамуы мен қолданылу аясының 
кеңеюі оны бүгінде ғылым әлеміндегі ғылым мен білім ақпаратын жеткізуші тасымалдаушы 
ең үлкен құрал дәрежесіне көтеріп отыр. Бұл ретте әлеуметтік желілердің түрлі формасында 
ақпарат алмасудың диалогтік сипаты тіл білімінде зерттеуді қажет ететін мәселе. Мұндай 
лингвистикалық зерттеу болашақтың ісі. 
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Оn the basis of these points of view the scientist G.Pralieva told on the types of psychologism 
in the literature as dynamic, analytical, sincretic type. "Psychologism means the research of the 
people from the dynamic and analytical principles. Аnalytical principle like inner monologue, inner 
dialogue, deepnes of mind, the opposition of action and manner, dreaming, wandering, 
unconsciousness and etc. which are considered as the artistic methods of deeply describing the 
spiritual world and at the same time the dynamic principle means namely the outer psychological 
phenomenon such as hint, hinting, love, beiverbal manners, constitution, but the dynamical 
principle means namely the outer psychological phenomenon" (13, 177). On the basis of the given 
principles the means of psychological description are classified into the following groups:  

«First– the right type of psychological description, it means to know the protagonist’s inner 
life from the artistic world, i.e. to make a psychological analysis through inner words, types of 
replicas, self observation, imagination, inner monologue, rememebrance and dreaming and etc.  

Second – giving meanings to the beiverbal signs - psychological manners in describing the 
psychology –, it means to use its other types. 

Third – author’s psychological narration using these two ways» (13,11). 
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The writer used different ways of psychological description of the spiritual world of the 
unique protagonists.  

Key words: writer, creative activities, psycologism, character, theme, detail 
 
Жоқтан бардың пайда болмайтыны сияқты, көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы 

өзінен-өзі келе қалмасы анық. Бұл бір кезде жазушыны толғантып, толқытқан әлеуметтік не 
болмаса өмірден көрген оқиғаның арада біраз уақыт өткенде, жаңа мазмұнмен, мол 
тәжірибемен толығып барып суреткердің санасында қайта жаңғырады. Яғни, жазушыға 
қоғамдық өмір, сол қоғамдық өмірдің ыстық-суығын көрген өз тәжірибесі көркем шығарма т 
удыруы мүмкін. Бұл хақында белгілі ғалым Р.Нұрғали: "жазушының обьектіге келуі оның 
өмірлік жолымен, өз пешенесіне жазылған тағдырымен сабақтас дейді" – дейді [1.Б.144]. 

Өткен оқиғаларды әңгімелейтін шығарманың құндылығы да, өміршеңдігі де тарихи 
шындықтан, тарихи оқиғалардан алшақ кетпеуінде десек, Б.Момышұлы да өзі өмір сүрген 
дәуірді шыншыл суреттеп, бастан өткен-кеткенін ой елегінен өткізіп, өткен өмір сыйлаған 
қуанышты, қиындықтарды жазды. Осы ретте ұлы суреткер Ф.М.Достоевскийдің: " И 
запомните мой завет: никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Жизнь куда богаче 
всех наших выдумок! Никакие воображения придуманное вами не стоит того, что дает 
иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь!" – деген көреген пікірі еске түседі [3.Б.367]. 
Шындығында материалды өмірден алу дегеніңіздің өзі оңай шаруа емес. Көрген-білген өмір 
құбылысына құл болып қалмай, оны типтендіріп, таразылап өнерлік құбылысқа айналдыру 
кез-келген суреткерден айрықша шеберлікті қажет етеді. 

"Суреткер – белгілі дәуір перзенті. Оның шығармашылығы сол өмірдің сәулесі, 
көрінісі. Сондықтан жазушы шығармалары өз дәуірінің әлеуметтік тіршілігінен, 
арпалысынан оқшау болуы мүмкін емес" [4.Б.109] деген белгілі қағидаға сүйенсек, 
Б.Момышұлы да бұл шығармасында өз балалық шағы, өзі көрген оқиғалар арқылы жалпы 
сол тұстағы әлеуметтік кезеңді, қоғамдық өмірді суреттеу мәселелерін басты міндет етіп 
қойды. Автор бұл талабын сәтті орындап та шықты. Қаламгер өзінің ес біле бастаған кезінен 
мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі бастан кешкендерін, ойға түйгендерін еркін 
әңгімелеп шыққан.  

"Повесте шиыршық атқан сюжет жоқ. Бар әңгіме бір семьяның тағдырын, 10-15 жыл 
ішіндегі бастан кешірген өмір құбылыстарын баяндайды. Сондықтан шығарманың 
тартымдылық себебін автордың әлгі айтқан суреткерлік қабілетінен, әңгімешілдік 
шеберлігінен, ағынан жарылып, ақтарыла адал сөйлейтін адамгершілік сарынын табамыз", – 
дейді белгілі сыншы М. Қаратаев [5]. 

Расында да, сәби Бауыржанның санасында бұлдырлап қана дағы немесе кейінгі 
куәгерлер естеліктерімен толықтырылған айқын суреттер жеке композициялық 
құрылымдары бойынша новеллалық желілер саналады да, көптеген ортақ философиялық-
эстетикалық факторлар тұрғысынан тұтас шығарманың берік арқауын түзеді. Қаламгердің 
өмір құбылыстарын іріктеп, типтік жағдайларды көре білуі, болған оқиғаларды тартымды 
детальдармен ұтқыр бейнелеуі, жоғарыда айтылғандай Б. Момышұлының дара тұлғасындағы 
биік азаматтық қасиеттер нәтижесінде шығарманың ой- мазмұн толымдылығын артыра 
түскен. Мұндай ерекшелік-жазушының барлық көркем туындыларына тән, айнымас белгі. 

Шығармада елдегі әлеуметтік өзгерістер бір отбасының тағдырына байланысты 
көрсетіледі. Автор өз жанүясына байланысты алуан оқиғаларды суреттей отырып, Қазан 
төңкерісінің қарсаңы мен алғашқы жылдарындағы қазақ ауылы бастан кешірген тарихи-
әлеуметтік жағдайларды жинақтай көрсетеді. Бұл повесть дәуірді, тарихты бала көзімен 
бағалау. Шығарма сюжеті, ондағы образдар әлемі кейбір шығармалардағы сияқты тек 
жазушы қиялынан ғана туындай салмаған. Жазушы шығармаға қатысты сюжеттерді тікелей 
өзінің басынан кешірген оқиғаларынан алады. Яғни, өмірлік шындықтың жазушы қиялы 
арқылы көркемдік шындыққа айналғанын көреміз. Туындының көркемдіктің биік 
тұрғысынан көрінуі де сондықтан. Өмірдегі оқиғаның көркем өнерге, өмірдегі "ет пен 
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сүйектен жаралған" қарапайым адамның қайталанбас көркем образға айналуы – суреткер 
тегеуріні, суреткер дарыны, суреткер білімін қажет ететін, соның бәрінен бас құрайтын 
суреткерлік шеберлікті тілейтін құбылыс дейтін болсақ, жазушы шеберлігінің кепілі болып 
есептелетін тұлға мен түптұлға арақатынасын салмақтау – өз алдына үлкен зерттеуге лайық 
деп есептейміз. Көрнекті жазушы Ш.Айтматов:"Кейіпкерлерім өзінің автономиялық 
дербестігін сақтай тұра, менің балалық шағымның әсерінен жаралады", – деген екен. Бұл сөз 
Б.Момышұлына да арналып айтылғандай. Жазушы шығармаларындағы образдардың 
бірқатарында өмірбаяндық сипат болғанмен, олардың көркемдік заңдарын сақтап 
жасалғанын тағы да қайталап айта кеткіміз келеді.  

"Қайран, балалық-ай десеңші! Алыста қалған арайлы адал таңдарым менің! Онда мен 
кіп-кішкентай сәби едім. Ал айнала таулар да, үйлер де, қойтастар да, жылқылар да бәрі-бәрі 
үлкен болатын. Адамдардың бәрі "айналайыннан" сөзі жоқ, кілең мейірімді адамдар болып 
көрінетін... қария кісілердің сақалынан қасиет-қадір белгісі көрініп тұрар еді маған. Ер мінез 
жігіттердің кесек тұлғаларынан, шашбаулар салбыраған қыз-келіншектердің жүріс-
тұрысынан мен азаматтың асқақ сұлулығын түйсіксіз байқағандай боламын. Солардың бәрі 
мені аймалап, сүю үшін жаратылған сияқты сезілуші еді". 

Жазушы шеберлігінің бір парасы – қандай бір қиын кез, таршылық зман суреттері 
болса да тек трагедиялық емес, юморлық бояудың молдығымен ерекшелеуінде дер едік. 
"...смех не только глубоко задевает чувство человека, но и формирует, воспитывает его" 
[6.Б.119] – деп белгілі әдебиет зерттеушісі Ю.Борев айтқандай, Б.Момышұлы күлкімен 
әшкерелеудің тиімділігін ескерген деп айта аламыз. Оның шығармаларында көркемдік әдіс, 
көркемдік жүйе арасында юморға аса маңызды орын беріледі. "Юмор – сезгірлік, 
ақылдылық, тапқырлықтың ғана белгісі емес, төстабан күрескерліктің, қайсарлық пен 
жігердің, төзімділіктің символы. Юмор – өмір" (7,182) дейтін болсақ, Б.Момышұлы юморы 
әрдайым осы шындықты қуаттап отырады.  

"Образға бірінші тән қасиет – ұлттық ерекшелік, ұлттық бояу болса (8,36) болса, бұл 
шығармадағы кейіпкерлердің сөйлеу мәнерінен, юморынан, жалпы рух-болмысынан қазақ 
халқына, оның дәстүр-салты, ұждандық дағды-машықтарына, характеріне тән айшықты 
бедерлер толық танылады. Зерттеуші М.Ыбырайұлы "Халықтық мінез хақында" атты 
мақаласында: "Қазақ халқының ұлттық мінезі өзінің өмір кешкен кең байтақ далалық, 
қырлық фонында қалыптасты.Сондықтан қазақ халқына тән негізгі белгілер: кеңпейілділік, 
жомарттық, салғырттық, қонақжайлық, көпшілдік, жайбасарлық, кешірімділік, еріншектік, 
бауырмалдық, намысқойлық, төзімділік т.б." деп анықтама береді [9]. Повестегі 
кейіпкерлердің бойынан аталмыш қасиеттердің барлығын кездестіреміз.  

Б.Момышұлы кейіпкер ой-толғанысы арқылы басқа адамдарға мінездеме беру 
шеберлігін "Ұшқан ұя" повесінде айқын аңғартады. Шығармада әртүрлі характер, әралуан 
кейіпкерлер бар. Жазушы солардың барлығын бас-басына арнайы суреттеп жатпайды, бас 
кейіпкер көзқарасымен береді. Кейіпкердің тікелей сезім толқындарын көрсетуімен оның 
адамдар жайлы көзқарасын, олармен қарым-қатынасын нанымды жеткізеді. Повестегі бала 
Бауыржанның өз тарапынан айтылған ойлары осы пікірді дәлелдей түседі. 
Автобиографиялық қаһарманның жан тазалығы, албырт қиялшылдығы, қайтпас сенім 
жалыны ішкі сөздер ағымы арқылы мол танылады.  

Көп тұрғыластарына қарағанда көзі қарақты, табан ақы, маңдай теріне сүйенген, әділ, 
турашыл, біртоға мінезді әкесі Момыш пен қызба, ұрыншақ, әйтсе де намысқой, бауырмал, 
ізетті Момынқұл көкесі, әсіресе, өр мінез, өткір, мейірімі шексіз, әңгіме, ертегісі көңіл 
ерітетін, сәби санаға ізгілік, адалдық нұрын құятын ақылды әжесіне қатысты беттер жазушы 
тарапынан шынайы лиризм, айшықты психологиялық штрихтармен нанымды бейнеленеді. 
Ақкөңіл, қолы ашық нағашысы Серкебай, әкесінің еркін қылықты апасы Айшаға қатысты 
ұлттық характер ұшқындарын аңғарталық юмор астарларында керемет сезімталдыққа қоса 
ыстық сүйіспеншілік табы бар.  
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Б.Момышұлының жазушылық шеберлігі – повестегі оқиғалардың үйлесімді 
қиыстырылуынан, тілінің көркемдігінен, кейіпкерлерінің психологиясының терең 
білгірлікпен сипаттауынан т.б. қасиеттерінен аңғарылады. Повестегі арнайы тоқталуға лайық 
көптеген психологиялық детальдар хас шебердің қолынан шығар кестеге тән суреттер екені 
анық. Енді жазушы шеберлігінің кепілі болып есептелетін кейіпкер психологиясының қалай 
ашылғанына, психологизм және оның бейнелеу құралдарының Б.Момышұлы 
шығармаларында қалай көрініс тапқанына шын мәніндегі сөз зергерінің өзіндік қолтаңбасы 
кеңірек танылған біз сөз етіп отырған туындысын негізге ала отырып, ой қозғап көрейік.  

Бүгінгі таңда психологизм, оның қаламгер шығармашылығындағы көрінісі, көркем 
шығармаға психологиялық талдау жасау әдебиеттану ғылымындағы өзекті мәселелердің 
біріне айналып отыр. Көркем шығармадағы психологизмнің табиғатын ашатын 
психологиялық талдаудың түрлері өте көп. Бұл туралы белгілі әдебиетші Л.Гинзбург «О 
психологической прозе» атты монографиясында: «Психологиялық талдау тәсілдері сан 
алуан. Атап айтсақ, автордың өз толғаныстары немесе кейіпкердің өз-өзін талдауы, рухани 
әлемді бейнелеудің жанама тәсілдері-бейвербалды ишараттар, сыртқы қимыл-көріністері т.б. 
бәрі автордың аналитикалық талдауы арқылы беріледі» [10.Б.330], – дейді. 

   Әлемдік әдебиеттану ғылымында қалыптасқан осындай психологиялық бейнелеу 
тәсілдерін көрнекті ғалым А.Байтұрсынов «әуезелеушінің болған уақиғаны ішкергі, 
тысқарғы түрде айтуы болады» [11.Б.122] деп саралаған. Көркем прозадағы психологизм 
мәселелеріне профессор Б.Майтанов та ғылыми талдау жасайды [12]. 
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This article is devoted to the use of gaming methods in Russian classes in foreign groups in 
higher education. The authors draw attention to the fact that used in the systems of national higher 
education it is necessary to analyze and identify obsolete, weed out them, introduce new, active 
teaching methods. The new principles of professional education in the university should be modern, 
meet the requirements of time and society, help students not only to gain professional skills, but to 
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become an active participant in training. The article deals with the main problems arising during the 
teaching of the Russian language as a foreign language. The authors of the work suggest using 
personal-oriented learning and active, gaming methods to solve the described problems. The 
innovative active methods of teaching described in the article help the university teachers to make 
the education more interesting and accessible, to increase the students' interest. 

Ключевые слова: игровые методы преподавания, студенты иностранцы, активные 
формы обучения, русский язык, высшая школа. 

 
В Республике Казахстан обучается огромное количество иностранных студентов. Как 

правило, это приезжие из Пакистана, Индии, Азербайджана, Южной Кореи и Китая. 
Иностранные студенты испытывают большие трудности при бытовой коммуникации, так как 
не владеют ни казахским, ни русским языком. Главная задача преподавателя высшей школы 
заключается в максимально быстром обучении студентов азам русского языка, чтобы 
студенты могли осуществлять полноценную бытовую коммуникацию. 

Первоочередной задачей при обучении иностранцев русскому языку является именно 
расширение словарного запаса студентов, обучение строить предложение и выражать свои 
мысли на русском языке. Грамматика и синтаксис изучаются параллельно с лексикой.  

Можно выделить ряд наиболее часто встречающихся проблем при работе со 
студентами-иностранцами на занятиях русского языка. 

Первой проблемой являются сложности, вызванные изучением русского алфавита. Это 
обусловлено тем, что русская фонетика и орфоэпия чужды иностранным студентам и не 
имеют практически ничего общего со звуковым устройством их языка. Следовательно, 
студенты должны запомнить произношение каждой буквы и звука. Сложности вызывают 
твердый и мягкий знак, которые не имеют звука, но обозначают твердость или мягкость 
согласного. Студентам сложно понять роль этих букв. Для решения проблем, возникающих 
при изучении фонетики, преподаватели русского языка при работе в иностранных группах 
должны уделять особое внимание данному аспекту и регулярно проводить фонетические 
зарядки и различные упражнения, включая фонетические диктанты, для тренировки звуков. 
Студентам необходимо научиться различать звуки на слух, т.е. важно поставить 
фонематический слух, поскольку существуют определенные трудности в распознании слова 
по звучанию (например, слова «луг» и «лук» для иностранных студентов звучат одинаково). 

Следующей важной проблемой является обучение письму. Эта проблема объясняется 
тем, что кириллица и письмо студентов, приехавших из Пакистана, Индии, Азербайджана, 
Южной Кореи и Китая, сильно отличаются. Студенты должны освоить новый способ письма 
в сжатые сроки. При этом они должны различать печатный и письменный текст [1]. 

Третьей проблемой является грамматика. При изучении грамматики преподаватели 
должны акцентировать внимание на родовой системе русского языка, склонении 
существительных и спряжении глаголов, особенностях числительных. Дополнительные 
трудности испытывают студенты, запоминая многочисленные исключения из правил. 

Синтаксис современного русского языка представляет для студентов-иностранцев 
большую сложность, так как в предложении нет строго закрепленного места за тем или иным 
его членом, порядок слов свободный. При этом от расположения слов часто зависит смысл 
предложения. Следовательно, важно научить иностранных студентов составлять 
предложение так, чтобы оно в полной мере соответствовало коммуникативной цели, чтобы 
не менялся смысл и логика сказанного. 

Отдельного внимания заслуживает проблема, связанная с изучением лексики. В 
русском языке много многозначных слов, омонимов. Студентам, которые только начали 
изучать язык сложно интерпретировать значения многозначных слов и омонимов. 
Преподаватель русского языка в иностранных группах должен уделять особое внимание 
этому вопросу и разъяснять студентам случаи употребления тех или иных омонимичных 
слов [2]. 
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Для решения вышеописанных проблем при проведении занятий русского языка в 
иностранных группах необходимо внедрять новые методы обучения, постепенно 
отказываясь от устаревших. Наиболее актуальными методами обучения в современной 
образовательной модели в высшей школе являются личностно-ориентированное обучение, 
проблемное обучение. Их эффективность обусловлена тем, что используемые в них методы 
обучения побуждают студентов занять активную позицию и проявлять активность. 
Благодаря такому подходу в педагогическом взаимодействии появляются два активных 
субъекта, что повышает его эффективность [3].  

Личностно-ориентированный подход в обучении в отличие от традиционной методики 
преподавания концентрирует внимание учителя на целостной личности ученика. Согласно 
этой методике учитель должен не просто развивать кругозор и интеллект учеников, но и 
заботиться о развитии эстетического вкуса учащихся, их внутреннего мира, воспитании 
гражданской позиции и т.д. [4]. 

Главной целью личностно-ориентированного образования является создание условий 
для полноценного развития следующих функций индивидуума: 

• умение делать свой выбор и аргументировать его; 
• адекватная оценка своей жизненной позиции; 
• активная жизненная позиция; 
• формирование своего внутреннего мира и мировоззрения; 
• формирование ответственности за принятие своих решений [5]. 
Главное в личностно-ориентированном подходе – учет особенностей личностей 

студентов. Необходимо учитывать возрастные и психологические особенности, 
мировоззрение и моральные принципы. У преподавателя должен быть индивидуальный 
подход к студентам [6]. 

Активные методы обучения внедряют с целью привлечения учащихся к 
самостоятельному обучению и освоению учебного материала. Подобные методы обучения 
способствуют развитию познавательного интереса студентов, повысить интерес к учебному 
процессу. 

Методы активного обучения целесообразно использовать на любом из этапов 
обучения: 

На первом этапе происходит первичное овладение знаниями. Примерами активных 
методов на этом этапе являются проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная 
дискуссия и т.д.  

На втором этапе, который представляет собой контроль знаний или закрепление 
пройденного материала, целесообразно использовать тестирование, опрос и др. 

На третьем этапе осуществляется формирование профессиональных умений, навыков 
на основе знаний и развитие творческих способностей. Здесь актуально применение 
моделированного обучения, педагогических или деловых игр. 

Необходимо разъяснить, что под активными методами обучения понимают активные 
формы работы с элементами игры: проектирование, викторина и т.д. Неигровыми методами 
обучения являются анализ заданных ситуаций, решение ситуационных задач и другие. 

Активные методы обучения помогают студентам сформировать профессиональные 
навыки и умения при выполнении учебных заданий [7]. 

Игровых методов существует огромное множество. Каждый преподаватель может 
адаптировать их под особенности своей группы или хода уроков. Внедрение игровых 
методик повысит качество образовательного процесса, но ими не стоит злоупотреблять, так 
как это может сделать учебный процесс игрой или развлечением. Студенты должны 
понимать, что процесс получения профессионального образования является серьезным, а 
игры – способ закрепления полученной информации, а не основное средство обучения. 

В качестве игровых методов при обучении русскому языку можно использовать метод 
кроссворда, когда преподаватель пишет на доске длинное слово, а студенты должны 
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подобрать слово, содержащее букву из написанного слова. Данное упражнение помогает 
учащимся овладеть письмом, расширить словарь используемых слов, закрепить пройденные 
слова. На начальном этапе студенты могут писать слова любой части речи. Но задание 
можно усложнить. Например, они должны подбирать только существительные или глаголы. 

Когда у студентов-иностранцев будет достаточно накоплен словарный запас, можно 
использовать следующую игровую методику: преподаватель дает студентом большое слово, 
состоящее минимум из 15 букв, желательно, чтобы буквы в пределах заданного слова не 
повторялись или повторялись редко. Студенты должны из букв заданного слова составить 
различные слова. Например, из слова «достопримечательность» иностранные студенты чаще 
всего составляют такие слова как «дом», «нос», «стоп», «лето» и т.д. Данное упражнение 
эффективно применять, когда студенты немного владеют лексикой русского языка. 
Например, после нескольких месяцев обучения в высшей школе. В своей практике мы 
внедряем данный метод на 3-4 месяц обучения. 

Далее достаточно высокие результаты показывает использование приема «Письмо по 
кругу». Представляет собой сочинение на определенную тему по одному предложению. 
Например, время года или мой университет, моя комната, как я провел выходные. Данное 
упражнение развивает воображение, умение быстро и самостоятельно принимать решения, 
перестраиваться и адаптироваться под сложившуюся ситуацию, развивает речь. Также прием 
«письмо по кругу» развивает речь учащихся, делает ее более грамотной, формирует более 
быстрый темп речи, развивает ораторские способности [8]. 

Эффективно разыгрывание сценок. Например, в магазине, в общественном транспорте 
и т.д. Такой метод обучения помогает иностранным студентам быстрее освоить лексику, 
необходимую в быту. Практически все студенты приезжают с нулевым уровнем владения 
русским или казахским языком. Следовательно, им очень сложно совершать покупки, 
посещать общественные места и т.д. Разыгрывание тематических сцен поможет учащимся 
адаптироваться в новой социальной и культурной среде и стать участниками 
коммуникативного акта. При проигрывании ситуации «В магазине» студенты пытаются 
купить набор продуктов. Преподаватель заранее на карточках готовит названия продуктов, 
денежные единицы. Студенты запоминают шаблон фраз, параллельно изучая счет и 
числительные. Студенты с развитым познавательным интересом часто пытаются выйти за 
рамки сценария и получить больше от игровой ситуации. Например, хотят купить две 
бутылки напитка вместо предложенной одной, чтобы расшить свой словарный запас 
научиться формулировать свои мысли.  

Эффективно использовать пение в качестве вспомогательного метода при обучении 
фонетике. Например, при изучении алфавита можно включить учащимся аудиозапись песни 
русского алфавита. Они хорошо услышат произношение каждого звука. Именно песенная 
форма алфавита наиболее удобна и проста для запоминания.  

Перечисленные игровые методы обучения русскому языку студентов-иностранцев 
можно рассматривать как дополнительные, разбавляющие структуру занятия и упражнения, 
используемые для снятия эмоционального напряжения и расслабления учащихся. Описанные 
методы дополняют ход занятия русского языка, но не могут быть основными. Их 
использование значительно повышает эффективность занятия, делая урок более ярким, 
интересным, запоминающимся. Но параллельно использование игровых методов требует от 
преподавателя более тщательной подготовки к занятиям, большего количества времени и 
усердия. Внедрение активных форм обучения переводит взаимоотношения между 
студентами и преподавателем на уровень партнерства, что создает на занятии атмосферу 
спокойствия, равенства и дружелюбия и помогает иностранным студентам быстрее освоить 
русский язык. 
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Writer M. Auezov's story "Kokserek" is a very interesting work for the 7th grade students of 
the schools. However, the question of how to teach this work to a pupil and what kind of task you 
need to think about how the child understands the text and works on it. The content of today's 
updated education content is presented in the following methods: discussion, impressive methods, 
methods of performing creative tasks, practical methods of implementing creative tasks, etc.In 
article highlights the peculiarities of the subject matter of literature in accordance with the content 
of the updated education. At the 7 th grade of secondary schools The types of tasks M. Auezov used 
to the story ‘’Kokserek” sayed. More interactive tasks considered to be effective in teaching 
presented tables. 

Key words: story “Kokserek”, interactive, tasks, methods 
 
Жазушы М. Әуезовтің «Көксерек» әңгімесі – жалпы білім беретін мектептердің 7- 

сыныбында оқытылатын, оқыған оқушысын бей-жай қалдырмайтын шығарма. Алайда, осы 
шығарманы оқушыға қалай оқытқан дұрыс, қандай тапсырма түрлерін ұсынсақ, баланың 
мәтінді түсініп, сол бойынша жұмыс істеу белсенділігі артады деген сұрақтар ойлануды 
қажет етеді. Бүгінгі жаңартылған білім мазмұны бойынша мынадай әдістер жүйесі 
ұсынылуда: әңгіме, пікірталас, импрессивтік әдістер, экспрессивтік әдістер, шығармашылық 
тапсырмаларды орындау әдістері, оқу-практикалық әдістер– оқушылардың көркем әдебиетті 
көркем өнердің басқа түрлерімен байланыста қабылдау арқылы танымдық белсенділігін 
дамыту әдістері; көркем әдебиетті меңгеру арқылы сурет салу, проблемаларды шешудің ең 
оңтайлы және тиімді жолдарын шешу және таңдау әдістері – шығармашылық міндеттерді 
жүзеге асыруды көздейтін практикалық әдістер, т.б. Сонымен қатар, қазақ әдебиетін оқыту 
үдерісінде оқу материалымен байланысты түрлі үнтаспа, бейнетаспаларды, 
медиаматериалдарды, бейнероликтерді, ғаламтор материалдарын, электронды оқулықтарды, 
АКТ құралдарын пайдалана отырып сабақтың тиімділігін арттыру көзделінеді.  
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Бәрімізге белгілі, шығарма атауы қай өнер түрінде болмасын маңызды рөл атқарады. 
Кітапсүйер оқырманның көпшілігі шығарманы атауына қарап оқиды. Ғалым Т. Есембеков 
айтқандай, «Көркем туындыны оқу оның атымен танысудан басталады, поэзияда оның 
қызметін кейде өлеңнің бірінші жолы атқаруы мүмкін. Шығарма атауын оқырман назарын 
аударатын минимәтін деп тану бар, оның құрамына автордың аты-жөні, лақап аты кіргізіледі, 
өйткені бұл ақпараттардың предикативтік мағыналары болатыны мәлім» [1,94]. Сонымен 
қатар, ғалым: «Шығарманың атауы, жанры, эпиграфы мен авторлық арнау оқырманға 
ақпарат беру үшін ғана емес, сонымен қатар оның оқырмандың ынтасын қалыптастыру үшін 
қызмет етеді. Француз ғалымы П.Колердің әдеби жанрларды өнерді өндіруші мен 
тұтынушының арасындағы келісім шартқа теңегені тегін емес. Көркем мәтіндегі «кодтар» 
/астарлы образдар, дәйексөз, дерексөз/ да оқырманға салмақ салады» [1,87], – дейді. 

Сондықтан ең алдымен сабақты оқушы назарын шығарма атауына аудартудан бастаған 
жөн сияқты. Мәселен, «Көксерек» әңгімесіне арналған алғышқа сағатта оқушылардан: 

- Неліктен шығарма «Көксерек» деп аталған деп ойлайсыздар? 
- «Көксерек» сөзінің мағынасын білесіздер ме?  
- Бұл сөз неге қатысты айтылады деп ойлайсыздар? 
- Осы сөзді естіген кезде сіздердің ойларыңызға ең алдымен не келді? т.с.с. «Миға 

шабуыл» жасаған жөн. Өйткені, «education» деген ағылшын сөзінің түп тамыры латынның 
«суырып салу» деген мағынадағы «educare» сөзіне барып тіреледі екен. Бұл турасында А. 
Әлімовтің «Интербелсенді әдістерді жоғары оқу орындарында қолдану» атты еңбегінде 
мынадай қызықты мәлімет беріледі: «Көне гректерде одан кейін римдіктерде мынадай сенім-
нанм болған. Олар әрбір адам жаны өмірге келместенбұрын құдайлармен бірге тұрып, 
олардан бар ілімді үйренген деп түсінген. Алайда бұл дүниеге келгенде, білімнің бәрі ұмыт 
қалып, адам тек «о жақта» көріп, білгенін өмір бойы есіне түсіреді ...» [2,12]. Демек, біз 
сабақтың бірден мұғалімнің баяндауынан емес, баланың талқылауға жатпайтын дербес 
пікірімен басталғаны жемістірек болар деп ойлаймыз. 

Әрбір шығарманың дүниеге келу тарихы бар. Мәтінді оқытпастан бұрын мұғалімнің 
қаламгердің шығармашылық шеберханасына үңіліп, ол жерден балаға қызық оқиғаларды 
іріктеп алғаны жөн. Шығарманың жазылуындағы ойтүрткілер, ол туралы автордың өзінің 
немесе оның айналасындағы әріптес-достары мен жарының айтқандарын ықшамдап ұсыну 
оқушы танымын кеңейтері сөзсіз. Мәселен, «Көксерек» әңгімесін өту барысында мына бір 
ақпаратты айтып берудің пайдасы зор.  

«Көксерек» повесінің дүниеге келу туралы жазушының әйелі Валентина Николаевна 
былай дейді: « Бірде мен қабырғаға ілетін күнтізбегін (1929 жылдың) сатып алдым. Сол 
күнтізбе Мұхтардың жазу үстелінің тұсында ілініп тұратын еді. Сол күнтізбеде қысқы түн, 
қар жамылған меңіреу дала, сонау көз ұшында қар басқан шалғын қыстақтың оттары 
көрінеді. Алдыңғы көріністе түнде жортқан қасқыр тұр. Міне, сол сурет Мұхтарға сонау 
бозбала кезінде аңшылардан естіген әңгімелерін еске түсірген болуы керек». Бұл – біздіңше, 
себеп қана. Жазушы С. Бегалин осы шығармашының жазылуы туралы: «Мұхтар 1916 жылы 
Семей семинариясында оқып жүріп, Семей уезіне қараған Шаған болысындағы белгілі 
Молдабай деген байдың ауылына орысша бала оқытуға келіпті. 1915-1916 жылдың күзінде 
Молдабайдың Мұсатай деген баласының таудан қасқырдың күшігн алып асырап, қолға 
үйретіп, қасқыр алғызбақ болғанын, кейіннен сол бөлтіріктің қорадағы малға шауып, қозыда 
жүрген баланы талағанын естіп-білдім», – дейді. Сол оқиға белгілі мөлшерде «Көксеректі» 
жазуға әсерін тигізген. Тіпті шешуші мәні болуы да ғажап емес » [3,136].  

Осылайша қызығушылықты ояту кезеңінен өткеннен соң, шығарманы оқыту, тыңдату, 
тапсырмалар орындату сынды әрекеттер жүзеге асырылады. Ең алдымен, оқушыларға үйден 
бүгінгі түрлі таспаларды пайдалана отырып, әңгімеден шағын аудио дайындап келген абзал. 
«Көксерек» әңгімесінен үзінді тыңдатып, «Тыңдалым мәтініндегі оқиғаны өз қиялымыз 
бойынша дамытып көрейік. Көк күшік ауылда қалай өмір сүрді?» деген сұрақ беруімізге 
болады. Ал әңгіменің жалғасын оқғаннан соң төмендегідей тапсырмалар ұсынуға болады: 
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1. «Көксерек» фильмін тамашалап, алған әсерімізбен бөлісейік. Фильмде әңгімедегі 
оқиға желісі сақталған ба? Ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайық сынды  

2. Өзіміздің дамытқан мәтініміз бен әңгімені салыстырып көрейік. Ұқсастықтары бар 
ма? 

3. Әңгімеде кездескен ерекше тілдік қолданыстарды тауып, мысалдар келтірейік.  
А) Бейнелі сөздер 
 ................................................................................................................ 
В) Тілек (бата, алғыс, қарғыс) сөздер 
 ............................................................................................................... 
С) Афоризмдер 
 ........................................................................................................................ 
D) Мақал-мәтелдер 
4. Әңгіменің композициясын құрастырайық. 
5. Топтарға бөлініп, композиция бойынша әңгімені өз сөзімізбен мазмұндайық. 
6. Жазушы неге шығармасын «Көксерек» деп атаған? Әңгімеден алған әсерімізді 

білдіре отырып, шығарманың негізгі идеясы туралы тұжырым жасайық, т.с.с. 
Бүгінгі таңда әдебиет сабағында жүргізілетін тапсырмалар оқушының көркем 

шығарманы білу және түсіну, анализ жасап, интерпретациялау, бағалау мен салыстыру 
дағдыларын меңгертуге бағытталуы тиіс. Осы мақсатта төмендегідей интербелсенді 
тапсырмаларды орындатуға болады.  

«Кейіпкер орындығы». Кейіпкер орындығына әңгіме авторын, Құрмаш пен оның 
әжесін т.б. шақырып, өзімізді толғандырған сұрақтарды қояйық. Шығарма мазмұны, 
кейіпкер жауаптары негізінде әңгімеде көрінген адамдар болмысына үңілейік. Олар (балалар 
мен үлкендер) қандай? 

Салыстыру аймағы Қандай? Мына мысалдар арқылы дәлелдей аламын 
Құрмаш 
Ауыл адамдары   
Барлық көзқарас тұрғысынан (ауыл иттері, ауыл адамдары, Құрмаш) «Бөлтірік 

Көксерек», «Көк шолақ Көксерек», «Арлан Көксеректі» сипаттайық. Шығарма үзінділері 
арқылы дәлелдейік.  

Жұптық тапсырма. Өз жұбымызбен бірге әңгімедегі қасқыр мен иттің тартысын еске 
түсіріп, Көксерек пен Аққасқаны салыстырайық.  

 Көксерек Аққасқа 
___________________ ______________________ 
____________________ ______________________ 
___________________ ______________________ 
  Сыни ойлауды шыңдауға арналған тапсырма. Топтағы оқушылармен ақылдаса 

отырып, берілген сұрақтар төңірегінде өз пікірімізді білдіріп, дәйектемелер ұсынайық.  
• Әңгімедегі ауыл адамдарының, Құрмаштың, Көксеректің іс-әрекеті туралы біздің 

көзқарасымыз қандай?  
• «Аздан соң қара аланың қара табандары мен құйрығы ғана қалды» немесе «Аз 

уақытта көк шолактан будыраған жүн мен төрт табан ғана қалды». Қасқырлар алақан, табан 
сынды мүшелерді жемейді. Неліктен? 

• Адам табиғатты бағындыра ала ма? 
Көркем шығарманы талдауда сынып деңгейі мен жас ерекшелігі ескеріле отырып, 

әдебиет теориясынан біраз ұғым-түсініктер игертілуі тиіс. Мәселен, 7- сынып оқушысы үшін 
аталған шығарманы оқыту барысында кейіпкерлер портретіне де оқушы назарын аударта 
білу керек. Портрет (франц., portraıt – бейнеленген әдеби кейіпкердің сырт көрінісін, кескін-
кейпін, бой тұлғасын) суреттеу. Кейіпкердің мінез-бітімін, характерін неғұрлым толық ашып 
көрсету үшін оның портретін мүсіндеудің үлкен мәні бар. Сондықтан кейіпкерлердің 
характерін әртүрлі жағдайда, күрес-тартыс үстінде оның басқа адамдармен қарым-қатынасы, 
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өзінің әрекет-қимылдары, істеген істері арқылы айқындай отырып, жазушы портреттік 
сипаттауға да көңіл бөледі 

Проблемалық-тақырыптық талдау – мектептегі талдаудың ең мәнді де мазмұнды жолы. 
Проблемалық жағдай тудыруда, алдымен, сабақ тақырыбына орай проблемалық жағдай 
жасайтындай ең көкейкесті мәселені табу керек. Проблемалық сұрақ оқушыны 
қызықтыратын қиын есептей болып, көркем шығарма мазмұнына сәйкес болу тиіс. Ол 
балаларға ойлануға әсер ететін жағдай туындап, жаңа білім қорын көбейтеді. Ондай сұрақтар 
кейде балама түрдегі ұқсас жайттарды салыстыра қарауды талап етеді. Проблемалық оқыту 
мұғалімнен шеберлікті қажет етеді, өйткені мұғалім аса қажетті мәселелерді және оларға 
проблемалық сұрақтарды нақты әрі дәл қоюды және оны сенімді түрде шеше алуы керек. 
Кейде оқырман пікірі мен жазушы көзқарасы арасында қарама-қайшылық тууы мүмкін. 
Проблемалық жағдайлар ойды, қиялды, әдеби түсінікті оқуға, оқушылардың ойын 
шарықтатуға, дамытуғ жағдай жасайды. Бұларды бір-бірінен бөле-жармай, қажетіне қарай 
түрлендіре, алмастыра қолдану тиісті нәтиже берері белгілі. Мұны Н. И. Кудрящев, Т. Г. 
Браже, В. Г. Маранцман, Т. Ф. Курдюмова, Т. Ақшолақов, С. Тілешова, Т. Жұмажанова 
секілді ғалымдар өз еңбектерінде орынды ескертеді.  

Шығарманы жан-жақты түсінгенін әрі сол шығармаға қатысты оқушының өзіндік пікірі 
қалыптасты ма, жоқ па деген сұраққа жауап табу мақсатында төмендегідей кестелермен де 
жұмыс жасауға болады.  

«Әдеби лотос» 
Шығарма аты Кейіпкер Оқиға желісі Не суреттелген? Түйінді ой Қазіргі 

заманмен салыстыру   
«Екі түрлі түсініктеме күнделігі» 
Мәтіндегі сізге қатты әсер еткен тұстар, үзінділер Сол әсер еткен үзінділер 

жайлы өзіңіздің пікіріңіз 
Жазылым тапсырмасы.  
1. РАФТ(Роль/Аудитория/Форма/Тақырып) формуласын пайдала отырып, шығармаға 

сыни шолу жазайық.  
2. Өзіміздің сүйікті үй жануарымыз немесе басқа жануарлар туралы әңгіме жазып 

көрейік.  
 Зерттеушілік тапсырма.  
1. Қасқырлар туралы (жас атаулары, түрлері, өздеріне тән ерекшеліктер), көк бөрінің 

киесі, түркілер және көк бөрі мәселелері жайында ақпараттар жинақтайық.  
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This article is devoted to peculiarities of using of concept of «molsher» (measure) by 

comparison method in zhyrau’s poetry. Zhyrau’s poetry is one of the best examples of poetic 
language. So that an investigating of its linguistic nature in the sphere of linguistic categories – one 
of the necessary research. In the article nevertheless considering literary techniques of literary texts, 
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main attention is directed to its linguistic peculiarities. It means that this article deals with lexical 
and grammatical peculiarities usage of concept of «molsher» (measure) by comparison method, the 
ways of meaning emergence by conjunction method, syntactical structures of zhyrau’s language and 
structures of individual authors. Measurable comparisons in zhyrau’s poetry are divided several 
main groups: by composition – simple, compound; by lexical and grammatical peculiarities – 
material comparison, movement comparison; by the relation to the reality – real comparison and 
unreal comparison and analyzed by certain linguistic facts. It is aimed to find out the differences 
between concept of «molsher» (measure) by comparison method and others, to bare thematic and 
informative peculiarities. Also it is proved that comparison method in zhyrau’s poetry is one of the 
constant methods of production of figurative measurable concept. 

Key words: category of «molsher» (measure), poetic language, zhyrau’s poetry, measurable 
comparisons  

 
Заттар мен құбылыстардың санын, сынын, сапасын, мөлшерін, мәнін, түрлі ішкі-

сыртқы қасиеттері мен белгілерін, сан-алуан ұғым мен мағынаны тіл бірліктері арқылы 
трансформациялаудың түрлі көркемдік тәсілдері барын айттық. Солардың бірі – теңеу. Теңеу 
– заттар мен құбылыстардың түрлі белгілерін мейлінше анық, дәл, нақты, терең, бейнелі 
жеткізудің құралы. Теңеу – шын мәнінде, салыстыру. Мұнда екі құбылыс, екі түрлі қимыл, 
екі зат, екі объекті түрлі ішкі-сыртқы белгілеріне қарай өзара салыстырылады. Соның 
нәтижесінде нәрсенің күңгірт белгісі анық белгіге, белгісіз зат, белгілі затқа, қарабайыр ұғым 
ажарлы ұғымға айналады. Айналып қана қоймайды, сонымен қатар үлкен тілдік және 
ұғымдық категория ретінде қалыптасады. Заттар мен құбылыстардағы нақтылау мен 
анықтауды қажет ететін түрлі ұғымдық белгілердің қатарында «мөлшер» ұғымы да бар. Яғни 
«мөлшер» ұымы теңеу тәсілі арқылы да анықталады. Теңеу тәсілі қарапайым сөйлеу тілі мен 
көркем тілде де кездеседі. Бірақ екеуінде, тілді жұмсаудың мақсатына қарай ұқсамайтын 
айрым белгілері бар. Поэтикалық теңеулерде эстетика басты орында тұрса, қарапайым 
сөйлеу тілінде нақты ұғым басты орында.  

Теңеу екі объектіні өзара салыстыру болғандықтан, оларды тіл арқылы жүзеге 
асырудың түрлі синтаксистік, морфологиялық тәсілдері болады. Жыраулар поэзиясында 
соның ең жиі қолданылатыны -дай, -дей, - тай, -тей тұлғасы (морфема). Қазақ тіліндегі -дай, 
-дей, - тай, -тей жұрнақтарын көпшілік ғалымдар сын есімнің жұрнағы деп таниды. Шын 
мәнінде бұл ешқандай сөз табына басы бүтін меншіктеуге келмейтін, тілде сан түрлі қызметі 
бар функционалды жұрнақ. Бұл туралы А.Жаңабекова өзінің «Қазақ тіліндегі функционалды 
жұрнақтар» атты еңбегінде кеңінен баяндайды [1]. Сол көптүрлі тілдік қызметінің бірі – 
«мөлшер» ұғымын білдіру.  

«Мөлшерлік» ұғымдарды салыстыра бейнелеудің тәсілі мен формасына қарай 
теңеулерді түрлі топтарға бөлуге болады. Жыраулар поэзиясында кездесетін теңеулер 
шоғыры құрамының қарапайым және күрделілігіне қарай жай теңеу, күрделі теңеу болып 
бөлінеді. Жай теңеулер нақты грамматикатикалық формалар арқылы шағын құрамда келіп, 
«мөлшер» ұғымды тікелей білдірсе, күрделі теңеулер бүтін бір зат пен құбылысты бірнеше 
сөзбен біртұтас ұғымға көшіріп, суретті шамаға айналдырады. Мысалы: 

Ноғайлардың байлары болар сазандай, 
Сәлдесі болар қазандай (Бұқар жырау, «Он екі айда жаз келер», 99 б.). 
Мұнда ешқандай күрделі құрылым жоқ, байды сазанға, сәлдені қазанға теңеген 

дағдылы, қарапайым теңеудің үлгісі ғана бар. Мұндай теңеулер көбіне заттардың сыртқы 
пішініне негізделеді де, нақты бір ғана ұғымды білдіреді. Айталық, сазандай теңеуі «семіз» 
деген ұғымды, қазандай теңеуі «үлкен» деген ұғымды білдіреді. Мұнда осы ұғымдарды 
беретін нақты лексикалық бірліктерді қолданғаннан гөрі оны теңеудегідей ұқсас, шамалас 
ұғымдармен салыстырып көрсетсе, әрі әсерлі, әрі бейнелі болып, эстетикалық қуаты да, тіл 
қуаты да күштірек болып шығады. Көркем тілде теңеудің өзі сол үшін керек. Ал мына 
теңеулерге назар аударалық: 
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Құбыла көшкен байтақтың  
Ордасындай Бөгенбай! 
Темір жұмсап, оқ атқан  
Қорғасындай Бөгенбай! 
Қолтығы ала бұғының  
Пәйкесіндей Бөгенбай! 
Жалаң қия жерлерден  
Жазбай түсіп түлкі алған,  
Білегі жуан бүркіттің  
Тегеурініндей Бөгенбай! (Үмбетей жырау, «Бөгембай өліміне», 76 б.) 
Толғауда бірнеше ұлғайған теңеулер қатар берілген де, батыр Бөгенбейдың өзгеден 

бөлек біткен тау тұлғасы мен алып күші, елден ерек батырлығы сипатталған. Нақтырақ 
айтсақ, Бөгенбайың батыр бейнесіне теңеліп отырған орда – көптік пен кеңдікті қорғасын – 
беріктік пен ауырлықты, пәйке – ірілік пен даралықты, тегеурін – батырлық пен 
қырағылықты білдіреді. Бұлар өзінен бұрын түрлі айқындауыш құрлымдардың тіркесіп келуі 
арқылы күрделі теңеу болып кеткен. Ұлғайған теңеулер көбіне бір зат пен құбылысты 
мөлшерлік тұрғыдан жан-жақты сипаттау кезінде немесе ішкі мәнін тереңірек көрсету 
кезінде туатыны байқалады. 

Поэтикалық мәтіндерде кездесетін мөлшерлік теңеулерді тіркес құрамындағы лексико-
грамматикалық бірліктердің сипатына қарай заттық теңеу, қимылдық теңеу деген екі 
түрлерге ажыратуға болады. Заттық теңеулер заттар мен заттарды мөлшерлік тұрғыдан 
салыстырса, қимылдық теңеулер заттардың қимыл-қозғалысының шама-шарқын, 
құбылыстардың сипатын ұқсастыра салыстырады. Мысалы: 

Жатқан жері даладай, 
Екі өркеші баладай, 
Азу тісі қаладай, 
Жабуы жамшыдай, 
Құйрығы қамшыдай 
Бура сойған не сұмдық! (Үмбетей жырау, «Бәкеге», 73 б.)  
Бұл толғауда қатар берілген теңеулер – заттық теңеулер. Мұнда жер (жатқан) мен 

дала (аудан), өркеш пен бала, тіс пен қала, жабу мен жамшы, құйрық пен қамшы 
салыстырылған және олар сыртқы пішіні, көлемі жағынан салыстырылған. Заттық 
теңеулердің өзі әртүрлі. Соның ішінде сыртқы пішін, көлем, салмақ, қашықтыққа 
байланысты теңеулер жиі кездеседі. Мөлшерлік теңеулер синтаксистік ерекшелігіне қарай 
екі түрлі болады. Оның бірі тәуелдей теңеу, екіншісі, айқындай теңеу. Тәуелдей теңеу 
белгілі бір зат пен құбылыстың ішкі бөлшектерін екінші зат не құбылыспен салыстыру үшін 
жұмсалады. Мысалы, екі өркеші баладай, азу тісі қаладай деген өлең жолдарындағы 
тәуелдік жалғауының үшінші жағындағы сөздер – бір бүтін заттың бөлшектері. Осы 
бөлшектер екінші бір затпен -дай, -дей, -тай, -тей тұлғасы арқылы салыстырылып отыр. Ал 
айқындай теңеуде бір бүтін зат пен құбылыстың өзі екінші зат не құбылыспен 
салыстырылады. Яғни -дай, -дей, -тай, -тей тұлғалы сөздер бір бүтін зат пен құбылыстың 
өзін не тұтас қимылын айқындай теңейді. Мысалы, бұдырайған екі шекелі, мұздай үлкен 
көбелі (Қазтуған, «Мадақ жыры») бұл толғауда мұз ешқандай да заттың бөлшегі емес, ол 
тіке көбеге теңеліп отыр.  

Табиғаттағы ұқсастық заттардың заттық пішінінде ғана болмайды, сонымен қатар 
олардың қимыл-әрекетінде де болады. Соған қарай «мөлшер» ұғымы қимыл-әрекет 
мөлшерінің ұқсастығы жағынан да сипатталады. Қимылдық теңеулер қандай да бір қимыл-
әрекеттің, құбылыстың мөлшерін екінші қимыл-құбылыспен салыстыра, шамаластыра 
көрсетеді. Мысалы:  

Екі арыстап жау шапса, 
Оқ қылқандай шаншылса, 
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Қан жусандай егілсе, 
Аққан судай төгілсе... (Доспамбет жырау, «Қоғалы көлдер, қом сулар», 31 б.) 
Мұнда қан мен жусан, су ұғымдарына тән белгілі қимылдық процестер өзара ұқсас 

нысандар ретінде таңдалады. Нақтырақ айтқанда, қанның ағуы мен жусанның бүрінің бордай 
үгілуі, қанның ағуы мен судың ағуы ұқсас, шамалас қимылдық процестер ретінде 
сипатталған. Қанның аққан судай төгілуі қимыл процесінің ұқсастығын да білдіреді, 
сонымен қатар, қанның «тоқтаусыз көп ағу» ұғымын да білдіреді. Ал, қан жусандай егілу 
тіркесі «егіле жылау» тіркесіндегі күйреген, күйзелген көңілдің көзінен парлап аққан жаспен 
ұқсастыра мағыналауы. Күздікүні піскен жусанның басы немесе бүрі қол тигізбей үгіледі. 
Бұл образды түрде метафораланып, қанның саулап ағуымен салыстырылған. Әрі қанның 
басқа заттарға емес, тек жусанға салыстырылуында үлкен менталды мән жатса керек. Яғни 
қазақтың туған жерге деген сағынышының, дарқан далансының баламасына айналған жусан 
– киелі ұғым. Жусанның исі мен қасиеті қазақ баласының, әсіресе ел үшін еңіреген ерлердің 
жүрегіне терең сіңген. Сондықтан бұл салыстыру «туған жер үшін қан кешу» ұғымын да 
білдіріп тұрғандай.  

Деректі зат есімдермен қатар кейбір дерексіз заттық ұғымдар да мөшерленеді. Дерексіз 
ұғымдар немесе дерексіз зат есімдер атауыштық мағынамен қатар, сол заттық ұғымға тән 
қасиеттерді, сапаларды түгел жинақтаған категориялы ұғым саналады. Мысалы, ерлік десек, 
белгілі тарихи кезеңде қандай істер ерлік саналса, бұл сөз соның бәрін қамтиды. Ал осы сөз 
арқылы көрініс тапқан ерлік ұғымының да түрліше сипаттары болады. Әне сол сипаттар 
қажетіне қарай табиғаттағы оған ұқсас заттармен теңестіріледі, салыстырылады. Соның 
нәтижесінде дерексіз ұғымдардың сапалық мөлшері, деңгейі көз алдыға елестеп, нақты, 
бейнелі түсінік қалыптасады. Жыраулар поэзиясында бұл тәсіл кеңінен қолданылады. 
Мысалы:  

Менің ерлігімді сұрасаң, 
Жолбарыс пенен аюдай, 
Өрлігімді сұрасаң, 
Жылқыдағы асау тайыңдай, 
Зорлығымды сұрасаң, 
Бекіре менен жайындай, 
Беріктігімді сұрасаң, 
Қарағай менен қайыңдай (Жиембет жырау, «Еңсегей бойлы ер Есім», 54 б.). 
Толғауда адамның ішкі болмысы мен мінез-құлқындағы айрықша сапалар баяндалған. 

Жай баяндалмаған, екінші бір заттарға тән басты қасиеттерге салыстырыла, теңестіріле 
баяндалған. Нақтырақ айтқанда, адамдның ішкі болмысына тән ерлік, өрлік, беріктік сынды 
дерексіз ұғымдар, нақты көрген деректі ұғымдармен сипатталып отыр. Сапа болған жерде 
деңгей болады, ал деңгей, ол – мөлшер. Мұндай деңгейлік ұғымдар оппозиция құрайды. 
Адамның мінез-құлқын, ішкі болмысын білдіретін сапалық ұғымдар түрлі деңгейлерден 
тұрады да, ал оның мөлшері соған сәйкес заттық ұғымдармен салыстырмалы түрде беріледі. 
Толғауда Жиембет жыраудың ерлігінің деңгейі ақырған аюдың күші мен ізінен қайтпас 
жолбарыстың айбатына теңестіріліп, сипатталып тұр. Ал ешкімге бас имес өрлігі жалына 
құрық тимеген шу асаудың тарпаң мінезімен, беріктігі қарағай, қайың сынды қатты 
ағаштардың беріктік дәрежесімен салыстырылады. Кейбір дерексіз заттық ұғымдардың 
астарында нақты іс-әрекеттердің шоғыры жатады. Мысалы, батырлық десек, батырлыққа 
тән барлық іс-әрекеттер аталған ұғымда жинақталады. Өйткені аталған ұғымдар қимыл-
әрекет негізінде туады. Әрі санада сол әрекеттердің нәтижесі ретінде жинақталып, біртұтас 
ұғымдық атауға ие болады. Олай болса, теңеулер арқылы берілетін заттық ұғымдардың 
мөлшері қимыл-әрекеттердің негізінде анықталады.  

Мөлшерлік ұғымдардың шындық болмысқа қатынасына қарай мөлшерлік теңеулер 
шынайы теңеулер (реальный) және әсірелі теңеулер (нереальный) болып екі топқа бөлінеді. 
Шынайы теңеулердің тілдік сапасы көркемдік өреде болса да, мәні, тудыратын мөлшерлік 
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ұғымы жағынан шындыққа жанасымды, шамасы салыстырмалы тең болады. Ал әсірелі 
теңеулерде теңелетін ұғымның мөлшерлік шамасы мен теңейтін ұғымның мөлшерлік 
шамасында теңдік өмір сүрмейді, айырмашылық жермен көктей болады. Теңеудегі 
мөлшерлік шама не ұлғайтылған әсірелікке, не кішірейтілген әсірелікке құрылады. Бірақ, 
соған қарамастан, мөлшерлік теңеулерден қандай да бір лексика-грамматикалық қателік 
байқалмайды. Өйткені мұндай теңеулердің түп мақсаты, арқалаған тілдік жүгі – нақты 
мөлшерлік мәнді білдіру емес, образды, экспрессиялы мөлшерлік шаманы бейнелеу, әрі 
мөлшерлік ұғымдардан эстетикалық сұлулық, тіл көркіне қайталанбас ажар тудыру. 
Жыраулар поэзиясында мұндай теңеулер көптеп кездеседі. Мысалы: 

1. Жоны бір жалпақ жотадай, 
Мойны бір жалпақ бұқадай, 
Балуаннан нөкер барлатып, 
Күреске салар ма екенбіз?! 
2. Беглерім мінсе шұбарын, 
Жұлындай қылып жаратып! (Ақтамберді жырау, («Күлдір-күлдір кісінетіп», 63 б.) 

Немесе:  
Жазыда көп-ақ жортқан екенбіз, 
Арғымақтың талдай мойнын талдырып (Доспамбет жырау, «Айнала бұлақ басы тең»). 
3. Хандар шыққан төбедей, 
Қабырғадан бүтін шыққан сүбедей, 
Аударылмас қара кемедей, 
Қандыауызға сырлап салған жебедей (Шалкиз жырау, «Ер Шобан»). 
Бұл үзінділерде мөлшерлік теңеулер мөлшерлік мәні жағынан шындыққа жанасымсыз, 

яғни әсірелі мөлшерлік теңеулер. Мұнда нөкердің жоны (арқасы) жотадай болуы тіпті ақылға 
сыймайтын, шындыққа жанаспайтын фантастика. Ал екінші үзіндідегі арғымақ атты қанша 
жаратса да, артық ет пен майдан арылып, жіңішке жұлындай болуы мүмкін емес. Бұл да 
шындыққа жанаспайтын мөлшерлік теңеу. Ал арғымақтың мойны талдай болуы да мүмкін 
емес. Толғаулардағы теңеуге негіз болған – заттардың сыртқы пішіні. Мұнда көркемдік 
бояуын тым қоюлатып, эстетикалық әсерін күшейткен. Десе де мөлшерлік теңеудің екеуі де 
әсіреленген болса да, нақты бір ұғымдық қызмет үшін керек болған. Яғни біріншісі жалпақ, 
кең ұғымын, екіншісі, үшіншісі жіңішке, сүйріктей деген жалпылама сыни мөлшер ұғымды 
әсерлі түрде жеткізу қажеттілігінен туған. Үшінші мысалда батырдың тұлғасын төбеге, 
мұхитта жүзген алып кемеге және сүбеге теңеген. Үшеуі де шындыққа жанасымсыз. Бірақ 
жанасымды жері де бар. Бұл мысалда тек қана сыртқы тұлғасы салыстырылмаған, сонымен 
қатар іс-әрекет, қимыл-қозғалыс, мінез-құлқындағы жекелеген ұқсастықтар да 
салыстырылады. Мұнда да нақты шама көзделмейді. Тек батырға лайық басты-басты 
ұғымдарды сипаттау үшін қолданылған. Бұлардың бәрі – батыр бейнесін сомдау үшін 
қажетті тілдік құрылымдар мен көркемдік тәсілдер. Мұнан біз көркем сөз табиғаты мен 
оқырманның эстетикалық талғамы қашан да дәлдік шамадан гөрі әсірелі шаманы 
ұнататынын аңғарамыз. 

Теңеудің материалы қашан да – заттар. Сондықтан барлық теңеу түрлерінде не 
заттардың (деректі-дерексіз) заттық тұлғасы түрлі белгілеріне қарай салыстырылады, не 
олардың қимыл-қозғалысы өзара салыстырылады. Мөлшерлік теңеулер де дәл осы теңеулер 
жүйесі негізінде құрылымданады. Нақтырақ айтқанда, мөлшерлік теңеулер мынадай үш 
тәсілмен келеді: 1) Заттармен заттарды теңеу; 2) Қимыл-құбылыспен заттарды теңеу; 3) 
Қимыл-құбылысты қимыл-құбылысқа теңеу.  

1. Ай, Абылай, Абылай, 
Сені мен алғаш көргенде, 
Тұрымтайдай ұл едін. 
Түркістанда жүр едің. 
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2. Алтын тақтың үстінде 
Ак сұңқардай түледің (Бұқар жырау, («Ал, тілімді алмасаң», 91-92 б.) 
Бұл үзіндіде тұрымтай құс пен болашақ хан Абылай салыстырмалы түрде алынып, 

Аблайды «дәрежесі де, дене кесімі де кішкене, жай ғана адам» ретінде сипатталған. 
Тұрымтай сұңқар тұқымына жататын жыртқыш құс болғанымен, денесі көгершіннен сәл 
ғана үлкен, шағын құс. Халық танымында ол ұдайы «кіші, шағын» деген ұғымдармен 
байланысты көрініс табады (репрезентацияланады). Бұл туралы өткен тарихимызда мынадай 
дерек кездеседі: «Жәнібек тұсында Хан Кеңесі екі түрге бөлінетін. Бірін «Тағанақ кеңесі» 
деп атайтын, екіншісін «Тұрымтай кеңесі» дейтін. Біріншісі үлкен Хан Кеңесі деген 
мағынада, екіншісі кіші Хан Кеңесі деген түсінікте. Біріншісіне елеулі рудың басты 
адамдары тегіс жиналады. Онда хан сайлау, соғыс ашу тәрізді күрделі істер ғана қаралуға 
тиісті. Сондықтан бұл кеңесті кейде үш жүзге бөлінерде бас қосқан жерінің атымен 
«Қаратұз кеңесі» деп те атаған. Ал Тұрымтай кеңесінде басқа жұртқа елші жіберу, 
қонысқа жер бөлу тәрізді жеңілдеу мәселелер шешілген» (І.Есенберлин, Алмас., 277). Бұл 
тарихи дерек спаттағандай, тұрымтай құстың сыртқы пішіні ғана емес, ішкі қасиеті, айрым 
белгілері де халық танымында терең менталды мазмұнға ие болған. Халық жадындағы 
білімдер жүйесінде тұрымтай құстың тағы бір ерекше қасиеті сақталған, ол – оның адамға 
ерекше үйірсектігі. Осындай қасиеті үшін қазақ құсбегілері тұрымтайды сүйікті құсы ретінде 
жақсы көрген. Осыған сәйкес, Бұқар толғауында Абылайдың тұрымтай ретінде 
сипатталуында да болашақ ханның не істесе де өз ортасына сыйымды, сүйкімді қасиеті де 
сипатталып отырған болса керек.  

Ал толғаудың екінші бөлігінде тұғыр мен алтын тақ, абылай мен ақсұңқар өзара 
салыстырылады. Мұнда да салыстырулар заттардың сыртқы пішіні мен ішкі қасиетіне 
байланысты. Бір қарағанда параллелизм болып көрінеді. Тұғыр үстінде сұңқар құстың 
серкесі, ірісі ақсұңқар түлесе, соған ұқсас, қасиетті, қымбатты алтын тақ үстінде Абылайдай 
асыл ер де түлейді. Мұны, бір жағынан, сапалық салыстыру десе де болатындай. Жыраулар 
поэзиясында сапалық белгілерді айшықтап, әйгілеп көрсету көптеп кездеседі . Бұл тіпті ең 
өріс алған көркемдік тәсілдердің бірі. Мысалы:  

Ер өзіңден соңратын 
Емен салдай батар ол (Шалкиз, «Би Темірді хаж сапарынан тоқтатуға айтқаны», 40 б.) 
Заттардың ішкі сапалық қасиетін айшықтау көбіне эпитеттерде жиі кездеседі. Бірақ 

теңеулерде де аз кездеспейді. Мұнда батыр мен емен ағашының беріктігі деңгейлес, шамалас 
ұғымдар ретінде берілген. Заттардың мұндай салыстырмалы беріктік дәрежесі де дәрежелі 
мөлшер ұғымына жатады. Заттарсыз құбылыс та, қимыл да жоқ. Сондықтан кез келген 
«мөлшер» ұғымы әуелі заттық ұғымнан туады. Содан кейінгі кезекте оның ішкі қасиеті, 
қимыл-қозғалысы түрлі заттармен салыстырмалы негізде анықталады. Сонда ғана ойдағы 
ұғым біртұтас образды мөлшерлік ұғымға айналады. Мысалы: 

Бұзылып қалмақ кеткен соң, 
Өңкей батыр жиыл деп, 
Хан Абылай шақырды, 
Бір төбеге жиылды 
Құм төбедей үйілді (Бұқар жырау, «Қалданменен ұрысып», 98 б.) 
Толғауда Абылайдың шар тараптан жиылған айбынды батырларын құм төбеге 

ұқсатылып отыр. Яғни құмның заттық (көптік) және қозғалыс қасиеті батырларға көшіріліп, 
біртұтас образды ұғым ретінде берілген. Мысалдағы толғаудың әр тармағы өзінше лексика-
грамматикалық қызмет (функция) атқара келіп, «көп батыр» деген ортақ ұғымды білдіріп 
тұр. Мұнда батырлар санының көптігі құмның заттық пішіні арқылы берілсе, көп батырдың 
бір жерге жиылуы жан-жақтан жел айдап бір төбеге жиылған құмның қозғалыс әрекетімен 
ұқсастырылып отыр. Міне, теңеу тәсілінің осындай нәзік құрылымдары ойдағы «мөлшер» 
ұғымын айшықты, сәтті бере білген. Теңеулер заттардың қимыл-қозғалысының тіке өзін 
салыстыруда да өте оңтайлы. Жыраулар поэзиясы мұны да ұтымды пайдаланған. Мысалы: 
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Арыстандай екі бұтын алшайтып, 
Арғымақ мінген өкінбес (Доспамбет жырау, «Қоғалы көлдер, қом сулар»). 
Алшаю – белгілі қимыл-қозғалыстың формасының атауы. Ал арыстандай алшаю, 

арыстандай алшайту тіркестері ірілік, кеңдік, өрлік, батырлық сынды көлемдік, сапалық 
мөлшер ұғымдарын береді. Сондықтан мұнда арыстанның әрекеті мен арғымақтың әрекеті 
өзара салыстырмалы түрде алынған да, «салтанатты өмір» деген ұғымға мөлшерлік бірліктер 
қосымша реңк қосып тұр. Мұнда алшаю сөзін обертонды мөлшерлік деуге болады.  

