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ФИЛОЛОГИЯ  - 
PHILOLOGY

ӘОЖ 398; 801.8
Даутова Гүлназ Рахимовна

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен М.О.Әуезов атындағы 
әдебиет және  өнер институтының ІІ курс PhD докторанты, e-mail: d.gulnazik@mail.ru

ҚАЗАҚ, БАШҚҰРТ ЖӘНЕ ОРЫС ЭПОСТАРЫНДАҒЫ 
БАТЫРДЫҢ ҒАЖАЙЫП ТУУ МОТИВІ

Түйін. Мақалада қазақ, башқұрт және орыс халық эпостарындағы батырдың ғажайып туу мотиві қарасты-
рылады. Қазақ эпостары «Алпамыс батыр», «Қобыланды батыр», «Қамбар батыр» «Едіге батыр», башқұрт эпо-
стары «Орал батор», «Алпамыш», «Заятөлек пен Су сұлу» және орыс эпостары Илья Муромец, Волхе Всеславович, 
Алеша Поповичтер негізінде талданады. Батырдың ғажайып туу сәттері түрлі жолдар арқылы анықталады. Ха-
лықтың тотемдік сенімдерге сенуі мен ғажаптан туу мотивінің байланысы сараланады. Сонымен қатар, зерттеу 
жұмысында батырдың сыртқы келбеті мен ішкі рухани дүниесінің принциптері де анықталады.

Түйін сөздер: ғажайып туу мотиві, қазақ эпосы, башқұрт эпосы, орыс халық жырлары, батыр, типология.
Резюме. В статье рассматривается мотив чудесного рождения батыра в казахском, башкирском и русском 

эпосах. На основе анализа казахских сказаний «Алпамыс батыр», «Кобыланды батыр», «Камбар батыр», «Едиге 
батыр», башкирских «Урал батыр», «Алпамыша», «Заятуляк и Хыухылу» и русских былин о Илье Муромце, Волхе 
Всеславовиче и Алеше Поповиче и др. Выявляются моменты чудесного появления на свет героя, определяется связь 
мотива чудесного рождения с тотомистическими верованиями народа. В работе также определяется приемы соз-
дания внешнего портрета и принципы раскрытия духовного мира богатыря. 

Ключевые слова: мотив чудесного рождения, казахский эпос, башкирский эпос, былина, батыр, типологические 
места. 

Summary. The article deals with the motive of wonderful birth of Batyr in Kazakh, Bashkir and Russian eposes. On the 
basis of the Kazakh eposes «Alpamys Batyr», «Kobylandy Batyr», «Kambar batyr», «Edige Batyr», Bashkir «Ural Batyr», 
«Alpamysh», «Zayatulyak and Hyuhylu» and Russian epic about Ilya Muromets, Volkhov Vseslavovich and Alyesha Popovich 
and others.Various plots about a birth of the hero from stones, mountains and mountain rocks reflect in Turkic, especially 
in Kuakas and Altaic heroic epics: the birth from solid piece of stone; inside the mountain cliffs; the birth from a stone; but 
with certain and obligatory human intervention, this is broadly developed in archaic Nart legends, in which matriarchal 
relationship is also represented. Exactly owing to it, one can find many parallels to them in the world, mainly in archaic epics 
and make an attempt to find out the occurrence reasons of the indicated motifs in archaic. 

Key words: motive wonderful birth, the Kazakh epos, Bashkir epos, Batyr, typologies.
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Әлем халықтары эпосының негізгі бас қаһар-
маны жауынгер-батыр образы арқылы халықтың 
ержүрек батырды аңсағаны, қарапайым халықтың 
арманы мен жеке тұлғаның адамгершілік қырла-
рының қалыптасуы көрініс табады. Әр халықтың 
батырлық жырларында кездесетін ұқсастықтарға 
көптеген зерттеушілердің мән бергенін фольклор-
танушы В.М. Жирмунский өзінің «Народный геро-
ический эпос» атты еңбегінде кең түрде көрсетеді 
[1]. Түркі халықтарының болсын, мейлі славян 
халықтары эпостарында болсын батырдың қалып-
тасуында қияли-ғажайып сәттер, мотивтер жиі бай-
қалады. Ғалымдардың зерттеулері бойынша әлем 
халықтарының эпостарында болашақ батырдың ға-
жайып тууы, тез ер жетуі, тұлпар таңдауы, қалың-
дық іздеуі немесе сапарға шығуы туралы мотивтері 
бірдей кеңінен таралған. 

Түрік-татар халықтары эпостарының барлығы 
дерлік, батырдың туыстық байланыстарын баян-
даудан бастау алады. Қаһарманның туу туралы 
эпизодтарын батырдың қысқаша биографиялық 
тарихы деп айтуымызға да болады. Мысалы, қазақ 
эпосы «Қобыланды батыр» да батырдың қыпшақ 
елінен щыққандығы жайлы қысқаша айтылып 
өтеді. Сюжеттік құрылымында басқа қазақ эпоста-
рындағы секілді ғажайып туу, батырға лайық тұл-
пар, күші басым дұшпан, ғайып- ерен, кәміл пір 
т.б. тұрақты мотивтер ұшырайды. Осы тұста тағы 
бір айтып кететін жайт, қырғыздың «Манас» эпо-
сында да батырдың арғы ата-бабалары арасында 
қыпшақ елінен бар екендігі айтылады. Кейбір ха-
лық эпостарында батырдың туғаны, туыстары ту-
ралы айтылмай бірден есейген тұсынан басталады. 
Мысалға, қазақ эпосы «Қамбар батыр» ға тоқтала 
кетейік. «Қамбар батыр» жырының сюжеті өмірдегі 
шынайы оқиғаларға жақын құрылған. Жырда ми-
фологиялық көріністер кездеспейді. Оқиға бірден 
Назымның жар таңдаған тойынан басталады. Бұл 
жағынан алғанда «Қамбар батыр» жыры «Қобы-
ланды батыр», «Алпамыс батыр» жырынан өзіндік 
дараланып тұрады. Батырдың туылғаны, ата-анасы 
ешбір мәлімет айтылмай, батырдың есейіп елге 
қамқор болған тұсынан басталады. 

Ата-ананың ғажайып түс көруі батырдың дүни-
еге келуінен хабар береді. Көптеген халықтардың 
фольклорында кездесетін парсы патшасы Кирдің, 
Шыңғыс ханнның туылуы туралы сюжетті атауға 
болады. Түсінде Манас анасының алма жеуі құр-
саққа бала біту туралы кең таралған сарындардың 
өзгертілген түрі екендігі айқын. Көбіне алма бала 
тумаған ананың бойына сәби бітіреді, кей жырлар-
да күн сәулесінен, киелі бұлақ суынан бір жұтым су 
ішу, гүлдің иісінен жүкті болу оқиғалары орын ала-
ды. Қартайған ата-ананың балаға зар болуын, бала 
тілеп Құдайдан, әулиелерден жәрдем сұрауы қа-
зақтың көптеген эпостарында кездеседі. Мысалға, 
«Едіге батыр» жырына тоқталсақ, ең алғашқы 
нұсқаларының бірі Шоқан нұсқасында батыр әулие 

мен пері қызыан туады, яғни ерекше жағдайда дү-
ниеге келеді. Бұл – Едігені өзгелерден ерекше туған 
батыр ретінде көргісі келген халықтың ой-арма-
нынан туындаған қиял екені мәлім [2, 220].

«Алпамыс батыр» эпосына келсек, батыр ерек-
ше жағдайда туып, жедел есейіп, елді таң қалдыра-
тын алып күш иесі болады. Жырдың негізгі оқиғасы 
Жиделі Байсын жерінде, қоңырат елінде айтылады. 
Ал, башқұрт халқының «Алпамыш» нұсқасында ба-
тыр қарт ата-ананың шаңырағында дүниеге келеді. 
Бала күн санап емес, сағат санап бір күн ішінде бір 
айлық шамасында өссе, бір айда бір жас шамасында 
өсіп, тез ер жетеді. Туылып бір күнен кейін аяғына 
тұрады, ал келесі күнінде далаға шығып басқа көр-
ші балалармен ойнай бастайды. Туылғанына жиы-
ма бес күн болды дегенде, батырдың бойы 70 ар-
шинаға жеткендіктен, батырға Алпамыш деп есім 
береді. Атса оқ өтпейтін, шапса қылыш кеспейтін, 
отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын батыр 
болады [3, 27]. Мұндай батырдың жедел өсуі эпо-
старда заңды түрде кездесетін халықаралық сюжет.                                                                                                                                           
                                                                                         

В.М. Жирмунский өзінің «Тюркский геройче-
ский эпос» атты танымал еңбегінде Орта Азия мен 
Қазақстан халқына ортақ «Алпамыс» жырының әр 
түрлі версияларын салыстыру барысында әр түрлі 
эпикалық туындыларда кездесетін қаһарманның 
дүниеге келу мотивіндегі ұқсастықтар мен айыр-
машылықтарды көрсетеді. Ғажайып туу мотивін 
салыстырмалы тұрғыдан қарастыру нәтижесінде 
олардың бір қалыпта қайталанатынына көңіл ауда-
рады [4, 727].

Ал фольклортанушы ғалым Б.У. Әзібаеваның 
«Казахские народные романические дастаны» атты 
монографиясында қазақтың ғашықтық жырлары 
мен дастандарындағы батырдың ғажайып туу мо-
тиві әсірессе оның дүниеге келер алдындағы ерек-
ше жағдайларға тікелей қатысты екендігі және өз-
гешелеу сипатталатыны айтылады [5, 140].

Жалпы, батырдың адам күші жетпейтін күшке, 
жауынгерлік айбындылық пен еркіндікке құмар 
болуы этикалық дәстүрге тән қасиеттер. Башқұрт 
эпосы «Орал батор» да бас қаһарман алып күшке 
ие: жекпе-жекте қаһарлы өгізді және қатыгез Катил 
патшаның төрт кісі қорқарлық батырларын жеңіп, 
Кахкахи жылан патшалығын, содан кейін Азраки 
патшалығының да талқанын шығарады [6, 243]. Ал, 
«Заятөлек пен Су сулу» эпосында бас қаһарманның 
тек түр- әлпеті әдемі ғана емес, ол кішкентай кезі-
нен бастап алып күшке ие болады. Ойнап жатқан 
кезінде балалар арасында төбелес шықса, тез ара-
да шешімін табатын [7, 177].  Осыған жақын сю-
жет «Алпамыс батыр» эпосында да кездеседі. Он 
төрт жасқа келген Алпамыс бір жиында балуанмен 
күресіп, оның жілігін сындырады. Сонда баланың 
шешесі «жатқа кеткен жесіріңді іздемейсің бе?» 
деп батырды қарғап сілейді. Мұндай әрекеттерді 
ғылымда «батырлық ойындар», яки «алғашқы ер-
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ліктер» деп атайды. Ат жалын тартып мінгесін-ақ, 
батыр өз елін жаудан қорғауға күш салады. «Ал-
памыс батыр» жырының А.Нысанов нұсқасынан 
алынған үзіндіден мысал келтіре кетейік:

Ұл бір жасына келгенде
Біл тасындай жайнайды.
Екі жаста Алпамыс
Ер қаруын сайлады.
Үш жасына келгенде
Ұшқан құстай ойнайды.
Төрт жасына келгенде
Төреге берді әділдік,
Алты жасқа келгенде
Елдің қамын ойлайды.
Жеті жасқа келгенде, 
Қолына алды садағын. 
Сегіз жасқа келгенде,
Шамалы жерге барады.
Тоғыз жасқа келгенде,
Туған айдай толады.
Он жасына келгенде,
Өзінің елін қорғады.
Он бір жасқа келгенде,
Әкесіне барады,
Ақ батасын алады.
«Мінейін» деп бір тұлпар
Жылқыға назар салады [8,178].
А. Нысанов нұсқасында ғана бар, басқа нұсқа-

ларында кездеспейтін құндылық осы Алпамыстың 
он бір жасын санамалап сипаттаған тұсы аса әсер-
лі. Орыс эпостарында мұндай батырдың әр жасы-
на тоқталып, жырлайтын тұстары кездеспейді. Тек 
жалпылама тез ер жететін айтып кетеді. 

Орыс фольклорындағы батырлар жырларында 
(былина) қаһармандарына тоқталатын болсақ, көбі-
нессе орыс батырлары Микула Селянинович, Але-
ша Попович, Сухман, Михаил Потык алып күшті  
өздерінің табиғи қасиеті ретінде қабылдайды. 

Батырдың күші ең алдымен балалық шағында 
құрдастарына зақым келтіруінен басталады. Осы 
мотив орыстың батырлық жырлары Добрыни Ни-
китичтің, Василий Буслаевтың, жас Константинуш-
каның, Саула Леванидовичтың биографиясында 
кездеседі. Сонымен қатар, орыс эпосы Волх Всес-
лавовичте жас ханша Марфа Всеславьевна бақшада 
серуендеп жүргенде байқаусыздан жыланды басып 
алады да, сонымен князь-сиқыршы, құбылушы 
Волх Всеславовичке жүкті болады. Бұл мотивтен 
біз һайуанлар адамзаттың арғы атасы және ұлы 
аңшы Волхваның жануар атадан туғаны туралы тө-
темдік көріністің сақталғанын көреміз. Адам мен 
табиғаттың теңдестік заңы орын алған. Бұл жерде 
хайуанаттардың жаңа түрінің пайда болуы жара-
тылыстың заңдылығы секілді көрінеді.Осы батыр 
туғанда күн күркіреп, жер мен теңіз шайқалып, аң-
құстар дүниеге ұлы аңшы келді деп қорыққанда-
рынан тығылады екен. [9, 576]

Қаһарманның Волх деген атының өзі сиқыршы, 

құбылушы, табиғат құпияларын меңгергендігін 
білдіреді. Батырдың қалыптасуын үшке бөліп қа-
растыруға болады. Біріншіден, батырдың ғайыптан 
туғаны бір қиял-ғажайып болса, екіншіден, өте тез 
өсіп, ер жетуінің өзі бір қиял-ғажайып мотив. Туға-
нына жарты сағат болмай, анасына өзіне қандай 
киімдер кигізіп қою керектігін сөйлейді. Үшінші-
ден оны жылдамдылық пен сиқыршылық қасиетке 
ие болуы. Волх тек ұлы аңшы ғана емес, сонымен 
қатар жауынгер. Ол жеңіске тек әскери дағдыла-
рының арқасында емес, сиқыршылық қасиетімен 
де жетеді. Өз әскерлеріне бүкіл жағдайды жасау 
мақсатында Волх біресе сұңқарға, біресе қасқы-
рға айналады. Ал әскерлерін болса, құмырсқаларға 
құбылдырып жаудың қаласына білдіртпей өткізіп 
жіберетін тұстары бар. Волх бірде үнділер сарайы-
на, бірде Түріктер сарайына үлкен олжыны көздеп 
шабуыл жасайды. Мұндай үлкен олжыны мақсат-
танған тек осы Волх, басқа орыс эпос батырлары, 
атап айтқанда Илья Муромец, Добрыня Никитич 
немесе Алеша Поповичте мұндай мақсат кезде-
спейді. 

Орыс халық эпосындағы дәстүрлі ғажайып туу 
мотиві де ешқандай мифологиялық құбылушылық-
сыз да кездеседі. Қаһарман туылған кезінде күн 
күркіреп, найзағай жарқ етеді. Туыла сала батыр-
лық қасиеттері пайда болады. Алеша анасына өзін 
жөргектемеуін өтінеді, себебі ол бірден жүріп ке-
теді. Сонымен бүкіл әлемді аралағысы келіп, Киев-
ке жол тартады. Киевте басқа батырлармен таны-
сады. Бірте-бірте батырлық үштікке кіреді. Кейбір 
зерттеуші-ғалымдардың айтуынша, Алеша орыс 
эпос қаһармандары ішіндегі ең адамгершілігі жоға-
ры батыр. 

Оның себебі Алеша Попович мінездемесінде тек 
дәстүрлі батырға тән қасиеттерімен қатар психоло-
гиялық баға беру элементтері де ұшырасады. Ол 
қара күшпен күшті емес, қорқыту, үркітумен батыл. 
Дұшпанын күшпен ғана емес, қулығымен жеңеді. 
Кей кездерде Алеша дұшпанын ғана алдап қоймай, 
жанында жүрген серігі Добрыняны да алдайтын 
кездері болады. Осы жерде фольклортанушы Ш. 
Ыбыраев: «көне эпостың кейіпкерлері өз мақсаты-
на түрлі тәсілдер, айла-амалдар арқылы жетіп оты-
рады. Алайда, қиял-ғажайып ертегілердегі сиқыр 
күштерден бұлардың елеулі айырмашылығы бар. 
Алдымен, мұнда сөздердің магиялық, дүниені өз-
герткіш күшіне сену басым. 

Сондықтан да көне эпоста арбау-байлау (заго-
вор-заклинание) өлеңдері үлкен орын алады. Екін-
шіден, ғажайып, сиқырлы заттарды қолға түсіріп, 
солардың көмегіне сүйену көне эпос үшін тән емес. 
Кейіпкер негізінен өз күшіне сенеді» – деп айтқан 
[10, 127]. 

Эпостағы батырлар рухани дарындылыққа да 
ие. Жақсы ән айтатындары да, айтыскерлері де, 
музыкалық аспаптарда ойнайтын батырлар да кез-
деседі. Башқұрт нұсқасындағы «Алпамыш» та бас 
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қаһарман шерін тарқату үшін ән айтып, қорайда 
(башқұрт аспабы) ойнайтын эпизоды бар, ал орыс 
батыры Добрыня Никитин гуслиде (орыс халық 
музыка аспабы) ойнап, ән шығарады. Садко болса, 
әншілік қасиетінің арқасында Новгородтықтарды 
жеңіп алатын сюжет бәрімізге мәлім. 

Тағы бір мән беретін жағдай батырлардың әлеу-
меттік жағынан шығу тегі. Башқұрт эпосында көбі-
нессе батырлар қарапайым халықтан шықса, қазақ, 
орыс эпостарында батырлары ақсүйектерден, хан-
ның, байдың, князьдың ұрпағы болып келеді. Орыс 
эпосындағы ХІІ ғасырда атағы шыққан батыр Илья 
Муромецтің өзі князь әулетінен шыққан, тіпті князь 
Владимирдың туысы деп те айтылған [11].

Ал Алеша – дін қызметкерінің баласы, Добры-
ня – Рязан батырының баласы. Орыс эпостарында 
ерекше назар аударатын тағы бір жағдай, арнайы 
бір дәрежеге ие болмаса да батырлары хан сарай-
ында өткізілетін кештерден қалмайды және басты 
рөлді атқарады. Олардың әрбір іс-қимылынан, сөй-
леген сөздерінен эпостың ары қарай даму үдерісін 
анық аңғаруға болады. Кейбір жағдайда батырлар 
князь тарапынан тапсырма алады. Өз қалауларынан 
тыс, сол тапсырмаларды орындау үшін билеушінің 
қызметкері ретінде саяхатқа аттанады. Ал кейбір 
тұстарында батырлар князьдықтың күші жетпеген 
қиындықтарына өз қалауымен көмек көрсетіп тұра-

ды. Орыс эпостарында батырлар тәуелсіздігі, ер-
кіндігі, батылдығына тікелей қатысты өз абройла-
рын сақтайды. Орыс ертегі қаһармандары соңында 
хан болып жоғары атаққа ие болып, бақытты ғұмыр 
кешуімен аяқталса, эпостарда керісінше батырлар 
атаққа ұмтылмайды. Патша батырлардың жасаған 
ерліктеріне қарай марапаттағысы келсе де, олар 
ешқандай атақ- дәрежені қабылдамайды да батыр 
кейіпінде қалады. 

Өз елін тереңнен сүюшілік мотиві қазақ эпо-
старында психологиялық жағынан да дәлелденеді. 
Ұзақ сапар, жорықтарда болып, дұшпанда кеткен 
ары мен барымтаға түскен малын іздеген ерлер, елі, 
жері еске түскенде жер тітіреткен даңқын да, олжаға 
түсірген мүлкін де бір тиынға санамайды. Алпамса-
дай алыптар елі есіне түскенде буыны босап кетеді. 
Қазанды жеңіп, Көбіктінің көп жылқысын алып 
қайтқан сапарында Қобыландының Қараспан тауын 
жайлаған қалың қыпшақ елін сағынғанда өзегін өрт 
шалып, өзін қайда қоярға білмейді. Осы cияқты эпи-
зодтар басқа эпостардан да табылады [12].

Қорыта айтсақ, батырдың ғажайып туу мотиві 
қазақ, башқұрт, орыс эпостарының көркемдік- иде-
ялық құрылымында өте маңызды рөл атқарады.  
Бас кейіпкердің бұлай тууы фольклордың, соның 
ішінде эпостың да халық идеалын дәріптеу мақса-
тынан туындаған.
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ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАТЕГОРИИ ВИДА В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ     

Резюме. Категория вида является одним из сложных явлений грамматики, до сих пор не нашедшей своего од-
нозначного решения. Из шести известных категорий глагола, категория вида является доминирующей категорией.  
Несмотря на то, что огромная работа проделана лингвистами –казаховедами, но в учебниках по казахскому языку, 
данная категория отсутствует, несмотря на то, что существует разветвленная сеть вида и подвидов в казахском 
языке. Возможно, поэтому существует такое мнение, что казахский язык невозможно описать в категориях евро-
пейских языков. Хотя не существует такого разделения как европейское или азиатское для объективных языков, а 
есть определенная матрица развития языков с общими языковыми категориями и определенными дивергенциями в 
синергетике организации языковых единиц в пределах допустимой зоны внутри общей матрицы. А если возникают 
такого рода высказывания, то нам нужно пересмотреть наши выводы об этом языке, которые вызвали такого рода 
суждения. В этой статье представлена форма подачи категории вида и о том, что казахский язык имеет огромный 
потенциал и не уступает никаким другим языкам по передаче глубинных структур.