Кейде әлденеше теңеулер шоғыры бір ғана мөлшерлік ұғымды білдіру үшін 
жұмсалады. Өйткені кейбір үлкен ұғымдар көптеген ұғымдық бөлшектерден 
(компоненттерден) құралады да, оның мазмұны бір ғана теңеумен ашылмайды. Мұндайда, 
бәрін болмаса да, оны құраушы басты-басты бөлшектерді нысанаға алу керек. Сонда ғана ол 
жан-жақты сипатталған, айшықты, ажарлы ұғым ретінде танылады. Мысалы: 

Қарғадай мынау Қазтуған 
Батыр болып туған жұрт... 
...Жарлысы мен байы тең 
Жабысы мен тайы тең 
Жары менен сайы тең 
Ботташығы бұзаудай, 
Боз сазаны тоқтыдай,  
Балығы тайдай тулаған, 
Бақасы қойдай шулаған... 
...Қайырлы болсын сіздерге 
Менен қалған мынау Еділ жұрт (Қазтуған жырау, «Алаң да алаң, алаң жұрт», 29 б.) 
Көріп отырғанымыздай, толғауда әлденеше теңеулер, салыстырулар іркес-тіркес 

айтыла келіп, бір ғана «туған жер, ырысты мекен» ұғымын айшықтай түсу үшін 
қолданылған. Берілу жолдарының өзі әртүрлі: бірде екі зат сыртқы пішіні, көлемі 
тұрғысынан салыстырылса, енді бірде материалдық, әлеуметтік күйі тұрғысынан 
салыстырылады, ал ендігі бір тобы қимыл-қозғалысы шамалас, ұқсас нысан ретінде алынған. 
Соған қарамастан, бәрі де бір ұғымды әр қырынан толықтырып тұр. Бұл туралы академик 
Р.Сыздық: «Осы бір қайран жұрттың» қасиетін суреттеу үшін жай тайлақ емес, 
жабағылы жас тайлақтың жардай атан болуын, жай тоқты емес, жатып қалған бір 
тоқтының өсіп-өнуіне қолайлы жағдайы бар – суы мол, шүйгіні қалың мекен екенін айту 
үшін қажет болып тұр» [2. 28]. Ғалым тұжырымдағандай, бұл – «ырысты мекен» 
мөлшерлік ұғымын сипаттау үшін автор таңдалған тілдік тәсілдер. Тағы бір айта кететіні, 
салыстыру, теңеу ұғымдары -дай, -дей, -тай, -тең қосымшалары арқылы ғана берілмейді, 
кейде өзге де арнайы лексемалар, тіпті тұтас грамматикалық формалар арқылы да беріледі. 
Солардың бірі – «тең» сөзі. Толғауда мен шылауы екі сөзді байланыстыру қызметін атқарса, 
тең сөзі екі нысанды (объектіні) түрлі шамалық белгілеріне қарай салыстыру қызметін 
мүлтіксіз атқарған.  

Кейбір теңеулердің жасалу құрылымы күрделі келеді. Мұнда бір сөзге бірнеше 
грамматикалық бірліктер қатар үстелгенде, ол сөздің мағынасы тереңдей, күрделілене түседі. 
Бұл өз кезегінде сол сөзге тән көркемдік тәсілдерді ажыратуға қиындық тудырады. 
Жыраулар поэзиясында -дау, -дей тұлғалы сөздер тәуелдік жалғауының бірінші жағындағы 
қатыстық сын есімдерді айқындап келетін тіркестер бар. Мысалы: 

Ойнай басқан аяқтым, 
От орнындай тұяқтым,  
Қиғаш қамыс құлақтым, 
Саптыаяқтай еріндім, 
Сарымсақтай азулым, 
Сауырысын кере жараған,  
Кекілін қыздай тараған, 
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Тостаған көзді торыны, 
Топ тарқамай мін-сана (Үмбетей жырай, «Мінген атың айтамын») 
Мұнда қатыстық сын есімдердің тәуелдеулі түрі сол түрдегі нәрсенің молдығын, 

барлығын білдірсе, екіншіден сол нәрсенің тиесілі екенін білдіреді. Міне, осы жерден екі 
түрлі көркемдік тәсілге ұқсастық туады. Бірі – теңеу, екіншісі – метафора. Теңеу болатыны 
екі заттық нысан -дай, -дей, -тай, -тей жұрнағы арқылы салыстырылып тұр. Ал метафора 
болатыны, сол затқа тән қасиет оның басты белгісі ретінде екінші атауы сияқтанып келеді. 
Яғни синекдохаға ұқсайды. Мұндай грамматикалық формадағы теңеулерді Қ.Өмірәлиев 
«жаңа тұрпаттағы метафора» деп атайды [3, 236]. Әдетте теңеулер көбіне бұл синтаксистік 
қатынасқа керісінше келеді. Яғни сарымсақтай еріндім емес, еріні сарымсақтай 
формасында келеді. Және бұл құрылымда ауыспалы мағына жоқ, тек образды мағына бар. 
Бірақ біз бұл құрылымды бір затты бөгде бір затқа теңемей, керісінше бір бүтін заттың 
(тұлпардың) ішкі құрылымдарын (мүше) басқа заттарға теңей айқындағандықтан теңеу 
тобына жатқызамыз. Мұнда тұлпардың ерні мен саптаяқ, от орны мен тұяқ, сарымсақ пен 
азу тіс көлемі, пішіні, ауданы жағынан өзара салыстырылған. Сондықтан бұл да «мөлшер» 
ұғымын образды түрде берудің бір тәсіліне жатады.  

Қорыта келгенде, поэтикалық мәтіндерде теңеу арқылы берілген түрлі «мөлшерлік» 
ұғымдар көптеп кездеседі. Мұнда екі мөлшерлік нысан (объекті) түрлі белгілері негізінде 
салыстырылады немесе теңеледі де, заттар мен құбылыстардың мөлшерлік мәні туралы 
бейнелі (образды) ұғым тудырады. Кез келген нысан жайлы суретті форманы көз алдымызға 
әкеліп, санада олар туралы дәл, нақты, бейнелі «мөлшерлік» ұғым қалыптастырады. 
Сонымен қатар, «мөлшерлік» ұғым мейлінше әсерлі (экспрессиялы), көкейге қонымды, 
эстетикалық қуаты күшті түрде жетеді. Тілдің бұл көркемдегіш қасиетін жыраулар поэзиясы 
барынша терең сезінген. Жыраулар поэзиясында кездесетін теңеулер шоғыры құрамына 
қарай жай теңеу, күрделі теңеу, лексико-грамматикалық ерекшеліктеріне қарай заттық 
теңеу, қимылдық теңеу, шындық болмысқа қатысына қарай, шынайы теңеулер (реальный) 
және әсірелі теңеулер (нереальный) болып бірнеше басты-басты топтарға жіктеледі. Теңеу 
тәсілі XV-XVIII ғасырлардағы жыраулар поэзиясында сөзге қарымды қуат, алапат ажар 
бітіретін, образ жасап, экспрессия тудырудың ең өткір тәсіліне айналған. Тұтас теңеу 
тәсілінің өзі «мөлшер» ұғымының меншікті тәсіліне айналған.  
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Proverbs and sayings-are short and meaningful statements that generalize the human experience, 
wisdom and can be helpful in penetrating into the essence of the ethical norms with some clear 
understanding. This is something that accompanies a human throughout one’s life from his early 
childhood. They are related in a big way to labor, Motherland, parents, friends and etc. Being 
accurate and concise they are easy to be acquired as some essential norm of life. In effect it is an 
obvious guideline in life. Proverbs and sayings make our speech colorful, enrich our vocabulary and 
develop gift of imagination 
Proverbs and sayings bring in some high moral standards consolidated by the life experience of 
many generations serve as the base of honesty, truth and other human values to be norms of life for 
each member of the society. This is what predetermines some exclusive role of the ethical incentive 
of the peoples’ creativity in the teaching process.  

Key words: moral-esthetical presentation, methods and devices, converted meaning essence 
of the proverbs, ethnic peculiarity of the proverbs, development of the colloquial skills.  

 
 Пословицы и поговорки-это образные краткие суждения, обобщающие опыт народа, 

жизненную мудрость, позволяющие глубже проникнуть в суть этической нормы, лучше ее 
осознать. Они сопровождают человека с самого раннего детства. Большая часть их связана с 
отношением к труду, Родине, к родителям, друзьям и т.д. Точность мысли, и лаконичность 
содержания позволяют даже малышам быстро усваивать их, воспринимать их жизненную 
норму. Это всегда был своеобразный путеводитель по жизни. Пословицы и поговорки 
украшают и обогащают нашу речь, расширяют словарный запас, развивают воображение. 
Впервые избранные казахские пословицы поговорки были опубликованы в «Киргизской 
хрестоматии» И .Алтынсарина, изданной в Оренбурге в 1879 году и переизданной с 
дополнениями в 1906 году. В 1889 В. Катаринский издал в Оренбурге сборник казахских 
пословиц и поговорок под названием «Памятная книжка Тургайской области». В 1923 году в 
Москве была издана книга «Тысяча и одна пословица» с предисловием Назира Турекулова; в 
1927 году в Ташкенте вышли «Казахские пословицы» (составитель Абубакир Диваев), в1935 
году в Алма-Ате «Казахские пословицы и поговорки» (составитель Утебай Турманканов) В 
шестидесятые-девяностые годы сборники пословиц и поговорок издавались неоднократно. 
Известные казахские ораторы Майкы би, Толе би, Айтеке би, АЯз би, Асан-Кайгы и другие 
широко использовали с своей речи мудрые народные изречения. 

В наше время всесторонне исследовал казахские пословицы и поговорки ученый и 
педагог Малик Габдуллин. В книге «Устное творчество казахского народа» он 
систематизировал их, связав со скотоводческим, охотничьим, хлебопашеским образом жизни 
казахов. О богатстве и познавательном значении пословиц и поговорок и их роли в жизни 
казахского народа, отмечал М.Ауэзов: «Богатство пословиц и поговорок, их замечательная 
поэтическая форма, их искусно поданное, глубокое, почти философское содержание 
являются ярким доказательством высокого поэтического дарования, неиссякаемой мудрости 
самого казахского народа» [1, с.78]. Пословицы и поговорки имеют большое познавательное 
значение, ярко выраженную дидактическую направленность, поэтому представляют 
словеснику большие возможности воспитывать у обучающихся такие высокие моральные 
качества как патриотизм, интернационализм, гуманизм, уважение к старшим по возрасту, 
верность идеям крепкой дружбы. 

Утверждая высокие нравственные понятия, выверенные опытом многочисленных 
поколений, пословицы и поговорки и сегодня служат борьбе за то, чтобы честность, 
правдивость, чуткость, любовь к труду и другие прекрасные человеческие качества 
становились нормами жизни каждого члена общества. Этим и определяется их большая роль 
в нравственно-эстетическом воспитании обучающихся. Знакомство с пословицами и 
поговорками казахского народа поможет углубить понимание специфических национальных 
особенностей этого мира, многообразия содержания, отражение в них разных жизненных 
представлений, идеалов народа.  
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При разработке системы изучения пословиц и поговорок можно найти такие методы и 
приемы, с помощью которых можно вызвать интерес обучающихся к изучаемому жанру 
содействовать не только пониманию прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, 
но и повышению речевой культуры обучающихся, развитию их эстетических и нравственных 
представлений. Учитель ставит задачу сформировать у обучающихся представление о 
пословицах и поговорках как о произведениях устного народного творчества имеющих 
специфические особенности, обращает внимание на их краткость, мудрость, образность, 
раскрывает их своеобразную связь с жизнью народа. Если при изучении поговорок можно 
выделить эмоциональность, художественную выразительность непосредственную связь их с 
живой речью то при изучении пословиц нужно подчеркнуть поучительность, обобщенность 
в изображении жизненных определений и событий, их прямой и переносный смысл. 

После беседы, психологически настраивающей на новую тему, обучающиеся с 
интересом слушают вступительный рассказ учителя о пословицах поговорках, их 
особенностях. 

В этот рассказ полезно включить высказывание М.А. Шолохова: пословиц тысячи, 
десятки тысяч. Как на крыльях они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, 
и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость. Из 
бездны времен дошли до нас в этих сгустках разума и знания жизни, радость и страдания 
людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, 
трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков» [2,123]. 

После вступительного слова учителя можно выполнить различные задания: 
1.Объяснить прямой и переносный смысл предложенных учителем пословиц. 
Постигая под руководством учителя особенности пословиц, обучающиеся начинают 

понимать и переносный смысл пословиц. Раскрывая переносный смысл пословиц, они 
усваивают выразительность, точность и их композиционное своеобразие. 

2. Сгруппировать пословицы согласно тематике: 
Героизм, народ, скотоводство, единство, красноречие, Родина. 
Эту работу можно и усложнить, строя вопросы примерно так, как советовала М.А. 

Рыбникова: 
- Как посоветовать человеку заняться делом? («Пока есть силы, трудись-в старости 

будет на что жить»)[3,59] 
Изучать пословицы и поговорки необдимо в оригинале, прибегая к переводам только в 

случае затруднения. Обучающихся привлекает краткость, лаконичность, меткость, что 
невозможно передать в переводе. К тому же учитель при сравнения подстрочного текста 
имеет возможность ставить перед учашимся такие проблемы, как сделать наблюдение над 
поэтичностью подлинника и его художественных средств, сопоставить оригинал с 
переводом. Это помогает развивать чуткость к полновесному, художественнму слову, 
обогащать словарный запас. В то же время, знакомясь по лучшим переводом с 
достоинствами казахского литературного языка, обучающиеся еще раз убедятся в 
неисчерпаемых богатствах своего родного языка, и ощутят нежность и любовь к нему-
незаменимому посреднику межнационального общения. 

При изучении пословиц имеющих много общего у народов различных 
национальностей, вопрос о взаимосвязи литератур уместен. Пословицы переходят от одного 
народа к другому во время торгового, экономического, научно-культурного общения. 

Происхождение и содержание каждой пословицы обусловлено образом жизни народа, 
его бытом, культурой, условиями. 

Кто хочет ближе узнать какую-либо страну, ее народ тот не может пройти мимо его 
пословиц и поговорок. У всех народов мира развито глубокое уважение к труду, знаниям, 
науке, к своей родине, к своему народу. 

Естественно, что когда речь идет о казахской пословице, напрашиваются параллели с 
пословицами других народов. Поэтому лучше изучение пословиц давать в плане 
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сравнительного анализа. При этом следует организовать сравнение идейно-эстетического 
содержания композиции и художественных особенностей пословиц разных народов. 

Учитывая идейно-тематическое родство русских и казахских пословиц, можно 
организовать изучение пословиц в тесном единстве, широко используя параллели и 
сопоставления различноо характера. 

3.Сопоставительный анализ пословиц и поговорок русского и казахского народов. 
Значительно облегчит обучающимся эстетическое восприятие казахских пословиц в 

соотношении их с близкими в идейно-тематическом плане пословицами русского народа. 
Такие сопоставления дают достаточно яркое представление о сходстве жизненного опыта и 
нравственных идеалов родного и кахаского народа, об их духовной близости.  

Обучающимся можно дать задание: к предложенным пословицам на казахском языке 
подобрать соответственно переведенную пословицу и объяснить их смысл. 

Сравнительное изучение пословиц способствует развитию у обучающихся навыков 
устной и письменной речи. Особенностью этого вида работы является то, что, объясняя 
содержание пословиц, обучающиеся под руководством учителя проводят параллель между 
казахскими и русскими пословицами сопоставляя их по тематике, содержанию, форме. 

Нужно при этом отметить, что обучающиеся выявляют существенные отличительные 
особенности казахских и русских пословиц. К примеру, что казахские пословицы, как и 
русские, отражают своеобразие быта и нравственные принципы своего народа. 
Сопоставительный анализ русских и казахских пословиц и поговорок свойственны и 
казахским: воспроизводимость, устойчивость, неразложимость, соотнесенность со словом и 
предложением и т. д. 

Сравнивая пословицы двух народов, обучающиеся отмечают, что люди явных 
национальностей во многих жизненных ситуациях высказывают одинаковые мысли, делают 
сходные выводы об уме и глупости, о пользе знаний, о родной земле, о доброте и жадности 
и.т.д 

Важно при этом обратить внимание и на стилистические, композиционные совпадения 
или отличия. 

Казахские пословицы, как и русские в большинстве своем состоят из их частей. В 
одной из них изображается то или иное явление, а в другой включается обобщение или 
вывод. В процессе уроков можно заметить, что ритмика, рифмовка строк в пословицах, их 
складность, выразительность полнее воспринимаются обучающимися на примерах 
оригиналов. 

Особое место занимают пословицы о героях, о хороших людях. Велика их роль в 
эстетическом и нравственном воспитании, в формировании представления о них. 

Познакомив учащихся с историей развития пословиц, тематикой, установив 
взаимосвязь и самобытность пословиц, учитель обращает внимаение на образность, 
метафоричность, музыкальное звучание пословиц. 

Одной из отличительных особенностей пословиц в сравнении с другими видами 
устного народного творчества, является их предельная точность, красочность строятся они 
при помощи метафор, метонимии, антитезы, аллегории, сравнении, образы их реальны, 
взяты из народной жизни быта. Если в основу одних пословиц взяты метафоры или 
сравнения из повседневного обихода, то многие другие казахские пословицы составляют 
цепь сравнений или соединяют цепь сравнений с метафорами. 

С заметным подъемом и интересом обучающиеся подбирают пословицы по 
иллюстрациям. Немаловажное значение имеет и изучение поговорок, их сопоставления с 
пословицами. 

Поговорка по своей природе сложнее, чем пословица, не дает конкретного вывода, в 
ней встречаются параллельные повторы. Можно попросить обучающихся рассказать о 
русских поговорках, когда они употребляются. После работы с поговорками учитель 
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подчеркивает яркость, меткость поговорок, предлагает беседу, которая позволяет выяснить и 
закрепить сходство и разницу между пословицей и поговоркой. 

 Для сравнения и закрепления сведений о пословице и поговорке нужно подобрать 
несколько примеров (пословиц и поговорок), написать их на доске или на плакате, 
коллективно объясняя и сравнивая их. 

  Важно проследить умение обучающихся находить поговорки, потому что поговорки 
не идут отдельно, а даны вместе с пословицей. Читая и объясняя поговорки, обучающиеся 
осваивают звучание поговорок, учатся правильно произносить их, использовать в речи. 
Особенно плодотворно работа, если учитель после толкования заранее отобранных 
поговорок, предлагает обучающимся ситуацию, к которой они подбирают поговорки из 
предложенных в учебнике. 

Учитель, подводя итоги, говорит о выразительности половиц и поговорок, возвращает 
обучающихся к мысли о том, что убедительность и красота пословиц и поговорок, их 
меткость и краткость возникают не сами по себе, а за счет образности, ритма и рифмы, 
особых художественных приемов (метафор, сравнений и т.д.)  

Проведя данную работу можно сделать прийти к следующим выводам: 
В ходе работы над пословицами и поговорками обучающиеся получают 

первоначальные представления о сравнении и метафоре. 
Образность, содержательность, глубина мысли народных творений оказывают на 

обучающихся нравственное и эстетическое воздействие. 
Знания, полученные в ходе работы над пословицами и поговорками, служат средством 

для создания иллюстраций, рассказов, отражающих быт и культуру казахского народа. 
У обучающихся воспитывается любовь к искусству, творческое личностное отношение 

к нему. 
Изучение пословиц и поговорок в оригинале дает возможность увидеть ритмику, 

рифмовку строк в пословицах, складность, выразительность, обогащает словарный запас 
обучающихся. 
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The article describes a method of working with text on specialty at the sentence level. Two 

ways of the sentence analysis are suggested - "from the form - to the meaning" and "from the 
meaning - to the form". 

The first direction is understanding of the sentence meaning through a model. Depending on 
the communicative task, different meaning-speech situations are created in the scientific text, which 
are expressed by certain structural and semantic models. 

The second way - "from meaning" – is identification of the sentence semantic content with the 
help of question. The author suggests the following method of work: to find subject and predicate in 
the sentence; to determine what part of speech expresses the predicate; to formulate a grammatical 
question to the main word of the combination, which is after the predicate; to write the question 
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down; moving in the opposite direction, to fix the predicate in the question; to fix the subject; to 
write the question completely and give a brief answer to the question, which will be a semantic 
center of the sentence. 

Key words: semantic organization of the sentence, structural and semantic model of the 
sentence, communicative task of the sentence, meaning-speech situation, semantic center of the 
sentence 

 
Формальная устроенность предложения в известных границах определяет его 

значение, тип информативного содержания – его смысловую организацию.[1,414] Смысловая 
организация предложения иерархически интегрируется из значений отдельных слов и 
отношений между ними. В предложении формируются доминантный и периферийные 
смыслы. В методическом аспекте процесс понимания можно представить как процесс 
выявления логико-смысловых отношений в предложении, их иерархии, определения 
смыслового центра и коммуникативной задачи. Определение коммуникативной задачи – это 
и есть понимание смысла высказывания, что, по большому счету, и является основной целью 
обучающегося при чтении текста по специальности.  

В методическом аспекте существует несколько способов определения 
коммуникативной задачи: через модель, с помощью вопроса и перефразировка. 

«Разделить» в учебных или исследовательских целях форму и смысл высказывания 
позволяет модель. Лингвист, изучающий способы вербализации того или иного смысла, по 
сути дела сначала "воссоздает" структурный "облик" данного смысла, извлекая его из 
языковых (вербальных) образов, т. е. следуя от "от формы". Важно, однако, чтобы изучение 
смысла не останавливалось на этом этапе. " Извлеченный" смысл должен быть подвергнут 
дальнейшему анализу уже как самостоятельный объект во всей своей сложности, а затем 
направление исследования вновь изменяется и полученная структура смысла проверяется его 
вербализациями.  

Первый способ определения коммуникативной задачи предложения – это понимание 
его смысла через модель. В зависимости от коммуникативной задачи в научном тексте 
создаются различные смысло-речевые ситуации, которые выражаются определёнными 
структурно-семантическими моделями. Например, если в тексте рассматривается целое и его 
части, то его коммуникативная задача – показать строение, структуру или состав предмета, 
явления. В этом случае в тексте частотными будут предложения, построенные по моделям: 
что входит в состав чего; что содержится в чём; что является составной частью чего; 
что состоит из чего; что включает в себя что и т.п. Если в тексте предметы 
распределяются по классам, видам, типам, разрядам, то коммуникативной задачей текста 
является классификация предметов с частотными моделями что делят на что; что 
подразделяется на что; кто классифицирует что (по какому признаку); различают что; 
кем делится что на что.  

Это весьма продуктивный путь, хотя и имеющий определенные трудности в 
осуществлении. Там, где идет работа на уровне предложения, построенного по модели, или 
на типизированном тексте, результат может быть достигнут и достигается успешно, если же 
мы используем в качестве дидактического материала текст аутентичный, то результат 
достигается с дополнительными усилиями. Некоторые модели, "привязанные" в сознании 
обучающегося к определенному "актуальному смыслу", в тексте могут выражать совершенно 
другую смысловую сущность. Допустим, отрабатывается СРС «определение термина»: 
Зоология – наука о животных организмах. Студенты хорошо усваивают связь значения СРС 
и моделей, могут сформулировать вопрос, производят трансформации в пределах изучаемых 
моделей, но при предъявлении предложений "Зоология – наука экспериментальная" и 
"Зоология изучает животные организмы" студенты затрудняются в квалификации этих 
предложений: первое построено по модели, относящейся к СРС "Определение термина", но 
этот смысл не выражающее, второе, напротив, является смысловым инвариантом данного, но 
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модель, по которой оно построено, среди моделей СРС "Определение термина" не 
указывается. 

Для репрезентации СРС используется структурно-семантическая модель, которая в 
силу своей абстрактности концептуализируется, т.е. становится достоянием индивидуальной 
концептуальной системы, на неродном языке с большим трудом. Вероятно, это зависит от 
многих причин, и, прежде всего, от стартового уровня языковой способности обучающегося, 
которая включает в себя языковую компетенцию, стратегическую компетенцию и 
психофизиологические механизмы. Последние формируют индивидуальный когнитивный 
стиль обучающегося, игнорировать который не в праве ни один обучающий, если имеет цель 
– научить. Поэтому имеет смысл говорить о гибких подходах в обучении, адекватных 
различным когнитивным стилям обучающихся.  

Второй способ – выявление смыслового содержания предложения, т.е. установления 
его коммуникативного задания с помощью вопроса, так как «коммуникативные задания 
могут быть сведены к вопросам».[2, 154] Ход рассуждения в этом случае может быть 
следующим: найти в предложении подлежащее и сказуемое; определить, какой частью речи 
выражено сказуемое; сформулировать грамматический вопрос к опорному слову 
словосочетания, которое находится после сказуемого; записать вопрос; двигаясь в 
противоположном направлении, зафиксировать в вопросе сказуемое; зафиксировать 
подлежащее; записать вопрос полностью и дать краткий ответ на вопрос, который и будет 
смысловым центром предложения. Следовательно, с помощью вопроса определяется 
смысловой центр предложения. Например: Живые существа обладают встроенной 
системой саморегуляции. Подлежащее – живые существа; сказуемое – обладают; сказуемое 
выражено личной формой глагола; опорное слово – системой – имя существительное в 
творительном падеже, вопрос – чем? – Чем обладают живые существа? – Встроенной 
системой саморегуляции. Это самый простой вариант формулирования вопроса к 
смысловому центру предложения. В некоторых случаях требуется уточнение 
грамматического вопроса. Например: Пигменты подразделяются на растворимые в воде, 
растворимые в спирте и нерастворимые в воде и спирте. В этом предложении вопрос, 
сформулированный по заданной схеме, будет иметь разговорный оттенок: На что 
подразделяются пигменты? Семантика глагола «подразделяться» предполагает «выделить 
какие-то части, сгруппировав их по каким-то признакам». Вводим в вопрос слово «группы» и 
формулируем его в новом варианте: На какие группы подразделяются пигменты? 

 В случае, когда подлежащее и сказуемое выражено существительным в 
именительном падеже, вопрос формулируется в зависимости от типа информации, 
заложенной в этом предложении: Что такое…? Что собой представляет…? Что 
называется…? В предложениях общей квалификации видовое понятие определяется через 
родовое понятие. Например, Кожа – орган защиты организма от вредных воздействий 
окружающей среды. Кожа – видовое понятие, а орган защиты – родовое понятие, так как 
органами защиты организма могут быть и печень, и кости, и глаза, и уши, и др. Вопросы, 
соотносимые с данным типом информации, – Что такое…? Что собой представляет…?  

В предложениях терминологической квалификации подлежащее и сказуемое 
соответствуют полностью. Например: Эксплантация – это культивирование изолированных 
органов и тканей. Для того чтобы дать определение эксплантации, необходимо полностью 
прочитать вторую часть предложения (сказуемое с зависимыми словами). Для определения 
данного понятия недостаточно следующей формулировки: Эксплантация – это 
культивирование. Возникает вопрос чего? Или Эксплантация – это культивирование 
органов и тканей. Каких именно органов и тканей? И только прочитав полностью 
предложение, можно понять значение данного биологического термина – культивирование 
изолированных органов и тканей. Вопросы для данного типа информации – Что такое…? 
Что называется…?  

Если сказуемое располагается в конце предложения, то вопрос формулируется 
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непосредственно к сказуемому. Например: С середины 50-х гг. значение экологии и сферы ее 
приложения стали значительно расширяться. Сказуемое выражено словосочетанием стали 
расширяться. Семантика глагола расширяться связана с «изменением в определенных 
параметрах в сторону увеличения». Рассмотрим значение глаголов расширяться и 
изменяться как частное проявление по отношению к общему и сформулируем вопрос к 
данному предложению с помощью глагола изменяться: Как изменились значение экологии и 
сферы ее применения с середины 50-х гг.? – стали значительно расширяться.  

Предложенная выше методика работы применима к простому предложению. На уровне 
сложного предложения при установлении коммуникативного задания с помощью вопроса 
необходимо основываться на определении логико-смысловых отношений, учитывая при 
этом объем информации в зависимой части сложного предложения.  

Своеобразие смысловой организации СП состоит в том, что оно принципиально 
ориентировано на выражение не одной пропозиции, а комплекса пропозиций, называющего 
отношение между ситуациями, в то время как простое предложение в своем элементарном 
виде предназначено для выражения одной пропозиции, иначе говоря, СП полипропозитивно, 
а простое предложение монопропозитивно. 

Например: После исключения всех возможных вариантов загрязнения воды ученые 
пришли к заключению, что обнаруженные в воде бактерии абсолютно уникальны и не 
похожи ни на одну известную на планете и описанную форму жизни. В данном 
сложноподчиненном предложении с определительными отношениями информация 
конкретизируется с помощью уточняющего вопроса, формулируемого к слову, 
находящемуся непосредственно после сказуемого: К какому заключению пришли ученые? – 
обнаруженные в воде бактерии абсолютно уникальны и не похожи ни на одну известную на 
планете и описанную форму жизни. 

В предложении с определительными же отношениями: Ученые впервые установили роль 
гена MX2 в ингибировании вируса иммунодефицита человека, который вызывает синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) – формально придаточная часть относится к 
существительному «ген», именно ген вызывает синдром иммунодефицита, но в главной 
части предложения указано, что ученые установили роль гена MX2. Следовательно, и вопрос 
формулируется, уточняя информацию не только о гене, но и о его роли: Какую роль гена 
MX2 в ингибировании вируса иммунодефицита человека установили ученые? – вызывать 
синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

В предложениях с причинно-следственными, изъяснительными, временными, 
пространственными отношениями формулирование вопроса как правило не вызывает 
затруднений. Диапазон вопросов невелик: Почему…? По какой причине…? Что…? Когда…? 
Где…? и т.п. Например: Разработка лекарств, стимулирующих естественные ингибиторы 
организма, является очень важной, поскольку позволяет запустить естественный процесс 
и, таким образом, исключается проблема лекарственной резистентности. – Почему 
разработка лекарств, стимулирующих естественные ингибиторы организма, является 
очень важной? – позволяет запустить естественный процесс и, таким образом, 
исключается проблема лекарственной резистентности. Или: Эндокринологи сейчас не в 
состоянии оценить результаты подсадок стволовых клеток больным, так как клинически 
подтвержденные результаты проведенных операций отсутствуют. – По каким причинам 
эндокринологи сейчас не в состоянии оценить результаты подсадок стволовых клеток 
больным? – клинически подтвержденные результаты проведенных операций отсутствуют. 
Или: В описании эксперимента убедительно показано, что именно клетки стенки сосудов 
дают начало клеткам крови. – Что показано в описании эксперимента? – именно клетки 
стенки сосудов дают начало клеткам крови. Или: Освоение новой науки (нанотехнологии) 
началось после того, как американцы случайно открыли возможность создания в лазерном 
разряде миниатюрных частиц, состоящих только из атомов углерода. – Когда началось 
освоение новой науки? – после того, как американцы случайно открыли возможность 
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создания в лазерном разряде миниатюрных частиц, состоящих только из атомов углерода. 
Гораздо сложнее выявлять коммуникативное задание с помощью вопроса в 

предложениях с уступительными отношениями: Хотя с помощью существующих 
лекарственных препаратов люди с ВИЧ могут продлить жизнь, эти средства токсичны 
для организма, а в случае их длительного использования возникает проблема лекарственной 
резистентности. Невозможно сформулировать вопрос к смысловому центру предложения, 
следуя за моделями частей сложного предложения и используя только те языковые средства, 
которые задействованы в построении предложения. Формулируя вопрос к смысловому 
центру предложения, мы вынуждены выйти за пределы предложения в плане языковых 
средств, оставаясь в его рамках в смысловом отношении. – Какие побочные эффекты дает 
длительное применение лекарственных препаратов людям с ВИЧ? – эти средства 
токсичны для организма, а в случае их длительного использования возникает проблема 
лекарственной резистентности.  

Третьим, «весьма распространенным способом "уловления" смысла является его 
перефразировка»[3, 170]. Предполагается, что один и тот же смысл говорящий может 
выразить посредством языка по-разному, точно так же слушающий может отождествить 
смысл разных по своей форме выражений. Это универсальный синтетический способ 
определения коммуникативной задачи предложения. Способность обучающегося выразить 
заданное содержание разными способами – показатель его уровня владения языком. Именно 
эту способность можно рассматривать как цель обучения научной речи и языку в целом.  
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Abstract: This article analyzes the poetic features aityses «Birzhan – Sara». During the 

analysis of literary types are considered separately and trail figures. Exploring literary texts aityses 
girls and horseman identified functions of artistic media. Comparison epithet, metaphor, metonymy, 
graduation, hyperbole, litotes, repetition, rhetorical question, initiation aityses enhance the aesthetic 
function of language, increase energy poetic verses . For its consideration of the poetic features of 
artistic means used texts with aityses II half of XIX century until today. In this article poetic feature 
aitys the girl and the Dzhigit is considered.  

Key words: aitys, artistic means epithet litotes, graduation, hyperbole, metaphor, metonymy 
 
Айтыс – қазақтың халық ауыз әдебиетінің тіл байлығын көрсететін үлкен бір саласы. 

XIX ғысырдың II жартысындағы айтыс өлеңдерінен сол дәуірдің тілдік ерекшеліктерін 
көреміз. Сөз өнерінің, көркем сөз тігісінің, образды, көркем ойлардың, сөз шешендігі мен 
шеберлігінің тілдік көрінісін айтыс өлеңдерінен байқаймыз. Қазіргі кезеңде кемеліне келген 
әдеби тіліміздің ілгері басып, дамуына айтыс өнерінің тигізген әсері мол. Өткен ғасырдағы 
көркем сөз өнеріне үлес қосқан «Біржан мен Сара айтысының» тілдік ерекшеліктеріне 
тоқталсақ. 
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Біржан мен Сара айтысы – өзінің құрылысы мен мазмұны жағынан болсын, көркемдігі 
жағынан болсын, қазақтың ақындар айтысының ішіндегі үздігі. Біржан мен Сара айтысы 
айтыстың екі түрін де (қыз бен жігіт айтысы, ақындар айтысы) толық қамтиды. Біржан мен 
Сара айтысы сол тұстағы қазақ әйелдерінің бас бостандығы мәселесін, адамгершілік пен 
әділдікті, шындықты өзекті де әлеуметтік тақырып етіп көтереді. Айтыста феодалдық 
заманның қатал да ащы шындығы бейнеленген. Қазақ әйелдерінің аянышты, қайғылы халі 
суреттелген. Қалың мал – қазақ әйелдерін шырмаған ескіліктің мықты торы. Сара қыз сол 
ескі әдет-ғұрыпқа, салт-санаға, әйелді тұтқын еткен дін тұзағына да наразылығын білдіреді. 
Біржан Сараның, жалпы қазақ қыздарының осындай аянышты халіне күйінеді. Айтыс 
алғашында рулық бағыт алса да, кейін дәстүрлі арнадан ауытқып, жүйелі өнер сайысына, 
көркем де кестелі сөз жарысына айналады, қазақ қоғамындағы әлеуметтік қарым-қатынастың 
адам өміріне әсері, тұрмыстың мән-мазмұны философиялық ой-толғамдармен қосыла өріліп, 
өз нақышын тауып жатады. Айтыста халқымыздың әдептілік пен әсемдік туралы пікірлері, 
эстетикалық талғам-талаптары кең көрініс тапқан. Осының бәрі Біржан мен Сара айтысының 
XIX ғасырдағы қазақ халқының болмыс-тіршілігін жан-жақты суреттейтін көркем туынды 
екенін айқын аңғартады.  

Өлшеусіз талант әрі әнші екі саңлақтың шешен сөздері – өзінің көркемдік жағынан күні 
бүгінге дейін үлгі. Бұл сөзімізге Аманжол Әлтаев пен Сара Тоқтамысованың айтысы дәлел. 
Мысалы, 

Еркесі елеңдеген даламыздың, 
Аққудай айдыныңда дара жүздің. 
Бұл үйде Сара болса «кірсем» деймін, 
«Шықсын!» деп сөзін айтпай бабамыздың, – деген жолдары Біржан-Сара айтысындағы 

Біржанның: 
Бұл үйде Сара бар ма, шықсын бері, 
Іздеген келіп тұрмын Біржан сері [1, 235 б.], – деген шумағы бүгінгі күннің көрінісі 

екені айтпаса да түсінікті. Қаламгер-журналист Несіп Жүнісбайұлы бұл айтысты «Біржан-
Сара айтысының» жаңа замандағы үлгісі деп бағалады.  

Бұл айтыстың сөздері анықтық, тазалық, дәлдік жағынан болсын, көркемдік, сұлулық 
жағынан болсын қазақ поэзиясының төрінен ерекше орын алады. Үздік теңеу, эпитет, жалпы 
троп пен фигураның бұл айтыстан небір шұрайлылары табылады. Сол көркем сөз 
айшықтарын екі ақын да өз арман-мұраттарын, мұң-шерін айтып беру үшін шебер пайдалана 
білген. Мысылы, метафора көбінесе ауыспалы мағынада қолданылатындықтан мысалдау, 
кейіптеу сипатында болады. Ақындар тілінде айрықша және ең көп метафораланатын – құс 
атауына және жылқы малына қатысты ауыстырулар. Оның тұрмыстық себептері де айқын. 
Сайын дала төсінде ерке самалмен жарысып, аң атып, құс жүгірткен қазақ баласының көңіл 
көкжиегіне ең алдымен даланың аңы мен құсы, өзінің сенімді серігі тұлпары, алдындағы 
төрт түлігі түскен. Жігітті алғыр қыран құсқа (лашын, қаршығаға, сұңқар, бүркіт т.б.), ал 
қызды қыран ілетін айдындағы аққуға, сұқсұр үйрекке, сүйкімділікті аңғартатын қоңыр қазға 
балау халық поэзиясында бұрыннан бар. 

Мысалы, Сара: 
Қамысты терең көлдің сұқсырымын, 
Қаңғырған ілдірмейтін қаршағаға [2, 23 б.] - дейді. 
Метафораланған тіркес – сұқсыр үйрек. Біржанды қаңғыған қаршығаға балай отырып, 

өзін қамысты терең көлдің сұқсырымен салыстырған. Әрі сақ, әрі сүңгігіш сұқсыр үйрек 
қамысты терең көлді мекендесе, ондай айлалы құстың мекен-жайын білмейтін қаршығаға оп-
оңай алдыра қоюы мүмкін емес. Оның үстіне қамысты, терең көлді меңзеу арқылы Сара 
өзінің артында бір дүйім ел, қара ормандай үлкен әулет тұрғанын тұспалдап айтып отырғаны 
байқалады. Ал Біржанды қаңғыған қаршыға деуі - өз елінен жырақта, ағайыннан сырт сән-
салтанат құрып жүрген салдық өмірін, әрі жат жерде жүргендігін өте ұтымды бере білген 
Сара қыздың шеберлігінің бір дәлелі дейміз. Сөздің астарын, тұспалдың түбін ұға білетін 
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қазақ баласына тән өлең жүйесінде мұндай мысалдар көптеп кездеседі. Аз сөзге көп мағына 
сыйғызудың, сәтті жасалған метафора арқылы ойдан ұтудың әдемі үлгісін осы мысалдан 
көреміз. 

«Біржан мен Сара» айтысында теңеулер былайша көрініс тапқан: 
Самғайтын бәйге атындай артық-артып, 
Көкштау ауданына даңқым барған. 
...Тұлпармын Көрғұлының пырағындай, 
Алдына жүгірсе мал салмайтұғын [3, 266 б.]– деп, Біржан ақындық шабытын Көкшетау 

елі білетін бәйге аттың шабысына, Көрұғлының ұшатын қанатты атына, яғни, жүйрік 
тұлпарға теңейді. Ал, Сара өзін: 

Бермесін дұшпаныма намысымды, 
Біледі, Арғын-Найман дабысымды. 
Бар болса шыбын жаны шапшаң жетсін, 
Ел таныр арғымақтай шабысымды. 
Қылмасын дос Жиекем сөзге сынық, 
Шәрбаттай ағып жатқан сөзім тұнық [3, 266 б.] – деп, намысты қолдан бермейтінін, 

жырларының Арғын-Найман арасында кең тарағанын айтып, өзін ел таныр арғымаққа , асыл 
сөздерін шәрбатқа теңейді. Сара Біржанға: 

Жылқының арығындай арғын кедей, 
Тойғансың мас боласың ішіп-жемей [3, 266 б.] – деп, өнерін тұлпардың шабысына 

теңеп тұрған Біржан салды ақын Сара енді жылқы малының арығына теңеп, сынайды.  
Найман руының бәйгеге қосар тұлпары, сонарға салар сұңқары болып тұрған ақын 

Сара сол кездегі өзінің шарасыз күйін айтыста былай суреттейді: 
Тақсыр-ау, күні құрсын ұрғашының, 
Билігі болмайды екен бір басының. 
Тері-терсек бергесін ит те алады, 
Бұлындай берекесіз арбашының [3, 268 б.]. 
Найманның игі жақсыларына мұңын шаққан ақын қыз «жалғыз басымның билігі жоқ, 

тері-терсек құрлы ғана құным бар ит алатын» - деп, өзін арбашының берекесі жоқ, бұлына 
теңейді. 

Әкемнің төрт түлігі бәрі де сай, 
Алты ауыл аруақты үш ағам бай, 
Бұлаңдап асау кердей жүрсем-дағы, 
Тоқтыдай борышқа кеттім, о, дариға-ай [3, 268 б.] – деп, ақын қыз өз хәлін зарлана 

жырлайды. Сараның басындағы жайт сол кездегі бүкіл қазақ қызының басында бар мәселе. 
Бір кезде бұлаңдап, еркіндікте, оң жақта, асау кердей, тәкаппар жүрген ақын қыз енді 
«Борышқа байланған жаман тоқтыдан күнім төмен» деп, өз басындағы қайғы, мұң-зар, 
өкініш қарама-қарсы теңеулерлер арқылы (асау кердей, тоқтыдай) және эмоционалды-
экспрессивті әсері аса күшті «о, дариға-ай» одағайы арқылы береді. 

Біржан мен Сара айтысында эпитеттің көркем түрлері көптеп кездеседі. Эпитет 
бірыңғай портрет құрайтын теңеу, метафоралармен тіркесіп келіп бір-біріне көркемдік ықпал 
жасайды. Мысалы, Сара:  

Майысып нәзік белім бұраң қаққан, 
Қырық түрлі дана кеудем өнер тапқан. 
Сөйлесе май тамызған бұлбұл тілім,  
Сықылды гауһар сағат нақыс шапқан. 
Әжімсіз он саусағым бәрі де аппақ,  
Болғанда аузым – сағат, ернім – қақпақ. 
Қырмызы қызыл жібек маңдайым кең,  
Дәл бойым ұзын да емес, қысқа да емес [4, 54]. 
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Ақын қыздың нәзік белі, қырық түрлі дана кеудесі, бұлбұл тілі, әжімсіз аппақ он 
саусағы, қызыл жібек маңдайы, ұзын да емес, қысқа да емес бойы – бәрі де он үште домбыра 
алып сөйлеген бір Сараның бойынан табылады. Сара сұлулығын суреттей отырып, әншілік, 
орындаушылық, шешендік, суырып салмалықтың иесі екендігін, яғни бұлбұлдай сайраған, 
тоқтамай жүретін гауһар сағатқа теңейді. 

Біржан мен Сара айтыстарында ақындық көркем тілдің және бір түрі — ирония мен 
сарказмды шебер де ұтымды қолданған. Әсіресе айтыстың соңында Сараның Жиенқұлды 
шақыр деген өлең құрылысын алсақ, түгелдей ирония мен сарказмға құрылған. 

Көрінсін Біржан салға ай секілді,  
Ақ құйрық көңіл ашар шай секілді,  
Ұсынса, қол жетпейтін арғымағым,  
Біржанға баламаймын тай секілді... 
Мұнда сөйлемнің сыртқы құрылысы көркем, асыра мақтау болса да, ішкі мазмұнында 

Жиенқұлдың шын суреті мен шын қасиеті бұл мақтауды жоққа шығарады да, оны иронияға 
(әжуаға) айналдырады. Мұнда сырт жағынан болса да мақтау бар. Ал екінші үзіндіде Сара 
Жиенқұлды ашық сынайды: 

Қонжиып мінер Құла жорға барса, 
Келе алмас ол шірігің қорғаласа, 
Ол бізді шын масқара қылар сонда, 
Қорс етіп бармаймын деп үйде қалса – дейді [5, 125]. 
Алдыңғы үзіндіде ішкі мазмұнына сыртқы құрылысы керісінше келсе, соңғы үзіндіде 

өзінің барлық күйін ашық, улы сарказммен айтып, Жиенқұлды өлтіре сынайды. Сол арқылы 
өз басын малға сатып, сүймеген адамына бергелі отырған айналасына да наразылығын 
білдіреді. Сөйтіп, "Біржан мен Сара" айтысының негізгі түйіні – әйелдің бас бостандығы. 
Өткен ғасырда екі саңлақтың үн қосып, әйелдің бас бостандығын жырға арқау етуі, ескі 
феодалдық салтқа қарсы шығуы өз дәуірі үшін прогресшіл идея еді. Құрылысы, түрі жағынан 
алғанда, бұл айтыс – салт айтыстың ең биігі. 

Р.Сыздықова: «Үлкен айтыстарда ақындар жеңу үшін тек тақырып, факт, логика, 
аргумент мықтылығын ғана көздеп қоймайды, сөз образдардың орынды, әсерлі әрі соны 
болуына да қам жейді. Ол үшін тілдік – көркемдік дүниенің дәстүрлі түрлерін пайдаланумен 
бірге, жаңаларын да тудыруға тырысады»,- дейді [24,216]. Айтыс ақындары тіліндегі 
көркемдік тәсілдерден сол халықтың өмірі, рухани дүниесі, ұлттық бояу бедері, қысқаша 
айтқанда, бүкіл тарихы көрініп тұрады. Бұл сөзімізге жоғарыда айтылған «Біржан мен Сара» 
айтысы дәлел бола алады. 
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The article discusses and analyzed the concept of « native land », «motherland » which based 
on the composition of Oralkhan Bokei. Cognitive linguistics is rapidly developing linguistic 
direction - largely determine the face of the modern world linguistic science. However, this 
direction is relatively new, young, and there are a lot of debatable points in theoretical issues and 
research practice, methods research. This determines the need, revealing in the basis of the 
experience of practical linguistic and cognitive descriptions of language theoretical and 
methodological foundations of cognitive science. In the works of Оralkhan Bokey "Atameken" in 
total the study of language and ethnolinguistic concepts can determine a person's character through 
thoughts. 

Key words: concept, Оralkhan Bokei, cognition, motherland, microconcept, piece of work, 
novel, story 

 
Қазіргі уақытта концепт ұғымы ғылыми айналымға белсенді түрде енді. Ол когнитивтік 

лингвистиканың негізгі терминдерінің бірі болып табылады. Тіл білімінде концепт терминіне 
берілген анықтамалар өте көп. Концептілерді зерттеу халықтың ділін, рухын, жан дүниесін 
танып, түсінуге, ұлттың әлемдік бейнесін, сипатын сол ұлттың көзімен көруге мүмкіндік 
береді.  

Концептінің айқындайтын ұғымын түсіндіру арқылы жеке адамдардан бастап, 
әлеуметтік топтардың бүкіл бір халықтың ой-өрісінің, дүниетанымының ерекшеліктерін 
анықтауға болады. Ұлттың ерекшелігін, таным түсінігін, бір сөзбен айтқанда, мәдени 
болмысын танытатын лексемаларды мәдени концепт ретінде когнитивті тұрғыда қарау 
қажет. «Когнитивтік терминдердің қысқаша сөздігінде»: «Концепт дегеніміз – адамның 
білімі мен тәжірибесін бейнелейтін ақпараттық құрылымның және біздің санамыздағы 
менталдық психикалық ресурстардың бірліктерін түсіндіру үшін қолданылатын термин; адам 
жадының менталдық лексиконының, мидағы концептуалды жүйе мен тілдің, сондай-ақ адам 
психикасында таңбалынып-бейнеленген бүкіл ғалам бейнесінің шұғыл түрде жұмсалатын, 
әрекет ететін мазмұндық бірлігі», - деген анықтама берілген[1]. Концепт ұғымы адамның 
ойлау әрекеті барысында пайдаланатын және оның тәжірибесі мен білімдерінің мазмұнын 
көрсететін, адам баласының бүкіл тіршілік әрекеті мен ғаламды тану үрдісінде қол жеткізген 
нәтижелерін білдіретін білім түрінде болатын мәндер туралы түсініктерге сәйкес келеді. 

Тілші ғалым Б.Нұрдәулетова: «Концепт – индивидтің, тілдік ұжымның дүние, 
жаратылыс, оның түрліше заттары мен құбылыстары туралы өмір тәжірибесі, білімдік аясы 
негізінде, өзі өмір сүретін әлеуметтік ортаның мәдениетінен қабылдап, қалыптастырған 
танымдық, білімдік жүйесі», - деген анықтама берген.[1, 59] 

Ұлтымыздың мәдениетімен, дүниетанымымен, тілімен бірге дамып, ұлттық болмысты 
айқындайтын танымдық сөздер тілімізде аз емес. Сондай терең де нәзік сыршылдықты, 
жаратылыс пен адам жанының үйлесімін танытар сөздер әсіресе проза жанрында мол 
кездеседі. Осы орайда Оралхан Бөкей шығармашылығындағы «Атамекен» макроконцептісін 
қарастыруды жөн көрдік.  

 «Атамекен», «туған ел» концептісінің қазақ танымында қандай ұғым беретінін 
қарастыра отырып, халықтың басынан кешкен өмірін, ұлттық ерекшелігін, дүниетанымын 
байқай аламыз, халықтың адамзатқа, табиғатқа, Отанға деген ыстық ықылас, сезімін 
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танимыз. «Атамекен» концептісін зерделеу арқылы адамның ой мен түсінігін тұжырымдап 
тілдің этнолингвистикалық сипатын айқындай аламыз. «Атамекен» макроконцептісі қай 
халыққа да қатысты. Ол әсіресе қазақ халқы үшін ерекше құнды дүние болып табылады. 
Қазақ халқы үшін «атамекен», «туған жер» немесе «ел» концептісі , «атақоныс», «атажұрт», 
«кіндік қаны тамған жер» секілді микроконцептілердің қатысымен анықталады. Ол - атадан 
балаға мирас болып қалып отыратын мәдени мұра.  

Қазақ ақын-жазушыларының ішінде атамекен тақырыбына қалам тартпаған қаламгер 
болмаған шығар. Сондай жазушылардың бірі – Оралхан Бөкей. Атамекен, туған жер, ел 
тақырыбында жазушы қаламынан туындаған шығармалары өте көп. Мәселен, «Сайтан 
көпір» хикаяты. Оралхан Бөкейдің туған жеріне шынайы махаббатын байқаймыз. « Дүниеде 
кіндік қаны тамған - кіндікжұрттан ыстық не бар. Ата- бабасының: «Туған жерден бір күрек 
топырақ бұйырсын», - деп зарлап өткені бекершілдік емес, рухының мықтылығы шығар». [2, 
56] Қазақ халқы үшін кіндік қаны тамған жер киелі мекені екенін аңғарамыз. «Қалай 
қаңғысам да туған жерді сағынатын секілдімін. Алтайдың тамылжыған табиғаты тұрғанда, 
ыстығы миыңды қайнататын ыстығы бар Маңғыстауға келдім» [2, 60] . Бұл жолдардан 
Оралхан Бөкейдің «Жетім бота» әңгімесінде туған жеріне деген шексіз махаббатын көреміз. 
Қазақстанның қай түкпіріне барса да, өр Алтайын ешбір жерге айырбастамайтыны 
байқалады. «Білем қазақта «Ер туған жеріне, ит тойған жеріне» дейтін мәтел бар. «Меніңше, 
- дейтін ол , - адам қай жерде өз бақытын, өз қуанышын табады, сол жер - туған жер» [2, 98]- 
деген жолдардан О.Бөкейдің «Аппақ дүние» әңгімесінде адамның бақытты өмір сүруіне 
туған жердің әрбір топырағы мен тасы ыстық көрінетіні аңғарамыз. «Қазақтар, бала бір 
жасқа толғанда, «жершіл» болсын деп, туған жеріне аунатып алатыны бекершілік емес, төл 
топыраққа деген алабөтен махаббаты-ау» [3, 87], - деген жолдардан тағы да Оралхан ағаның 
«Өліара» әңгімесінде Оралхан Бөкей болып қалыптасуына ықпал еткен туған жерінің киелі 
топырағы әсер еткені байқалады. Оралхан Бөкейдің өз сөзімен айтсақ, «Ғұмырдағы ең жаман 
нәрсе – сағыныш. Сол сағыныштың сарғайған суын жұту» [3,96] демек, жазушы шалғайға 
кетсең де туған топырағыңды, мекеніңді ұмытпауыңды еске салып отыр. Оралханның тағы 
бір әңгімесінде «Алтайдың бойы балқып, рахаттың, тыныштықтың алтын бесігіне тербеліп 
жатыр. Әулиекөл айнадай жарқыраса, бетінде бейбіт жүзген қаз-үйректер ақ арудың ақша 
жүзіндегі меңі іспетті. Мен осынау тамылжыған тамаша өңірдің түлегі болғаныма қуанамын. 
Осынау таңғажайып сүлулықтың, таланттың бір мысқалы дарыса деп іштей тілек тілеймін. 
Мейлі қайда жүрейін менің көзімнен де, көкірегімнен де сиқырлы да, сыбызғылы туған 
жерімнің асқақ әрі әсем келбеті кетпеуін тіледім. Құс ұшса-ұясы қалар, ал менің ұям - туған 
жер» [3, 79], – деген жолдары арқылы жазушының «туған жер – алтын бесігім», «туған 
жердей жер болмас», «туған жердің топырағы да ыстық» деген нақыл сөздерімен үндес. 
Оралхан Бөкейдің «Атау кере» хикаятында: «Тас аяғыңа кілемдей жұмсақ тиеді, жылдар 
бойғы өне бойын жабағылап жапқан мүк пен қынадан күпі киіп, көрінбей қалған. Бұл 
өндірдің елі қанжапырақ атайтын өсімдіктердің де атамекені осындай жақпар тастар-тын» 
демек, жазушы әр адамның ғана атамекені болмайтынын көрсетті. Тіпті, жер бетіндегі бүкіл 
тіршілік атаулысының да өз атамекені болатынын анық көруге болады [3, 170]. Жазушының 
«Сарыарқаның жаңбыры» әңгімесінде мынадай жолдар кездеседі: «Жылдың қай мезгілінде 
де мынау атамекенін қиып тастап ешқайда ұшып кетпей, туған жердің құлы болса да 
қалбалақтап жүрудің өзі де ғанибет-ау». Осы орайда жазушы Оралхан Бөкей адамзат 
баласына түскен қиындығын жат елде емес, кіндік қаны тамған ата жұртында көріп, 
жақындарымен сол қиындықты бірге жеңуін жазушының өзіндік жазба стилі арқылы 
оқырман қауымға байқатты.  

«Менің повестерімдегі, әңгімелерімдегі барлық сюжеттер туған жер туралы естеліктер, 
жас шақтағы болған оқиғалармен байланысты, – деп жазады автор. Менің жерлестерім 
қазақтар – мінездері бір қалыпты, адал және жүректері ашық адамдар. Әйтеуір, не жазсам да 
өз заманымды, сол заманда табан ет, маңдай терін жұмсап жүрген қарапайым еңбек 
адамдарын тілге тиек етуге тырыстым», – деген болатын жазушы О. Бөкей [4]. Оралхан 
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Бөкей – заман келбеті мен адам келбетін айрықша суреттеп жазған прозашы. Ол – ХХ 
ғасырдың 60-жылдары ешкімге ұқсамайтын талантымен дараланған, шынайы болмысы 
бедерленген, суреткер ретінде әлемге танылған жазушы.  

Заманымыздың зор тұлғалы қаламгерлерінің бірі Ә.Кекілбаев Оралхан Бөкей туралы 
өзіндік пайымын былай деп көрсетеді: «Әр ұлттың әдебиеті сол ұлттың өлкесінің, өңірінің, 
өмірінің барынша терең, барынша дәл көркем кескінін жасауға міндетті. Ол сол арқылы әр 
халықтың өзін тануына, өзгелерге танылуына жағдай жасайды». Оралханды замандас 
сыншылары «шешен тілді шебер жазушы», «қара сөзбен жырлап өткен жазушы» деп атаған. 
О. Бөкей шығармаларындағы кейіпкерлер өмірде прототипі болған кейіпкерлердің өмірін 
суреттейтін, тарихи оқиғаларға негізделген шығарма. Алтайдың көркем табиғаты мен оның 
адамдары арқылы қазақ халқының тарихи санасында жатталып қалған, аңыз-әпсаналар мен 
олардың көзқарастарында қатталған қабаттарды жаңғыртуға ниет еткен жазушының алдында 
айқын бағыттар анықталады: бірі – Алтай табиғатының ерекше болмысы мен ондағы 
адамдардың өмірі, келесісі – публицистикалық шығармалар арқылы қарапайым ойлаудан 
көркем ойлауға оқырманын жетелейтін, соған тәрбиелейтін көркем сөз туындысын жасау. 
Кейіпкер болмысын табиғатпен байланыстыра суреттеу арқылы таныту да О. Бөкей 
шығармашылығының өзіндік бір қыры десек керек. Осы орайда өзін де табиғаты 
тамылжыған таулы өлкеде туып өскен жазушының шынайы табиғат жыршысы болғанын 
айрықша атаймыз.  

«Оралхан өзі туған табиғатына ұқсас еді. Алтайдай асқақ, оның оқ жетпес құзар 
шыңдарындай биік еді! Заңғар тауларынан құлап аққан өзендеріндей тасқын еді. 
Тауларының сілемдерін жайлаған ерке еліктеріндей елгезек еді. Өркеш - өркеш тастарындай 
ірі еді. Қалам сілтеген алыптардың бірі еді. Шығыстан жарқырап шыққан жұлдыз еді», - деп 
жерлесі Қасым Қайсенов өр Алтайдың мұзбалағы Оралханға жоғары бағасын берген еді.  

Қорытындылай келгенде, Оралхан Бөкей шығармаларының біразында «атамекен», 
«атажұрт», «туған жер», «ел» концептілері ұшырасады. Бұл концепті жазушының ішкі жан 
дүниесімен астасып жатыр. Мұнда нәзік психологизм, Отанға, туған жерге, атамекенге, елге, 
туған өлкеге деген жазушының көзқарасы, сүйіспеншілігі, патриоттық сезімі, өзіндік 
көзқарасы, ішкі ой-толғанысы, дүниетанымы ашық аңғарылады. Оралхан Бөкей 
шығармаларын оқи отырып, кез келген адам елін шексіз сүйгісі келетіндей. Оралхан Бөкей 
шығармларында кездескен «атамекен» макроконцептісі арқылы оқырман қауымға айрықша 
әсер етеді. Оның шығармаларын оқи отырып, Алтайдың сұлу табиғатын, замана келбетін, 
туған жердің ыстық топырағын ұстағандай күй кешуге болады. Оралхан Бөкей 
шығырмашылығының мәйегі – оқырман қауымға үздіксіз ой салуы мен өзіндік жазба стилі 
арқылы оқырман қауымды туған жеріне, еліне, атамекеніне, атажұртына, кіндік қаны тамған 
топрағына шынайы патриоттық сезімін оятады. Қазақ көркем өнеріне өшпес таңба, өлмес 
туынды қалдырған Оралхан Бөкей шығармашылығындағы «атамекен» макроконцептісі 
«кіндік қаны тамған жер», «өскен орта», туған өлкеге деген сағыныш, шексіз махаббат, 
бақыт, сұлулық сынды сөздермен астасып көрініс тапқан.  
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Expansion of metaphors in the language of specialty, especially in such fields as technology, 
architecture and construction has beeen been observed long ago. Metaphors show the activity of the 
spheres where the cognition of the subject or the whole object is resulted from from the identity of 
similar characteristics of another subject or object. In this article the metaphors of the architectural 
discourse are described, they refer to the identification and characteristic of the basic concept in the 
architectural and constructive discourse "home". Cognitive analysis of phraseology creates the 
specific metaphors, ways of their formation. Architectural metaphors in the Kazakh language have 
their own originality. They represent Kazakh culture, etiquette, manners of communication and the 
richness of languages, they show the capacity and the thinking scope of the nation. In this context, it 
is represented in terms of transference and symbolic significance of phraseology. The secular 
meaning of an ordinary inhabitant will have some kind of sacredness that expresses gratitude to 
metaphors. 

Key words: cognitive linguistics, architectural discourse, language metaphor, national picture 
of the world, architecture. 

 
Тіл – әрбір ұлттың, оның мәдениетінің маңызды кодтарының бірі болып танылады. Тіл 

арқылы мәдени ескерткіштер сөйлеп, естеліктер жаңғырады. Оның көркем әдістерінің бірі – 
метафора. Аристотель метафораның ерекшеліктерін түсіндіре келіп, оның сөздердің 
мағынасын қайта қарастыру қабілетін атап өтеді. Ол метафораны жұмбақпен салыстырады, 
«бар дүние туралы айта отырып, оны мүмкін емес дүниемен жалғастыру» - метафораның 
мәні деп есептейді. Және ол метафора жасау дарындылықтың белгісі екенін баса айтады, 
өйткені «жақсы метафора жасау дегеніміз – ұқсастықты көре білу». [1, 68-69]. 

Заттардың ұқсастығын көру үшін адам миында оны салыстыру, өзі білетін бар затқа 
ұқсастыру операциялары жүреді, соның нәтижесінде салыстырылып отырған заттардың 
ұқсас сипаттары анықталып, метафорада бұл сипаттар синтезделеді, яғни жинақталып, 
жаңадан бір ұғым пайда болады. Адам ең танымал, ең жақын заттарды өзінен, өзін қоршаған 
ортадан – табиғаттан, төрт мүлік малынан, тұрмыстық заттары мен баспанасынан табады. 
Осы мақалада қарастырылатын метафоралар сәулет дискурсының негізгі ұғымдарының бірі 
– үйге қатысты.  

Кез келген дискурс сияқты сәулет дискурсының да өзіне ғана тән лексикалық қоры, 
грамматикалық және синтаксистік ерекшеліктері, бірегей менталдық әлемі бар. Сол әлемнің 
бір бөлшегі ретінде метафора сәулет дискурсын құрушы өзгеше құрал ретінде танылады. 

Тіл білімі ғылымындағы метафораның орны стилистикалық құрал немесе көркем тәсіл 
ретінде анықталған. Лакофф пен Джонсонның концептуалдық метафора теориясы бойынша 
метафораның бұл болмысы анағұрлым кеңейіп, оның тек тілдік сипаты ғана емес, сондай-ақ 
адамның ойы мен әрекетінің нәтижесі деген тұжырым жасалды. Біздің ақыл-ойымыз айнала 
қоршаған әлемді өзінше танып, өзінше қабылдайды, соның нәтижесінде тілімізде күнделікті 
тірліктің құрылымы жасалады. Метафораның негізгі мәнісі – сол тірліктегі бір бейненің 
мәнін екінші бейненің мәнінде түсіндіру, бейнелеу. 

Метафораның негізгі жасалу жолдары:  
- ұқсату, сәйкестендіру; 
- қасиеттеріне, ішкі дүниесіне қарай жақындату;  
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- қосымша белгілері бойынша ассоциациялық байланыс орнату.  
Дискурстың қай түрін алсақ та, метафора белгілі бір автордың түйсігі, танымы, 

қабылдауының нәтижесі болып табылады, сол себепті метафораның сәттілігі бұл автордың 
тіл байлығына, таным байлығына, дүниені бағалау қабілетіне тікелей байланысты.  

Сәулет дискурсы ғылыми дискуртың бір түрі ретінде қарастырылады. Дегенмен, 
сәулеткерліктің өнердің бір түрі болып табылатындығын ескерсек, онда эстетика, қиял, миф, 
сакралдық таным, діни көзқарас, әлеуметтік құндылық бар екені белгілі. Ендеше сәулет 
дискурсы тек ғылыми дискурстың аясында қарастырылмайды, ол – дискурстың аталмыш 
түрімен қатар дін, мәдениет, тарих, философия дискурстардың ерекше үйлесімін бойына 
жинаған жиынтық дискурс. Бұл ерекшелік сәулет метафорасында да көрініс табады. 

Метафора туралы ғалымдар арасындағы пікір қайшылығы оның жоспарсыз, тосыннан 
туатындығынан және белгілі бір автордың ішкі жан дүниесінің, қиялының жемісі 
болатынынан туындап отыр. Мысалы Дж. Локк метафораны таза көз бояушылық, алдау деп 
бағалайды «... Егер адамдар алданудан рахаттанатын болса, алдаушылық өнеріне шағым айту 
бос әурешілік». [2].  

Дегенмен, адамзат санасы өз қиялында бір затты екіншісіне ұқсату арқылы сол затқа 
өзіндік бағасын бере отырып, оған өзінің эмоциясын қосып, ойлау жүйріктігі мен тіл 
байлығының бар мүмкіндіктерін аша түсетінін жоққа шығаруға болмайды. Бұны көркем 
бейне жасаудың бір тәсілі ретінде қарастырып жүрген ғалымдар аз емес. Ницше метафораны 
адам, яғни тілдің жаратушысы, өзінің айналадағы заттарға деген қарым-қатынасын білдіретін 
құрал ретінде қарастырады. Ол метафораның болмыстық, табиғи көздерін ашып көрсетеді: 
«...Жүйкенің тітіркенуінен бейне пайда болады! Бірінші метафора. Бейне дыбысқа айналады! 
Екінші метафора» [3]. 

Метафораны тек эстетикалық талғамнан туындаған деп қарау адамның ой-өрісі мен 
айнала ортаны игерудегі мүмкіншіліктерін шектеумен бірдей. Адамзат дүниесі оның 
күнделікті тіршілігінен бастау алады. Адамның өзі, мал-мүлкі, яғни көз алдындағы дүниелер 
мен өзі әбден танып-зерделеген заттары бейтаныс, жаңа дүниені тануда қандай да бір 
көрсеткіш, бағыт ретінде жұмсалады.  

Ұқсату, сәйкестендіру тәсілі арқылы жасалған метафоралардың сәулет дискурсындағы 
көрінісіне шолу жасасақ, ой мен тілдің, қиял мен бейнелеудің бірлігінен туындаған 
метафоралардың үлгілерін көруге болады. 