 Түйін. Мақалада  сапасы жағынан еш тілден қалмайтын қазақ тілінде  түрлену (вид) категориясының  осы 
уақытқа дейін қазақ тілі оқулықтарына кірмеуі туралы ой қорытылған.  Ол етістіктің негізгі категориясы агглю-
тинативті қазақ тілінде көбіне аналитикалық жолмен сонымен қатар фактивті түрленуде  синтетикалық жолмен 
оның ішінде агглютинация арқылы беріледі.

Resume.  This article is dedicated to the problem of aspect category of the verb in the Kazakh language. Having a good 
internal capacity and a set of aspects  the Kazakh language has no still  aspect category in morphology of a verb.  This article 
proposes the analyses of the plane of expression of aspect in Kazakh language which is not inherent to agglutinative languages.

Алтайская семья языков – это самая распро-
страненная языковая семья.  Носители этих языков 
в древние века сыграли особую роль в изменении  
геоландшафтов многих стран, оказывая серьезное 
влияние на ход мировой истории. Поэтому не уди-
вительно, что эти языки   звучат во всех уголках 
Евразии и на других континентах.  Они не только 
повлияли на  геополитику  и географическое поло-
жение многих этносов, но  и на их национальное 
сознание  через культуру произведениями  плеяды  
блестящих мыслителей: аль-Фараби и его фило-
софскими, социально-политическими взглядами, 
М. Кашкари и его трудом «Диуани Лугат ат-Тюрк», 
Ю. Баласагуни, его идеями в книге «Кутадгу Би-
лиг» («Благодатное звание»), произведениями 
Кожа Ахмет Иассауи и, в том числе,  «Диуана 
Хикмет» («Книга мудрости»), миросозерцаниями  
Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Низами, Фирдоуси, 
Омар Хайяма, Навои и других, которые  являлись и 
являются властелинами умов. 

Поскольку алтайская семья языков была одной 
из древнейших и ее  закономерностям организации 
плана выражения  языковых явлений последова-
ли,  возможно, и другие семьи языков.   А также 
носители  этих языков были завоевателями других 
стран в течение долгого времени, эти языки были 
обречены  быть,  выражаясь современным языком, 
«имперскими». Такой статус   всегда имел особую 
тенденцию влияния на филогенез развития опре-
деленных аспектов языков подчиненных стран, 
в частности, оказывая воздействие, на лексику, 
так как грамматика является более консерватив-
ной.  Но, тем не менее, что касается грамматики, 
то здесь могут быть другие метаморфозы: языки 

подчиненных стран могли искусственно предпи-
сать какие-то черты или искать план выражения 
каких-то своих языковых явлений по стереоти-
пу социально доминантного языка, наперекор их 
внутренним разносистемным детерминантам. Со-
циально доминантный язык имеет необъяснимую  
магию «притяжения» не столько лингвистическо-
го, сколько социально-идеологического характера. 

Существуют сотни и тысячи языков в мире, и 
мы бы рисковали не понять друг друга, если план 
содержания языков, то есть картина мира, не была 
бы едина для всех. Поэтому, произнося разное со-
четание букв, следовательно, звуков в разных язы-
ках, например, «нан» по-казахски, «хлеб» по-рус-
ски и «bread» по-английски, мы понимаем, что это 
такое.  Представление об этом концепте обладате-
лей трех выше представленных  языков  пример-
но одинаковое. План содержания данного явления 
един для всех. Без единой общей матрицы плана 
содержания, то есть без опоры на единую концеп-
тосферу, нам вряд ли удалось бы понять друг дру-
га, если даже мы  говорили бы на одном языке.

По определению Н.А. Баскакова к кыпчак-
ско-ногайской подгруппе кипчакского языка «от-
носятся только живые языки: ногайский, каракал-
пакский и казахский» [1, 121-134]. Кипчакская 
подгруппа в свою очередь  относится к тюркской 
группе, которая является частью алтайской семьи 
языков. Казахский язык считается агглютинативным 
языком.      «Агглютинация (от лат. agglutinare — 
приклеивать). Агглютинативный язык «характери-
зуется механическим присоединением стандартных 
аффиксов к неизменяемым корням для образования 
новых слов или их грамматических форм» [2,211]. 
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В чистом виде, как  мы уже упомянули выше,  
аналитических, полусинтетических, агглютина-
тивных, изолирующих или флективных языков не 
бывает. 

Когда есть потребность проанализировать ка-
кое-нибудь языковое явление, мы обычно исходим, 
прежде всего, от типа языка.  Например, если это 
казахский язык, то логично было бы предполо-
жить, что планы выражения данного языка  долж-
ны быть всегда основаны на закономерностях  
агглютинативного языка и его законы находили 
отражение  в каждом языковом явлении. Если мы 
не найдем этих закономерностей,  присущих дан-
ному типу языка в исследуемой проблеме, то, воз-
можно,  мы поставим крест на данной теме, как это 
было с категорией вида в некоторых языках, в том 
числе и в казахском.  Например, план выражения 
категории вида в казахском языке, вопреки логике 
агглютинативного языка, образован аналитически, 
но и синтетически частично. Синергетика органи-
зации языка не следует только   по одному  типу 
развития, это видно на примере казахского языка. 
Это связано с тем, что элементы агглютинативного 
типа в этом языке доминируют больше, чем эле-
менты остальных типов языков при создании пла-
нов выражения языковых явлений,  но  не всегда  
соблюдаются.      

Поэтому при анализе языковых явлений надо 
обращать внимание, прежде всего,  на примеры 
реально функционирующего живого языка. Язык 
как живой организм имеет свойство меняться: ро-
ждаться, видоизменяться и умирать. Задача линг-
вистов на основе эмпирического наблюдения или с 
помощью компьютерного квантитативного анали-
за (это невозможно, так как у нас нет специалистов 
по компьютерной лингвистике) –  определить план 
выражения того или иного языкового явления и  
оценить его реальное сегодняшнее состояние.   

Английский язык, являющийся синтетиче-
ским языком в древнеанглийском периоде, стал 
заметно изменяться в сторону аналитического язы-
ка в силу лингвистических и экстралингвистиче-
ских обстоятельств  в среднеанглийском периоде, 
а в синхронии он стал окончательно  аналитиче-
ским языком.  По определению Розенталь Д.Э. и 
Теленкова М.А. «в языках аналитического строя 
синтаксические отношения выражаются преиму-
щественно не формами самих слов, а порядком 
слов, служебными словами и интонацией. К ана-
литическим языкам относятся языки английский, 
французский, итальянский, испанский, болгар-
ский, датский и др.» [2, 214].

Сегодняшний план выражения вида   в ан-
глийском языке создан  по закономерностям  ана-
литического языка, однако встречаются языковые 
явления, созданные синтетическим путем, но их 
сравнительно  мало.   Если в этом языке план вы-
ражения вида искать по стереотипу тогдашнего  

синтетического типа, то можно отрицать категории 
глагольного вида.      

Категория вида в синтетическом формате в 
синхронии в английском языке не обнаруживается, 
кроме Indefinite и то только в утвердительной фор-
ме. При анализе плана выражения категории вида 
(и не только вида) нужно принять во внимание тот 
факт, что английский язык давно отошел от синте-
тической основы. Однако представляет  интерес и 
то, что казахский и английский языки, независимо  
от того, что они относятся к разносистемным язы-
кам,  сходны в своем инвентаре средств видообра-
зования. Например: результативный вид: действие 
достигает апогея своего развития и переходит в но-
вое состояние. В русском языке эта кульминация 
передается   с помощью префиксов, например: пи-
сал, на-писал. Синтетический русский язык  очень 
экономно организовал данный вид одним префик-
сом -на – написал.

Аналитический английский язык передает 
данное состояние действия с помощью основного 
глагола «write» в формате причастия II «written» 
и плюс вспомогательный глагол «have».  Полная 
версия плана выражения  результативного вида 
выглядит следующим образом: «have written»,  а в 
казахском  языке  – основной глагол «жазу» видоиз-
меняется как деепричастие «жазып» и  плюс вспо-
могательный глагол «бол», который является инди-
катором  результативного вида: «жазып бол-дым». 

И в казахском, и в английском языке вспомога-
тельные глаголы: «бол-» и «have – иметь» нивели-
ровали свои основные значения,  создавая основ-
ному глаголу  состояние результативности. Если 
дословно перевести «have written», то это выглядит 
таким образом:  «имею написанный», но в составе 
аналитического сказуемого «have» не переводится, 
так как он выполняет функцию вспомогательного 
глагола,  придавая  законченность смысловому гла-
голу «written»  в формате причастия II  – написал. 
Аналогично казахский вспомогательный глагол  
«бол-»  способствует  глаголу «жазу» выражать 
законченный вид, нивелируя свое основное значе-
ние. Казахский   вспомогательный глагол «бол» в 
этом аналитическом сочетании, полностью грам-
матикализовался для выражения вида.

Предикаты во всех этих трех языках: «жазып 
бол-дым», «have written» и «написал» показывают, 
что данное действие  достигло своей кульминации 
в этих трех языках. Каждый язык оформил данную 
кульминацию завершения действия  в силу законо-
мерностей  организации своих языковых единиц.

Можем ли мы после этого сказать, что казах-
ский язык не вписывается в структуру цивилизо-
ванных языков?  И казахский язык не имеет кате-
горию вида?

В содержании учебников по грамматике ка-
захского языка отсутствует категория вида у глаго-
лов, хотя эта категория была исследована учеными 
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лингвистами Н. Сауранбаевым, И. Мамановым, 
И.Уюкбаевым, Н.Оралбаевой и другими. Вид – это 
языковое выражение различных состояний дей-
ствия и центр каждой пропозиции  предложения, 
так как жизнь человека  состоит из тысяч и тысяч 
действий с их различными внутренними развития-
ми.  Отрицание категории вида в языке – это отри-
цание плана выражения разнообразных действий в 
жизни человека. 

Казахский язык, прошедший все стадии раз-
вития: и диахронию, и синхронию не имеет кате-
горию вида только в том случае, если допущены 
погрешности в определении данного понятия или 
существуют доминирующие рассуждения, мнения 
или тезисы, инерционно негативно влияющие на 
ход исследования данной темы.  

Исследование категории  вида в казахской  
лингвистике  всё ещё инерционно ориентирует-
ся на категориальный аппарат славянского вида. 
Во-первых, в казахском языке нет таких продук-
тивных видообразующих  аффиксов (префиксы, 
инфиксы), выражающих внутренние развития дей-
ствия, обозначаемые глаголами,  модифицируюшие   
семантику вида как в русском языке. В казахском 
языке существуют больше постфиксы  для выра-
жения категориальных значений глагола и они не 
имеют модифицирующие свойства семантики гла-
гола как в русском языке, а также казахскому языку 
не присуще такое понятие  как «способ действия» 
( данное понятие не имеет своего четкого статуса в 
аспектологии, но сих пор функционирует)  в обыч-
ной традиционной трактовке.  Несмотря на то, что 
флективный русский язык и  агглютинативный ка-
захский языки относятся к синтетическим языкам, 
но несмотря на это казахский язык образовывает 
вид аналитически, только один фактивный вид об-
разуется синтетически с элементом агглютинации, 
как в английском языке.

Как видим их примеров, приведенные выше, 
казахский язык имеет категорию вида, которая 
образуется аналитическим путем: процессульный 
вид: жазып жатыр, жазып отыр, жазып тұр, жазып 
жүр; результативный вид: жазып болды, жазып 
тастады, жазып кетті, жазып шықты и другие, а 
также  синтетическим путем,  с помощью поуст-
фиксов, то есть агглю-тинацией: фактивный вид: 
жазамын, жазды.

Только агглютинативная грамматика казахско-
го языка может  управлять стихийной   бифурка-
цией  свободного степного духа, рождающей сози-
дательные узоры мыслей, созданные фрактальным 
вихрением степей, обрамляя  их особым   синтак-
сисом. Грамматика, которая, не мешая  внутренней 
силе  и неповторимому смысловому потоку мысли, 
тихо  прибавляет аффиксы один за другим. 

Именно агглютинативная грамматика может 
передать    всю широту и глубину  смысла  степного 
вольного духа и особенность казахского сознания с 

его особым степным кодексом чести, достоинства 
и доброты, создавая необычные сочетания грамма-
тических средств,  адаптируя,  рифмуя и подчиняя 
синергетике казахского  языка  эманацию  любой 
простой, сложной, философской мысли, рожден-
ной в пассионарной энергетике степей.   

Все языки работают на основе глобальной 
общей перманентной матрицы языков, доказатель-
ством данной мысли является то, что все языки 
имеют общие языковые атрибуты: подлежащее, 
сказуемое, дополнение, определение, обстоятель-
ство, а также одинаковые разделы языка: морфоло-
гию  и  синтаксис.  По плану выражения  казахский 
язык тоже функционирует на фоне  общеязыковых  
и, в том числе, цивилизованных категорий языков.   

Такие разносистемные языки как казахский и 
английский, выражают некоторые языковые явле-
ния одинаково (оба языка придерживаются опреде-
ленного порядка расположения членов предложе-
ния в синтаксисе, оба не имеют категории рода, оба 
имеют одинаковый формат плана выражения вида 
и др.), говорит о том, что они, возможно, имели ге-
нетическое родство когда-то в диахронии или есть 
общая траектория  развития языков, которая время 
от времени вносит свои коррективы в языки. 

Как можно объяснить   тот факт, что  некогда 
синтетически  в диахронии и аналитически в син-
хронии английский  и агглютинативный казахский 
языки находят общую точку соприкосновения  в 
плане выражения категории вида  и создают его  в 
одинаковом формате (основной глагол + вспомога-
тельный глагол). Потеряв синтетические средства 
плана выражения, английский язык становится 
аналитическим, а не чем-то другим, почему? Имея 
большую плотность аффиксов на каждое слово, ка-
захский язык образовывает план выражения вида  
аналитически, почему? 

Остается объяснить это явление только «гене-
тической  гипотезой», исходящей  из версии об еди-
ном источнике происхождения языков, и языки, воз-
можно, время от времени «возвращаются» к своим 
истокам, хотя некоторые лингвисты отказываются 
от «принципа языкового униформизма» [3, 315].

Казахский язык, имеющий многовековую 
историю, имеет и сильные другие языковые аспек-
ты: фонетику,  лексику.

Имея сорок две своих и заимствованных бук-
вы, казахи безупречно произносят слова европей-
ских языков,  так как специфические казахские 
звуки: ң, ә, ө, ү имеются и в европейских языках, 
например, -ң (song), -ә (cat –кәт), -ө (bird-бөд), 
(schon-шөн), ү (Ṻbung –үй). Нужно отметить пре-
имущество казаха в произношении слов не только 
европейских, но и  других языков.      

Натренированный звуковой аппарат у казахов, 
имеющий  огромный  опыт по произношению  зву-
ков   арабского, латинского, кириллицы, является 
очень пластичным, быстро адаптируется  к любым 
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заимствованным звукам. Не все этнозвуковые ап-
параты подвержены такой гибкости. Правильный 
пронаунс слов делает язык понятным. Неправиль-
ное произношение слов зачастую является причи-
ной непонимания речи.

Степной код казахского языка и его слов  был 
настолько мощным, что  казах одним словом мог 
остановить сотни и тысячи воин. Система внешной 
и внутренней  дипломатии (система биев) казахов 
была основана на силе мысли, выраженной слова-
ми. Сила семантики слова могла гармонизировать 
любые острые отношения, не доводя до примене-
ния силы. Кто обладал магией слов (жырау, би),  
острым умом и высокой нравственностью, тем 
было позволено обращаться к правителю на «ты», 
в этом заключалась особенность менталитета каза-
хов –  преклоняться перед силой слова и ума. 

Сейчас не те времена и не те нравы  и язык не 
использовал свою мощь долгие годы, не найдя себе 
применения. Такой вакуум бесследно не проходит 
для живого языка. Но былой потенциал казахского 
языка остался  и тихо ждет своего ренессанса. Если 
нет осознания внутренней необходимости знать 
язык (свой или чужой), то желание учить  язык у 
прагматичных граждан появляется из экономиче-
ских соображений, ренессанс языка наступить тог-
да, когда страна достигнет апогея своего развития, 

престиж страны – это престиж языка, а не особен-
ность структуры языка, таковы реалии жизни.

Казахский глагол как и другие глаголы других 
языков имеет в своем арсенале категорию вида и 
смысловой глагол принимая формат деепричастия 
вместе с помощью вспомогательных глаголов,  мо-
жет выражать любую видовую трансформацию 
глагола, где вспомогательные глаголы нейтрализуя  
свое основное (в процессуальном виде в казахском 
языке применяется один из вспомогательных гла-
голов «жатыр» в переводе на русский  «лежать», 
например:  ел экономикасын құрып жатыр, егінді 
сеуіп жатыр , өндірісті көтеріп жатыр, если до-
словно перевести «жатыр», то получается,    все де-
лаем лежа, и экономику организуем , сеем и подни-
маем индустрию,  помню кто –то задал на лекции 
шутливый вопрос: а что будет, если они встанут?), 
значение, благодаря тому , что  вспомогательные 
глаголы  грамматикализуются, то есть нейтрализу-
ют свои денотативные  значения как глагол, когда  
они выступает в составе аналитического предика-
та и  позволяют правильно понимать смысл таких 
аналитических сказуемых, где вспомогательные 
глаголы  выражают время, залог и вид и вместе с 
основным глаголом они создают единый конти-
нуум выражения. 
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ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ ІЛИЯСТАНУ ІЛІМДЕРІ

Түйін. Мақалада Ілияс Жансүгіров шығармашылығының  зерттелу тарихы  талданады. Ілияс ақталғаннан кей-
інгі  (1957 жылдан бергі)  шыққан зерттеу еңбектер мен естеліктер жинағы жайлы сөз болады. Қазақтың көрне-
кті ғалымдары М. Дүйсенов, Ғ.Мұстафин, М. Әуезов, М.Қаратаев, С.Қирабаев, Р.Нұрғали, Т.Сыдықовтардың Ілияс 
шығармашылығын әр қырынан қарастырған зерттеу еңбектерінде айтылған ғылыми тұжырымдар мен пікірлерді 
хронологиялық жүйемен зерделей отырып, ілиястану ілімінің қалыптасу, даму деңгейін саралайды. 

Резюме. В статье рассматривается история изучения произведений И. Жансугурова. Особое внимание уделяет-
ся сборнику воспоминаний и исследованиям, вышедшим после реабилитации Ильяса (начиная с 1957 года). Различные 
мнения и позиции, высказанные в трудах известных ученых М. Дуйсенова, Г. Мустафина, М. Ауэзова, М. Каратаева, 
С. Кирабаева, Р. Нургали, Т. Сыдыкова, исследуются в хронологической последовательности, что, несомненно, будет 
способствовать дальнейшему развитию ильясоведения.

Summary. The article discusses the history of the study of the I.Zhansugurov work. Particular attention is paid to the collection 
of the memories and research, released after rehabilitation of Ilyas (sinse 1957). Different opinions and positions expressed in 
the works of well-known scientists as M.Duysenov, G.Mustafin, M.Auexov, M.Karataev, S.Kyrabaev, R.Nurgaly, T.Sydykov, are 
studied in chronogical  order, that will undoubtedly contribute to the further development of  Ilyasstudy.

ХХ ғасырдың елуiншi жылдардың аяғына қарай 
«жылымық» кезең келiп, репрессия жылдарында 
атылғандарды ақтау мәселесі көтерiлдi. Жазушы-
лар Одағында құрылған комиссия репрессияға 
ұшырағандардың ісін қайта қарау туралы ұсыныс 
жасады. Кеңестер Одағы Жоғары сотының Әске-
ри коллегиясы 1956 жылы 19 қазанда істі қайта 
қарауды бастап, 1957 жылы 4 сәуірде жазықсыз 
жапа шеккендерді ақтау жөніндегі шешiм қабыл-
дайды. Осы шешімнен кейін 1957 жылы 26 сәуір-
де Қазақстан Жазушылар Одағыны президиумы 
отырысы болып, С.Сейфуллин, І.Жансүгiров, Б.
Майлиннiң әдеби мұраларын қайта қарау туралы 
комиссиялар құру туралы қаулы қабылданған. Iли-
яс Жансүгiровтiң әдеби мұралары  бойынша комис-
сияға  М. Әуезов төраға болады.  

1959 жылы Қазақ ССР Ғылым Академиясы-
ның Тіл және әдебиет институты ұйымдастырған 
қазақ әдебиеті мәселелері жайындағы ғылыми-те-
ориялық конференцияда сөйлеген сөзінде акаде-
мик М.Әуезов: «Жазушылар туралы монография 
жазғанда С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіровтің 
мұраларын тереңдеп, сапалы түрде саралап зерттеу 
шарт», - [1,167] деп айырықша атап көрсеткен.

Қысқа өмірінде қыруар еңбек қалдырған халқы-
мыздың қалаулы перзентінің бірі Ілияс Жансүгіро-
втің әдеби мұрасын жинастыру, қарау, қайтадан 
жариялау мақсатында әдебиетші-ғалымдарымыз 
тынбай жұмыстар жүргізді. Ақынның жеке кітап-
тары, шығармалары, жинақтары баспаға дайында-
лып, оған алғысөздер, рецензиялар, түсіндірмелер 
жазылды. Кандидаттық және докторлық диссерта-
циялар дайындалып,   қорғалды. 