Жалпы адамзат ұғымында үй адамға пана болатын, ыстық-суықтан, басқа табиғат 
факторларынан қорғайтын баспана ғана емес, ол – меншіктік, отбасылық, тұтынушылық 
ұғымдарын тудыратын, кеңістікті игеру сезімін беретін, адамның тұрмыстық қажеттіктерін 
өтейтін тұрақты мекен ретінде де танылады. Бұл тұрғыдан үйдің семиотикалық кеңістігінің 
тұрақтылығы онда адамдардың болуымен, оттың жануымен анықталады. Мысалы, қазақ 
халқында «Балалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар» деген мақал бар. Азып-тозған, 
берекесіз үйді де «ескі моладай» деп атайды. Мола, бейіт, мазар қазақтар үшін туған жер 
ұғымымен синонимдес. Абайдың «Масғұт» поэмасындағы «өлген мола, туған жер 
жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы маңда» деген жолдар – осының дәлелі. [4, 267]. Қырғыз 
халқында «Журт – мазар, журттан чыккан – азар» деген мақал да ата-баба әруағы жатқан 
жердің киелілігі жалпы түркі халқына ортақ екендігін көрсетеді. Алайда мола концептінің 
теріс мағынасы да бар. Ол – көпшілік халықтарға тән қорқыныш, өмірдің бітуі, көр 
мағыналары. Өмір мен өлім – мәңгі кереғар дүние, бірі жарық, бірі қараңғы. «Бұл дүние бір 
күн базар, бір күн мазар» дейді Мәшһүр Жүсіп Көпеев. [5]. Өмір мен өлімнің, қуаныш пен 
қайғының үнемі алмасып отыратынын осылай жеткізеді. Абайдың тағы бір шығармасы 
«Сегіз аяқ» өлеңінде «Моласындай бақсының жалғыз қалдым – тап шыным» дейді ақын. [4, 
93]. Мола – жалғыздық. Шошайған мола деген тіркестің өзі жалғыз деген мағынаны береді. 
«...Адам деген – сезімдердің моласы, ә?» [6, 238], «Менің миым – мәңгі өлеңнің моласы» [7] 
деген сөйлемдерде де мола – көр мағынасында жұмсалып тұр. Жоғарыда аталып өткен мақал 
да («Балалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар»), тұрақты сөз тіркесі де («ескі моладай») 
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моланың талданған екінші мағынасына сәйкес келеді. Баласыз үйдің қу мазар бейнесі 
баланың күлкісі, былдыры шықпайтын үйдегі өлі тыныштықты репрезентациялайды. «Ескі 
моладай» тіркесі күтімсіз үйге де, жалғыз қонған үйге де қолданылады. Сонымен қатар 
баласыз үй мағынасында қолданылуы мүмкін. Қазақ халқының ұрпақ өсіру, артында із 
қалдыру идеясы – оның ұлттық әлемінің ең маңызды құраушыларының бірі. «Метафора – 
бұл бәрінен бұрын заттың немесе құбылыстың дербестігін тап басып, оның бірегейлігін 
жеткізу» [8, 348] болса, онда қазақ ұғымындағы баласыз үйдің өзіне тән белгісі (жым-
жырттық, бостық, сұрықсыздық) анықталып, ол белгі келесі сәулет нысанының – моланың 
сол белгісімен ауыстырылып тұр. «Баласыз үй – мазар» концептуалдық метафорасы – қазақ 
халқының ұлттық және жалпы түркілік мәдениетінің тілдегі көрінісі. Бұл метафорада 
сәйкестендірумен қатар бағалау (баласыз үй қандай болады?) және эмоция (қорқыныш, 
қайғы сезімдері) ассоциациялық байланысты толықтырып тұр.  

Қазақ ұғымында «Қызыл үй» деген түсінік бар. «Мен келгенде қызыл үй сегіз қанат, 
Сүйрелеп түк қоймады түңлік, үзік» деген Әсет пен Ырысжанның айтысындағы жолдар 
тіліміздегі осы сөздің қолданысын дәлелдейді. [9]. «Қызыл» сөзінің сөздікте берілген 
ауыспалы мағынасы: «Адам жүзіндегі қан күрең рең, қызарған шырай», яғни халық 
аузындағы «қызыл шырай» деген тіркеспен мағыналас түсіндіріледі [10, 500]. Сондай-ақ 
қазақ тіліндегі «бетінің қызылы кетпеген» деген эпитет те адамның көркінен хабар береді. 
Қазақ тілінің зергерлік сөздігінде «...қыздың табиғатынан қызылды-жасылды көз тартарлық 
нәрселерге, әртүрлі әшекейлерге (інжу, моншақ, гауһар жүзік, т.б.)» құмарлығы айтылып, 
сонымен бірге ежелгі мағынасы алтын болуы керек деген пікір айтылады [10, 500]. Қазақ 
халқындағы түс семантикасы қызыл түсті күн, от түсімен байланыстырады. Сонымен қатар 
«қызыл» сөзі жас, жаңа туған деген мағыналарда да жұмсалады, мысалы, қызыл шақа, қызыл 
бүркіт. Қызыл түс – қорғаныш символы, тіл-көзден сақтайды деген ырыммен қыз балаға 
қызыл киім кигізіп, жас түскен келінге қызыл орамал тақтыру осы түстің сакралдық ұғымын 
айқындай түседі. Қызыл үй тіркесіндегі қызылдың семантикасы да күйеуге шықпаған 
бойжеткеннің киіну этикасының көрінісі бола алады. Бұдан шығатын қорытынды – тұрақты 
тіркестердегі «қызыл» сөзі адамның табиғи көркі мен сол көрікті одан әрі құлпырта түсетін 
әшекейлерді, киімін білдіреді. Көрікке қатысты «қызыл шырайлы» деген тіркес ерлерге де, 
әйелдерге де қатар қолданылса, «Қызыл үй» деген тек әйел баласына қарата айтылып, 
қызылы бар, яғни қызы бар үй деген мағынада жұмсалады. Бұл тіркес қосарлы метафоралану 
жолымен жасалған. Бастапқы метафора – бұл «қызыл» сөзінің адам көркінің ауыспалы 
мағынасы ретінде қалыптасуы болса, кейінгі метафоралану процесі көрікті қыз 
мағынасының үй сипатына телінуін тудырып отыр.  

Қазақта «Қатыны өлген қызыл үйге қарап жылайды» деген мақал айтылады. Троптың 
объектіні сәйкестендіру мақсаты бұл жерде жесір ер адаммен және оның аза тұтуымен 
тіркесте айқындалып тұр. Егер «жігіт қызыл үйге қарап жылайды» десек, бұндағы 
предикаттың мағынасы қызыл үйге қатысты ашылмас еді. Сондықтан бұл мақалдағы, яғни 
тұрақты сөз тіркесіндегі субъектінің тұрақтылық сипаты бар. Бұл метафора да сәйкестендіру 
және сипаттау тұрғысынан туындап, эмоциялық реңкі қызыл үйге деген қызығу, көңіл 
аудару мағынасын береді.  

Метафораның негізгі екі қызметі бар, олар – объектіні сипаттау қызметі және оны 
сәйкестендіру қызметі. Бірінші қызметі қашанда басым болуы керек. Келтірілген мысалдарда 
объектіні, яғни үйді сипаттау арқылы оның ерекше белгілерін басқа құрылыспен (мола), 
адаммен (қызбен) сәйкестендіру процесі анық көрінеді. Бұнда метафораның танымдық 
қызметі, қоршаған ортаны объекті ретінде игеру мақсаты ұлттық идеяның, ұлттық әлем 
бейнесінің көрінісін жасауда үлкен рөл атқарады. Сипаттау немесе сәйкестендіру барысында 
қолданылатын ұқсату тәсілі «қандай да бір затты немесе идеяны басқа бір зат немесе идея 
тұрғысынан көруге мүмкіндік беретіндей, бұл бір салада алынған білім мен тәжірибені 
екінші саладағы мәселені шешу үшін қолдануға ықпал етеді». [11, 291].  
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Метафораның қолданылу ауқымы ғылыми дискурстың аясына тарлық етеді. Алайда ол 
халық тілінде тұрмыста да, ғылым да қолданылады, себебі тілді қолданатын да, дамытатын 
да адам. Ол өзінің өмірі, қызметі барысында жаңа дүниелерді ойлап табады немесе ойлап 
табылғандарды көреді, оларды бұған дейін қалыптасқан басқа ұғымдармен, заттармен 
салыстыра отырып, оларға жаңадан атау береді. Метафоралық атаулар көп өмір сүрмеуі де 
мүмкін, әсіресе ғылыми терминология саласында метафоралық жолмен туындаған атаулар 
біраздан кейін терминдік стандартқа түсіріліп, өзінің ғылыми сипатын қалыптастырады. 
Яғни ойды дамытуға – жаңа ғылыми атауға және анықтамаға серпін береді де метафора 
ғылыми дискурстан ығыса береді, бейнелі сөз бірте-бірте жойылып, оның орнына ұғым, 
түсінік келеді. 
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In day-to-day interaction people commonly use more than one mode or language skills. This 

nature of communication, for instance, takes place when the speaker talks to the listener, she or he 
should talk and listen to the listener’s response almost at the same time and on the other way round 
the listener must listen and respond to the speaker. In this example, we notice that in language 
communication two or more language skills are integrated. This is the natural process of human 
communication. Today in language teaching, skills integration has become the ultimate goal of the 
instruction. This trend influences the Teaching English as a foreign language. The principles that 
teachers hold not only make a difference regarding how and how well they teach but they also make 
teachers more able to learn from observation of their learners and from reflection on their own 
teaching. We can outline nine principles that apply on both effective teaching and learning for 
learners and specific knowledge about how language is most efficiently acquired and best taught. 
The nine principles are divided into two dimensions 1) activity-based teaching and learning 2) 
communicative teaching and learning.  

The activity-based teaching and learning focuses on what learners bring to the classroom 
and the active role that learners play in the language acquisition process. And this activity-based 
teaching and learning principles describe how classroom instructions can be planned and conducted 
to promote active student roles in learning. Communicative teaching and learning focuses on the 
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importance of authentic, comprehensible communication in the language learning. For teaching and 
learning to be effective and efficient, language must be used in ways that clearly convey meaning 
and have communicative purpose. Some activity-based teaching and learning principles include 
communicative elements.  

The activity-based teaching and learning:  
Principle 1 Active engagement  
Learners play enjoyable, engaging, active roles in the learning experience. Language and 

literacy development are facilitated by a comfortable atmosphere -not only one that values, 
encourages and celebrates efforts but also one that provides the appropriate level of challenge to 
motivate and engage learners. When active engagement practiced, language is learned while doing 
something with it, not just learning it. Language is best developed when it is used in ways that are 
active, convey meaning and have a communicative purpose. At the beginning learners develop 
language and literacy first by using language as a tool for creating and sharing meanings. Later, as 
they are developmentally ready, by studying language structures and features as they are needed 
and used in authentic contexts. Here, the motivation indicates that the practice of English teaching 
and learning should be intrinsically motivating for the students. The principle implies that teaching 
should at least meet the fooling:  

- create and maintain students’ curiosity; 
- provide a variety of activities and sensory stimulation;  
- relate learning to students’ needs; and 
- set goals for learning. 
Principle 2 Cultural relevance 
Classroom respect and incorporate the cultures of learners in those classes while helping them 

to understand the new culture of the community and the classroom. Teachers play the most 
important role in determining the quality and quantity responsive and culturally relevant classroom 
goes beyond “parental involvement” and requires thoughtfulness and effort on the part of the 
teachers to learn about students’ cultures from students themselves, families, community members, 
and library and Internet resources; to value and include what learners bring to the classroom from 
their cultures; and to take into account the different world views represented in the classroom. 
Creating such a classroom requires an understanding of culture that is deeper than viewing the 
“exotic” differences between cultures, or focusing on holidays, foods, and customs. Instead, it 
integrates a multicultural perspective on the daily life of the classroom.  

Principle 3 Collaboration  
Learners develop and practice language in collaboration with one another and with teachers. 

As language is a tool for meaning-making, and communication and thinking are developed through 
using language to accomplish things (Vygotsky, 1986), and as learning cooperatively has been 
shown to be effective at improving learning (Kessler, 1991; Slavin, 1995), so instruction should be 
organized to facilitate interaction and collaboration. Learning should provide two - way experiences 
through which learners solve problems, negotiate meanings, and demonstrate what they have 
learned. 

 Principle 4 Learning strategies 
Learners use a variety of language and learning strategies to expand learning beyond the 

classroom and to become independent, lifelong learners. Learning strategies are steps taken by 
learners to enhance their learning and develop their language competence. These strategies can be 
observable behaviors, steps, or techniques, such as SQ3R (survey, question, read, recite, review) 
(Robinson, 1970), a reading strategy, or non-observable thoughts or mental practices, such as 
visualization or positive thinking. Although learners use strategies unconsciously, the focus in 
teaching learning strategies is to bring them to the learners’ attention and make them consciously 
part of the learners’ repertoire. Learning strategies allow learners to control and direct their own 
learning. These strategies also expand the role of language teachers beyond teaching language to 
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that of helping learners to develop their own strategies. They are generally oriented toward solving 
problems and can involve many aspects of language to be learned beyond the cognitive.  

Communicative teaching and learning: 
Principle 5 Differentiation 
Learning activities accommodate different language. Literacy, and cognitive levels and 

incorporate many dimensions of learning: different learning styles, intelligences, and preferences. 
All learners are not the same: they have different native intelligence, learned intelligence, learning 
styles, and preferences. Including English learners in a grade-level classroom expands the 
differences by adding different language background, educational levels, cultural experiences, 
experiences of culture change, and sometimes the trauma of war, famine, or poverty. When learners 
are limited in their comprehension of English, providing input through other means – pictures, 
gestures, sounds, movement, graphics – helps provide them the “hook” they need to be included in 
the classroom conversation. Teachers differentiate the language they use and introduce in the 
classroom, the content they use, the classroom processes, the products that learners are asked to 
produce, and the assessment of those products.  

Principle 6 Comprehensible input with Scaffolding 
Teachers provide rich input with appropriate context and support, to make that input 

comprehensible to learners, and appropriately and increasingly more challenging. Comprehensible 
input is a term used by Steven Crashen (2003) that refers to language used by teachers and others in 
ways that English learners can understand as their language ability is developing. It ties back to 
Vygotsky’s (1986) thinking about the social nature of learning. Oral and written input from teachers 
can be adapted to convey meaning to language learners at various levels and to be more 
understandable in a variety of ways. To make learners better understand oral language in the 
classroom, teachers make sure they face students when they speak (so that students can watch their 
mouths and facial expressions), speak slowly, and articulate clearly (so that students can hear the 
separate words), and increase wait time (the time after a question is asked before a student or 
students are asked to respond). To improve the comprehensibility of written input, teachers choose 
texts with rich graphic elements and teach students how to understand and use the graphics, teach 
learners to use a variety of print and online sources to find word meanings, pronunciations, and 
examples of use, teach learners to organize and keep their own vocabulary notebooks or personal 
dictionaries, provide alternate texts when texts are clearly beyond student comprehension, and use a 
variety of strategies to help students access texts that are near their instructional level.  

Principle 7 Prior language 
Teachers help learners use their prior knowledge of language, content, and the world to 

develop new language and increase learning. If we already know a lot about a topic – global 
warming, for example – we will find television programs, lectures, or written materials on global 
warming much easier to follow. If a student has learned a lot about a topic in his native language, it 
is easier to develop new language about the topic. Prior knowledge or background knowledge is key 
to comprehension for all learners, but it is of particular importance for English learners. If learners 
are less familiar with a topic and structure of the oral discussion or written they will have more 
difficulty with comprehension. Language difficulty increases with cognitive difficulty, 
unfamiliarity, and lack of context. So, when developing language with English learners, teachers 
must work to start where students are. This includes finding out what students already know about a 
new topic and helping them to make connections between what they already know and what they 
are learning. It includes making connections between learners’ cultures and cultural knowledge and 
the new culture of the school and the community. It also may include, at beginning levels, selecting 
topics that learners are likely to be familiar with, providing necessary background information on 
new topics in native languages, preteaching key vocabulary to expand background knowledge 
before studying a topic, or helping learners make connections between what they know about 
language in their native language to uses of this knowledge in English. It also might include 
providing background information in L1 before proceeding to study a theme or atopic in L2. In a 
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bilingual classroom, content could be taught in two languages. In a monolingual classroom teachers 
might, for example, have learners read or listen to a native language summary of a text before they 
will be reading it in English. 

Principle 8 Content Integration 
Language learning is integrated with meaningful, relevant, and useful content – generally the 

same academic content and higher- order thinking skills that are appropriate for the age and grade 
of learners. Teaching language along with age-appropriate academic content has several 
advantages: it is efficient because two goals – acquisition of language and content learning – are 
accomplished at once. It is effective first because languageis learned better when learners are doing 
something purposeful and important to them – and learning and content for their grade level is very 
important. It is also necessary because learners cannot afford to take a year or two off from content 
learning while they develop language: they will end up only further behind their peers. 

Content-based language learning can happen in a variety of settings: in a pull-out English 
language development class, in which the teacher introduces content through integrated themes, in a 
special section of a content class with a grade-level teacher with training in teaching ELD who 
teaches the content using the approaches that make the content comprehensible to language learners 
and promote language development, or in a grade-level classes that include both English proficient 
learners and English language learners and in which teachers have training to attend to both content 
and language needs of learners and to differentiate instruction to include learners at different 
language and learning levels.  

Principle 9 Clear, Appropriate goals and feedback 
 Teachers set and communicate attainable goals for learners and provide students appropriate 

and consistent feedback on their progress in attaining these goals. Setting clear goals help both 
teachers and learners have a much greater chance to attain these goals. Goals begin our curriculum, 
inform our curriculum, and new, more advanced goals are outcome of our curriculum. We want 
English learners to attain the same high goals as their English-proficient peers, but to do this, we 
must set the right goals – goals that comprise the next step forward for individual learners. Learners 
want to do well, and will do much better when they understand what is expected of them and when 
our expectations are appropriate. We must establish clear language and content goals for learners 
and provide them feedback on their progress toward those goals. We can also, in developmentally 
appropriate ways, encourage learners to begin to evaluate their own progress toward accomplishing 
goals to help them become independent, self-motivated learners.  

Good assessment goes far beyond summative tests at the beginning or end of the year. Good 
assessment includes multiple assessment as an integral part of every lesson so that children and 
teachers can clearly see the progress they are making. Teachers may assess in many ways that range 
from informal to formal: by asking questions of individuals, groups, and the whole class, by having 
give signs or signals, by having learners demonstrate their understanding with responses on slates, 
by giving a group quiz, by having learners score themselves along a rubric or on a checklist, by 
keeping checklists of learner accomplishments, by writing portfolios, by using state and national 
English language assessment instruments, and when learners are ready, by giving district, state and 
national criterion-referenced and standardized tests designed for all learners. 
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Одной из важнейших задач обучения в современном вузе является повышение 

качества подготовки специалистов и умственное развитие студентов. Студенты должны 
получать знания, овладевать навыками и умениями использования этих знаний, методами 
исследовательской работы, а также уметь самостоятельно приобретать новые, 
профессионально необходимые сведения. Важнейшая часть образовательного процесса - 
личностно-ориентированное взаимодействие преподавателя со студентом, которое требует 
изменения основных тенденций, совершенствования образовательных технологий. Именно 
изучение иностранных языков может рассматриваться, как одно из важнейших средств 
гуманизации и гуманитаризации образования.  

В ХХI веке интенсификация и модернизация образования требует внедрения таких 
инновационных технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности в 
интеллектуальном и эмоциональном измерении. Такими инновационными технологиями 
являются: развивающее обучение, проектирование, проблемное обучение, уровневая 
дифференциация, тестовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру, 
обучение в сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интеграция. При такой целевой 
установке познавательные универсальные действия являются одним из ведущих 
компонентов образовательного стандарта. Это объясняется тем, что одной из составляющих 
психического развития студента является его познание, подразумевающее 
сформированность научной картины мира, способности управлять своей интеллектуальной 
деятельностью, овладение методологией, стратегиями и способами обучения, развитие 
репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 
воображения, памяти, внимания, рефлексии. 

Термин "развивающее обучение" обязан своим происхождением В.В. Давыдову. 
Введенный для обозначения ограниченного круга явлений, он довольно скоро вошел в 
массовую педагогическую практику. Сегодня его употребление столь разнообразно, что 
требуется специальное исследование для уяснения его современного значения. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельностный способ или 
тип обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. Развивающее 
обучение отличается от обучения объяснительно-сообщающего типа характером 
преподавания и учения. Основная роль преподавателя в процессе развивающего обучения - 
организация учебной деятельности обучаемого, направленной на формирование 
познавательной самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных и 
нравственных убеждений, активной жизненной позиции. 

Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения студента в различные 
виды деятельности, использование в преподавании иностранного языка дидактических игр, 
дискуссий, а также методов обучения, направленных на обогащение творческого 
воображения, мышления, памяти, речи. Вовлекая студента в учебную деятельность, 
ориентированную на его потенциальные возможности, преподаватель должен знать, какими 
способами деятельности обучаемый овладел в ходе предыдущего обучения, какова 
психология этого процесса овладения, степень осмысления ими собственной деятельности. 
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На основе полученных данных преподаватель конструирует педагогические воздействия на 
студентов. Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, 
приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. 

Структура развивающего обучения представляет собой цепь усложняющихся 
предметных задач, которые вызывают у студента потребность в овладении специальными 
знаниями и навыками, в создании новой, не имеющей аналога в его опыте схемы решения, 
новых способов действия. На первый план выступает не только актуализация ранее 
усвоенных знаний и сформировавшихся уже способов действия, но и выдвижение гипотезы, 
формирование принципа и разработка оригинального плана решения задачи, отыскание 
способа проверки решения путем использования самостоятельно подмеченных новых связей 
и зависимостей между данным и искомым, известным и неизвестным. В процессе 
"добывания" создания новых способов выполнения действия студент получает конкретный 
результат в виде новых фактов. Тем самым уже в самом процессе обучения обучаемый 
поднимается на новые ступени интеллектуального и личностного развития. 

Основой учения в структуре развивающего обучения является связь "цель - средство - 
контроль", а центральным технологическим звеном - самостоятельная учебно-
познавательная деятельность студента, основанная на способности обучаемого регулировать 
в ходе обучения свои действия в соответствии с осознаваемой целью. Мотив учения выражен 
в либо непосредственно в практической потребности, ситуативном интересе, либо 
опосредованно - субъективно и скрыт от обучаемого. Например, для математика или другого 
специалиста, владеющего математикой, формулы всегда служат только вспомогательным 
средством, позволяющим перевести содержательную мыслительную работу в формальную и 
даже чисто механическую. Чтобы овладеть содержанием деятельности, которая обобщенно 
выражена в изучаемой формуле, обучаемый должен увидеть и раскрыть систему 
содержательных операций, заключенных в ней. Следовательно, усвоение знаний и 
формирование способов деятельности выступают в структуре развивающего обучения как 
процесс и результат деятельности студента. 

 Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 
личности. Развивающее обучение - это ориентация учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и на их реализацию. Продвижение в развитии становится условием 
глубокого и прочного усвоения знаний. Например, учебная деятельность школьника в 
среднем звене проходит в сотрудничестве с взрослыми, в совместном поиске, когда ребенок 
не получает готовых знаний, а напрягает свой ум и волю. Даже при минимальном участии в 
такой совместной деятельности он чувствует себя соавтором в решении возникающих 
проблем. Работа с опорой на зону ближайшего развития учащегося помогает полнее и ярче 
раскрыться его потенциальным возможностям. Она воспитывает у него веру в свои силы.  

Суть развивающего обучения состоит в том, что студент не только усваивает 
конкретные знания, умения и навыки, но овладевает способами действий. В учении 
различают: учебную деятельность, в процессе которой происходит усвоение, и собственно 
усвоение как основное содержание учебной деятельности. Специфичным для учения 
является его ориентация на овладение обучаемыми способами деятельности еще в процессе 
ее конструирования. 

Согласно данным психологов, всякая деятельность, в процессе которой у человека 
появляются те или иные новые психологические образования, знания или способы 
деятельности, может рассматриваться как учение и развитие. Для обоснования и развития 
теории развивающего обучения важно следующее: во внешнем плане деятельность 
выступает в основном своей предметной стороной. Однако деятельность включает и 
смысловые образования. 

Таким образом, развивающее обучение - это обучение, содержание, методы и формы 
организации которого прямо ориентированы на закономерности развития. 
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Занятия по иностранному языку основаны на принципах развивающего обучения с 
опорой на зону ближайшего развития. На протяжении занятия ставится ряд задач, 
объединенных в одну общую проблему, которая ставится перед студентами. Данная 
проблема решается в различных видах речевой деятельности на всех этапах урока. 

Этапы занятия логически связаны между собой и объединены тематическими 
переходами. Каждый из этапов занятия решает определенную речемыслительную задачу, 
обусловленную соответствующим аудитивным, лексико-грамматическим и страноведческим 
материалам по теме. 
Занятие по иностранному языку строится на основе следующих принципов: 

– принцип сознательности – заключается в обучении пониманию и выражению 
собственных мыслей на иностранном языке. Цель – развитие языковой личности у 
студентов, которые сами стараются овладеть знаниями и применять их в нестандартных 
ситуациях;  

– принцип активности – предполагает интеллектуальную, эмоциональную и речевую 
активность; 

– принцип наглядности (слуховая, зрительная);  
– принцип прочности усвоения осуществляется посредством подбора разнообразного 

материала, объединенного одной тематикой, подбор разнообразных видов речевой 
деятельности; 

– коммуникативный принцип; 
– воспитывающий принцип – активизация интереса, повышение мотивации изучения 

данной темы. Развитие чувства морального долга и патриотизма. 
Учебный материал для каждого занятия подобран и разработан таким образом на всех 

этапах, чтобы происходила активизация познавательного интереса у студентов, и как 
следствие – развитие компетенций во всех 4-х видах речевой деятельности (в письменной 
речи в меньшей степени). Основная задача занятия – повторение и активизация в речи 
раннее изученного лексико-грамматического материала и вовлечение студентов в разные 
виды деятельности: 

– говорение (выражение собственных мыслей по теме с опорой и без), 
– чтение аутентичных диалогов, 
– аудирование аутентичного диалога. 

Итак, развивающим следует считать такое обучение, которое создает условия для 
запуска внутренних факторов психики человека, благодаря которому возникают 
новообразования являющиеся не прямым, а опосредованным результатом педагогического 
воздействия. Технологии развивающего обучения предполагают обязательное прохождение 
трех этапов: ориентировочно-мотивационного, исполнительно-операционного, рефлексивно-
оценочного. 

Процесс подготовки будущих преподавателей к реализации технологий развивающего 
обучения студентов предполагает целенаправленное специально организованное в 
образовательном пространстве вуза взаимодействие преподавателей и студентов по 
формированию психологической (мотивационной, эмоционально-волевой, 
интеллектуальной), отражающей меру внутренней готовности и педагогической готовности, 
отражающей меру внешней процессуально-деятельностной формы готовности специалистов 
к развивающему обучению студентов. 

Критериями, позволяющими фиксировать и анализировать уровни готовности 
будущих преподавателей к педагогической деятельности могут выступать: мотивы выбора 
педагогической деятельности; развитие теоретического мышления, качество знаний и умение 
решать педагогические задачи, связанные с технологиями развивающего обучения. 

Педагогическая система подготовки будущих преподавателей к реализации 
технологий развивающего обучения студентов является подсистемой системы 
общепрофессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе. Системообразующим 
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фактором является цель: формирование готовности будущих специалистов к развивающему 
обучению студентов; реальные носители системы - субъекты обучения (студенты) и 
преподаватели находятся в отношении коллективно-распределительной деятельности. В 
систему входят материальные и идеальные средства обучения, структурные компоненты 
дидактического процесса: принципы, методы, формы организации развивающего обучения, а 
также формы и методы организации воспитательной работы и научно-исследовательской 
деятельности студентов. Процесс подготовки будущих преподавателей к развивающему 
обучению студентов станет эффективным и управляемым, если: подготовка реализуется в 
условиях интеграции психолого-педагогических дисциплин и дисциплин предметного блока; 
процесс строится на субъектно-деятельностной основе по развивающим технологиям; 
охватывает научно-исследовательскую деятельность студентов и воспитательную работу в 
вузе. 

Таким образом, учебные действия являются в процессе усвоения первичными. Знания 
носят вторичный характер и как стимулы учения, конкретные цели, орудия и инструменты 
познания вне деятельности теряют свою силу. Следовательно, предметом деятельности 
учения в структуре развивающего обучения является не усвоение как таковое, а собственно 
учебная деятельность, в процессе конструирования и осуществления которой и происходит 
усвоение. Знания, навыки и умения, свойства и качества личности выступают и как продукты 
или результаты этой деятельности, и как условие дальнейшей деятельности обучаемого, в 
ходе которой происходит его развитие. 
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This article discusses the issue of language consciousness. On the basis of categorical 

opposition of boundedness/unboudedness internal characteristics of the flow of action in language 
consciousness of the Russian and English peoples are revealed. On the basis of the study the author 
hypothesizes the prevalence of actional perfectivity in the mental activity of the Russian people, in 
contrast to statal perfectivity, which finds its expression in the English language. 

Key words: language consciousness, category of aspectuality, limit / unlimitedness 
 
Отличительная черта современной лингвистики – это ее антропоцентрическая 

направленность, заключающаяся в том, что человек – точка отсчета в исследовании тех или 
иных явлений. Как отмечает О.А. Кувшинникова, «именно язык представляет собой 
источник неоценимых сведений, на основе которых может быть определена структура 
самосознания его носителей и семантика отдельных его структурных составляющих» [1, с. 
7]. Изучение взаимодействия языка и мышления, согласно ученому, позволяет выявить 
механизм формирования языкового сознания народа в его обусловленности гностическими, 
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ментальными факторами, а с другой – описать структуру познавательного опыта через 
формы его языкового проявления [1, с.7]. 

Прежде чем перейти к определению языкового сознания, дадим определение сознания, 
предложенного А.А. Леонтьевым: сознание – «особое внутреннее движение, порождаемое 
движением человеческой деятельности», «рефлексия субъектом действительности своей 
деятельности, самого себя» [2, с.13, 97]. Е.Ф. Тарасов дифференцирует сознание и языковое 
сознание. Ученый определяет языковое сознание как «совокупность образов сознания, 
формируемых и овнешняемых с помощью языковых средств – слов, свободных и 
устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» [3, с. 24]. 
Однако, как замечают З.Д. Попова и И.Д. Стернин, данное определение является не совсем 
корректным, поскольку сознание в онтогенезе и филогенезе формируются при участии 
языка. Языковые знаки являются опорой обобщения в процессе формирования концептов в 
сознании. Ученые утверждают, что само сознание в языке для функционирования не 
нуждается [4, с. 43] и выдвигают следующее определение языкового сознания: «языковое 
сознание – это часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой) 
деятельности: порождение речи, восприятие речи и … хранение языка в сознании [там же, с. 
46].  

Как отмечает А.Н. Ростова, в современной лингвистике с позиций языкового сознания 
описываются механизмы лингвокреативной деятельности человека (Б.А.Серебренников, 
А.В.Кравченко), устанавливается роль языка в процессах получения, обработки и хранения 
информации (Е.С.Кубрякова), разрабатывается новое понимание природы метафоры 
(В.Н.Телия), познаются закономерности формирования лексических структур текста 
(Н.Е.Сулименко), осуществляется разработка культурных концептов (Е.С.Яковлева, 
А.Д.Шмелев, Л.О.Чернейко), изучаются различные виды дискурса (В.В.Красных) [5, с. 23]. 
Также вопросами языкового сознания занимается Н.Д. Голев, в частности вопросами 
взаимоотношения внутренней формы слова и языкового сознания, влияние орфографических 
представлений на языковое сознание носителей русского языка [6].  

В языковом сознании закреплены представления человека о распределении ситуаций во 
времени. 

Категории аспектуальности структурирует действительность в русском и английском 
языковых сознаниях. Аспектуальность определяет характер протекания действия (в широком 
смысле), позволяет представить одну и ту же ситуацию по-разному, сделать акцент на те 
стадии действия, которые хочет выделить говорящий в своем высказывании. Мы не можем 
прямо наблюдать аспектуальный характер события, поскольку он является результатом 
осознания ситуации говорящим. Способ изображения действительности может быть связан 
не только с грамматической характеристикой высказывания, но и с принадлежностью 
глагола к определенному семантическому классу. Выбор глагольной формы подчеркивает 
активность субъекта в развитии, в действии. 

Аспектуальность определяет характер протекания действия (в широком смысле), что 
позволяет представить одну и ту же ситуацию по-разному, сделать акцент на те стадии 
действия, которые актуализирует говорящий в своем высказывании. Мы не можем прямо 
наблюдать аспектуальный характер события, ибо он является результатом осознания 
ситуации говорящим.  

Общим основанием сопоставления двух языков в нашем исследовании послужила 
категориальная оппозиция предельность / непредельность. По результатам произведенного 
анализа фактического материала (500 глаголов русского языка и 500 глаголов английского 
языка в газетных материалах) относительно категориальной оппозиции предельность / 
непредельность мы выявили равное соотношение предельных / непредельных глаголов в 
русском языке. В английском языке наблюдается преобладание непредельных глаголов 
(53%), по сравнению с предельными глаголами (38%). Это, на наш взгляд, свидетельствует о 
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более динамическом характере русского языкового сознания, и о более фактологическом 
характере представления действия в языковом сознании носителей английского языка.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ДИПЛОМАТИЯ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ТІЛДІК 

БЕЙІМДЕЛУІ 
 

Сахариева Н. 
Алматы көлік және коммуникация колледжі, Алматы, Қазақстан 

 
Бұл мақала дипломатия және дипломатия саласындағы терминдердің ерекшеліктері 

мен жалпы мағыналарының бейімделу туралы. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі дипломатия 
терминдеріне зерттеу жүргізіледі. 

Кілт сөздер: дипломатия, термин,тәсіл, 
Әлемде соңғы ғасырларда жаһандық үрдістің қарқынды өсу салдарынан 

дипломатиялық және саяси терминологияның дамуы немесе жақсарту әрбір елдің басты 
міндеттерінің бірі. Ғылым саласының қарқынды дамуына байланысты, халықаралық 
байланыстардың жылдан-жылға кеңейіп, сөздік қор мен әр түрлі сөздіктер қатары толығып 
жатыр.Дипломатия саласында тілдің қызмет етуі дипломатия терминологиясымен тығыз 
байланысты. 

Қазақстан әлемнің жүз жиырма бір елімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы алпыс төрт беделді халықаралық ұйымдарға мүше 
болып табылады. Тәуелсіздік алғаннан бері мемлекетаралық және үкіметаралық деңгейде 
Қазақстан 1300-ден астам халықаралық келісімдерге қол қойды. 

Қазақ тіл білімнің дипломатиялық терминдер жүйесі түпкілікті қалыптаспасада, 
толығып әр түрлі өзгерістерге ұшырап және жаңарып тұрады, бұл үзіліссіз процесс. 
Дипломатияның терминологияның қалыптастырушы факторы жалпы терминдер жүйесіне 
тән термин жасам процестері, кірме терминдер және жалпыхалықтық лексика. Қай тілдің де 
сөздік қорындағы дипломатиялық терминдердің даму жолы өзінше қалыптасады, яғни 
лексика-грамматикалық ерекшелігі болады.    

Қазақ тілі білімінің дипломатиялық терминдер жүйесі әлі де қарқынды дамып 
қалыптасуда. Көптеген салалық терминдерге ортақ заңдылықтар дипломатиялық 
терминдергеде тән. Дипломатиялық терминдерде жалпы сөзжасам заңдылықтары арқылы 

http://www.kcn.ru/tat_ru/universitet/persons/10408.ru.html
http://www.kcn.ru/tat_ru/universitet/persons/10101.ru.html
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жасалады. Дипломатияның тілдік және коммуникативті стилі әр бір мемлекеттің өзіне тән 
ерекшеліктеріне сәйкес өзгеріске ұшырағанмен, бір заңдылықтарға бағынады. 

Терминжасам процесі арқылы туындайтын терминдер аналитикалық, калька, 
морфологиялық және семантикалық тәсілдер арқылы орындалады. Мысалы:  

1. аналитикалық тәсіл арқылы: диплoмaтиялық aгeнт, шeкaрaны бeлгілeу, кoнсулдық 
мeкeме; 

2. калька тәсіл арқылы: Іпternational Peace Research Institute (Бeйбітшілікті 
зeрттeйтін хaлықaрaлық институт), қaз. мoдус вивeнди (дaулaсушы мeмлeкeттeр 
aрaсындaғы уaқытшa кeлісім нeмeсe уaқытшa рeткe кeлтіру); 

3. морфологиялық тәсіл арқылы: aрнaулы миссия, міндeттeмe;  
4. семантикалық тәсіл арқылы: сaясaт, "securitу" тeрминінің нeгізгі мaғынaсы 

«қaуіпсіздік», үстeмe мaғынaлaры «гaрaнтия», «кeпіл, шaрт»; көпшe түрдe oл мүлдeм бaсқa 
мaғынaғa иe: «securities» - «бaғaлы қaғaздaр» [1, 671 б.]. 

Термин – сөз және сөз тіркесі, нақты, айқын мағыналы және арнайы қолдану аясында 
басқа ұғымдармен қатынасы бар тұжырымдама. Сөздердің терминдерден негізгі лексикалы 
мағыналық айырмашылығы, көпмағыналық және эмоционалдық , ал термин тек белгілі бір 
қолдану аясында ғана қолданылып және экспрессиянын болмауымен анықталады. 

Дипломатия – (лат. duplicata-билеуші шығарған үкімнің түпнұсқасы мұрағатта 
сақталған көшірмесі немесе дубликаты) – үкімет органдары, оның шетелдердегі өкілдері мен 
сенімді тұлғалары жүзеге асыратын мемлекеттің сыртқы саяси міндеттерін іске асыру 
әрекеттері. Дипломатияны көбіне ресми қарым-қатынас жасау арқылы мемлекеттің сыртқы 
саяси мақсаттары мен мүдделерін іске асыратын мемлекеттік іс-әрекеттің ерекше түрі 
ретінде қарастырады. 

Дипломатия - сыртқы саясатты жүргізуге арналған аса маңызды құрал, үйлесімді 
құрамдас бөлік [2] Екі ресми жақтың араласқан уақытында дипломатиялық тілдің 
маңыздылығы зор. Дипломатиялық терминдер- келіссөздер уақытында өз ұстанымын 
неғұрлым анық білдіру қажеттілігінде көрініс табады. 

Қазақ және ағылшын тілдерінің дипломатиялық терминдердің құрылымдық типтерін, 
жасалу жолдарын мен тәслдерін ескере отырып, дипломатия саласының терминдерін үш 
топқа бөлуге болады: 

1.Жалпы дипломатиялық терминдер; 
2.Дипломатиялық терминдер. 
3.Дипломатиялық құжат тілінің терминдері [3,31б.] 
Жалпы дипломатиялық терминдер экономика , халықаралық құқық және саясат 

терминдерін құрып жалпы ұғымның арнайы мағынасын білдіреді. Дипломатиялық қызметтің 
әр түрлі саласында бір терминдік жүйеден екінші бір жүйеге өте береді. 
Мысалы:дипломатиялық виза, Төтенше және Өкілетті елші. 

Дипломатиялық терминдер – тіліміздің лексикалық құрамындағы жалпы халықтық 
сөздер сияқты заттар мен құбылыстар жайындағы ұғымдар атауы және сол ұғымдарға 
мағыналары негізделген .Бұл сөздереде алғашқы мағынасынан алшақтап ,жаңа мағынаға ие 
болып терминдик жүйеде қолданылады. Қоғамдық өзгерістер жаңа сөздердің пайда болуына 
акеліп соғады. Мысалы: сaясaтты кooрдинaциялaу бөлімі (UN Secretariat), диплoмaтиялық 
бaйлaныс. 

Дипломатиялық құжат терминдерінде де өзіндік ерекшеліктері бар. Ең алдымен 
дипломатиялық мәтіндер мен іс қағаздар бір түрге жатқанымен, өзіндік айырмашылығы да аз 
емес. Тіл ресми болғанымен ішкі мағыналары, мәселелері, мән жағынан, жағдайдың айтылуы 
мен анықталу жағынан әр түрлі болып келеді.Дипломатияға байланысты қарастырылатын 
құжаттарға: халықаралық келіссөздер мен келісімдер, хаттар, хабарлар, жатады. Мысалы: 

«БҰҰ-ның басты қадағалайтын мәселесі соғыс өртін тұтандырмау, жазықсыз жапа 
шеккен елдерге көмек қолынс озу, әлеуметтік теңсіздіктерді тудырмау , 
терроризмдіауыздықтау болып табылады». 
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Қазақ тіліндегі дипломатиялық терминдерді саралағанда, орфографиялық заңдылыққа 
бағынбай, орыс тілінде жазылған түрінде жазыла береді. Қоса айтып кететін мәселе 
дипломатиялық терминдердің орыс тіліне қарағанда латын және грек тілдері орфоэпиялық 
заңдылықтарына жақын екендігін айтып кететін жөн. Профессор А. Байтұрсынұлының 
айтқан пікірлерінде термин жасалу жолдарының бірі, ана тіліміздің мол қорын мүмкіндгінше 
пайдалану және басқа тілдерден енген сөздерді дамыту. 

Қорытындылай келе қoғaм дaмуынa бaйлaнысты eліміздe бoлып жaтқaн тoлaссыз 
өзгeрістeр, хaлықaрaлық қaтынaстaғы жaңa aғымдaр диплoмaтия сaлaсын жaңa тeрминдeрмeн 
тoлықтырa бeрeрі aқиқaт, осыған орай дипломатиялық терминдердің тілдік бейімделуі 
маңызды аспектіледің бірі. Терминдердің сол бастапқы түрде енгені немесе оған қазақша 
балама табу, аудару, бейімделу процесінің маңызы зор. 

Әдебиеттер: 
1.  Aнглo-русский диплoмaтичeский слoвaрь. -Мoсквa: Русский язык, 2001. 
2. Дипломатиялық терминдер // https://kk.wikipedia.org/wiki/\ 
3.  Ашинова К.А. Қазақ тілі және ағылшын тілдеріндегі дипломатия терминдерінің жасалымы. 

– Алматы. 2011. 31 б. 
4. Аударматану терминдерінің когнитивтік-семантикалық жіктелімі // 

http://bankreferatov.kz/kazaktili/1451  
 
 

 
ТҮРКІ ХAЛЫҚТAРЫНA ОРТAҚ ЮМОРЛЫҚ БЕЙНЕЛЕР 

 
Кортабаева Г.К. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 
turki_alemi@mail.ru 

 
Proper noun – a kind of lexico-grammatical category, which is studied by science in various 

aspects. The object of the article is the folkloric proper names of the Turkic peoples and are 
characterized by the most frequent persons like Khodja Nasyr, Aldar Kose, Tazsha balа, recorded in 
folklore texts. Traditional culture, represented in folklore images, has not been ousted from the 
consciousness of modern man, it still remains a source of creative inspiration, the basis of inner 
strength and well-being. 

Key words: appellatives, personages, humor, folklore, Turkic peoples 
 

Тіл-тілде лексикaлық бaйлықтың бір aлуaны – кейіпкер aттaры. Егер сөз бір aдaм жa-
йындa болсa, aлдымен оның aдaми қaсиеттерінен бұрын есімі еске түседі, әңгіме бір көркем 
туынды турaлы болсa, әлбетте, кейіпкер aты aуызғa бұрын ілігеді.  

Кейіпкер aты, aлдымен ол – жaлқы есім, яғни жaлпы есімге бaрлық жaғынaн 
(грaммaтикaлық, семaнтикaлық, функциялық қызметі) қaрaмa-қaрсы ұғым мен кaтегория. 
Жaлқы есімдер (ЖқЕ) кез келген тілдің сөздік қорының біршaмa бөлігін құрaйды дa, 
ономaстикaлық универсaлийдің бірі болып тaбылaды, өйткені олaр тaрих aйнaсы ретінде 
хaлықтың көптеген мәдени құндылықтaрын сaқтaғaн.  

Жaлпы есімдер (ЖпЕ) лексикaлық мaғынaғa ие болсa, жaлқы есімдерде бұл қaсиет жоқ, 
олaр тек aтaуыштық қaсиетке ғaнa ие. Олaй болсa, кейіпкер aттaры жaлпы есімнен 
жaсaлғaнымен, жaлқы есімге aйнaлғaндa, бaстaпқы ұғымынaн, мәнінен, нәрінен aйрылaды.  

Поэтикaлық ономaстикaдa фольклор мен көркем туындылардағы кейіпкер aттaры 
жaлқы есімдерді зерттеудің бaрлық aспектілері мен бaғыттaры, топтaстыру ұстaнымдaры, 
жaнрлық ерекшеліктері мен семaнтикaлық құрылымы қaрaстырылады.  

Aуыз әдебиетінің бaрлық үлгілерінде күлдіргі фольклорлық aттaр, ХХ ғaсырдың бaс ке-
зіндегі Б. Мaйлин, Ж. Aймaуытов, І. Жaнсүгіров, Қ. Тaйшықов, М. Әуезов, С. Мұқaнов, Ғ. 
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Мүсірепов туындылaрында aты ерекше, күлкілі, тосын қойылғaн сaтирaлық және юморлық 
кейіпкер aттaры көп кездеседі.  

Біздің мaқсaтымыз – хaлық aуыз әдебиетінің қaй түрінде болсын, оның құрaмындa кезде-
сетін aнтропонимдердің бәрін қaмту емес, юморлық бейнелердің тaрихтaн мәңгілік орын 
тебуіне себепкер фaкторлaр мен уәжділікті aнықтaу; есімі жaлпығa aйнaлып кеткен aттaр сы-
рын, яғни, «есімі ерекше», «сөйлеп тұрғaн», «aйқaйлaп тұрғaн» эмоциялы-экспрессивтік 
aттaрды ұлттық болмыспен сaбaқтaстырa қaрaстыру, тіл құпиясының aдaм есімдерінде мол 
деректің көзі екенін этнолингвистикaлық тұрғыдaн зерттеу.  

Әр хaлықтың сүйікті кейіпкері болaды. Мысaлы В.И. Дaльдің зерттеуінде «Ертегілерде 
поп Ивaн, Ивaн хaнзaдa, Ивaшкa, aқ көйлекті Ивaшкa, aқымaқ Ивaнушкa бірінші орынды 
иеленеді» [1]. 

Aлдaр көсе, Қожaнaсыр және Тaзшa бaлa жaйлы күлдіргі әңгімелер мен ертегілер тек 
қaзaқ хaлқынa ғaнa емес, түркі тектес хaлықтaрдың көбіне ортaқ мұрa. Қaзaқ хaлық aуыз әде-
биетіндегі Aлдaр көсе, Қожaнaсыр күлдіргі әңгімелері мен Тaзшa бaлa ертегілеріне тaрихи-
мәдени типология, генетикaлық типология тұрғысынaн дa өзaрa ұқсaс болып отырaды. Осы 
топтaғы әңгімелердің жaнрлық сипaтындaғы бір-біріне ұқсaмaйтын өзгешеліктері Aнaдолы 
түрік хaлқының нұсқaлaрындa дa толық сaқтaлғaн. Демек, қaзaқ хaлқымен түбі бір түрік 
хaлқының әдебиетіндегі Aлдaр көсе, Қожaнaсыр және Тaзшa бaлa жaйындaғы күлдіргі әңгі-
мелер, ертегілер, әлеуметтік-сaтирaлық, aдaмгершілік-тұрмыстық тұрғыдaн дaмығaн деуге 
болaды. 

Қожaнaсыр – өзбек, тәжік, әзірбaйжaн тәрізді түркі хaлықтaрынa ортaқ кейіпкер. Оның 
іс-әрекеті, мінез-құлқы, жүріс-тұрысы күлдіргі болсa дa, әңгімелері ғибрaт-үлгі, сaбaқ 
aлaрлықтaй. Қaзіргі қолдaныстa оның aты aпеллятивтенген, aңқaулaу немесе сөз тaпқыш 
aдaмды, «өзі бір жүрген Қожaнaсыр екен» дейді.  

Қожaнaсыр бейнесі түрік тілдес хaлықтaр aрaсындa пaйдa болғaнымен, сөзінің өткірлігі 
aрқaсындa aрaб, пaрсы т.б. хaлықтaрдың ортaқ әдеби қaһaрмaнынa aйнaлғaн. Қожaнaсыр 
aтымен бaйлaнысты күлдіргі әңгімелер қaзіргі зaмaндa құнды мұрa болып сaқтaлғaн. Сон-
дықтaн дa оны әр хaлық, солaрдың бірі қaзaқ хaлқының дa иемденуі, тіпті өз жерінде оғaн ес-
керткіш сaлуы дa түсінікті Қaзaқстaндa үлкен Жібек жолының бойындa, Сырдaрияның 
жaғaсындa бір кезде Қожaнaсырдың күмбез-бейіті болғaн деседі. Күмбез-бейіт дaрияғa қaрaй 
қисaйтa сaлынғaн және сыртынaн суғa қaрaй итере тіреу қойылғaн. Күмбезді көрген aдaм 
күлмей өтпейтін болғaн. 

Түркия ғaлымдaрынaн Қожaнaсыр бейнесін терең зерттеген И.Х. Дaнишменд, Исмaил 
Хaккы Коньялы, Фуaд Көпрүлү, Aбдулбaки Гөлпынaрлы, тaрих зерттеушілері Мукремин 
Хaлил Йынaнч пен Сaйт Сунгур; Гюнaй Кут, Рыфкы Мелюл Мерич, Мухaррем Бaяр, 
Ибрaхим Aлaaттин Говсa, Феридун Нaфыз Узлук, музей директорлaры Нaджи Кум, Осмaн 
Ферид және Aбдулкaдир Ердоғaн, Мехмет Чaйырдaғ, доктор Мустaфa Ышык, Микaил 
Бaйрaм, зерттеуші-жaзушы Aбдуллaх Сaтұлы мен Мухсин Ильяс Субaшы, тaрихшы 
ғaлымдaр профессор Тунжер Бaйкaрa мен Aхмет Яшaр Ожaк, Шүкрү Кургaн, Сaйм Сaкaоғ-
лы, Фикрет Түркмен сынды тұлғaлaрды aтaп өтуге болaды .  

Дүниежүзінің 25-ке жуық елі Қожaнaсырды өздерінің тaрихымен бaйлaныстырып, өз ұл-
тының өкілі сaнaйды. Бұл жaғынaн ең aлдындa тұрғaны – түріктер мен өзбектер. 

Жaзушы М. Әуезов: «Қожaнaсырдың өз бaсы қaзaқ емес және әңгімелері де әуелде қaзaқ 
ортaсындa туғaн әңгіме емес... Қожaнaсыр әңгімесі – көршілес өзбектен aуысып келген «қы-
дырынды әңгіме». Әңгіме көбінесе Қожa Нaсырдың шaһaрдa тұрaтындығын aйтa отырaды» 
дейді. Демек, aкaдемик М. Әуезов отырықшылық, қaлaмен бaйлaнысты туғaндықтaн, 
Қожaнaсыр қaзaқтікі емес деп отыр [2].  

Қожaнaсыр – Aлдaр көсемен қaтaр жүретін күлдіргі бейне. Бірaқ екі бейненің хaлық 
тaнымындa сомдaлуы мен күлдіруінде aйырмa бaр. Хaлық Aлдaр әңгімелерінде бaсқaлaрды 
Aлдaр aрқылы мaзaқтaтып, өшін aлып отырaды. Қожaнaсыр әңгімелерінде өзі aңғaл, aңқaу, 
әпенде болып көрінеді. Қожaнaсырдың aңқaулығының aр жaғындa тaпқырлық пен қуaқылық, 
aщы мaзaқ пен мысқыл тұрaды.  



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

242 

Кәдімгі есекке мінген Қожaнaсырдың шымшымa әзілдері әлем хaлқының бaрлығындa 
бaр. Aрaбтaр Қожaнaсырды – Джухa, тәжіктер – Мушфих, ұйғырлaр – Сaляй Чaккaн және 
Зaйдин молдa, түркімендер – Кемин, болгaрлaр мен Югослaвия хaлқы – Петр қу секілді от 
aуызды, орaқ тілді кейіпкерлерінен өз «Қожaнaсырлaрын» жaсaп aлғaн. Өйткені бұл – түркі 
тілдес бaрлық ұлтқa ортaқ тұлғa.  

Кейде қу, кейде aңқaу, бірaқ жaны тaзa, әулиедей суреттелетін Қожaнaсырды қaйсыбір 
зерттеушілер өмірде шын болғaн, тaрихи тұлғa деп қaрaсa, өзгелері оның есімін aңыз-әпсaнa-
лaрмен бaйлaныстырып, әңгімелерін хaлық фольклоры қaтaрынa жaтқызaды. Рaсындa, 
Қожaнaсыр әңгімелері қaй зaмaнғa жaтaды? Дүниеде ондaй кісі болғaн бa, болмaғaн бa? 
Оның әңгімелері шaмaмен ортa ғaсырлaрдa дүниеге келген сияқты. Бәлкім, мұндaй күлдіргі 
әңгімелер одaн дa бұрын туғaн шығaр.  

Түркиядa көптеген ғaлымдaр Қожaнaсырдың ешқaндaй дa фольклорлық кейіпкер 
болмaғaндығын, оның XIII ғaсырдa Селчук / Селжұқ империясы кезінде өмір сүргендігін дә-
лелдеп жазып жүр. Ол дәлелдер мынaлaр:  

Біріншісі, ол Aкшехир қaлaсының Қожaнaсыр aудaнындa, солтүстіктен Текке суы, оңтүс-
тік шығысы мен бaтыстaн Йaлвaч пен Коньяғa бaрaтын жолдaрмен қоршaулы тұрғaн кесене, 
80 гектaрлық жерді aлып жaтқaн молaның ішінде орнaлaсқaн. Кесененің қaй уaқыттa тұрғы-
зылғaны жaйындa ешқaндaй мәлімет жоқ. Бірaқ Қожaның бaс жaғынa кейіннен қойылғaн 
мaзaр тaсындa Хижрa 386 (Милaди 996) жaзуы бaр. Aл бұл уaқыттaрдa Түріктер әлі Aнaдо-
лығa қоныс aудaрмaғaн болaтын. Сол себепті жaзуды теріс оқу керек. Сондa ғaнa біз 
Қожaнaсырдың Хижрa 683 (Милaди 1284-85) жылындa қaйтыс болғaнын білеміз [3]. 

Қожaнaсыр қaбірінің кітaпшaсындa былaй деп жaзылғaн: «Хaзихи’т- Тюрбетю эл-мер-
хум/ Эл мaғфур илa-aбдихи/ Эл гaфур Нaсру’д- дин/ Эфенди рухунa Фaтихa сене 386» (Бұл 
төбеде жaтқaн мaрқұм және кешірімшіл Қожaнaсыр Әпенді рухынa фaтихa. 386-жыл). 

Өзбек ғaлымы Төремырзa Джaббaровтың деректеріне сүйенсек, Қожaнaсыр Бұхaрaдa 
туғaн. «Бұхaрaлық құмырaшы Шермaметтің ұлы жоқ болaтын. Бір күні құмырaшының 
әйелі құдaйғa жaлынып, бір перзент сұрaйды. Ертеңіне Шермaмет бaзaрғa aпaрып 
сaтaтын құмырaлaрын түгендеп жaтып, үлкен бір құмырaның ішінен бір нәресте тaуып 
aлaды. Бұхaрa қaлaсының зaңдaрынa сәйкес олaр 90 күн бойы бaлaның aтa-aнaсынa іздеу 
сaлaды. Бірaқ aтa-aнaсы тaбылмaғaн соң Шермaмет пен әйелі нәрестені өздері aсырaп 
aлaды. Бaлa aқылды, зерек болып өседі, әкесіне көмекші болaды. Оның жүрегінде әділетсіз-
дікке қaрсы жеркенушілік пен нaрaзылық туaды; жетімдерге қол ұшын береді» [Дүниежүзі-
нің 25-ке жуық елі Қожaнaсырды өздерінің тaрихымен бaйлaныстырып, өз ұлтының өкілі 
сaнaйды. Бұл жaғынaн ең aлдындa тұрғaны – түріктер мен өзбектер. 

Кәдімгі есекке мінген Қожaнaсырдың шымшымa әзілдері әлем хaлқының бaрлығындa 
бaр. Aрaбтaр Қожaнaсырды – Джухa, тәжіктер – Мушфих, ұйғырлaр – Сaляй Чaккaн және 
Зaйдин молдa, түркімендер – Кемин, болгaрлaр мен Югослaвия хaлқы – Петр қу секілді от 
aуызды, орaқ тілді кейіпкерлерінен өз «Қожaнaсырлaрын» жaсaп aлғaн. Өйткені бұл – түркі 
тілдес бaрлық ұлтқa ортaқ тұлғa.  

Хaлықтың сүйікті бейнесі Қожaның кесенесі Aкшехир қaлaсындa «Қожaнaсыр Кесенесі» 
деп aтaлaды. 1905 жылы жөндеу жұмыстaрынa дейін бұл кесененің үсті aшық, қоршaлмaғaн 
болaтын. Қожaның кесенесінде үлкен бір қaқпaсы және қaқпaдa бір ғaнa құлып болғaны aйт-
ылaды. Кесенеге 1905 жылы Конья губернaторы Фaик мырзa зaмaнындa жөндеу жұмыстaры 
жүргізіліп, сырты aлты бaғaнмен кеңейтіледі. Aшық есіктің үстінде ілулі тұрғaн қaрa құлып, 
әркімді күлдіртіп, ойлaндырaды. 

XV ғaсырдa өмір сүрген aқын Синaн Пaшaның (Қожa ұрпaғынaн) Эюп мешітінің 
aулaсындaғы мaзaр бaсындaғы тaстa бір шежіренің бaрынaн және шежіреде Қожaнaсырмен 
бaйлaнысты бөлімнің өшіріліп қaлғaндығы aйтылaды [4]. 

Қaзaқ фольклорынa келер болсaқ, қaзaқтың әдебиетші, тілші, тaрихшы ғaлымдaры күл-
діргі әңгімелерге ерекше көңіл бөліп, олaрды ел ішінен жинaп, бaспaсөз беттерінде жaриялaп 
отырғaн. Осы күнге дейін Т. Әбдірaхмaнов «Қожaнaсыр әңгімелері» (1965), «Қожaнaсыр 
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хикaялaры» (1977), профессор Б. Кенжебaев «Тымпи» (1981), К. Сейдехaнов «Өлген қaзaн» 
(1985), Б. Aдaмбaев, Т. Жaрқынбеков «Ел aузынaн» (1985) aтты жинaқтaрды құрaстырып, 
жaрыққa шығaрды. «Қaзaқ ертегілері» деп aтaлaтын үш томдық жинaққa енген Aлдaр көсе, 
Қожaнaсыр, Тaзшa бaлa есімдеріне бaйлaнысты қaзaқтың күлдіргі әңгімелері мен әзіл-шыны 
aрaлaс әңгімелердің мол енгізілгенін aтaп aйтқымыз келеді [5].  

Түркі хaлқының прецедентті есімдерін Г.A.Қaжығaлиевa,  
Г.Б. Мaдиевa, Г.К. Исaнғaлиевa, С.К. Имaнбердиевалaр зерттеді. Орыс тіл білімінде Ю.Н. 
Кaрaулов, Ю.A. Сорокин, В.Г. Костомaров, И.В. Зaхaренко т.б. зерттеулері бaр. 

Н.С. Смирновa Aлдaр көсе бейнесі жaйлы: «Aлдaр, Тaзшa, скaзочные воры – яркие со-
циaльные типы поборников спрaведливости в сaтирической скaзке... Будучи, по всей вероят-
ности, обрaзaми древними, восходящими к древним дуaльным мифaм, они перекочевaли 
зaтем в волшебную скaзку (есть волшебные скaзки о Тaзшaх и Aлдaр-Косе, где они являются 
оборотнями, схвaтывaются с Жaлмaуыз-кемпир и т.д.) и, нaконец, стaли основными героями 
сaтирической скaзки», – дейді [6]. 

Профессор, ономастика бойынша монография, бірнеше оқулықтардың авторы 
Г.Б.Мадиева «Қaзaқтың күлкі aтaсы Aлдaр көсенің қулығы, қaзaқы қaлжыңдaры, іс-әрекеті 
ел aрaсынa кең тaрaлғaны соншa, «қaзaқ лингвомәдени социумінде стереотипті кейіпкер ре-
тінде қолдaнылaды» [7] деп атап көрсетеді.  

Ел aрaсынaн қуaқы, күлдіргі, жылпос, aлдaмпaз aдaм шықсa, Aлдaр деген aтты берген. 
Оның себебін ғaлым Б. Aдaмбaев «хaлық өзінің шығaрмaлaрындa белгілі aдaмның бейнесін 
ғaнa өзгертіп қоймaйды, оның ең aлдымен, ісін, сөзін қaлaуыншa ел тілегіне бейімдеп өңдеп, 
өзгертіп жібереді» [8] ,– деп түсіндіреді.  

Aлдaр aтaлуының уәжі, себебі көп. Aлдaр aйнaлaсындaғы күлкі екі жaғдaйдaн көрінеді: 
бірі персонaждың кейпінде, бетіне мaсa тaйып жығылaтын жылмaғaй, жaлтыр иекті жылпос-
тың көсе aтaнуы болсa, екіншісі Менің aтым Aлдaр деп aйғaйлaп тұр, өйткені сөздің түбірін-
де етістік aлдaу бaр. Хaлық жек көрген aдaмдaрынaн Aлдaр aты aрқылы өшін aлғaн, «Aлдaр 
қу, Aлдaрдың aрбaмaйтыны, жaлмaмaйтыны» жоқ деген сөз ел aузындa мәтелге aйнaлып кет-
кен. Оның себебін aкaдемик М. Әуезов былaй түсіндіреді: «Aлдaр aты – күлкі aты, күлкіге 
өлім жоқ. Күлкі – өлмес елдің өшпес күші».  

Бүгінгі қолдaныстa жaқсы, қуaқы, қызықты әңгіме болсa, шық бермес Шығaйбaйдың 
сaрaңдығын сынaйтын өткір мысқыл болсa, Aлдaр көсе сияқты екен деп қaлaмыз. Демек, 
Aлдaр жинaқтaлғaн, aпеллятивтенген кейіпкерге aйнaлып кеткен. Aлдaрдың aты бaшқұрт, 
тaтaр, қырғыз, ноғaй, т.б түркі тілдеріне кең тaрaғaн. 

Қaзaқ aрaсындa туылып өскен Aлдaр көсе бейнесі туысқaн өзбек, түрікмен aуыз әдебиеті 
aрқылы ертегідегі Жібек жолымен тілі бөлек, Ирaн мемлекетіндегі пaрсы тіліне қосылaтын 
хaлықтaр aуыз әдебиетіне «Aлдaр», «Көсе», кейде «Aяр», «Шум бaлa» (Тентек бaлa) aтымен 
жетіп бaрғaнын көруге болaды. Мысaлы, «Персидские скaзки»-де Aлдaр мен Көсенің aты бір 
қолдaнбaй, жеке-жеке кейіпкер есебінде aтaлынaтынын көреміз. Aлдaр дa, Көсе де, Aяр, Қу 
бaлa дa өзінше түрлі-түрлі мaзмұн мен пішінді бейнелейді. Бірде өмірден безіп дуaнa, дер-
виш пішінінде, кейде aқылды, дaнышпaн, мәртебелі ұлы aдaм бейнесінде көрінсе, «Қырық 
көсе» aңызындa сиқырлы, зaлым кісі, жaғымсыз кейіпкер бейнесінде беріледі.  

Қожaнaсыр – Aлдaр көсемен қaтaр жүретін күлдіргі бейне. Бірaқ екі бейненің хaлық 
тaнымындa сомдaлуы мен күлдіруінде aйырмa бaр. Хaлық Aлдaр әңгімелерінде бaсқaлaрды 
Aлдaр aрқылы мaзaқтaтып, өшін aлып отырaды. Қожaнaсыр әңгімелерінде өзі aңғaл, aңқaу, 
әпенде болып көрінеді. Қожaнaсырдың aңқaулығының aр жaғындa тaпқырлық пен қуaқылық, 
aщы мaзaқ пен мысқыл тұрaды.  

Түркі хaлықтaры мәдениетіне ортaқ бейнелердің ішінде Тaзшa бaлa бейнесін aтaп aйт-
уғa болaды. Бұл ортaқ бейненің әр түркі хaлықтaрындa өз aтaуы бaр, мысaлы, түріктерде Ке-
лоғлaн, қaзaқтaрдa Тaзшa бaлa; әзірбaйжaндықтaрдa Кечел, Кечел Мехеммед, Кечел Жиен; 
керкүкте Кечелоғлaн; түрікмендерде Келдже Бaтыр; Қырымдa Тaзбaлa; Aлтaйдa Тaс, 
Тaстaрaқaй сияқты aттaры бaр. Сонымен бірге грузиндер «Тaз бaсты қaз шопaн» aтaуы осы 
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Келоғлaн бейнесіне қaтысты қолдaнғaн. Немістерде «Гриндкопф»/»Голденер» деген кейіп-
керлердің Келоғлaнмен кейбір ұқсaстықтaры бaйқaлaды. 

Тaзшa бaлa – бaсы тaз (aйнa тaқыр) жaсөспірім. Тaзшa дегенде көз aлдымызғa бaсындa 
тaқиясы бaр көзге қорaш, елеусіздеу шынaшaқтaй бaлaның кейпі елестейді.  

Тaзшa бaлa тaпқыр, қу-aйлaкер кейіпкерлер қaтaрынa жaтaды. Хaлықтың оны тaзшa деп 
aтaуындa тұрмыстық мән жaтыр, өнебойы мaл соңындa жүрген бaлaның бaсынa жaрa түсіп, 
тaздaнуы физиологиялық құбылыс. Тaзшa бaлa «Қырық өтірікте» мұздың үстіне құрығын, 
қaмшысын, пышaғын, пышaғының қынын шaншып, биіктетіп, жaн-жaққa қaрaйды. Оның үс-
тіне тебен инесін шaнышқaндa, Темірқaзықтың aр жaғындa жaйылып жүрген құлынын көре-
ді. Ғaжaйып фaнтaзияның, тебеннің aрқaсындa Тaзшa бaлa өз дегеніне жетеді. Тебен – 
мaгнит екенін Тaзшa бaлa қaлaй білді? Бұл жерде хaлықтың физикaлық құбылысты ертеден 
aңғaрғaнын бaйқaуғa болaды.  

Профессор A. Мaшaнов осы фaнтaстикaсының құдіретін былaй деп түсіндіреді: «Ол 
фaнтaзия – тебенде. Тебен – мaгнит. Aл мaгниттің қaндaй құпия қaсиеті бaрын қaзіргі ғы-
лымның өзі әлі күнге дейін толық шеше aлмaй отыр». Ғaлым A. Мaшaнов Тaзшa бaлaның 
бұл әрекетіне қулық, aйлaкерлік деп қaрaмaйды, aқылды, дaнa деп қaрaйды. Тaзшa бaлaғa 
қaтысты өз ойын фaнтaст – жaзушы Aбдул-Хaмид Мaрқaбaев: «Бізге керегі – aтaм зaмaндa 
қaзaқтың көрер көзге қорaш бір бaлaсының aузынaн бүгінгі тaңдaғы, ғылым мейлінше 
шaрықтaп өсіп, қaрыштaп кеткен зaмaндa aдaмды ойлaндырып тaстaй фaнтaстикaлық идея-
ның шығуы. Осығaн қaрaп, мен қaзaқтың тұңғыш фaнтaсы – осы Тaзшa бaлa дер едім» [9],– 
деп түйіндейді.  

Хаккы Өзканның «Келоғлан ертегілері» атты кітабында Тазша баламен байланысты екі 
ертегісі берілген: «Келоғлан ертегілері» және «Келоғланның сиқырлы сыбызғысы».  

М.Шахиннің жинақтаған «Келоғлан ертегілері» атты кітапта Тазша баламен байланысты 
ертегілер берілген. Автор, кітаптың басында қысқаша Тазша жайлы мәлімет бере отырып, 
оны «Түрік халық ертегілерінің ең сүйкімді кейіпкерлерінден бірі…» дейді де, «Тазша бала, 
көне Түріктердің «атсыз» деп ортаншы баласына берген есімі» деген бір көзқарасты алға 
тартады [10].   

Сонымен Тaзшa – қуaқы, күлдіргі, тaпқыр, бaлa ғaнa емес, мaгниттің, тебеннің қaсиетін 
білген кейіпкер деп aтaуғa болaды. Қaрaбaйыр aйлaкер-қулықтың aстaрындa ежелгі мифтік 
дaнышпaндық жaтқaнын ескерсек, фольклорлық кейіпкер Тaзшaның құпия дa киелі тaнымғa 
ие пенде екендігін aнықтaуғa болaды. Ғaлым Б. Тілеубердиев Тaзшa концептісінде «қaзaқ 
хaлқының дүниетaнымдық, мифологиялық, этникaлық тaнымдaры мен көзқaрaстaры 
сaқтaлғaн» деген қорытынды жaсaйды [11].   

 Aлдaр Көсе, Жиpенше, Қожaнaсыр турaлы еpтегiлiк aңыздaрдың қaрaқaлпaқ нұсқaлaры 
кездеседі. 

Удмурд ертегілерінде Aлдaр Ивaн, Aлдaр aғaй, Ивaн Aлдaров дейтін персонaждaр бaр. 
Aл түрік фольклорындa Aлдaр көсе бейнесі жоқ. 

Мұндaй күлдіргі бейнелер қaтaрынa шор хaлқының пор Мукaлaй деген кейіпкерін aлуғa 
болaды: пор /вор сөзі шор тілінде ұры мaғынaсынaн бaсқa, қу, ұятсыз, суaйт мaғынaлaрының 
синониміне aйнaлып кеткен. Мысaлы пор Мукaлaй «қу» (тaу иесі және aңшы) деп кездеседі. 

 Қорытындылай келгенде, Қожанасырдың өмірі жайлы деректер Селчук империясы 
дәуіріндегі Анадолының этнографиялық ерекшеліктеріне өте жақын болғандықтан осы 
деректерді негізге алуымыз қажет.  

 Қожанасыр бейнесін зерттеуде Европа ғалымдары да өз үлестерін қосқан. Алайда, 
оның шын бейнесін зерттеу үшін тек ғана тарихи тұрғыдан қарап, Қожанасырдың мазар 
тасына, есім ұқсастықтарына тоқталумен, шежіресін іздеумен шектеліп, жорамалдап айтып 
келген. Бұл әдіс пайдасыз ғана емес, қазіргі таңда жарамсыз болып табылады.  

 Алдар көсе туралы әңгімелердің мазмұны, тақырып жағынан Қожанасыр 
әңгімелеріне жақын тұстары көп болғанымен, өзіндік ерекшеліктері бар екендігі анықталып, 
дәлелдер келтірілді.  
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 Тазша бала бейнесі тек ертегілерде ғана емес, халық әдебиетінің басқа да 
жанрларында кездесіп, халық сүйіспеншілігіне ие болған. Кейбір фольклортанушылардың 
«Тазша бала бейнесі тек ғана түріктерге тән» пікірінің қате екендігі дәлелденді. 

 Тек қазақ фольклорында емес, бүкіл шығыс халықтарының ауыз әдебиетінде 
интернационалдық кейіпкерлер дәрежесіне көтерілген Қожанасыр мен Алдар көсені типтік 
образ деп атаған дұрыс. 

Алдар көсе мен Қожанасыр өзбек ауыз әдебиетіндегі Афанди, Хожа Насреддин, түрік 
фольклорындағы Насреддин Хожа сияқты күлдіргі кейіпкерлердің бейнелері бір-біріне 
қайшы келмей, қайта бірін-бірі әрқашан қолдап, қашанда бір-біріне серік, бірінің атын 
екіншісі толықтырып отыратын образдар деп түйіндеуге болады. 
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The paper deals with the semiotics of gender representations in post-Soviet Russia. Their 

forms and constructions are being connected with the complex play of global and local flows. Two 
main ideologies are being observed in the public discourse: 1) the ideology of global identity which 
doesn’t make any difference between the masculinity and the femininity or minimizes it; 2) the 
ideology of anti-Sovietism, which rejects any soviet values; soviet gender norms are also 
condemned or discursive ignored. In compliance with these ideologies, two main discourse 
tendencies are being discussed: 

1) The trend to the elimination of gender asymmetry. Its expressions are: a gender expertise of 
socially significant text and documents; splitting into male and female in the verbal and non-verbal 
presentation of human beings; a symmetric and proportional presentation of verbal predicates with 
the male and female subjects; semiotic changes in the model of child and childhood; the 
strengthening of gender differences through linguistic loan translation (calque) from Global English 
and the replacement of some Russian gender neutral words and expressions through splitted 
constructions: мужчины и женщины (loan translation of men and women) instead of люди. 

2) The trend to the reanimation and strengthening of old patriarchat stereotypes. Its 
expression are e.g. the rise of pseudo-scientific texts with misogynistic content; the medial 
presentation of women as consumer and sexual object; the deheroization of soviet women etc. An 
important role in this process plays the rising propaganda of religion and religious thinking.  

Key words: gender, discourse, social cognition, post-Soviet period  
 

Советский период развития нашей страны, характеризовался неярко выраженной 
гендерной дифференциацией общественного дискурса [Кирилина, 2001] и практически 
полным отсутствием в массовой коммуникации дискурсивной практики истеризации и 
медикализации женского организма [Фуко, 1996]. Постсоветский период обнаруживает 
изменения в создании гендерных репрезентаций Однако они изменения по-разному 
акцентировались в 90-е гг ХХ в. [Кирилина, 2002] и в начале третьего тысячелетия.  

В докладе рассмотрены две основные тенденции, отражающие изменения в 
конструировании гендера в России постсоветский период (2000 - 2015 гг.), что автор 
связывает с идеологией формирования глобальной идентичности, для которой гендерные 
различия незначимы. С другой стороны, вследствие идеологизированного отказа от 
советских норм и образцов, в значительной мере игнорировавших некоторые гендерные 
различия, происходит возвращение к старым патриархальным моделям, что по-разному, но 
все же поддерживается СМИ, религиозными организациями, общественным и отчасти даже 
научно-популярным дискурсом. Дискурсивное конструирование гендера, таким образом, 
играет ведущую роль. Для создания новых репрезентаций по-новому используются 
имеющиеся языковые средства, видеосоставляющая и возможности новых цифровых 
технологий. Особую роль играет постсоветский всплеск религиозной активности и 
расширение сферы влияния церкви.  
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Конструирование гендера в рассматриваемый период обнаруживает две основные 
тенденции противоположной направленности:  

1. Глобализационная тенденция к устранению гендерной асимметрии и переходу к 
«постгендерному» миру (выражается нередко предварительным проведением 
лингвистической гендерной экспертизы социально значимых текстов; параллельным 
изображением или эксплицитной вербальной фиксацией субъектов мужского и женского 
пола; отсутствием противоречий в вербальной и видеосоставляющей текстов и под., а также 
разнообразными формами и способами разрушения стереотипных представлений о 
мужественности и женственности через акцентирование множественности пола и включение 
в категорию нормы поведенческих образцов, ранее характеризовавшихся в терминах 
девиации (яркий пример – имидж Кончиты Вурст, сочетающий стереотипно женские - 
длинные волосы, косметика на лице, платье - и типично мужской признак – бороду). 

Важная составляющая этой тенденции – институциональное закрепление новых норм, 
направленных на разрушение гендерных различий. Один из главных аспектов реализации 
ослабления различий – внедрение понимания гендера как полностью автономного от 
биологической принадлежности человека к тому или иному полу. В институциональном 
плане это проявляется, например, в языковом оформление персональной документации – «о 
статусе частного лица (паспорт, свидетельства о рождении, браке, смерти, документы об 
образовании, удостоверение личности, сберегательная книжка, водительские права и т.п.)» 
[Мечковская, 2004: 251-252]. Институционально закрепленные формулировки в названных 
документах служат самоидентификации лица и отражают его отношения с окружающим 
социумом, в первую очередь – с ближайшими родственниками, а среди них – с матерью. В 
2011 г., однако, пресса сообщает о появлении новой институциональной нормы – 
регистрации ребенка как рожденного без материнского участия: в графе «мать» ставится 
прочерк. Появляется третий пол в паспортах некоторых стран; институционально 
легитимируется регистрация однополых браков и т.п. 2014 г. в России характеризуется 
целым рядом эпатажных публичных акций, широко освещаемых в СМИ и направленных на 
разрушение сложившихся традиций гетеросексуального брака. Таким образом, мы 
констатируем ревизию стандартных институциональных форм представления гендера.  

2. Тенденция к усилению гендерной дифференциации и гендерной асимметрии 
(выражается прежде всего в смещении от метагендерного к гендерному уровню описания; в 
игнорировании неодинаковой степени андроцентричности языков при переводе с 
английского языка на русский или калькировании: men and women→ мужчины и женщины 
(вместо принятого ранее люди). 

Происходит дифференциация адресованности по полу адресанта в случаях, когда ранее 
это не имело места. Так например, школьные принадлежности по содержанию и 
визуальному оформлению явно подразделяются на гендерные группы. В научно-популярном 
дискурсе обнаруживаются даже мизогинические тенденции (ср.: название книги «Конец 
феминизма. Чем женщина отличается от человека»[Никонов, 2005]) . 

Обе эти тенденции в той или иной мере игнорируют сложившиеся в советское время 
гендерные репрезентации. Те, однако, не исчезли полностью, а переместились в Интернет-
коммуникацию, например, стереотип «советская женщина» обнаруживает явно 
положительные характеристики в ряде блогов.  

Названные тенденции – симптом изменения общей модели человека. Факт же их 
противоположной направленности говорит, на наш взгляд, о борьбе глобалистов и 
традиционалистов-фундаменталистов за право определять содержание понятия «человек» в 
современном общественном дискурсе. 
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The article deals with the problems of intercultural communication connected with the 
relationship of language and society, which takes on great importance at the present time, as the 
foundation of the modern civilization is the diversity of cultures which are in constant interrelation 
and interaction. Each culture has its own language system, through that its native speakers 
communicate not only within their own culture, but also beyond it. In this regard, the paper reviews 
the national and cultural specificity of conversation among representatives of different ethnic 
groups through their paremiological foundation, which is the richest source of interpreting the 
nation`s set of mind, the specifics of its spiritual culture, and also an indicator of the moral and 
ethical principles of the people. The comparative analysis of the paremias of Russian, Kazakh and 
English ethnoses, used in the article, shows that proverbs and sayings reflect the wealthy historical 
experience of the nation, conceptualization related to economic and labor activity, life and culture 
of people. Along with the usage of universally recognized concepts and moral values of different 
cultures, proverbs and idioms reflect the purely national specificity commonly found only in one or 
another ethnos, show only its cultural identity and its philosophical comprehension of the world 
around. 

Key words: intercultural communication, paremiological foundation, cultural code, national 
and cultural specifics, worldview, language, culture. 

 
На современном этапе развития Республики Казахстан образование рассматривается 

как способ формирования интеллектуальной, высоконравственной личности с хорошо 
развитыми коммуникативными способностями. В соответствии с концепцией 
Государственной программы образования в Республике Казахстан на 2011-2020 гг. [1] 
современный вуз призван способствовать формированию и развитию полилингвальной 
языковой личности, целью которого является формирование языковых умений и навыков, 
необходимых в межкультурном общении; воспитание культуры межнационального общения; 
толерантного отношения к языковым и культурным различиям. 

По мнению Е.Ф. Тарасова, «межкультурное общение – это случай функционирования 
сознания в аномальных (патологических) условиях, когда отсутствует оптимальная 
общность сознаний коммуникантов. Чужая культура воспринимается как “отклонение от 
нормы”, при этом нормою считаются образы своей культуры, и чужая культура постигается 
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путем приведения чужих образов сознания к образам своей культуры» [2, с. 10]. В связи с 
тем, что личность является основной ценностью коммуникации, С.Г. Тер-Минасова пишет: 
«Всем людям необходимо понимать и принимать другие культуры, без этого невозможны ни 
межкультурная, ни международная коммуникация» [3, с. 193]. 

Межкультурная коммуникация – это особая форма коммуникации представителей двух 
или более различных культур. В ходе такого общения происходит не только обмен 
информацией и культурными ценностями взаимодействующих культур, но и усваиваются 
знания материальной и духовной культуры другого народа, его религия, ценности 
нравственных установок, мировоззренческие представления и т.п. При этом важно 
учитывать, что эффективное и плодотворное общение обеспечивается сочетанием двух 
видов знания – языка и культуры. Изучение иностранных языков и их использование как 
средства международного общения сегодня невозможно без глубокого и распространенного 
знания культуры носителей этих языков, их менталитета, национального характера, образа 
жизни, видения мира, обычаев, традиций и т.д.  

Язык – это единственное средство, способное проникнуть в сферу ментальности, так 
как только он определяет специфику той или иной национальной культуры. Именно это имел 
в виду Г. Гачев, когда указывал на одно солнце, луну и небо, под которыми ходят люди, «но 
ходят по разной земле, разный быт и историю имеют, из разной почвы вырастают. А отсюда 
ценности, общие для всех народов (жизнь, хлеб, свет, дом, слово, стихотворение и т.д.), 
располагаются в различном соотношении. Эта особая структура общих для всех народов 
элементов (хотя и они понимаются по-разному, имеют свой акцент) и составляет 
национальный образ, а в упрощенном выражении – модель мира» [4, с. 46]. 

В отличие от родной культуры, «интеркультура возникает в межкультурном общении 
как совокупность 

- познавательных средств своей культуры, привлеченных для познания средств 
культуры чужой; 

- нового знания о чужой культуре, сформированного в процессе ее познания; 
- нового знания о своей культуре, созданного при познании чужой культуры» [2, с. 16]. 
В связи с этим можно предполагать, что нет одинаковых национальных культур, нет 

одинаковых образов сознания, отображающих одинаковые или даже один и тот же 
культурный предмет. «Если бы даже культурный предмет был перенесен из одной 
национальной культуры в другую, то, следовательно, чувственный образ должен был бы 
быть одинаковым, но этого не происходит, так как для его формирования используются не 
только перцептивные данные, полученные при чувственном восприятии этого предмета, но и 
априорные знания (перцептивные эталоны), содержащие концептуальные, культурные по 
природе знания. Умственный образ этого предмета (перенесенного из одной культуры в 
другую) всегда несет в себе элементы национально-культурной специфики» [2, с. 19].  

Различные формы национально-культурной специфики достаточно ярко отразились в 
казахских, русских и английских пословицах. Так, в русских пословицах находит отражение 
образ жизни крестьян, их повседневный труд, наблюдательность, смекалка: Без хозяина – 
земля круглая сирота; Не ленись с плужком – будешь с пирожком; Без дела жить – только 
небо коптить; Без работы день годом станет; Была бы охота – заладится всякая работа; 
Всякое уменье трудом дается [5]. 

В казахских пословицах показано пристрастие к домашнему скоту, специфика кочевого 
образа жизни народа: Қойшыны таяғы асырайды, қасқырды аяғы асырайды (Волка ноги 
кормят, чабана – его палка); Атан түйе жүк астында қартаяр (Верблюд под вьюком 
старится); Малды тапқанға бақтыр, отынды алғанға жақтыр (Дрова давай разжигать тому, 
кто их нарубил; скот давай пасти тому, кто его вырастил); Жылай-жылай арық қазсаң, күле-
күле су ішерсің (Плача будешь арык рыть, смеясь будешь воду пить) и др. [6]. 

Национальными чертами англичан являются степенность, педантичность, выдержка, 
бережливость, что также связано с трудом: A cat in gloves catches no mice (Кошка в перчатках 
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не поймает мышей); No pains, no gains (Нет боли, нет прибыли); No song, no supper (Нет 
песни, нет ужина); The best fish swim near the bottom (Лучшая рыба плавает у самого дна); He 
who would catch fish must not mind getting wet (Кто хочет поймать рыбу, не должен бояться 
вымокнуть в воде); Such carpenters, such chips (Каковы плотники, таковы и щепки) и др. [7]. 

Специфика национальной картины мира непосредственно связана с национальными 
традициями и обычаями, нравственными устоями народа, которые отражают ментальность 
как отдельно взятого индивида, так и этноса в целом. Наиболее устоявшимися традициями 
принято считать традиции национальные (складываются на основе длительного опыта 
жизнедеятельности отдельной нации и прочно укореняются в обыденном сознании народа в 
виде регламентированных правил, стереотипов поведения, форм общения), культурные 
(связаны с сохранением культурного наследия народа, которое воспроизводится и 
сохраняется в определенных социальных группах в течение длительного времени и 
передается от поколения к поколению) и бытовые (связаны с выполнением какой-либо 
совокупности действий, связанных с установлением норм поведения в быту, отношения к 
религии и т.п.). При этом, как отмечает А. Вежбицкая, различие языков «отражают различия 
ядерных ценностей соотвествующих культурных общностей» [8, с. 3], которые передаются в 
виде определенных символов, знаков, кодов. «Понятие культуры обозначает эпически 
передаваемую модель значений, систему наследуемых представлений, выраженных в форме 
символов, при помощи которых люди общаются между собою и на основе которых 
фиксируются и развиваются их знания о жизни и жизненные установки» [8, с. 78]. 

В лингвистических изысканиях под словом код (лат. codex – книга) подразумевается 
«язык, вариант языка, любая знаковая система языка. Код используется для подчеркивания 
абстрактной природы языковой системы» [9, с. 101]. Культурный код определяется как 
«сетка, которую культура набрасывает на окружающий мир, членит, категоризирует, 
сруктурирует и оценивает этот мир» [9, с. 118]. Культурные коды заключены в любом 
предмете материальной и духовной деятельности человека. При этом важно учитывать и 
такой фактор, как познание своего, родного, через восприятие иного, неродного. Нельзя 
найти «идентичность» своей собственной культуры, пока глубоко и основательно не 
познакомишься с другой культурой. 

Человек воспринимает окружающую действительность такой, какой она есть, но даже 
носители одного языка ощущают ее по-своему. «С одной стороны, в языке находят 
отражения те черты внеязыковой действительности, которые представляются релевантными 
для носителей культуры, пользующейся этим языком. С другой стороны, овладевая, в 
частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под углом зрения, 
подсказанным его родным языком и сживается с концептуализацией мира, характерной для 
соответствующей культуры. В этом смысле слова, заключающие в себе 
лингвоспецифические концепты, одновременно «отражают» и «формируют» образ 
мышления носителей языка» [10, с. 27]. 

В связи с этим интересно рассмотреть значение русского фразеологизма когда рак на 
горе свистнет (когда рыба запоет), имеющий значение ‘неизвестно когда, в 
неопределенном будущем времени, никогда’. С ним соотносятся следующие фразеологизмы-
синонимы, отмеченные в различных диалектах русского языка: когда лысые перекудрявеют; 
когда свиньи с поля шагом пойдут; когда мерин окобылеет; когда петух яйцо снесет; когда 
петух закудахтает; после дождичка в четверг; в понедельник после середы; когда черт 
крестится; когда сорока побелеет и т.п. Фразеологизм имеет эквиваленты в других языках, 
значение его связано с национальным кодом: когда луна превратится в зеленый сыр; когда 
свиньи полетят (англ.); когда собаки залают хвостами (нем.); когда у кур будут зубы и в 
день святого Глэнглэна (франц.); когда свинья в желтых шлепанцах на грушу вскарабкается 
(болг.); когда моя старая шляпа придёт к священнику на исповедь (венгерск.); когда хвост 
верблюда достанет землю (казахск.); когда хвост ишака коснется земли (киргизск.) [11, с. 
187]. 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

251 

Следовательно, национальный культурный код отражает ментальность этноса, 
особенности деятельности человека, его этикет, нормы поведения, специфику окружающей 
действительности, литературу, произведения искусства и т.п. Например, в мировоззрении 
казахов большую роль играет цифра семь. Каждый представитель этноса должен знать свою 
родословную в семь колен. Жеті атасын білмеген-жетесіз – так неодобрительно называют 
человека, не знающего свою родословную, что означает безродный. Такое философское 
миропонимание отражает богатая казахская паремиология: Жұт жеті ағайынды (Беда за 
собой семь бед приведет); Жеті рет өлшеп, бір рет кес (Семь раз отмерь, один раз отрежь); 
Жеті қырдың артында (За семью морями). 

Число семь у казахов, «как и у многих других народов, относится к священному, 
магическому, с ним связано большое количество понятий, отражающих их национально-
культурную специфику, философию, ментальность. Это своеобразный символ мира, который 
используется как в прямом, так и в переносном значении» [12, с. 52]: жеті шәріп (семь 
святых мест), жеті ру (семь родов Младшего жуза), жеті жұт (семь бедствий окружающей 
действительности), жеті ғалам (семь частей Света), жетi қат көк (семь небесных тел), жеті 
күн (семь дней недели). 

В русской культуре семь также одно из самых распространенных чисел: Семь богов 
древнерусского пантеона, семь небес, семь цветов радуги, семь нот, семь слоев в 
атмосфере. В православной числовой символике семерка встречается еще чаще: семь 
таинств, семь даров Святого духа, семь добродетелей и смертных грехов, семь Архангелов, 
семь пророков, семидневный пост и покаяние. Кроме того, в русской культуре число семь – 
это своеобразный цикл обновления: зубы у младенца прорезаются на седьмом месяце, 
молочные зубы у ребенка обычно выпадают в семь лет и др. Такое философское 
мировосприятие передается большим количеством пословиц, поговорок и фразеологизмов: 
Семь мудрецов дешевле одного опытного человека; Семеро одного не ждут; Семь раз 
отмерь – один отрежь; Семеро одну соломинку подымают; Семь бед – один ответ; Семеро 
с сошкой, а один с ложкой; Семь верст до небес, и все лесом; За семь вёрст киселя хлебать; 
У одной овечки семь пастухов; У семи нянек дитё без глазу; Семь четвергов, и все в пятницу 
и др. Русские фразеологизмы с цифрой семь: за семью морями; до седьмого колена; на 
седьмом небе; семь смертных грехов; семь чудес света; семь планид; семь небес; семи пядей 
во лбу; и др. [5]. 

Число семь отражается в философском отражении окружающего мира у различных 
народов, свидетельством чему являются следующие пословицы: Пощёчина помнится даже 
после семи лет (еврейск.); Один раз солгал – семь дней будешь раскаиваться (японск.); 
Сохрани вещь семь лет – и ты найдешь ей применение (англ.). 

Специфику национальной английской культуры в большей степени передает цифра two 
(два): Two of a trade can never agree (Два купца никогда не придут к согласию); If two men ride 
on a horse, one must ride behind (Если двое едут на коне, то один должен ехать впереди); 
Never make two bites of a cherry (Не дели вишню пополам); A bird in the hand is worth two in the 
bush (Птица в руке стоит двух в кустах); A dwarf on a giant’s shoulders sees the father of the 
two (Карлик на плечах гиганта видит дальше, чем каждый из них в отдельности); Two dogs 
fight fore a bone, and a third runs away with it (Две собаки грызутся – третья уносит кость); 
Two is company, three is none (Двое – это компания, а трое – нет); Two blacks do not make a 
white (Из двух черных не сделать одного белого) [7].  

Таким образом, культурный код – это такая языковая система, которая способствует 
осмыслению определенной культурно-национальной информации, передаваемой вербально 
или невербально. При этом важно осознавать, что «сообщение, культурный текст могут 
подвергаться разным прочтениям в зависимости от используемого кода. Он позволяет 
проникнуть на смысловой уровень культуры, а без знания кода культурный текст окажется 
закрытым, непонятным» [4, с. 155]. Национально-культурный код имеет определенные 
характеристики: определенная значимость и содержательность, необходимые для 
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трансляции и передачи национальной культуры; способность к различного рода воздействию 
со стороны других национальных культур и возможность изменений; национально-
культурная самобытность и универсальность. Все эти характеристики ярко выражаются при 
сравнении трех анализируемых культур: казахской, русской и английской.  

Огромную роль в жизни казаха-скотовода играл домашний скот: это не только пища, 
одежда, средство передвижения, но и верный товарищ, спутник, помогающий делом и 
интуицией. Конь, которого жигит воспитывал с детства, был ему верным и незаменимым 
другом. Конь приводил к жилью заблудившегося в степи путника, выносил раненого хозяина 
с поля боя и привозил в родной стан. Согласно казахской традиции, коня часто подводили к 
роднику, чтобы определить, чиста ли в нем вода: загрязненую воду конь не пил. О 
достоинстве жигита, его статусе и боевых заслугах говорили внешние качества скакуна: 
Хороший конь жигита прославит.  

 В русском обиходе домашним животным также отводилась большая роль. Об этом 
говорит, например, тот факт, что в древности 18 апреля отмечался день коровы. На 
крестьянском подворье место, где содержалась корова, тщательно убиралось и 
обихаживалось, саму корову также вычищали, украшали ее рога лентами, корову угощали 
лакомствами. Это связано с той ролью, которая отводилась Буренке – она была кормилицей: 
Корова на дворе – еда на столе. Бык и вол, лошадь – это тягловые животные, они работали в 
поле, овца – источник шерсти, из которой вязали носки, варежки и кофты, куры – яйца к 
столу. Русский крестьянин берег домашнее животное или птицу, и в качестве мяса 
употреблял в крайнем случае.  

Анализируя отношение к домашним животным представителей трех сопоставляемы 
этносов, следует отметить, что англичане судят об окружающих его людях по их отношению 
к животным, к которым у них развита паталогическая любовь, ответственность за их судьбу. 
Собака или кошка в английском доме – это все равно, что равноправный член семьи.  

В. Овчинников в своей книге «Корни дуба» так отмечает отношение англичан к 
животным: «Если верно, что на свете не сыщешь травы, зеленее английской, то еще 
бесспорнее, что нигде в мире собаки и кошки не окружены таким страстным обожанием, как 
среди слывущих бесстрастными англичан… В английских семьях домашние животные явно 
занимают более высокое положение, чем дети. Это проявляется как в физиологическом, так 
и в моральном и материальном плане. Девушка, приехавшая с континента и гостящая в 
лондонской семье с целью усовершенствования своего английского, с удивлением замечает, 
что если бульдогу или сеттеру дают хороший мясной ужин, то дети, обедающие в школе, 
получают вечером лишь кусок хлеба с консервированными бобами да чашку чая» [13, с. 
118].  

Таким образом, основу национально-культурного кода составляет окружающая 
действительность, порожденная условиями материального бытия людей. В ней находит 
выражение ментальность этноса, уровень его интеллектуального развития, его 
мировоззрение. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод: нет одинаковых национальных 
культур, более того, нет одинаковых образов сознания, отображающих одинаковые или даже 
один и тот же культурный предмет. Каждое общество существует в рамках толерантности, и 
эти рамки могут сужаться и расширяться. Немаловажную роль при этом играют размеры 
культурологической дистанции между контактирующими этнолингвистическими 
общностями. Воспринимая явления, принадлежащие к другой культуре, реципиент 
интерпретирует его в образах и категориях своей собственной, что и определяет степень 
понимания явлений неродной культуры. В процессе межкультурной коммуникации 
сопоставляют “образы” культур, несущих в себе инвариантную и вариантную составляющие. 
Только обладающий позитивной этнокультурной идентичностью человек способен к 
этнической и культурной толерантности, к жизни в современном мире.  
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The trend of changes in the communicative core of the Russian lexicon is aimed at further 

expanding of social and political vocabulary and "internetizing" of vocabulary. The first trend is 
related to the lack of stability in the world, the arms race, increased competition, and the growth of 
foreign economic relations between states. The second trend is due to the rapid spread of the 
Internet, whose role in the life of society is growing every day. "Internetization" of vocabulary 
occurs due to the borrowing of foreign vocabulary, mainly from the English language. The observed 
tendency of changes in the communicative core of the Russian lexicon is associated with the 
extralinguistic factors and is manifested in the activation of sociopolitical lexicon and the 
"internetization" of vocabulary.  

Key words: tendency, changes, communicative core of the Russian lexicon, activation of 
socio-political lexicon, "internetization" of vocabulary.  

 
Процессы глобализации в мировом сообществе, интеграция в экономическое и научно-

информационное пространство, социальные процессы, происходящие в обществе, 
определяют изменения в коммуникативном ядре русского лексикона. По И.А. Стернину «под 
коммуникативным ядром лексикона понимается совокупность наиболее частотных и 
коммуникативно значимых лексических и фразеологических единиц, употребительных во 
всех коммуникативных сферах (и в первую очередь, в бытовом общении и публицистике), 
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значимых для говорящего коллектива и отражающих актуальную действительность» [1:14]. 
И.А. Стернин считает, что «изменения в коммуникативном ядре лексикона происходят под 
влиянием экстралингвистических факторов и осуществляются в форме активизации, 
стабилизации и пассивизации лексических единиц. Активизировалась, в основном, лексика 
рыночной экономики, политическая лексика, лексика шоу-бизнеса и криминально-
правоохранительная лексика. Стабилизировалась «демократическая» и, частично, 
коммерческая лексика; пассивизации подвергся тоталитарный общественно-политический 
лексикон и лексика перестройки» [там же]. 

Действительно, господствующая в настоящее время на всем постсоветском 
пространстве рыночная экономика способствовала активизации лексики типа: ликвидность, 
ипотека, вывод активов, амнистия теневого капитала. Активизация политической лексики 
(держава, коридоры власти, электорат, мораторий, экспансия), лексики шоу-бизнеса 
(попса, клип, клипмейкер) и криминально-правоохранительной лексики (бедствие, беспредел, 
ночлежка, отмывать деньги) связана с тем, что подобные слова часто используются во всех 
русскоязычных СМИ, освещающих общественно-политическую жизнь.  

О стабилизации «демократической» и коммерческой лексики свидетельствуют слова 
типа: демократ, реформист, либерал, маркет, маркетинг, менеджер, валюта, известные 
всем и используемые всеми даже в повседневной жизни. Это связано с тем, что товары 
первой необходимости стали покупаться чаще всего минимаркетах, а за курсом валют стали 
следить многие из-за девальвационных ожиданий. Следует заметить, что не все одинаково 
понимают значения таких слов, как демократ, реформист, либерал, радикал, реакционер, 
сторонник умеренного (жесткого) курса, так как восприятие значений подобных слов, их 
позитивное или уничижительное употребление зависит от того, каких политических взглядов 
придерживается человек. Вероятно, поэтому И.А. Стернин слово «демократическая» 
закавычил.  

И конечно, не вызывает сомнений, что пассивизации подвергся тоталитарный 
общественно-политический лексикон и лексика перестройки, поскольку вышли из 
повседневного употребления и не часто встречаются на страницах СМИ слова типа: 
партком, местком, обком, а также застой, гласность, бартер, разборка и т.п.  

Вместе с тем, тенденция изменений в коммуникативном ядре русского лексикона 
направлена на дальнейшее расширение общественно-политической лексики и 
«интернетизацию» лексики. Первое, как нам представляется, связано, с одной стороны, с 
отсутствием стабильности в мире, гонкой вооружений, ростом конкуренции, с другой 
стороны, ростом внешнеэкономических связей между государствами.  

Непростые внешнеполитические отношения России с США и ЕС, а также плюрализм 
мнений в обществе способствуют активизации слов и словосочетаний типа: санкция, 
антисанкции, ужесточение санкционного режима, импортозамещение, конкурентное 
производство, несырьевой экспорт. 

Появление и закрепление новой общественно-политической лексики связано также с 
меняющимся контуром мировой экономики (альтернативная энергия, ВИЭ, зеленая 
экономика, энергоэффективность, энергосбережение, экологически чистые продукты), с 
формирующимися новыми торговыми блоками (инвестиции, инвестиционный климат, 
предприниматель, свобода предпринимательства), а также с происходящими изменениями в 
сфере технологий (цифровая эпоха, цифровые технологии, цифровизация всех сфер 
жизнедеятельности населения, цифровая грамотность).  

 Вторая тенденция изменений в коммуникативном ядре русского лексикона, 
«интернетизация» лексики, на наш взгляд, обусловлена стремительным распространением 
Интернета, роль которого в жизни общества растет с каждым днем. Влияние интернет-
коммуникации проявляется не только в появлении новых слов (сайт, блог, вайн, чат, лайк, 
онлайн-платежи, ватсап), но и в переосмыслении значений уже существующих слов 
(профиль, комментарий).  
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Следует подчеркнуть, что «интернетизация» лексики происходит за счет заимствования 
иноязычной лексики, в основном из английского языка. Так, все десять главных слов 2017 
года, представленных экспертным советом при Центре творческого развития русского языка, 
заимствования или кальки. Например, слово хайп, означающее шумиху и ажиотаж вокруг 
какого-то события или личности, происходит от английского hype и переводится как 
«крикливая реклама», «пускание пыли в глаза». Отмечается, что слово стало настолько 
популярным и так прочно вошло в обиход, что теперь его используют в рекламе и 
употребляют федеральные чиновники (например, Владислав Сурков).  

 Два других не менее популярных слова фейк и баттл тоже заимствованы из 
английского языка. Фейк означает подделку, обман, фальсификацию, искажение истины. 
Оно обрело популярность ещё в 2016 году в связи с выборами президента США, а в 2017-м 
стало употребляться ещё чаще. Слово фейк чаще всего используют для обозначения 
фейковых аккаунтов, новостей и постов в соцсетях. Например, в октябре 2017 года на 
телеканале Russia Today вышла фейковая новость про «Путинбургер»: якобы в нью-
йоркском ресторане в честь дня рождения российского президента в меню добавили 
пятиэтажный бургер с пятью котлетами весом почти два килограмма. Выяснилось, что это 
ложь, и новость удалили. Подобными фейками заполнено пространство в интернете. Слово 
баттл, происходящее от английского battle и означает битву, бой, схватку. Баттлы 
проводятся среди рэперов, граффити-художников, уличных танцоров. 

Интересно, что в десятку наиболее популярных слов 2017, предложенных 
пользователями Facebook, попали слова из одной тематической группы биткоин и 
криптовалюта. «Криптовалюта — это общее обозначение для цифровой виртуальной 
валюты, основанной на криптографических методах. Криптовалюта — это и Bitcoin, и 
Bitcoin Cash, и Ethereum, и другие. Рост курса биткоина привлёк внимание ко всей 
криптовалюте. В результате слово стало популярным среди россиян в 2017 году. Например, в 
октябре СМИ писали о криптовалюте 9 000 раз в неделю (это в девять раз больше, чем в 
начале года). В СМИ отмечается, что в Министерстве финансов России собираются 
разработать федеральный закон о регуляции криптовалюты, а Беларусь разрешила все 
операции с криптовалютами, в том числе майнинг» [2]. 

Возможно, слово криптовалюта станет одним из главных слов 2018 года, так как в 
Интернете появилось много публикаций на тему «Что такое биткоин, майнинг, 
криптовалюта», где объясняются значения этих слов и как зарабатывать с помощью 
цифровых валют. Например, пишут, что «во время знакомства с биткоинами у многих 
пользователей возникает вопрос: майнинг криптовалюты, что это такое. Если упростить 
описание, то под этим термином понимают добычу виртуальных монет с помощью 
специальных устройств. Слово майнинг - это английское mining, что в переводе означает 
добыча. Соответственно, добытчиков цифровых валют называют майнерами (miner). Из 
статьи вы узнаете: насколько перспективен майнинговый бизнес, в чем его особенности, с 
чего начать и что думают эксперты о будущем криптовалюты. После изучения собранной 
информации вы сможете принять взвешенное решение: начинать вкладываться в майнинг 
или зарабатывать другим способом» [3].  

Кроме того, в российских новостных сайтах стали часто появляться статьи, 
содержащие информацию о людях, пропагандирующих использование цифровых валют. 
Например: «Один из ведущих специалистов по крипто-инвестициям, создатель Криптомании 
и международной группы Cryptoconsultant, главный руководитель самого крупного в мире 
майнингового пула, эксперт и аналитик цифровых валют, Денис Деркач выражает 
готовность быть представителем главы государства. Он надеется, что действующий и 
будущий глава государства одобрит крипто-экономический путь развития в стране, 
поскольку это является одним из эффективных путей преодоления финансового кризиса. 
Также развитие крипто-экономики позволяет обеспечивать практически бесконечные 
финансовые потока в экономику государства. Для этого предлагается юридически и 
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технически усовершенствовать защиту блокчейн, а также сформировать самостоятельную 
российскую цифровую валюту, подкрепленную природными ископаемыми и активами РФ». 
В другой статье рассказывается, что «основатель социальной сети «ВКонтакте» и 
мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью Bloomberg рассказал о своих вложениях в 
биткоины. По мнению IT-предпринимателя, криптовалюты – это цифровое золото. Дуров 
рассказал журналистам, что около четырех лет назад купил две тысячи биткоинов. Весь 
пакет обошелся ему в $1,5 млн (по $750 за одну единицу). К настоящему моменту курс 
серьёзно подрос, и теперь объём криптокапитала бизнесмена составляет $35 млн. В 
интервью Bloomberg российский программист отметил, что настроен в отношении 
криптовалюты достаточно оптимистично». 
 Между тем в Казахстане по-разному относятся к цифровым валютам, но лексика сетевого 
сообщества уже используется в русскоязычных СМИ и носителями русского языка. Так, 
экономический обозреватель газеты «Время» Петр Своик считает, что биткоин «…по всей 
видимости, скоро сдуется, как чисто спекулятивная пирамида, не обслуживающая реальные 
экономические потоки. Но дело свое как мощный пробный тест он сделал: мир готов к 
переходу на криптовалютные технологии». При этом статья П.Своика «Примерим на себя» 
имеет подзаголовок «Год Желтой Собаки: под знаком санкций и …биткоина» » [4]. А на 
портале 365 info директор компании «Solai Tech» Асет Наурызбаев рассказал в интервью, 
что ими разработан и инструментарий в виде обычного мобильного приложения, который 
позволяет заработать на лайках. Они строят так называемую «двухмерную экономику», то 
есть систему, в которой использовались бы и деньги, и социальный капитал. Например, у 
Facebook «лайки» являются зарегистрированным товарным знаком, а ими зарегистрированы 
«лайкоины», которые тоже используются в том же качестве.  

Таким образом, наблюдаемая тенденция изменений в коммуникативном ядре русского 
лексикона связана с экстралингвистическими факторами и проявляется в активизации 
общественно-политической лексики и все более расширяющейся «интернетизации» 
лексики» [4].  
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Adaptation of borrowed polysemantic passes in different ways, in some cases they lose the 
status of a multi-valued word and function in one of the remaining values. The article notes that 
some polysemantes are borrowed with the same seed set as in the source language. 

Various modifications in the system of stereotypes are reflected in the vocabulary of the 
Buryat language, which is replenished not only by the birth of new words, but also by the return of 
old, forgotten ones. 

The conducted research shows that the acquisition of words with the second breath is directly 
connected with the return of lost customs and traditions. The Buryat words, based on ethnocultural 
processes, can be divided into two groups: a group of polysemantic words with an increase in the 
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seed set and a group of polysemantic words with a change in meaning. The formation of the words 
of the first group is associated with the resurrection of words, accompanied by the "fouling" of the 
word with additional meanings. The words of the second group are characterized by a change in the 
seed chain of the polysemantic, its expansion. The constant use of words in this sense, in turn, leads 
to the consolidation of this seme in the seed chain of the polysemantic. 

Key words: polisemant, ethnocultural processes, semny chain, traditions. 
 
История разработки проблемы многозначности (полисемии) насчитывает не одно 

десятилетие, но на сегодняшний день нельзя однозначно говорить о конструктивном 
решении данного вопроса. Актуальными остаются вопросы природы полисемии, основные 
типы организации семантических парадигм полисемантов, причины порождения 
многозначности и др. 

Семантическая структура слова отличается непостоянством и изменчивостью: 
происходит ее сужение, расширение или распад на омонимы. Часто причиной 
неоднозначности в словах и появления новых сем являются этнокультурные процессы. 
Проиллюстрируем данную взаимосвязь на материале обрядовой и праздничной лексики.  

Полисеманты бурятского языка, в основе которых лежат этнокультурные процессы, 
можно разделить на две большие группы: слова-заимствования и бурятские слова.  

Трехсотлетнее соседство русского и бурятского народов не может обойтись без 
взаимовлияния и взаимообогащения. Желание обозначить появившуюся реалию ведет к 
заимствованию. Например, в свадебном обряде бурят никогда не было этапа, связанного с 
выкупом невесты, для русских же это один из важных моментов свадебной церемонии: 
«Выкуп невесты: жених или дружки его выкупают невесту или косу ее, или место подле 
невесты за столом у приставленного к ней с кнутом или дубинкой сторожа, обычно 
младшего брата ее, или мальчика из ее родни. Другой выкуп невесты, женихом, когда девки 
на девичнике прячут ее между себя, накрываясь фатами, жених должен сразу ее узнать, либо 
выкупить ее у них подарками» [Даль, 2001, с.157]. Современный обряд выкупа невесты 
проходит в день бракосочетания (до загса), на выкупе подружки невесты строят жениху 
всевозможные шуточные препятствия, он откупается от подружек подарками. 

Русский полисемант выкуп `1. см. выкупить. 2. Плата, деньги, которыми выкупают` 
[ТСРЯ, 2010, с.114], заимствован в третьем значении, связанном со свадебной церемонией 
[см. Даль, 2001, с.157]. К сожалению, при заимствовании полисеманты часто теряют статус 
многозначного слова, что и произошло в нашем случае. Это слово прочно вошло в 
обиходную речь носителей бурятского языка, так как теперь ни одна бурятская свадьба не 
обходится без выкупа невесты, и: Бидэ түрүүн бэриин выкуптэ байгаад, тиигээд оро 
дэбидхэр заһалганда ошообди `Мы вначале были на выкупе невесты, а потом пошли 
принимать постель`. Бэри басаганай выкуп сугтаа колледждо һурадаг нүхэдынь үнгэргэхэ 
`Выкуп будут проводить подружки из колледжа`. 

Следует отметить, что некоторые полисеманты заимствуются с тем же семным 
набором, что и в языке-источнике. Например, новогодние январские праздники (Новый год, 
Старый Новый год) ассоциируются с елкой, «переняв через Питер от немцев обычай 
готовить детям к Рождеству разукрашенную, освещенную елку, мы зовем так иногда и 
самый день елки, сочельник [Даль, 2001, с. 232]. В связи с этим, в разговорной речи бурят 
функционирует заимствованное из русского языка слово ёлко `1. хасуури; 2. шэнэ жэлдэ 
шэмэглэhэн хасуури; 3. шэнэ жэлэй наадан, елко` [РБС, 2008, с. 230] , дословный перевод 
выглядит так: «1.ель; 2. ель, украшенная к Новому году; 3. новогодний праздник` (русское 
елка)». В бурятском языке все семы данного полисеманта (многозначного слова) активно 
используются. Например, Шэнэ жэлэй һайндэртэ бидэ нэгэшье елкодо ошоогүйбди `В 
праздничные дни мы не сходили ни на одну елку`.  

Наряду с заимствованным елко в бурятском языке появляется полисемант хасуури. 
Ранее празднование нового года по лунному календарю обходилось без этого обязательного 
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новогоднего атрибута – новогодней елки, поэтому хасуури функционировало в одном 
значении «ель» [РБС, 2008, с. 229]. Теперь же в разговорной речи носителей бурятского 
языка хасуури употребляется и во втором значении «новогодняя елка или ель, украшенная к 
Новому году». Данный полисемант зафиксирован в словарной статье слова «елко» - шэнэ 
жэлдэ шэмэглэhэн хасуури. Безусловно, в разговорной речи бурят редко кто применяет шэнэ 
жэлдэ шэмэглэhэн хасуури, часто слышится хасуури или елко.  

Вторая группа слов связана с возвращением утраченных обычаев и традиций, что ведет 
к возрождению угасших стереотипов, которые лежат в основе второго рождения слов, 
призванных обозначить реалии действительности.  

В свою очередь, эти слова можно также разделить на две группы: группа слов-
полисемантов с увеличением семного набора и группа слов-полисемантов с изменением 
значения. 

Первую группу образуют забытые слова, вернувшиеся в активный оборот. Их 
воскрешение определяется обращением народов к своим культурным корням и 
сопровождается «обрастанием» слова дополнительными значениями.  

Рассмотрим слова данной группы на материале названий новогоднего праздника по 
лунному календарю. Следует отметить, что празднование Нового года по лунному 
календарю имеет несколько наименований, наиболее популярными являются Сагаан hара 
`Белый месяц` и Сагаалган (или Цагалган). После получения Сагаалганом статуса 
национального праздника стали восстанавливаться забытые компоненты празднования 
Белого месяца, что, конечно же, ведет к возрождению ранее бытовавших стереотипов и 
вдыхает новую жизнь словам и выражениям.  

Встреча Сагаалгана – это сложный процесс, поэтапный, он отличается сложной 
структурой и включает множество элементов. Для живущих в Бурятии значимым является не 
только сам праздник, но и подготовка к нему. Подготовительный этап ассоциируется с 
обрядами, посвященными очищению, все плохое, нехорошее, все невзгоды, преследовавшие 
в уходящем году, должны остаться в старом году.  

Известно, что большое значение имеет канун праздника бүтүүнэй (или бүтүүгэй) 
үдэшэ `будд. последняя перед белым месяцем ночь (букв. закрытая ночь, т.е. в эту 
последнюю ночь старого года луны не видно на небе)` (БРС, 2006, с.167), в разговорной речи 
бурят чаще функционирует бүтүү үдэр `досл. закрытый день`. Соответственно, у глагола 
бүтүүрхэ `закрываться, закупориваться; становиться глухим, не иметь выхода` (БРС, 2006, 
с.167) появилось значение «проводить последний вечер уходящего года» за праздничным 
столом, за которым собирается вся семья. Собственный языковой опыт, наблюдения за 
речью других носителей бурятского языка демонстрируют, что именно в этом значении 
данная лексема функционирует в речи: Уржадэр бүтүү үдэр бүхэлеор мяха, бууза 
шанабабди `Позавчера в последний вечер уходящего года наварили мяса-бухэлеор, позы`. 
Бүтүү үдэр бурхандаа зула бадараадаг `В последний вечер уходящего года полагается 
зажигать зула`.  

В словарной статье полисеманта сагаалха приводятся такие значения, как «праздновать 
цагалган» и «освящать» с пометой «устаревшее, шаманское» (БРС, 2008, c.134). В 
разговорной же речи бурят сагаалха употребляется еще в одном значении «поздравить с 
Сагаалганом», так как в дни Сагаалгана все поздравляют своих родителей, близких, друзей, 
при этом соблюдается порядок старшинства: младшие приезжают к старшим, одаривают их 
подарками. Родителей стараются посетить в первый же день. Үсэгэлдэр аба эжыдээ ошожо, 
сагаалаабди `Вчера мы съездили к родителям, поздравили их`. Шэнын нэгэндэ хүршэнэртэеэ 
сагаалаабди `В первый день мы поздравили наших соседей`. 

В названиях слов и выражений, связанных с Сагаалганом, превалирующим является 
полисемант сагаан (основное значение сема «белый»), так как празднование нового года у 
бурят было всегда связано с молочной пищей: сагаан эдеэн `белая (молочная) пища`, сагаан 
эдеэн табаг `молочные блюда` или блюдо с молочной едой [БРС, 2008, с. 134]. Название 
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блюда сагаан эдеэн – обязательное блюдо новогоднего стола – осталось прежним, хотя туда 
входят сладости, зефир, конфеты, и мучные изделия (печенья, булочки). В семной цепочке 
многозначного слова сагаан (одного из самых богатых семами бурятского полисеманта) 
добавилась сема «новогоднее, праздничное», и сагаан эдеэн – это праздничная тарелка, 
праздничное блюдо новогоднего праздника по лунному календарю. 

Таким образом, возвратившиеся слова характеризуются изменением семной цепочки 
полисеманта, его расширением. Постоянное употребление слов в этом значении, в свою 
очередь, ведет к закреплению данной семы в семной цепочке полисеманта.  

Модификации в системе стереотипов ведут ко второму рождению слов, отражающих 
новые реалии. Например, в последние годы на праздновании Сагаалгана появился Сагаан 
үбгэн `Белый старец`. Его появление связано с современным представлением о новогоднем 
празднике, где основным действующим лицом, хозяином праздника является Дед Мороз. 
Изначально Сагаан үбгэн – это «добрый старец – дух-покровитель; почитался во всех 
монголоязычных регионах как шаманистами, так и буддистами» [БРС, 2008, с. 135], при этом 
в словарной статье указано «рел. Цаган убугун». Сагаан үбгэн – это хранитель жизни и 
долголетия, плодородия и благоденствия, мудрый покровитель людей и животных. 
Безусловно, ранее данный образ не был связан с празднованием нового года, теперь же 
Сагаан үбгэн – это новогодний персонаж, хозяин новогоднего праздника по лунному 
календарю.  

Яркой иллюстрацией возрождения слов, связанного с возвращением забытых обрядов, 
может служить активизация некогда забытого бурятского слова милан (милаангууд). Высокая 
детская смертность в прошлом заставляла наших предков создавать систему детской 
обрядности, связанную с сохранением жизни ребенка. При достижении ребенком годичного 
возраста совершался обряд милаангууд – прием в члены родового коллектива нового 
человека. Затем милан превратился в «день рождения (который справляли только один раз, 
когда ребенку исполнялся год)» [БРС, 2006, с. 550], в Бурятско-русском словаре, вышедшего 
в 1973 году, имеется помета устаревшее [БРС, 1973, с. 296]. Сейчас же родители пышно 
отмечают достижение ребенком одного года, а в бурятском языке функционирует 
полисемант милан, где значение «празднование первого года рождения ребенка» почти 
вытеснило первоначальное значение «обряд».  

Итак, образованию полисемантов бурятского языка способствуют возвращение 
бурятских слов в активный оборот. Второе рождение слов во многом определяется 
воскрешением утраченных обычаев и угасших традиций. Немаловажную роль в обогащении 
языка играют и влияние культуры соседствующего народа. Желание обозначить реалию 
лежит в основе появления нового бурятского слова, заимствованного в русском языке. 
Данные процессы инициируют образование полисемантов в бурятском разговорном языке и 
формирование их семной цепочки.  
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The economical, political, scientific and technical development and the opportunity of using 
different technical tools directly affects on entering of borrowings in languages. This process has an 
different approach in formation of new words and we can call it hybridization. In the process of 
hybridization two types of languages can be involved: donor language and recipient language. We 
give the definition of these types of language and explains the factors of appearing of hybrid words. 
Also we give the explanation of models of hybrids words in the Kazakh language, for example of 
agglutinative feature of the Kazakh language, where we identify two types of ending and compound 
words, which are used with hybrid words.  

Key words: hybrid, hybridization, donor language, recipient language, written language, 
expansion, computer technologies, meaning, word form, optical image, graphics. 

  
Әр түрлі тілдердің иелері (тұтынушылары, елдер, мемлекеттер) арасындағы 

экономикалық, саяси және мәдени байланыстардың жолға қойылуы, жаппай 
компьютерлендіру, ғылым мен техниканың дамуы мен техникалық құралдардың қолжетімді 
бола бастауы, жалпыға таралуы тілдегі кірме сөздерді көбейтті және сөз тудыру процесінің 
жандануына әкелді. Сөз тудырудың бір қыры сөз қабылдаумен байланысты, ол сөздерге 
балама табумен, толығымен болмаса жартылай аударумен, кірме сөздің мән-мағынасын 
толық жетткізумен байланысты болып келеді. Өзге тілден сөз алуға-қабылдауға, алмасуға 
байланысты дүниедегі тілдер донор тілдерге және реципиент тілдерге бөлінеді.  

Донор тілдердің бәрі дерлік экспансиялық тілдер, яғни халықаралық мәртебесі зор 
тілдер. Ондай тілдердің қатарына Қазақстанда барлық қоғамдық сферада қызмет етіп 
отырған және қызмет аясы кеңи бастаған ағылшын және орыс тілдері де жатады. Бұл 
тілдердің тек қазақ елінде ғана емес, әлемдегі қолданыс аясы кең, өте белсенді, өзге тілдерге 
ықпалын еркін жүрізіп отырған тілдер, соған орай донор тілдер саналады. Ал олармен қатар 
өмір сүріп келе жатқан мемлекеттік тіл мәртебесін алған қазақ тілі, негізінен, қабылдаушы 
яки реципиент тіл. Ал тіл мен әлеуметтік заңдылықтар бойынша реципиент-қабылдаушы тіл 
донор-тілдің ықпал-әсеріне тез ұшырайды. Ал қазіргі қазақ тілінің қабылдаушы тіл 
позициясында екені белгілі. Тілдің тілге ықпал-әсері, әсердің тілдегі көріністері әр түрлі 
және нәтижелері көрер көзге байқалып тұрады: солардың бірі – тілдегі гибрид сөздердің 
пайда болуы, олардың көбеюі, соңында тілде орнығуы. Қазақ тіл білімінде гибрид сөздерді 
бірде «қоспа», бірде «будан» деген баламамен атап жүр. Бұл екі атау да тілде әлі гибрид 
мағынасымен орнықпағандықтан, «гибрид» сөзінің өзін әзірше қалдыра тұрамыз. Бірақ 
«буданнан» гөрі «қоспа» сөзін қолайлы санайтынымыз рас.  

Гибридтену – қазіргі интеграция, яғни жақындасу, араласу барысындағы тіл атаулының 
бәрінде де көрініс тауып отырған құбылыс. Құбылыс ретінде үнемі күшейіп келе жатқаны да 
күмән келтірмейді. Интеграциялану процесінен ешқандай тысқары қалмай келе жатқан елдің 
тілі ретінде қазақ тілі де осы құбылыстың әсеріне шалдыққан. Оның бірнеше себептері бар: 
а) ғылым мен техникалық жаңалықтардың өзге елдерде ашылуы, көп болуы; ә) тілдері 
донорлық дәрежеге жеткен елдерде қоғамдық-саяси өзгерістердің болуы және қоғамдық-
саяси жаңалықтардың сол елдердің моделіне салынуы, үлгі ретінде қабылдануы; б) сол 
елдердің экономикалық басымдығының болуы; в) жазудың және жазудың негізгі қаруы 
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саналатын әдеби тіл рөлінің артуы; г) ең бастысы – жазудың көмегіне сүйенетін жазба 
коммуникацияның өз күшіне енуі. 

Гибридтену жазба коммуникацияның тікелей туындысына жатады, өйткені тілдегі 
графоорфографиялық құрылымдардың көбеюі де, жандануы да жазба коммуникация 
қызметінің күшеюімен байланысты болып келеді. Ал жазу өркениет қанатын кеңге жайған 
сайын орны мен қызметі өлшеусіз құралдардың негізгісіне айнала береді. «Жазу кезеңдерінің 
ғұмыры адамзат өркениетінің ғұмырымен өлшенеді. Сондықтан жазу типтері мен түрлерінің 
пайда болуы өндірістің, экономиканың дамуы мен қоғамдық, экономикалық қатынастардың 
жетілу дәрежесіне қатысты» [1, 12-б.]. Тіпті тіл білімінің алғашқы элементтерінің өзі 
жазудың пайда болуынан, жетілуінен, оны үйретуден, жазылған мәтіндерді талдаудан, 
түсіндіру сияқты адам әрекетінен қалыптасқаны лингвистика тарихынан белгілі. 

Гибридтенумен бірге гибрид сөздер тілдегі қабаты қалың, жасалу жолдары көңіл 
аударатын құбылысқа айнала бастады. Гибрид сөздердің түп негізі кірмелік, қазіргі тіл 
білімінде шеттілдік лексиканың ана тіл жүйесіне кірігіп, интеграциялануы ретінде 
түсіндіріледі.  

Қазіргі кезде тек қазақ тілі емес, басқа тілдерде де, оның ішінде орыс тілінде де 
шеттілдік элементтердің ішінде ағылшын тілінен енген сөздерге, ағылшын тілінің сөздік 
қорынан сөз алуға ерекше көңіл бөлінеді. Ерекше көңіл бөлудің өзіндік себебі жоқ емес. 
Тілші-ғалымдар ағылшын тілінің сөз қабылдаушы реципиент тілге әсері, олардың таралуы 
мен көлемінің өсуіне алаңдайды: «Адамзат мақсатты түрде бет алып бара жатқан жаһандық 
қауымдастық құру үшін жаһандық тіл керек екені (бұл жерде ол – ағылшын тілі) бүгінгі 
күннің бұлтартпайтын факторы. Бұл қауымдастық тәжірибелер мен ақпараттармен, жоғары 
компьютерлік және нанотехнологиямен еркін алмасу, бөлісу мүмкіндігін туғызғанмен, нақ 
осы арада тіл мен мәдениеттің өзара берік байланысын ескере отырып, алаңдау керек. 
Өйткені халықтар арасындағы мәдени, саяси, әскери байланыстар тілдік қарым-қатынаста да 
параллелизм тудыратыны тарихтан белгілі. Ал қазіргі жаһандану жағдаятында, немесе 
қазіргі кезде американдану деп атап жүрген жағдаятта, кері байланыс, кері әсер бар, ол әсер 
бүкіл әлемде жергілікті ұлттық мәденеиетпен қайшылыққа түсетін өмір сүру мен 
құндылықтардың ағылшындық-американдық жүйесін күшпен таңудан көрінеді» [2, С. 42-
45]. Міне, алаңдаудың себебі, өйткені кез келген ұлт үшін туған тілдің тазалығы тілдің 
сақталуына, ұлт пен ұлыстың тілі ретінде әрі қарай өмір сүруіне, өміршеңдігін жоғалтпауына 
кепіл болады. Соған орай бұл проблемаға еріксіз көңіл бөлінеді. Ал екінші себебі ағылшын 
тілінен енген сөздер халықаралық (интернационал) сөздер статусымен кең таралған сөздер. 
Оның ішінде ағылшын тілінен енген/енетін кірме сөздердің көбі кәсіби лексиканы 
байытатын салалық сөздер болып келеді. Салалық терминдер ғылым салаларымен 
байланысты, ал ғылымда шекара жоқ деген қағида қалыптасқан. Сондықтан бұл сөздер – 
халықаралық қатынастарда жиі қолданылатын, ғылым мен техникадағы креативті және 
трендтік, басым бағыттарды нақты бегілейтін, сонымен қатар тілдегі бірліктерді 
ықшамдаудың талаптарына жауап беретін, ықшамдауды жүзеге асыруға қолайлы сөздер.  

Сонымен бірге кез келген өзге тілден қабылданған сөздер, онда ағылшын тілі сөздері де 
бар, өз ұғымымен, түсінігімен енеді де, ұғымдарды атаудағы жетіспеушілікті, кемшіндікті 
байқатпай, толтырып отырады.  

Ағылшын тілінен, қазақ тілі жағдайында орыс және орыс тілі арқылы ағылшын, т.б. 
тілдерден енген сөздердің тез таралуының себептері жоғарыда аталды. Ал ағылшын тілі 
сөздерінің көп болуы мен тез таралуының ең басты себебі: жаңа (супер жаңа) ғылым 
салаларының осы тілді тұтынатын елдерде (көбінесе АҚШ-та, тіпті техника салалары мен 
жаратылыстану ғылымдарынан өзге лингвистикада да американдық фундаментализм кең 
таралған) пайда болуымен; осы ғылым салаларына байланысты жиындардағы жұмыс тілінің 
ағылшын тілі болуымен түсіндіріледі. Осылайша өзге елдердегі белгілі бір сала терминдері 
біртіндеп гибрид-терминдермен, гибрид-сөздермен толыға береді. Айталық, сан ғасырлар 
бойы қазақ тілі орыс тілінен сөз қабылдаған реципиент тіл болды да, қазақ тіліндегі 
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қоғамдық-саяси сөздердің кірме қабаты орыс тілінің, орыс тілі арқылы тұрпаты өзгеріп енген 
шеттілдік сөздерден құралды. Тәуелсіздік алған алғашқы айлардан бастап, қоғамдық 
формация өзгерісімен бірге қоғам құрылымға байланысты лексикада өзгерістер пайда болды; 
ағылшын тілінен лексемалар қабылдана бастады; жаңа кірме сөздер орыс және қазақ 
сөздерімен араласты. Кірме сөздер мен төл тілдік элементтердің араласуынан 
композиттерінің бірі ағылшын – орыс тілі элементтерінен, ағылшын – орыс – қазақ тілі 
немесе ағылшын – қазақ тілі элементтерінен құралған гибрид сөздер дүниеге келді. 
Шеттен сөз қабылдаудың осы қыры қазіргі Қазақстанда үштілділікпен байланысты өткірлене 
түсуде, болашақта үлкен проблемаға айналады. Себебі ағылшын тілі де, орыс тілі де 
экспансиялық тілдер және ол тілдерден кірген кірме сөздер жазба тіл арқылы енетіндіктен, 
олардың түпнұсқалық түр-тұрпаты мен мән-мағынасы толығымен сақталады, бұл оларды 
қазақ тіліне фонетикалық жақтан икемдеп, сындыруда қиындық тудырады. Жазу арқылы 
өзге тілдерден енген кірме сөздермен байланысты туындайтын ондай қиындықтар қазақ 
тілінде орын алып отырған жағдай. Себебі адам (кейде бірнеше ұрпақ) санасында өзге тілден 
енген әрбір сөз жай ғана сөз емес, образ-сөз болып қалыптасып кетеді де, оның жазудағы 
тұрпаты бірден көзге елестейтін дәрежеге жетеді, дыбысталуы да соған бағындырылады. 
Өйткені жазу ауызша тілге қарағанда, тіпті ойға, ойлау жүйесіне әсер ететін құралға 
айналған. Ал «Жазу пайда болғалы тілдің ойды жасау қызметін жазу тілі атқаратынын» 
(Күдеринова) зерттеушілер мойындайды. Және де «сауаты жоқ адамның басында айту-есту 
елесі болса, сауатты адамның басында бұл елеспен қатар сөздердің графикалық кескіндемесі 
мен оптикалық бейнесі қатар орналасып, соңғысы күштірек болады» [1,20-б.].  

Ал бөтен тілден жазу арқылы сөз қабылданғанда, жазба тіл элементтерінің сөзді 
қабылдап отырған тілдің заңдылығына икемделуі, сөздің сындырылуы қиындап кетеді. Оның 
қиын екенін тарихи тілдік тәжірибелерден көруге болады (орыс тілінен немесе орыс тілі 
арқылы енген өзге шет тілдік сөздердің жазудағы орыстық түр-тұрпатын сақтайтынын 
мысалға келтіруге болады). Жазудың эффектісі немесе тілді жазу арқылы тану, білу деген 
осы. Мұны ерекшелік деуге де, жазба мәдениет пен жазба тілдің күшті қасиеті мен 
заңдылықтарының бірі деуге де болады. Сол заңдылықтардың сақталуы гибрид сөздерде, 
оларды жазуда жақсы байқалады. 

Қазақ тіліндегі гибрид сөздер модельдерін жасауда тілдің агглютинативтілігі өзіндік 
рөл ойнайды: 

1. Кірме түбір/негіз + төлтілдік аффикс, бұл жерде орыс тіліндегі модельді қабылдауға 
да болады, бірақ қазақ тіліне орыс тілі және орыс тілі арқылы өзге тілдерден енетін сөздердің 
құрылымы, ерекшеліктері ескерілуі керек. Яғни өзге тілдегі түбір сөз орыс тілінде негіз 
болып балама табуы мүмкін (бірақ оның этимологиясына ешкім де арнайы үңіліп, тексере 
бермейді), қазақ тіліне негіз түрінде енуі мүмкін, себебі сөздің дені қазір орыс тілі арқылы 
қабылданады. Ал түбірі сақталып енетін, бірақ қазақ тілінің төл аффиксін қабылдаған 
сөздерге американ – дану (американизация) – сияқты сөздерді жатқызамыз, түбірі 
сақталған, қосымша қазақ тілінің қосымшасы, аталған модельге сай келетін сөз. Осы сөздің 
түбірі өзгеріспен (мысалы, әміркен етік), ауызекі сөйлеуде айтылып келгені белгілі, бірақ 
әдеби тілде әміркен сөзі (осы атаудан басқа) нормаға айнала қоймады, ал болашақта 
әміркендену деп айтып-жазу екіталай. Америка ел болып тұрғанда және бірнеше ұрпақ 
санасында осы сөз сол тұрпатымен айтылып, жазылып жүрген уақытта, өзгерту, сындыру 
қиын. Жаһандану сөзі де осы үлгідегі сөз, бірақ түбірі – араб сөзі. 

2.Төлтілдік түбір + кірме аффикс, бұл арадағы өзгеріссіз қабылданатын кірме 
аффикстерге -изм, -инг, - ия сынды аффикстерді жатқызуға болады. Өткен ғасырдың 
басынан бері осы аффикстермен келетін жалпы атауларды қабылдау өткір тартыстарға арқау 
болғаны белгілі. Осы аффикстермен келетін сөздерді өзгеріссіз қабылдау туралы Қ.Жұбанов 
(термин қабылдаудың 11 принципінде) көрсеткен еді. Осы үлгідегі сөздер бірде қазақ тіліне 
аударылатын (баламасы табылған), көбінесе көне бермейтін (аударуға келмейтін) сөздерге 
жатады. Өткен ғасырдан белгілі коммунизм, большевизм сияқты анахронизмдермен бірге, 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

263 

қазіргі тіліміздегі күн сайын пайда болып жататын жаңа қолданыстар осы модельге негіз 
болады.  