1957 жылдан бастап республикалық, облыстық 

басылымдарда Ілияс шығармашылығы туралы 
мақалалар жариялана бастады. Бұл зерттеулер жай-
лы  академик Т.Сыдықов былай дейді: «Бұл пікір-
лер - бүгінгі тәуелсіздік таңын бастан кешіп, еге-
мендігімізді жаһан таныған, ешкімге жалтақтамай, 
еркін тыныстап отырған заманда лайықсыз, көнер-
ген уәж. Социалистік реализм талабы ауызға сөз са-
лып, желкеден қышқашпен қысқан заманның қисы-
ны. Мұрағат ақтарған, ақтармаса ақтарғандардың 
еңбегіне көзі қарақты қауым  I. Жансүгіровтің клас-
сикалық туындыларына кезінде кереғар сын тағып, 
кейін ақтап қалам тербеген академиктер М. Қарата-
ев пен С. Қирабаевты да қараламайды, өйткені олар 
- «идеологиялық құлдықтың» айдауына көнген өз 
уақытының перзенттері, өз уақытына қызмет еткен 
жандар. Олардың қалыптасқан пікірден кемітіп, не 
асырып тұжырым жасауға жолы жабық-ты». [2,88]. 
Дегенмен осы жылдары ұлттық әдебиеттанудағы 
ілиястану ілімінде маңызды ғылыми қадамдар жа-
салып, әдебиетті зерттеу талаптарына орай жаңа 
ғылыми-әдіснамалық бағыт-бағдар айқындалды.

Ақын ақталғаннан кейін алғашқы естеліктер 
де басылым беттерінде жариялана бастады. А. 
Сүлейменов «Ардақты ағаны еске алсақ...» деген 
естелігін «Советтік Жетісу» газетінің 1958 жылғы 
30 тамыздағы санына, Р. Рақымбеков «Горький мен 
Ілиястың кездесуі» естелігін 1964 жылдың 4 қазан-
дағы санына  «Жетісу» газетінде бастырды. 

Ақынның 80 жылдық мерей тойы қарсаңында 
Ілиястың туысқан бауыры  Қуандық Шөкеновтің 
«Біздің Ілияс» (Алматы,  1973ж.) атты естеліктер 
жинағы, Ілиястың 90 жылдық мерей тойы қарсаңын-
да зерттеуші-ғалым Сәрсенбі Дәуітовтің құрасты-
руымен «Азамат ақын» (Алматы,1984ж.), Ілиястың 
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100 жылдық мерей тойы қарсаңында ілистанушы 
ғалым Мұратбек Иманғазиновтың құрастыруымен 
«Жан қайығын жарға ұрдым» (Алматы, 1994ж.) 
атты естеліктер мен мақалалар жинағы жарық көрді. 
Осы жинақтарға енбей қалған естеліктерді  қосып, 
бұрынғы  материалдарды бір желіге түсіріп, естелік 
иелерінің деректерін нақтылап, ғылыми тұрғыда 
бағалап, орнын, ретін белгілеп, доцент Ш.Кыяхме-
това 2007 жылы «Аңызға бергісіз ғұмыр» [3]. атты 
естеліктер жинағын құрастырып шығарды. Бұл жи-
нақта 1958 жылдардан бергі естеліктерге көбірек 
назар аударылып, кезінде «большевиктік цензу-
раға» жалтақтап, естелік-кітаптарда қысқартылып 
берілген материалдар толықтырылып, түзетулер 
арқылы ұсынылған. Ақын өмірін кезең-кезең бой-
ынша таныстыру үшін жинақ екі бөлімге бөлінген. 
Бірінші бөлімге зайыбы, балалары, туған-туыста-
ры, бала кезде бірге өскен достары мен құрдаста-
рының естелік-лебіздері жеке топтастырылған. Бұл 
бөлімге топтастырылған еңбектерден ақынның мі-
нез-құлқы, адамгершілік қадір-қасиеті, отбасына 
деген ыстық ықыласы, кішіпейіл қамқор көңілі, 
алғашқы ақындық адымдары жайлы мол мағлұ-
маттар алуға болады. Күнделікті қарапайым өмірі, 
отбасы, қызметтегі мінез-құлқы, болмысы, «халық 
жауы» ретінде айыпталып, қан жұтқан қасіретті 
күндері жайлы естеліктер осы бөлімде біраз нәр-
сенің байыбына жетелейді. Екінші бөлімде қазақ 
мәдениетінің бәйтеректері Сәбит Мұқанов, Қажым 
Жұмалиев, Ахмет Жұбанов, Бейсенбай Кенжеба-
ев, Есмағамбет Ысмайлов, Мұхамеджан Қаратаев, 
Сапарғали Бегалин, Ғали Орманов, Әди Шәріпов, 
Әбділда Тәжібаев және т.б. үзеңгілес замандаста-
рының естеліктері берілген.

I.Жансүгiровтің  70 жылдық мерейтойына орай  
жазылған мақалалар, еңбектер, естеліктер ілияста-
нуды жан-жақты өркендету мүмкіндігін молайтты, 
көлемді зерттеулердің арнасын ашты. Бұл салада 
әдебиеттану ғылымы едәуір ізденістер жасап үл-
герді. 1965 жылы шыққан профессор Мырзабек 
Дүйсеновтің «Ілияс Жансүгіров» атты монографи-
ясы - Iлияс шығармашылығын жан-жақты қара-
стырған алғашқы зерттеу еңбек. Бұл монография 
кейiнгi зерттеулерге бағыт – бағдар берді, ілияста-
ну ілімін қалыптастырып, негізгі арналарын ай-
қындады, әрі қарай өркендетудің өнімді бағытын 
белгіледі. Қазақтың көрнекті ғалымы, ақын  Тұр-
сынхан Әбдiрахманова ақынның өлең жазу шебер-
лігін зерттеп, «Ақын сыры» (Алматы, «Жазушы» 
баспасы, 1965ж.) атты кітабын шығарды. Жансү-
гіров лирикаларының сырын Әбділда Тәжібаев та 
«Поэзия және өмір» атты монографиясында ай-
рықша білімдарлықпен талдаған. Фатима Ғабитова 
«Өртеңде өнген гүл» (Алматы, «Атамұра» баспасы, 
1998ж.) кітабын шығарды.

Ғабиден Мұстафин «Ой әуендері» (Алматы, 
1978ж.) зерттеу еңбегінде ақынға «Ілияс ақын ту-
ралы бірер сөз» тарауын арнайды.  «Өзі өлгенімен, 

сөзі өлмейтін ерлер болатыны ежелден белгілі. 
Ілияс - сол ерлердің бірі. Ол алдымен ақын еді. 
Ақындардың бәрі бірдей есте қала бермейді. Ақын, 
жазушы деген құрметті атаққа қол созушы көп, же-
тетіндер аз. Ілияс - сол аздың, бірегейдің бірі. Ол 
арамыздан ерте  кетті, аларын түгел ала алмай, бе-
рерін түгел бере алмай кетті.  ...Әдебиет халқымы-
здың ең  құнарлы рухани азығына, адам жанының 
тәрбиешісіне айналды. Бұл майданда да шырқап 
алға кеттік. Алайда, Ілиястарға алақтап қарай бе-
реміз»,-деп, Ілиястың құдіреттілігіне басын иіп,тағ-
зым етеді.  

Рымғали Нұрғали «Арқау» атты монографи-
ялық  еңбегінің «Соғайын сөзіммен бір сұлу сарай» 
деген тарауында Ілиястың өмір дерегінен бастап, 
оның әр жанрдағы шығармашылығын кең қарасты-
рып, ғылыми топшылау, талдау жасайды. «Өзінің 
күйлі, сыршыл адуын шығармаларымен халқының 
көп ғасырлық өмірін, азаттық жолындағы күресін 
реалистік қуат, зор шеберлікпен бейнелеп, артына 
өлмейтін әдеби мұра қалдырған қанатты қаламгер 
І.Жансүгіров қазақ жұртының құлай сүйген ең сүй-
ікті перзенттерінің бірі, оның өр тұлғасы қайсар 
ақындықтың символы іспеттес»,-деп, жазады.

Мұхамеджан Қаратаев, Темірғали Нұртазин, 
Серік Қирабаев «Ілияс Жансүгіров» (Қазақ совет 
әдебиеті. Алматы, 1987.-249-282б.) атты ұжымдық 
зерттеулерінде ақынның шығармашылық өміріне 
толықтай тоқтап, ақындық, жазушылық, драма-
тургтік, аудармашылық және тағы басқа қырларын 
қазақ әдебиетінің даму белестерімен бірге алып 
қарастырып, оның өзіндік орнын белгілейді. Зәки 
Ахметов «Өлеңнің өрен жүйрік Құлагері» мақа-
ласында («Қазақ әдебиеті»  газеті, 1994 ж.,№ 17)  
«Ілиясқа тән ақындық шеберлік - өмір шындығын 
жан-жақты, терең ашып бейнелеп беретін нағыз 
көркемдік шеберлік. Қазақтың күй өнерін, оның 
өмір танытарлық қуат-күшін терең түсініп, әсерлі 
бейнелеуі жағынан Ілияспен тең түсе алатын ақын-
ды табу қиын»,-деп, үлкен құрметпен пайымдау 
жасайды.  

Ілиястанудың арнасы жыл өткен сайын кеңей-
іп, жаңа зерттеулермен толықтырылды. Профессор 
М.Иманғазинов  Ілиясқа қатысты мұрағат құжат-
тарымен жұмыс жасап, Ілиястың ғұмырнамасы, 
өлімі, ақталуы жайлы жаңа, құнды пікірлер білдіріп 
келеді. Талай жылғы ізденістерінің нәтижесін «Іли-
яс Жансүгіров» [4]  деген монографиясын шығару 
арқылы ілиястану ілімін біршама алға жылжытты. 

 Мұрат Әбiлқақовтың «І.Жансүгіровтың дра-
малық шығармаларындағы тартыс пен қаһар-
ман» (2003ж.) еңбегінде драмалық шығармалары 
тұңғыш рет монографиялық үлгіде талданып, по-
этикалық тұрғыда қайта бағаланған. Қаламгердің 
драма жанрын игеруге деген алғашқы қадамынан 
бастап, драматургия шарттылықтарына жауап бе-
ретін толыққанды пьесасын дүниеге әкелгенге дей-
інгі жазушының үйрену, жетілу, шеберлік шыңдауы 
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тәрізді кезеңдері айқындалады. Қаһарман бейнесін 
сомдау мен характерін жасау жолындағы автордың 
әдіс-тәсілдері бағаланады. Қарапайым кейіпкерді 
тағдырдың талқысына салып шыңдау арқылы 
типтік деңгейдегі драмалық кейіпкер жасау шебер-
лігін меңгеруі, драмалық тартысты туындатар ше-
берлігі әр қилы сапада зерделенген.   

Әбілхан Әбіласан І.Жансүгіровтің әлі ешкімнің 
көзіне түспей жатқан дүниелерін мұрағат қойна-
уынан шығарып, Iлиястың өз қолымен жазылған 
қолжазбаны араб графикасынан қазiргi кирилли-
цаға аударып, «Жетісу» (Алматы, «Ценные бумаги» 
баспасы, 2001ж.) [5] жинағын шығарды. Еңбекте 
қазақтың өткен өмірінің шынайы болмысы, Кене-
сары көтерiлiсi, Жетiсу, Балқаш, Жаркент өңiрiн 
орыс елiнiң жаулап алуы, сол тұстағы ел өмiрi жай-
лы шынайы жазылған деректер кеңес өкiметiнiң 
саясатына қиғаш келетiндiктен социалистiк цензу-
раның кесiрiнен кезінде жарық көре алмаған. Тек 
тәуелсiздiк алғаннан кейiн ғана бұл іске асырылды. 
«Негiзiнен, Iлияс Жансүгiровтiң мұрағат материа-
лының үштен бiр бөлiгi - қазiргi кезеңге дейiн жа-
рық көрген шығармаларының түп дерегi, жазылу 
жайының күретамыры. Мемлекеттік мұрағатта 
15–ке тарта қалың бумаларда (папкаларда) Iлия-
стың өз қолымен жазған 12 қойын кiтапшалары 
мен дәптерлерi жатыр. Оны оқып қараған адамға 
әлi де болса талай тың жатқан деректiң ашылатыны 
сөзсiз»,-дейді ілиястанушы ғалым М.Иманғазинов.

И. Боранбаева, Ә. Әбіласанұлы мен бірқатар 
жауапты адамдар «Құжаттар, хаттар, күнделіктер, 
дала хикаялары» атты мұрағаттар материалдары-
ның негізінде жинақ (Алматы, «Үш қиян» баспасы, 
2006ж.) құрастырып, шығарды [6]. Кітапқа 1920-
1964 жылдар аралығындағы Ілиясқа қатысты құ-
жаттар жинақталған. Кітап екі бөлімнен тұрады. 
ҚР Орталық мемлекетті мұрағатындағы ақын мұра-
лары сақталған жеке қордағы (ҚРОММ-1368-қор) 
деректер мен мәліметтер берілген. Кезінде кейбір 
мәліметтер цензураға байланысты, ал бертінде 
араб әліпбиіндегі қолжазбаларды оқитын зертте-
ушілердің сиреуіне сәйкес қозғаусыз қалып келген. 
Бұл еңбек - сол олқы тұстың орнын толтырар ғылы-
ми маңызы зор жинақ.

 Академик Т.Сыдықовтың «Ілияс Жансүгіров 
және дәстүр жалғастығы» (2011ж.) атты моногра-
фиялық зерттеуі ілиястануға қосылған қомақты ең-
бек. Т.Сыдықов – өткен ғасырдың жетпісінші жыл-
дарынан бері  қазіргі қазақ әдебиетінің көкейкесті  
мәселелері бойынша іргелі еңбектер жазып жүрген 

үлкен  ғалым. Жетісудан шыққан ақын-жазушы, 
әдебиетші ғалымдардың шығармашылығын Іли-
яс Жансүгіров дәстүрімен байланыстыра зерттеп 
жүрген білгір маман. Осы бағытта терең ғылыми 
білім беруге негізделген «Ілияс Жансүгіров және 
дәстүр жалғастығы» монографиялық зерттеуінің 
алғашқы тарауын Ілиястың поэзиялық туындыла-
рын жаңаша көзқарас тұрғысынан пайымдауға ар-
наған. «Жетісудың жүрегі немесе Ілияс жайлы сөз» 
бөлімінде социалистік құрылыстың жыршысы деп 
бағасын асқақтата көтеруге тырысқан кешегі сын-
шы, зерттеушілердің еңбегі еш болған тұста про-
фессор Т.Сыдықов Ілияс та өз заманының  перзенті, 
жыршысы екенін, кемшілікке санамайды. Оның 
шығармашылығын пәтуасыз  идеологияның жемі-
не, құрбандығына шалмайды, осы уақытқа дейін 
жеріне жеткізе айтылмай келген көркемдік шебер-
лік, эстетикалық нысана іздеп, ақындық дарынның 
қуаты мен жалынын, поэтикасын бұрынғыдан да 
биіктетіп, жаңаша қарастырған. «Мен жанбасам ла-
пылдап, сен жанбасаң лапылдап...» немесе І.Жан-
сүгіров-жастықтың жыршысы» және «Ұлылыққа 
тағзым немесе Ілияс лирикаларының көркемдік 
кестесі» бөлімінде Ілиястың өлеңдеріне  сыншыл 
көзқараспен қарап, әділ бағасын береді. Оқырма-
нын қандай талантпен табысып отырғанына шығар-
маларын талдау үстінде танытып, табыстырады.

«Қара қобыздың киесі немесе І.Жансүгіровтің 
«Күй» поэмасына жаңаша көзқарас», «Хан Сарай-
ынан күйшінің қара қосына дейін немесе «Күйші» 
поэмасына жаңаша көзқарас»,  «Біріңді қазақ, бірің 
дос, көрмесең істің бәрі бос» немесе І.Жансүгіро-
втің «Рүстем қырғыны» поэмасының ұлағаты» 
бөліміндерінде  Т.Сыдықов тек шығармашылық 
процестің ішіне еніп, тың ойлар, соны ғылыми 
тұжырымдар жасауға тер төгеді. Қай-қайсысы 
жайлы сөз қозғаса да бимәлім тың пікірлер айтуға, 
тосын ғылыми түйіндердің бүгілгенін жазып, бүр-
кенгенін ашуға тырысады. Ғалым еңбегінде осы-
лардың әрқайсысы жайлы бұрын-соңды жазылған 
мақала, зерттеулерді назарынан тыс қалдырмай 
оқып, қорытып, өз ғылыми толғамдарын алдыға 
тосады. Зерттеу еңбек тың ойларға  кенен, Ілияс 
жайлы мол мағлұмат, терең білім беретін ғылыми 
сараптаулардан тұрады.  

Сөз соңында айтарымыз, Ілияс Жансүгіровтің 
әдеби мұрасын жан-жақты, тереңдеп зерттеп, иге-
ру - үнемі даму үстінде болатын құбылыс.  Ұлттық 
әдебиеттану ғылымының алдағы міндеттерінен 
түспейтін өзекті мәселе болып тұра бермек.
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«ТӨРЕ БІТІГІ» ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ ЗАҢ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ

Резюме. В статье проводится этимологический анализ  юридических терминов из  древнетюркского памятни-
ка «Төре бітігі».  Нами выявлено, что рассматриваемые из  памятника  юридические термины  относятся к древ-
нетюркским, арабским ,персидским, латинским, славянским  языкам и некоторые слова с немецкого  языка. Наряду с 
этим сравнивается применение этих терминов  в юридических документациях в современном казахском языке.
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Summary The article presents etymological analysis of the legal terms from the ancient Turkic monument "Tөre bіtіgі". We 

have found that the legal terms viewed from monument are refer to the ancient Turkic, Arabic, Persian, Latin, Slavic languages 
and some words from the German language. Along with it compared the applying of these terms in legal documents of modern 
Kazakh language. 
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Түйін. Бұл мақалада «Төре бітігі» ескерткішінің тілінде кездесетін заң терминдеріне жасалған этимологиялық 

талдауды келтіреміз. Этимологиялық талдау кезінде көне түрк тілінің Кеңес ғалымдары, Түркия ғалымдары жасаған 
түрк тілінің, сонымен қатар қазіргі түркі тілдерінің этимологиялық сөздіктері қолданылды. 

Кілт сөздер: көне түркі, келісім-шарт, жарастыру, бостандық, тіркеу, куәгер.

Қaзaқтың құқықтық тapихын зepттeудің 
қocымшa көзі бoлып oтыpғaн opтa ғacыpлapдaғы 
қыпшaқ жaзбa ecкepткiштepi caнaлaды. Ocы caлaдa 
көлeмi жaғынaн aca зop apмян жaзуымeн 1519-1689 
жылдapы жaзылғaн төpeлep жинaғын, іc жүpгі-
зу кодeкciн, кәciптiк жәнe қoғaмдық ұйымдapдың 
жapғылapын, дiни жәнe aзaмaттық, өзiн өзi бacқapу 
aктiлepiн қaмтитын зaңи ecкepткiштepiнiң мaңызы 
epeкшe құнды. Ocы ecкepткіштepдің apacындaғы 
мaңыздыcы 1519 жылы apмян тілінeн лaтын тілінe 
aудapылып, поляк коpолі бeкіткeн, cодaн кeйін Львов 
қыпшaқ тіліндe cөйлeйтін apмяндapдың aнa тілінe 
aудapылғaн зaңдap жинaғы – «Төpe бітігі» болып 
тaбылaды. Оpтaғacыpлapдa Оpтa Aзия мeн Шығыc 
Eуpопaны мeкeндeгeн, ХІ ғacыpдa өз қолдapынa 
билікті aлып, жeкe-дapa мeмлeкeт болып құpылғaн 
қыпшaқтapдың тіліндe, apмян гpaфикacымeн XVI-
XVII ғacыpлap apacындa қaғaзғa түcіpілгeн «Төpe 
бітігі» жaзбa ecкepткішінe дeгeн қызығушылық 
әлeм ғылымындa ХХ-ғacыpдa бacтaу aлaды. Зaң 
жинaғы болып тaбылaтын бұл eңбeк жaң-жaқты 
қapacтыpылып, шeтeлдік ғaлымдapымeн қaтap 
Қaзaқcтaндық ғaлымдapдың дa нaзapын өзінe aу-
дapып, қомaқты дүниeлep мeн eлeулі eңбeктepді 
өміpгe әкeлдіpудe. «Төpe бітігі» жaзбa ecкepткіші өз 
зaмaнындaғы қыпшaқтap өміpіндe мaңызды оpын 
aлғaн әлeумeттік, шapуaшылық, caяcи, әкімшілік, 
отбacы, caудa-caттық, қылмыcтық қaтынacтap-
ды peттeйтін құқықтық ноpмaлapдың жиынтығы 
caнaлaды. Ондa қылмыcкepлepгe жaзa қолдaнуғa 
бaйлaныcты ноpмaлap мeн қaзіpгі қaзaқ тіліндe 
қолдaныcтa кeздeceтін көптeгeн зaңи тepминдep 
оpын aлғaн. Мыcaлы: төpeші, жapғышы (cудья), 

жaқcылap aлқacы (пpиcяжныe зaceдaтeли), төpe 
(зaң, құқықтық ноpмa, жeкe жәнe зaңи тұлғaлapдың 
құқығы), т.б.  

   «Төре бітігі» жазба ескерткішінің лексика-
лық құрамы негізінен түркі, оның ішінде қыпшақ 
тобына жататын тілдерге тән сөздер. Ескерткіштің 
жазылғандығына біршама жылдар өтсе де, он-
дағы сөздердің қазіргі қазақ тіліндегі сөздерден 
айырмашылығы шамалы. Мағыналық жағынан да, 
тұлғалық жағынан да өте ұқсас келеді.  