Күрделі сөздер құрылымы бойынша:  
3. Кірме түбір/негіз + төлтілдік негіз, мысалы қазақ тіліндегі: вакуум-камера - вакуум-

бөлмеше - vacuum chamber дегендегі бөлмеше - негіз, вакуум-корректор - вакуум түзеткіш - 
vacuum-corrector (түзеткіш негіз). Күрделі сөздерге жатады, себебі келтірілген мысалдар қос 
сөздер.  

4. Төлтілдік түбір/негіз + кірме түбір/негіз: жабық есік форматы, ұлттық валюта, т.б. 
Біріншіден, орыс тіліндегі үлгідегі сияқты неге түбір ғана емес, негіз де бар, себебі қазақ 
тілінің агглютинативтіктілік сипатына қарай осы үлгіде түбір де, негіз де болуы мүмкін және 
түбір күйінде де, негіз түрінде де гибрид сөздер тудыруға қызмет етеді. Айталық, 
нормалемер – нормаөлшегiш – normaliser (өлшегіш - негіз).  

Осы үлгі бойынша жабық есік форматы гибридіндегі жабық есік тіркесі (есік - түбір) 
формат сөзінің анықтауыш композиті, формат сөзімен бірлесіп жаңа ұғымды атап тұр, ал 
жабық есік тіркесі формат сөзінің мағынасын ашатын қызметте тұр, бұл екі сөзден тұратын 
тіркестің анықтауыштық қызметінен гөрі формат сөзімен тіркесіп білдіретін мағынасы, 
атауыштық қызметі негізгі, басым қызметіне жатады. Егер тек жабық есік болса, өзге бір 
мәнді білдіруге көшеді. Ол кезде есік сөзі басыңқылық, ал жабық сөзі бағыныңқы қызметте 
болады.  

 «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде жаңа жұмыс 
орындары көптеп құрылып, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту 
бағытындағы жобалар өз деңгейінде жүзеге асырылуда. («Жас қазақ», 7 (671) 
желтоқсан,2017) сөйлеміндегі жол картасы төлтілдік түбір мен кірме түбір тіркесі түріндегі 
модельге мысал бола алады.  

Осы құрылым мен мағыналық ерекшеліктері сандаған гибрид сөздерде бірдей, 
сондықтан көбіне ортақ, жұмсалымдық жиілігі жоғары үлгіге жатады. 

5. Кірме негіз + кірме түбір/негіз. Инженерлік-әлеуметтік инфрақұрылым сияқты 
атаулар осы үлгінің көрсеткіші бола алады. Бұл атаулық тіркес кейде жалғаулық 
шылаулармен келіп, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылым түрінде де жұмсалады 
(«Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде жаңа жұмыс орындары 
көптеп құрылып, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту бағытындағы 
жобалар өз деңгейінде жүзеге асырылуда. Жас қазақ. 7 (671) желтоқсан,2017). Бұл үлгі 
гибрид сөздердің келесі бір моделінің тууына себеп болады: 

6. Кірме негіз (инженерлік, негізге айналдырып тұрған -лік жұрнағы) + шылау (және) 
+ кірме түбір/негіз (күрделі туынды негіз - әлеуметтік инфрақұрылым). 

Қандай құрылым болмасын (дара, күрделі), күрделі құрамның композиттерінің саны 
қанша болса да, бұлар бір сөз деп аталады. Себебі, құрылымы күрделі (бірнеше сөзден) я 
дара (түбір немесе түбірге қосымша жалғанса да) болуына қарамастан, мағынасы жалқы, 
сөйлемде бір мүше болады.  

Сонымен, гибрид сөздер үшін жаңа сөздер жасаудың барлық тәсілдері жат емес, олар 
қазақ тіліндегі қалыптасқан дара және күрделі сөз үлгілерінің жасалу жолдарымен 
туындайды: 

1. Қос сөз түрінде,мысалы: ваккуум-бөлмеше, 
2. Тіркес түрінде: жабық есік форматы, ұлттық валюта, 
3. Біріккен сөз түрінде, оның ішінде түбір мен түбір, префиксоид пен түбір 

(инфрақұрылым), 
4. Дара сөз түрінде: таргеттеу, американдану т.б.  
Гибрид сөздер туралы сөз қозғағанда, басын ашып алатын мәселелер: 
а) Гибридтерге тек ағылшын, орыс тілінен енген сөздер мен қазақ сөздерінің араласып 

келетін құрылымдары ғана жата ма?  
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ә) Араб, парсы тілінен еніп, тілге сіңісіп кеткен кірме сөздер мен қазақ сөздері 
араласып келетін құрылымдарды гибрид деп атауға бола ма?  

б) Сол сияқты өзге түркі тілдерінен енген кірме сөздер мен қазақ сөздерінің араласуы 
нәтижесінде туындаған атаулар, номинативтер гибрид бола ала ма?  

Осы екінші, үшінші мәселе де сөздердің түп-тамырымен, тегімен, кірмелік 
табиғатымен, сөздердің этимологиясымен байланысты. Ал гибридтену сөз алмасу, сөздердің 
тілге кіруі, енуі процесімен сабақтас болғандықтан, бұл мәселелер түсіндіруді талап етеді. 
Орыс тіліндегі бұл процесс сөздердің қабылдаушы тіл элементтерімен араласуы деп 
түсіндірілгенмен, кірме элменттер ретінде, негізінен, еуропа тілдері және ағылшын 
(американдық, британдық) тілінен енген сөздер аталады. Ал басқа тілдерден енген сөздер 
көбінесе тарихи процеске жатқызылады. Қазіргі кезде өзге тілдерден (түркі және басқа 
тілдер семьясы) енетін сөздердің пайыздық өлшемінің болмашылығы, олардың лексикалық 
жүйеге әсері мен қызметтік өрісінің тарлығы, тіл мәдениеті мен тазалығына зарар 
келтірмейтіндей процесс болғандықтан, оларды сөз ете бермейтін сияқты және бұл тілдерге 
астамшылықпен қараудың да әсері жоқ емес. Сондай-ақ аталған тілдер экспансиялық 
тілдерге жатпайды. Сонымен бірге ғылым мен техника жаңалықтарының, бір сөзбен 
айтқанда барлық өркениеттік жаңалықтардың, аталған еуропа елдері және АҚШ-та жиі 
ашылуымен, оларды дүниежүзінің мойындауымен байланысты.  
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Characteristics of the application of literary anthroponyms. This article shows that lately 

literary onomastics is considered comprehensively and represents a separate branch. This direction 
plays a special role in the linguistic analysis of the literary text. The article deals with theoretical 
and practical problems of literary onomastics, represented by the analysis to use of the proper 
names on the material of B.Maylin, B.Kydyrbekuly. The lexico-grammatical description and 
functions of anthroponyms in the works "Shuganin belgisi", "Ybyrayimiz, Ybyrayimin" and the 
generalized image in the poetry of “Myrkymbay” B.Maylin and the name of his own heart in the 
satirical story of B.Kydyrbekuly "Okygan adam" are given. The image of the character of Urey in 
the satirical story of B.Kydyrbekuly "Okygan adam" is compared with the image of Belikov in A. 
Chekhov's work "The Man in the Case" and the motive of the origin of the anthroponym of the 
Dawn is determined. In literary works the literary onomastikon influences the disclosure of the 
content and idea of the work. Names in the literary works are justified, as a special lexical category 
influencing the definition of style, view, creative principle of the authors. 
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Көркем туындылардағы жалқы есімдерді қарастыратын, соңғы онжылдықта қарқынды 

дамып келе жатқан поэтикалық ономастика саласы өзге салалардан өзіндік қызықты да, 
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күрделі сипатымен ерекшеленеді. Шығармалардағы жалқы есімдерді зерттеушілердің 
еңбектерінде әдеби мәтіндерде қолданыс тапқан онимдік лексиканың түрлері ғана емес, 
әдеби онимдердің қалыптасуы мен олардың автор туындыларының стиліне әсері, сондай-ақ 
жалқы есімдердің функционалдық сипаты сынды мәселелелер бой көрсетеді. Бұл тұрғыдан 
келгенде поэтикалық ономастика әдебиеттанумен тығыз байланысты. Көркем 
шығармалардағы жалқы есімдерді жүйелі түрде зерттеу автордың ойы мен шығарма 
жанрының ерекшелігін танып, сипатын ашуға мүмкіндік береді. Көркем туындылардағы 
поэтонимдердің жоғары мәнін тілшілер де, әдебиетшілер де жоққа шығармайды. Әдеби 
онимдерді талдау жұмысы әдебиет пен тіл ғылымының табиғатын тереңдей тану мақсатында 
ғана емес, тарихи, мәдени, этнографиялық мазмұндағы мәліметтердің толығуымен де 
ұштасады. Поэтонимдер ерекше лексикалық категория ретінде белгілі бір автордың стильдік 
ерекшелігін тануға жол ашатындықтан лингвостилистика мәселелерімен тығыз байланысқан. 

Ономастика мәселелері алғаш қарастырыла бастаған кезеңнен бері көркем 
туындылардағы жалқы есім мәселелері В.Н.Михайлов, Э.Б.Магазаник, Л.Н.Андреева, 
Н.В.Ботвина, В.М. Цыбикова т.б. еңбектерінде көрініс тапқан. Әдеби шығармалардағы 
онимдік лексика, оның ішінде, әсіресе жиі қолданыс табатын антропонимдер, топонимдер, 
зоонимдер мен эргонимдерді зерделеген ізденістер жарық көрді. Әдеби ономастика 
мәселелерімен шұғылданушылар көбіне әдеби есімдерді қалыптастырудың қағидалары, 
онимдік лексиканың көркем шығарманың стильдік ерекшеліктеріне әсері, онимдік 
құрылымдардың функционалдық сипаты сияқты мәселелерді қарастырған. Әдеби 
ономастика зерттеушілері жалқы есімдерді тілдің құрамдас бөлігі, әрі аса маңызды қарым-
қатынас құралы ретінде дәйектеп отыр. 

Көркем шығармаларға лингвистикалық талдау жасауда ерекше рөл атқаратын әдеби 
ономастикон - өзіндік сипаты бар лексикалық категория ретінде автордың стилін, 
көзқарасын, шығармашылық ұстанымдарын айғақтайды, әрі туындының идеялық-көркемдік 
ойы туралы қосымша деректерді тануға ықпал етеді. Мысалы Б.Майлин поэзиясындағы 
Мырқымбай есімі – өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдарындағы қазақ кедейінің типтік 
бейнесін жасауда ұтымды қоланылған. Қоғамдағы қазан төңкерісінен кейінгі тұтас бір өтпелі 
кезеңдегі ауыл жұртының өмірінде болған өзгерістерді, оның ой-санасы, іс-әрекеті, тұрмыс-
тіршілігі мен болмыс-бітімі арқылы суреттелген жиынтық бейне «Мырқымбай» деген қазақы 
үлгімен жасалған, қарапайым халық санасына жақын есім арқылы көрініс тапқан. 
«Мырқымбай» антропонимінің иесі ақынның көптеген өлең-поэмаларында бірде басты, 
бірде қосымша кейіпкер ретінде көрінеді. Мырқымбай туралы кейіннен автордың өзі былай 
жазады: «Мырқымбай отағасына келейік. ...30-жылдан бергі жазғандарымның ішінде 
«Мырқымбай» деген ат кездеспесе, одан маған да, оқушыларға да келетін кемшілік жоқ-ау 
деймін. 30-жылға шейін партия ұранын қолына ұстап, бай-кулакқа шабуыл салып келген 
Мырқымбайды колхоздасу дәуірінде бой бұғып қалды ма деп күмандануға онша орын жоқ. 
Мен Мырқымбайды ауыл іскерлерінің ішіндегі үлгілі, жігерлісі ғып көрсетуге тырысып 
жүруші ем.... Кеңес үкіметі орнасымен бірден жүз процент сана-сезімі толып, іскер болып 
кету Мырқымбайға ауыр еді. Бірақ соңғы жылдары мен жазған Мырқымбай іскер пішінін 
алған секілді. Оған ауылдың сөзі куә, ауыл өмірінде бірсыпыра жерлерде колхозшылар бірін-
бірі еркелетіп, сүйкімді атпен атайын дегенде «Әй, Мырқымбайым-ау» дейді екен. Бұл 
«сүйгенін сипадым дейдінің» кебі ғой. Мұны не үшін айтып отырмын. Мұны айтып 
отырғаным - Мырқымбай бұрынғы жігерін, іскерлігін үдетпесе, кеміткен жоқ. Мырқымбай 
колхозшы көпшілігінің ішінен шыққан үлгілі іскердің пішіні» [1,15]. 

Бейімбеттің поэзиялық шығармаларындағы сол кездегі қазақ кедейлерінің болмыс-
бітімі, қоғамдағы тіршілік-тынысы Мырқымбайдың жиынтық бейнесі арқылы көпшілік 
оқырманның көңілінен шықты десек, бұл бейненің қалыптасуына, әр алуан туындылардағы 
кейіпкерлердің бір образға жинақталуына бір есімнің қайталанып келіп отыруы негіз болған. 

Бейімбет – қазақ поэзиясына ой мен сезімді баяндау, суреттеусіз-ақ айтып жеткізудің 
өлең-диалог түрін енгізген ақын. Сұрақ пен жауапқа ғана құрылған "Ыбыраймыз, 
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Ыбыраймын" деген өлеңіндегі екі-үш сөзден ғана тұратын диалог арқылы төңкеріске дейінгі 
және төңкерістен кейінгі қазақ аулындағы өзгерісті, адамдардың ой-санасын, психологиясын 
ашып көрсеткен. Өлеңде бірде-бір артық элемент жоқ, суреткер бір ғана кейіпкерге сұрақ 
қою арқылы, оның Ыбырай деген есіміне -мыз, -мын қосымшаларын жалғау арқылы сол 
кезеңнің әлеуметтік мінездемесінің табиғатын танытқан. Жалқы есімге жіктік жалғауының І 
жағында тұрған қосымшаларды қосу арқылы өлеңнің мазмұнын ашып, түрлендірген. 
«Өлеңдегі маңызды әлеуметтік мазмұн оның ойнақы, қызықты болып шығуы да, сайып 
келгенде, сол қосымшаларының мысқыл, ажуа тудыратын мағыналарына байланысты» [2]. 
Б.Майлин антропонимді тұлғалық жағынан түрлендіру жолымен өлеңге ерекше соны сипат 
беріп, құбылтқан. Ақынның шеберлігі, тапқырлығы өз оқырманын қайран қалдырады: 

Кеше:  
- Уа, кімсіз? ,  
- Ыбыраймыз. 
- Жаймысыз? 
- Жаймыз. 
- Уа, қайдан келесіз? 
- Сайлаудан келеміз. 
- Елге ойран сап, 
- Ойнаудан келеміз. 
Бүгін: 
- Уа, кімсің? 
- Ыбыраймын. 
- Жаймысың? 
- Жаймын. 
- Қайдан келесің? 
- Соттан келемін. 
- Соттан емес-ау, 
- Оттан келемін... [2]. 
Бейімбет Майлин Уфадағы «Ғалия» медресесінде оқып жүргенде «Садақ» атты 

қолжазба журналында жарық көрген алғашқы прозалық туындысы «Шұғаның белгісіндегі» 
жалқы есімдердің қолданысы туындының сюжеттік желісіне арқау болған. Шығарма екі атты 
жолаушының әңгімесінен басталады: 

«- «Шұғаның белгісі» дегеніңіз не нәрсе, тау ма, - дедім. 
- Жоқ, әшейін бір обашық, - деді. Кейін қалып бара жатқан соң тағы тебініп 

қатарласып: 
- Шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз-ау, - деді. 
- Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші келуім, - дедім. 
- Білмессіз... сіздер жассыздар ғой, - деді. Маған қарағанда өзі недәуір көпті көрген 

үлкен адам болып көтеріліп қойды. 
- Сіз білмейтін шығарсыз, жассыз ғой. Уақытында Шұғаның әңгімесін бұл өлкенің 

баласына шейін біліп болып еді... ой, шіркін, өзі де Шұға десе Шұға еді-ау, - деді. 
Жолдасымның бұл сөзінен мен Шұғаға ынтықтым. Анығын сұрап білгім келді. 
- Шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді, жол қысқарсын, - дедім. 
- Айтайын, - деді» [3, 6-7]. 
Әңгіме желісінде «Шұғаның белгісі» деген жер атауынан антропонимге айналған Шұға 

сөзі есім иесі туралы оқиғаға ұласады. «Өзі де Шұға десе Шұға еді-ау» деген сөздерден 
кейіпкердің «атына заты сай» екенін байқауға болады. Қазақ тілінің сөздігінде: «Шұға – 
майда түкті, биязы жүн мата. Шұға фабрикаларында ұзындығы 4-5 см-ден қысқа келетін жүн 
пайдаланылады», - деген түсінік беріледі [4, 742]. Көрнекті суреткер жазушының қазақ 
прозасының алғашқы қарлығаштарының бірі ретінде танылған туындысының бас 
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қаһарманына тұлғалық жағынан осы ықшам келген, айтуға жеңіл, кейіпкердің биязы 
табиғатына жақын есімді таңдап алуының өзінен астарлы сыр байқалғандай. 

С.Қирабаев: «Жазушының суреттеуінде, Шұға – мейлінше адал, терең сезімнің адамы. 
Бір сөзді, махаббатына берік. ...Әбдірахманның жолдасы, екі ғашықтың сырына қанық 
Қасым оқиға шындығын, кейіпкерлердің күйініш-сүйінішін, сезім көріністерін, әңгімесін 
толық күйінде жеткізуші қызметін атқарады. Соның сезінуімен жазушы Шұғаны, оның 
сұлулығын, ақылдылығын, тұрақтылығын, аянышты өлімін суреттеп, «Ай, Шұға десе, Шұға 
еді-ау!» деген сөзге қайта-қайта оралады. Шығарманың лирикалық сыпаттарын да осы 
сыршылдық белгілейді», - дейді [5, 28]. 

Адам есімдері аса жиі қолданылатын тілдік бірліктер ретінде қоғамдық ортадағы, 
адамзат өміріндегі келеңсіз, тұрпайы құбылыстарды келеке ету мақсатында жазылатын 
сықақты шығармаларда маңызды қолданысқа ие болады. Белгілі жазушы, журналист 
Балғабек Қыдырбекұлының сықақ әңгімесіндегі жалқы есімдер қолданысына тоқталайық. 
Жазушының «Оқыған адам» әңгімесіндегі бас кейіпкердің Үрей есімі оның табиғатын 
танытып, мінезін сомдауға бағытталған. «Үрей - тырбиған арық кісі. Әсіресе, оның құтын 
қашырып тұратын қалқандай екі құлағы. Үріккен тананың құлағынша ол қалқиып 
тұрғандықтан көлеңке жағына тұрсаңыз одан күн көрінгендей. Өзінің арық болғандығынан 
ба, көзі де аларып тұрады. Дүниеде құдай көздің нұрын алмасын деңіз, егер көзіңізден нұр 
тайса, басқа он екі мүшеңіздің саулығы түк емес. Сол Үрейдің көзінің нұры жоқ 
болғандықтан Нақыш неге екені белгісіз соның жүзінен аштан өлген адамның бейнесін 
көргендей болушы еді» [6, 106]. 

Шығарма кейіпкері Үрейдің мінез-құлқы А.П.Чеховтың «Человек в футляре» 
шығармасындағы Беликовке ұқсайды: «Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас 
в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. ...Он был замечателен тем, 
что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в 
теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда 
вынимал перочинный нож, чтобыочинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и 
лицо, казалось, тоже был в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник» [7, 
247-248]. Автор туындының бас қаһарманының мінезнің Беликовке ұқсастығын Үрейдің 
әйелі Нақыштың нағашысының баласының сөздері арқылы жеткізген: «- Әке, құндақтаулы 
адам! – деп тағы күліп жіберді. Сөйтсе Үрейдің далада күн шығып тұрғанда сулық киіп 
келгенін айтып тұр екен» [6, 107]. Кейіпкер бейнесі оның сәуле ауруынан қорқып 
теледидардың даусын естілер-естілмес етіп тыңдауы, теледидарды атом сәулесінен 
жасырыну мақсатында сейсепке оранып көруі, түнде есіктен біреу-міреу еніп кетер деп, 
есікке жіп байлап, оған ыдыс-аяқтарды байлауы, баланың даусын естігісі келмеуі т.б. 
қылықтары арқылы ғана емес, кейіпкердің «Үрей» деген соны есімі арқылы да ашыла түскен. 
Әдеби ономастика соңғы уақытта жан-жақты қарастырыла бастаған маңызды сала ретінде 
көрініс тауып отыр. Көркем шығармалардағы әдеби ономастикон - өзіндік сипаты бар 
лексикалық категория ретінде авторлардың стилін, көзқарасын, шығармашылық 
ұстанымдарын айғақтайды, әрі туындының мазмұны мен идеясын ашуға ықпал етеді.  
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The article is devoted to the consideration of the nature of translation, its functions in various 

aspects. The sociolinguistic aspect of the translation is based on the work of the Leipzig School on 
Translation Theory, where translation was seen as the most important kind of linguistic mediation, 
i.e. interlingual communication, which is a social phenomenon  ̶ the language activity of people 
associated with social conditions and serving public purposes. 

 Within the framework of the linguistic and cultural aspect, translation is one of the types of 
communicative activity and a linguocultural process that involves linguistic activity and serves 
intercultural communication.  

 Translation from the point of view of psycholinguistics is one of the types of speech activity: 
translation is a specialized speech activity that has the character of socially useful work, plays an 
intermediary role in the communication of multilingual individuals and collectives, combines in its 
structure the means of two languages and two global speech methods, aimed at completeness and 
accurate transmission of voice messages and rigidly determined in its content by external 
components.  

The educational function of translation is particularly significant when using translations into 
Kazakh and from Kazakh into other languages for educational purposes in the process of teaching 
the language and training specialists is one of the sides of this phenomenon that deserves due 
attention from scientists, teachers, translators. 

Key words: Translation, educational function of translation, sociolinguistic aspect of the 
translation, intercultural communication 

 
Перевод в специальной лингвистической литературе определенное время 

рассматривался в контексте лингвистики [1, 315-317]. В последние несколько десятков лет 
теория перевода стала обозначаться термином транслятология и изменился взгляд ученых 
на природу перевода. Это связано с появлением исследований во многих смежных с 
лингвистикой науках. 

 Социолингвистический аспект перевода основывается на работах лейпцигской школы 
теории перевода О. Каде, который «рассматривал перевод как важнейший вид языкового 
посредничества (Sprachmittlung), т. е. межъязыковой коммуникации, представляющей собой 
общественное явление – языковую деятельность людей, связанную с общественными 
условиями и служащую общественным целям» [2,15]. Его идеи развиваются в исследованиях 
Л.К.Латышева [2, 15]. Социолингвистическую трактовку перевода дает Б. Хасанов, 
рассматривая переводческое творчество как своеобразный вид двуязычия: «Видимо, это 
явление возникло в условиях одноязычия в гомогенном социуме, но осуществлялось 
непременно его двуязычными членами [3]. 

Трехсторонняя связь «автор – переводчик – читатель», утвердившаяся в сфере 
художественной литературы, порождает один из своеобразных случаев языкового контакта», 
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и она «порожденная на почве многоязычной литературы, стала одним из источников 
(родником) языкового контакта, а сам перевод – стимулирующим фактором развития 
двуязычия» [3, 152-153].  

 В рамках лингвокультурного аспекта перевод является одним из видов 
коммуникативной деятельности и лингвокультурным процессом, предполагающим 
языковую деятельность и служащим межкультурной коммуникации [4, 42], обеспечивающей 
«взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 
национальным культурам» [5, 36]. 

Перевод следует рассматривать и как психолингвистический процесс. Этот аспект 
перевода детерминирован тем, что перевод представляет собой как один из видов речевой 
деятельности: «перевод – есть специализированная речевая деятельность, которая носит 
характер общественно-полезного труда, играет посредническую роль в коммуникации 
разноязычных индивидов и коллективов, комбинирует в своей структуре средства двух 
языков и два глобальных речевых способа, нацеленных на полноту и точную передачу 
речевых сообщений и жестко детерминирована в своем содержании внешними 
составляющими» [6, 10]. Основываясь на работу Э. А. Гутта, попытавшегося применить к 
переводу теорию релевантности Д. Спербера и Д. Уилсона, Н.В. Комиссаров отмечает 
когнитивные аспекты перевода [6, 9]. Эта теория используется для объяснения природы 
перевода, поскольку перевод – «это всегда межъязыковое интерпретированное 
использование языка, …общность вывода из текста оригинала и перевода обеспечивается 
путем интерпретации их семантических репрезентаций и контекстуальных допущений, 
отбираемых из соответствующей когнитивной среды», а такой подход, по мнению Э.А. 
Гутта, «дает единый принцип, объясняющий сущность перевода и его верность оригиналу, 
поскольку он представляет перевод как часть общечеловеческой психологии, включающей 
принцип релевантности и способность осуществить интерпретативное использование языка» 
[6 11-12].  

Перевод употребляется в тех областях социальной коммуникации, которые связаны с 
производственными и познавательными сферами. Все приведенные выше аспекты перевода 
лежат в основе использования его в сфере образования, которая рассматривается как 
посредник между личностью и культурой, поэтому школа, учитель, учебник заняты 
переводом с различных языков. Использование перевода в учебном процессе имеет свою 
методологию, методику, стиль и качество, что постоянно находится в поле зрения педагогов 
и широкой общественности и «для воспроизводства культуры имеет крайне важное 
значение, в каком виде предстанет она перед вступающими в жизнь поколениями» [7, 106]. С 
этими словами нельзя не согласится, ведь, недаром говорят, что переводы осуществляются 
не только с одного языка на другой язык, а из одной культуры в другую культуру. 

В нашей полиэтнической стране овладение казахским языком – государственным 
языком РК – определено Конституцией Республики Казахстан, «Законом о языках в 
Республике Казахстан», «Законом об образовании», Государственными программами 
развития и функционирования языков в Республике Казахстан, поэтому казахский язык 
изучается на всех уровнях образования. С самого начального этапа изучения казахского 
языка используется перевод, для части населения, не владеющей языком, он играет 
посредническую роль между двумя языками. Использование перевода на всех уровнях 
образования имеет свои особенности. Перевод слов, словосочетаний и предложений 
характерен при обучении детей младшего возраста. Обычно эти переводы снабжены 
рисунками, так как наглядное восприятие облегчает усвоение слов и синтаксических 
конструкций. Для них подбираются небольшие тексты познавательного и воспитательного 
характера, в конце которых обязательно дается перевод трудных слов и выражений. В 
старших классах предлагаются более объемные тексты, также снабженные переводами 
незнакомой лексики в постатейных словариках, в конце всех учебников казахского языка 
размещаются русско-казахские словари, охватывающие активную и пассивную лексику, 
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используемую в учебном процессе. На уроках казахского языка ученикам предлагается 
осуществлять устные и письменные переводы с родного языка на казахский язык.  

В условиях вузовской подготовки специалистов казахский язык включается в учебные 
планы как обязательная дисциплина. Здесь преподавание казахского языка наряду с 
определенными достижениями наталкивается на трудности, так как для всех учебных 
заведений, занимающихся подготовкой специалистов разных профилей, предлагаются 
одинаковые учебники, одна и та же методика, одни и те же учебные тексты. Написано лишь 
несколько учебников, учитывающих специфику вузов. На наш взгляд, студенты и вузовские 
преподаватели ощущают этот дефицит и признают необходимость направить изучение 
казахского языка в русло получаемой специальности. Очевидно, что нужны учебные 
пособия, в которые были бы включены адаптированные учебные тексты по специальности. 
Научные тексты, в которых преобладают термины и профессиональная лексика, можно 
извлекать из учебников, написанных на русском языке. Здесь как раз и оправдано 
использование перевода. Студенты не только осваивают казахский язык, а овладевают своей 
специальностью на казахском языке. Использование этих текстов направлено на выполнение 
коммуникативной функции в соответствии с их прагматической мотивацией. 

При переводе терминов и терминологических сочетаний поможет «Казахско-русский и 
русско-казахский терминологический словарь» по разным специальностям, выпущенный 
издательством «Рауан» в 2000-2001 годах.  

 Перевод, а также дисциплины по теории перевода, занимают одно из ключевых мест в 
подготовке переводчиков, которые в процессе обучения своей специальности должны 
овладеть навыками письменного, устного и синхронного перевода. Такие специалисты, как 
правило, двуязычны. Учебный процесс в высших учебных заведениях, выпускающих 
переводчиков, нацелен на формирование переводческого двуязычия, предполагающего 
развитие языковой личности, которая должна накопить определенный словарный запас, 
соотнесенный с определенным предметно-понятийным тезаурусом, усвоить различные 
модели и сценарии коммуникативного и интерактивного поведения. Будущий переводчик 
должен овладеть навыками переключения с языка на язык для успешного осуществления 
функции межъязыкового посредничества. Этот навык обоснован наличием в сознании 
переводчика не только «двух существующих самостоятельных языковых тезаурусов, но 
некоего единого двустороннего образования, сложившегося путем взаимодействия и своего 
рода «срастания» обеих систем».  

В лингвистической подготовке учителей казахского языка и русского языков, 
профессиональная деятельность которых будет проходит в школах с разными языками 
обучения, перевод употребляется при изучении многих дисциплин: «Сопоставительная 
типология русского и казахского языков», «Введение в языкознание», «Общее языкознание», 
«Современный русский язык», «Практический курс русского языка», «Практический курс 
казахского языка» и т.д. Подготовка педагогических кадров предусматривает двуязычность и 
этих специалистов.  

Буквальный перевод на практических занятиях часто используется, когда нужно 
перевести слово вне контекста, при изучении некоторых тем по лексике, морфологии. При 
переводе с русского языка на казахский язык слов, соотносимых с денотатом, студенты, как 
правило, не испытывают затруднений. Этот способ применяется в редких случаях, поскольку 
обучающиеся сталкиваются с довольно большим количеством слов с переносным значением, 
функционирующих в пределах текста. В русском и казахском языке кроме этого имеется 
определенный пласт безэквивалентных языковых единиц, в которых содержится культурный 
компонент. Обычно слово – основная языковая единица, в которой отражен культурный 
компонент, но и другие единицы языка могут содержать этот компонент. Известно, что 
культура народа – «носителя языка, отражается не только в отдельных словах; она не менее 
выпукло выступает и в воспроизводимых, готовых, клишированных словосочетаниях и 
фразах» [7, 104]. Переводы таких слов и выражений очень сложны. При обращении к 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

271 

словарям обнаруживается, что они даются без перевода, или к ним подбирается примерное 
наименование, или используется описательная характеристика. Словосочетания русского и 
казахского языков, в которых оба компонента употреблены в прямом значении, чаще всего 
получают адекватный перевод на переводимом языке, а при переводе слов и компонентов 
словосочетаний, употребленных в переносном значении, используются разные лексемы.  

Привитие навыков перевода способствует не только пополнению и совершенствованию 
лингвистических знаний в области изучаемых и сопоставляемых языков, в то же время 
способствует использованию его в дальнейшем в сфере будущей профессиональной 
деятельности. Большую помощь в процессе перевода языковых единиц оказывают 
переводные двуязычные словари, а также толковые словари. Недостаток учебных 
переводных и толковых словарей затрудняет переводческую деятельность, в которую 
вовлечены студенты во время учебного процесса. 

К 10-летию независимости Республики Казахстан увидел свет «Казахско-русский 
словарь» под редакцией Р.Г. Сыздыковой и К.Ш. Хусаин., содержащий около 50 тыс. слов. 
Издание такого словаря  ̶ огромное достижение отечественной лексикографии, и, 
несомненно, он сыграет огромную роль в жизни широкой научной общественности, в 
изучении государственного языка и подготовке высококвалифицированных двуязычных и 
полиязычных специалистов, востребованных в нашем обществе.  

Обращение к переводу художественных произведений и использование его в учебном 
процессе отмечается во второй половине ХIX и начале ХХ века, нашло отражение в 
творчестве и просветительской деятельности выдающихся писателей и поэтов Казахстана. 
Так, казахский педагог и просветитель Ибрай Алтынсарин перевел произведения И. 
Крылова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, И.И. Паульсона, которые сыграли роль в 
воспитании и развитии родной речи казахских детей. Эти переводы были включены в 
«Киргизскую хрестоматию», которая была издана в 1879 году в г. Оренбурге. Об этом он сам 
говорит в ее предисловии.  

Переводы басен И. Крылова были сделаны и А. Байтурсыновым. Шакарим 
Кудайбердиев перевел прозаические произведения Л. Н.Толстого, А.С.Пушкина в 
стихотворной форме; М. Дулатов осуществил переводы произведеннй А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Шиллера; М. Жумабаев перевел произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, А. 
Блока, М. Горького и др.  

 При переводе художественной литературы во главу угла ставится их эстетическая 
ценность, в учебных целях отбирается литература, имеющая воспитательное значение. 
Перевод художественного произведения отличается от переводов других письменных 
источников. Художественный перевод – это вид литературного творчества. Как справедливо 
заметил А. Курелла, перевод художественного произведения «принадлежит к национальной 
литературе на том языке, на который сделан перевод», ибо в этом случае «необходимо 
передать содержание подлинника на новом языке, связанным с новой культурой и жизнью, 
так, чтобы сохранить его функцию, т. е. прежде всего, сохранить впечатление, производимое 
оригиналом» [8, 113]. Переводы многих казахских писателей и поэтов подтверждают эту 
мысль. 

Переводы художественной литературы, а также другой, учебной, литературы на 
казахский язык оказали влияние на его внутриструктурное развитие. Это легко можно 
проследить на всех уровнях казахского языка, например, происходит расширение значений 
казахских слов, активизация их употребления, расширяются синтагматические возможности, 
происходит обогащение образными средствами, развивается терминологическая система и 
т.д. 

Перевод как один из важных видов социальной коммуникации, в которой участвуют 
разные этносы в социально-коммуникативном пространстве нашей страны, представляет 
собой социально-культурное, многофункциональное явление. Использование переводов на 
казахский язык и с казахского языка в учебных целях в процессе обучения языку и 
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подготовке специалистов ̶ одна из сторон этого явления, которая заслуживает должного 
внимания со стороны ученых, педагогов, переводчиков. 
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В статье рассматривается происхождение концепта «языковая личность» и роль 

языковой личности в качестве субъекта межкультурной коммуникации. Хотя термин 
«языковая личность» начали использовать в научной литературе в начале 20 века, научное 
определение к этому термину было дано только в 1980гг. 20 века Г.И.Богиным и 
Ю.Н.Карауловым. Г.И.Богиным была разработана модель ЯЛ. Ю.Н.Караулов ввел данное 
понятие в научный обиход и создал трёхуровневую модель ЯЛ. Языковая личность 
представляет собой многокомпонентную парадигму речевых личностей, поскольку она 
является носителем языка, использующим язык как инструмент общения. Роль и место 
языковой личности в межкультурной коммуникации рассматривается очень часто в 
современных научных работах. Потому что интегративные процессы в области 
гуманитарного знания, антропоцентризм современной науки способствуют тому, что человек 
выступает в качестве ключевого концепта в современной языковедческой науке. В центре 
внимания современной лингвистики находится языковая личность – человек, участвующий в 
коммуникации. Так как процесс межкультурной коммуникации является продуктом 
взаимодействия языковых личностей, она имеет важное значение для формирования и 
совершенствования навыков и умений правильного общения с представителями других 
культур, а также для формирования толерантной, коммуникативно гибкой личности. 

Ключевые слова: язык, языковая личность, межкультурная коммуникация, уровни ЯЛ, 
гипотеза лингвистической относительности, картина мира, языковая картина мира 

 
Language does not exist outside culture. This is one of its most important components, the 

form of thinking, the manifestation of specifically human life activity, which itself, in turn, is the 

mailto:ms.bekisheva@mail.ru


Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

273 

real existence of the language. Therefore, language and culture are inseparable. If language is 
culture, then culture is primarily language. 

According to the well-known Russian expert in the field of intercultural communication S.G. 
Ter-Minasova, "language is a mirror of culture, it reflects not only the real world surrounding a 
person, not only the real conditions of his life, but also the public self-consciousness of the nation, 
its mentality, national character, way of life, traditions, customs, morals, value system, worldview, 
vision of the world "[1]. 

The origin of the concept of "linguistic personality" is associated with the name of the 
German scientist L. Weissgerber, who first used it in his book "Native language and the formation 
of the spirit" (1927). In his opinion, language is the most universal cultural property; no one knows 
the language only thanks to his own linguistic personality, on the contrary, a person owns it because 
he belongs to a certain language community. 

In Russian linguistic science, the first studies in this direction were made by Viktor 
Vladimirovich Vinogradov, who in his work "On Artistic Prose" (1930) spoke of two ways of 
studying the linguistic personality: the personality of the author and the personality of the character. 
Based on the analysis of literary works both from the point of view of the reader and the author, he 
identified the researcher with the image of the author, and the reader with the character, the hero of 
the work. Proceeding from this, the scientist believed that the image of the author is a research 
category, and the artistic image is a reader image. 

The linguistic personality is 1) any speaker of any language, characterized on the basis of the 
analysis of the texts produced by him, from the point of view of using in these texts of the system 
means of the given language for reflection of his vision of reality and achievement of certain goals 
in this world; 2) the name of a complex method of describing the linguistic capacity of an individual 
connecting a systemic representation of the language with the functional analysis of texts. 

Despite the fact that the term "linguistic personality" began to be used in the scientific 
literature since 1920-1930's, a scientific definition was given to him only in the 1980s in works of 
the linguist Georgy Isaevich Bogin and the philologist Yuri Nikolayevich Karaulov (1985), director 
of the Institute of the Russian Language of the Russian Academy of Sciences. It was they who 
conducted the scientific development of this term. 

G.I. Bogin developed the concept of linguistic personality. He created a model of linguistic 
personality, in which a person is examined from the point of view of his "readiness to produce 
speech acts, to create and accept works of speech" [2]. In the broad scientific revolution the concept 
of "linguistic personality" was introduced by K. N. Karaulov. He believes that the linguistic person 
is a person who has the ability to create and perceive texts that differ according: 
a) to the degree of structural and linguistic complexity; 
b) to the depth and accuracy of the reflection of reality; 
c) to a certain target orientation [3]. 

Yu. N. Karaulov was engaged in the development of a level model of the linguistic 
personality with reference to the artistic text and believed that the linguistic personality has three 
structural levels [3]: 1) verbal-semantic (semantic-drill, invariant), reflecting the degree of mastery 
of the ordinary language; 2) cognitive, which actualizes and identifies relevant knowledge and 
beliefs inherent in the society (linguistic personality) and creates a collective and (or) individual 
cognitive space. This level reflects the language model of the world of personality and culture; 3) 
pragmatic, or supreme, which includes the identification and characterization of motives and goals, 
contributing to the development of the linguistic personality. 

Now the linguistic personality is understood as a multi-layered and multicomponent paradigm 
of speech personalities. In turn, the speech personality is the linguistic personality in the paradigm 
of real communication, in activity. It is at the level of the speech personality that the national and 
cultural specifics of the linguistic personality, as well as the national and cultural specificity of the 
communication itself, are manifested. 
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According to Yu. N. Karaulov, "the linguistic personality is that cross-cutting idea" that 
"pervades all aspects of study of the language and at the same time destroys the boundaries between 
disciplines that study a person outside his language" [3]. 

The linguistic personality exists in the space of culture reflected in the language, in the forms 
of social consciousness at different levels (scientific, everyday, etc.), in behavioral stereotypes and 
norms, in objects of material culture, etc. 

Thus, the linguistic personality is a person as the speaker of a language, taking into account 
the complex of psychophysical properties of an individual, which enable him to produce and 
perceive speech. In the concept of the linguistic personality is fixed the connection of the language 
with the individual consciousness of the personality and world outlook. 

Hypothesis of Sapir-Whorf's linguistic relativity. Socio-historical experience, both universal 
and national, determines the specific features of the language. Due to the specifics of the language, 
a specific linguistic picture of the world arises in the consciousness of its speakers through the 
prism of which a person knows the world. Thus, the linguistic picture of the world in the system of 
its various paintings is the most stable and durable. In the light of the modern concept of linguistic 
philosophy, language is interpreted as a form of the existence of knowledge. 

Language is not just a tool for the reproduction of thoughts, it forms our thoughts. This idea 
formed the basis for the hypothesis of one of the most significant theories in linguoculturology - the 
hypothesis of the linguistic (linguistic) relativity of Sapir-Whorf, developed in the 1930s. of XX 
century, according to which the structure of language determines the thinking and way of 
perceiving reality. 

The origins of the Sapir-Whorf hypothesis can be found even at the end of the eighteenth and 
the beginning of the nineteenth century, in particular in the writings of W. von Humboldt. Language 
is an embodiment of the uniqueness of the people, the uniqueness of the vision of the world, ethnic 
culture. In the world there are no two absolutely identical national cultures. Humboldt wrote that 
"different languages in their essence, in their influence on knowledge and feelings are in reality 
different world outlooks. In the language we always find a fusion of the original language character 
with what is perceived by the language from the nature of the nation. The influence of the nature of 
language on the subjective world is undeniable "[4]. 

Humboldt believed that the character of the nation affects the character of the language, and 
in its turn it represents the united spiritual energy of the nation and embodies the uniqueness of the 
whole nation, the language expresses a certain vision of the world, and not merely an imprint of the 
people's ideas [5]. 

The authors of the hypothesis, American linguists Edward Sepir (1884-1939) and Benjamin 
Lee Whorf (1897-1941), made a significant contribution to the differentiation of the concepts 
"picture of the world" and "language picture of the world". Its main thesis is that people who speak 
different languages, perceive the world differently and think differently. Originally, the author of 
the concept was the American ethnolinguist-amateur, B.L Whorf. His views were the same as of the 
largest American linguist in the first half of the 20th century E. Sapir who supported B. Whorf. 
Therefore, this hypothesis was named "Sapir-Whorf's hypothesis", or the hypothesis of linguistic 
relativity.Thus, for the proponents of the Sapir-Whorf hypothesis, the real world exists insofar as it 
is reflected in the language. They believe that the presence of different categories in different 
languages indicates that the speakers of these languages conceptually differentiate the world around 
them. 

There is a direct link between language, culture and thinking, while culture is understood as 
content, and language as a form of existence of this content. Language is given a priority role in the 
process of cognition and conceptualization of the surrounding world. It is considered one of the 
most important categories of culture, it is the language that determines the transmission of cultural 
information. Simultaneously, the language can also be called the most important communication 
tool, its basis, without which any form of communication will be difficult. 
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Language also serves as the most important way of forming and existence of man's 
knowledge of the world. Reflecting in the process of activity an objective world, a person fixes in 
the language the results of knowledge. In addition, the language has other numerous functions, but 
the main thing is that it forms the personality of the person - the speaker of the language, doing this 
through the vision of the world, the mentality, attitude towards people, etc. through the culture of 
the people, using language as an instrument of communication. 

Linguists (Yu.N. Karaulov, VI Karasik, L.P. Krysin, O.B. Sirotinina, etc.) and other scientists 
have recently given special importance to the problems of the role and place of the linguistic 
personality in the intercultural communication of modern society. V.I. Karasik defines the linguistic 
personality as a generalized image of the representative of cultural-linguistic and communicative 
values, knowledge, attitudes and behavioral reactions. [6, p.46] Therefore, the culture of interethnic 
interaction tends to be a system of general cultural norms and rules of human behavior that 
characterizes the development of interethnic relations on the personal level, i.e. between 
individuals, representatives of different nationalities. The culture of interethnic interaction is based 
on the priority of universal values, education, respect for man regardless of his national, religious 
and racial background, history and culture, languages and traditions, tolerance. 

To sum up, it should be considered that during the years of study the student develops 
intellectually, spiritually, morally, physically, therefore it is necessary to change the means, forms, 
methods of educational work on the process of the progressive development of the individual, 
taking into account the national peculiarities of the region, connected with the history, traditions, 
culture of this or that nation. That is why in the present changing world it is very important to pay 
special attention to the formation of interethnic and inter-confessional tolerance among young 
people, to strive to form intercultural competence in young generation. 
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The term "intercultural communication" was introduced into scientific usage a specialist in 
cultural anthropology E. Hall in 1954 [Hall, 1959; 1966; 1976]. It is defined as the totality of 
relationships and interactions between people (different cultures). In modern conditions almost 
every person has the opportunity or is forced to enter into interactions with foreign cultural 
individuals and groups. According to the report of the United Nations Department of Economic and 
Social Affairs (September 2013), the number of migrants in the world amounted to 232 million 
people, or 3.2% of the world population. By 2050,this figure could reach 400 million. 

Necessity for a study of intercultural communication in the context of ubiquitous 
internationalization and globalization of social life is conditioned by: a) a sharp increase in 
intercultural contacts in the context of globalization by the emergence of new actors (actress) of 
transnational changes, among which immigrants and "visitors" (people coming to other countries 
with temporary objectives); b) aggravation of contradictions, misunderstanding and even 
confrontation between the representatives of the cultural majority and other cultural groups, which 
are compelled to adapt to the conditions of the dominant society at the institution. Individual, group 
and individual levels of acculturation; c) necessity for a comprehensive description and explanation 
of implicit rules, roles, collective norms and expectations in which new cultural configurations such 
as transnational business communications, international labor migration, global tourism, virtual 
communication networks, student exchanges are formed, implemented and acquired new 
configurations. , mixed marriages, acculturation of children in similar marriages, etc.; d) necessity 
to develop mechanisms for the socio-cultural inclusion, integration of other cultural groups in the 
structure of the host society, in which different cultural and ethnic groups coexist within a single 
social and political organization, taking into account tools such as programs to increase intercultural 
sensitivity and competence. 

Immigrants and temporary migrants as a research objects of intercultural 
communication. J. Berry distinguishes the following groups of this society: indigenous groups, 
descendants of early waves of migrants, immigrants and "visitors" [Ibid .: 374-377]. Indigenous 
groups have their roots in the distant past, when there is no evidence that any people lived in the 
territories they occupied before them. Since all the peoples migrated from the common place of 
localization, people can be called "early migrants". Their main feature is a long stay on the data 
territories. 

Other people, who later began to live in a certain territory, descendants of earlier waves of 
immigrants. Such ethnic groups can be found all over the world, for example, French and Spanish 
communities in the United States, groups of Dutch and British origin in South Africa, Australia and 
New Zealand, etc. They can be large or small, strong or weak, depending on the historical and 
national context in which they exist. Whatever their history, in modern conditions, most of them 
now are voluntary members of the national life of their societies [Bilan, 2012]. 

Not all migrants, however, come to another country on an ongoing basis. Under the 
conditions of globalization, many migrate with temporary goals, and having realized them, they 
return to their country of birth. This group of migrants is called "visitors" (sojourners). They, in our 
opinion, are oriented more towards the integration of cultures and the intensification of intercultural 
contacts, therefore their representatives can be considered the main subjects (actors) of intercultural 
communication. In addition, their numbers are rapidly increasing in recent years. The main groups 
of visitors are tourists, international students, labor migrants, international service personnel and 
specialists of different profiles; the most important characteristics for their study - the time and 
purpose of stay (see, for example: [Bocher,2006: 181]). 

Students-visitors, in contrast to short-term tourists, on the contrary, are immersed in close 
cultural contact with local residents, since they live abroad for a long period of time, sufficient for 
studying the culture of another people. The function of international educational exchange is to 
achieve mutual understanding between representatives of different cultures. The history of 
international education shows that, firstly, its purpose from the very beginning was geopolitical: 
educational activity has always contributed to the expansion of the political and commercial 
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influence of strong societies abroad; and, secondly, it promoted the dissemination of norms and 
values of the dominant culture. 

The intention to study abroad is based, first, on the assumption that students will form a 
positive worldview regarding host cultures and, secondly, on the assumption that after they return to 
their homeland they will benefit from employment opportunities. Both these assumptions deserve 
scientific attention and are explained by the "contact hypothesis" [Amir, 1969: 319-343]. According 
to her, ethnocultural conflict is based on the ignorance of the peoples of different countries. In the 
process of intercultural communication, representatives of different cultures get an idea about each 
other, which leads to mutual understanding, greater tolerance and acceptance of cultural differences. 
However, studies show that not all cultural contacts have positive consequences. Good inter-group 
relations can appear only under certain conditions, which include the equal status of the participants 
in the interaction, the absence of conflicts in the history of their relations, the obtaining of pleasant 
impressions from contacts, and the mutual advantage of these contacts. If these conditions are not 
met, intercultural contacts lead to tension and hostility. In the course of research in various parts of 
the world it was found that foreign students belong to three different social networks, each of which 
is associated with a specific function. Contacts with their compatriots have a strong emotional 
component, and one of the main functions of these contacts is to restore, express and strengthen the 
connection with their native culture. Another type of contacts between visiting students is 
communication with foreign students. Their goal is the joint organization of free time, as well as the 
exchange of similar experience of being in a foreign culture environment. The third type is contacts 
with local residents. Often they are carried out with utilitarian purposes. Sometimes foreign students 
live in families of local residents and then communications acquire a less formal character. Students 
can establish friendly relations with representatives of majority culture, however, studies show that 
such relations are not very common. 

 Acculturation. Acculturation "covers those phenomena that arise as a result of the entry of 
groups of individuals with different cultures into continuous direct contact, causing subsequent 
changes in the original cultural patterns of one of the groups or both of them" [Redfield et al., 1936: 
149]. In this definition of acculturation, we can distinguish a few key points that are usually 
identified in the context of intercultural communication. First, there is constant and direct contact or 
interaction between representatives of different cultures: this excludes short-term, accidental links 
and diffusion of practices of one culture over long distances. Secondly, the result of acculturation is 
a certain change in the cultural and psychological characteristics of people in contact. Thirdly, if 
you combine these two aspects, you will be able to differentiate the process and state: during and 
after contact. There is also a long-term result of the process, which can be relatively stable and 
include not only a change in existing characteristics, but also some new phenomena that arise as a 
result of the process of cultural interaction. 

R. Redfield showed that assimilation is not the only form of acculturation. Later J. Berry 
established the distinction between assimilation and integration, and also between separation and 
marginalization as different strategies of acculturation.These differences, according to Berry, are 
based on two orientations: on their own group and on the majority group. The orientation towards 
one's own group is subordinated to the desire to preserve its own cultural heritage, focusing on the 
majority group of necessity to contact representatives of the dominant culture. 

In the last decade hundreds of studies on acculturation have been carried out. In most of them, 
integration is preferred as the preferred acculturation strategy, and marginalization is the least 
successful. There are studies describing the position of the Turks in Germany and Canada, who 
adhered to separation in the process of acculturation [Berry, 2002: 13-26]. Rarely, the focus of 
attention of scientists is focused on the "big society" or the dominant cultural group. In one of the 
studies in Canada, a scale called "multicultural ideology" was used. In its framework, integration 
strategies were located at the positive pole, and the other three strategies - on the negative. It has 
been shown that over the past 25 years, integration positions have improved from about 65% to 
70%, indicating that the Canadian society adopts a multicultural model [Berry, 2002]. 
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Berry identifies two levels of the study of acculturation: 1) change in group culture; 2) change 
in the psychology of the individual. In 1967, T. Graves proposed the concept of psychological 
acculturation, drawing attention to the obvious fact of the need to adapt the "visitor" to a new 
cultural environment and develop appropriate attitudes, values and motives (Graves, 1967: 337-
350). 

Some ideas for designing an intercultural study of communication and acculturation. 
Along with the use of statistical data on the situation of certain groups of multicultural societies, the 
study of intercultural communication is also based on qualitative methods of data collection. New 
forms of interaction between representatives of different cultures are designed directly in the 
process of communication. New patterns of thinking, behavior, reactions to the received stimuli of 
the dominant culture lead to the formation of cultural practices as a result of acculturation of both 
groups of participants. Gradually, these new practices may die if they do not pass the test of time, 
or, conversely, institutionalize. In the latter case, clear rules and norms of behavior of 
representatives of different cultures are fixed, specific cultural policies of the host society are 
generated in relation to "newcomers" and "visitors", who, taking into account their economic, 
political and cultural resources adapt to life in a foreign culture environment.  
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This article examines the features of French advertising texts of food and beverages and 

functions of social, cultural and linguistic aspects of the advertising texts. 
The main peculiarities of the texts advertising food and drinks are highlighted in the present 

article.  
For the last decades, in connection with quick economic processes, advertising texts have 

acquired the status of one of the main methods of cross-cultural communication. Today both 
authors and customers of advertising know that effective advertising has to be based on the 
knowledge of not only language, but also national and cultural specifics, system of values, habitual 
images fixed in consciousness of addressees of advertising messages. For this reason studying of 
cultural and language features of advertising requires close attention and detailed studying. 

National character is a set of personal, mental and moral qualities distinguishing 
representatives of this nation given by nature. National character develops historically and being 
shown in culture, changes together from era to era. Continuity in culture provides preservation of 
traditions and therefore, stability of the elements of national character corresponding to them. 
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French culture is considered to be sensitive and sophisticated. And each French advertising text is a 
piece of art that creates a unique image. 

Key words: French advertising texts, food and drinks, culture, concept, cuisine 
 
At present, advertising texts are one of the crucial elements of mass and intercultural 

communication. Advertising is a means of moulding public opinion and social behaviour of people, 
it influences our social institutions, penetrates into all spheres of life of the society. Not only does 
advertising convey the information about goods, products, services, but also it implements 
information about social, political and other types of relationships in the society, including 
interpersonal relationships of people. An advertising text is the result of speech activity that 
includes conditions of production and is characterised by a number of pragmatic factors.  

Sociologists are now interested in the way advertising influences the values, attitudes, and 
behavior of the society. Also they study the effects of any aspect of society on the way language is 
used in advertising in the course of time. 

Preliminary findings suggest that the socio-cultural significance in advertising is growing and 
contributes to the fact that the advertising directly serves the most important of human motivations. 
Advertising often reflects cultural features.  

Different nations have different cultures and traditions which influence sociolinguistic 
features of advertising texts. In this article sociolinguistic features of French advertising texts 
related to food and drinks are analyzed. Having analyzed French advertising texts according to 
cuisine the following results can be concluded 

France—is characterized by collectivism and high information context culture.[1] In 
visualizing the broad picture of differences in creative strategies that have been adopted in Western 
and Eastern advertising, both Hofstede's cultural dimension and Hall's information context 
dimension can serve as conceptual frameworks. 

Physiological manifestations of human nature never caused them to have feelings of 
constraint or bashfulness. On the contrary, hedonism ground by intelligence leads to refinement. As 
S. de Madariaga writes: "for the Frenchman a body — the intelligence tool, and all pleasures of a 
body are, thus, intellectual pleasures" [2].  

It is possible to say, that the taste to pleasures as with descendants of ancient Rome, is 
measured not so much by amount of wine in a glass, but by its quality. All these prerequisites allow 
to draw a conclusion that the sensual and emotional aspects of life of French goes back to beauty, 
which attracts them as does abstract ideas, and to concrete manifestations to which pleasure is 
given.  

Beauty feeds with itself both the ideas, and feelings. In this regard N. Yapp writes the 
following: "French are true values of beauty, let it be further not rational. Well, who, except them, 
will agree to spend seven and a half minutes to put tiny cherries cake in a box, to tie up a box a 
ribbon and to hand it to the buyer, with such look as if it is the long-awaited firstborn, perfectly 
knowing at the same time that this blessed thing will be instantly eaten, once the buyer crosses for a 
candy store threshold" [3]. 

If Americans don't wish to spend time for cooking and use generally fast food, than in France 
on the contrary – the food is a cult, the national tradition and French respect everything relating to 
cuisine very much.  

Appealing to physiological feelings (hunger/thirst) in the French advertising is closely 
connected with such national and cultural feature of French as gourmandize [4]. In France the food 
and wine are a perennial spring of pleasures, and a way of life. Much attention is paid both to the 
choice of products, and selection of the corresponding wine. All advertising in France related to a 
gastronomy reflects unique culinary traditions of this country. 

As a rule, the advertising messages concerning this subject are remarkable for bright, 
colourful images of the advertised goods/service. The main idea is food has to bring pleasure, good 
mood and advantage.  
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For example, advertising of the known French restaurant "Le Pergolese" represents the big 
photo of refined interiors of restaurant with the subsequent slogan: 

 Le plaisir sans attendre!, 
 Pleasure that you do not need to wait for! 
The concept “food” is associated by the Frenchman with the word “pleasure”. In 

advertisement of the cheese «Leerdammer», the creators state, that: 
 Bien manger, c'est le début du Bonheur 
Good food is a beginning of the happiness. 
Here the effect is much more strengthened by the use of the word “happiness”. Food is 

associated with happiness. The main idea is presented in a short slogan. 
The similar concept is traced even in the advertising focused on children's audience. 

Advertising of Kinder chocolate calls:  
 On peut grandir avec plaisir, 
 It is possible to grow with pleasure! 
This slogan is followed by the tempting descriptions of the chocolate properties:  
Un coeur au laittendrenappé de bon chocolat pour des moment au goût unique.  
Tout le bon goût du chocloat kinder dansune portion adoptée aux enfants.  
The gentle core covered with milk excellent chocolate with unique taste. 
 All this fine taste and portions of chocolate are created for children.  
The main text of advertising uses such vocabulary as: unique (unique), tendre (gentle), le bon 

(tasty). This advertising massage consists of the heading, subheading and a core text. 
 Subheading: 
 Un chocolate sur mesure pour ses petites maines 
 The size of chocolate bar is just for small hands. 
One more feature of French cuisine is sauces. Sauce is a quintessence of French cuisine. Not 

just addition to food it is a graceful finish, the final stroke turning a good dish into a true 
masterpiece. Correctly made sauce is designed to emphasize, shade, but not to change the taste of 
food. The familiar dish served with various sauces starts to play new shades of taste and aroma. 
Sauce has one more important role. Beautiful design of a dish is the indispensable component of 
French cuisine, and sauces help to the cook a masterpiece. If sauce is served separately, then the 
graceful sauce-boat will add the necessary note to laying. If the dish is given in sauce, then the 
scope for the imagination of the culinary specialist is even wider. The French cooks manage to 
create the real pictures on a plate with bright spots of multi-coloured sauces. 

Sauces are an integral part of the high French cuisine. Sauces are also widely advertised in 
France.  

The slogan of this advertisement of Boursin sauce is:  
 Créez, sublimez, savourez 
 Create, sublimate, enjoy.  
This massage contains a listing of actions, presented in imperative (this is not a full sentence), 

but the choice of words is interesting: Create, sublimate, enjoy– everything that gives pleasure.  
It also states in its subheading, that this sauce will make any snack a piece of haute cuisine:  
If to speak about taste pleasures, it is worth focusing especially on advertising of wines. In 

France people thoughtfully treats the choice of wine, carefully selecting drink to a meal. Quite often 
in search of an ideal combination serve several wines are served at once separate wine to each dish. 
In special occasions it is accepted to drink wines of Champagne. France is one of the largest global 
manufacturers of wines. Besides ordinary table wines, the masterpieces, that truly could be called 
call the best wines of the world are produced here. All culture of the country long time has been 
closely connected with winemaking and the consumption of wine. Half a century ago France kept 
the first place in size of the wine consumption per capita. 

Here is an example of advertising which claims that: 
 Bonne cuisine et bon vin c'est le paradis sur terre,  
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 Good cuisine and good wine are paradise on the earth 
As we have seen before, for characteristic of the food the following words were used in this 

slogan: “pleasure”, “happiness”. In this case the level of the intensification even higher: the product 
(food and wine) is compared with “paradise”. This word is the most expressive. Advertising 
message of the wine Сôtes du Rhône in a short main text contains the encoded information, not 
always understood by the foreigners, not familiar with the wine producing regions of France:  

 Il existe autant decôtes du Rhône que des goûtes, qui vont avec. 
 There are as many wineyards of Rhone, as many tastes with which they can be tried.  
The illustration represents a wine bottle, and near it there are various products: shrimps, 

bread, croissants, mussels, cheese, desserts. The matter is that Сôtes du Rhône, the third largest 
French wine-making area stretches throughout two hundred kilometres. Naturally, in each region of 
this province grapes have taste of its own. Сôtes du Rhône isa delicate table wine, red, pink or 
white, made from 26 of the grapetypes. The majority of wines are developed from the mixed types. 

Respectively, this advertisement speaks about it: there are a lot of types of grapes and each of 
them will accompany a certain product. 

Sometimes the qualities of wine are directly listed: 
issue de la vigne et du verger 
directly from the vineyard and garden,  
élaboréexclusivement a partir de raisin et d'arôme naturel de fruits 
produced exclusively from natural fruit and grapes,  
sans sucreajouté 
no sugar added, 
sans conservateur 
no preservatives,  
bulles naturelles 
natural sparkles.  
Аrôme 100% naturel 
100% natural taste. 
The producer tries to convince the reader with the use of such words as: 100 % natural taste, 

no sugar, no preservatives. These words are not emotional. They rather belong to a scientific 
lexicon and could be treated as comments. 

In France the food is a cult as national tradition and French respect everything relating to 
cuisine very much. Appealing to physiological feelings (hunger/thirst) is closely connected with 
such national and cultural feature of French as gourmandise in the French advertising texts.  

So, we came to the conclusion, that the most popular topic of advertisement is French cuisine. 
French advertising tempts the consumer more than sells. In French advertising visualization, bright 
and impressive images prevail. 
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This article considers the peculiarities of integrated language and culture learning in 

formation of students' ability to intercultural communication. 
At present demanding requirements are applied on a foreign language instructor as to the 

arranger of intercultural communication. Foreign language instructor should be able to use it as a 
means of communication, should be able to create situations of verbal communication in the 
learning process. 

The process of foreign-language education is based on the materials of two cultures - on the 
material of a foreign-speaking culture, that is, a culture of the people whose language is studied by 
learners, and on the material of the native culture. When the second foreign language is mastered, 
the scope of global education is greatly expanded, the student gets even greater access to 
pragmatically relevant information, to the educational and cultural values of other nations. 

Key words: intercultural communication, personality formation, foreign language, foreign-
language culture, foreign-language education 

 
Language and culture are integrated and inseparable. Language should be regarded as an 

integral part of culture, its accumulator, carrier and exponent, the leading component in this 
indivisible unity "language-culture" in the functional aspect is culture. 

Language education is the key to mastering the culture of the learned language country. In 
this regard, the methodological science had an opinion to introduce a certain change in the content 
of foreign-language teaching. "Foreign-language culture" should be in the core of the content of 
foreign-language education [1]. 

Foreign language provides mutual understanding between peoples which is a comprehension 
of the language of the people and а respect for its culture. The status of foreign language as a 
subject has significantly changed in recent years - it has become a demanded one by state, society 
and personality. Knowledge of the status, history and development of the language, its role in the 
world, knowledge of the relationship between the mother tongue and the foreign language are also 
important for perception of foreign-language culture. 

Thus, the study of a foreign language allows students to become acquainted with a different 
social culture, other types of state structure, life and mode of life of their peers, to understand and 
not to assess the similarities and differences of other cultures, peculiarities of mentality, lifestyle 
and system of moral values of other peoples. 

Foreign language contains both the knowledge of the system of language, the rules of using 
the elements of this system in its words and grammatical forms and background knowledge. 
Background knowledge is laid in toponymics, proper names, proverbs, aphorisms, phraseologisms, 
winged words, slogans and culture-specific terms. Information about the culture of another nation 
can be found in the names of objects and phenomena of traditional and new life (realias), in terms 
reflecting phenomena of a public nature. In addition, elements of culture are contained in non-
verbal means of communication. This circumstance determines the requirements that are presented 
to the lecturer of a foreign language as an organizer of an intercultural meeting at the class. First of 
all, he must have a professional competence which indicator is the professional skill of the lecturer. 

mailto:ssi_1@rambler.ru
mailto:zhanat.tashienova@mail.ru


Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

283 

The foreign language lecturer should be well aware of the world of a foreign language and 
foreign culture. This world includes knowledge of the interrelations of a foreign language and a 
personality, a foreign language and society, mutual understanding of another people in intercultural 
dialogue. The methodological skill of the lecturer is precisely in engaging the personality of the 
learner in the dialogue of two cultures. The lecturer should engage all aspects of the student's life 
and activities, experience, worldview, interests (educational and non-educational), inclinations and 
feelings of a student in the intercultural communication. The content of teaching a foreign language 
should not be based on "passing educational topics", not on studying ready-made texts but on 
discussing actual life problems. At the same time, students get the opportunity to discuss their own 
deeds and actions, current events happening in their own country and in the country of the studied 
language [2]. 

Any class of a foreign language is a creative activity, interaction of equal partners of 
communication (lecturer and students who are under interrelation). Every student should always be 
sure that he is listened by, try to understand that his actions and speeches are correctly assessed. 
Lecturer's and student's opinion are mutually respected. A student has the opportunity to express his 
opinion freely and a lecturer, in his turn, does not impose his own opinion on him. 

Atmosphere of a favorable psychological climate and democratic relations should be 
delivered in the course of a foreign language class. A benevolent psychological microclimate should 
exclude all irritability and mockery about mistakes made to a student. 

The classes of a foreign language are always classes of communication. Students learn the 
technique of communication, master the speech etiquette, strategy and tactics of dialogical and 
group communication, learn to solve different communicative tasks. Lecturer and the student should 
become equal speech partners. Foreign-language communication will bring joy to a learner if he 
feels that they play an important independent role in the lesson. 

Mastering a new means of communication, students discover for themselves, and then they 
have direct access to the cultural values of a new country for him. Each portion of new material is 
served as a fact of another people culture [3]. The novelty of the very fact of culture, the way it is 
served, the corresponding work technology contribute to an increase in the cognitive, developing 
and educational potential of a foreign language class. 