Түрлі жанрларды қамтыған армян-қыпшақ 
ескерткіштерінің тілі өте бай. Оларда түркі ха-
лықтарының мәдени-рухани дүниесіне, матери-
алдық мәдениетіне, қоғамдық әлеуметтік өміріне, 
кәсібі мен тұрмыс-салтына қатысты сөздер мен сөз 
тіркестері кеңінен көрініс тапқан.

Сөздік құрамсыз ешбір тіл болмайды. Адамдар 
бір бірімен өзара қатынас жасап сөйлескенде, пікір 
алысқанда сол тілдегі сөздерді толық қолданады. 
Тілдің қандай жағдайда екенін көрсететін сөздік 
құрамның негізі – тілдің сөздік қоры. Сөздік қор бір 
ғана заманның жемісі емес, талай ғасырлар бойы 
дамып, өсіп, қалыптасып келе жатқан тұрақты құ-
былыс.

Қыпшақтардың көптеген халықтармен қа-
рым-қатынаста болғанына байланысты, қыпшақ 
тілінде араб-парсы, моңғол, армян, славян тілдері-
нен енген бірсыпыра сөздер бар. 

Бұл мақалада «Төре бітігі» ескерткішінің тілінде 
кездесетін заң терминдеріне жасалған этимологи-
ялық талдауды келтіреміз. Этимологиялық талдау 
кезінде көне түрк тілінің Кеңес ғалымдары, Түркия 
ғалымдары жасаған түрк тілінің, сонымен қатар 
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қазіргі түркі тілдерінің этимологиялық сөздіктері 
қолданылды: 

аbra – «Төре бітігі» тілінде бұл қорғау деген 
мағынада кездеседі. Яғни жауап берушінің төре-
лердің алдында өзін өзі қорғауы. А.Гаркавецтің 
Қыпшақ сөздігінде бұл сөздің көне түркі сөзі екен-
дігі айтылып, оның келесідей аудармаларын береді: 
сохранить в жизни, освободить от беды, спасти от 
тедствия, избавить от смерти, опрятывать, опря-
тать, обмывать, пеленать и повивать новорожден-
ного; опрятывать больного; убирать, прибирать, 
обряжать, обмывать и одевать, готовить покойника 
к погребению; защищать, опекать, брать под опе-
ку, оберегать, беречь, хранить, охранять, покры-
вать, окружать заботой, заботиться, позаботиться, 
заступаться, не давать в обиду, прикрывать, отста-
ивать, спасать, избавлять, прощать (15). Түрік ға-
лымдары Реджеп Топалы (Recep Topalı), Ханифи 
Вурал (Hanifi Vural) және Реджеп Караатлы (Recep 
Karaatlı) тарапынан жазылған Қыпшақ Түрікше-
сінің сөздігі (Kıpçak Türkçesi sözlügü) кітабында 
аbra сөзінің Кодекс Куманикус тілінде де қорғау 
мағынасында кездесетінін айтады. 

аdamnï öldürgän – ескерткіште кісі өлтіруші 
деген мағынада қолданылады. Бұл терминдік тір-
кестің құрамындағы аdam сөзі араб тілінен алынған, 
ал öldürgän сөзінің түбірі öldürmaχ, көне түркі сөзі 
болып табылады.

adämilär tanïχlïχï – куәгерлік деген мағынада кез-
деседі. Термин екі сөзден тұрады, оның бірі - аdam 
сөзі араб тілінен алынған. Ал екінші тәуелділік 
жалғауында тұрған tanïχlïχ сөзі Көне түркі тілінің 
сөздігінде tanuγluq  - свидетельство, свидетельство-
вание, яғни куәгерлік, куәлік беру деп беріледі. 

aγïr bolgan – термин ескерткіш тілінде қысым 
жасау, күш қолдану дегенді білдіреді. Көне түркі 
тілінің сөздігінде aγ –  күш, ау деп беріліп, «тя-
желый, весомый, отяжелевший, натруженный, тя-
желый, трудный, трудоемкий» деген аудармалық 
нұсқалары да келтіріледі. Махмұд Қашқаридың 
«Диуани лұғат ат -түрік» еңбегінің орыс тілінде-
гі аудармасында былай делінеді: «агир – что либо 
тяжелое. Человека почитаемого среди людей или 
ставшего правителем, называют агирлиг киши, 
таңри маңи агирлади -  «Аллах Всевышний меня 
возвелечил». Когда проходит часть ночи, говорят: 
агир азак амрулди - «тяжелая нога успокоилась» 
т.е «медленно дошла до назначенного места». Сөз 
тіркесіндегі екінші сөз bolmaχ, Көне түркі тілінің 
сөздігінде bolmaq – становление, бытие, существо-
вание.

akta – акт кітабы деген терминді білдіреді. 
Сөздің түп-төркіні -  aktus латынша зат; болған 
оқиға, болған әрекет; мемлекеттік, қоғамдық, маңы-
зы бар қаулы қарар дегенді білдіреді. 

  aχča  - ақша, қаржы термині дегенді де білдіреді. 
«Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінде бұл сөздің түркі 
сөзі екендігі айтылады.   

  alγïšlï bsag – заңды неке. Термин екі сөзден 
тұрады. Біріншісі alγïšlï, бұл сөздің қазақ тіліндегі 
транслиттерациясын келтіретін болсақ, алғышлы, 
яғни алғысты, сөзді қазақ тілін білетіндер бірден 
ұғады. Сөздің түбірі алғыс көне түркі сөздерінің 
этимологиялық сөздігінде көне түркі сөзі делініп, 
оны бата, тілек, дәріп, мадақ, мадақтау, даңқ деп 
түсіндіреді. Қазіргі қазақ тілінде де жиі қолданыла-
тын бұл сөздің мағынасы өзгерген емес. Алғысты 
сөзі бұл жерде екінші неке сөзімен тіркесе отырып 
баталы неке, яғни заңды неке дегенді білдіріп тұр. 
Ал терминдік тіркестегі екінші сөз bsag немесе 
bïsag сөзін А. Гаркавец өзінің сөздігінде армян сөзі 
деп көрсетіп, неке, некелесу, үйлену, жұбайлы болу 
деп аударады (298). Сөздікте bïsag/ bsag  түбірлі 
сөздер де беріледі, мысалы: bïsagawor – некелескен, 
bïsagel et – некелестіру, үйлендіру, bsaglan/ bïsaklan 
– үйлену, некелесу, bïsaglï –заңды некеде тұрушы. 

anmeγ – айыпсыз, бейкүнә. А.Гаркавецтің 
қыпшақ сөздерінің сөздігіне жүгінетін болсақ, бұл 
сөз армян тілінен шығады(102).  

ant  - бұл термин Көне түркі тілінің сөздігінде 
and – ант, ант беру. Ант сөзі қазіргі түркі тілдерінің 
барлығында дерлік кездеседі. Байырғы түркі 
әлемінде де анттық алатын орны ерекше болған. 
Барлық маңызды істер ант қабылдау арқылы жүзе-
ге асырылған. Уағдалы іске қалытқысыз болудың 
шынайы белгісі, яғни айтылған сөз бен келісілген 
істі мүлтіксіз орындау ант берумен ғана шектелген. 
Ант беру мен қазіргі кездегі келісім-шартқа қол қо-
юдың мәні бір болған.             

apelâcia – терминнің шығу төркіні латынша 
appellatio –заң болып,  айыпкердің сот үкіміне на-
разылығы туралы жоғарғы сотқа берген шағымын 
білдіреді. Ескерткіш тілінде бұл термин осы мағы-
нада қолданылады. 

apelôvat et – апеляцияға беру. Термин екі сөзден 
құралады, біріншісі латын тілінің appellăre  - сөз 
бастау, сөзге айналдыру,  атау етістігі мен күшей-
тпелі етістік appellеre – қалыптастыру, орнықтыру; 
жылыту; бағыттау; келтіру, орындау етістігі, латын 
сөзі кейіннен роман, славян тілдеріне еніп, бірнеше 
мағынаға ие болады: заңдық мағынасы аппеляци-
яға беру және кеңес үшін біреуге жүгіну. Терминдік 
тіркестің екінші сөзі          көне түркі тілінің et  - ету, 
жасау, құру етістігі. Қазақ тілінде бүгінгі күнге дей-
ін қолданылатын бұл етістік көбіне есім сөздермен 
тіркесе жүреді. «Төре бітігі» ескерткішінің тілінде 
де et етістігі apelôvat сөзімен тіркесе отырып, бір 
мағынаны білдіріп тұр.           

apendiks – қосымша.  Бұл сөздің түп төркіні 
де латын тілі болып табылады. Латын тіліндегі 
appendix – қосымша, үстеме, қосалқы дегенді біл-
діреді.    

arest – қамауға алу. Сөздің түп төркіні неміс 
тілінің arrest сөзінде жатыр. Ал неміс тіліне латын 
тілінің arrestum (adrestum) – тоқтау, тұрып қалу, 
кідіріс, іркіліс, adresto – ұстау, тоқтатамын, resto – 
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қаламын, сақталамын сөздерінің негізінде қалып-
тасқан. Яғни бұл сөз неміс тілі арқылы енген латын 
сөзі болып табылады. Қазіргі таңда арест сөзі түркі 
тілдерімен бірге славян, роман тілдерінде де кезде-
седі.                                  

artikul – бап, тармақ. Термин латын тілінің 
articulatio, articulus –бап тармақ сөздерінен шыққан. 
Қазіргі таңда артикул сөзі өзінің заңдық мағына-
сында да өте сирек кездеседі. Оның орнына артикул 
– өнімнің, тауардың түрі, сонымен қатар оның сан-
дық немесе әріптік белгіленуін білдіретін болған.                 

  artïχsïlïχ – қылмыс. Көне түркі тілінің сөздігін-
де artiγsizliq – былғаныш, лас, нәжіс деп берілсе, А. 
Гаркавец өзінің сөздігінде бұл сөздің келесі мағына-
лары берілген: нысапсыздық, шектен шығушылық, 
қиянат етушілік, айып, күнә, тәртіпсіздік, қылмыс. 
Ал «Төре бітігінің» мәтінінде бұл сөз қылмыс деген 
мағынада кездеседі.       

ayb – айып. Бұл термин араб тілінен кірген сөз 
болып табылып, қазіргі таңда түркі тілдерінің бар-
лығында жуық бар және белсенді қолданылатын 
сөздер қатарына жатады.    

ayb ber – айыптау, айыбын, айыппұл өтеу. Тер-
миндік тіркестің бірінші сөзі жоғарыда айтылған-
дай араб  тілінен енген. Екінші ber сөзі көне түркі 
сөзі болып табылады.    

aytïlgan vaχt – белгіленген мерзім. Терминдік 
тіркестің бірінші сөзі көсемше жалғауы жалғануы 
арқылы сын есім болып тұрған ayt көне түркі сөзі. 
Ал vaχt сөзі араб сөзі болып табылады.      

azad bol – босату. Термин парсы тілінің азат 
сөзінен шыққан, қазіргі таңға дейін осы мағынада 
қолданылып келеді. Azad сөзі ескерткіш тілінде 
бостандық мағынасында кездеседі. Бұл сөз түркі 
тілдеріне ортақ болып, жалқы есімдер қатарына 
жатады. 

bačnïy sözlär – түсініктеме. Термин екі сөзден 
құралады. Оның біріншісі bačnïy сөзі украин тілінің 
бачный, обачный, поляк тілінің baczny – қырағы, 
сақ,  мұқият сөздерінен шыққан. Екіншісі көне түр-
кі сөзі болып табылады.        

baγ χoy – жазалау. Көне түркі сөздігінде baγ сөзін 
кісен, байлам, бұғау, шынжыр деп береді. Екінші 
χoy сөзімен тіркесе отырып, бұл термин кісен салу, 
шынжырлау, яғни жазалау деген мағынаны біл-
діреді.  

baχmaχlarïnda voyvodalarnïŋ – әскер басылар-
дың бақылауы. Терминнің бірінші сөзі baχmaχ көне 
түркі етістігінен келіп туындайды. Етістікке көптік, 
тәуелдік және септік жалғаулары жалғана отырып 
зат есім жасалған. Ал екінші       voyvoda сөзі украин 
тіліндегі воевода, поляк тіліндегі wójewoda – әскер, 
басқарушы сөзінен келіп шыққан (1890).      

barïš– жарасу. Көне түркі сөздігінде barïš-жақын 
қатынастар, өзара байланысу деп беріледі. Ал А.
Гаркавецтің сөздігінде barïš-жарасу, өзара келісімге 
келу, келісіу деп аударылады. Бұдан біз бұл сөздің 
түркі дәуіріндегі мағынасының кеңейгенін көреміз. 

barïštïr – жарастыру. Термин көне түркі barïš 
сөзінен туындайды.        

barïštïručï – жарастырушы. Термин көне түркі 
barïš сөзінен туындайды

baš suma – бас төлем, өлім үшін айыппұл. Тер-
миннің бірінші сөзі baš жалпы түркі тілдеріне ортақ 
көне түркі тілі. Ал suma сөзі латын тілінің summa 
– ең үлкен, жалпы сан, summum – шың деген сөз-
дердер келіп шығады.  

bazar – сауда келісімі. Bazar сөзі парсы тілінен 
алынып, сауда-саттық, сауда жасалатын орынды, 
сауда жасауды білдіреді. Ал «Төре бітігі» мәтінінде 
bazar – сауда келісімі мағынасында қолданылады.    

bazar bošat – келісімнен бас тарту. Терминнің 
бірінші сөзі туралы жоғарыда жазып өттік. Ал 
екінші bošat етістігі boš көне түркі сөзінен келіп 
шыққан. Boš  сөздің мағынасы бос, еркін, ал оған 
жалғаулар жалғануы арқылы ол етістік болып, бо-
сату, еркіндікке жіберу мағынасына ие. «Төре біті-
гі» мәтінінде бұл екі сөз тіркесе келе сауда келісімін 
бос қою, яғни одан бас тарту деген мағынада қол-
данылады.     

bošatmaχ – бостандыққа шығару. Көне түркі 
сөздігінде көрсетілгендей bošat көне түркіні босату 
деген етістігі.    

boyruχ – бұйрық. Көне түркі сөздігінде boyruχ 
сөзін түркі сөзі деп береді. Қазіргі уақытқа дейін 
boyruχ сөзі біраз түркі тілдерінде кездеседі. (341 
Г:А.) (Төре 603).

čïγïš – салық, мемлекеттің пайдасына жинала-
тын салық, мемлекеттік салық. Термин көне түркі 
čïγ – шығу етістігінен туындаған.  

dävi – соттық дау. Көне түркі сөздігінде da’va – 
дау, ұрыс деп беріп, оның араб тілінен енген сөз деп 
көрсетіледі.  

dävikâr – соттасушы. Араб тілінен енген da’va 
– дау, ұрыс сөзіне –гер жұрнағының жалғануы 
арқылы жасалған.  

diftär – акт кітабы. Термин парсы тілінен енген 
сөз болып табылады.  

džäza – жаза. Түркі тілдеріне араб тілінен енген 
сөз болып табылады.  

erkin – еркін. Көне түркі сөздігінде erk – күш, 
қуат, билік деп аударылады. Сонымен бірге қар-
лұқтарда кездесетін жоғары лауазымдылардың ти-
тулы болып табылады. 

ganonk‘, ganunk‘ – заңдар, канондар. Кано́н сөзі 
грек тілінің κανών – заңдар сөзінен келіп туындай-
ды. Канон өзгеріссіз, дәстүрлі, қарастырылмайтын 
заңдар мен ережелер жинағы. Зерттеушілердің ой-
ынша, гректің «канон» термині батыс-семит тілінің 
qānoeh/ḳānu – қамыс, құрақ сөзінен шыққан. Со-
нымен қатар бұл сөз ұзындық эталоны ретінде өл-
шеудің нақтылығы үшін құрылыста қоладанылатын 
қамыс таяқшаны да білдіретін болған. Нақтылық 
пен эталон мағынасын өзіне қамтыған бұл сөз кей-
ін келе өз мағынасын бұзуға болмайтын заңдар мен 
ережелер жинағына өзгерткен.            
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gile, giley – шағым, дау.  Көне түркінің gilä – 
шағымдану деген сөзінен шыққан.  

gile et – шағымдану. Көне түркінің gilä – 
шағымдану деген сөзінен шыққан.  

hokeparc – қамқорлық жасау. Армян сөзінен 
алынған.  

istec – жауап беруші. Istec сөзі жалпы славяндық 
сөз болып табылады, Сөздіктерде былай делінеді: 
«истец. Общеслав. Суф. производное от истъ "ис-
тый". Буквально — "истинный хозяин"».   

izdövüči – өтініш беруші. Көне түркінің izdă, izlă 
– ізімен жүру, іздеу, iz – із сөздерінен шығады. 

yaηïlgan – қылмыс. Көне түркі сөздігінде janïl – 
қателесу, адасу, janïlmaq – қателесу, janluq – қате, 
қателік деп беріледі. 

)χun – құн. Термин парсы тілінің  құн сөзінен 
шыққан. Құн сөзі қазіргі таңға дейін осы мағына-
да қолданылып, қазақ тіліндегі заң, қаржы, эконо-
мика саласының негізгі термині болып табылады.
Қaзaқ хaлқының тapихи  құндылығының біpі – 
әдeттік-құқықтық жүйe. Әдeттік-құқықтық жүй-
eнің мәдeни жәнe дeмокpaтиялық дәcтүpлepінe 
нeгіздeлгeн қaзaқ құқығы өзінің peттeушілік 
мәнін ХІХ ғacыpғa дeйін caқтaп кeлді. Қaзaқтың 
әдeттік-құқықтық жүйecінің өміpшeңдігінің  eкі 
ceбeбі болды. Aлғaшқыcы – көшпeлі өpкe- ниeт-
тің шapуaшылық-тұpмыcтық нeгізі, eкіншіcі дү-
ниeтaнымдық құндылығын жоғaлтпaғaн қоғaм-
ның cұpaныcы болды. Қaзaқтың әдeттік-құқықтық 
ecкepткіші – көшпeлі өpкeниeттің мәдeни бaйлығы. 
Ол мыңжылдық тapихымeн  жәнe өміpшeңдігімeн, 
aдaм epкіндігін жaқтaғaн cипaттapымeн epeкшeлeн-
ді.  Қaзaқтың құқықтық жүйecінің тapихын зepттeу 
қaзaқ қоғaмының өміp тіpшілігін жәнe мeмлeкeт-
тің caяcи билік, әлeу-мeттік құpылымы мaңын-
дaғы күpдeлі  мәceлeлepді aнықтaуғa, cонымeн 
қaтap бacқa дa caлaлapдa, мыcaлы тіл біліміндe 
дe біpшaмa зepттeулep жүpгізіп, жeтіcтіктepгe 
қол жeткізугe жол aшaды. «Төpe бітігі» apмян-
қыпшaқ ecкepткішінің қыпшaқ тіліндe жaзылуы 
жәнe ондaғы әдeттік-құқықтық жүйeгe нeгіздeлуі, 
хaлықтың күндeлікті тұpмыc-тіpшілігін, әдeті мeн 
дәcтүpлepін көpceтуі қaзіpгі қaзaқ тіл білімі үшін 
өтe үлкeн мaңызғa иe.    

«Төре бітігі» заң жинағының мәтіні толықтай 
талданып, заң терминдері анықталды, іріктеліп жа-
зылды. Оларға семантикалық талдау жасау бары-

сында ол терминдердің тек бір ғана нақты мағынада 
қолданылатыны анықталды, тек töre, yarγu термин-
дері 4-5 мағынада кездеседі. töre, yarγu  термин-
дерінің барлық кездесу жағдайлары анықталып, 
олардың әр бапта қандай мағынада қолданылып 
отырғандығы талданды. Сонымен қатар бір түбір-
ден туындаған бірнеше терминдердің болу жағдай-
лары да кездеседі, мысалы: tanïχ, tanïχlat, tanïχlïχ. 
Терминдердің барлығы да жоғарыда аталған төрт 
қасиетті қамтыған, бірақ синонимдес болып ке-
летін терминдер де бар. Олардың саны 5 жұп: tirlik 
– mülk, artïχsïlïχ – egirlik, biyi – eyasi, tergöv - sorov, 
sventka – tanïχ, tabala – aybla. 

Ескерткіштегі заң терминдернің құрылымдық 
ерекшеліктеріне келетін болсақ, оларды үш топқа 
жіктеуге болады:

1.түбір сөзден құралған термин; 
2.туынды термин;
3.сөздердің тіркесуі арқылы жасалған термин-

дер. Біріншілердің қатарына: mülk, tanïχ, töre, sorov,  
т.с.с терминдер жататын болса, туынды термин-
дердің қатарына tanïχlat, tanïχlïχ, tergämäχ, tergöv, 
oγru, oγurlа, oγurluχ  және т.с.с. терминдер жата-
ды. Ал үшінші топтағы терминдерді екіге бөліп 
қарастыруға болады: екі есім сөздің тіркесуінен 
жасалған терминдер: alγïšlï bsag, aytïlgan vaχt, baš 
suma, borč eyäsi және т.с.с; екі етістіктің тіркесуінен 
жасалған терминдер: foldrovat et, gile et, obrazit et, 
obvinit et және т.б. Екінші топтың көп бөлігін сла-
вян тілдерінен енген сөздерге түркі етістіктерін тір-
кеу арқылы жасалған терминдер қамтиды.   

 «Төре бітігі» ескерткішінен іріктеліп 
алынған  заң терминдеріне этимологиялық талдау 
жасау барысында ол терминдердің көне түркі, араб, 
парсы, латын, славян және бірен-саран неміс тілінің 
сөздері екендігі анықталды. Пайыздық мөлшермен 
көрсеткенде көне түркі сөздері – 53, араб, парсы 
сөздері – 19, латын сөздері – 9, славян сөздері -18, 
басқа тілден енген сөздер – 1 пайызды құрайды. 

 Сонымен қатар іріктелген терминдердің 
қазіргі қазақ тіліндегі заң құжаттарында қолда-
нылуы салыстырылды. Іріктелген терминдердің 
50,2 пайызы Қазақстан Республикасының Азамат-
тық және Қылмысық Кодесктерінде заң термин-
дері ретінде қолданылатыны анықталды. Олардың 
барлығы дерлік біршама фонетикалық өзгерістерге 
ұшырағанымен семантикалық жағынан өзгеріссіз 
қалпында сақталған.     
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТЕОРИИ УСВОЕНИЯ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА

Резюме: Стратегическая компетенция вторичной языковой личности является актуальным объектом 
исследования в современной лингвистике. Изучение данного объекта представляет конкретную теорети-
ческую и практическую значимость для понимания сущности процесса усвоения неродного языка вторич-
ной языковой личностью. В статье дается определение стратегической компетенции, ее характеристи-
ка, называются функции.  

Түйін: Қазіргі тіл білімінде екінші тілдік тұлғаның стратегиялық құзыреті зерттеудің өзекті ны-
саны болып табылады. Екінші тілдік тұлғаның өзге тілді меңгеру үдерісінің мәнін түсіну – аталмыш 
нысанды зерттеудің нақтылы теориялық және практикалық маңыздылығын көрсетеді. Мақалада стра-
тегиялық құзыреттілікке анықтама мен сипаттама беріліп, оның қызметі анықталады. 

Summary. The strategic competence of the secondary language personalityis an important object of studyin 
modern linguistics. The study of this object represents a specific theoretical and practical significance for 
understanding the essence of non-native language assimilation by the secondary language personality. The article 
presents the definition of strategic competence, its characteristics and functions. 

Стратегическая компетенция как базовый ком-
понент коммуникативной компетенции вторичной 
языковой личности является интереснейшим объ-
ектом для анализа и изучения в современной линг-
вистике. Интерес к стратегической компетенции 
связан с необходимостью определения когнитив-
ной природы процесса усвоения языкового знания 
личностью. Исследование языка как системы, свя-
занной с мышлением, предопределяет понимание 
того, как усваивается языковое знание, как это зна-
ние существует в сознании говорящего на том или 
ином языке, как знание языка включается в общую 
систему знаний, как эта система используется в 
речи. При таком подходе «человек рассматривает-
ся не как «накопитель» некой абстрактной и абсо-
лютной семантики языка» или языкового знания, 
«а как активный субъект познания, наделенный 
индивидуальным и социальным опытом, интегри-
рующим информацию о мире, приобретаемую в 
результате отражения мышлением окружающей 
действительности» [Сулейменова, 24]. В связи с 
этим актуальной является попытка понять природу 
механизма взаимодействия языкового знания, ко-
торого явно недостаточно для участия в коммуни-
кации, с экстралингвистическим знанием, а также 
уяснить роль всех типов знания для формирования 
умения оценивать информацию, хранящуюся в па-
мяти, и соотносить ее с поступающей информаци-
ей, для того чтобы планировать речевые действия 
и управлять ими в практическом использовании 
языка. Необходимостью изучения механизма, ре-

гулирующего процессом взаимодействия языково-
го и экстралингвистического знания определяется 
актуальность исследования стратегической компе-
тенции. 

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в том, что описание стратегической 
компетенции как базового компонента коммуника-
тивной компетенции во втором языке дает возмож-
ность понять процесс взаимодействия компонен-
тов коммуникативной компетенции как системы, 
обладающей синкретичностью [Екшембеева], рас-
ширяет представление о соотношении языкового и 
экстралингвистического знания в структуре ком-
муникативной компетенции; анализ коммуника-
тивной компетенции как концептуальной системы 
и стратегической компетенции как системы, регу-
лирующей процесс систематизации и организации 
концептов в концептуальные конструкции, позво-
ляет осмыслить и конкретно эксплицировать неко-
торые аспекты когнитивной лингвистики. 

Исследование стратегической компетенции во 
втором языке вносит  вклад в решение проблем 
обучения государственному языку, языку межна-
ционального общения, а также одному из мировых 
языков. Данные проблемы являются актуальными 
для суверенного Казахстана, который в настоящее 
время представляет собой полилингвальное про-
странство. Потребностью в новых технологиях об-
учения второму/ неродному/иностранному языку 
подтверждается актуальность данной работы. 
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В нашем понимании, стратегическая компе-
тенция – это когнитивный механизм, посредством 
которого осуществляется связь между экстралинг-
вистической и языковой компетенциями и реали-
зуются необходимые для ситуации языковые и 
фоновые знания вторичной языковой личности 
посредством психофизиологических механизмов. 
Реализации знаний предшествует выбор необходи-
мых компонентов из базы данных коммуникатив-
ной компетенции. Структуры знания и мышления 
лица, принимающего решение посредством вы-
бора той или иной стратегии речевого поведения, 
являются важнейшими элементами ситуации, неу-
странимыми из модели принятия решения. Страте-
гическая компетенция обеспечивает средства для 
подбора элементов языковой компетенции, соот-
ветствующих особенностям контекста ситуации, в 
которой используется язык (роли участников, фор-
мальные характеристики ситуации), и структурам 
знания пользователя языка (социокультурное зна-
ние, знание «реального мира»). 

Стратегическую компетенцию можно квалифи-
цировать как умственную способность, что позво-
ляет рассматривать ее как когнитивную структуру 
с точки зрения получения, обработки и разработки 
информации в процессе понимания и порожде-
ния речи. Стратегическая компетенция как спо-
собность – это определенная последовательность 
мыслительных операций по выбору стратегии ре-
чевого поведения, поиск адекватной для данной 
конкретной коммуникативной ситуации програм-
мы речевого действия из имеющихся в базе данных 
языковой личности. Сам выбор как мыслитель-
ный ряд представляет собой выполнение серии 
действий, таких как оценка контекста ситуации 
и планирование высказывания. Если поиск в па-
мяти необходимых языковых средств определить 
как способность, то объективизацию способности 
в использование элементов содержания компо-
нентов коммуникативной компетенции мы можем 
рассматривать как умение выбирать необходимые 
языковые средства для реализации определенной 
коммуникативной цели. 

Стратегическая компетенция во втором языке – 
это умение языковой личности выбирать стратегии 
речевого поведения и, соответственно, языковые 
средства выражения речевых намерений, умест-
ные для ситуаций с определенными прагматиче-
скими параметрами и адекватные лингвокультуре 
изучаемого языка. Данное умение формируется в 
процессе усвоения языка и базируется на способ-
ности языковой личности реализовать компоненты 
коммуникативной компетенции (экстралингвисти-
ческой и языковой) в коммуникативном использо-
вании языка. 

Выделение концептов и манипуляция с ними 
требует интеллектуально-творческой работы, что 
подтверждает креативный характер стратегиче-

ской компетенции. Процедура вербализации кон-
цептов, а также их организация и систематизация в 
процессе усвоения знания во втором языке проис-
ходит по-разному в зависимости от типа нервной 
деятельности, психологических свойств и когни-
тивного стиля обучения личности. Это дает осно-
вание для выделения такого качества стратегиче-
ской компетенции, как индивидуальность.

Очевидно, что стратегическая компетенция, 
будучи базовым компонентом коммуникативной 
компетенции, не является статичной структурой. 
Данная структура, как и коммуникативная компе-
тенция в целом, имеет тенденцию к росту и разви-
тию. Следовательно, при обучении второму языку 
мы также можем говорить о формировании страте-
гической компетенции. 

Формирование знания во втором языке возмож-
но в результате применения некоторого алгоритма, 
являющегося «каркасом» концептуальной кон-
струкции или подсистемы концептов, объединен-
ных в концептуальные конструкции. Выбор алго-
ритма, наполнение его сегментами информации и 
языковыми формами происходит с помощью меха-
низма – стратегической компетенции. 

Стратегическая компетенция имеет качествен-
ную характеристику, которую определяют креатив-
ный и когнитивный аспекты. 

Креативный характер стратегической компетен-
ции проявляется в способности личности к поиску 
необходимых для реализации коммуникативной 
цели экстралингвистических и языковых знаний, в 
умении их оценивать, систематизировать, органи-
зовывать и использовать с последующей оценкой 
реакции на выбранную стратегию речевого пове-
дения. Креативность стратегической компетенции 
заложена уже в самом выборе языковых средств, 
который осуществляет личность в процессе реа-
лизации речевого намерения. Креативный аспект 
стратегической компетенции изучающего язык 
– это процесс конструирования единиц общения, 
которые в момент их появления еще не являются 
завершенными сущностями (faist accomplis) (Д. 
Франк). Человек не порождает предложения, «вы-
ученные» в прошлом, и учится не для того, чтобы 
вставлять новые или незнакомые слова в знакомый 
контекст. Наоборот, он заново создает предложе-
ния. По меткому утверждению Дж. Торри, цель 
обучения языку, будь то первый язык или пятый, 
состоит не в повторении предложений, а в их соз-
дании [Torrey]. В связи с этим правомерно гово-
рить о разграничении в обучении творческой речи, 
каковой является обычная речь, требующей разви-
того внутреннего автоматизированного механизма, 
и стандартизированной речи, функционирующей 
у носителей языка без предварительного вну-
треннего программирования и грамматического 
структурирования, которая заучивается наизусть, 
тренируется по типу «стимул-реакция» и исполь-
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зуется специалистами с узкой профессиональной 
направленностью, например, стюардессами, офи-
циантами, диспетчерами и так далее. Подлинное 
речевое общение предполагает не только обмен 
прямой, буквальной, эксплицитно выраженной ин-
формацией, средства выражения которой стремят-
ся к однозначности (например, язык авиадиспетче-
ров или газетный прогноз погоды, информация о 
курсе валют и т.п.), но и принципиально иную де-
ятельность, которую иначе как речемыслительной 
не назовешь. Продукт этой деятельности является 
результатом одновременно и коммуникативных, и 
когнитивных усилий языковой личности, следо-
вательно, для его восприятия реципиент должен 
быть в состоянии произвести необходимые рече-
вые действия и когнитивные вычисления. Поэтому 
креативность как свойство стратегической компе-
тенции тесно связана с когнитивным аспектом. 

Когнитивная характеристика связана с интел-
лектуальной сферой человека и его познаватель-
ной деятельностью: у каждой личности в про-
цессе познания вырабатываются идеи, концепты, 
которые отражают его видение «картины мира». 
В сознании они представлены как некая иерархия 
– система социальных и культурологических цен-
ностей, сформировавшихся в конкретных услови-
ях социального опыта и деятельности [Дейк ван; 
Красных; Хасанов]. 

Стратегическая компетенция во втором языке 
выполняет следующие функции:

1. Осуществление связи между базовыми ком-
понентами коммуникативной компетенции на 
уровне планирования речи с целью выбора необ-
ходимой стратегии речевого поведения для реали-
зации коммуникативной цели с учетом контекста 
ситуации.

2. Компенсирование отсутствующих в базе дан-
ных коммуникативной компетенции языковых эле-
ментов имеющимися элементами.

3. Заимствование стратегий речевого поведения 
родного языка для реализации коммуникативной 
цели в изучаемом языке.

Первая и основная функция стратегической 
компетенции – быть связующим звеном между 
языковой и экстралингвистической компетенци-
ями. В этом звене устанавливается соответствие 
между новой языковой информацией и ситуатив-
ной, а также обработка этих двух видов информа-
ции, включая пресуппозиции и знание «реального 
мира», аккумулируются и координируются необ-
ходимые для дальнейшей реализации элементы 
компетенций с целью удовлетворять потребности 
субъекта в языковых средствах на всех этапах ком-
муникации.

Логическим продолжением первой функции 
является компенсаторная функция, так как обра-
щение участника коммуникативного акта к ком-
петенции обусловлено еще одной целью – ком-

пенсировать отсутствие тех или иных языковых 
средств имеющимися языковыми средствами для 
реализации коммуникативной цели путем выбора 
необходимой стратегии речевого поведения. Дан-
ная функция является демонстрацией способности 
личности формироваться в деятельности и прояв-
ляться в ней. Отсутствие того или иного элемента в 
базе данных коммуникативной компетенции носи-
теля языка могут быть компенсированы имеющи-
мися элементами как вариантами. Носитель языка 
имеет в базе данных коммуникативной компетен-
ции такие элементы, приобретенные в онтогенезе, 
и количество их, естественно, может увеличивать-
ся. В иностранном языке количество вариантов 
меньше и использование этих вариантов требует 
умения, на формирование которого необходимы 
время и практика. Для изучающего второй язык 
компенсация незнания (отсутствия в базе данных 
необходимых элементов языковой, экстралингви-
стической и стратегической компетенций) стано-
вится приобретенным умением как и чем это не-
знание компенсировать. Мы выделяем следующие 
формы компенсаторной функции стратегической 
компетенции: 1) замена; 2) подстановка; 3) повто-
рение.

Замена – это замещение одного языкового сред-
ства изучаемого языка другим, не входящим в дан-
ную коммуникативно-семантическую группу. При 
этом замена происходит вследствие: а) непонима-
ния смысла или неверной интерпретации исполь-
зованного партнером по коммуникации языкового 
средства или стратегии речевого поведения; б) не-
знания вторичной языковой личностью, какое язы-
ковое средство приемлемо в данной конкретной 
ситуации. Замена происходит за счет имеющихся в 
базе данных личности языковых средств и страте-
гий изучаемого языка.

Подстановка – это использование одного язы-
кового средства вместо другого из той же комму-
никативно-семантической группы. Подстановка 
происходит при формульном употреблении языка. 
Привычка к использованию формул в речи вторич-
ной языковой личности вынуждена, так как связана 
с недостаточным пониманием при интеркультур-
ной коммуникации. Использование определенных 
речевых формул, опирающееся на неидиоматичное 
употребление элементов речи, происходит: а) при 
незнании того, в каких контекстах уместны те или 
иные формулировки, так как сведения об этом в 
словарях отсутствуют; б) при отсутствии умения 
использовать языковое средство, которое личность 
знает, но не может употребить в нужный момент. 
Наблюдения показывают, что данное явление про-
исходит при изучении языка не только естествен-
ным путем, но и при изучении с преподавателем: 
это, в основном, касается студентов, изучавших 
язык на родине. 
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Повторение – один из видов компенсаторной 
функции стратегической компетенции, который 
проявляется в повторении слова или выражения 
независимо от контекста ситуации, уместности 
или неуместности данного слова или выражения в 
ситуации общения. Наблюдения показывают, что 
повторения особенно часты в случаях формули-
ровки оценок, чувств, отношений, своей позиции и 
так далее. Результаты устного тестирования демон-
стрируют, что данное явление чаще встречается у 
студентов, изучавших язык естественным путем и 
имеющих постоянные контакты с носителями язы-
ка вне учебной аудитории. 

Третья функция стратегической компетенции 
во втором языке – заимствование, когда с целью 
достижения коммуникативной цели  средствами 
иностранного языка используются стратегии ре-
чевого поведения родного языка. При этом ком-
пенсаторная функция трансформируется в прямое 
использование стратегий речевого поведения род-

ного языка, или прямого перевода языкового сред-
ства с родного языка на иностранный не только для 
компенсации незнания, но, в основном, для демон-
страции личностью собственного знания и опыта. 
В этом случае, как правило, на фоне универсаль-
ности коммуникативных стратегий проявляются 
национально-культурные различия в выборе стра-
тегий речевого и неречевого поведения на этапе их 
формирования и реализации.

Таким образом, мы дали определение стратеги-
ческой компетенции как базового компонента ком-
муникативной компетенции вторичной языковой 
личности, качественную и когнитивную характе-
ристики, выделили функции. 

Перспективы исследования направлены на 
дальнейшее развитие теории стратегической ком-
петенции с целью расширения представления о 
когнитивной природе овладения вторым языком и 
разработки методических принципов формирова-
ния стратегической компетенции во втором языке.
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  ҒЫЛЫМИ ШЕШЕНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Түйін.Мақалада академиялық шешендікке тән сипаттар: ақпараттық толымдылық,шынайылық пен 
айқындықтан туындайтын қысқалық пен нақтылық ғылыми қара сөздің қуатын арттырып, оған көр-
кемдік пен сұлулық дарыту туралы құнды пікірлер айтылады. 

Резюме. В статье раскрываются специфические и характерные особенности академического красноречия, явля-
ющегося одним из видов ора¬торского искусства. В работе рассматрива¬ются содержание и структура лекции, 
определяются принципы ее организации. Большое внимание уделяется мастерству преподава¬теля. В работе под-
черкиваются значимость теоретического изучения академической речи и необходимость знания его национальных 
особенностей.

Resume. In this publication, and the specific characteristics of academic rhetoric, is a kind of oratory. The paper deals 
with the content and structure of the lectures, the principles of her organization. Much attention is paid to the skill of the 
teacher. The paper highlights the importance of theoretical study of academic speech and the needfor knowledge of its 
national characteristics.

Қазақ шешендік өнерін зерттеудің егемендікке 
дейінгі талайлы тағдыры салдарынан шешендік 
сөздің бір түрі саналатын академиялық шешен-
дік жайы енді ғана сөз бола бастады. Қазақтың 
ғұлама ғалымы А. Байтұрсынов шешендіктің бұл 
түрін: “ Білімділердің, ғалымдардың пән мазмұн-
ды сөйлегені білімір шешен сөзі деп аталады”/ 1, 
405/, - деп керсетеді. “Шешендік өнер” атты та-
нымал еңбектің авторы, профессор С. Негимов 
“академиялық шешендік”/2, 115/ деген көнеден 
келе жатқан терминдік атауға ден қойып кел-
се, шешендік өнерді тіл тарапынан зерттеуші Г. 
Қосымова оны “білім-ғылым мазмұнды шешен-
дік” /3,199/, - деп жіктейді. Дегенмен, күнделікті 
өмірімізге кеңінен сіңіп кеткен “академик”, “ака-
демиялық” деген сөздердің халықаралық мәні бар 
екенін де ұмытпасақ керек. Шынтуайтында, қазір-
гі риторикада шешендік өнерді ең алғаш тек пен 
түрге бөліп көрсеткен Москва университетінің 
профессоры А.Ф. Мерзляков (1778-1830) екені 
XVII-XVIII ғасырлардағы Ресей риторикасының 
тарихын зерттеген ғалым В.П. Вомперскийдің ең-
бегінде /4,242/ айтылады. Әйткенмен, шешендік 
енердің көптеген жіктемелері бар. Соның ішінде, 
көбінесе Г.З. Апресянның жіктемесі /5, 83-85/ бас-
шылыққа алынғанымен, қазіргіриторикада акаде-
миялық шешендік: жоғары оқу орындарындағы 
(мектептердегі) лекция, ғылыми баяндама, ғылы-
ми шолу, ғылыми хабарлама, ғылыми-көпшілікке 
арналған лекция түрлеріне жіктеледі. Г.Апресян: 
“ В даваемой нами классификации красноречие 
под “академическим” подразумевается строго на-
учное по характеру красноречие, отличающееся 
глубокой аргу¬ментированностью, высокой ло-
гической культурой, строгим стилем речи, к тому 
же имеющее специфическую терминологию”/5, 
92/, - деп академиялық шешендіктің айрықша си-
паттарын атап өтеді. Бұған қоса, қазіргі ритори-
када академиялық шешендіктің мазмұнына тән 
шынайылық, ақпараттық, толымдылық, қозғалып 

отырған мәселенің ғылыми жаңалығы, өзектілігі,-
материалдың толық жетімділігі сияқты ерекшелік-
тері де ескеріледі. Жоғары оқу орындарындағы 
ұстаз-ғалымдар мен мектеп мұғалімдері гылы-
миконференция,семинарлар мен симпозиумдарда 
өз ойларын ортаға салып,көсіле сөйлегендерінде 
академиялық шешендікке жол ашылғанын байқа-
уга болады. Сондықтан академиялық шешендікті 
педагогикалық риторикадан бөле жара қараудың 
жөні жоқ. Оқытушылар мен мұғалімдердің ше-
шендік шеберлігі6ip мақсатқа бағындырылады. 
Ол: студенттер мен оқушыларға білім беру, олар-
дың бойына сол білімді игеру дағдылары мен 
машықтарын қалыптастыру. Сондықтан сөз бо-
лып отырған шешендік өнер тегі тақырыптың ай-
қындығымен, жүйелі, дәлелді баяндауға құрылып, 
түсінуге жеңілдігімен, сөздің тыңдаушының қи-
ялын қозғап, сезіміне әсер ете алуымен, диалог-
тық ерекшелігімен, 6ip аудиторияда немесе класта 
үнемі қайталанып отыратындығымен де сипатта-
лады. Ұстаз-ғалымдар студент-шәкірттерге білім-
бepiпқана қоймай, олардың жан әлемін байытады, 
адамгершілік қасиеттерді сіңіріп,рухани-эстетика-
лық құндылықтарды танытады.

Академиялық және педагогикалық шешендік-
тіңбір түрі - лекция. Ол жөнінде Г.Апресян: “Лек-
ция всегда отличается определенной обстоятель-
ностью изложения и, как правило, имеет прежде 
всего познавательное значение. Лекция отличает-
ся углубленностью ораторских суждений и умоза-
ключений” /5,92/,- деген тұжырым айтады. Зерт-
теушіғалым А. Б. Темірболат “Риторика” (2005) 
атты оқу құралында студенттердіңөткен материал-
ды игеру негіздерінқалыптастыру мақсатын көз-
дейтін дидактикалық лекцияныңғылыми (нақты 
ғылым саласынан түсінік беру), дүниетанымдық 
(ғылыми дүниетанымдық көзқарасты қалыпта-
стыру), әдіснамалык (нақты ғылым саласын зерт-
теудіңәдістері туралы тусінік беру), ұйымдасты-
рушылық (семинар, лабораториялық сабақтарға, 
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коллоквиум, СӨЖ сияқты басқа оқу-жаттығу тур-
леріне негіз болады), тәрбиелік (ғылым-білімге 
қызғушылығын ояту) кызметтерін көрсетеді/6, 
86/.