The process of foreign-language education is based on materials of two cultures - on the basis 
of culture that is foreign-speaking, that is, the culture of the people whose language is studied by 
schoolchildren and on the material of the native culture. In this regard, E.I. Passov writes: "Entering 
the world of foreign culture can greatly contribute to the development of the personality of the 
student as a subject of native culture". In this situation, the students have a good opportunity to join 
the global education. 

When the second foreign language is mastered, the scope of global education is greatly 
expanded, a student gets even greater access to pragmatically relevant information, to the 
educational and cultural values of other nations. The process of mastering a foreign culture helps to 
satisfy the diverse interests of the student's personality. At the same time, there is a development of 
thinking, a culture of intellectual labor. The development of thinking is carried out mainly due to 
the solution of constantly more complicated speech-thinking tasks of different levels of problems 
reflecting the content of the communication process. 

Mastering the cultural values of another people in the process of studying a foreign language 
makes a significant contribution to the very culture of intellectual work. Schoolchildren develop the 
ability to use dictionaries, reference books, memos on the rational performance of educational tasks. 

Thus, the simultaneous process of mastering a foreign language and the facts of a foreign 
culture is a special kind of intellectual work. This work is systematic and persistent one. The 
process of learning a foreign language closely interacts with all spheres of society (economic, 
political, social, spiritual). 

Foreign language is not only a means of cognition, storage of national culture, 
communication, development and education of the individual, but also its an important means of 
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interethnic, interstate and international communication. As E.I. Passov points out, "Foreign 
language makes a man twice a man" [1]. Foreign language literacy has recently become an 
economic category Foreign language integrating with the technical sciences and material 
production, grows into direct productive power. 

High requirements are imposed on the lecturer of a foreign language as the organizer of 
intercultural communication. The lecturer of a foreign language should be able to use it as a means 
of communication, should be able to create situations of verbal communication in the learning 
process. Special requirements are imposed on the level of language training. The level of language 
training should allow the lecturer to model a learning non-verbal speech environment, conduct 
lessons in the language of instruction. Lecturer 's speech should be authentic, normative, expressive 
and serve as a model for students. In addition, the teacher should be able to adapt his foreign-
language experience to the level of speech capabilities and general development of students. He 
must have a certain set of expressions of the audience. They should help him properly build the 
process of interaction with 

In this regard, the lecturer of a foreign language faces the task of forming a secondary 
linguistic personality, capable of being an effective participant in intercultural communication. In 
order to make the dialogue of cultures happen, it is necessary to develop the students' readiness to 
use the foreign language as a means of communication, and also to develop their intellect, creative 
thinking, tolerance, emancipation, desire to learn. 

It is very important to establish the correct rate of speech for natural communication in a 
foreign language. The current view that students understand better the slow pace of speech is deeply 
mistaken. This rate of speech disrupts the rhythmic-intonation pattern of a phrase and thereby 
impedes the perception and understanding of foreign material. The pace of speech should match the 
temperament of the lecturer and be normal. The normal one is the rate of speech which does not 
seem strange for the native speaker. At the normal rate of speech, it is possible to achieve not only 
understanding without translation, but also to save a certain amount of time. The normal pace of 
speech contributes to better concentration of students, good discipline. He encourages students to 
watch closely the lecturer, for his speech and non-verbal actions. 

To create an atmosphere of genuine communication in the lesson, the lecturer should be able 
to communicate himself. He should speak naturally and not mechanically (memorized), pay 
attention to the reaction of the interlocutor. The lecturer should not read his own lines according to 
the lesson plan. He must take into account the interests of the interlocutor, be extremely sincere, as 
formalism, indifference kills the spirit of communication. 

At the same time, communication requires a skillful use of the teacher and non-verbal means 
of communication (gestures, facial expressions) making his speech more emotional and expressive. 
The lecturer should be able to move properly in class, stand at the blackboard, sit at the desk. This is 
due to the fact that the partner's verbal attitude largely depends on the posture of the interlocutor. 

Thus, the lecturer of a foreign language faces the task of forming a secondary linguistic 
personality capable of being an effective participant in intercultural communication. In order for the 
dialogue of cultures to take place, it is necessary to develop among the students the readiness to use 
a foreign language as a means of communication, and also to develop their intellect, creative 
thinking, tolerance, emancipation, desire to learn. 
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Experience and principles of ‘Terminological practicum for IT students’ compilation were 

described in this article. Choice of the terms is based on the university ICT text-books and lectures. 
The terms are arranged thematically and in the alphabetical order. The complex terms are written 
following the natural order of words. Each lexical article contains a short grammatical characteristic 
of the term, general and special definition of things or phenomena designated by the term, most 
frequent forms of the term, synonyms, antonyms, derivations and collocations. Each module 
comprises a set of language and speech activities and a vocabulary test. The manual is 
supplemented with alphabetical index provides quick search of terms. 

Key words: term, terminological dictionary, terminological practicum, ICT, terminological 
dictionary compilation 

 
This article deals with the main issues of macro and microstructure of terminological learner’s 

dictionary, such as choice of the terms, definitions and interpretations, sources of terms for the 
vocabulary, dealing with compound terms, arrangement of the terms in the dictionary, identifying 
the limits to the number of the terms in the glossary and some other essential tasks.  

The basis for the description is experience of compilation of the manual “Terminological 
Practicum for IT students” by V. Yermakova, B. Jolamanova and M. Vasquez which was published 
in July 2017 at International Information Technology University.  

To correctly define an approach of a terminological learner’s dictionary compilation, it is 
necessary to allocate it in the lexicographical system. According to V.А. Kozyrev’s and 
V.D. Chernyak’s typology, there are two main types of dictionaries - encyclopedic and linguistic. 
The first type is focused on clarifying concepts; it contains information about objects and 
phenomena. The second type focuses on the meaning of the word/term: it contains information 
about the stress, grammatical forms and peculiarities of usage [1, p. 27].  

Terminological dictionary can be viewed as a type of encyclopedic dictionary, although it 
retains linguistic signs: marking the word as a part of speech, it also describes an object or 
phenomenon that is denoted by this word. However when compiling a terminological dictionary, it 
is sometimes difficult to find a balance between these two functions.  

Terminological dictionary should give an interpretation of the terms. Russian lexicographer 
F.P. Sorokoletov emphasizes that the term is not a special word, but only a word in a special 
function naming a concept, object or phenomenon [2, p. 10]. If a non-term word refers to a well-
known general object, the term refers to an object known to a limited number of specialists. A new 
term is born with the emergence of new knowledge or with the discovery of a previously unknown 
object. Therefore, it is usually suggested for general use by the researchers who had made the 
discovery, established new connections between objects/phenomena or discovered a previously 
unexplored side of reality. However, coined terms are not always accepted or can persist even for a 
decade. In this regard, the term should be considered as historically proved one, in other words, it 
should become a well-established unit of the terminological system.  

This view needs a special consideration when it comes to educational terminology 
dictionaries, where any free authors’ interpretations will only cause harm. Authors of new 

mailto:v.yermakova@iitu.kz


Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

286 

terminology are often carried away by the idea of unambiguous terms and try to ensure that the term 
has no synonyms or homonyms to facilitate professional communication. Unambiguity of “ideal” 
term, however, does not fit into modern terminological ‘reality’, polysemy as multilateral links of 
the terms with general words makes an ideal terminological system unattainable. Thus, the choice 
of the term to be included into “Terminological Practicum for IT students” was based on its 
frequency: the more frequent the IT term is, the more trustworthy it is and the more likely it is to 
appear in the learner’s dictionary. We suppose that any words that are not established as terms, that 
is, those the role of which in terminological systems is not confirmed by repeated use in the 
scientific and educational literature, should not be included in the terminological learner’s 
dictionary. Moreover, the authors of the dictionary have no right to improve terminological systems, 
to introduce the terms of their own “invention”.  

Now, let’s consider the sources for the vocabulary. Scientific literature such as articles, 
monographs, reviews, is mainly targeted for a professional reader and rarely contains direct 
definitions. Moreover, in the specialized literature errors associated with the use of terms from 
related fields of knowledge are frequent due to the growing differentiation of science. Taking into 
consideration the fact that in building a glossary more attention should be paid to interpretation and 
definition, we arrived at conclusion that lexicographic basis for the development of the 
terminological learner’s dictionary should be university textbooks, lectures and alphabetical indexes 
of professional ICT textbooks. For example, materials for lectures and laboratory classes provided 
by US iCarnegie University for IT University students as well as Cambridge manual “Professional 
English in Use. ICT. For computers and the Internet” by Santiago Remasha Esteras, Elena Marco 
Fabre [3] were taken as reliable sources for the academic glossary. 

This approach seems to be right because textbooks are reviewed and approved by educational 
authoritative bodies. Although the use of textbooks as a lexicographic basis for dictionary work 
may raise some questions about plagiarism this can not be attributed to the dictionary work. The 
claim to link an old-established discovery with a longstanding definition with the author’s name in a 
modern textbook seems untenable. Ideally, a good definition of the term should be optimal. The 
attempts of some scrupulous compilers to rearrange the words and replace them with synonyms 
spoil the definition. However, borrowing of the entire dictionary entry, including the context, 
illustrations and examples is completely unethical and constitutes plagiarism. 

The normative status of the dictionary assumes minimum discrepancies both in interpretations 
and examples. However, even textbooks recommended and accepted by various competent bodies 
often contain erroneous or distorted formulations and definitions. Sometimes the author of the 
dictionary does not benefit from comparing the information contained in two or three different 
teaching aids, since erroneous definitions are often borrowed and replicated. The author is in a 
difficult situation, because he is obliged to rely on a text source with a textbook status, and not on 
the private opinion of a specialist leading in the field of study. In this case we could take two ways: 
either to find a textbook containing the correct wording or not to include the term into the 
dictionary.  

Now let’s address the issue of dealing with compound term which is any stable word 
combination denoting an object or phenomenon in a special subject area. This is due to the fact that 
for a phenomenon indicated by a two-word (or many-word) ICT term, it is impossible to choose a 
single-word synonym. Clarity means only a direct interpretation of the compound term which 
allows to avoid unnecessary semantic fragmentation and solve learning problems more successfully, 
saving the learner’s time, concentrating attention on the essence of the object under study. 

It is also necessary to take into account the order of words in compound terms: terminological 
dictionary as a type of explanatory dictionary, should contain information on the correct usage, in 
particular, on the correct arrangement of the words in compound terms. Accepted in some 
terminological dictionaries, speech inversion is justified, if the dictionary is built by bush principle. 
However, it is better to avoid it in the learner’s dictionary, especially if the target audience is non-
native students who should remember correct word order in a foreign language.  
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Choosing the format of the dictionary entry, we assume that the existing European 
dictionaries of ICT terms are broader and richer. They give synonyms and antonyms, analogous and 
associative words, indicate historical dates for the term occurrence in the language, etymological 
references and other information, so they tend to include the maximum amount of information 
about the term. Since there are about 70 lexicographic parameters, their number in each particular 
dictionary should be limited, based on the type dictionary, its target audience, etc. Every dictionary 
should be compiled based on the main principle of lexicography stated by V.P. Berkov as 
“maximum information in minimum space without infringement upon readers interests” [4, p. 4]. 

Entry of terminological dictionary usually includes synonyms, antonyms and homonyms. 
However, homographs (words that coincide in writing, but not in pronunciation) are rarely given 
those kinds of dictionary entries, since the latter are usually not terms. Terminological dictionaries 
do not contain etymological references, that is, they do not say anything about the origin of words, 
since the relevant information is contained in dictionaries of foreign words and special etymological 
dictionaries. In the abovementioned terminological learner’s dictionary, we adopted the structure of 
the dictionary entry shown in Table 1: 

 
Table 1 – Terminological learner’s dictionary entry 
 

Term Definition Usage 
Upgrade (v) improve a computer or 

another machine by using the 
most recent developments so as 
to make it more powerful or 
effective 

~ (a) 
computer/gadget/skills/policy/ 
system/package/standard/security/ 
phone; upgrade (n): software/ 

price/network ~; 
syn. improve 
ant. downgrade 
Cf. update, refurbish 

 
Ideally, the amount of information contained in dictionary entries should be approximately the 

same. A single format of dictionary entries and similar volume are the elements of the lexicographic 
culture. However, practically the volume of all dictionary entries cannot be “made” the same. The 
main factor determining the volume of the dictionary entry is the “depth” of meaning of the term 
and the number of synonyms, antonyms and frequent collocations. Number of definitions for the 
term is determined by the aims of terminological learner’s dictionary. Synonyms, antonyms and 
collocations facilitate the process of memorization of the basic term and expand the learner's 
vocabulary. When searching for the definition of the term, for example, to prepare for the exam, the 
student can use alphabetical index of the terms located at the end of the dictionary.  

The issues presented above are only the smallest part of the terminological learner’s 
dictionary compilation complexity. We outlined only some of the solutions which were practically 
realized in the manual “Terminological Practicum for IT students”.  

To sum up, any terminological leaner’s dictionary should: 
1. Be learner relevant – contain the interpretation of the terms at the level of understanding of 

the target audience (e.g. students of ICT specialities and/or non-native speakers). 
2. Be explanatory – contain interpretations of the terms. 
3. Be self-sufficient – it should not contain terms which are not interpreted in the dictionary. 
4. Have compound terms naturally ordered (no grammatical inversion). 
6. Have single format of the dictionary entry, which generally includes a brief grammatical 

characteristics (e.g. a part of speech), synonyms, antonyms and examples of word formation and 
usage. 

7. Follow the main principle of lexicography. 
References: 
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The article analyzes the current situation on bilingual education in the Xinjiang Uygur 

Autonomous Region of China. The research examines the number of problems that arise with the 
introduction of bilingual education in the region. These problems are both ethnic and cultural. The 
work focuses on the analysis of problems associated with the unbalanced policy of introducing 
bilingual education in the region where the Uyghurs and other non-Han people reside. The authors 
have come to the conclusion that the policy of bilingual education in XUAR leads to confrontation 
between the local population and the Hans, because the forced rates of bilingual education policy 
infringe upon the rights of the XUAR non-Han population. According to the authors, bilingual 
policy in national areas should not be implemented too fast taking into account local specificity. 

Key words: the Uighurs, Xinjiang, bilingual education, culture, education, PRC, the Han. 
 
The term “bilingual education” has widely spread in the world in the early 90-ies of 20th 

century. The following concepts can be presented in a simplistic way. Bilingualism is a functional 
fluency and usage of two languages; bilingual education or teaching is a goal-oriented process, 
when a student applies two languages; thus a secondary language becomes a means of educational 
process instead of being a subject of study; subjects are partially taught in a secondary language.  

Such education, implying active practice of teaching in two languages, is used mostly, for 
example, in educational institutions of the countries with several official languages. 

Before looking closely at the issue on bilingual education in Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region of China we must consider its advantages and disadvantages. Advantages of bilingual 
education are as follows: 

• a student feels comfortable in a multilingual world; 
• bilingual education is an opportunity to be educated in one of the world languages without 

losing one’s own ethnic language identity; 
• bilingual education expands the “border” of thinking and teaches art analysis; 
• bilingual programs allow a man not to be afraid of foreign language misunderstanding 

barrier and make a student more adapted to study other languages, developing a culture of speech, 
expands vocabulary; 

• study in multiple languages develops communicative abilities, memory and makes a student 
mobile, tolerant, flexible and relaxed. 

Disadvantages of bilingual education may be masked under the guise of language integration. 
A person enrolled in bilingual education programs, in fact, is forced to be assimilated losing 
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interrelations with one’s own native culture. On the one hand, there is cosmopolitanism, but on the 
other hand the language is dissipated. For proper bilingual program functioning, one of the most 
important factors is professional teaching. It should be noted that unprofessional and spontaneous 
bilingual teaching may lead to linguistic conflict that eventually may result in a national conflict. 
According to R. Trask, while bilingual education native language speakers must regard the 
secondary language as an auxiliary tool, as a language which allows to integrate into the 
international community (Trask 2007; 32). 

The article discusses the problem of “bilingual” education in Xinjiang, which is factually the 
transition way to monolingual education in the Han Chinese language that undermines the linguistic 
and cultural identity of the Uyghurs. According to experts, new “bilingual” education is a decorated 
transition way from education in Uygur language to education in Chinese. We would like to remark 
that bilingual education involves other languages in Xinjiang, in particular, Kazakh, Kyrgyz, 
Mongolian, and Tibetan. But a more focused and rigid policy of bilingual education is carried out 
towards the Uighur language. Government bodies exert a powerful pressure on the Uyghurs, in fact, 
turning the “bilingual” education into “compulsory Chinese” one.  

Summarizing facts about bilingual education in Xinjiang we can determine the tasks of the so-
called "bilingual" education:  

• Eliminating the Uighur language as a language of instruction in order to exclude it from the 
education system; 

• Forcing Uyghur students at levels ranging from preschool to university to study in a second 
language; 

• Removing Uyghur children from their cultural environment and placing them into Chinese 
language “Xinjiang classes” located in inland China in order to create conditions when the Chinese 
language dominates over the Uyghur one; 

• Demanding the ethnic groups who do not belong to the Hans to know the Chinese language; 
• Using Chinese language requirements and school mergers to force veteran Uyghur teachers 

out of the classroom; 
• Depriving the Uyghurs the opportunity to decide what language to choose for their 

children’s study; 
• Increasing social tensions between the Uyghurs, the Han Chinese and other ethnic groups in 

Xinjiang (Dwyer 2005; 34-35). 
The Chinese language policy in Xinjiang Uygur Autonomous Region is distinguished by the 

following features. Article 4 of the PRC Constitution specifies: “all ethnic groups in the People's 
Republic of China are equal. The state protects the lawful rights and interests of national minorities, 
supports and promotes the equality, unity and mutual assistance between all nationalities living in 
China. Racial discrimination and harassment are prohibited; any actions undermining the people 
unity or provoking separation are prohibited... all ethnic groups have the freedom to use and 
develop their own written and oral native languages, and to preserve or reform their own folkways 
and customs”. Loud statements about equality and unity of the Chinese ethnic groups, preservation 
of ethnic uniqueness, modernization of the Xinjiang ethnic groups, in fact, turn into intensity of 
ethnic discord, ethnic and religious discrimination.  

But, in spite of laws and official position, the Uyghur language in Xinjiang is systematically 
sinificated and socially isolated. Provided by radio Free Asia (Uyghur edition) materials testify 
these facts. In the words of one Uyghur witness: “the Uyghur perceive it as a new wave of the 
cultural revolution, when (during the cultural revolution – R.Bavdinov) the Chinese Government 
has destroyed intellectuals, and now they are in the process of destroying the language” (Uyghur 
Human Rights, 2007). Numerous facts prove the last statement. 

• long established Uyghur place names are overtaken by Chinese language names; 
• officials, whose first language is Chinese, almost never speak Uyghur, even at a rudimentary 

level, though they are directed to do so under the Regional Ethnic Autonomy Law; 
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• almost all Uyghur newspapers, magazines, TV reports and textbooks are directly translations 
of Chinese language materials; 

• Uyghur farmers use hazardous chemicals and fertilizers with Chinese language instructions 
and most medical staff practically does not understand or speak Uyghur;  

• in order to marginalize the Uyghur language “Xinjiang classes” have been established in 
twelve inland Chinese cities, where Uygur children are taught. Moreover, according to experts’ 
observation, sending children in these schools was forced in most cases; 

• the Government allocates huge sums of money to implement a bilingual education policy, 
especially in areas where the Uyghurs make up an indistinguishable majority (Kashgar, Turpan, 
Khotan); 

• “initiative” schools that involve teaching academic content only in Uyghur or Kazakh 
languages are pursued by the law, as introduction of such schools do not ‘comply’ the rights of 
national minorities; 

• any agitation of a native language is prohibited, while agitation of Chinese is welcomed and 
appreciated by the state, only promotion of bilingual education is allowed;  

• Uyghur language schools began to teach Chinese in grade three instead of the first year of 
middle school, intensive teacher training was implemented, and quotas were set for Chinese-
language majors at East Turkistan’s universities. 

What is the ground for bilingual education? After the XUAR was established in September 
30, 1955, Beijing pursued a relatively pluralistic minority policy. So, for example, a learning 
language (Uyghur or Chinese) was determined by child's parents consent. In 1984 after the Chinese 
Government aimed to achieve a greater understanding between the Han Chinese and minorities, 
Chinese education has been developed. Besides the Government took as a basis the idea of 
‘minority languages inferiority’ according to which they may not be ‘modern’ (although linguists 
agree that all languages have the ability to be modern, that is to absorb new concepts and words). 
For example, in 1995 the Secretary of the CPC Xinjiang Committee Wang Lequan justified 
bilingual education in this way: The languages of the minority nationalities have very small 
capacities and do not contain many expressions in modern science and technology, which makes 
education in these concepts impossible. This is out of step with the 21th century”. This ingrained 
belief that Chinese language is more “advanced” and more “modern” than minority languages also 
pervades government thinking on “bilingual” education. Officials often speak of the need to “raise 
the ‘quality’ of minority students” using “bilingual” education, so that minorities can begin to 
receive the benefits of a “modern education”. This Chinese-centered understanding of language 
leads to many of the problems with the PRC’s “bilingual” education push. The policy began to gain 
serious momentum after a 1992 “Work Conference on Ethnic Language and Writing” named 
“bilingualism” as the only way to raise the educational level of minority people.  

“Bilingual” education in the PRC is the latest and most extreme example, amounting to 
compulsory Chinese language education. 

Students in “bilingual” middle school classes numbered 2,629 in 1999. In 2004, there were 
35,948 students and by 2005 the number had increased to 145,000. According to eyewitnesses, at 
first, these schools used both Uyghur and Chinese for instruction. More recently Uyghur has been 
severely restricted at what are ostensibly “bilingual” schools. Effective tools for implementation of 
bilingual education are “Xinjiang classes”. XUAR Party Secretary, Wang Lequan, confirmed that 
“political thought training”, not academic preparation, was the chief goal of these “Xinjiang 
classes”. Officials view training in Chinese as a way to “deepen national feelings” and “strengthen 
correct political attitudes” as part of a “long term important strategic policy decision… to protect 
the unity of the motherland and safeguard the nation’s long and peaceful order”. 

“Xinjiang class” is a group of Uygur students formed in Xinjiang and sent for study into 
inland China. The “Xinjiang class” method of instruction, in which minority students are taught 
almost exclusively in Chinese, has become a model for classes in XUAR as opportunities for 
Uyghur language education are forced out of existence at all levels from university to preschool. In 
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other words, the non-Hans must be assimilated in the system of education. By 2006, “Xinjiang 
classes” had been expanded from 12 to 26 Chinese cities and had a total enrollment of over ten 
thousand students. All “modern” subjects, like Mathematics and Physics were taught in Chinese; 
the rest in Uyghur. Children from one “Xinjiang class” in Qingdao were forbidden to communicate 
in Uyghur, even when visited by an officially approved ethnic Uyghur journalist. 

In recent years, the Chinese Government has boosted measures for full-scale establishment of 
“bilingual” schools. A document released by the Regional Bureau of Education in Khotan, where 
more than 90% of the population is Uyghur, announced that all classes under its jurisdiction would 
be taught in Chinese within five years. In Artush, a city in which 80% of the population is Uyghur, 
all classes will be taught in Chinese by 2012. In 2005, the “bilingual” education push was expanded 
into East Turkistan’s preschools. “Bilingual” education in preschools has been supported through 
heavy government investment as well as there was a wide-ranging propaganda of Han preschools. 
The People’s Republic of China has pursued assimilationist policies aimed at removing Uyghur as a 
language of instruction implementing a monolingual Chinese language education system. In this 
case, under the Chinese language push, Uyghur language teachers must pass a standardized Chinese 
proficiency test in order to continue teaching.  

In accordance with the Chinese Government’s plans all Uyghur preschool children will be 
taught in Chinese by 2012, all primary school children will be taught in Chinese by 2015 and by 
2020 all levels of pre-school and school education will be covered. During the period of 2012-2020 
the Government sets the aim that more than 2 600 000 people will be graduated in the Chinese 
language. These guidelines were approved and adopted by the 5th national meeting on sustainable 
development of Xinjiang, which was held in the city of Urumqi on May 2013, the guidelines were 
published on the website of the Ministry of Education of China.  

Secretary of the party Committee of Xinjiang Uygur Autonomous region of PRC Reng 
Zhongshan stressed the importance of bilingual education for sustainable development, stability and 
peaceful coexistence of all ethnic groups of Xinjiang. According to the Secretary of the party 
Committee, bilingual education should cover all levels of education as soon as possible and 
religious activities in Xinjiang should be controlled over. On July 2013 the Chinese Government 
issued Regional Ethnic Guidelines on bilingual education for further promotion of bilingual 
education in Xinjiang. The guide established the principles of bilingual education and highlighted 
importance and necessity of bilingual education among ethnic minorities for the sustainable 
development of China.  

What are the consequences of "bilingual" education in Xinjiang? Based on the above 
mentioned pros and cons of bilingual education, we can say there are negative aspects in 
functioning of bilingual education in Xinjiang. The analysis of language policy in Xinjiang causes 
concern on urgent ethnic issues. Problems of bilingual education lie in the China's policy in respect 
of ethnic groups, and, in broader sense, the rights of national minorities to receive education in their 
native language and prevention of all forms of discrimination against non-titular nation as well. 
Bilingual education in Xinjiang has many deviations that are explicitly or covertly aimed at 
assimilation policy of non-Han population. Numerous facts of bilingual education rules violation in 
daily life of the Uyghurs in Xinjiang. The following facts testify that bilingual education in Xinjiang 
becomes monolingual. These facts are oral in nature (information, witnesses, residents of Xinjiang), 
due to the inaccessibility of the material on bilingual education. 

• public institutions signs are often written only in Chinese or have a range of spelling 
variants: a) there are capital letters in Chinese at the top and small letters in Uyghur below , which 
visually produces the impression of the sign written only in Chinese; b) signs are written in Uyghur 
only in larger places (mainly in cities), as for villages they often are written only in Chinese; 

• place identification signs are in Chinese, the names of the major cities firstly in Chinese, 
then in Uyghur; 
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• Government bodies prefer signs and markings only in Chinese, according to some witnesses, 
signs in Uyghur must be “redeemed” (i.e., a certain amount must be paid to the state budget for 
using Uyghur in signage, etc.); 

• announcements at train stations and terminals are exclusively in Chinese; 
• public institution personnel (in ticket offices, at stations etc) often speak only Chinese; 
• Chinese is promoted in television special Uyghur channels broadcasting in Xinjiang (for 

example, XJTV-2). So, performers wearing the Uygur national costumes play folk songs in 
Chinese, on Uyghur holidays (Nowruz and others), children cite poems in Chinese. Even the 
greatest Uyghur musical masterpiece – “Twelve Mukams” are sung in Chinese language! 

• students and teachers must prefer to speak Chinese in their spare time, as this language is a 
part in strengthening the unity of the ethnic groups of China (those who break the rule, are subject 
to “warning and condemnation”, and eventually they are dismissed or excluded from school); 

• they attempt to conduct the Friday sermons in Chinese in mosques, with a party discourse! 
(it is difficult to verify this information, but such a situation is quite possible). 

The above mentioned facts indicate unbalanced language policy in Xinjiang. On the one hand 
“bilingual” education system is forced and invested by the Government; on the other hand the 
Uyghurs stand up against assimilation policies of PRC. The Chinese Party leaders strive to change 
the education system as soon as possible. The situation has led to protests in some regions of the 
country, especially in Xinjiang and Tibet. By the end of the 90's and early 2000's the language of 
instruction in secondary schools was Chinese in most of Autonomous Regions. Besides national 
minorities have no opportunities for higher education in their native languages which has brought 
on the articles openly criticizing the language policy of the authorities in the field of education 
(Klinowsky 2012; 147). After minority languages and their literatures have been excluded in 2002 
the most prestigious University in the region (i.e. Xinjiang University) was transferred entirely into 
the Chinese language thereby the Uyghur language was finally removed. The process of “bilingual” 
education implementation is sinified by the Chinese Government for developing so-called “Western 
region” (it is easy to guess that Tibet and East Turkestan are the main points of assimilation policies 
of PRC), which allows the state to artificially create dominance of the Han Chinese over national 
minorities in Xinjiang. Thereby ideal conditions for “bilingual” policy are created in all 
Autonomous Regions of China. The consequences of the language policy can lead to disastrous 
results. Xinjiang Uygur Autonomous region of PRC (or historically East Turkestan) is one of the 
rebellious provinces of the country. Autochthonous population of East Turkistan are the Uyghur 
Muslims. Throughout the history of the Uyghurs, and especially after the conquest of Eastern 
Turkestan in the second half of 18th century by Chinese occupiers, there was an active resistance of 
the local non-Han population against the invaders. “Bilingual” education in Xinjiang is another link 
in the chain of discrimination methods of the local population. Social protest against bilingual 
education can distress the Uyghurs of Xinjiang on the background of political, economic, and social 
upheavals in the region. 
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The article analyzes and describes Geert Hofstede’s cultural dimensions. There are: power 
distance index (high versus low), individualism versus collectivism, masculinity versus femininity, 
uncertainty avoidance index (high versus low), pragmatic versus normative, indulgence versus 
restraint. It goes without saying that cultural differences can act as a barrier to communication, and 
that it could affect ability to build connections and motivate people. Cross-cultural 
misunderstanding happens when people from different cultures communicate or interact with one 
another. People from one culture act according to their norms and values, but the other does not 
understand the message the way it was conveyed and might interpret differently due to the cultural 
differences. Cultural misunderstanding also occurs when a word, gestures or social context have 
different meanings in different cultures.So, Hofstede's dimensions of culture can help us to 
understand how to work effectively with people from a range of cultural and geographic 
backgrounds. The cultural dimensions represent independent preferences for one state of affairs 
over another that distinguish countries (rather than individuals) from each other. Hofstede's six-
dimensions model allows international comparison between cultures, also called comparative 
research. Furthermore based on Hofstede’s cultural dimensions there was conducted an survey 
among students of Mobility Direct programme from Kazakhstan who studied in Poland.  

Key words: Hofstede’s dimensions, “collectivism”, “individualism”, “small power 
distance”, communication 

 
Even when we are thoroughly aware of all the barriers to effective cross-cultural 

communication and make use of available aids and tools to assist us in communicating with people 
from cultural and linguistic backgrounds different to our own, misunderstandings will occur. 
Misunderstandings occur in all communication, even between people from the same cultural and 
linguistic background. We cannot expect to get it right all of the time [1]. 

A cultural misunderstanding occurs when something--a word, gesture, object, social context, 
almost anything you can think of has different meanings in two cultures. Sometimes the 
misunderstandings get resolved, sometimes they lead nowhere, and sometimes they can escalate to 
anything from love to war [2]. 

So, in order to be able to have respectful cross-cultural relations, we have to be aware of these 
cultural differences that is why a Dutch social psychologist Dr Geert Hofstede published his cultural 
dimensions model at the end of the 1970s, based on a decade of research. Since then, it has become 
an internationally recognized standard for understanding cultural differences. 

Culture has been defined in many ways; this Hofstede’s shorthand definition is: "Culture is 
the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of 
people from others". It is always a collective phenomenon, but it can be connected to different 
collectives. Within each collective there is a variety of individuals. If characteristics of individuals 
are imagined as varying according to some bell curve; the variation between cultures is the shift of 
the bell curve when one moves from one society to the other. Most commonly the term culture is 
used for tribes or ethnic groups (in anthropology), for nations (in political science, sociology and 
management), and for organizations (in sociology and management). A relatively unexplored field 
is the culture of occupations (for instance, of engineers versus accountants, or of academics from 
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different disciplines). The term can also be applied to the genders, to generations, or to social 
classes [3]. 

Geert Hofstede is the most well-known name in the field of cross-cultural psychology and 
business. He started in 1979 with 40 countries and in 1980 published his landmark study of work-
related values of employees in 50 countries and three world regions. The database for this 
unprecedented research study comprised of questionnaires completed by 100,000 employees of 
IBM, a large multinational corporation. Based on factor analysis of the data, Hofstede extracted 
four dimensions on which the different countries/ cultures varied. The validity of these four 
dimensions was tested using a variety of constructs and theories in social sciences. Hofstede labeled 
these four dimensions as “Power Distance,” “Uncertainty Avoidance,” “Individualism versus 
Collectivism” and “Masculinity versus Femininity” respectively. He defined these four dimensions 
as follows: 

• Power Distance: 
The extent to which the less powerful members of institutions and organizations accept that 

power is distributed unequally. 
• Uncertainty Avoidance: 
The extent to which people feel threatened by ambiguous situations, and have created beliefs 

and institutions that try to avoid in such situations. 
• Individualism versus Collectivism: 
A situation in which people are supposed to look after themselves and their immediate family 

only (Individualism). A situation in which people belong to in-group or collectivities, which are 
supposed to look after them, in exchange for loyalty (Collectivism). 

• Masculinity versus Femininity: 
A situation in which the dominant values of society are success, money, and things 

(Masculinity). A situation in which the dominant values of a society are caring for others and 
quality of life (Femininity). 

Hofstede and Bond (1984) discuss the basic anthropological and societal issues to which the 
above four dimensions relate. These authors suggest that the power distance dimension is related to 
social inequality and the amount of authority of one person over others. The uncertainty avoidance 
dimension is considered related to the way a society deals with conflicts and aggressions and as the 
last resort with life and death. The third dimension, individualism versus collectivism, is portrayed 
as being related to the individual’s dependence on the group; his or her self-concept as ‘I’ or ‘We’. 
Lastly, the fourth dimension, masculinity versus femininity, is portrayed as being related to the 
choice of social sex roles and its effects on people’s self-concepts. 

Hofstede subsequently added a fifth cultural dimension, which he called “Confucian 
Dynamism” (referred in the literature also as “Long Term versus Short Term Orientation”). This 
fifth dimension was added because none of the original four cultural dimensions was related to 
national economic growth as demonstrated in case of several East Asian countries. A second cross-
cultural value measurement project called “Chinese Values Survey (CVS)” was undertaken to 
identify values more typical to Asian cultures. CVS comprised of a 40-item questionnaire (Bond 
and the Chinese Cultural Connection 1987) on typical Chinese values and was administered in 22 
countries, 20 of which overlapped with IBM study. 

A comparison of the values identified in the two surveys, on IBM and CVS provided some 
very useful insights. The results of each of the two surveys exhibited four cultural dimensions but 
only three of them were similar: “Power Distance,” “Individualism versus Collectivism,” and 
“Masculinity versus Femininity.” The cultural dimensions of “Uncertainty Avoidance” found in the 
IBM study was missing in CVS and instead the fourth dimension found in CVS study comprised of 
unique items associated with the thinking and philosophy of Confucius. Thus, this dimension was 
labeled as “Confucian Dynamism.” Further, the Confucian values included in this dimension were 
both future or long-term oriented as well as present and past or short-term oriented. Therefore, this 
fifth dimension is also referred in the literature as long versus short term orientation. 
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Hofstede and Bond (1988) characterize the three dimensions common to both IBM and CVS 
studies as “Expected Social Behaviors.” The “Power Distance” dimension captures behaviors 
toward juniors or seniors; the “Individualism versus Collectivism” dimension captures behavior 
toward the group and the “Masculinity versus Femininity” dimension captures behavior as a 
function of one’s social sex roles. The dimension unique to the IBM study, “Uncertainty 
Avoidance”, is portrayed as search for “truth,” a typical Western value, whereas the dimension 
unique to the CVS study (Confucian Dynamism) is portrayed as the search for “virtue,” a typical 
Eastern value (Hofstede & Bond,1988). The contrast of Eastern versus Western cultural values is 
very powerfully summed up by Hofstede and Bond (1988), where Confucius was a teacher of 
practical ethics, without any religious content. He dealt with Virtue but left the question of Truth 
open. An overall examination of the cultural average scores and rankings of the various countries 
included in the IBM and CVS studies suggests that broadly speaking the Western countries tend to 
be low on power distance, low on uncertainty avoidance, high on individualism, mixed on 
masculinity – femininity and are short-term oriented. In comparison, Eastern countries tend to be 
high on power distance, high on uncertainty avoidance, high on collectivism, mixed on masculinity 
– femininity, and are long-term oriented [4]. 

 In the 2000s, research by Bulgarian scholar Michael Minkov using data from the World 
Values Survey (Minkov, 2007) allowed a new calculation of the fifth, and the addition of a sixth 
dimension [5]. 

In 2015 there was a group of students who went to study in Poland. As international students 
from Kazakhstan Central Asia it was interesting to know how students see and perceive Polish 
culture. We based our survey on Hofstede’s cultural dimensions by focusing on Polish traditions 
and national holydays, public transport and education.  

 The survey revealed that Polish people like festivals and holydays. They like to go out on 
streets, meet with friends, watch parade, or concert.. During such festivals Polish are so cheerful 
and happy compare to work days. Here we can see one of Hofstede’s dimensions called 
“collectivism” and “individualism” because some polish celebrate with group of friends and family 
and others prefer to be separated and be alone. “Collectivism” can be showed during Christmas 
time, because it is a time when family gather together. It represents close ties. There was mentioned 
two dimensions at the same time because according to research of the individualism score it shows 
that Poland is like not totally individualistic but also it has collectivism as well. Poland is a special 
country because it is in the middle of Europe, so there always will be the impact from eastern and 
western parts.  

Second issue about Polish at public transport was based both on grounded theory and 
Hofstede’s cultural dimension . There were defined two main open codes “respect” and 
“communication”. By “respect” author means when someone accidently touches somebody he or 
she immediately apologizes. But unfortunately not all younger generation give a seat to old women 
or men. The same can be noticed in other countries as well. This behaviour can be identified as 
“small power distance” dimension because maybe nowadays youth consider themselves as equal. 
Moreover it can be also depend on upbringing way in the family.  

The survey showed that in Poland teacher focus on each student’s individual capacity. Polish 
teachers try to teach the way how to express individual potential. It shows “weak uncertainty 
distance” that different equal interesting or everyone can be right. Besides this dimension can be 
identified in expressing opinion. In Poland people can express their point of view freely, by 
respecting each other, by listening very carefully.  

The survey does not indicate all cultural dimensions, that is why there will be conducted 
further research. It can be concluded that Hofstede’s cultural dimensions is valuable for 
understanding other culture.  
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In the article the linguistic receptions of influence of printed MASS-MEDIA are considered 

on an audience, on facilities of perception of speech at neuron level on the example of heading in 
the domestic press. In the article the receptions of creation " of the attracting" heading of reasons 
will be considered to the modern press, at the level of psycholinguistics and neurolinguistics, that 
became derivative scientific directions of process of integration. Also marked that linguistics it is 
impossible to study in tearing away from psychology, neurophysiology sociology, biology and 
other sciences, relating to the origin, functioning, generating, influence of speech and language. 
Stereotype phrases, turns of phrase and cliché, saying and proverbs, aphorisms, are formed in 
consciousness of man. What more often hears them, a man sees or uses, the weather connections are 
quicker and more durable created interword, used in the turn of phrase. The examples considered in 
this article prove that strengthening of interdisciplinary connections it is allowed MASS-MEDIA 
purposefully to use methods of influence at the level of psycholinguistics and neurolinguistics, that 
assists general steady development of journalism as industry of scientific knowledge. 

Key words: integrative linguistics, heading, article, instruments of influence, stereotypic 
phrases. 

  
Наиболее характерной чертой научных исследований на современном этапе является 

интеграция дисциплин в области человекознания, развитие междисциплинарных связей [1, с. 
49]. Согласно данной тенденции формируется и научная парадигма в журналистике - на 
основе исследований в смежных научных областях: лингвистики, филологии, социологии, 
психологии и т.д. Глобализация информационного пространства требует постоянного 
изучения инструментов влияния, (которые включают лингвистическую, психологическую, 
суггестивную и другие составляющие) и функций СМИ на современном этапе.  

В свою очередь лингвистику невозможно изучать в отрыве от психологии, 
нейрофизиологии, социологии, биологии и других наук, имеющих отношение к 
происхождению, функционированию, генерированию, влиянию речи и языка. А. Е. 
Кибриком выразил эту мысль в виде постулата: «Всё, что имеет отношение к существованию 
и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики» [2, с. 28]. 

 Учитывая все вышесказанное, в этой статье будут рассмотрены приемы создания 
«привлекающих» заголовков статей современной прессе, на уровне психолингвистики и 
нейролингвистики, которые стали производными научными направлениями процесса 
интеграции.  

mailto:aylana08@mail.ru
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Текст, созданный журналистом – это не только его прямое содержание, но и 
определенный скрытый посыл, который побуждает аудиторию к определенным действиям, 
провоцирует эмоционально-психологическую реакцию.  

 В целом деятельность СМИ направлена на три уровня принятия решений аудиторией:  
- стратегический – большие цели в долгосрочной перспективе 
- тактический – ближайшие цели и задачи  
- оперативный – сиюминутный [3, с. 238] 
 Для того, что бы повлиять на решения аудитории на стратегическом уровне СМИ 

используют долгосрочное планирование, определяют список тем, которые будут освещаться 
в определенный период, продумывают язык и стиль публикаций, использование ключевых 
слов, приемы лингвистического манипулирования. Иными словами разрабатывают 
стратегию влияния, для того, что бы в конечном итоге аудитория приобрела определенные 
убеждения, ценности, представления и сделала выбор. Работа на этом уровне реализуется 
исходя из общей политики издания. Например, если это общественно-политическое издание, 
то журналисты посредством публикаций в течении нескольких месяцев или лет, оказывают 
влияние на целевую аудиторию формируя её политические взгляды.  

На тактическом уровне работает непосредственно сам материал, текст, статья. Задача 
журналиста внушить определенные идеи и повлиять на решения и действия аудитории 
реализуется в рамках одной публикации.  

 Инструментом влияния журналиста на оперативном уровне принятия решения 
читателем является заголовок. Сегодняшняя пресса вне зависимости от жанровой 
направленности, в борьбе за рейтинг и продажи старается сделать заголовок как можно более 
ярким, привлекающим внимание, для того чтобы побудить читателя остановить свои выбор 
именно на этом издании. Заголовок - это крючок, на который «клюет» аудитория.  

 С точки зрения психолингвистики существуют несколько приемов создания 
«привлекающих» заголовков. Одним из часто используемых методов в журналистской 
практике является «разрыв шаблона». Человеческая речь наполнена стереотипными фразами, 
устойчивыми выражениями и речевыми оборотами, клише и штампами. Собственно 
стереотипизация присуще человеку как механизм выживания, двигатель процессов 
эволюции. Именно стареотипизация является ключевым механизмом когнитивных функций 
мозга. С развитием коммуникационных технологий появилось множество языковых 
шаблонов пришедших из киноиндустрии, книг и СМИ, которые прочно утвердились в 
лексике современной аудитории. При использовании техники «разрыв шаблона» 
журналисты частично перефразируют подобные устойчивые выражения, тем самым 
разрушая привычное восприятие стереотипа. Например: «Неизлечимо…здоров»[4] - 
заголовок статьи в газете «Время» - перифраз устойчивого выражения «неизлечимо болен». 
«Отрицательный вопрос»[5, с. 14] - альтернатива выражению «отрицательный ответ»; 
«Гвоздь в конце тоннеля»[6, с. 15] - замена слова «свет» на слово «гвоздь» в структуре 
известной метафоры – примеры из российской газеты «КоммерсантЪ». «Где драки 
зимуют»[7, с.24], вместо фразеологизма «Где раки зимуют»; «Сходить с шума»[8, с. 42] - 
замена слова «ум» на «шум» - журнал «Эсквайр» Казахстан.  

Принцип, на котором построен метод «разрыв шаблона» наглядно объясняется с точки 
зрения нейрофизиологии. Минимальный носитель информации в структуре головного мозга 
это – нейрон. Рядом исследователей доказано (В.С.Рамачандран, Н.Дойдж, С.Амонд), что 
каждый нейрон отвечает за определенную узкую функцию, например за распознавание 
конкретного лица, за выполнение конкретного действия, за определение конкретного звука и 
т.д. По аналогии работают и нейроны, отвечающие за понимание речи – за каждым нейроном 
закреплено отдельное конкретное слово. Как взаимодействуют нейроны между собой? В 
результате накопления человеком опыта, нейроны формируют связи между собой – 
синоптические связи. И чем чаще человек проживает какой-то конкретный опыт, ощущения, 
ситуацию тем сильнее и быстрее формируются эти связи. Еще сто лет назад психолог Ульям 
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Джеймс предположил, что в нашем мозге существуют последовательности действий. В 
соответствующих условиях эти последовательности могут вызывать изменения в мозге, 
повышающие вероятность их повторного свершения [9]. В 1949 году канадский 
нейропсихолог Дональд Хебб перевел это предположение Джеймса на язык 
нейрофизиологии, доказав, что синоптические связи действительно могут упрочняться при 
учащении одного и того же опыта.  

 Следовательно, по аналогии в сознании человека формируются стереотипные фразы, 
речевые обороты и клише, поговорки и пословицы, афоризмы. Чем чаще их слышит, видит 
или использует человек, тем быстрее и прочнее создаются синоптические связи межу 
словами, используемыми в речевом обороте.  

Такой принцип работы нейронов, отвечающих за речь, объясняет механизм действия 
техники «разрыв шаблона». Когда в заголовке перефразируют устойчивые выражения, 
читатель впадает в кратковременный транс (3-4 сек.) потому, что с одной стороны часть 
нейронов, отвечающих за слова, использованные в заголовке, активизируются, но у них нет 
связей с другими замененными словами. Т.е., происходит замыкание в нейронной цепочке, и 
невозможность осмыслить прочитанное сознательно, открывает доступ к бессознательному, 
что и является состоянием транса. После возвращения на сознательный уровень мышления 
человек испытывает чувство замешательства, недоумения – симптомы после 
кратковременного транса, которые являются некомфортными для него. Желание избавиться 
от этих ощущений (что сам для себя человек интерпретирует как интерес, любопытство или 
уязвленное самолюбием, когда он недоволен тем, что не в состоянии понять чего-то) 
побуждает его прочитать статью что бы разобраться в предмете, вызвавшем такую 
непроизвольную реакцию с его стороны.  

Помимо перефразирования целых выражений, еще одним вариантом техники «разрыв 
шаблона» является образование новых слов журналистами. Например: «Госзакупорки»[10], 
«Клиника не бомжеубежище»[11] - заголовки в газете «Время». Или заголовок в журнале 
«Алау Казахстан» - «Кладнокровыные люди»[12, с. 50]. Принцип действия тот же – в первом 
примере между словами «государственные» и «закупки» сформирована нейронная связь, для 
образования слова «госзакупки». В заголовке вместо «закупки» подставили слово 
«закупорки», что создает замыкание нейронной связи. По такой же схеме построены 
остальные заголовки. Примечательно, что этот метод работает только со сложными словами, 
имеющими два корня в составе, поскольку это дает возможность заменить один из корней, 
но при этом оставить другой, чтобы сознание читателя распознало слово, активировав 
нужные нейроны.  

Следующий метод воздействия на оперативный уровень принятия решений при 
создании заголовков называется «дезориентация». Намеренное нарушение синтаксиса, 
пунктуации, логической связи с помощью использования паронимов, синонимов, антонимов, 
гиперонимов, гипонимов, перечисления в одном ряду логически несвязанных между собой 
слов – все это возможные варианты, используемые в дезориентации. Задача этой техники, 
как и в предыдущем случае, запутать читателя, ввести его в состояние транса, что бы 
желание разобраться и понять суть высказывания, подтолкнуло его прочесть статью. Чаще 
всего, для создания дезориентации, СМИ используют противоположные по значению слова – 
антонимы, в одном предложении. Примеры простой дезориентации заголовки статей в 
журнале «Алау Казахстан» - «Объединиться, чтобы размежеваться» [13, с. 8], «Невозможная 
возможность»[14, с. 22]. В данных заголовках одно понятие объясняется другим, 
противоположным по значению. Если подробно разобрать пример «Невозможная 
возможность» - с точки зрения синтаксиса схема простая – прилагательное «невозможная» 
указывает на качество существительного «возможность». Но с точки зрения референтной 
функции слова – его прямого значения слова «возможность» и «невозможная» 
взаимоисключают друг друга. В этом случае замыкание нейронных связей, происходит 
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потому, что в повседневной лексике человек не употребляет эти слова совместно, поскольку 
для сознательной логики такие выражения не имеют смыслового содержания.  

Более сложный вариант противопоставления понятий – «Все устроены одинаково, а 
устраиваются по-разному»[15] - заголовок в газете «Время». Дезориентирующий эффект 
возникает за счет использования паронимов «устроены» и «устраиваются», и антонимов 
«одинаково», «по-разному».  

 Еще один способ создания дезориентации нарушение логических связей. «Трое на 
бюллетене, четверо в отпуске, или хотели как лучше…»[16] - заголовок статьи в газете 
«Караван». В этом предложении использовано сразу несколько приемов нарушения логики и 
введения в замешательство:  

- перечисление через запятую и обобщение неоднородных понятий не связанных между 
собой логическим или лексическим способом: «на бюллетене», «в отпуске»;  

- употребление собирательных числительных, без указания определенного субъекта 
действия: «трое», «четверо»;  

- неопределенный глагол «хотели», так же не указывающий на конкретные 
действующие лица;  

- нарушение пунктуации: без знаков препинания слово «Хотели» употреблено с 
большой буквы в середине предложения. 

 Все это не дает читателю никакого представления о теме статьи, поскольку все слова 
неконкретны или обобщены. Но при этом данное предложение создает широкий 
ассоциативный ряд на нейронном уровне. Как отмечали многие авторы (Дизе, 1962; Нобль, 
1952; и др.) слово рождает не только указание на определенный предмет, но и неизбежно 
приводит к всплыванию ряда дополнительных связей, включающих в свой состав элементы 
близких с ним слов по наглядной ситуации, по прежнему опыту и т.д.[17, с. 40].  

Соответственно, чем более неконкретны слова, тем более обширными могут быть 
ассоциации связанные с ними. Это означает, что единовременно происходит активация 
большого количества нейронов отвечающих как за сами слова «бюллетень», «отпуск», 
«трое», «четверо», «хотели», «лучше», так и за множество ассоциаций возникших с ними. Но 
невозможность связать их друг с другом, из-за отсутствия прочных синоптических связей 
между ними, опять же приводит к замешательству трансу и дезориентации.  

Самым эффективным вариантом воздействия на читателя при создании заголовков 
является интеграция сразу нескольких техник в одном предложении. Например, заголовок 
статьи в газете «Время» - «Думать раньше поздно не бывает»[18]. Здесь совмещены оба 
приема: «разрыв шаблона» и дезориентация. Причем перефразированы сразу два устойчивых 
выражения: «думать раньше надо было» и «никогда не поздно». Логически не сразу понятно, 
что это перифраз именно данных выражений, поэтому нейронная цепь «думать раньше надо 
было» начинает активизироваться, но обрывается на половине. В то же время начинается 
активность цепи «никогда не поздно», но и этот процесс остается незавершенным. Это 
наглядный пример разрыва шаблона. Элементы техники дезориентации проявляются в 
применении антонимов «раньше» и «поздно». В результате противопоставления этих 
понятий составить цельную фразу, как на логическом сознательном уровне, так и на 
нейронном не представляется возможным, что усиливает эффект разрыва шаблона.  

Целью данного исследование было выявление основных инструментов интегративной 
лингвистики применяемых СМИ для воздействия на аудиторию на оперативном уровне 
принятия решений. В ходе исследования были рассмотрены заголовки в казахстанских и 
российских печатных изданиях и определены следующие методы привлечения внимания 
аудитории: 

- разрыв шаблона – перефразирование устойчивых выражений; 
- дезориентация, в частности противопоставление антонимов. 

http://www.caravan.kz/article/92272
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Общей чертой для этих инструментов влияния является воздействие на 
бессознательное читателя, путем вождения в состояние транса. Оба метода направлены на 
нейронный уровень восприятия речи.  

Примеры, рассмотренные в данном исследовании, доказывают, что укрепление 
междисциплинарных связей позволяют СМИ целенаправленно использовать методы влияния 
на уровне психолингвистики и нейролингивистики, что способствует общему устойчивому 
развитию журналистики как отрасли научного знания. 
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Тілдік тұлғаны сөзі арқылы сәйкестендіру плагиат, анонимді, псевдонимді шығармалар 

жағдайындағы мәтін атрибуциясы, сондай-ақ заңгерлік-криминалистика саласында сөзі 
арқылы белгісіз тұлғаға байланысты болжам жасау сияқты көптеген мәселелер шешімінде 
маңыздылыққа ие болып отыр. 

Ауызша және жазбаша сөзі арқылы тілдік тұлғаның сәйкестілігін жүзеге асыру 
тұрғысындағы ғылыми зерттеулердің қайнар көзі туралы мынандай пікір білдірілген: «Өткен 
ғасырдың 80-жылдарында отандық лингвистика, Ю.Н. Караулов және оның ізбасарларының 
айтарлықтай дәрежеде күш салуымен адам және тіл қатынасын талдауда жаңа 
прагматикалық бағытты ашты. Адамның тілдік (сөзі, сөйлеу) әрекетін зерттеудің кең 
ауқымдарын ашатын «әр мәтіннің сыртында тілдік тұлға тұрады / за каждым текстом стоит 
языковая личность» деген ұран прагмалингвистиканың жалауы етілді, ал оның іргетасы В. 
Гумбольдт, жас грамматистер, Бодуэн де Куртене және Л. В. Щерба еңбектерінде салынды» 
[1, 5]. 

Ауызша және жазбаша сөзі арқылы тілдік тұлғаның сәйкестілігін жүзеге асыру 
тұрғысындағы ғылыми зерттеулер, жоғарыда көрсетілгендей, «адам және тіл қатынасын 
талдаудағы жаңа прагматикалық бағыт» аспектісінде қарастырылуымен бірге, тарихи 
тұрғыдан алғашқыда филологиялық пәнде – текстологияда көркем мәтінге авторлықты 
анықтау –мәтін атрибуциясы барысында жазбаша мәтінді зерттеуде, және криминалистік 
сипаттағы анонимді мәтіндердің авторын немесе оны орындаушыны, немесе жазбаша 
мәтіннің жасырын авторын анықтауда аса маңызды болғанын аңғарамыз. Өйткені ғалым 
Ю.Н. Караулов талдаған тілдік тұлғаның деңгейлік моделі, В.А. Маслова еңбегінде 
көрсетілген тілдік тұлға мазмұнына енетін компоненттер өзіндік психикаға, санаға ие тұлға 
тарапынан өңделіп, сол тілдік тұлғаға тән индивидуалдық ерекшеліктер жиынтығын түзеді 
және олар, өз кезегінде, ауызша және жазбаша сөйлеуде қолданысқа түсуі барысында сол 
тұлғаны сәйкестендіруге қызмет ете алады деп ойлаймыз. 

Адамның тілдік санасында құрылымданатын дүниетанымдық, рухани құндылықтар 
негізіндегі түсініктері, пайымы, білім деңгейі тұрғысынан ерекшеленетін индивидуум 
ретіндегі сипаты оның ауызша сөзінде (сөйлеуінде) және жазбаша тілінде көрініс беріп, оны 
тілдік тұлға тұрғысынан тануға қызмет етеді. Ал тілдік тұлғаны «өзіндік мінез, мүдде, 
қағидалары мен қалауы бар индивидуум» ретінде оның өз сөзі арқылы сәйкестендіруді 
қарастыру атрибуция мәселелерінің шешіміне қызмет етеді. 

Жалпы тұлғаны сәйкестендірудің көп бағытта жүргізілетіні белгілі болып отыр. 
Тұлғаның «жеке адамның нақты бір Этноспен, Тілмен, Мәдениетпен, мемлекетпен, кәсіппен 
және т.б. өзін теңдестіруі» тұрғысындағы сәйкестілігінен бөлек, Э. У. Бабаева келесі 
сәйкестіліктер туралы жазады: «Тұлға сәйкестілігі көптеген белгілер бойынша жүргізіледі. 
Ол белгілерді негізінен, екі топқа бөлуге болады: 1) адамның биологиялық объект ретінде 
танылуына орай белгілері (папиллярлы сызықтарының өрнектері, антропологиялық 
сипаттары, қан, сілекей құрамы және т.б.); 2) адамның оқу, үйрену үдерістері барысында 
иеленген икем, әдет және дағды белгілері (ауызша және жазбаша сөзі, жазуы және т.с.с.)» [2, 
76].  

Зерттеуші тарапынан көрсетілген бұл белгілердің ішінде «адамның оқу, үйрену 
үдерістері барысында иеленген икем, әдет және дағды белгілері», нақты айтқанда, ауызша 
және жазбаша сөзі бойынша жазудағы, сөйлеудегі әдет, дағдылары белгілері бойынша тілдік 
тұлғаны сәйкестендіру анонимді немесе псевдонимді мәтін авторын анықтау, я бірнеше 
авторлар арасында анықталған мәтінге авторлық дауы туындаған жағдайда шынайы авторды 
анықтау міндетін алға қоятын лингвистер мен әдебиеттанушылар үшін маңызды болып 
табылады.  
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 Мәтін авторын анықтаумен байланысты автортанымдық сараптаманың я 
атрибуцияның екі түрлі ұстанымы Г.Г. Матвеева [3], сондай-ақ М. А. Грачев еңбектерінде [4] 
көрсетіледі: 1) авторы даулы шығарма мен авторы белгілі түпнұсқаға салыстырмалы талдау 
жасау тұрғысындағы сәйкестендіру (идентификация); 2) авторы белгісіз шығарманың авторы 
тұрғысында болжам жасау (диагностирование). Сондай-ақ, мәтіндерге салыстырмалы талдау 
жасауда стилистикалық белгілердің мөлшері мен құрамы сияқты талдау бірліктерінің 
маңыздылығы көрсетіледі [4, 85]. Мұнда сәйкестендіру үдерісінің тек даулы шығарма мен 
дұрыс нұсқалар арасындағы салыстырмалы талдауында ғана емес, авторы белгісіз 
шығарманың авторы тұрғысында болжам жасауға бағытталатын екінші жағдайда да 
маңызды екенін айтуға болады. Себебі авторы белгісіз мәтін немесе сөз арқылы тілдік 
тұлғаға болжам жасау сәйкестендіру үдерісінсіз мүмкін емес. Бұл мәселені айқын түсінуде 
мына пікір маңызды: «Адамды фонетикалық ерекшеліктері бойынша (мәселен, 
әзірбайжандық сөзінде «да-а-а» түрінде созылыңқы айтылса, украиндық [г] фрикативті 
қолданады), сондай-ақ лексикалық ерекшеліктері бойынша (мысалы, ғалымдардың 
лексикасында следовательно, по всей вероятности, можно сделать вывод түріндегі 
қыстырма сөздер, өзіне тән штамптар жиі қолданылады), өзіне тән морфологиялық белгілері 
бойынша (мысалы, Нижегород облысында «Сколько время?» - «Без десять восемь» түріндегі 
әдеттегі қателіктері бар фразаны жиі есітуге болады) сәйкестендіруге болады» [4, 86].  

 Атрибуция үдерісі тікелей мәтінді талдаумен және оның нәтижелерімен байланысты. 
Өйткені авторлығы даулы шығармалардың мәтіндерін талдау арқылы автор тілінің өзіне тән 
ерекшеліктерін анықтап, оның нәтижелерін, яғни сол алынған тілдік мәліметтерді барлық 
болжам жасалып отырған авторларға тән тілдік белгілермен, стилдік ерекшеліктермен 
салғастыруға болады.  

Ғылыми әдебиеттер мен сөздіктерде атрибуцияға байланысты мынандай анықтама 
берілген: «атрибуция (от лат. attributio — телу) — анонимді немесе псевдонимді 
шығармалардың авторын анықтау. Және атрибуция мәтінтану (текстология) саласының ең 
көне мәселелерінің бірі болып табылатынын ежелгі дәуірлердің өзінде-ақ «Илиада» және 
«Одиссеи» жырларының авторы Гомер екендігіне байланысты күман тууымен түсіндіріледі. 
Ал ХІХ ғасырдың ортасында қарапайым актердің осыншалық ұлы трагедияларды тудыруы 
тұрғысындағы күмандарға орай орын алған «шекспир мәселесі» де атрибуцияның аса 
қажетті ғылыми феномендердің бірі екенін көрсетеді.  

Атрибуция немесе даулы мәтінге авторлықты анықтау тарих ғылымдарындағы 
деректану теорияларымен ғана емес, тікелей тіл білімі салалаларымен, атап айтқанда, 
мәтінтанумен, стилистикамен, қолданбалы лингвистика, әлеуметтік және 
психолингвистикамен тығыз байланысты.  

Жалпы атрибуция деректану, мәтінтану тұрғысынан терең зерттеулерді қажет етуіне 
орай аса күрделілігімен, аса ауқымды жұмыс көлемімен танылады деуге болады.  

Анонимді немесе псевдонимді шығармалардың авторын анықтау үшін я атрибуция 
шешімі үшін қажетті мәліметтер сол шығармалар мәтіндерінің мазмұнынан алынады. Мұнда 
анонимді я псевдонимді шығарма авторының атрибуциясында оның идеологиялық 
ерекшеліктері тұрғысынан сәйкестендіре зерттеу өз нәтижелерін береді деуге болады. Әрине, 
бұл жағдайда сол дәуірдің саяси-идеологиялық, қоғамдық-идеялық қағидаларымен анонимді 
я псевдонимді шығарма авторының да идеологиялық ұстанымдары, көзқарастары мен 
пікірлері ұштас жатуы заңды. Алайда бұл атрибуция үшін айтарлықтай кедергі тудырмауы 
мүмкін. Себебі сол аталмыш дәуірдегі саяси-идеологиялық, қоғамдық-идеялық бағыттар 
түрлі аспектілерді қамтып, түрлі тұлғалар тарапынан түрліше қарастырылуы мүмкін. 
Бірнеше автордың я тілдік тұлғаның бір ғана идеологиялық мәселе төңірегіндегі 
ұстанымдары өзара сәйкес болғанымен, сол ұстанымын я идеологиялық мәселені тілдік 
жағынан жеткізу өресі және автордың білімі, тәжірибесі, әлем бейнесін түйсінудегі 
индивидуалдық, менталдық ерекшеліктерімен тығыз байланысты рәсімделетін мазмұндық 
өресі жағынан ажыратылуы сөзсіз. Яғни, автордың идеологиялық ұстанымын тілдік жағынан 
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қарастыру өз нәтижелерін береді. Бұл ойымызды мына пікір де бекіте түседі: «Тілден тікелей 
адамның өзі туралы, оның ішінде, оның менталдық аясы, оның сыртқы ғана емес, сонымен 
бірге ішкі әлемді түйсінуінің категориалдау, концептуалдау және интерпретациялау 
ерекшеліктері жөнінде білуге болады» [5, 80].  

 Сондықтан анонимді я псевдонимді шығарма авторының атрибуциясы үдерісінде оны 
идеологиялық ерекшеліктері тұрғысынан зерттеу белгілі бір дәрежеде даулы шығарма 
мәтініне концептуалдық талдау жасаумен де ұштасады.  

Концептуалдық талдау – лингвистикада 1980 жылдары пайда болған жаңа бағыт. Ол 
тілдің мәнісін тұлғамен, оның менталитетімен, мәдениетімен, ұлттық ерекшеліктерімен т.с.с. 
байланыстыруға мүмкіндік береді. Концептуалдық талдау адамға өзі туралы басқа ешқандай 
дереккөздерден біле алмайтын нәрселерді айтуына мүмкіндік береді. Бұл тілдің өз бойына 
елеусіз түрде практикалық сананы, тәжірибе мен білімді сіңіріп, оны көрсете алуымен 
түсіндіріледі [6, 141].  

Тұлғаның идеологиялық ұстанымдары төңірегінде көрініс табатын өзіндік ақыл-ой 
түйсінулері, менталитеті, білімі мен тәжірибесі негізінде анықталатын концептуалды- 
индивидуалдық белгілерінің тілдік жиынтығы оны сәйкестендіруге мүмкіндік тудырады.  

Жалпы қоршаған әлемді танып, түйсінуде әрбір мәдениетке өзіндік индивидуалдық 
амалдар тән болатыны сияқты тілдік тұлғаның да әлем бейнесі туралы түсініктерінде жалпы 
ұлттық, әлеуметтік негіздермен бірге, өзіндік тілдік санасы тұрғысынан тұжырымдалған 
индивидуалдық бейнесі жасалады. Және тілдік тұлғаның санасында тұжырымдалған осы 
әлем бейнесі оның сөзінен көрініс берумен бірге, оның индивидуалдық сипаттарын ашып, 
сәйкестілік және атрибуция жағдайында өзіндік үлесін қосады деуге болады.  

«Өзіндік мінез, мүдде, қағидалары мен қалауы бар индивидуум» ретіндегі сипаттарды 
да қамтитын тілдік тұлға ұғымының бүгінгі күні филология ғылымында мейлінше кең. Тілдік 
тұлға ұғымының поэтикалық тіл теориясынан орын алуы автор стилінің 
индивидуалдығымен, өзіне тән индивидуалдық стиль жасауына байланысты автордың 
оқырман санасында индивидуалдануымен байланысты. Байқағанымыздай, жалпы және жеке 
индивидуалдық сөйлеу ерекшеліктерін зерттеу мақсатын көздейтін поэтикалық тіл 
негізіндегі идиостиль, идиолект ұғымдары да белгілі бір дәрежеде автордың идеялық-
эстетикалық ұстанымдарын, өз ойын жеткізуде ұлттық тіл құралдарын екшеп қолдану 
ерекшеліктері тұрғысындағы индивидуалдық сипаттарын қамтуына орай тілдік тұлғаның 
құрылымдық компоненттерін құрайды. Және біздің ойымызша, поэтикалық тіл теориясынан 
ғана емес, идентификация және атрибуция мәселелерінің шешімінде орын алады. 

Тілдік тұлға және сәйкестілік ұғымдары мен идиолект, идиостилъ терминдерінің өзара 
байланыстылығы мына пікірден де аңғарылады: «Индивидуалдық тілдік шығармашылық 
мәселелеріне көңіл бөлу күнен күнге артып келеді. Сондықтан идиолект, идиостилъ, автор 
бейнесі, мәтін авторы, сөйлеу портреті (речевой портрет) сияқты терминдердің 
арақатынасы мамандар назарына түсіп тұр. Оның ішінде, «идиолект» және «идиостиль» 
ұғымдары зерттеушілер тарапынан бірыңғай анықталмайды, соның салдарынан «тіл», 
«мәтін», «тілдік тұлға» ұғымдарымен арақатынасы түрлі қатарлардан орын теуіп тұр» [7, 
2006.]. Демек, идиолект және идиостиль терминдерінің тілдік тұлға сәйкестілігінде өзіндік 
орны бар екені сөзсіз. Өйткені тілдік тұлғаның идиолект және идиостиль негізінде 
сипатталатын индивидуалдық сипаттарын тұлға сәйкестігі мен мәтін атрибуция үшін нысан 
ете аламыз.  

Идиолект және идиостиль ұғымдары өзара ажыратылмай В. В. Виноградов тарапынан 
«сол тілдің жекелеген иеленушісі сөзіне тән формалдық және стилистикалық 
ерекшеліктердің жиынтығы» ретінде анықталады [8, 171]. Ғалымның пікірі бойынша, 
идиолектті тар және кең мағыналарда қарастыруға болады. Кең мағынасында тіл жүйесін 
идиолекттер негізінде зерттеу, яғни «сол тілдің индивид сөзінде жүзеге асырылуы, сөйлеуші 
тарапынан туындайтын және лингвист тарапынан тіл жүйесін зерттеу мақсатында 
қарастырылатын мәтіндер жиынтығы». Ал тар мағынасында, тіл иеленушілерінің өзіне тән 
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сөйлеу ерекшеліктері ретінде анықталатын идиостиль немесе идиолект ұғымдары поэтикада 
қарастырылып, «тілдің жалпы және индивидуалдық сипаттарының арақатынасы» зерттеледі 
[8, 171]. 

Біздің ойымызша, «сол тілдің жекелеген иеленушісі сөзіне тән формалдық және 
стилистикалық ерекшеліктердің жиынтығы» ретінде анықталатын идиолект, ғалым 
көрсеткендей, тіл жүйесін, сондай-ақ «тілдің жалпы және индивидуалдық сипаттарының 
арақатынасын» зерттеумен бірге, тілдік тұлғаны сәйкестендіруде, мәтін атрибуциясында 
маңызды деп ойлаймыз.  

Тілдік тұлға сөзінің индивидуалдық ерекшеліктерінің анонимді және псевдонимді 
мәтіндердің авторларын анықтау мәселесімен тығыз байланыста әдебиеттану, сондай-ақ тіл 
білімі ғылымдарында ертеден қарастырылып келе жатқандығын Г.Г. Матвеева [3, 18] атап 
көрсетеді.  

 Осы тұрғыдағы, яғни текстологиялық атрибуцияның міндеті шынымен бар 
авторлардың, ойдан шығарылған авторлардың, белгілі бір тарихи тұлғалардың әдеби 
шығармаларының жасанды нұсқаларын зерттеуден, сондай-ақ жасырын немесе бүркеніш 
атпен жарық көрген әдеби туындыларды зерттеуден басталады.  

 Тілді қылмыстық зерттеуде – жасырын атпен түсетін түрлі арыз-шағым, бопса, 
қорқыту мазмұнындағы т.б. хаттардың авторларын анықтауда атрибуция тәсілдерін қолдану 
Ресейде 60 жылдардың аяғында Э.У. Бабаеваның еңбектерінде көрініс тапқан [2, 68].  

 Анонимді немесе псевдонимді шығармалардың атрибуциясы олардың авторлығын 
анықтау тұрғысынан қарастырылады.  

 Жазбаша мәтін (қолжазба немесе баспа) дәстүрлі түрде авторлық сараптаманың 
нысаны болып табылады. Бұл тұрғыда мәтін авторының сәйкестендіруі (идентификация) мен 
диагностикасы жүзеге асырылады, оның әлеуметтік және психологиялық сипаттамаларын 
анықтау, серіктес авторлық дерегін анықтау, мәтіннің айырықша жағдайларда орындалуы, 
плагиат дерегіне байланысты мәтіндік алыс-берістерді анықтау т.б. жүзеге асырылады [9]. 
Бұл пікірден көріп отырғанымыздай, мәтіннің атрибуциясы тілдік тұлға сәйкестілігін жүзеге 
асыру үдерісімен тікелей байланысты екенін көреміз. Сондықтан атрибуцияны белгілі бір 
дәрежеде идентификацияның нәтижесі ретінде қарастыруға болады деп ойлаймыз. 

Тілдік тұлғаның сәйкестілік және атрибуция ұғымдарымен байланыстылығы мына 
тұрғыдан түсіндіріледі: мәтін – бұл өз авторының танылу формасы, бұдан да нақтырақ 
айтқанда, өз авторының ішкі құбылыстары, сана-сезімі т.с.с. тұрғысынан жан жақты 
танылуы деуге болады. Өйткені тілдік тұлға – «өзгеріске түсіп, түрленген психикалық, 
әлеуметтік және этикалық т.б. компоненттерді өз бойында қамтыған тұлғаның өз сөзі 
(сөйлеу), дискурсы барысында толыққанды танылуы» [10, 193]. Бұл тілдік тұлғаға оның өз 
сөзі арқылы психикалық, әлеуметтік және этикалық т.б. компоненттер тұрғысынан 
сәйкестендіре отырып, диагностика жасауға мүмкіндік беретінін көрсетеді.  

 Тілдік тұлғаның жоғарыда Ю.Н. Караулов көрсеткен сипаттарынан басқа басты 
белгілерінің бірі ретінде әлемнің тілдік бейнесімен, сөйлеу жосығының (речевое поведение) 
стратегиясымен, тактикасымен теңдестіріліп (бірдейлестіріліп) жүрген тілдік санасының 
және тілдік сана-сезімінің болуы аталып өтеді. Сондай-ақ, адамның өз тілдік әдебін, сөйлеу 
жосығын ұғына, терең түйсіне отырып, тілдік сана-сезімі тұрғысынан өзін айқындауын, 
бұдан рефлексивті дискурс базасында тілдік тұлғаның гендерлік сипатының тұтас қатарын 
анықтауға, сондай-ақ оның тілдік сәйкестілігін жаңғыртуға болатыны айтылады [11, 93].  

 Біздің ойымызша, рефлексивті дискурс базасында я ауызша сөзі немесе жазбаша тілі 
негізінде тілдік тұлғаның гендерлік сипатының тұтас қатарына я тілдік сәйкестілігіне 
байланысты болжамдармен бірге, басқа да көптеген индивидуалдық тілдік белгілері 
жиынтығында сәйкестікті жүзеге асырып, мәтін атрибуциясы мәселесі шешіміне қолдануға 
болады. 
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Nowadays the main goal of mastering a foreign language is the introduction of an individual 
to other culture and his participation in the dialogue of cultures. Such goal is achieved by means of 
developing abilities of a learner to intercultural communication. The effective form of teaching 
intercultural communication is considered to be project lessons which enable the students to show 
their creative work, to feel responsibility while getting ready for the project. It also gives an 
opportunity to practice the gained theoretical knowledge. The object of effort is the formation 
process of intercultural communications in learning foreign languages and translation study. 
Translation is complex, multifaceted notion, that demands from the specialist not only perfectly 
know the language, but also ability in recognizing semantic, stylistic meaning of written and spoken 
language; knowing history of the language, history itself and cultural developing of society. In the 
informative society translation enables to improve speech culture and reveal the learners’ natural 
talent and abilities. 

Key words: intercultural communication, translation, stylistic meaning, social, cultural, 
foreign language 

 
В процессе исследования проблемы мы сможем повысить уровень знаний не только в 

английском языке, но и в культурологи, социологии, религии и так далее. Ведь культура и 
язык – сообщающиеся сосуды. Культура, социальное устройство общества, человек и язык – 
неразрывно связаны. Но сначала нужно заметить, что данный аспект перевода является 
очень старой и хорошо известной и изученной проблемой, но несмотря на это и очень 
молодой. Эта черта – уникальная особенность данного предмета изучения. Человек 
развивается и развивает культуру. И язык развивается вместе с ними, например. Новые 
направления в искусстве породили множество новых слов. Социальное устройство общества 
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также оказывает влияние на язык. В различные эпохи развития общества существовал свой 
язык, свои понятия.  

Идея связи культуры и языка относится еще к 18 веку, но целенаправленное изучение 
проблемы началось только в конце прошлого века. Исследования носили больше 
декларативный характер и вплоть до начала 70-х годов ни в русской (тогда советской), ни в 
иностранной лингвистике не было достаточно глубоких и обстоятельных исследований, 
посвященных данной теме. Однако, за последние два десятилетия значительно выросло 
число работ, свидетельствующих об интересе и стремлении лингвистов к исследованию 
языковых явлений в широком экстралингвистическом контексте. И если еще совсем недавно 
признавалось, что обращение к экстралингвистическим факторам свидетельствует о 
некоторой несостоятельности или «слабости» лингвиста-иследователя, то в настоящее время 
необходимость изучения языка в его реальном функционировании в различных сферах 
человеческой деятельности стала общепринятой.  

На рубеже третьего столетия накануне международного года "Культуры мира" 
становится очевидным, что проблемы культуры должны быть представлены во всех 
обучающих системах. Отсюда и возникает идея междисциплинарных связей в 
университетских программах. К примеру, иностранный язык - с одной стороны, история, 
география, литература и другие гуманитарные предметы - с другой. 

Само понятие культуры состоит из 2-х частей - объективной и субъективной. 
Объективная культура включает все возможные институты, такие как экономическая 
система, социальные обычаи, политические структуры и процессы, а также литература, виды 
искусства и ремесла.  

 Субъективная культура - это психологические черты культуры, включающие ценности 
и образцы мышления (ментальность). Вот эта субъективная культура и представляет, по 
мнению многих исследователей, огромную трудность для понимания. 

Отношение между проблемой межкультурной коммуникации и  
методикой преподавания иностранных языков не есть отношение между теорией и 

практикой. Межкультурная коммуникация формулирует общие закономерности, касающие 
функционирования механизмов способности человека к иноязычному общению и способов 
их формирования. Методика оперирует содержательно-технологическими аспектами 
межкультурной коммуникации и реализует их в конкретных учебно-методических 
комплексах.  

Рассмотренные основные принципы межкультурной коммуникации в обучении 
иностранным языкам сводятся к следующим положениям: 

-изучить языки функционально в плане использования их в разных сферах жизни 
общества; 

-обобщить огромный практический и теоретический опыт преподавания иностранных 
языков специалистами; 

-разработать модель подготовки преподавателей иностранных языков специалистов по 
связям с общественностью;  

-языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, 
говорящих на этих языках; 

-носители языка, преподающие свой родной язык как иностранный и не знающие 
родного языка учащихся, не видят ни скрытых особенностей, ни скрытых трудностей;  

Мы рассмотрели проблему развития межкультурной коммуникации в обучении 
иностранным языкам. Это позволяет нам выявить технологию развития межкультурной 
коммуникации в обучении иностранным языкам на основе современного состояния и 
сущности развития межкультурной коммуникации в отечественных и зарубежных школах. 

Таким образом, мы убедились, что перевод – это самостоятельное понятие, 
обладающее своими свойствами, и эту проблему не стоит отождествлять с другими. 
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Также следует отметить и многогранность перевода. Перевод предполагает различные 
подходы, то есть одно и то же предложение можно перевести, например, с различной 
стилевой окраской. И одно и то же слово имеет множество синонимов в языке перевода. Об 
этом можно говорить до бесконечности. 

Итак, перевод – сложное многогранное понятие, требующее от специалиста не только 
безупречного знания языка, но и умения различать смысловые, стилевые и так далее оттенки 
письменной или устной речи; знания истории языка и знание самой истории и развития 
культуры общества. Также мы прежде всего приходим к выводу о том, что социокультурный 
аспект перевода пожалуй один из самых сложных переводческих аспектов. Однако не только 
самых сложных, но и самых интересных и познавательных. Мы пришли к выводу, что, 
например, не ко всем социокультурным понятиям Великобритании и других стран можно 
найти аналог в русском языке. Мы еще раз убеждаемся, что перевод, а особенно его 
социокультурный аспект отличается многогранностью и сложностью. Данная проблема 
требует дальнейшего изучения на более высоком уровне. 
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The article looks at specifics and problems of modern intercultural communication. It is 

considered factors that explain problems of intercultural communication and ways to improve 
intercultural interactions. It will be made an attempt to understand potential problems of 
intercultural communication that arise in interactions between people from different cultures.  

Nowadays no one is surprised to see foreigners in the streets of a city, to cooperate with them 
in national and foreign companies, institutions. But few people understand how to communicate 
with a representative of another country, came to a mutual understanding. The purpose of this 
article is to examine the problems of cross-cultural communication around the world and get some 
idea of the people involving in them. The result of this research is more in-depth understanding of 
cross-cultural communication with representatives of other countries. A complex nature of human 
behavior produces many communication problems. It is for this reason that we will explore how 
diverse cultural orientations influence the way we perceive and interact with an increasingly 
culturally diverse world. The overall purpose of this investigation is to understand causes of 
intercultural conflicts in different communication settings and how to manage them effectively. 

Key words: intercultural communication, culture, ethnocentrism, lacuna, miscommunication. 
 
Со стремительным развитием человечества, науки и новых технологий возникает 

потребность в межкультурной коммуникации, взаимодействии между странами, различными 
культурами. Не так давно, в столице Республики Казахстан Астана прошла международная 
выставка ЭКСПО-2017, которая не могла повлиять на улучшение международных 
отношений казахстанской страны с другими государствами, в первую очередь, в 
экономическом аспекте, развить тесные взаимосвязи на новом уровне. Данное событие было 
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очень важным в рамках формирования межкультурной коммуникации для подрастающего 
поколения, в каждом павильоне можно было встретить персонал, который обязательно был 
представлен из числа нашей молодежи: школьники, студенты, выпускники вузов. Все они, 
так или иначе, проявляли межкультурную компетенцию, работая в коллективе с 
иностранными представителями.  

На сегодняшний день в столице Астана функционирует множество иностранных 
компаний, национальных учреждений и предприятий, относящихся к образовательной, 
медицинской отраслям, кадровый состав которых формируют иноязычные и казахстанские 
сотрудники. В этой связи эффективность межкультурной коммуникации приобретает особую 
важность. Ведь от успешного взаимодействия на рабочем месте людей, говорящих хоть и на 
одном языке, как правило, на английском, но имеющих различные культурные ценности и 
мировоззренческие представления, зависит финансовое положение предприятия, 
экономическое развитие страны в целом. Поэтому немаловажным является рассмотрение и 
изучение основных моментов, представляющих собой препятствия в развитии 
межкультурной коммуникации в данной связи с опорой на работы иностранных 
исследователей в данной области. 

Одной часто встречающейся проблемой в межкультурной коммуникации является 
этноцентризм. Он описывается Малецке как «бессознательная тенденция рассматривать 
других людей с точки зрения собственной группы и делать свои собственные обычаи и 
нормы стандартом всех суждений». Большинству людей, как правило, неизвестно, что 
взгляды и ценностные ориентации характеризуются собственной культурой и что 
представители чужих культур часто могут иметь совершенно другую точку зрения и другой 
метод работы. С этноцентрической точки зрения все, что отклоняется от привычных для себя 
норм, ценностей и привычек, считается сомнительным или даже «ненормальным».  

Термин «лакуна» впервые использовался советскими учеными в области 
этнопсихолингвистики. Он описывает «элементы национально-культурной специфики 
текста, которые затрудняют понимание текста реципиентом чужой культуры». В культурно-
контрастных исследованиях термин «лакуна» используется для обозначения того, что 
происходит в одной культуре, но не наблюдается в другой. Латинское слово lacuna, от 
которого происходит этот термин, изначально означает пропуск, пробел или недостающее 
место, метафорически также и утрату. При устном или письменном переводах зачастую 
является невозможным найти для какого-либо понятия, выражения или фразы эквивалент на 
языке перевода, так как представлена либо лингвистически (лексическая, грамматическая, 
стилистическая и т.д.), либо культурно обусловленная (например, этнографическая, 
поведенческая, психологическая) лакуна.  

Лакуны существуют как в межкультурной, так и интеркультурной коммуникации, 
например, между людьми из разных социальных слоев. Часто лакуны не осознаются как 
таковые, но высказывания собеседника воспринимаются как необычные, странные и 
непонятные. Примером лакуны является пожатие плечами. Этот элемент невербальной 
коммуникации неизвестен, например, в китайской культуре, и возникает опасность, что этот 
жест будет истолкован неверно. 

 Лакуны можно классифицировать по различным критериям. Существуют, например: 
- лексические лакуны; 
- интер- и межкультурные стилистические лакуны; 
- культурно-эмотивные лакуны, к которым относятся разные условности для 

выражения эмоциональности, иронии, для форм приветствия и тому подобное;  
- умственные лакуны, о чем свидетельствуют различные стратегии решения 

определенных умственных задач; 
- этнографические лакуны, например, характерные для определенной культуры 

предметы одежды, блюда, домашняя мебель; 
- поведенческие лакуны, такие как ритуалы вежливости, умения и привычки; 
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- лакуны в области социального и культурного символизма; 
- лакуны национального авто- и гетеростереотипа. 
 Все эти лакуны могут привести к недоразумениям. Тем не менее, «пробелы» легко 

обнаружить, если знать об их существовании в собственной и другой культуре, и их можно 
легко восполнить при наличии достаточной информации. 

В некотором смысле, изменение феномена лакуны - это опыт того, что любой предмет 
и любое поведение могут стать знаком для участника процесса коммуникации из иной 
культуры, независимо от того, обладает ли он на внутрикультурном уровне данной знаковой 
функцией или нет. Также отсутствие определенных предметов и действий (например, 
отсутствие прямого согласия, реципиентных сигналов и т.д.) интерпретируется оппонентом 
иной культуры в соответствии с его собственными культурными нормами и влияет на 
восприятие ситуации. Поэтому в межкультурной коммуникации необходимо всегда 
учитывать позицию иной культуры.  

Представители различных культур часто имеют предубеждения по отношению друг к 
другу. Предубеждение всегда является обобщающим суждением, которое хоть и ошибочно, 
но представлено притязанием на истину. Зачастую оно имеет характер клише, которое всегда 
легко понимается и формулируется и излагается в большинстве случаев аподиктическим 
способом. Оно содержит помимо описательных или пояснительных высказываний прямо или 
косвенно направленные оценки людей, групп и фактов. В исследовании предрассудков в 
основном речь идет о «негативных установках», но имеются также такие положительные 
предубеждения, как, например, высказывание о том, что «немцы являются честными и 
аккуратными». 

К сожалению, предрассудки очень редко понимаются их носителями таковыми. 
Человек склоняется скорее к тому, чтобы отождествлять предрассудки с бытующим 
мнением. Если отрицательные качества присваиваются участнику процесса коммуникации 
как предрассудки или стереотипы, рассматривают здесь его партнера или ситуацию сквозь 
цветные очки. В таких случаях об участнике или обстоятельстве дела судят необъективно. 
Посредством взаимных предрассудков межкультурная коммуникация может подвергаться 
угрозе, а отношения между участниками процесса коммуникации тем самым отягощаются. 
Предрассудок о том, что «китайцы скрытны», может возникнуть по причине того, что 
китайские сотрудники начинают разговаривать друг с другом в присутствии лица иной 
культуры на китайском языке.  

В межкультурной коммуникации часто встречаются незнакомые качества и различные 
типы поведения. Если переносить их неосознанно и без разбора на все лица одной группы, то 
в данном случае речь идет о стереотипизации. 

Стереотипизация предотвращает людей от непредвзятого восприятия реальности. 
Стереотип - явление, которое обычно проявляется тогда, когда большее число людей 
выражают свое содержание представления об определенных установочных объектах. 
Стереотипы часто связаны с такими категориями, как национальность, раса или этническая 
группа. Если использовать стереотипы неосознанно, без разбора или в качестве абсолютных 
критериев для рассмотрения или оценки людей из другой группы, то больше невозможно 
объективно оценивать людей. 

Из-за их негативной коннотации с предрассудками и последствиями часто 
утверждается, что стереотипы вообще не имеют оснований в реальности. На самом деле, 
стереотипы часто основаны на наблюдениях. Например, сопоставительное исследование 
разговорных стилей еврейскими жителей Нью-Йорка и нееврейских участников речевого 
акта Лос-Анджелеса показывает, например, что еврейские представители часто прерывают 
или перекрывают других участников, говорят больше и часто используют «пулеметные 
вопросы». Все эти результаты соответствуют стереотипам о вербальном поведении евреев из 
Нью-Йорка. Однако не следует делать вывод из стиля разговора еврейских жителей Нью-
Йорка о том, что они являются агрессивными или невежливыми людьми. Поскольку, с точки 



Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мадиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология 
мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» атты ІV Халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдарының жинағы 

310 

зрения еврейских жителей Нью-Йорка, они намерены использовать свои диалоговые 
стратегии для развития «взаимопонимания». 

Однако многие стереотипы основаны не на наблюдениях, а на выражениях 
этноцентрического ценностного представления или предвзятости. Они никоим образом не 
согласуются с реальностью. Поэтому стереотипы упоминаются некоторыми социологами как 
«язык предрассудков». Предрассудки и стереотипы различаются не всегда. В языкознании и 
литературоведении термин «стереотип» часто используется в контексте дискуссии о 
предвзятых высказываниях 

Не оценочные, а описательные стереотипы, которые точно описывают качества или 
нормы группы, также позволяют людям справляться с неизвестными ситуациями или типами 
поведения и уменьшать так называемый культурный шок. Однако необходимо осознавать, 
что стереотипы не распространяются на всех людей и в межкультурной коммуникации 
нужно быть готовым изменять стереотипы в зависимости от своих собственных наблюдений 
и опыта или даже отказываться от них. 

Одной из ключевых проблем в межкультурной коммуникации является недопонимание 
или безуспешное общение. При интеркультурных недоразумениях зачастую речь идет 
столкновении двух правил или нарушение одного правила другим. Именно в конфликтных 
ситуациях культурные модели интерпретации могут приводить к различным 
предположениям, анализам и выводам. По незнанию различий между культурами возникает 
опасность неосознанной передачи своих собственных правил поведения другим лицам и 
оценки окружающей среды в соответствии с ценностными и предполагаемыми критериями 
собственной культуры. Однако, пока человек наблюдает за поведением незнакомца глазами 
собственной культуры, источник недоразумений остается неопознанным. Поэтому очень 
важно обмениваться соответствующими фоновыми знаниями, чтобы получить такую основу 
для коммуникативного взаимодействия. Только тогда возможно реальное взаимопонимание. 

В межкультурной коммуникации часто случается, что партнеры по коммуникации 
сталкиваются с тематической паралогией или неправильно интерпретируют слова партнера. 
Поскольку информация, которую посылает одна сторона, не совпадает с той, которую 
получает другая сторона. Информация воспринимается и интерпретируется в соответствии с 
собственными привычками, мышлением, точкой зрения и имеющимися знаниями, и поэтому 
часто не понимается вообще или понимается неверно. 

Часто можно услышать, что казахи во время своего первого визита в немецкую семью 
вежливо отказались от предложения поесть или попить в соответствии с казахскими 
нравами, и немецкий хозяин интерпретировал и принял слово гостя не как вежливый, а 
искренний отказ и больше не повторял свое предложение. Некоторые немцы, которые были 
гостями китайских семей, жаловались, что они были вынуждены есть блюда, которые им не 
нравились, потому что их китайские хозяева слово «нет» всегда воспринимали как отказ из 
любезности и поэтому настаивали на том, чтобы гость наслаждался предлагаемой пищей. 

Многие лингвистические и паралингвистические элементы, будь то сигналы 
слушателя, паузы в речи, шаблоны смены коммуникативных ролей или разные степени 
прямоты, могут привести к недоразумениям. По собственным наблюдениям, сигнал 
немецкого слушателя «mhm» часто недопонимается казахами как сигнал нетерпеливого, 
высокомерного или незаинтересованного отношения слушателя. С другой стороны, 
высказывания казахов, такие как «Давайте поговорим об этом позже» или «Мы обсудим это 
снова», обычно воспринимаются немцами буквально, а не как косвенный отказ. 

В невербальной коммуникации есть также много различий в культуре, которые могут 
быть источником межкультурных недоразумений, но не идентифицироваться как таковые. 
Примером этого является улыбка китайцев. В случае если китайцы улыбаются в ситуациях, 
когда немец не улыбается, их улыбка часто интерпретируется как признак «неискренности» 
или «злорадства». «В одном из интервью немец сердито сообщил, что, когда он спросил 
своих китайских сотрудников о проблемах, они также улыбнулись». На самом деле улыбка в 
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Германии показывает, прежде всего, положительные эмоции, такие как симпатия или 
радость. В азиатских культурах напротив часто улыбаются, чтобы скрыть негативные 
эмоции, такие как гнев, замешательство, смущение или недоумение. 

С кивком головы и молчанием китайцев у немцев часто возникают трудности. Один из 
немцев жаловался, что представитель китайской стороны кивал головой в течение всего 
судебного разбирательства, но впоследствии утверждал, что он никогда не соглашался с 
немцем. Кивание китайцев обычно означает только: «Я слушаю и понимаю Вас». Это не знак 
согласия. 

Другим примером недоразумений является язык жестов. В Германии вытянутый 
указательный палец и большой палец воспринимается как «два», но на китайском языке это 
означает «Восемь». Поэтому всегда следует иметь в виду, что, хотя жесты и мимика могут 
быть вспомогательным средством общения, они не действуют или не передаются 
универсально. 

Во многих ситуациях межкультурной коммуникации используется устный переводчик. 
Переводчик может служить в качестве решающего фактора для успеха или провала. 
Например: председатель международного концерна посетил известную китайскую 
производственную компанию. Когда китайский генеральный директор с гордостью заявил, 
что его компания является «вторым ветераном среди китайских компаний», переводчик 
передал словосочетание «второй ветеран» как «второразрядное предприятие». Иностранец 
был в недоумении и вскоре попрощался. По дороге домой он пожаловался на то, что ему 
чуть не пришлось сотрудничать с «второразрядной компанией». «Второй ветеран» однако не 
означает «второй разряд», это словосочетание используется в противовес слову «новичок». 

На практике устные переводчики часто участвуют в межкультурной коммуникации, с 
которой они не знакомы ни с участником процесса коммуникации, ни с содержанием 
сообщения. Нередко случается, что переводчик не знает точно, что означает определенный 
термин или обстоятельство, и в таких случаях он предпочитает «хоть что-нибудь» перевести, 
нежели показать свою слабую сторону. Устный переводчик одновременно является 
культурным посредником. Он должен не только перевести, но и интерпретировать сказанное. 
Часто то, что пропускается, гораздо важнее того, что сказано. Чтобы осуществить такую 
интерпретацию, переводчик должен быть знаком с обеими культурами.  

Тем самым, исходя из рассмотренного, в условиях сегодняшнего прогресса при 
ведении деловых переговоров, сотрудничестве с людьми иных культур в целях получения 
положительных результатов во всех сферах деятельности, необходимо, учитывая имеющиеся 
проблемы межкультурной коммуникации, совершенствовать свои навыки в общении с 
представителями других культур.  
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In article were considered questions of cross-cultural communication on material of business 
communication (a business discourse) in the Russian and Chinese national traditions. Business 
discourse is considered as a category of a functional-pragmatic paradigm of knowledge, the 
research apparatus of which is used in the work. In this paradigm of knowledge, special attention is 
paid to non-verbal means of communication (body language). Nonverbal communication in the 
article is considered in the aspect of intercultural communication on the basis of Russian and 
Chinese cultures. In each of these cultures there are universally and nationally specific means of 
communication. In business communication, a special place is occupied by such components of 
non-verbal behavior as a smile, handshake, gestures of greeting and farewells, manifestations of 
superstitions, all sorts of traditions, habits, etc. All these means of non-verbal business 
communication in the article are given a corresponding characteristic, which makes it possible to 
determine their pragmatic functions in Russian and Chinese cultures.  

Key words: business discourse, non-verbal communication, pragmatics, body language, norm 
of behavior, intercultural communication 

 
Под влиянием активных социально-экономических процессов, связанных прежде всего 

с глобализацией во всех сферах современной жизни, заметные изменения происходят в 
системе коммуникативных средств, обслуживающих наиболее важные сферы человеческой 
деятельности, в том числе деловой. Деловая профессиональная деятельность, как известно, 
отличается сугубо прагматическими задачами, решаемыми при речевом взаимодействии 
между участниками той или иной коммуникативной ситуации. Именно прагматизм деловой 
речи делает чрезвычайно важным знание особых правил речевого поведения, соблюдение 
которых способствует достижению соответствующей практической цели. Любой речевой акт 
при деловом общении прагматичен, интенционален, т.е. направлен на достижение какой-то 
определенной цели. А эти цели при деловом общении, несмотря на их разнообразие, 
достижимы в значительной степени от успешности речевого акта, от его перлокутивного 
эффекта. Понятно, что языковая (речевая и невербальная) составляющая в деловой 
деятельности, особенно в современном мире, не менее важна, чем, к примеру, 
производственная сфера. Исследование делового общения значимо прежде всего именно его 
практической направленностью, его прикладным характером. Прикладные задачи, как 
известно, решает и современная наука о языке, в которой дихотомия «теоретическая 
лингвистика vs. прикладная лингвистика» рассматривается не как противопоставление, а как 
взаимодействие, взаимообогащение. Понятно, что деловая речь должна рассматриваться с 
учетом не только практических задач, но и в контексте развития современной лингвистики в 
целом и общей теории коммуникации. Этот широкий контекст формируется под влиянием 
новых тенденций и процессов в развитии современного мира, прежде всего процесса 
глобализации во всех сферах общественной жизни. Именно эти тенденции и процессы 
заставляют по-новому подойти и к исследованию делового дискурса как особого вида 
коммуникации и места в нем невербальных средств общения(см. работы [1]; [2]; [3] и др.). 

Деловой дискурс - это система узуально-нормативных жанров. актуальных в общении 
специалистов в области менеджмента, маркетинга, экономики, торговли, бизнеса и т.д. Этот 
дискурс сводится к образцам вербального и невербального поведения, сложившимся в 
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обществе применительно к закрепленным за экономистами сферам профессионального 
общения. Следует также учитывать, что в деловом дискурсе весьма существенным 
представляется национально-культурный аспект, игнорирование которого часто приводит к 
коммуникативным провалам, порой - к коммуникативному конфликту. 

Сама коммуникация, как известно, разделена на две области - язык общения и 
невербальная коммуникация. В межкультурной коммуникации, как правило, люди обращают 
больще внимания на язык общения и игнорируют невербальное общение, даже зная очень 
мало об невербальном поведении. Но ученые обнаружили, что невербальная коммуникация 
занимает значительное место и время в общем информационном потоке (по мнению 
некоторых исследователей – до 70％). Мы используем органы речи, чтобы говорить, но мы 
общаемся также с помощью всего тела. Каждая часть невербального общения - это тоже 
часть языка человека. Рассматривая речевое взаимодействие представителей разных культур, 
мы говорим о дискурсе с точки зрения межнационального и межкультурного общения (см. 
об этом [4] и др. работы) . В этом отношении весьма показательно взаимодействие русской и 
китайской культур, русского и китайского языков в области делового общения. 

В межкультурном деловом общением отражаются ценности человека и нормы 
поведения, принятые в данном сообществе. Невербальное поведение - это важная часть 
общения, у которой уникальные и важные прагматические функции коммуникации. На этом 
зиждется и само сотрудничество в деловом мире. Понятно, что это сотрудничество 
немыслимо вне языка, вне делового дискурса. Поэтому коммуникативные клише русского 
делового дискурса и их соответствия в китайском языке и в китайской культуре (см. работы 
[8]; [9]; [10]) являются одной из важнейших областей существования знаков информации и 
занимают значительное место в жизни человека и общества. 

В межкультурном деловом общении невербальная коммуникация включает в себя язык 
тела, деловой этикет, организацию времени и пространства. Язык тела включает в себя 
экспрессию, состояние коммуникантов, жест, взгляд, контакт и т.д., и эти компоненты 
реализуются в определенных действиях, начиная с рукопожатия, кончая кивком головы. 

Рукопожатие. Традиция при встрече обмениваться рукопожатиями для Китая 
относительно нова, в современном Китае рукопожатие очень популярно при встрече деловых 
людей, и надо жать руку друг друга не так сильно, как в других культурах. В древнем Китае 
церемония приветствия (церемония Гун Шоу Ли) была ключевой, в высшей степени 
значимой. Во время этой церемонии руки складываются перед грудью в форме арки. 

Улыбка. В европейской культуре считается, что улыбка - это символ дружбы и добра. 
Аналогичным образом улыбка воспринимается и в Китае. Однако в официальной 
обстановке, например, при деловой встрече у бизнесмена отсутствует улыбка, поскольку 
считается, что бизнес - это серьёзное дело. Смех при деловой встрече неприемлем как в 
русской культуре, так и в китайской. 

Организация деловой встречи. Деловые контакты и приглашение на деловую встречу 
являются общими для русской и китайской культур. Однако китайцы считают, что праздник 
и дни отдыха – это оптимальное время для встречи с родственниками и друзьями. Поэтому в 
выходные дни и в праздники деловые встречи считаются неуместными. Если ты был 
приглашен на встречу, в частности, служебное свидание, китаец будет думать, что ему 
намеренно препятствуют отдохнуть, вмешиваются в его частную жизнь, и в этом он видит 
неуважение к его личности.  

Порядок рассаживания участников переговоров несколько отличаются в русской и 
китайской культурах. В Китае главное лицо идет перед всеми, и ему первому 
предоставляется слово. Кроме того, сохранилась традиция, связанная с ориентацией на части 
света. В древнем Китае юг считался высшей, почетной стороной света, а север - символом 
неудачи. Поэтому мператорский трон, дворцы, храмы всегда строились фасадом на юг. В 
Китае есть такая концепция, что левая сторона считается мужской, а правая сторона 
считается женской. В Китае думают, что левая сторона является более почетной, поэтому 
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люди носят украшения следующим образом: мужчина - на левой стороне, а женщина - на 
правой стороне. Этот принцип соблюдается до сих пор на церемонии свадьбы.  

Отношение к подаркам. Церемония преподнесения подарка – одна из частей делового 
общения, и она представлена во всех культурах. Хотя в Китае есть такая пословица: не дорог 
подарок, а дорого внимание, но на практике, действительно, изысканный, дорогой подарок 
считается лучшим средством выразить внимание к своему деловому партнеру. Аналогичным 
образом это проявляется и в свадебной церемонии. Приглашенные на свадьбу гости обычно 
дарят молодоженам деньги, и чем больше, тем лучше. Этим подкрепляются добрые 
отношения между дюдьми. В других культурах, в том числе и в русской, слишком дорогой 
подарок может вызвать недоразумение, поскольку он в таких случаях часто считается 
проявлением корыстных целей.  

В ряде случаев на особенности ритуала преподнесения подарков определенное влияние 
оказывают собственно лингвистические факторы, в частности, омонимия слов, именующих 
сам подарок. Так, например, в Китае не принято дарить настенные часы, так как по 
произношению выражение «подарить настенные часы» - сунчжун - совпадает со словами 
прощания на похоронах. В китайском языке слово «груша» - ли - по произношению 
совпадает со словом «разлука» - фэнь ли, поэтому в Китае считается, что лучше не брать 
груши при посещении больных или идя в гости, не делить грушу с друзьями, с партнерами 
по бизнесу.  

Слово «яблоко» - пхинго - по звучанию совпадает со словами «покой», 
«благополучие». У китайцев 24 декабря каждого года - это день благополучия, когда друзья 
и родственники дарят друг другу яблоки как пожелание благополучия на весь год.  

Ритуалы, приметы, суеверия. Китайские народные приметы, суеверия, традиционные 
ритуалы значительно отличиются от русской традиции. Это проявляется, например, в 
отношении к числам 4, 6, 8 и 9. Приметы, связанные с этими числами, объясняется наличием 
омонимов у слов, обозначающих эти числа. В китайском языке название числа 4 совпадает 
со звучанием слова «смерть». Поэтому считается, что 4 - несчастливое число. А число 6 - лю 
- выступает символом благополучия. Число 8 (по произношению – фа) символизирует в 
китайской традиции богатство, число 9 - цзю по звучанию совпадает со словом, передающим 
смысл «долго оставаться счастливым».  

При организации деловых встреч и подобных им мероприятий в Китае до сих пор 
сохранятся традиция учитывать магические значения чисел. Впрочем, такая традиция, как 
известно, соблюдается и в других кульрурах. 

В русской и в подобных ей культурах нечетное число - несчастье, а чётное число - это 
счастье (ср. выражение «чертова дюжина»» - число 13, наполненное самыми 
отрицательными коннотациями). Число 3 в русской традиции, в первую очередь, - 
воплощение духовного начала. Как и в европейской культуре, это число символизирует 
полноту и завершенность. Семь - одно из самых часто встречающихся чисел в русской 
культуре, это число - символ удачи. Число 21 – это сказочное «три помноженное на 
счастливое семь»; оно было наполнено сакральным смыслом в древнерусской традиции. 

Всреча гостей с помощью автомобилей в последние годы стала чрезвычайно важной 
составляющей в деловой жизни, пожалуй, во всех культурах. Тем не менее, эта церемония 
также имеет имеет некоторые особенности под влиянием национально-культурных 
традиций. Таак, в Китае самый важный и уважнный гость сидит рядом с шофёром - это 
символ вежливости. Но в междукультурной деловой деятельности обычно секретарь и 
телохранитель сидят около водителя, ведь это место с высоким коэффициент риска. 

Имеются особенности и в организации деловых совещаний и встреч. В большинстве 
западных культур в ходе обсуждения каких-либо деловых и организационных вопросов 
начальство стоит, а подчинённые и приглашенные сидят. В большинстве восточных культур 
наоборот. В западном деловом мире считают, что привычка стоять помогает руководителю 
контролировать ситуацию. По-видимому это является привычкой общения для западного 
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человека. Собеседники обычно стоят на деловых встречах, заседаниях, стоят на приеме у 
кого-либо, даже стоят, общаясь друг с другом на собраниях. Молодых людей обычно не 
винят, если они не уступают место пожилым людям. В восточной культуре первые ряды или 
промежуточное место – это символ права и уважения.  

Прощание. У китайцев есть такая пословица: «Сунсин дэ цзяоцзы, цзефэн дэ мянь» - 
«на прощание пельмени, а на встречу – лапша». Поэтому на банкете по поводу начала 
деловой встречи у китайцев обязательным угощением является длинная лапша, 
символизирующая неразлучность друзей. А на прощальный ужин заказывают пельмени. Это 
означает пожелание благополучия своим партнерам. В Китае после еды, хлопают по животу 
одной рукой или обеими руками, и это означает, что человек сыт. В других культурах 
подобные жесты не приняты. В целом в современном деловом мире процедура прощания в 
вербальном и неверном отношении унифицирована, что свидетельствует о стирании 
различий между различными национальными культурами под влиянием процесса всеобщей 
глобализации. Эта тенденция наиболее ярко и последовательно проявляется в деловой сфере 
коммуникации, в которой невербальные средства выполняют важные прагматические 
функции. 

Невербальное поведение - отражение культурных особенностей того или иного народа: 
в каждой культуре представлены как общечеловеческие поведенческие нормы, так и 
национально спецефические черты. Вместе с тем невербальное поведение является 
отражением социальных отношений и межличностных отношений: все слои общества имеют 
свои типичные невербальные знаки. Невербальное поведение является своего рода намеком 
на определенное прагматическое намерение собеседника. Так. например, исследователи 
обратили внимание на то, китайцы во время деловой встречи периодически посматривают на 
часы. И это у них не считается предосудительным, в то время как в других культурах это 
расценивается как знак неуважения собеседника. Показательно также отношение к знаку ОК. 
Этот жест когда он используются при подписании контракта, а также во время деловых 
переговоров, китайцы и их западные партнеры воспринимают как знак того, что соглашение 
между сторонами достигнуто. Японцы же воспринимают этот жест как требование дать 
денег 

В международных деловых контактах использование невербальной коммуникации - это 
не только наука общения, но и комплексное искусство. Успех в коммерческой деятельности 
во многом зависит и от эффективного использования невербальных средств общения. 
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mailto:mukhtar0810@gmail.com
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жылжып келеді. Тіл бір уақытта пайда болмайды. Жазбаша және ауызша сөйлеу тілінің ара 
қатынасы, ұғымдық деңгейі сан қырлы мәнге ие. Ол сипат қоғам мен адамзат арасындағы 
үздіксіз байланысты білдіреді. Жазбаша және ауызша сөйлеу тілінің анықтамасы қарым-
қатынас жасаудағы байланыс тұрғысынан сипатталады. Қарым-қатынас категориясы 
кластар, топтар және жеке тұлғалар сияқты қоғамдағы субьектілердің іс-әрекетінен берік 
орын алуымен түсіндіруге болады. Бүгінгі заман талабы ғаламтордың адамзат үшін 
тиімділігін көрсетті. Мысалы қазір әлеуметтік желіні пайдаланбайтын жан тым сирек. 
Алыстағы бауырыңнан көзді ашып-жұмғанша жылдам хабар жеткізген ғаламтордың пайдасы 
жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ қоғамға тигізер зияны да жоқ емес. Айтар болсам қазақ тіліне 
тән тілдік норманың бұзылып бара жатқаны алаңдатады. Әлеуметтік желідегі түсініксіз 
сөйледермен қате сөздер тасқынын ауыздықтау қолдан келмейтін қиын мәселеге айналды. 

1990 жылдардан бастап қазақстанда ақпараттандыру процесі басталды. Осы уақыт 
аралығында біршама мемлекеттік органдарда, республикамызда компьютерлік техника саны 
артып, кәсіпорындар мен ғылым, білім мекемелерінде жұмыс процесі автоматтандырлып, бір 
жүйемен жүзеге асты. Елімізде интернет жүйесі 1996 жылдан бастап жұмыс жасап, Actis 
System Asia компаниясының деректері бойынша тұтынушылар саны 2000 жылдың күзінде 
360 мың адамды құрады. Республика бойынша интернет провайдерлер саны 60-тан астамға 
артып, 2500-ден артық ақпарат сайттарының тақырып аясы отандық кәсіпорындардың, 
мемлекеттік басқару органдарының, оқу орындары мен қоғамдық ұйымдардың 
мәлметтерімен толығуда. Осы жылдарда Қазақстан әлемдік ақпарат кеңістігіне еніу процесі 
басқа дамушы елдермен салыстырғанда артта қалды.  

Еліміздегі ақпараттық қоғам құру мәселесі, қазіргі таңда озық елдердің тәжірибесінен 
үлгі алып дамуда.  

Қазақстандағы байланыс желілерінің әр жылдардағы қолданыуы туралы қысқаша 
ақпарат:  

Телефондар - қолданудағы негізгі желілер: 5.928 миллион (2009) 
Телефондар - мобильді: 14,830,000 (2009) 
Мемлекет телефон коды: +7 Радиолар: 6.47 миллион (1997); 12 миллион (2009); 
Телевизиялық хабарлаушы станциялар: 12 (қосымша 9 қайталаушылар) (1998); 149 

(2009); 
Интернет қызметін көрсетушілер (ISPs): 10 (with their own international channels) (2001); 

22 (2009); 
Интернет хосттар: 33,217 (2007); 80,000 (2009); 
Интернет қолданушылары: 100,000 (2002); 400,000 (2005); 1,247,000 (2006); 3,130,000 

(2008); 4,700,000 (2009). 
Интернет желісі қарым-қатынас құралы ретінде өзара іс-қимылда пайдаланылады. 

Ақпараттық технологияның интерактивті сипаты қазіргі заманда жетекші орынға шықты. 
Ақпараттық байланыс арқылы қоғам жаңалықтардан мәлмет алады. Ақпараттық саланың 
маңызы мен компоненттері әлеуметтік және жеке тұлғаларға ортақ қызмет көрсетеді. 
Қоғамдық жаңа үлгіде ақпараттық құндылықтың анықтамасы жоқ. Бұқаралық, жалпыға қол 
жетімді, саяси немесе экономикалық т.б. ақпараттардан интернет желісі арқылы мәлмет 
алуымызға болады. [1], [2], [3] және т. б. 

Интернет ұлттық тілдің қолданыс аясын кеңейту үшін қолданылады. Бұл сөзге дәлел 
ретінде Рунет пен Қазнеттің ақпарат кеңістігінде жұмыс істеуі дәлел. Рунет - орыс тілді 
интернет кеңістігін кеңейтті. Ол орыс мәдениетін насихаттайтын маңызды құрал. Мысалы 
бірнеше себеп әсер етеді.  

• толық тілдесімге мүмкіндік сақталған; 
• көптеген ақпараттық материалдар тізбегі; 
• танымал ойындар мен өнер жобаларына қол жетімді; 
• еркін қолжетімді музыка, фильмдер, кітаптар, және өзге де өнер туындыларының 

болуы. [4]  
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Қазақстан Республикасына қарасты Қазнет ел іші және шетелде қазақ тілін насихаттау 
үшін арналған интернет кеңістігі.  

ХХІ ғасырдың алғашқы жылдары жеке интернет пайдаланушылар саны тұрақты өсім 
көрсетті. «Қазконтент» АҚ 2007 жылғы мәлімет бойынша Интернет-аудитория 25,7%, 2010 
жылы соңы 44,1% болды. Қазақстан Республикасы халқының 12,3% және қала халқының 
26,4% құрады. Қазақ тілді интернет қарым-қатынасының өз артықшылығы бар. Біріншіден - 
сөздің бастапқы мағынасынан өзгеше қолданылуы. Төмендегі мысалдар келтірілген: 

 
 
Литературная норма 

Разговорное 
употребление 

Перевод на русский 
язык 

Рахмет Раха Спасибо 
Шымкент Шым Шымкент (название 

города) 
Шымкент қаласы Шымқала Город Шымкент 
Жаным Жан Милая, дорогая 
Қазір Қа Сейчас 
Не істеп жатыр Не іс жат Что делаешь? 
Көрші Көрш Посмотри на это 
Қайырлы түн Қ.түн «споки-ноки» 

(литературное – спокойной 
ночи) 

Келе жатыр Келятыр Идти (по направлению 
к объекту) 

Бара жатыр Баратыр Идти (по направлению 
от объекта) 

Бимим Білмеймің Не знаю 
 
Интеграциялық процесін көрсететін, көптеген елдер үшін тренд ортақ болып табылады. 

Бұл интернетке байланысты сөздерді қысқарту деп қорытынды жасауға болады. 
Былайша тәжірибеде ол көрінеді: 
- Слм! Қалайсын? 
- Жаксы Бари. Өзі қалай? 
- Шүкір, Жаксы сессиясы. 
- Ертен Жадырага сабакканшада билмейсинба ? 
- Бимим (билмеймин). 
- Ммм… 
- Корсенайтшымаганхабарлассын. 
- Ок. 
- Раха. 
Бұл диолог қазіргі жастар арасындағы интернет байланысына мысал болады. 

Мысалы:ЕртенЖадырагасабакканшадабилмейсинба?ЕртенЖадырагасабакканшадабилмейси
нба? Бұл төмендегідей болуы тиіс еді. Әдетте SMS хабарлар пайдаланылатын сөздер бұл 
емле, әрбір таңба үшін бағасы бар хабарлар болып табылып, пайдаланушылар өз ақшасын 
үнемдеуге тырысты. 

Интернет пайдаланушы іс жүзінде бұл қадамды физикалық күшін сақтау үшін де 
қолдануы мүмкін. 

Қазақ интернет желісіндегі тағы бір кемшілік орыс алфавитінің төл тілімізге тән 
сөздерді жазуда қолдану. Бұл әдеби нұсқада жазу үшін компьютер пернетақтасындағы тілді 
ауыстыруға байланысты. Уақыт үнемдеуге тырысқан кей адамдар тілді ауыстырмайды. Тағы 
бір өзекті мәселе кей телефондарда қазақ тілі қолданылмайды. Сонымен қатар, телефонда 
тілін ауыстыру уақыт пен күш салуды талап етеді. 
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- Агенттетел. Отырсынба? 
- Жок.Комппен 
- Инеткекиреаласын ба? 
- Ия. 
Қазақ интернет коммуникациясына тән ерекшелік – орыс және қазақ сөздері немесе 

сөзжасамдық морфема сөздерді біріктіру арқылы жазады.  
Мысалы: «Не жаңалық?» (Какие новости?), многи пишут «Ешкакой» (вместо 

ешқандай), ‘никаких’. 
Диолог: 
Екі дос арасындағы хат алмасулар. 
− Слм! Қалайсың? (Привет! как дела?) 
− Жақсы. Өзің? (Хорошо. У тебя?) 
− Жақсы. Не жаңалық? (Хорошо. Какие новости?) 
−  Ешкакой (Никаких). 
−  Не іс жат? (Что делаешь?) 
−  Сабақ жазып отырмын. Айжан, Исламның телефон номерін берші. (Учу уроки. 

Айжан, дай, пожалуйста, телефонный номер Ислама). 
−  Қаз. 8 707 744 57 99. (Сейчас. 8 707 744 57 99). 
−  Раха (Спасибо). 
Әдеби тіл ережесіне сәйкес хат алмасу төмендегідей жүзеге асады. 
−  Сәлем. Қалайсың? 
−  Жақсы. Өзің? 
−  Жақсы. Не жаңалық? 
−  Ешқандай. 
−  Не істеп жатырсың? 
−  Сабақ жазып отырмын. Айжан, Исламның телефон номерін берші. 
−  Қазір. 8 707 744 57 99. 
−  Рахмет. 
Қазақстан интернет коммуникациясының тілдік ерекшелігі, анық жаһандану мен 

компьютерлендіру әсерінен қазіргі әлемде болып жатқан жалпы процестерді көрсетеді. Бұл 
процестер лингвистика және гуманитарлық заманауи ғылым алдындағы қиындықтарда 
көрінеді. Қазіргі заманғы компьютерлік байланыс - ең алдымен, тілдер мен мәдениеттердің 
өзара іс-қимыл көрінісі болып табылады. 

Осы уақыттағы сәнге айналған әлеуметтік желі қазақ жастары үшін қаншалықты 
қажет? Мөлдір тілдің тұнығы ылайланып, сауаттылық деңгейі төмендеп, сан соқтырып 
жүрмей ме? Ең көркем, бай тіліміз уақыт соқпағына түсіп тұңғыйыққа батып бара жатқан 
жоқ па? Шындығын айтар болсақ, заманауи деп танылған интернеттегі түрлі тораптар тіл 
тазалығын сақтауымызға мүмкіндік берер емес. Шындықты жасырмай айтар болсақ, 
заманауи деп танылған интернеттегі желілер қазақ тілінің байырғы қолданысына жаңалық 
әкелді. Бірақ бұл жаңалық біз үшін өз тиімділігін көрсетпеді, керісінше теріс әсері артып 
барады. Ғаламтор бетіне жүктелген жастардың жазбаларында немесе түрлі әлеуметтік желіде 
жазылған хаттарда жаргон сөздер, және бірнеше тілдің бір сөйлем ішіне біріктіріліп айтылуы 
сәнге айналды. Мысалы «лақтырып кетті», «қораға кірді», «құлақтан тепті», «базар жоқ», 
«сазға отырғызды», «сындырды» деген сөздердің жастар арасындағы қолданыс аясы кең. 
Мұндай көшенің сөзін қазіргі уақыттағы жастар ғаламторда пайдаланса, ертең осы сөздерді 
күнделікті өмірде қолдануы бек мүмкін. 

Кез-келген ғаламтордағы сайттар, түрлі чаттар, мәні мен мағынасын жоғалтқан 
теледидардағы бағдарламалар, әлеуметтік желі арқылы жастардың санасына кірген жеңіл 
әңгімелер мен құны жоқ арзан сөздер қазақ тілінің сөйлеу мәдениетіне болашағы бұлыңғыр 
жолға бастап барады. «Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың 
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баяғысын да, бүгінгісін де, болашағын да танытатын, сол халықтың мәңгілік мәселесі. Ана 
тілін тек өгей ұлдары ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа басады»,-деп жазушы Ғабит 
Мүсірепов қаламынан ұрпаққа өнеге болар аталы сөз қалған болатын. Осы сөздің астарлы 
мағынасына көз жіберсек «бүгінгі қазақ жастарының бәрі өз тілімізге өгей болғаны ма?» 
деген заңды сұрақ туады. Сұрақтың туындауы да орынды. Өйткені жас буынның қазіргі 
тілдік қолданысындағы кемшілікті анық білеміз. 

Сөздік қоры тым көп болмаса да, жаргон сөздер қатарында мынадай сөздер бар. 
Мысалы, «тормозы ұстап қалды», «зависать етіп қалды» кездескен іске шешім таппады, 
«маяк тастау» – қысқа ғана қоңырау шалу, «вызов тастау» – кездесуге (разборка) шақыру, 
«құлаққа лапша ілу» – өтірік алдау, «базар жоқ» – сөз жоқ, «маған сынып қалды» – мені 
ұнатып қалды, «қораға кірді» – басы бәлеге қалды, «лақтырды» – сөзінде тұрмады, «қоянның 
суретін салып кетті» – қашып кетті деген мағынаны білдіреді. Мұндай жаргондар қатарын 
жалғастыра берсең, ұзынсонар тізім болады. Баға жетпес тілдің байлығын орнымен жұмсай 
алмаған жас буын өкілдері жаргон сөздерді сөз арасына қосып сөйлеуді әдетке айналдырған. 

Бүгінгі қазақ лекцикасының қолданыс аясына кірген жаргон сөздер өз қолданушысын 
тауып үлгерді. Күні бойы интернет әлемінен шыға алмай ұялы телефонға телмірген 
жастарымыз ұзақ жазуға ерінеді, немесе өз айтқысы келген ойды жылдам жеткізуге деген 
талпыныс па? Дегенмен қысқа нұсқа жаргон сөзді қолдануға құмар.  
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Space as an objective reality has always been complete for a person of riddles and secrets, a 
subject of reflection and reflection in the language. The subject of many philosophical, 
psychological, linguistic studies was different types of categorization and conceptualization of 
space, ways and means of understanding and expressing spatial relationships, its segmentation and 
parametrization. The ontological essence of spatial realities served as the basis for logical, 
cognitive, linguistic, and cultural literary studies. Unavailable to direct observation and, thus, 
adequate knowledge and explanation, the phenomena of the spatial picture of the world were 
comprehended with the help of the realities of the surrounding reality, being reflected in the 
mythopoetic, religious and philosophical views of the people. One of the most mysterious and 
complex phenomena of language and culture is emptiness, which from ancient times was attributed 
to unusual, and sometimes mystical properties. This attitude towards the mystery of emptiness led 
to the appearance of various ideas about the phenomenon being studied. 

The article deals with the history of the formation of ideas about emptiness from mythological 
views to modern scientific concepts. The process of comprehension of emptiness by different fields 
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of knowledge, such as ancient philosophy, mathematics, existential psychology, Buddhist 
philosophy, quantum physics is analyzed. Also, the actualization of these representations in the 
language is considered. The analysis allows us to further consider the various ways of linguistic 
objectification of emptiness, to reveal to which operational units of our consciousness, mental 
constructs they correspond, to find the results of cognitive processing of primary concepts of 
emptiness in carriers of different languages. 

Key words: emptiness, chaos, sunyata, the physical vacuum, zero. 
 

Формирование представлений о пустоте в историческом развитии происходило с 
древнейших времен в различных областях познавательной деятельности человека.  

Первые попытки осмыслить пустоту, определить ее природу связаны с осознанием 
человеком своего существования и поиском ответа на вопросы: «Что было, когда ничего не 
было?», «Где начинается и где заканчивается все сущее?», «Как возникла вселенная?». 
Человек, стараясь разгадать тайну возникновения мира, приходит к осознанию того, что 
должна быть первопричина всего, под которой начинает пониматься неупорядоченная 
субстанция. Так зарождаются первые космогонические мифы, согласно которым основанием 
мироздания служит Хаос как первичный океан, вода, бездна, мгла бесконечное 
пространство1. Формирующееся в то далекое время мифологическое сознание наделяет 
пустоту продуцирующей силой и признает единственной причиной возникновения видимой 
вселенной. При этом пустота имеет определенные свойства как форма (бесформенность), 
состояние (вода), цвет (мгла). Такое понимание пустоты обусловлено тем, что философская 
категория Небытия перманентно проступала сквозь мифологическую структуру мира, но не 
была еще осмыслена незрелыми умами древних людей. [Суродина 1999, с. 24].  

В языковом употреблении слово хаос означает беспорядок, путаницу в жизни или в 
каком-либо пространстве [Ожегов 2000, Ефремова 2000], связанную с ощущением пустоты: 
«В теперешнюю мировую эпоху устойчивость не достигнута ни в ту, ни в другую форму, ― 
ни в сторону Хаоса, Пустоты и Механизма, ни в сторону Организма, бессмертной Жизни, 
Полноты» (С. Н. Булгаков. Философия хозяйства (мир как хозяйство). 

Дальнейшее осмысление пустоты происходило уже в математической плоскости, когда 
для абстрактного понятия Ничто был изобретен конкретный символ – ноль. В 
математических вычислениях Древнего Вавилона, где впервые стал применяться ноль, он не 
обозначал число, а лишь указывал на пустое место. Однако удивительным образом это 
ничто, помещенное справа от любого числа, умножало его значение вдесятеро, а 
повторенное несколько раз подряд увеличивало до невыразимых величин, что приводило 
западноевропейских математиков в замешательство, так что они отказывались от 
использования ноля вплоть до XVIII в. 

Однако следует различать цифру «ноль» и число «ноль». Индейцы Майя, как и Древние 
вавилоняне, использовали цифровое обозначение нуля для указания разряда. Первыми 
начали использовать число «ноль» математики Древний Индии, раскрыв таким образом 
истинное величие и силу беспредельной бесконечности, скрывавшейся за простым 
символом. Распознав в нуле точку отсчета математически исчисляемой вселенной, древние 
индийцы стали записывать ее в своих вычислениях в виде кружочка, который назвали сунья 
или шунья, ставшей впоследствии центральным понятием философии всего махаянского 
буддизма. 

В качестве обозначения пустоты лексема ноль употребляется в значении ничто. «Я 
пытался штудировать Нострадамуса и комментарии к нему. Пришел к выводу, что все его 
пророчества ― ноль, пустота, прикрытая дымовой завесой многословия» (Александр 

                                                 
1Мифы народов мира [Электронный ресурс]/ Гл. ред. С.А. Токарев. – URL: 

http://philologos.narod.ru/myth/mnmindex.htm (дата обращения: 25.06.2015). 
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Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства) 
[НКРЯ]. 

На востоке ближе всего к тайне пустоты приблизились буддийские мыслители, 
стремившиеся к познанию мира «как он есть». Пытаясь добраться до истинной сущности 
вещей и явлений, они приходят к парадоксальному выводу, что ничего в этом мире не имеет 
собственной природы. «Рассекая свои концептуализированные версии мира мечом праджня, 
мы обнаруживаем шуньята — ничто, пустоту, опустошенность, отсутствие двойственности и 
концептуализации» говорит Чогъям Трунгпа в своем труде «Преодоление духовного 
материализма»2. Пустота – это особое состояние ума, очищенное от всевозможных ловушек 
сознания, которые подстерегают человека на каждом шагу. Это способ видения мира в его 
первоначальной сущности, без субъективной оценки, без ярлыков. Такое воззрение на мир не 
свойственно западной культуре и не находит отражения в русском языке.  

Если в восточной философии пустота рассматривается в качестве состояния ума, то на 
западе основное внимание проблема пустоты получила в рамках онтологической категории 
небытия, которая остается предметом обсуждения и по сей день. Проблема существования 
небытия возникла в античной философии в рамках рассуждения элеатов о бытии, которое 
считалось единым, целым, неделимым, извечным и неуничтожимым. Тезис Парменида 
«Бытие есть, небытия – вовсе нет» отрицает всякую возможность существования небытия. 
Эмпедокл в трактате «О природе» утверждал: «Ибо из вовсе не бывшего сущее стать 
неспособно<…> Нет во вселенной нигде пустоты: и откуда ей взяться?»3. 

Новое восприятие понятия небытия привнесла философия атомистов, главным образом, 
Демокрита и Левкиппа. Здесь небытие рассматривалось как пустота и за ним признавалось 
право на существование в реальности. Знаменитый постулат Демокрита гласил, что бытие не 
более реально, чем небытие. Атомисты воспринимали пустоту как некое пространство, 
протяженность [Шубина, 2005, с. 33]. 

С развитием диалектической философии Платона вновь поднимается проблема 
существования небытия. Согласно его диалектике, бытие должно переходить в небытие. 
Однако оно не являлось основополагающим, а служило дополнением, прибавлением, 
противоположностью к центральным понятиям бытия, сущего, существования. 

Понятие небытие активно употребляется в философских исследованиях как категория, 
противоположная бытию, а в обыденном сознании трактуется как отсутствие жизни: 
«перейти в небытие» (умереть; устар.); из небытия возникнуть (возродиться)» [Ожегов 
2000, с. 723]. 

В психологии пустота рассматривается как различные дискомфортные состояния 
человека: потерянность, смыслоутрата, поскольку экзистенциальный опыт человека 
предполагает неизбежную встречу с чувством опустошения, бесцельности и 
бессмысленности существования, с утратой интереса к основной деятельности или к жизни в 
целом, с потерей опоры или главного жизненного ориентира [Гроф]. Основатель 
трансперсональной психологии С. Гроф отмечает, что состояние внутреннего опустошения 
часто связано с переживанием эмоционального шока, с разочарованиями или растущим 
чувством неудовлетворенности. При этом то, что упущено, не является материальным и 
определенным; это нечто смутное и неуловимое, что человек не в состоянии описать4. 
Поэтому всякая целенаправленная деятельность человека является стремлением к 
изживанию пустоты, к постоянным попыткам контролировать ситуацию. Такое 

                                                 
2ЧогьямТрунгпа. Преодоление духовного материализма [Электронный ресурс] / ТрунгпаЧогьям. – URL: 
http://spiritual.ru/lib/dmat13.html (дата обращения: 05.12.2014) 
3Эмпедокл. О природе [Электронный ресурс] / URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/empedokl2.htm (дата обращения: 
14.04.2015) 

4Гроф С. Холотропное сознание [Электрононый ресурс] / С. Гроф. – URL: 
http://www.syntone.ru/library/books/content/2624.html7currentbookpage=12 (дата обращения: 02.06.2015). 
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представление о пустоте активно эксплуатируется в языке, находя употребление в 
следующих контекстах: «Я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, 
утомление (Чехов, Иванов); Когда ее не было в обществе, то я чувствовал какую-то 
пустоту в сердце: разговоры мои делались сухи, мысли рассеяны (Нарежной); И снова, 
преданный безделью, /Томясь душевной пустотой, /Уселся он – с похвальной целью /Себе 
присвоить ум чужой; /Отрядом книг уставил полку (Пушкин).  

Современная научная картина мира, основанная на достижениях квантовой физики, 
вводит понятие вакуум для обозначения пустоты, которая, согласно новейшим 
исследованиям, пронизывает все мироздание. В современной физике термин вакуум 
используется в двух смыслах. Первый, наиболее распространенный, соответствует сильно 
разреженным газам. Второй (физический вакуум), используемый в теории полей, 
соответствует состоянию, в котором полностью отсутствуют реальные частицы. 
Исследованием вакуума ученые занялись после того, как обнаружили фундаментальное 
противоречие в свойствах материи на субатомном уровне. Оказалось, что атомы, из которых 
состоят абсолютно все тела, расположены на значительном расстоянии друг от друга, а 
между ними обнаруживается пространство, не заполненное ничем – пустота. При этом сам 
атом практически состоит из пустоты, поскольку атомное ядро, занимающее одну 
триллионную часть всего атомного объема, и, вращающиеся на огромном расстоянии от 
ядра, электроны, согласно теории П. Дирака, представляют собой «возбужденное состояние 
физического вакуума», то есть особое состояние пустоты [Дятлов 1998, с. 24]. Проблемами 
физического вакуума занимались физики начала ХХ в., в том числе А. Энштейн, Н. Бор, Луи 
де Бройль, М. Планк, Э. Шредингер, П. Дирак, В. Гейзенберг и др. Изучение природы 
физического вакуума привело к парадоксальным результатам, которые меняли 
представление о мире как о материальной сущности. В результате решения уравнений 
физического вакуума выяснилось, что вакуум как некая субстанция пронизывает все наше 
мироздание и в возбужденном состоянии материализуется в виде элементарных частиц5.  

Из этого может следовать вполне закономерный, но отнюдь не научный вывод о том, 
что все в мире, вся наблюдаемая нами вселенная могла возникнуть из пустоты, которая не 
является материей, но имеет субстанциональную природу. Такая формулировка отсылает нас 
к древним мифологическим представлениям о возникновении мира из ничего, из Хаоса, 
возникшим в западноевропейской традиции.  

В языковом сознании под вакуумом понимается нехватка, либо острый недостаток 
чего-нибудь: «…ярких акций со стороны партии власти можно ожидать лишь в том 
случае, если ей удастся заполнить идейный вакуум, в котором пребывает большинство 
функционеров "Единой России"» (Евгений Жеребенков. Учитесь властвовать... (2003) // 
«Итоги», 2003.03.04. 

В настоящее время феномен пустоты еще мало изучен в лингвистике, однако имеются 
исследования Н.Р.Суродиной, И.А. Бобрышевой и М.Ю. Гаврилкиной, которые 
рассматривают пустоту в литературоведческом аспекте. Н.Р. Суродина в работе 
«Лингвокультурологическое поле концепта «пустота» (на материале поэтического языка 
московских концептуалистов)» выявляет, что пустота - это категория ментального мира, 
однако ее осмысление необходимо при решении большинства вопросов онтологии. Ею 
выделены две основные семы изучаемой категории: «отсутствие как ущербность» и 
«отсутствие как потенциальность», которые имеют миромоделирующие значения в 
концептуализации действительности [Суродина, 1999].  

М.Ю. Гаврилкина в своем исследовании «Концепция пустоты в прозе О. Славниковой», 
анализируя категорию пустоты как феномен творческой и теоретической рефлексии, 
                                                 

5Картина мира современной физики [Электрононый ресурс] / URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/kart_mir/fiz_kart.php (дата обращения: 15.12.2014). 
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приходит к выводу, что в западной культуре под влиянием христианства пустота 
приобретает негативную трактовку, а на Востоке она является основным принципом 
устройства мира, а также обозначением позитивно-творческого состояния творения. 