Әрине, лекция - жоғары оқу орындарында оқы-
тудың дәстурлі түрі. Лекция оқу бағдарламасына 
және оқулықтың (бар болса) мазмұнына сәйкес 
оқылады. Осы орайда, аталмыш оқу құралы ав-
торының айтуынша, лекцияның мазмұны нақты 
ғылым саласыныңқалыптасқан негіздерінқамти-
ды, ғылыми мәселені шешудің міндеттері мен 
әдіс-тісілдерін белгілейді, ұғым-түсініктерді тал-
дайды, ғылыми мәселенің болашақ дамуы мен 
қазіргіжағдайына баға бepeдi, теориялар мен 
концепцияларға, тарихи құбылыстар мен заң-
дылықтарға талдау жасайды. Лекцияда айтыл-
ган әрбіртұжырымға мысалдар арқылы көз жет-
кізеді. Лекцияда оқытушыныңөз тәжірибесінен 
байқағандары мен байламдарын да ортаға салуға 
мүмкіндігібар/6,86/. Дегенмен, әрбірлекцияның 
мазмұны жинақы, құрылысы нақты болуы шарт. 
Өйткені, бұл студенттің лекцияны қысқа тұжы-
рымдар мен қорытындылар түрінде жазып алуы-
на мүмкіндік туғызады. Сондықтан, лекцияның 
құрылысы да «үштік тұтастықтан» (шешендікө-
нердегі«үштік тұтастық»: шешен сөздің басы, 
ортасы, аяғы) тұрады:кіріспе,негізгі бөлім, қоры-
тынды. Әдетте, кіріспеде лекцияның мақсат-мін-
деттері белгіленеді, оныңөткен тақырыппен бай-
ланысы айтылады, қаралатын мәселеге қысқаша 
сипаттама беріледі, тақырыпқа сай әдебиеттер 
ұсынылады. Ал, негізгі бөлім тақырып мазмұнын 
толыққамтиды. Олар: келтірілген тұжырымдар-
дың дәлелдемелері, теорияларды, фактшерді тал-
дау мен бағалау, теориялық білімдерді практикада 
қолданудың мүмкіндіктерінқарастыру мәселелері. 
Лекцияныңқорытындысында тақырып деңгейінде 
тұжырымдар беріледі, семинар және лаборатори-
ялық сабақтарға, СӨЖ орындауға арналған әдеби-
еттер ұсынылады, сұрақтарға жауап беріледі.

Алайда, қазіргіриторикада лекцияның көпте-
ген жанрлары бар: теориялық лекция, шолу лек-
ция, негізгі лекция, ағартушылық лекция, үгіт-
шілік лекция, қорытынды лекция және баскалар. 
Олардыңәрқайсысы оқу курсы бағдарламасында 
өз алдына белгілі6ip міндеттер атқарады. Мыса-
лы, шолу лекцияның мақсаты нақты 6ip пән бой-
ынша студенттердің алған білімінжүйелеу және 
тереңдету болса, негізгі лекция пәннің мазмұнына 
құрылады. Әдетте, лекция не баяндау (нақты 6ip 
ақпаратты хабарлау), не талдау (концепциялар, 
теориялар, көзқарастар және т.б.) немесе өзара 
әңгіме ( қойылған мәселені талқылау) сипатын-
дақұрылады /6,87/. Лекцияның тартымды, қы-
зықты оқылуының сыр-сипаты аз емес. Ол, ең ал-
дымен, лекцияға мухият дайындық жұмыстарын 
жүргізуден басталады. Оның да қазіргі заманға 
сай қалыптасқан мынадай талаптары бар: мәсе-

лен, тәжipибeлi лектор аудиторияның психологи-
ясын, көңіл-күй ауанын, жас ерекшелігін, білім 
деңгейін барлайды, соған сәйкес материалды 
жүйелеп, жоспар құрады, ұсынылатын әдебиет-
тер тізімін жасайды, лекцияның ғылыми мазмұны 
айқын болуын қадағалайды, тақырыпты игеруге 
қатысты дидактикалық- методикалық құралдар-
ды белгілейді, негізгі оқулық болмаған жағдайда 
жаңа курс үшін лекция мәтінін жазады, көрнекі 
құралдарды таңдап, әзірлейді. Сондай-ақ, ритори-
када оқытушыга мынадай талаптар қойылады: 1) 
пәнді оқытушы оқу курсының деңгейінен артық 
білуi керек 2) сөйлеу мәдениеті жоғары болу керек 
3)студенттерге қарым-қатынасы жақсы болу керек 
4) өз пәніне жан-тәнімен берілген болуы керек . 

Лекцияның тиімділігінің негізгі шарты педа-
гогтың аудиториямен контакт орната алуы болып 
табылады. Контакттың үш түpi болады: логика-
лық (оқытушы мен студент ойлауындагы контакт); 
психологиялық (студенттердің ақпарат мазмұнына 
назар тігyi, баяндалып отырған материалға қа-
рым-қатынасын білдіруі); адамгершілік (оқытушы 
мен студенттің өзара түсінушілігі) /6,88/. Бұларға 
қоса, риторикада лектордың аудитория алдында 
өзін ұстауы, киім киіci, жүру-тұрысына - сырт кел-
бетіне үлкен мән беріледі. Бұл жөнінде кеңінен ой 
толғаған Поль Л. Сопер асқақ тұлғалы шешеннің 
сырт келбетінің мінсіздігін сөз ете келіп: “Скром-
ность в одежде предпочтительнее назойливого 
шика. Не вызывайте удивления и зависти - это 
помешает слушать, что вы говорите” /7, 147/,- деп 
жазады.

Әрине, оқытушы-лектордың ізденіс әрекет-
терінің бәрі де лекция оқудың ежелден қалып-
тасқан дәстүрлі тәртібіне айналғанын көреміз. 
Дегенмен, қазіргі заманғы инновациялық оқыту 
жүйесіинтерактивтілік әдістемені кеңінен қолдана 
бастағанын айтуга болады. Алайда, бұл жаңаша 
оқыту лекция оқудың дәстүрлі қалпын бұзбайды, 
керісінше, оның мазмұндық-құрылымдықсапасын 
түрлендіріп, дамытады, білім берудегі тиімділікті 
арттырады. Ал, оқытудың қазіргі заман талабына 
сәйкестігі басты мәселе болып қала бермек. Солай 
болғанмен де, зерттеушілер көрсеткендей, білім 
берудеп жетістік - ұстаз-лектордың біліктілігімен, 
өз ісінің шеберіболуымен, оның қыры мен сырына 
қанықтығымен (компетентность) анықталады.”Өз 
пәнініңжетік, жан-жақты, терең білсең шешен 
сөйлеуге даңғыл жол ашасың”, - деп жазады про-
фессор С.Негимов /2,34/. Оқытушы әpi педагог, әрі 
ғалым, әpi шешен болу керек /6,88/. 

Бұның 6әpi риторикада ежелден қалыпта-
сқан тұжырымдар екені рас. Алайда, “кез келген 
тәжірибелі лектор шешен бола алмайды”/5,93/. 
Өйткені, шешендік - өнер, кез келгеннің маңдай-
ына біте бермейтін тума қасиет. Әйткенмен, ол 
қажырлы еңбекпен, үздіксіз дайындықпен ұшта-
сып жатуы тиic. Сондықтан да, әйгілі оқымысты 
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М.В. Ломоносов “Шешендік дегеніміз ғылым” 
деген кітап жазганы мәлім. Ал, нағыз ғылым, оқу 
дегеніңіз “инемен құдық қазғандай” азапты еңбек-
ті тілемей ме?!

Риторика қайта жандана бастаған кезден 6epi 
зерттеушілер лекция тілінің “жатықтығы” (“су-
хость” - ауд. Р.Э.) немесе “қарапайымдылығы” 
(“сдержанность” - ауд. Р.Э.) жөнінде айта келіп, 
оның сол ерекшеліктерінің өзінен өрбитін эсте-
тикалық “көркемдігі” (“художественность” - ауд. 
Р.Э.) және “сахналық өнерге тән сипаты” (“арти-
стичность” - ауд. Р.Ә.) жайында ой қозғайды/5,93/. 
Академиялық шешендіктің “сахналық өнерге тән 
сипаты” ретінде лекция тілінің жүйелі баянда-
уға құрылган сыртқы “жағымдылыгы” (“изяще-
ство”-ауд. Р.Э.), лектордың еркін суырып салып 
айту (импровизация), тыңдаушыларды баурай 
алу, олардың қиялын қозғай алу ерекшеліктері 
танылып жүргені белгілі. Ал, осылардың ішін-
де импровизацияның да орны бөлек. Ол жөнінде 
Чеслав Далецкий: “Речь оратора в большей ча-
сти - импровизация, а импровизация - это не что 
иное, как спешная мобилизация ранее накоплен-
ных знаний”/8,187/,- деп жазады.Риторикада лек-
цияның “көркемдігі” туралы идеяны алғаш ұсын-
ган Н.В .Гоголь (1934 ж.) екені айтылады/5,93/. 
Шынында, академиялық шешендікке тән сипат-
тардың баршасы лекцияның “көркемдік” мәніне 
меңзейтінін түсінуге болады. Өйткені, ақпараттық 
толымдылықтан,шынайылық пен айқындықтан 
туындайтын қысқалық пен нақтылық ғылыми 
қара сөздің қуатынарттырып, оған көркемдік пен 
сұлулықдарытады. Сондықтан, ғылым тілі нәр-
сіз, көркемдіктен ада деп ойлау дурыс болмас еді. 
Ғылыми сөздің көркемдік оның сырттай көзге 
ұрып тұратын эпитеттермен, метафоралармен, әр-
турлі риторикалық айшықтармен безендірілуінде 
емес/9,188/. Ғылыми проза тілінің көркемділігі 
мен сұлулыгы - сөздің ең жоғары ақпараттықто-
лымдылығы арқылы ойга қуат, сөзге қысқалық 
пен нақтылық 6epyi. Әрине, ерте дамыған орыс 
педагогикалық риторикасы шешендік сөздің бұл 
тегінің негізгі мақсаты тыңдаушының ғылыми 

көзқарасын қалыптастыру екенін айқындай оты-
рып, оның –түрлісипаттарын ашып, міндеттерін 
белгілеп береді. Лектордың шеберлігін шыңдай-
тын талаптар коя отырып, осы тұрғыдан оның ой 
өрбітіп, сөз саптауындағы ешкімге ұқсамайтын 
сара қасиеттерін суыртпақтайды. Олардың лек-
цияларын немесе оған негіз болған академиялық 
енбектерін талдай келіп, шешендік касиеттерінің 
6ip құпиясы - терең білімділікте, кеңдүниета-
нымда екенін көрсетеді.Ресейде XVII гасырдың 
басында-ақ риторика оқулықтары жазыла бастаға-
ны белгілі. Ол ғажайып оқулықтардың авторы да 
М. В. Ломоносов, И.С. Рижский, А.Ф. Мерзляков, 
М.М. Сперанский, А.И. Галич (А.С.Пушкиннің 
ұстазы), А.Ф. Кони сияқты шешен-лекторлар еді. 
Бұл - табиғи заңдылық. Орыстың әйгілі оқымы-
стылары, орыс физигі А.Г. Столетовтің, орыс әде-
биетшісі, бipтyap тұлға Ф. И. Буслаевтың, атақты 
физиолог К. А. Тимирязевтың, әйгілі сыншы А.В. 
Луначарскийдің ауызша шешен сөйлеу шеберлік-
терінің әлемге танылуы, ғылым тарихында сақта-
луы академиялық шешендікті тануға, бағалауға о 
бастан ден қойылғандығын аңғартады.Дегенмен, 
қазақ академиялық ғылымы мен әдебиетінде де 
білімпаз лекторлардың шешендік шеберлігін пай-
ымдаған ой-пікірлер жоқ емес. Біpaқ, З.Қабдо-
ловтың М.Әуезов, С. Негимовтың Қ. Сәтбаев, Г. 
Қосымованың 3. Қабдолов, Р. Сыздық, М. Қозыба-
ев сынды ғулама ғалымдардыңшешендігі жайлы 
толғаныстарын, ұлттык кітапханадан тауып оқу-
га болатын Ә. Болғанбаев, А. Қыдыршаев сияқты 
бірен-capaн авторлардың алғашқы кадам icпеттi 
шағын еңбектерінайтпағанда, лектордың шебер-
лігі мен шешендігін арнайы зерттеп жазылган та-
тымды еңбек жоқтың қасы екенін(басқа жұрттың 
танымал еңбектерін көре отырып) мойындауымыз 
керек. Тек тіл, әдебиет қана емес, басқа да ғылым 
салаларынан орыс физигі А.Г.Столетов, физиолог 
К.А. Тимирязев сынды шешендерді танып, улгі 
етудің мәні зор. Дегенмен, өркениетке қол созған 
бүгінгі таңда ұлттықакадемиялықшешендікті да-
мытудың, оны зерттеп-зерделеп, көпшілікке таны-
та білудің кажеттігі туындап отыр.
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Аннотация: Данная статья посвящена такому явлению как языковая картина мира и специфике ее исследования. 
Попытки решения проблемы взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры. Важная роль языковой картины мира 
при переводе на другой язык.

Түйін: Бұл мақала әлемнің тілдік көрініс құбылысы және оның зерттеу ерекшеліктеріне арналған. Тілі мен мәде-
ниетін арасындағы қатынастардың және өзара іс-қимыл мәселесін шешу талпыныстары. Басқа тілге аударғанда 
әлемнің тілдік көрінісінің маңызды рөлі.

Abstract: This article is devoted to such phenomenon as linguistic picture of the world and specificity of studying picture of 
the world. Attempts to solve the problem of the relationship and interaction between language and culture. The important role 
of the language picture of the world in the translation into another language.

Современное языкознание ХХІ века, став нау-
кой широко интегрированной и многоаспектной, 
включило в область последних своих исследова-
ний проблемы психологии и этнологии речи, куль-
турологические и лингвофилософские. Когнитив-
ная лингвистика, получившая широкое признание 
и распространение в современной зарубежной и 
отечественной науке, в сфере своих интересов вы-
деляет такие понятия, как «образ мира», «образ 
сознания», «языковое сознание», «картина мира», 
«языковая картина мира» и др.

Общеизвестно, понятие языковая картина мира 
восходит к идеям великого философа, языковеда В. 
фон Гумбольдта и его учении о внутренней форме 
языка, с одной стороны, и к идеям американских 
этнолингвистов, в частности к гипотезе лингвисти-
ческой относительности Сепира-Уорфа – с другой.

В современной лингвистике под “картиной 
мира” понимается целостный образ мира, являю-
щийся результатом всей духовной жизни человека, 
в формировании которой принимают участие все 
стороны его психической деятельности. Большое 
количество ученых – лингвистов подробно иссле-
довали и исследуют данное явление (А.Гуревич 
1972, В.Борщев 1995, Е.Сафина 1995, Н.Сулимен-
ко 1995).

Вопрос о соотношении между культурой и язы-
ком далек от своего разрешения, хотя он обсужда-
ется уже около двух столетий. Начиная с XIX века 
и по сей день, проблема взаимосвязи, взаимодей-
ствия языка и культуры является одной из цен-
тральных в языкознании. 

Ученый В. фон Гумбольдт был одним из пер-
вых лингвистов, кто акцентировал национальное 
содержание языка и мышления, выделяя, что «раз-

личные языки являются для нации органами их 
оригинального мышления и восприятия» [4; 324]. 
Каждый человек имеет субъективный образ неко-
его предмета, который не совпадает полностью с 
образом того же предмета у другого человека. Объ-
ективироваться это представление может только, 
прокладывая «себе путь через уста во внешний 
мир». Слово, таким образом, несет на себе груз 
субъективных представлений, различия которых 
находятся в определенных рамках, так как их но-
сители являются членами одного и того же языко-
вого коллектива, обладают определенным нацио-
нальным характером и сознанием. По воззрению 
ученого В. фон Гумбольдта, именно язык оказы-
вает влияние на формирование системы понятий 
и системы ценностей. Эти его функции, а также 
способы образования понятий с помощью языка, 
считаются общими для всех языков. В основе раз-
личий лежит своеобразие духовного облика наро-
дов - носителей языков, но главное несходство язы-
ков между собой состоит в форме самого языка, «в 
способах выражения мыслей и чувств» [4]. 

С точки зрения ученого-лингвиста В. фон Гум-
больдта, язык как «промежуточный мир» между 
мышлением и действительностью, при этом язык 
фиксирует особое национальное мировоззрение. И 
в свою очередь он акцентирует разницу между по-
нятиями «промежуточный мир» и «картина мира». 
Первое - это статичный продукт языковой деятель-
ности, определяющий восприятие действительно-
сти человеком. Единицей его является «духовный 
объект» - понятие. Картина мира - это подвижная, 
динамичная сущность, так как образуется она из 
языковых вмешательств в действительность. Еди-
ницей ее является речевой акт.
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Следовательно, в формировании обоих понятий 
огромная роль принадлежит языку: «Язык - орган, 
образующий мысль, следовательно, в становле-
нии человеческой личности, в образовании у нее 
системы понятий, в присвоении ей накопленного 
поколениями опыта языку принадлежит ведущая 
роль» [4].

Заслуга ученого-языковеда Л. Вайсгербера за-
ключается в том, что он ввел в научную термино-
логическую систему понятие «языковая картина 
мира». Это понятие определило специфику его 
лингвофилософской концепции наряду с «проме-
жуточным миром» и «энергией» языка.

Главными параметрами языковой картины 
мира, которыми её наделяет ученый Л. Вайсгербер, 
являются нижеуказанные:

1. Языковая картина мира - это система всех 
возможных содержаний: духовных, определяющих 
своеобразие культуры и менталитета данной язы-
ковой общности, и языковых, обусловливающих 
существование и функционирование самого языка;

2. Языковая картина мира, с одной стороны, 
есть следствие исторического развития этноса и 
языка, а, с другой стороны, является причиной сво-
еобразного пути их дальнейшего развития;

3. Языковая картина мира как единый «живой 
организм» чётко структурирована и в языковом 
выражении является многоуровневой. Она опреде-
ляет особый набор звуков и звуковых сочетаний, 
особенности строения артикуляционного аппарата 
носителей языка, просодические характеристики 
речи, словарный состав, словообразовательные 
возможности языка и синтаксис словосочетаний 
и предложений, а также свой паремиологический 
запас. Другими словами, языковая картина мира 
обусловливает суммарное коммуникативное пове-
дение, понимание внешнего мира природы и вну-
треннего мира человека и языковую систему;

4. Языковая картина мира изменчива во време-
ни и, как любой «живой организм», подвержена 
развитию, то есть в вертикальном (диахрониче-
ском) смысле она в каждый последующий этап 
развития отчасти нетождественна сама себе;

5. Языковая картина мира создает однородность 
языковой сущности, способствуя закреплению 
языкового, а значит и культурного её своеобразия в 
видении мира и его обозначения средствами языка;

6. Языковая картина мира существует в одно-
родном своеобразном самосознании языковой 
общности и передается последующим поколениям 
через особое мировоззрение, правила поведения, 
образ жизни, запёчатлённые средствами языка;

7. Картина мира какого-либо языка и есть та 
преобразующая сила языка, которая формирует 
представление об окружающем мире через язык как 
«промежуточный мир» у носителей этого языка;

8. Языковая картина мира конкретной языковой 
общности и есть её общекультурное достояние.

Восприятие мира реализуется мышлением, но 
с участием средств родного языка. Способ отраже-
ния действительности носит у ученого-лингвиста 
Л. Вайсгербера идиоэтнический характер и соответ-
ствует статичной форме языка. Фактически, учёный 
акцентирует интерсубъектную часть мышления 
индивида: «Нет сомнения в том, что многие уко-
ренившиеся в нас воззрения и способы поведения 
и отношения оказываются «выученными», то есть 
общественно обусловленными, как только мы про-
следим сферу их проявления по всему миру» [2].

Язык как деятельность рассматривается и в 
трудах известного ученого Л. Витгенштейна, по-
священных исследованиям в области философии 
и логики. По мнению учёного, мышление имеет 
речевой характер и является деятельностью со 
знаками. Ученый выдвигает следующее положе-
ние: жизнь знаку дает его употребление. При этом 
«значение, которое присуще словам, не является 
продуктом нашего мышления» [3]. Значение знака 
есть его применение в соответствии с правилами 
данного языка и особенностями той или иной де-
ятельности, ситуации, контекста. Из чего можно 
заключить, что одним из важнейших вопросов для 
ученого Л. Витгенштейна является соотношение 
грамматического строя языка, структуры мышле-
ния и структуры отображаемой ситуации. Предло-
жение - модель действительности, копирующая её 
структуру своей логико-синтаксической формой. 
Следственно, в какой мере человек владеет язы-
ком, в такой степени он познает мир. Языковая 
единица представляет собой не некое лингвисти-
ческое значение, а понятие, вследствие чего, уче-
ный Л. Витгенштейн не разграничивает языковую 
картину мира и картину мира в целом.

Фундаментальный вклад в разграничение кон-
цепций картина мира и языковая картина мира 
внесен Э. Сепиром и Б. Уорфом, утверждавшими, 
что “представление о том, что человек ориентиру-
ется во внешнем мире, по существу, без помощи 
языка и что язык является всего лишь случайным 
средством решения специфических задач мышле-
ния и коммуникации, - это всего лишь иллюзия. В 
сущности “реальный мир” в значительной мере не-
осознанно строится на основе языковых привычек 
той или иной социальной группы” [8]. Используя 
сочетание “реальный мир”, ученый-лингвист Э. 
Сепир имеет в виду “промежуточный мир”, вклю-
чающий язык со всеми его связями с мышлением, 
психикой, культурой, социальными и профессио-
нальными явлениями. Собственно вследствие это-
го ученый  Э. Сепир убеждает, что “современному 
лингвисту становится трудно ограничиваться лишь 
своим традиционным предметом… он не может не 
разделять взаимных интересов, которые связывают 
лингвистику с антропологией и историей культу-
ры, с социологией, психологией, философией и – в 
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более отдаленной перспективе – с физиологией и 
физикой” [8].

Актуальные описания о языковой картине мира 
(ЯКМ) выглядят следующим образом.

Язык – факт культуры, составная часть куль-
туры, которую мы наследуем, и одновременно ее 
орудие. Культура народа вербализуется в языке, 
именно язык аккумулирует ключевые концепты 
культуры, транслируя их в знаковом воплощении 
– словах. Создаваемая языком модель мира есть 
субъективный образ объективного мира, она несет 
в себе черты человеческого способа миропостиже-
ния [9], т.е. антропоцентризма, который пронизы-
вает весь язык. 

С данным суждением соглашается доктор фи-
лологических наук В.А.Маслова: «Языковая кар-
тина мира – это общекультурное достояние нации, 
она структурирована, многоуровнева. Именно 
языковая картина мира обусловливает коммуни-
кативное поведение, понимание внешнего мира и 
внутреннего мира человека. Она отражает способ 
речемыслительной деятельности, характерной для 
той или иной эпохи, с ее духовными, культурными 
и национальными ценностями» [7].

Ученый-лингвист Е.С.Яковлева, под ЯКМ по-
нимает зафиксированную в языке и специфиче-
скую для мира – это своего рода мировидение че-
рез призму языка» [10].

«Языковая картина мира» - это «взятое во всей 
совокупности, все концептуальное содержание 
данного языка» [5].

Концепт наивной языковой картины мира, как 
полагает российский лингвист Д.Ю. Апресян, 
«представляет отраженные в естественном языке 
способы восприятия и концептуализации мира, 
когда основные концепты языка складываются в 
единую систему взглядов, своего рода коллектив-
ную философию, которая навязывается в качестве 
обязательной всем носителям языка» [1; 39].

Языковая  картина мира является «наивной» в 
том смысле, что во многих существенных отноше-
ниях она отличается от «научной» картины. При 
этом отраженные в языке наивные представления 
вовсе не примитивны: во многих случаях  они не 
менее сложны и интересны, чем научные. Таковы, 
например, представления о внутреннем мире чело-
века, которые отражают опыт интроспекции десят-
ков поколений на протяжении многих тысячелетий 
и способны служить надежным проводником в 
этот мир [1] . 

Языковая картина мира, как отмечает уче-
ный-лингвист Г.В.Колшанский, основывается на 
особенностях социального и трудового опыта каж-
дого народа. В результате, эти особенности нахо-
дят свое выражение в различиях лексической и 
грамматической номинации явлений и процессов, 
в сочетаемости тех или иных значений, в их этимо-

логии (выбор первоначального признака при номи-
нации и образовании значения слова) и т.д. в языке 
«закрепляется все разнообразие творческой позна-
вательной деятельности человека (социальной и 
индивидуальной)», которая заключается именно в 
том, что «он в соответствии с необозримым коли-
чеством условий, являющихся стимулом в его на-
правленном познании, каждый раз выбирает и за-
крепляет одно из бесчисленных свойств предметов 
и явлений и их связей. Именно этот человеческий 
фактор наглядно просматривается во всех языко-
вых образованиях, как в норме, так и в его откло-
нениях и индивидуальных стилях» [6; 33].

Исследование языковой картины мира оказы-
вается в данное время актуальным и для решения 
задач перевода и общения, поскольку перевод осу-
ществляется не просто с одного языка на другой 
язык, а с одной культуры – на другую. Даже по-
нятие культура речи обсуждается сейчас довольно 
широко: она понимается не только как соблюдение 
конкретных языковых норм, но и как способность 
говорящего правильно формулировать собствен-
ные мысли и адекватно истолковывать речь собе-
седника, что в ряде случаев также требует знания и 
осознания специфики того или иного миропонима-
ния, заключенного в языковых формах.

Таким образом, понятие ЯКМ включает две 
связанные  между собой, но различные идеи:1) 
картина мира, предлагаемая языком, отличается 
от «научной» и 2) каждый язык рисует свою кар-
тину, изображающую действительность несколько 
иначе, чем это делают другие языки. Реконструк-
ция ЯКМ составляет одну из важнейших задач 
современной лингвистической семантики. Анализ 
ЯКМ ведется в двух направлениях, в соответствии 
с названными двумя составляющими этого поня-
тия. С одной стороны, на основании системного 
семантического исследования лексики определен-
ного языка производится реконструкция цельной 
системы представлений, отраженной в данном 
языке, безотносительно к тому, является она спец-
ифичной для данного языка  или универсальной, 
отражающей «наивный» взгляд на мир в противо-
положность «научному». С другой стороны, иссле-
дуются отдельные характерные для данного языка 
(лингвоспецифичные) концепты, обладающие дву-
мя свойствами: они являются «ключевыми» для 
данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к 
ее пониманию) и одновременно соответствующие 
слова плохо переводятся на другие языки: пере-
водной эквивалент либо вообще отсутствует (как, 
например, для русских слов тоска, надрыв, авось, 
удаль, воля, неприкаянный, задушевность, совест-
но, обидно, неудобно), либо такой эквивалент в 
принципе имеется, но он не содержит именно тех 
компонентов значения, которые  являются для 
данного слова специфичными (например, русские 
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слова душа, судьба, счастье, справедливость, по-
шлость, разлука, обида, жалость, утро, собираться, 
добираться, как бы). 

К примеру, можно отметить, что при переводе 
с русского языка на английский происходит мно-
жество различных переводческих трансформаций. 
Их причина кроется в том, что каждый язык отра-
жает специфическую картину мира, менталитет 
определённого этноса. Наряду с этим также связан 
и феномен языковой избирательности. Описывая 
предметную ситуацию, англоязычный собеседник 
может выбрать другую, чем русский, отправную 
точку в описании. Для него, в особенности, харак-
терно преимущественное использование глаголь-
ных форм.

Когнитивный подход включает в число кон-
цептов лексемы, значения которых составляют 
содержание этнического языкового сознания и 
формируют наивную картину мира носителей язы-
ка. Совокупность концептов, концентрирующих в 
себе всю культуру нации, образует концептосферу 
данного языка. Концептами, согласно такому под-
ходу, могут быть любые лексические единицы, в 
значении которых просматривается способ семан-
тического представления окружающего мира.

Лингвокультурологический подход относит к 
числу концептов семантические образования, от-

меченные лингвокультурной спецификой, отража-
ющие менталитет языковой личности определен-
ной этнокультуры.

Понятие языковой картины мира играет суще-
ственную роль и в прикладных исследованиях, 
связанных с решением задач в рамках теорий ис-
кусственного интеллекта: в настоящее время стало 
понятно, что понимание компьютером естествен-
ного языка требует осмысления структурирован-
ных в этом языке знаний и представлений о мире, 
что связано зачастую не только с логическими 
рассуждениями или с большим объемом знаний 
и опыта, но и с наличием в каждом языке своео-
бразных метафор – не просто языковых, а метафор, 
представляющих собой формы мыслей и требую-
щих правильных интерпретаций.

Из вышесказанного можно констатировать, что 
на современном этапе развития  лингвистики, язы-
ковые модели мира становятся объектом описания 
и интерпретации в рамках комплекса наук о чело-
веке. Картина мира любого языка рассматривает-
ся не только в контексте фольклора, мифологии, 
культуры, истории, обычаев и психологии  данного 
народа, но и в контексте лингвистики (труды Ф. 
Боаса, Э. Сепира, Б. Уорфа, исследования С. М. 
Толстой, работы Н. Д. Арутюновой).
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЪЕКТИВНЫХ СРАВНЕНИЙ

Резюме. В статье рассматриваются особенности адъективных сравнений.  Для адъективных сравнений, так же 
как и для сравнений других типов, характерна двуплановость значения: одно сравнива¬ется с другим. Адъективные 
сравнения потому и возникают в языке, что имеется необходимость в передаче дополнительной информации по срав-
нению с информацией, передаваемой первыми компонен¬тами сравнений, взятыми отдельно. В английском, русском, 
казахском языках существуют сходства: по одному признаку, по нескольким признакам, по характеру, различия по 
характеру, по внешности, внутренне сходство.

Ключевые слова: сравнительная степень, экспрессивность, компаративнный оборот, денотат, эллиптические 
предложения, квантитативы

Summary. This article deals with Morphological features of comparisons in Kazakh and English languages. For adjectival 
comparisons, as well as comparisons to other types duality characteristic values comparison of one another. Adjective 
comparison therefore occur in a language that has a need to transfer more information than the information being transmitted 
first componets’ comparisons taken separately.

Keywords: comparative degree, expressivity, comparative turnover, denotation, elliptical sentences, kwantitatives
Түйін. Бұл мақалада ағылшын және қазақ тілдеріндегі морфологиялық теңеулердің ерекшеліктері қарасты-

рылған. Басқа салыстыру түрлері секілді, адъективті салыстырудың да дуальдық мағынасы бар, себебі бірі екін-
шісімен салыстырылады. Тілде адьективтік салыстырманың пайда болуы салыстырма жасау барысында қосымша 
мәліметтің қажеттігінің туындауымен түсіндіріледі.

Түйін сөздер: салыстырмалы шырай, мәнерлі, салыстырмалы айналымы, белгілегенде, эллипс сөйлемдер.

Адъективные сравнения обозначают самые 
разнообразные качества и свойства как модей, 
так и предметов и явлений. Например: (as) cool 
as a cucumber «совершенно спокойный, невозму-
тимый», «суық қанды» (өзін - өзі еркін билейтін 
(шыдамды))

Некоторые компаративные ФЕ применяют-
ся для описания частей человеческого тела. На-
пример: (as) heavy as lead «как свинцом налить», 
«қорғасындай салмақты»

Компаративные ФЕ никогда не относится к 
человеку, ни к предмету, а каким-либо высказыва-
ниям. Например: «ясно как день, старо как мир»; 
«тайға таңба басқандай»; « айдан анық», действи-
ям и т.п., например: (as) certain as death «неотврати-
мо как смерть»; «жазмыштан озмыш жоқ;  өлімнен 
қутылу жоқ» [1,c.27-26].

Собственные имена в составе компаративных 
ФЕ встречаются редко. Функционирование соб-
ственных имен в составе устойчивых сочетаний 
фнглийского, русского и казакского языков служит 
доказательством их общеупотребительности и об-
щеизвестности. В адъективныхсравнениях прила-
гательные могут употреблятся в сравнительной 
степени, а существительные – во множественном 
числе. Употребление прилагательного в сравни-
тельной степени в ряде случаев не столько озна-
чает большую степень признака, сколько служит 
для повышения экспрессивности компаративного 
оборота. Сравнительные обороты, выполняющие в 
предложении функцию обстоятельства образа дей-
ствия, могут употреблятся как в поспозиции, так и 
в препозиции к глаголу[2,c.73-76].

В адъективных сравнениях прилагательные 
могут употребляться в сравнительной степени, а 
существительные – во множественном числе. Упо-
требление прилагательного в сравнительной сте-
пени в ряде случаев не столько означает большую 
степень признака (она и так является достаточно 
высокой), сколько служит для повышения экспрес-
сивности компаративного оборота. Это задержи-
вает процесс изменения первого компонента. Так, 
компаративная ФЕ (as) large as life не имела срав-
нительной степени в ХІХ в [3,c.70]. Однако в ХХ в. 
Эта ФЕ стала широко употребляться в сравнитель-
ной степени.

All her emotions are quite sincere, but she cannot 
help being a little larger   than life (J.B. Priestley).

The hand reappeared on the screen as if it had 
materialized from the magic of  legends larger 
than life (W. Wilson).

Наряду с формой larger than life встречается 
также вариант larger than life-size

Michael and Julia smiled on him kindly. His 
admiration made them feel  a little larger than life – 
size (W.S. Maugham).

Но часто сравнительная степень прилага-
тельного является еще окказиональной,что под-
тверждается приводимыми ниже примерами.   

(as) old as Adam – старый, древний (кәрі, ежелгі)
… that precious fluid older than Adam yet strong as 

the morning dew (M. Dodge).
(as) quick as lightning – с быстротой молнии, 

молниеносно; жәй оғындай, жәй түскендей, кенет, 
бірден.

… we’ll snatch that box quicker’s lightning (M. 
Twain).
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«Жарқ еткен найзағайдай»; «Жарқ ет найзағай-
дай көз жанары Күйдірді өзегімді көрген жерден 
(Ә. Тәжібаев).

Встречается и образование сравнительной сте-
пени синтетическим путем:    

(as) silent as the grave – безмолвный (үнсіз, 
жым-жырт,тым-тырыс) нем как рыба; «моладан 
жым-жырт, тым-тырыс».

 (as) He … became more silent than the grave 
(J. Galsworthy).

Каз. «Тіл-аузы байланып қалған кісіше», « не-
мене тіл-аузың байланып қалған кісіше мелшиіп 
тұрсың» - деді (М. Әуезов).

Употребление существительного во множе-
ственном числе встречается значительно чаще и 
обусловлено тем, что сравнение относится к двум 
или более денотатам.

(аs) busy as a beaver – очень занятой, трудолю-
бивый; каз. «мұрнынан  шаншылу» (чрезмерно за-
гружен работой; букв. носом воткнуться в  работу).

«There they are» ....I said, «Busy as as  beaver!» 
said Irene (C.P. Snow).

 (аs) strong a horse – здоровый как бык; желез-
ное здоровье – каз. 

қажымас темирдей; «қара аюдай». «Сырттан 
кірген балуан Ожымбай  қара аюдай жай басып, 
мылтығын тасқа сүйеді» (С. Жүнісов).

 …and here you are, the three of you, young and 
strong as horses…. J.B. 

 Priestley [4,c.273-276] «Аттай күшті». 
Каждая компаративная ФЕ структурного типа 

as…as… может употреблятся как с начальным со-
юзом as, так и без него. Второй союз никогда не 
опускается. Наблюдается тенденция опускать на-
чальный союз в эллиптических предложениях (в 
ответах на вопросы, репликах и театральных ре-
марках):

(as) right as rain – совершенно здоров; в полном 
порядке; «қажымас темірдей денсаулығы күшті 
(адам)» “You all right again, Roy?” the Indian said to 
him. Roy nodded. “I’m all right, Bob,” he said. “Right 
as rain” (J. Aldridge).

 Союз as опускается в эллиптических предло-
жениях, не являющихся ответами на вопросы, с 
подлежщим и глаголом – связкой:

(as) mad as a hatter – спятивший, не в своем уме. 
Каз.ақылынан ауысқан.

“You can’t talk to him,” said uncle Rodney. “Mad 
as a hatter”                 (J.B. Priestley).

Cоюз as часто опускается, если компаративная 
ФЕ вынесена в начало предложения:

(as) good as gold – послушный; золото, а не ре-
бенок; каз. жақсы, асыл алтын бала.

Good as gold that child was.
Союз as опускается также в том случае, если 

перед ФЕ стоит союз but или yet.
(as) soft as butter – мягкотелый, слабохарактер-

ный; каз. “мамықтай жұмсақ”.

“nice fellow as ever lived, but soft as butter (as) 
smooth as glass – гладкий как стекло; каз. айнадай 
теп-тегіс

A faint mist marked the horizon, so that the sea 
undulant, yet smooth as glass, reached to infinity (A.J. 
Cronin). 

(as) fine as silk – в отличном состоянии; в до-
бром здравии; каз. денсаулығы темірдей болу; жас 
жігіттей денсаулығы күшті болу.

Компаративные ФЕ с as и с опущенным союзом 
являются своеобразными квантитативными вари-
антами. Наличие подобных вариантов является 
показателем вариантной раздельнооформленности 
компаративных ФЕ. Эта разновидность квантита-
тивной вариантности отличается от всех других 
видов вариантности тем, что она свойственна всем 
компаративным ФЕ, имеющим в своем составе 
парный союз as…as [5,c.273-278].

Сравнительные обороты, выполняющие в пред-
ложении функцию объстоятельства образа дей-
ствия, могут употребляться как в постпозиции, так 
и в препозиции к глаголу, и при этом запятыми не 
выделяются.

(as) clean as a new pin – чисто, оприятно; таза, 
мұнтаздай таза.

She’ll marry you6 send you out to work6 and you’ll 
end up as clean as a new pin (J. Osborn).  

(as) quick as a flash – молниеносно, с быстротой 
молнии; каз. жәй оғындай, жәй түскендей; “көзді 
ашып жұмғанша”

Pretty soon Bob took his stand, and quick as a flash 
threw up his arm fired    (U. Sinclaur).

«Жәнібек барыстай атылды» (Тұрақты теңеу-
лер сөздігі).

Когда сравнение употребляется в качестве обо-
собленного определения, оно выделяется запяты-
ми или, если оно стоит в начале предложения, по-
сле него ставится запятая. Отсутствие или наличие 
запятых или запятой существенно в тех случаях, 
когда возникает неясность, относится ли сравне-
ние к глаголу или существительному. Пунктуация 
помогает определить, имеем ли мы дело с адъек-
тивным сравнением или адвербиальным сравнени-
ем [6,c.55].

 (аs) still as deatt – безмолвна как смерть; каз. 
өліктей жым-жырт, тым  тырыс, өліктей өмірсіз.

 Old Jolyon stood, still a death, his eyes fiked on 
the body (J. Galsworthy).

Каз. «Тілі кесілгендей үнсіз»; «Ардананы 
шығарып салып, тілі  кесілгендей үнсіз отыр»( 
Ғ.Мустафин). «Ауызға ұрғандай»; «Көк   шұбар 
книгадан сөйлеген сөз Сатайды ауызға ұрғандай 
үндетпеді» ( І. Жансүгіров). «Бұл не деген білмей-
тін көңілсіздік, тұр аспанда өліктей   өмірсіз бұлт» 
( С. Мәуленов).

В этом примере оборот still as death является 
обособленным определением, относящимся к Old 
Jillion, а не адвербиальным сравнением к глаголу 
stood.
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Адвербиальные компаративные единицы могут 
выступать в качестве обособленного обстоятель-
ства. Причиной такого обособления может быть 
как ослабление связи между сказуемым и обстоя-
тельством, так и стремление к эмфазе.

 He’s a wonderful revolver shot! I saw him knock a 
hole right through the  aces of the four swifts of cards 
in four consecutive shots, as clean as a   whistle.

В данном случае обособление обстоятельства as 
clean as a whistle- прямо, начисто, очень ловко вы-
зывается наличием развернутого однотипного об-
стоятельства  right through the aces of the four swuits 
of cards in four consecutive shots. Ниже приводится 
еще один пример использования компаративной 
ФЕ в качестве обособленного обстоятельства:

 (as) swift as thought – молниеносно, с быстрой 
молнии;каз. «Жарқ еткен найзағайдай». 

Swift as thought, the pictures came and went (J. 
London). 

В такой позиции часто опускается начальный 
союз as. В ремарке для характеристики высказыва-
ния вместо наречия может использоваться адвер-
биально сравнение, например:

(as) cool as a cucumber – совершенно невозму-
тимо; ~ и глазом не   моргнув; каз. разг. кірпігін 
қакпау. «Қорғасындай салмақты» Ол   қорғасындай 
салмақты жігіт.    

Constance (as cool as a cucumber): I’ve always 
thought that ordinary …  persons had more sense than 
the wise (W.S. Maugham).

Все приведенные выше компаративные ФЕ 
наиболее часто употребляются как адъективные 
обороты и только по конверсии используются как 
адвербиальные. Однако некоторые компаративные 
ФЕ являются только адвербиальными оборотами, 
например: as fast as one’s legs can (could или would) 
carry one – со всех ног; сломя голову; каз. табанын 
жалтырата қашу. 

As soon as he told Alf the good news Dinny went 
off as fast as his legs  could carry him (J.B.Priestley).

Ол Aлфке жақсы жаңалықты айтқан бойдан, 
Дини табанын  жалтыратты (Автор).

Полукомпаративные фраземы, начинающиеся с 
союзов like или as if. 

Некоторые  полукомпаративные словосочета-
ния, начинающиеся с союза like (like a bat out of 
hell), являются интенсификаторами. Однако мно-
гие из полукомпаративных фразеологизмов данно-

го структурного типа обладают другой семантикой 
и интенсификаторами не являются, например:  

like a cat on hot bricks – не по себе; не в своей 
тарелке, как на   угольях, как на иголках; каз. еңсесі 
түсіңкі; ему было не по себе –       оның еңсесі түсіп 
кеткен; быть не в своей тарелке разг.   

    көңілсіздену, бабында болмау, күні келмеу; от 
басқан тайлақтай; like 

    a drowned rat  промокший до костей, до по-
следней нитки; каз. 

    «Әбден су өтіп, малмаңдай болып, жаураған»; 
like water off a duck’s 

    back – как с гуся вода – каз. разг. сөз қонбай-
тын, ем болмайтын и др. 

Все эти ФЕ являются целиком образными ад-
вербиальными оборотами, образующими второй 
элемент сравнения. Полное сравнение возникает 
лишь в речи. 

I confess that I danced like a cat on hot bricks 
(P.G.Wodehouse).