 Таким образом, формирование представлений о пустоте начинается еще в 
мифологических представлениях человека о возникновении вселенной. Дальнейшее развитие 
данная проблема получает в рамках разных областей деятельности, таких как математика, 
философия, религия, психология, квантовая физика, что позволяет говорить о сложном 
статусе изучаемого явления.  
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The television becomes all in the increasing degree interactive today (from the "interaction" 
understood in this work as interaction of a telecommunicator with the TV viewer). Assistance in 
this difficult process of mass communication is rendered by the new powerful feedback channel of 
the TV viewer and a telecommunicator which has appeared thanks to rapid development of 
computer technologies which gives the first the chance to influence personally production of a 
television product. From this it follows that in the conditions of interactive television 
communication between communicants is defined not as unilateral speech impact of a 
telecommunicator on the TV viewer, and as their speech interaction in the course of creation of a 
television product. 

Key words: interaction, speech interaction, interaction speech, institutional context 
 
Адамдар арасындағы қарым-қатынас аясындағы заманауи зерттеулер 

коммуниканттардың саналық және тілдік өзара ықпал етулеріне ерекше көңіл бөле бастады. 
Тіпті, қоғамдағы адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасын, ғылымның әр түрлі: 
филолсофияда, психологияда, әлеуметтануда, тіл білімінде, мәдениеттануда және т.б. 
салаларында, өзара сөйлесу барысының құрылымы мен мазмұнына аса назар аударылып, 
үнемі зерделеніледі. Мәселен, Г. Буркитбаева еңбегінде, өзара қарым-қатынастың зерттелу 
үдерісінің ғылымда XX ғасырдың 50-60-шы, 60-70-ші жылдардағы зерттелу қарқынына 
қысқаша тоқтала келе, 80-ші жылғы зерттеулер жайында былай дейді: «в 80-е годы 
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социологи предложили детерминистский анализ социальной сущности общения как 
следствия взаимодействия членов общества, его организаций и общественных институтов, а 
культурологи и психолингвисты увязали коммуникативный акт с личностью участника 
общения; в те же годы произошло синонимическое приравнивание объема понятий 
«общение» и «коммуникация»» [1, 79 б.]. Одан әрі, ғалым жоғарыда аталған екі ұғымның 
синонимдік қатар құрайтындықтарына барлық зерттеушілер келісе қоймағандығын сөз етеді. 
Сонымен қатар, автор «тілдесім» мен «коммуникацияның» арасындағы айырым белгілерін, 
келесідей көрсетеді: «в объем понятия «общения» обязательно включается воздействие, 
обмен мнениями, влияниями, а так же согласование, или, напротив, конфликт», ал 
коммуникация туралы: «Коммуникация – средства связи любых объектов материального или 
духовного мира; сам процесс передачи информации от человека к человеку (обмен 
представлениями, идеями, установками, настроениями, чувствовами и т.п.), а также передача 
информации в обществе с целью прямого или опосредсвенного воздействия на социальные 
процессы» [2, 80 б.], – деп тұжырымдайды. Алайда, бұл тұжырымдардан, екі ұғым бір-
бірінен түпкілікті ажыратылып қарастырылуы қажет деген сөз емес. Қайта бұлар бірін-бірі 
толықытырып отыратындығы хақ. Себебі, кез-келген «тілдесім» коммуникациядан 
(ақпараттардың алмасуы), интеракциядан (өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, ықпалдасу), 
перцепциядан (өзара түсіністік) тұрады. Осындағы коммуникация – арақатынас 
серіктестерінің бір-бірімен ақпарат алмасуы, білімді, идеяны, пікірді, сезімді беру мен 
қабылдау үрдісі. Интеракция – тұлғааралық қимыл ұйымдастыру, қатысушылардың өзара 
қозғалыс пен әрекет алмасуы. Перцепция – адамдардың бірін бірі тану негізінде құрылатын 
белгілі тұлғааралық қатынастар [3, 4 б.].  

Десек те, Г. Буркитбаева, қазіргі таңда, жоғарыда айтылған үш категорияны айырым 
белгілерін ажыратып қарастырғаннан гөрі, олардың бір бірімен біте қайнасып, араласып 
қарастырылып жүргендігін айтады. Одан әрі автор «интеракция» туралы: «Интеракция – как 
понятие, вошедшее в лингвистику вслед за «общением» и «коммуникацией», в той или иной 
мере унаследовала признаки, которые преписывались «общению» и «коммуникации» [1, 80 
б.], – дейді.  

Қазіргі ғылымда «интеракция» ұғымы әр түрлі түсінікке ие. Сол себепті әлеуметтануда 
және тіл білімінде қолданылып жүрген, жалпы анықтамаларына тоқталатын болсақ: 

«Интеракция речевая – речевое взаимодействие индивидов на уровне речи» [3, 112]; 
«Интеракция – ықпалдастық» [4, 289 б.].  
Берілген анықтамалардан, «интаракция» адамдардың жалпы өзара әрекеттесуі, бір 

бірімен ықпалдасуы, өзара қатынасы, өзара әсер етуі, өзара байланысы, ынтымақтастығы деп 
түсіндік. Яғни, Қ. Айтмұхаметованың сөзімен айтар болсақ [5, 53 б.]: «бұл адамның өзге 
қоғам мүшелерімен өзара әрекеттесуінің айрықша формасы».  

Яғни Г. Буркитбаеваның пайымы бойынша «Интеракция – обоюдно согласованный 
процесс, касающегося обеих сторон, включенных в данный процесс» [1, 81 б.]. 

Қазақ тіл білімінде аталмыш терминнің аудармасында бірізділік жоқ. Қазақ тіліндегі 
ғылыми еңбектерде, мәселен «интеракцияны» Н. Әубәкіров еңбегінде [6] «тілдік қатысым» - 
деп қолданса, Қ. Айтмұхаметованың еңбегінде «вербалды интеракт» және «өзара ықпалдар» 
 [5] деп айтылады, ал А. Аманбаевада «өзара сөйлесу» [7] ретінде таныса, Матжанова 
«қарым-қатынас» [8] ретінде қарастырыла алады.  

Сонымен қатар, Ш.И. Нургожинаның зерттеу еңбегінде «вербалды интеракт» 
терминімен «өзара сөйлесу әрекеті» қатар қолданыс тапқан [9]. Осындағы «Вербалды 
интеракт» терминін қолдану тілдік операциялар үшін тиімді, әрі қолайлы екендігін, сонымен 
қатар, «өзара сөйлесу әрекеті» ұғымы – вербалды, паравербалды, бейвербалды бірліктердің 
қатысуын қажет ететін тұтас процесті толық қамти алмайтындығын айтады [9, 8 б.]. Десе де, 
«вербалды интеракт» ол кірме сөз, яғни орыс тілінен калькалау арқылы жасалған 
болғандықтан, тіл білімінде интерактінің барлық қызметін атқарып тұрғандай болуы мүмкін, 
«өзара сөйлесу әрекеті» термині, оған қарағанда интерактінің тұтас қызметіне сай келмеген 
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болып көрінуі мүмкін. Алайда, біз өз жұмысымызда, екі терминді бірінің орнына бірінің 
жұмсалуын жөн көрдік.  

Сонымен, тіл білімінде «Интеракция» дегеніміз – коммуниканттардың бір-бірінен 
қарым-қатынасқа қатысу дәрежесі бойынша ажыратылатын модельдік топтардың бірі. 
Интеракциядағы сөйлеуші мен адресат өзара вербалды әрекеттерге түседі, соның 
нәтижесінде «вербалды күрес» жүреді [6, 28 б.]. 

Сондай-ақ, тіл білімінде «өзара сөйлесу әрекеті» терминін «коммуникативті акт» 
терминімен жиі байланыстырып жатады. Оларды Мортенсен: «it generally includes two 
components as complementary aspects of communicative acts: verbal and non-verbal ; the former 
includes words as discrete entities whereas the latter includes movements, gestures, facial 
expressions..etc» [10, 12 б.] Бұндағы «коммуникативті акт» - сөйлеу акті, аудитивтік (тыңдау) 
акт және коммуникативті ситуациядан тұратын ұғымды білдіреді [5, 69 б.], ал «interaction is a 
complex exchange of behaviors of one or more persons» [11, 25 б.] 

Яғни өзара сөйлесу әрекеті дегеніміз нақты орындаушылардан (қатысушылардан) 
тұрып, сол орындаушылар бір-біріне вербалды, акустикалық, кинесикалық және мінез-
құлық, жүріс-тұрыс түрінде ықпалдасуын айтамыз.  

Интеракциядағы әр бір сөйлесім (высказывание) бір-бірімен өзара байланыста болады, 
ықпалдасады, себебі «каждое высказывание – это звено в очень сложно организованной цепи 
других высказываний» [12, 260-261 б.]. Осыған байланысты, интеракциядағы әр сөйлесімнің 
тыңдаушысы «селқос тыңдаушы» емес, керісінше «белсенді тыңдаушы» болып табылады. 
Бахтиннің пайымдауынша: «всякое реальное целостное понимание активно-ответно и 
является ни чем иным, как начальной подготовительной стадией ответа, когда говорящий 
ждет ответа, согласия, сочувствия, возражения, исполнения и т.д.», – сонымен қатар: «всякое 
реальное целостное понимание активно-ответно и является ни чем иным» [12, 260-261 б.]. 
Яғни, сөйлеушінің сөйлесімі өзара сөйлесу әрекеті кезінде, тыңдаушыға арналады, немесе 
тыңдаушының жауабы сөйлесушіге қаратылады. Бұл жөнінде Г. Буркитбаева: 
«Высказывание характеризуется обращенностью (курсивпен берген Г. Буркитбаева) 
(адресованностью)» дейді, ал адресат болса «может быть непосредственным участником-
собеседником бытового диалога, может быть дифференцированным коллективом 
специалистов какой-нибудь специальной области культурного общения, может быть более 
или менее дифференцированной публикой, народом, современниками, единомышленниками, 
противниками и врагами, подчиненными, начальником, низшим, высшим, близким, чужим и 
т.п.» [1, 82 б.] Демек, М. Бахтиннің тұжырымы бойынша, өзара сөйлесу әрекетіндегі кез 
келген сөйлесімді сөйлеуші арнайы тыңдаушыға бағыттайды, немесе керсінше жүзеге 
асырып отырады. Яғни интеракцияда әр бір сөйлесім адресат назарын қарата отырып 
жұмсалады.  

Бұл мәселеге қатысты, Қ. Айтмұхаметова интеракцияны сөйлесушілердің бір-біріне тіл 
арқылы, басқа да паралингвистикалық, бейвербалды амалдардың көмегімен тигізетін «өзара 
ықпалы» деп түсіндіре келе, сол ықпал ету мақсатында: «коммуникативті алмасым жүзеге 
асырылуы үшін екі немесе көп сөйлеушілердің кезектесіп пікір айтуы, сөйлесуі жеткіліксіз. 
Олар бір бірімен сөйлесуі керек» [5, 58 б.], – дейді. Яғни сөйлеуші өзі сөйлеп қана қоймай, 
басқа біреумен сөйлесуге және сөйлесу барысындағы жасаған іс-қимылдарына, көзқарасына, 
сөйлеудің вербалды маркерлері арқылы көрсетіп отыруға, сонымен қатар сөйлеуші 
тыңдаушының тыңдап отырғанына, сөйлесу әрекетіне қосылып отырғандығына көз жеткізіп 
отыруы керек.  

Ш.И. Нұрғожина зерттеу жұмысында вербалды интерактінің әңгіме, диалог, сұхбат, 
интервью, пікірталас, жарыссөз сияқты түрлері болатындығын атап, соларға толығырақ 
тоқталады. Сонымен қатар, зерттеуші интерактінің бұлардан басқа, анағұрлым 
институционалды сипаттағы түрлері болатындығын атап көрсетеді. Мәселен, жоғарғы оқу 
орындағы (оқытушы мен студент арасындағы), қызмет көрсету және медицина саласындағы 
(дәрігер мен науқас немесе қызмет көрсетуші мен әр түрлі тұлғалар арасындағы), соттағы 
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(адвокат пен шағымданушы арасындағы) өзара қатынас [9]. Алайда, осындай институциялық 
интерактінің бірі болып табылатын ток-шоу туралы, нақтылы тоқталмайды.  

Десек те, ток-шоудың табиғаты өте күрделі болғандықтан, ондағы тілдесім түпкілікті 
қандай түрде (әңгіме, диалог, сұхбат, интервью, пікірталас, жарыссөз) көрініс табатындығын 
нақты айту қиын.  

Н. Уәли өз еңбегінде «Коммуникативтік мақсаттың типтеріне қарай, әріптестердің 
қатысу амал-тәсілдеріне қарай, олардың атқаратын рөлдері арасындағы ерекшеліктеріне 
репликалық сипатына қарай тілдесу жанрлары әңгімелесу (беседа), сөйлесу (разговор), 
әңгіме айту (рассказ); ұсыныс, өтініш, талас, ескерту, ақыл-кеңес, хат-күнделік, жазба 
(записка) күнделік болып бөлінеді» [13, 287 б.], – дейді.  

Сондай-ақ ғалым, тілдесімнің ең жалпы және негізгі формасы әңгіме түрінде жүзеге 
асатындығын айтады. Себебі, әңгіме негізінен, мынандай белгілерге ие: «а) тікелей уақыт 
пен кеңістікке өту сипаты; ә) еркін, дайындықсыз, аяқ астынан шығарылған, келісілмеген, 
кездейсоқ сипаты; б) әңгімеде қатысушылар саны, талқыланатын тақырып, репликалардың 
ұзақтығы, сөз турларының кезектілігі – алдын ала анықталмайды» [5, 66 б.]. Әңгіменің 
мұндай сипаттарын біліп алу, бізге, ток-шоудағы еркін, алдын ала дайындықсыз сипатта 
жүргізушілер мен сол бағдарламаға қатысушылар арасындағы тілдік өзара қатынасты бір 
қырынан, әңгіме формасына жатқызуымызға септігін тигізді. Әңгіменің ток-шоу жанрында 
орын алуы, ондағы өзара сөйлесу әрекетінің бір түрі болып табылуы, ток-шоудың жартылай 
институционалдылығының бір көрінісі. Себебі, ток-шоу секілді институционалды 
контекстінде күнделікті өзара сөйлесу әрекетінің көрінісін болатындығын біз, немесе бізден 
бұрын, Э. Щеглоф [14] алғаш рет 1987 жылы сөз еткен болатын. Бұл мәселеге қатысты 
А. Турчик: «После обращения исследователей к институциональному контексту 
взаимодействия обнаружилась недостаточность понятия «разговор» (conversation)» [15, 127 
б.], – дейді. Ғалымның бұлай деуі, соңғы он жылда инстиуционалды қарым-қатынасты өзара 
әңгімелесудегі ықпалдасу немесе өзара сөйлесу әрекет «talk-in-interaction» [15, 127 б.] 
ретінде қарастырылып жүр.  

Дәл осы өзара сөйлесу әрекетін (talk-in-interaction) Х. Сакс өз еңбегінде қарым-
қатынастың белгілі бір институция аясында орындалатындағына қарамастан, сол 
интитуциялық коммуникацияның өзінде-ақ, адамдар арасындағы әңгіменің «шынайы 
ағымда» (naturally occurring) [16] жүзеге асатындығын алдыға тартады.  

Осы жерден «әңгіме» мен «өзара сөйлесу әрекеті» ұғымдарының институционалды 
қарым-қатынаста қандай көрініс алатындығын анықтау қажеттілігі туындайды. Мәселен, 
1991 жылы жарық көрген Э. Щеглофтың мағаласында, автор: «The term «сonversation 
analysis» has come to be the recognized term for the study of talk-in- interaction (henceforth simply 
«talk»). To that extent, it is somewhat of a misnomer, for its focus is not uniquely what we might 
regard as ordinary conversation or chit-chat, but potentially any context in which talk is a part: 
interviews of various kinds, doctor-patient interactions, calls to the emergency services, interactions 
involving people with communication difficulties, and so forth – literally, talk-in-interaction» [17, 
152 б.], – дейді.  

Демек, ток-шоу бағдарламасындағы қарым-қатынасты, біз, жай ғана ананы-мынаны 
тілге тиек ететін, бос, мылжың «әңгіме» ретінде емес, институционалды коммуникацияға тән 
«өзара сөйлесу әрекеті» ретінде қарастырамыз.  

Сонымен қатар, адамдар арасындағы болып жатқан әңгіменің, біздің жағдайда «өзара 
сөйлесу әрекетінің» әр бір репликалары ұйымдасып келіп, айтылымдарының реттілігі 
болатындығын алдыға тартамыз. Осы орайда О.Г. Исупова: «Разговор прежде всего 
нуждается в организованности, подразумевает наличие порядка, который не надо постоянно 
вновь объяснять в ходе обмена репликами. Порядок также необходим для того, чтобы 
произносимое было понятно всем участникам беседы» [18, 36 б.], – дейді.  
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Сөйтіп, өзара сөйлесу әрекеті немесе адамдар арасындағы тілдік қатысым ток-шоу 
бағдарламасында диалог, пікірлесу немесе пікірталас түрінде көрініс табатындығын айтып 
кетуіміз қажет.  

Мұндағы, диалог – (гректің dialogs – cөйлесу, әңгмелесу) – ауызекі әңгімелесу пішіні, 
екі не одан да көп адамдардың пікір алысуы [19, 125 б.] 

К.А. Абдреимова: «Диалог – екі жақтылы қарым-қатынас. Екі коммуникант та бірін-
бірі түсінуі үшін жұмыс істейді. Екеуі де талқылап отырған тақырыпты түсінуге жақындай 
түседі. Сондай-ақ диалог – қажетті хабарды алуға арналған нақты іс-әрекет. Іс-әрекет 
нәтижелі болуы үшін керекті реплика-ынталандыру қажет. Сондай-ақ, ол реплика-жауапқа 
да байланысты» [20, 24 б.], – дейді.  

Тұжырымдай келгенде, диалог – коммуникантты іс-әрекет, пікір алысу, өзара араласу, 
өзара қарым-қатынас құралы.  

Бұған қоса, автор диалог кезінде адамдар арасында жүзеге асқан сөйлеу әрекеті 
пікірлесу деп аталатындығын айтады. Пікірлесу белгілі қатысымдық жағдайда, белгілі бір 
тақырып туралы екі адамның бір-біріне өз ойларын, түсінігін, пікірін жеткізуі, білдіруі 
болып саналады. 

Пікірлесу – екі (кейде көп) адамның арасында тікелей болатын тілдік әрекет. 
Пікірлесуге екі адам қатысады, бірақ бір мезетте бір ғана адам сөйлейді, пікірлесуде 
сөйлеуші мен тыңдаушы болады. Сөйлеуші – хабарды жеткізуші, тыңдаушы – хабарды 
қабылдаушы. Сондықтан да пікірлесу адамдар арасындағы пікір алмасу әрекеті болып 
табылады [20, 25 б.]. Өзара сөйлесу әрекеті, жоғарыда айтылып кеткен диалог және пікірлесу 
түрінде емес, пікірталас түрінде де көрініс табады.  

Пікірталас – шаршы сөзді ұйымдастырудың ауызша формасы. Оның барысында әр 
түрлі, көбінесе қарама-қайшы көзқарастар болады. Оның аса маңызды ерекше белгілері 
мыналар: а) серіктестердің айрықша дискурс мақсатына қатысты бірін-бірі сендіруге 
ұмтылысы – бұл аргументативті құрамдас бөлік; ә) дискуссиялық атмосфераны жасап, 
жалғастырып отыратын арнайы жүргізушінің болуы; б) өз ой желісін, пікірін дәлелдеуші 
қатысушылардың болуы [5, 68 б.]. 

Осыған орай, Н. Уәли: «Белгілі бір мәселеге байланысты көзқарас әртүрлі болады да, 
сөйлеушілер өзара тілдесуге мүдделілік танытады» - дей келе, «Пікірталастың мақсаты 
ақиқатқа жетіп, бір шешімге тоқтау болып табылып, тілдесушілер арасында көзқарастың, 
ұстанымының ортақ жақтары атап айтылады» [13, 288 б.], – дейді.  

Демек, ток-шоу бағдарламасындағы адамдар арасындағы өзара тілдік қатынасты, біз, 
диалог, пікірлесу немесе пікірталас формасы арқылы қарастырамыз. Себебі, диалог пен 
пікірлесу көбіне көп, өзара қарым-қатынастың ымыраға, келісімге бағытталады. Ал 
пікірталас қоғамның белгілі бір саласындағы көпшілікке қатысты әлеуметтік мәселеге 
арналып, бірдей дәрежедегі, бірақ әр түрлі көзқарастағы адамдардың арасында өтеді. 
Сәйкесінше мұндай қарым-қатынаста, өзара сөйлесу әрекетінің көрінісі көбіне 
конфронтациялық мәнге ие болуы мүмкін.  

Өзара сөйлесу әрекетінің қандай тілдесімнің жанрында көрініс табатындығы және 
олардың қандай мәнге ие болуын қарастыруымыздың себебі, жұмысымыздың тақырыбына 
сай, ток-шоу бағдарламасындағы жүргізушілер мен қатысушылардың вербалды интеракция 
барысында, келісу vs. келіспеудің берілу жолдарын анықтауымызға, үлкен мүмкіншілік 
туғызды.  

Сондай-ақ, ток-шоудағы қарым-қатынасты вербалды интеракция ретінде 
қарастыруымыз, ток-шоудағы өзара тілдік қарым-қатынасқа конверсациялық талдау 
жасауымызға негіз болды. 
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 Special attention is paid to the ethno-cultural content of stereotypes in a language. It is 
determined that stereotypes have their own place in linguistics and linguistic culture. They will also 
be able to describe their national-cultural values and to link national mentality, national character. 
And also a number of researchers' work for the stereotype phenomenon. In the works of some of 
these researchers the notion of national character reflects the true nature of the nation. 
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Тіл – өз бойында халықтың төл тарихы мен мәдениеті, талғамы мен танымын, болмысы 
мен танымын тұтастықта сақтай алатын таңбалық жүйе, әрі мәдениет көрсеткіші болып 
табылады. Осы дүниенің тілдік бейнесін қалыптастырушы элементтердің бірі — стереотип. 
Осыған орай, адамзат жасаған рухани және материалдық мәдениеттің тіл арқылы жарыққа 
шығуы – тіл білімінде лингвомәдениеттану саласының іргетасын қалады. 
Лингвомәдениеттанудың басты қызметі белгілі бір халық тіліндегі мәдени мазмұнды 
бейнелейтін ұлттық-мәдени атауларды түп-төркіні мен мәдениетін көрсетеді. Этностереотип 
- белгілі бір этнос туралы, оның менталитеті мен стандартты құлықтары, мінезі, тұрмыс-
тіршілігі туралы сыртқы (гетеростереотип) және жеке (автостереотип) таным-түсініктер 
көрінісі. 

Стереотип феноменіне арналған іргелі зерттеулерді У.Липпман, И.С.Кон, Ж.Коллен, 
Ю.Д.Апресян, Е.М.Смоленцева, В.А.Маслова, Н.Уәли, Б.Хасанұлы, Г.Исина т.б.еңбектерінен 
кездестіруге болады. Адам белгілі бір халықтың өкілі болғандықтан, сол ұлттың 
мәдениетінде танылған стереотиптер әлемінде өмір сүреді. Стереотиптер бала кезден 
қалыптасып, баяу өзгеріске түседі. Олар белгілі бір мәденет туралы білімнің негізгі өзегін 
құрайды. Стереотиптердің мазмұндық қабатында белгілі бір халықтың ұлттық ерекшелігімен 
қатар, зат, құбылыс, жағдай туралы ұлттық-мәдени түсінік сақталады. Бұл туралы зерттеуші 
– ғалым В.А.Маслова: «Стереотип – это некоторый фрагмент концептуалной картины мира, 
ментальная «картинка», устойчивое-культурно-национальное представление о предмете или 
«ситуации» однако, это «не только ментальный образ, но и его вербальная оболочка», - дейді 
[1,110]. 

Демек, стереотиптер белгілі бір халықтың ұлттық мәдениетінде танылған, әрі сол 
халықтың ұжымдық санасында қатталған, ұрпақтан-ұрпаққа тіл арқылы жеткен тұрақты 
бейнелер болып табылады. Стереотиптер салт-дәстүрмен, аңыз-әпсаналармен, әдет-
ғұрыптармен тығыз байланысты, тек салт-дәстүрлер объективті маңыздылығын ашық түрде 
байқатса, ал стереотиптер жасырын күйде көрінеді. Стереотиптенген өмір тіршілігінің 
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түрлері ретінде салт-дәстүрлер этнографиялық зерттеулер нысанына айналуда. Бұл, әрине, 
бекер емес, себебі өмір тіршілігіне қатысты стереотиптерде этникалық мәдениеттің 
ерекшелігі айқын көрінеді. Өмір тіршілігі түрлеріне қатысты стереотиптер тізбегі салт- 
дәстүрлермен ғана шектелмейді. Өмір сүру қалыптары өмірдің басқа да салаларына тән 
болып келеді, атап айтқанда, қарым-қатынас мәдениеті, индивидтердің әлеуметтік өмірге 
бейімделуі, технологиялық үдерістер (еңбек тәсілдері мен дағдылары), ойын әрекеттері, т.б. 
Адамдар арасындағы қарым- қатынасқа тек олардың ортақ тіл табысулары аздық етеді, 
сонымен бірге оған дейін меңгерген білімдері аса қажет шарт болып табылады. Қарым-
қатынасқа түсушілердің әрқайсысының өзін қоршаған әлеуметтік және мәдени орта 
жайындағы ортақ таным-түсініктері сәйкес келгені құптарлық жайт. Сол себепті 
коммуникативтік актіге қатысушылардың санасында қалыптасатын осы білім түрлері аялық 
білім қоры деп аталады. О. С. Ахманованың анықтамасы бойынша «Аялық білім — тілдік 
қатынастың негізі болып табылатын екіжақты тыңдаушы мен айтушыға бағытталған 
реалийлер туралы білімі» [2, 498 б.]. 

Стереотип «ұлттық мінез» ұғымымен тығыз байланысты. Мінез — адамның қоғамда 
өмір сүре отырып жинақтайтын ерекше қасиеттері. Сондай- ақ мінез деп адамның өмірі мен 
іс-әрекетінде көрінетін және қалыптасатын тұрақты жеке-дара ерекшеліктерінің жиынтығын 
айтамыз. Осылайша, адам мінезі оның дүниетанымына, іс-әрекетінің сипаты мен мазмұнына, 
өмір сүретін әлеуметтік ортасына, басқа адамдармен жасайтын белсенді қызметіне 
байланысты әлеуметтік мәнге ие болады [3, 42б.]. Адамның өзін қоршаған ортамен жасайтын 
белсенді қатынасы оның мінез-құлқын айқын көрсетеді. Ол идеологиялық тұрғыдан - 
адамның дүниетанымынан, психологиялық тұрғыдан — қажеттіліктерінен, 
қызығушылықтарынан, бейімделгіштігінен яғни адамдар мен дүниеге қатысты талғампаз 
көзқарасынан көрінеді. Алайда, ғалымдар жеке тұлғаның жеке-дара мінез-құлқына 
қарамастан, белгілі бір әлеуметтік топтың ортақ қасиеттерін қарастыруда. Бұл өз кезегінде 
ұлттық мінез ұғымына сәйкес келеді. С. М. Арутюнян стереотип ұғымын «халықтың рухани 
өміріне қатысты түрлі деңгейдегі құбылыстарының ерекше жиынтығы» деп айқындайды [4, 
23 б.]. Бірқатар зерттеушілер еңбектерінде ұлттық мінез ұғымы ұлттың шынайы 
қасиеттерінің ерекше жиынтығы деп көрсетіледі. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының территориясында әртүрлі ұлт өкілдері бейбіт 
өмір сүруде және үздіксіз өзара қарым-қатынас жасауда. Осындай мәдениаралық қатынас 
кейде өзінің қиындықтарын көрсетіп жатады. Бұндай жағдайда стереотиптік танымды 
құрметтеу, бір-бірінің этностереотипті түсінігін дұрыс қабылдау ұлтаралық бірегейлікті 
орнатады. Сондықтан этносаралық қақтығыстардың алдын алу мақсатында мерзімді 
баспасөзде толеранттылық идеясын қарқынды насихаттау қоғам мүддесі үшін маңызды 
екенін тілші-журналистер де жақсы біледі. Қазақстандағы толеранттылық ұғымы «өзге ұлтты 
құрметтеу» стереотипімен таралып кетті. Бұқаралық ақпарат құралдарында отансүйгіштікке 
тәрбиелеу, дінді құрметтеу идеяларының астарында қазақ халқының төзімділігі де сөз болып 
жатады. Ал қоғамдағы өзге мемлекет тарапынан келген қысым мен ішкі ұлтаралық дүмпулер 
тропты элокутив актілерімен астарланып беріледі. Өзге ұлтты сыйлау, тіл тигізбеу - әлемдік 
БАҚ заңдылығына қатысты принцип. Сондықтан бір мемлекет ішіндегі ұлттар арасындағы 
келіспеушілік мерзімді баспасөздерде бейнелі сөздермен сыни тұрғыдан жазылады, ашық 
айтылмайды. Публицистикалық дискурста қолданылатын осындай прагматикалық тәсілдің 
тілдік құралын И.В.Пекарская «оюланған элокутив» деп атайды [5, 75-77 б.]. 

Сол сияқты Е. В. Кобец, О. Н. Паршина, И. Ю. Уфаева, А. П. Чудиновтың ғылыми 
зерттеулерінде прагматика бірлігі ретінде қабылданған элокутивті троптар - бұл кез келген 
мәдениеттің артефакті болып таңбалана алатын «константты мәдени категория» деген 
ұстаным бар. Себебі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асатын коммуникативтік 
актіде оқырманға тіл арқылы әсер ету көпұлтты аймақтарда толерантты интернационалды 
тұлғаны дамытуға едәуір ықпал жасай алады. Сондай-ақ коммуникативті серіктестік 
қағидасын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ю.Степановтың [6, 84 б.] ұсынған мәдени 
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константаларының қатарына таным стереотиптері де жатады. 
Мерзімді баспасөзде стереотиптенген бейнелі қолданыстардың (паремия, элокутивті 

троптар) прагматикалық ерекшелігі болып өткен жағдаят туралы адресанттың эмоционалды-
бағалауыштық қатынасын қалыптастыру, адресанттың танымындағы сол жағдаяттың 
дұрысы мен бұрысын ажыратқан, негізділігін анықтаған жеке пайымдауын адресатқа 
мойындату мақсатын жүзеге асыру болып табылады. 

БАҚ тіліндегі стереотиптердің қолданысына қарай, оның лингвистикалық қызметін 
былайша сипаттауға болады. Стереотип - адресанттың ішкі рухани танымы мен 
эмоционалды күйінің тілдік көрінісі және ол жайлы коммуникативтік жағдай орнатуға 
бағытталады. БАҚ тіліндегі стереотиптер оқиғаны, болмысты тура мағынадағы бірліктермен 
емес, ауыспалы мағынадағы, бейнелі мағынадағы синтаксистік құрылымдар арқылы 
беріледі. 

Мерзімді баспасөз тілінде қолданылатын стереотиптер ақиқат дүниені жасырын, 
жанама атау үшін қызмет етеді. Бұл стереотиптердің прагматикалық мүддесі, ал 
стилистикалық мүддемен қолданылған стереотиптік бірліктер тек автор ойының әртүрлі 
экспликациясы деп ұғынылады. 

Н.В. Уфимцеваның жіктелімі бойынша, стереотиптер этникалық және мәдени 
стереотиптер болып бөлінеді. Этникалық стереотиптер - этнос мүшелерінің өз-өздеріне 
байқалмайтын, санадан тыс қалыптасқан ұжымдық мінез-құлық ерекшеліктерінің жиынтығы. 
Этностың стереотиптерді арнайы меңгерту, үйрету мүмкін емес, ол сол этнос мүшелерінің 
өздеріне ғана тән, өздеріне ғана жарасатын ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан құндылықтары 
болып саналады. Ал мәдени стереотиптер саналы түрде туындайтын, өзге ұлттар да 
қабылдауға, қайталауға қолжетімді бола алатын мүмкіншілігі жоғары құлықтар мен 
стандартты этикет нормаларының жиынтығы [7, 65 б.]. Мәдени стереотиптерді үйренуге, 
тасымалдауға болады. 

Қазақ халқының танымында «Өзбек - өз азам» деген гетеростереотип бар. Бұл 
стереотип түбі бір түркілерден тарайтындығын, көршілес отырған мемлекеттің тарихында 
екі ұлтты жақындастыратын жағдаяттардың көп болғанын байқатады. Сол түсінік қазіргі 
таңда мерзімді баспасөз тілінде де еркін қолданысқа еніп кетті. Мысалы, Қазақ атам 
заманнан бері «Өзбек - өз ағам, сарт - садагам» деп өзбек пен сарттың, тәжіктің аражігін 
ажыратып, өзбек туысымыз екенін айтып кеткен (А.Т., 3 шілде 2010). 

Әлeумeттiк жeлiлeрдeгi этноcтeрeотиптeр (web-пaрaқшaлaр, жeкe блогтaр, әлeумeттiк 
жeлiлeр жәнe ондa жaзылғaн пiкiрлeр, т.б.). Қaзaқтaрғa тән cтeрeотиптeрдiң бiрi – кeшiгу: 
«Қaзaқ үнeмi кeшiгiп кeлeдi», «қaзaққa кeшiгу тән», «қaзaқпыз ғой кeшiгiп жүрeтiн». 
Мұндaй қaзaққa тән этникaлық cтeрeотип ғaлaмтор ғaнa eмec, гaзeт бeттeрiндe дe көп cынғa 
aлынaды, көп cөз болaтынын аңғарып қаламыз. Мыcaлы: «Қaлa мeн дaлa» рecпубликaлық 
әлeумeттiк гaзeтiндe Н. Тiлeуқaбылдың мынaдaй мaқaлacы жaрық көргeн – «Кeшiгу әдeт пe, 
дeрт пe?» (26.05.2015). Бұл мaқaлaдa өзгe дe ұлттaрғa қaтыcты этноcтeрeотиптeрдi 
кeздecтiрeмiз: «Қaзaқты бiргe шaқырcaң бecкe кeлeдi, бecкe шaқырcaң кeшкe кeлeдi... 
«Қaзaқтың үнeмi кeшiгiп жүрeдi» дeгeн cөзiнe көптeгeн ғaлaмтор пaйдaлaнушылaры 
«Қaзaқтaр тeк тойғa ғaнa кeшiгeдi» дeгeн жaуaптaрынaн қaзaқтың тaғы бiр қacитeтi, қaзaққa 
тән этноcтeрeотип – тойшылдығы. Яғни «Қазақ – тойшыл қазақ».  

Интeрнeт бacылымдaрдa, газет беттерінде және т.б. қaзaқ хaлқы жaйындa 
этноcтeрeотиптeрдiң көп жaзылуының ceбeбi, қaзaқ хaлқы – толeрaнттылықты caқтaйды, 
өзгeнiң көңiлiнe қaрaйды жәнe ұлтaрaлық бiрлiк пeн ынтымaқтacтықтi бiрiнiшi орынғa 
қояды. 
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In recent decades, linguists began to show some interest in fitonims Kazakh language. 
However, against the general desire to collect more complete and scientifically master the rich 
lexical fund of the Kazakh language, which may serve as a source of study and knowledge of the 
realities of the material and spiritual culture of the Kazakh people, fitonimiches field remains 
untapped. Fitonims is a specific part of the lexical system of the Kazakh language. Name of the 
plant have a long history and its formation was carried out in different historical periods differently. 
The study of evolutionary processes in the formation of fitonimiches vocabulary sheds light on 
many of the issues of the Kazakh language history. 

In this article, several lingvomen-cultural semantics will be identified, with a scientific 
definition of the herbaceous plant, which is called the pine, the fescue, the feather grass and the 
mint as well as the so-called plant names spiraea. From the linguistic-cultural point of view, the 
findings of ethnolinguistic channels from the «messengers» of the national culture are analyzed and 
the results of the survey conducted by the 50 recipients are analyzed. Each language is a symbolic 
system that preserves national culture, it,s culture, it,s cognitive and taste, it,s character and its 
consciousness, it,s trades and traditions, it,s traditions and wisdom. Therefore, it is most important 
to study it in cognitive linguistics.  

Key words: phytonyms, linguocultural semantics, spiraea, ethnocultural names, categories, 
concepts. 

 
Адам баласы дүниенің өзегі ретінде әлемді, өзін қоршаған болмысты өз тұрғысынан 

танып, оны сөзге салып, тілге тіркеп отырады. Әрбір тіл өзінің куммулятивтік (мұрагерлік) 
қызметінің арқасында ол сөзді ғасырлардан-ғасырларға, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізеді. Сол 
«сөздерді сөйлете» (Р.Сыздық) отырып, өз мәдениеті мен дәстүрінің сонау ерте заманнан 
бастап, бүгінгі күнге дейінгі жүріп өткен жолын, тарихын таниды. Кестелі сөзбен 
айшықталатын төл мәдениеті арқылы «дүниенің тілдік бейнесін» жасайды. Этномәдени 
атаулар, ұғымдар мен атаулар жүйесі – әлемдегі барлық халықтарға тән құбылыс. «Осы 
когнитивтік түзілістердің этникалық реңкі, пошымы, жөн-жосығы этностың тіршілікқамы 
жүйесі мен қоғамдық тіршілік объектілерін игерудің технологиялық ерекшеліктеріне және 
осыған қатысты қалыптасқан әлеуметтік қатынастардың құрылымдық және функционалдық 
сипатына тығыз байланысты. Бүкіл дәстүрлі әлеуметтік организмге нәр беретін этникалық 
мәдениеттің энергетикалық жанды нүктелері іспеттес этнографиялық категориялар, ұғымдар 
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мен атаулар жүйесі этностың шаруашылық экономикалық, мәдени, экологиялық, әлеуметтік 
тәжірибелері түзілген қойма сияқты. Бұл жүйе этностың сан ғасырлық, этногенетикалық 
тұрғыдан алғанда, бірнеше мыңжылдық тарихы (әлеуметтік, экономикалық, мәдени, саяси, 
экологиялық) тәжірибесінің когнитивтік нәтижесі болып табылады. Сонымен бірге 
этникалық мәдениеттің концептілері болатын аталмыш когнитивтік түзілістер Адам Қоғам 
Табиғат деп аталатын ұлы Триаданың арасындағы алуан деңгейлі өзара себеп-салдарлық 
байланыстар жүйесінің парадигма матрицасы іспеттес. Бұл байланыстардың 
(қатынастардың) ұйымдық немесе институцианалдық формасы – әрине социум, адамдар 
қоғамы» [1.14-15]. Бұны француз ғалымы Р. Барт бір сөзбен: дәстүрлі қазақы ортадағы ойлау 
жүйесінің яғни интелектуалдық қызметтің ұйымдастырушы ұстанымдық концептілері 
іспеттес категориялар, ұғымдар мен атаулар мәдениеттің вербалдық-дискурсивтік саласы 
саналатын логосфераны құрайды [2] – дейді. Адам Қоғам Табиғат үштаған ретінде бірге 
атануының себебі, адам бар жерде қоғам бар, ал қоғамның өзі белгілі бір табиғат аясында 
өмір сүреді. Осы үштағанға қатысты лингвист ғалым Ә.Қайдар: «Қазақ халқының өмірі де 
өздерінің тіршілік тірегі болып отырған жерімен, даласымен, тау-тасымен, өзен-суымен, бір 
сөзбен айтқанда, табиғатымен тығыз байланысты. Олар өздеріне қажеттінің барлығын 
қоршаған ортадан, табиғаттан алады... Халқымыз табиғатты өзіне икемдеуге тырыспаған, 
керісінше өзі тaбиғатқа икемделген. Өздерін қоршаған ортамен санасқан, оны құрмет тұтқан, 
аялаған» [3. 3-4-бб] - дейді. Яғни қазақ ешқашан өзін табиғаттан, қоршаған ортадан жоғары 
қоймаған. Керісінше табиғат ананың берген несібесін шаруашылыққа қолдана отырып, 
тәжірибе жинақтап, ол тәжірибені сөзге сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп қалдырған.  

Халқымыз «Әр айдың оты басқа, әр түліктің өрісі өзге» деп тұтас дәстүрлі кәсіптің 
қыр-сырын бір ауыз сөз мәйегіне сыйғызып берген. Малшылық дәстүрінде малды төрт 
түлікке бөлу себебі де түліктің жайылымдағы отының басқа, жусауының бөлектігіне 
байланысты. Қазақ мәдениетінде жусан, бетеге, қарағай, көде сынды өсімдіктермен қатар 
тобылғының да алатын орны ерекше. Тобылғыға ғылыми анықтама берер болсақ: «түзу 
өсетін, діңі берік, жапырағы қауырсын тәрізденіп тілімделген, қызыл күрең түсті бұта. Қазақ 
жерінің таулы, далалы өңірлерінде тобылғының оншақты түрі өседі. Тобылғы жылдың кез 
келген ауа райына төзімді, табиғатта топталып өседі, өскен сайын біртіндеп қатайып, 
жуандап, өте берік болып шығады» [4, 636]. Ал мәдени семантикасы – біріншіден, емдік 
мақсатта қолданылуы. «Тобылғыны отқа жағып, одан еріп пайда болған майды ожау немесе 
қасыққа тамызып алып, жылы күйінде адам терісіне шығатын теміреткіге жаққан. Сонымен 
қатар тіс саулығы үшін оның бұтағынан тіс шұқуыш жасаған» [5]. Халық дәстүрінің, халық 
институтының ерекшелігімен екінші мәдени семантикасы былайша ашылады: дәстүрлі 
ортада басқа уақытта обал болады деп санап, оны материал ретінде көбіне күздің соңы, 
қыстың басында әзірлейді. Тобылғыны дер кезінде алса, кепкен кезде жарылмайды және 
сапасын ұзақ уақыт бойы сақтайды. «Халқымыз тобылғыдан тәспі, моншақтар әзірлейтін 
болған. Ат әбзеліне кіретін қамшының сабы тобылғыдан жасалған. Қамшыдан қалған 
қиындысын, қабығын отқа жағып, оның түтініне саба, күбі, торсық тәрізді ыдыстарды 
ыстаған. Нәтижесінде ыстың иісі мен дәмі күбі, сабаға сіңіп, құйылған сусынның маңызы 
күшейе түседі. Шаруашылық ортада мақта, кендір, терекпен қатар тобылғының 
қабықтарының талшықтарынан да үйге жарық беретін майшамға қажетті ұзын таспа немесе 
жіп түрінде әзірленетін білтені де дайындаған. Жүрген кезде түйеге артылған жүктің ауып 
кетпей, оның мықтап ұстап тұруын қамтамасыз ететін бұрау немесе тоғанақ деп аталатын 
құралды жыңғыл, сексеуілмен қатар тобылғыдан да жасаған. Шаруашылықта өгізді басқарып 
жүргізу үшін оның танауынан өткізетін жіңішке ағаш мұрындықты жасауға да пайдаланған. 
Тіпті аула сыпаратын сыпыртқы да әзірленген» [5]. Яғни тұрмыста кеңінен пайдаланылған. 
Тобылғының енді бір мәдени семантикасы халық аузында айтылатын «тобылғы сай», яғни 
қойдың тобылғы өсетін сайда жақсы жайылатындығы. Халық арасындағы тәжірибелік 
деректер бойынша торғайлар тобылғының бүршігімен қоректенеді. Ал олардың 
саңғырығымен қойлар бір уақыт ащылайды. Сондықтан да қой малы тобылғы өсетін сайда 
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жақсы жайылады. «Табиғатта көкек айының аяғына таман 2-3 күнге созылатын суық жел 
соғып, тобылғы жарған амалы басталады. Бұл халықтық танымда «тобылғы бүршік жарған» 
яғни өсімдіктер тамыр жайды, жер бетіне алғашқы көк шыға бастаған шақ дегенді білдіреді» 
[5, 384]. Бұның барлығы тобылғының қазақ мәдениетіндегі қолданысы, халық тәжірибесінде 
осы қасиеттері арқылы атаулық деңгейден танымдық деңгейге көтерілген.  

Тобылғының халық санасында бірден ассоциацияланатын белгісі – қамшының сабы 
ретінде пайдаланылуы. Қамшы – қазақ халқының байырғы кездегі шаруашылық, мәдени 
өмірінде аса кең тараған, «көлікті айдап жүргізу үшін қолданылатын, таспадан әртүрлі 
нұсқада түйіп, тобылғы немесе басқа затқа саптап жасаған ежелгі ат айдауыш құралдардың 
бірі, ер-тұрманның бір құрамы» [6]. Қамшының сабы ретінде тобылғыны таңдап алу 
біріншіден, оның қаттылығы мен беріктігіне байланысты болса, екінші жағынан «тобылғы 
тұрған жерге жын жуымайды» деген халық сеніміне байланысты. Сондықтан сабы 
тобылғыдан жасалған қамшыны жын жоламасын, шайтан кірмесін деген мағынада төрге ілу, 
бесіктің басына жастау секілді ырымдар болған. «Қамшы өрудің шеберлерін қазақтар өрімші 
деп арнайы атаған. Кейбір өрімшілер әдетте өрімнің ұзындығын қамшы иесінің тұтамына 
лайық өруге тырысқан. Өрімшілікте айтылатын мына сөз осы бір ерекшелікке байланысты 
болуы керек: 

- Ассалаумағалейкүм (1-тұтам) 
- Әлікассалам! (2-тұтам) 
- Жол болсын! (3-тұтам) 
- Әлей болсын! (4-тұтам) 
- Қайда барасың? (5-тұтам) 
- Тобылғы сайға барамын. (6-тұтам) 
- Оған неге барасың! (7-тұтам) 
- Қамшы сапқа барамын. (8-тұтам). 
Бұдан байқайтынымыз, «Сегіз ауыз сөз» - «сегіз тұтам» - өрімшілердің ортақ өлшемі» 

[6] – яғни тобылғылы сайға барып, қамшыға сап әзірлеу, қамшы өру технологиясының бір 
бөлігі болған.   

Тілімізде бұл өсімдіктің маңызын ашатын мақалдар да баршылық: «Тобылғының түбін 
бассаң, көде көпіріп шығады»; Тобылғы шөпке жетеді, шөп көпке жетеді; Тобылғылы 
шұбардан панасыз таудың несі артық?; Тобылғы қатты деп қамшыға сап қылады, Көреген 
жігітті әккі деп қосынға бас қылады; т.с.с. Жоғарыда келтірілген деректер тобылғының бар 
қасиетін ашуға аздық етері белгілі. Сол себепті желтоқсан-қаңтар айларында (2017-2018жж), 
лингвистика мамандығында оқитын 1-курс магистранттарынан, А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының ғылыми қызметкерлерінен, Сүлеймен Демирель университеті, 
филология факультетінің 4-курс студенттерінен, ҚХР-нан келген қазақ азаматтарынан, бір 
сөзбен айтқанда, қазақ тілді ортада өскен, қазақ тілінде білім алған, қазақы тәрбие алған 19-
45 жас аралығындағы 50 адамнан, 2-5 минут аралығында қысқаша сауалнама алдық. 
Сауалнаманың шарты бойынша қатысушы өзінің аты-жөнін көрсетпейді, тек жасын 
көрсетеді. Сұрақтары ғалым А.И.Карасиктің бейнелі, ұғымдық, құндылық өлшемдеріне сай 
құрастырылған (Карасик А.И. Концепты – регулятивы // Язык, сознание, коммуникация: Сб. 
статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. . М.:МАКС Пресс, 2005. . Вып. 30. . 260 с.).  

Бірінші сұрақ (ұғымдық) – Тобылғы дегеніміз ...? 
Екінші сұрақ (құндылық): Қазақ үшін тобылғының қандай пайдасы бар? 
Үшінші сұрақ (бейнелі) – «Тобылғы» дегенде көз алдыңызға нені елестетесіз? 
Нәтижесінде реципиенттердің 3%-ы бұл өсімдікті тек қамшыға сап болады деп таниды, 

30 %-ы атын ғана естіген, 35%-ы құндылығын білетін болса (көпшілігі дәрілік қасиетін 
көрсетіп, оның майын түрлі жараларға жағуға болатындығын айтты), қалған 32% адам бұл 
өсімдіктің үш өлшемін, яғни құндылығын, бейнелілігін, ұғымдық жағын да толық біледі. 
(тобылғы дегенде кейбірінің көз алдына қамшы елестеді). Сауалнама нәтижесінде көз 
жеткізгеніміз тобылғы өсетін жерде туылған (немесе өскен) адамдар бұл өсімдікті өте жақсы 
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біледі де, тобылғы өспейтін жердің адамдары тек атын естіген немесе суреттен көрген. 
Сонымен қатар танымдық деңгей адамның жас шамасына да байланысты болатынын 
аңғардық. Адамның жасы ұлғайған сайын, қоршаған ортаға деген көзқарасы біртіндеп 
өзгеріп, дүниенің бейнесі көз алдында өз құндылығын арттыратынын байқадық.  

Бұл өсімдіктің біз білмейтін қырлары әлі терең зерттеуді қажет етеді. Болашақ 
зерттеулер тобылғының тұтастай бір концептілік деңгейге екендігін дәлелдеуі де ғажап емес. 
Себебі өмірде болған нәрсе тілде із тастамай кетпейді. Тек соны тілдің қатпарларынан 
аршып ала білуіміз қажет. Қорыта айтқанда, әр тіл – өз бойында ұлт тарихын, төл 
мәдениетін, танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, кәсібі мен салтын, дәстүрі мен 
даналығын тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе, мәдениеттің көрсеткіші. Сондықтан оны 
танымдық лингвистикада зерттеудің маңызы зор. Себебі, бұнда тілдің қызметі тек 
коммуникативтік емес, этномәдени ақпараттарды сақтаушы, жеткізуші, келесі ұрпаққа 
жалғастырушы, бүтін тұтастық болып танылады.  
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The main material of the study of media linguistics is the function and structure of language 
in the field of media. Constituents of language mastery are a necessity with responsibility to behave 
to every word and knowledge of value of word. Certainly, a sound and image on radio and 
television can not play an auxiliary role the printed word of newspapers and magazines. In order 
that the printed products from the side of language and style went out successfully, an actual, 
operative language is needed. And a word on radio and television occupies the special place. By 
means of electronic journalism the language of news attracts an audience. Language, as is generally 
known, one of aspects of culture. Mastery of language and style improves quality periodic printing 
and теле-, радионовостей, every journalist is individualized from other. In the article the analysis 
of modern directions is presented in the achievements of stylistic aspects of mass-media. 

Key words: language, style, Меdialiguistics, mass-media, literary language, medias-products, 
mediaformat. 

 
Медиалингвистика – лингвистиканың медиа саласындағы немесе қазіргі заманғы 

бұқаралық ақпарат құралдарында басылып ұсынылған, дыбыс-бейнелі және желілік 
медиадағы тілдің функционалды-стилистикалық аспектісін зерттейтін бағыты. 
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Медиалингвистиканың БАҚ тілін үйренудің жаңа жүйелі тәсілі ретіндегі өзектілігі 
бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттары, медиамәтіндері бүгінгі күнгі өміршең болған 
тілдің кең таралған формаларының бірі болуымен байланысты. 

 Медиалингвистика жалпы тіл теориясы, және ол осындай психолингвистика, 
әлеуметтік лингвистика, онтолингвистика, юрислингвистика, саяси лингвистика және т.б. 
сияқты лингвистиканың бірқатар саласы ретінде саралау процесінде қалыптасады. Термин 
ретінде қалыптасуы белсенді түрде ағылшын медиасөйлеуін зерттеген Т.Г. 
Добросклонскаяның еңбегімен байланысты (Англияда медиа зерттеу термині, медиа 
дискурстарын талдау, «Medienlinguistik» термині Германияға тән). 2003 жылдан бастап 
Беларусь Республикасында В.И.Ивченкова жариялаған «Беларусь бұқаралық ақпарат 
құралдарының дискурсы. Журналистік мәтін ұйымдастыру» [1] монографиясымен 
байланысты медиалингвистика тәуелсіз ғылыми бағыт ретінде рәсімделген.       Украинада 
бұл термин профессор Л.И. Шевченконың еңбегімен байланысты. [2]. 

Қазақстанда 2007 жылы Қ.Ө. Есенова «Қазіргі қазақ медиа-мәтінінің прагматикасы 
(мерзімді баспасөз материалдары негізінде)» [3] атты докторлық диссертациясын қорғады. 

Медиалингвистика - объект ретінде қарастырылған «газет тілі», «радио тілі», «медиа 
тілі» деп аталатын лингвистикалық зерттеулердің мұрагері. Бүгінгі күні 
медиалингвистиканың тек бұқаралық ақпарат құралдарының тілін ғана емес, медиасөйлеуді 
де зерттеу керек деп айта аламыз. Сондықтан, медиалингвистикаға БАҚ мәтіндерінің 
жанрларын, нақты бағыттарын, текстурасын және бұқаралық коммуникация және оның 
ауқымын саралайтын, сөйлеу мәдениетін зерттейтін медиасөйлеуді объект ретінде енгізу 
керек. Сонымен бірге оқытылатын тілдік салалар (лексикалық, грамматикалық) және 
медиастилистика секілді түрлі сөйлеуге қатысты және қатысы жоқ факторларға байланысты 
медиалық қарым-қатынаста әр түрлі саланың заңдылықтарын қолайлы пайдалануды 
түсіндіретін медиалық тіл білімі өте қажет. 

Осылайша, медиалингвистика негізінен көп пәндік және пәндердің құрамы тұрғысынан 
жалпы тіл теориясы секілді симметриялы болып табылады. Ол бұқаралық байланыс 
орнатудағы күрделі құрылымы мен әр түрлі үрдістердің өзгеруіне жалпы тілдік үрдістер мен 
сөйлеу мәдениеті тұрғысынан тілдің нақты жағдайын түсіндіруге ұмтылады. 
Медиалингвистика заманауи медиалық тәжірибемен тығыз байланысты және бұған, әсіресе, 
бұқаралық ақпарат құралдарында оқыту арқылы әсер етуді болжайды.  

Медиалингвистика пәнінің өзі – жаппай байланыс саласындағы тілді функцияландыру 
– үлкен қолданбалы мәнге ие. 

Әлемдік жаңалық қалыптастырудың шынайы технологиялары, сыни бағалау 
дағдыларының дамуы және жиі идеологияланған медиаконтенттің қайшылығы - бұның бәрі 
медиалингвистикалық зерттеулердің ең маңызды қолданбалы әлеуеті болып табылады. 

Медиалингвистиканың ең маңызды қолданбалы аспектілерінің бірі ретінде әлемнің 
ақпараттық бейнесін қалыптастыру тетіктерінің ашылуын, демек, жеке және жаппай сана-
сезімге әсер ету мүмкіндігін айтуға болады. Әлемнің ақпарат немесе жаңалықты жасау 
ерекшеліктері бұрыннан ғалымдардың назарын аударып келеді. Американдық 
әлеуметтанушы Гарольд Лассвеллдің танымал моделі медиа кеңістікте ақпараттық 
қозғалысты құрылымдық түрде көрсетуді және мынадай маңызды сұрақтарға жауап беруді 
мақсат еткен: бұқаралық ақпарат құралдарының оқиғаларды интерпретациялау механизмі 
қандай? медиа кескіндерді жасау үшін қандай лингвистикалық технологиялар 
пайдаланылады? Бұл тұрғыда ақпараттық процестерді модельдеу даусыз ерекше маңызға ие.  

Медиасөйлеуді қабылдау, түсіну және оның ғылыми сипатының өнімділігі, ақпараттық 
бірлестік пен өмірдің барлық салаларына бұқаралық ақпарат құралдары әсерінің ұлғаюы 
табысты әлеуметтік дамудың алғышарты болып табылады. Сонымен, ф.ғ.д., профессор 
В.И.Коньковша айтар болсақ, медиасөйлеу дегеніміз – бұқараттық ақпарат құралдары 
ортасында қызмет ететін сөйлеу. [4]  
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“Лингвомәдениеттануда сөйлесушілердің сөз әдебі арнайы зерттеледі. Әрбір этникалық 
мәдени ортада сөйлеуші мен тыңдаушы арасындағы сөйлеу идеалының қалыптасқан үлгісі 
болатынын да осы сала зерттейді”- дейді профессор Б.Қ.Момынова. 

Тіл мәдениетін зерттеуде ғалым М.Балақаевтың («Қазақ әдеби тілі»), Р.Сыздықованың, 
Н. Уәлидің, Б.Қ.Момынованың еңбектері мол. Р. Сыздықова «Тілдік норма және оның 
қалыптануы (кодификациясы)» еңбегінде ғалым алдыңғы норма, тіл мәдениеті, 
кодификациялау деп аталатын терминдерге ортақтықты – тілдегі заңдылықтарды сақтау деп 
түсіндіреді, ғалым бір ғана тілдік дерекке қатысты дәлелдері тарихи, саяси, әлеуметтік, 
заңдық, шаруашылық, тұрмыстық т.б. мәселелерді жете білуден ғана анықталатын тұстар деп 
анықтайды. 

Стилистика ұғымы тіл білімінің бір саласы ретінде ерте дәуірлерден бастап дамып 
келеді. Стилистиканың мәселелері жайлы 1954 жылы «Вопросы языкознания» жорналының 
материалдарында кездесті. Стиль – бұл тарихи категория ретінде қалыптасып, стилистика- 
ның негізгі ұғымдарына айналды. «Стиль» термині әдебиет тану, бейнелеу өнері, музыка 
сияқты ғылым салаларына да қатысты. Себебі, стиль терминінің мазмұны ауқымды 
болғандықтан, оның қолданыс табатын аясы кең.  

«Стиль сөзі – латынша stylos (қазақша – жазу құралы) деген мағынаны білдіреді. Оның 
осы мағынасы Еуропа білімпаздарының арасында көп тараған. Орта ғасырларда Грецияда, 
Римде стиль – сөзге сендіру, нандыру тәсілі, стилистика – риторика (шешендік) өнері болып 
саналған. Үнді оқымыстылары стильді мәнерлеп сөйлеу, ал стилистиканы мәнерлеу туралы 
ғылым деп есептеген.  

Сөйтіп, лингвистикада «стиль» жазу мәнері, сөзге сендіру тәсілі, мәнерлі сөйлеу және 
белгілі бір әдеби жанрға тән тілдік құралдар жүйесі деген сияқты көптеген мағынада 
қолданылып келеді. Ал стилистика көбінесе шешендік өнері туралы ғылым ретінде 
танылған. Ол тек ХХ ғасырдың бас кездерінде ғана шешендік өнерінен бөліне бастайды.  

Стилистика – ең алдымен стиль туралы ғылым. Стиль деп белгілі бір тілдегі 
лексикалық, грамматикалық және фонетикалық тәсілдердің қолданылу үрдістерін айтамыз.  

Тіл – қоғамдағы адамдар арсындағы аса маңызды қатынас құралы. Тіл, ең алдымен, 
ойды жарыққа шығарып, жетілдірудің құралы болу арқылы ойлаумен тікелей байланысты. 
Мысалы, сөз ұғымды білдіріп, соның тілдік көрсеткіші болса, ойды білдірудің бірден-бір 
тілдік көрінісі сөйлем болып табылады. Тіл айналадағы дүние, объективтік шындық туралы 
адамның санасын қалыптастырады, оларды есте сақтауға негіз болады.  

Бұқаралық ақпарат құралдарының қайсысында болса да, негізгі материал – сөз. Әр 
сөзге жауапкершілікпен қарау, сөз мағынасын ерекше білу тілдік шеберлікті құрайды. 
Әрине, радио, телевизиядағы сияқты дыбыс, көрініс газет-журналдардағы сөзге көмекші рөл 
атқара алмайды. Сондықтан, баспасөз өнімдерінің тілдік, стильдік жағынан сәтті шығуы 
үшін тұшымды, оралымды тілдің орны ерекше. Ал, радио мен телевизиядағы сөздің орны 
айрықша.Тілдегі жаңалықтар халыққа осы электронды журналистика арқылы жол тартады. 
Тіл мәдениетінің де танылар тұсы осында. Тіл шеберлігі, стиль ерекшелігі мерзімді 
басылымның, телерадио хабарларының сапасын арттырады, әр журналисті басқалардан 
дараланып тұрады. 

Журналисттің кәсіптік сөйлеуінің функционалдық реттеуші қызметін  
тарихи қалыптасқан және лингвистикалық және паралингвистикалық белгілер жүйесін және 
әлемнің тілдік картасын «негізгі идеяларын» аударуға және қабылдауына қатысты 
ережелерді ұлттық сөйлеу коды шартты түрде орындайды 
[5].  

Бұл жүйенің негізгі элементтері: ұлттық қоғамның негізгі принциптері мен 
ерекшеліктерін алдын ала анықтайтын риторикалық идеал-насихаттау; психологиялық-этика; 
хронотопты сипаттау үшін қолданылатын сөйлеу құралдары; ұлттық аксиологияны 
трансляциялау, ұлттық ерекшеліктерін білдіретін жүйе; синхронияда және 
диахронияда ұлттық мәдениетті танытатын құбылыстар жүйесі; халықтың дүниетанымына 
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байланысты сөйлеу этикеті; ауызша сөйлеу формасының сол этикет сипаттамаларына оның 
просодикалық ерекшеліктер жатқызылуы мүмкін (дыбыс деңгейі, қарқыны, интонациясы, 
дауыс биіктігі, тембр); паравербалды -коммуникативтік құралдар - ауызша қарым-қатынаста 
– қимыл, бет-әлпет, дененің қозғалысы; жазбаша түрде – мәтінді креолизация жасау құралы 
[6]. 

Сөйлемдегі сөздердің дәл өз орындарында қолданбауы, сөздердің бір-бірімен 
байланысындағы орын тәртібінің бұзылуы қазіргі БАҚ құралдарында жиі кездеседі [7]. 

Интерлингвистикалық деңгейдедегі тілдік процестердің қозғалысындағы БАҚ-тың 
рөлін үйрену тілдердің өзара ықпалдасуындағы медиақамтамасыз ету механизмдеріне талдау 
жасауды қажет етеді, оның ішінде, нақты айтқанда лексикалық бірліктердің ауысу 
тәсілдеріне, коммуникативтік-ақпарат стилінің өзара ықпалдасуына да әсер етіп, ықпал 
жасайтын фактор болып табылады. Ақпараттық қоғам жағдайында мәдени тілдік 
ықпалдастық (әсер ету) бұқаралық ақпарат құралдарының арналарында белсенді көрініс 
береді, әлемдік ақпарат кеңістігіне ағылшын тілді медиасөйлеудің басым ықпал жасауы, 
оның ішінде оған деген қазақтық сегмент медиадискурcтарды талдау барысында айқын 
көрініс беруде. 

Бұқаралық медианың іске асыратын механизмі болып табылатын тілдік процестерді сөз 
еткенде, бірінші кезекте мыналарды бөліп айтуға болады: 

1. Нақты стильдік шекараны жою дәстүрі; 
2. Медиасөздің базалық корпусында ауызекі стильдің нормасын тарату (жаңалықтар, 

ақпараттық талдау, шолу); 
3. Қате сөз қолданыстарды тарату (екпінді дұрыс қоймау, грамматикалық қателер, 

нақты емес тіркестер); 
4. БАҚ-та жаргондарды, нормаға жатпайтын сөздерді қолдану арқылы сөз нормасын 

төмендетіп, мәнін кетіру т.б. 
Медиасөздің ішкі корпусындағы дәл де нақты стильдік шектеуді жоюдың станымын 

көптеген зерттеушілер, оның ішінде Ресей, шет елдердегі зерттеушілер қарастырып келеді. 
Мүмкін бұл бағыт төтенше жылжымалылықтың және медиакурстың өзінде жанрлық 
технологиялық динамикалық қозғалыстың тууына, пайда болуына себепші болатын шығар.  

Мамандар соңғы кезде БАҚ-та ауызекі тіл мен жазба тілдің барынша жақындаса 
бастағанын байқауда, себебі бұған бұқаралық ақпарат құралдарының дискурстық 
тәжірибесіндегі функционалды-технологиялық ерекшелігі себепші болып отырған сияқты. 
Өйткені, медиамәтіндерді жасау мен тарату барысында жүгіртпелі қатарды оқу, алғашқы 
ауызша мәтінді жазбашаға аудару (мысалы сұхбат), жедел және даярланған мәтіннің 
интеграциясы (тілара қатынасы), ауызекі тіл мен кітаби-жазба тілдің араласып кетуі сияқты 
арнайы техникалар қолданылады. Аталған үрдістер тек қана Қазақстан лингвомәдени 
аймағына (ареалына) ғана тән құбылыс емес. БАҚ-тағы аталған тілдік процестердің ағылшын 
зерттеушілер басқа да Еуропа тілдеріне тән екендігін анықтап отыр, мысалы, ағылшын, 
француз, алман (неміс), испан, итальян тілдерінде де осындай үрдістер байқалуда. Демек, 
тілдің даму қозғалысында (динамикасында) бұқаралық медианың атқаратын ролі орасан зор 
[8]. 

Мақалада медиалингвистика, медиасөйлеу, медиалингвистиканың мәтіндер құрамы, 
лингвистикалық құрам мен белгілер жиынтығы, аудиовизуальдық құрам, тілдің базалық 
айқындамасы, тілдік әмбебап ұғымы, жүйелі тіл ұғымы, нақты тіл ұғымы, медиалық деңгей, 
әлеуметтік сөздік құрылым, функциональды-стильдік даралану, қоғамдық-сөздік тәжірибе, 
медиамәтін, тілдің базалық парадигмасы, медиадискурс, медиасөздің статусы сияқты 
медиаұғымдарды білдіретін сөз тіркестері мен терминдері қарастырылды. Өйткені, қазіргі 
ақпараттық қоғамда тіл білімінің саласы медиалингвистика мен оның ажырамас бөлігі 
медиасөйлеудің өзі лингвистиканың зерттеу нысанына айналып отыр.  
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