Last week I was dragged out of a river like a 
drowned rat (Th.Smollet).       Полукомпаративные 
обороты данного структурного типа в других кон-
текстах могут употребляться обособленно в каче-
стве эллиптического предложения, но опущенны-
ми являются переменные компоненты, поэтому 
природа фразем не меняется, усиливается лишь их 
зависимость от контекста. 

 “You mean you’re working for my uncle?” he 
asked incredulously.  “Like a Trojan” (E. O’Connor). 

Некоторые полукомпаративные словосочета-
ния начинаются с союза as if, например, as if  by 
magic – словно по волшебству;   as if Touched with a 
wand – как мановению волшебной палочки.

There was dinner prepared and there were 
bedrooms ready and  everything was arranged as if by 
magic (Ch. Dickens). [3,c.285-287].

В заключении, в казахском и англиском язы-
ках адьективные сравнения могут употребляться 
в сравнительной степени, а существительные – во 
множественном числе. Сравнительные обороты, 
выполняющие в предложении функцию обстоя-
тельства образа действия, как в постпозиции, так 
и в препозиции к глаголу, и при этом запятыми не 
выделяются. Все эти ФЕ являются целиком образ-
ными адвербиальными оборотами, образующими 
второй элемент сравнения. Полное сравнение воз-
никает лишь в речи.
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А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының профессоры

АҒЫЛШЫН ИНТОНАЦИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ БАҒЫТТАРЫ

Түйін. Мақалада ағылшын тілінің интонациялық жүйесінің  зерттелуі сөз болады. Сонымен қатар ағылшын ин-
тонациясының қалыптасуы мен дамуын зерттеген ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалып, мысалдар келтірілген. 

Резюме. В статье рассматривается исследование интонационной системы английского языка. А также освеща-
ется формирование и развитие английской интонации в исследовательских работах и приводится примеры. 

Summary. The article deals with the study of English Intonation system. The formation and development of English 
Intonation are also lighted in the scientists’ researches in the article and given some examples.

Ағылшын фонетикасының қалыптасуы XVI ға-
сырдың аяқ шенінде ағылшын орфографиясының 
дамуымен тығыз байланысты деуге толық негіз бар. 
Сол заманның орфоэпистері әріп пен дыбыс мәсе-
лесін шешуге тырысқанымен, олардың арасындағы 
айырмашылықтарды ашып көрсете алмады. Ең 
алғашқы интонациялық зерттеулер дәстүрлі және  
грамматикалық бағытта жүргізілді. Дәстүрлі бағыт-
ты ұстанушы ғалымдар: G.Sweet, D.Jones, G.Palmer, 
S.Potter,  I.C.Ward, L.E.Armstrong, R.Kingdon, J.D. 
О’Connor, A.Gimson және т.б. Ғалымдардың зерт-
теу жұмыстары әртүрлі болғанымен, барлығына ор-
тақ бір мәселе - ағылшын интонациясына тән дауыс 
тонының өзгерісі,  интонацияның бірліктері мен 
функциялары. Жоғарыда аталып кеткен ғалымдар-
дың зерттеу жұмыстарының нәтижесінде контур-
лық теория қолданысқа енді. Бұл теорияның негізгі 
зерттеу нысаны ретінде тоналды топ (синтагма) 
алынып, оның 5 тоналды компоненті: prehead - син-
тагманың басында екпін түспейтін немесе әлсіз 
екпін түсетін буындағы тоналдық өзгерісі; head - 
бірінші екпін түсетін буынның тоналдық өзгерісі 
(такт); nuclear tone - соңғы екпін түсетін буын-
ның тоналдық өзгерісі; head, body - (шкала) бірін-
ші екпін түсетін буыннан баст алып,  соңғы екпін 
түсетін буынның тоналдық өзгерісі,  ал  tail - тонал-
ды топтың (синтагма) соңғы екпін түспейтін буы-
нындағы тон өзгерісі айқындалды [2]. Ағылшын 
интонациясын зерттеудің екінші бағыты - грам-
матикалық бағыт. Бұл бағыттың негізін салушы 
Halliday M. (1967) интонациялық жүйенің  негізі-
не грамматикалық бірлік ретінде  сөйлемді (clause) 
алады. Оның көзқарасы бойынша интонацияның өз 
алдына дербес мағынасы жоқ, интонация бірліктері 
тек грамматикалық категорияларды көрсетеді және 
сипаттайды екен. M. Halliday тоналды бірліктердің 
3 түрін (tonality, tonicity, tone) ұсынады. Бұл бірлік-
тердің барлығы да грамматикалық жүйенің белгілі 
бір жақтарын сипаттауға арналған. 

Tonality – интонациялық бірліктер тоналды топ-
тың шекарасын айқындайды. Автордың пікірінше 
егер сөйлем (clause) мен тоналды топтың шека-
расы қиылысатын болса, онда ол бейтарап тонал-
дылықты, ал егер сөйлем (clause) мен тоналды 

топтың шекарасы қиылыса алмаса, онда ол таңба-
ланған (маркированный) тоналдылықты көрсетеді 
деп түсіндіреді. Мысалы: I don’t see // why they 
should loose marks for it. 

Tonicity – сөйлемнің (clause) мағыналық өзегін 
айқындайды. Мысалы, He came home late.   

Tone -  M.  Halliday интонациялық жүйесіндегі 
үшінші бірлік. Сонымен қатар тон жүйесінде бірін-
ші (primary), екінші (secondary) түрлері бар, олар 
адамның көңіл - күйінен хабар береді делінген. Бұл 
мәселелер оның интонациялық жүйесінде айтылға-
нымен, толық мәні ашып  қарастырылмаған [3].

Контурлық теориямен салыстырғанда M.Halli-
day теориясы интонация мен грамматиканың тығыз 
байланысына негізделіп жасалған. Теория бұл 
жағынан біршама жетілдірілген және ойға қоным-
ды. Дегенмен белгілі бір мағына беруде интона-
ция құралдарын грамматикалық және лексикалық 
қатармен бір деңгейге қою интонацияның өзіндік 
ерекшеліктерін жоғалтуға әкеледі. Бұл теорияның 
тағы да бір олқылығы, ол сөйлем мен супрасег-
ментті құрылымды қарастырмайды, ол тек инто-
нация мен сөйлем (clause) арасындағы байланысқа 
құрылған, ал бұл жағдай жүйенің аясын тарылтады. 
Сонымен қатар интонацияның модалды функциясы 
M.Halliday жұмысында сөз болғанымен, ары қарай 
дамытыла қарастырылмаған. Сонымен ағылшын 
лингвистикасындағы екі бағытты (контурлық, грам-
матикалық) салыстыра келгенде, екеуінің де ортақ 
мәселесі дауыс тонының өзгерісіне келіп тірелетіні 
байқалады. Екеуінің айырмашылығы интонацияны 
әртүрлі тұрғыдан, яғни контурлық теория - интона-
цияны интонациялық тұрғыдан, ал грамматикалық 
теория - грамматикалық құрылым тұрғысынан қа-
растырады. Осыдан келіп интонацияны зерттеуде 
әртүрлі бірліктер мен зерттеу әдістерінің бір – бірі-
нен айырмашылығы туындайды [3]. 

1776 жылы D. Steel өзінің "Prosodia Rationalis" 
атты еңбегінде интонация компоненттері - қаpқын, 
әуен, ұзақтылық, екпiн, кідірісті айрықша символ-
даpмен кескіндеген. Аталған жұмыс супеpсегмент-
тiк фонетиканың зерттелуінің басы десек те бола-
ды. Оның айтуынша сөйленімде сөзді өзгертпей 
– ақ  әуен өзгеpiсіне сай  мағынасын өзгертіп беруге 
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болады екен [4]. 
D. Steel тұжырымына сай  берілген үш сөйлем: 

1) ꞋTurn off the radio.  2) ꞋTurn off the ↓radio! 3) ꞋTurn 
off the Ꞌradio, Ꞌplease әуен өзгерісіне сай үш түрлі ин-
тонациямен айтылып, үш түрлі мағына беріп тұрға-
ны анық. D. Steel тұжырымы «Intonation Curves» 
атты еңбекте жалғасын тапты деуге негіз бар, өйт-
кені мазмұны жағынан екі еңбектің ұқсастығы бар 
секілді [5].

Ағылшын тілінің ғылыми - тарихи фонетика-
сының және грамматикасының негізін салушы 
H.Sweet (1892), ал оның ізбасарлары  L.E. Armstrong, 
I.G.Ward, R. Kingdom, H.E.Palmer, G.O.  Gurne ең-
бектерінде H.Sweet негізін салып кеткен фонетика 
мәселелері жалғасын тапты. 60 жылдары жазылған 
D.Chrystal еңбектерінде  интонацияны зертте-
ушілер туралы біраз мәліметтер жинақталған. 1972 
жылы ол өзінен бұрынғы зерттеулерді толықты-
рып, ағылшын тілінің интонациялық жүйесін ұсы-
нады. Ал 1980 жылы жарық көрген D.Pierrehumbert 
еңбегіндегі интонациялық жүйе қазіргі кезге дейін 
өзектілігін жойған жоқ [6]. 

Қазіргі ағылшын тілінің теориялық фонети-
касында  грамматикалық және логикалық катего-
риялардың интонациялық көрінісі айтылымның 
(сөйлемнің) өзегіне (центр) сай  коммуникативтік 
жіктелуіне және оның өзегінің (ядро) айқындалу 
мәселесіне байланысты қарастырылып жүр.  Бұл 
ретте интонация компоненттерінің маңызы зор 
(әуен, қарқын, үдемелік, ұзақтылық, кідіріс). Ин-
тонация компоненттері қатысымдық жағдаятта 
адресант пен адресаттың арасындағы қатысым-
ның прагматикалық мақсатқа жетуін, бірін - бірі 
түсінуін қамтамасыз ететін негізгі құрал ретінде 
айтылымның дұрыс қабылдануына қызмет етеді. 
Мысал ретінде  интонацияның уақытша компо-
ненттеріне тоқтала кетсек. Кідіріс (пауза) – инто-
нацияның уақытша үзіліс компоненті. Кідіріс әр 
түрлі тұрғыда қарастырылады:1) фразадағы орны-
на немесе күрделі фразалық тұтастыққа байланы-
сты, 2) синтагмада алатын орнына байланысты, 3) 
созылыңқылығына (уақыт өлшемі) байланысты, 4) 
уақытша толық дыбысталу сипатына байланысты, 
5) сөйлеушінің айтылымға деген ойына байланы-
сты, 6) кідіріс бағытына сай. 

Кідірістің аяқталған және аяқталмаған түрлері 
бар. Аяқталған кідіріс фразаның, күрделі фразалық 
тұтастықтың соңында, ал аяқталмаған кідіріс фра-
заның ішінде тұрып, бір синтагманы екіншісінен 
бөліп тұрады [4].  

Синтагмалық кідіріс, яғни аяқталмаған кідіріс 
бір синтагманы екінші бір синтагмадан бөліп тұра-
ды, әрі семантикалық мағынасына қарай топтасқан 
сөздер ортасына қойылады. Мысалы,  I am not 
guided // by your sheep, // but by God’s justice. ///                                     

Кейде синтагманың ішінде ішкі синтагмалық 
кідіріс кездеседі. Мұндай кідіріс түрі сөйлемнің 
белгілі бір мүшесін бөліп қарастыру мақсатына 
байланысты болуымен түсіндіріледі [4]. 

Мысалы,  There were Ꞌfour of us - // ꞋGeorge, 

and ꞋWilliam, ꞋSamuel Harris, and myself,  and 
MontꞋmorency. (Jerome K.Jerome). Берілген мысалда 
сөйлемнің бірыңғай мүшелерін бөліп көрсету мақ-
сатында ішкі синтагмалық кідіріс жасалған. 

Сонымен қатар логикалық кідіріс және сенім-
сіздікті білдіретін кідіріс түрлері бар. Логикалық 
кідіріс айтылымды (речь) мағыналық топтарға 
(синтагмаларға, фразаларға, күрделі фразалық тұта-
стықтарға) жіктеуде көрініс табады [7, 8]. Мысалы,  
ꞋDear ꞋCinderella, // your Ꞌjob for Ꞌtonight: // Ꞌsweep 
the Ꞌchimney, // Ꞌscrub the Ꞌfloors,// Ꞌbeat the Ꞌcarpets, // 
Ꞌhoover the Ꞌstairs, // Ꞌdust the Ꞌfurniture, // Ꞌpolish the 
Ꞌsilver, // Ꞌmake the Ꞌbeds, // Ꞌchange the Ꞌsheets, // Ꞌtidy 
the Ꞌhouse, // Ꞌdig the Ꞌgarden, // Ꞌclean out the Ꞌfireplace, 
// Ꞌempty the Ꞌrubbish, // Ꞌwash our Ꞌunderwear, // Ꞌmend 
the Ꞌsocks, // Ꞌdarn the Ꞌshirts, // Ꞌiron the Ꞌlaudry, // Ꞌcook 
the Ꞌsupper, // Ꞌdo the Ꞌwashing – up, // Ꞌdry the Ꞌdishes, 
// Ꞌput them ↓away. /// Мысалымыздан көріп  отырға-
нымыздай, күрделі фразалық тұтастықтағы әр син-
тагма өз алдына жеке мағыналық топтар құрайды. 
Айтылымның бойындағы екінші тұрған your Ꞌjob 
for Ꞌtonight синтагмасынан кейінгі келетін әр син-
тагма оның басында тұрған ꞋDear ꞋCinderella қарат-
па сөз элементімен оңай тіркесе отырып, өз алдына 
аяқталған ойды беретін жеке - дара сөйлем құра 
алады. Бұған себеп болып тұрған әр синтагмадағы 
sweep, scrub, beat, hoover,  dust, polish, make, change, 
tidy, dig, clean, empty, wash, mend, darn, iron, cook, 
do, dry, put қалпындағы баяндауыштардың біркелкі  
инфинитив түрінде берілгендігі. Айтылымның ло-
гикалық кідірістерге жіктелуіне оның бойындағы 
үтір, қос нүкте түрінде берілген тыныс белгілері де 
өз әсерін тигізіп отыр. 

Күрделі фразалық тұтастықты мағыналық топ-
тарға дұрыс жіктеудің маңыздылығы оның тыңда-
ушысына дұрыс жеткізілуінде. Айтылымда да, жа-
зылымда да автордың ойының мағыналық топтарға 
дұрыс жіктеліп, тыңдаушысына дұрыс әуенмен  
жеткізілуі үшін әрине тілдің әуендік құрылымын 
да жақсы білу керек. Көп жағдайда сөз ағымының 
ырғақтық мүшеленуіне сөйлемнің құрылымы да 
көмектеседі [9]. Мысалы, 

“Why, // bless us, // where’s your eyes?” // was the 
man’s comment, // as he twisted George round // and 
pointed up // and down the stream. // “There is enough 
of it to see, // isn’t there?”// (Jerome K. Jerome)

Мысалда келтірілген сөйлемнің мүшеленуі-
не біріншіден сөйлемдегі тыныс белгілері (үтір, 
кідіріс) көмектесіп тұрса, екіншіден сөйлемнің 
мағынасы мен әуені де өз әсерін тигізеді. 

Кейде ағылшын тілінде тыныс белгілерінің қой-
ылу заңдылығына сай қойыла бермейтін де кездері 
болады. Мұндай жағдайлар көбінесе құрмалас сөй-
лемдерде кездеседі. Әдетте бұл оқылымда да, ай-
тылымда да біріншіден тілді дұрыс түсінбеушілік-
тен болса, екіншіден дұрыс интонация мен кідіріс 
қойылмағандығына да қатысты. Мысалы, “The 
Ꞌyellow Ꞌleaves / ↑came رꞋdown / about Ꞌthose  رꞋtwo 
/  Ꞌwalking the Ꞌmile and a رꞋhalf / which ꞋSoames had 
traversed so رꞋoften / in those Ꞌlong ago رꞋdays / when 
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he Ꞌcame رꞋdown / to Ꞌwatch with ↑secret رꞋpride /  the 
Ꞌbuilding of the \Ꞌhouse // – Ꞌthat رꞋhouse // which was to 
have Ꞌbeen the ↑home of رꞋhim / and رꞋher / from Ꞌwhom 
he was Ꞌnow going to Ꞌseek re\Ꞌlease.” (J.Galsworthy) 

Бұл сөйлемде тек нүкте мен сызықша белгілері 
арқылы кідірістің орнын білуге болады; сөйлемде 
тыныс белгілері арқылы ажыратылмаған бірнеше 
бағыныңқы сөйлемдер бар, соған қарамастан сөй-
лемді ырғақтық немесе интонациялық мүшелеуге 
болады [9]. Сөйлемді түрлендіріп оқып көруге де 
болады:  

1.  The Ꞌyellow Ꞌleaves // (сарғайған жапырақтар) 
- сөйлемнің бастауышын бөліп алып бір синтагма 
жасауға болады; 

2. “The Ꞌyellow Ꞌleaves ↑came رꞋdown // - сарғай-
ған жапырақтардың күзгі көріністі сипаттауы бір 
синтагма;

3. “The Ꞌyellow Ꞌleaves ↑came رꞋdown about Ꞌthose  
-Ꞌtwo walking //   - жан – жақтан төгіліп, жолды жаر
уып қалған сары жапырақтардың үстін басып келе 
жатқан екі жүргінші бір синтагма; 

4. The Ꞌyellow Ꞌleaves ↑came رꞋdown about Ꞌthose ر
Ꞌtwo Ꞌwalking the Ꞌmile and a رꞋhalf // - бірінші бағы-
ныңқы сөйлемнің алдында жасалатын заңды кідіріс 
the Ꞌmile and a رꞋhalf  // тіркесінен кейін келіп тұр.

5. which ꞋSoames had traversed so رꞋoften // in those 
Ꞌlong ago Ꞌdays – бағыныңқы сөйлемі екі синтагма-
дан тұрады. Екіншісинтагма бірінші сөйлемде ай-
тылған ойдың бояуын қоюлатып, сөйлемге айрық-
ша рең беріп тұрғандай;

6. which ꞋSoames had traversed so Ꞌoften  in those 
↑long ago Ꞌdays – сөйлемнің ↑long ago Ꞌdays тіркесі 
синтагманың ішінде тонның жоғарылауына байла-
нысты ерекше оқылуы не айтылуы мүмкін.

Сөйлемнің одан ары қарай мағыналық, 
ырғақтық мүшеленуі мен интонациясы сөйлемнің 
құрылымына байланысты болып келеді. Сөйлем-
дегі the building of the house тіркесі оның мағына-
лық шыңы болғандықтан өз алдына айрықша  
кідіріспен, төменгі тонмен айтылуы керек. Ал  of 
him және of her сөздерін бір синтагмаға бөлуге 
болмайды, өйткені сөйлемде of him – оның үйі (ер 
адамның үйі), of her (әйел адамның үйі) - мағына 
жағынан екі бөлек мәселені көрсетіп тұр. 

Сенімсіздікті білдіретін кідіріс көбінесе адам-
ның айтайын деген ойын қалай жеткізуді білмей 

тұрғанынан хабар береді. Кідірістің бұл түрі фраза-
лар тоғысында, фразаның басында, көбінесе бірін-
ші сөзден кейін қойылады [7, 8]. Демек адам сөйлер 
алдында өз ойын жинақтауда немесе қажетті сөзді 
айтпас бұрын ой елегінен өткізіп алу мақсатында 
жасалатын кідіріс десек те  болғандай. Мұндай 
жағдайда көбінесе сөздердің арасындағы тығыз се-
мантикалық байланыс бұзылып, синтагма аяқтал-
маған ойды білдіруі де мүмкін.  Мысалға алып 
отырған Why it’s – a // ….. new ….. guess, Maggie? 
(George Eliot) сөйлеміндегі синтагмалар  толымсыз 
(неполная) синтагмаларға жатады. Көп жағдайда 
олар қысқа, 1-3 буыннан құралады. Тағы да бір 
ерекшелігі, кідіріске дейінгі сөздердің қайталануы 
жиі кездесетінін келесі мысалымыздан байқалады. 
Where // – where do you keep it?

Кідірісті созылыңқылығы мәтіннің қиындығы-
на, адамның сөз саптауына, шығарма жанрының 
стильдік бағытына, т.б. да факторларға байланысты 
[9]. Әдетте синтагманың, фразаның немесе күрделі 
фразалық тұтастықтың аяқталғанын білдіретін ло-
гикалық кідіріс өзінің алдындағы айтылған оймен 
ұштасып тұрады. Ал сенімсіздікті білдіретін кідіріс 
өзінен кейінгі айтылатын ойға қарай ойысады 
[9]. Мысалы, 1) ʹThis reꞋminds me - // ʹnine years a/
go // when we were ꜜliving in ↑Tedworth /Square, // 
\London, // a Ꞌreport was Ꞌcabled to the ʹAmerican  \
journals // that ꜜI was Ꞌdying. /// (Mark Twain)  2) 
“ꞋHm”, // said Mr. ꞋQuinion, // Ꞌlooking at us both.↓ ///

Берілген мысалымыздағы when we were living in 
Tedworth Square, // London, // a report was cabled to 
the American  journals // that I was dying /// синтаг-
малары өзінің алдында тұрған This reminds me - // 
nine years ago //  синтагмаларын толықтырып, өзінің 
алдындағы айтылған оймен ұштасып, күрделі фра-
залық тұтастықтың аяқталғанын білдіріп тұрғанын 
байқауға болады. Ал екінші мысалымызда “ꞋHm”// 
синтагмасы өзінен кейінгі синтагмада айтылатын 
ойды пысықтап тұр.

Қазіргі кезде тіл білімінде интонацияның дамуы 
мен қалыптасуы, тілде өріс алып отырған интона-
циялық зерттеулер интонологияның дамуын жыл-
дамдатып отыр [10]. Жалпы ғалымдардың интоно-
логия, интонация ұғымдарын әртүрлі саралауына  
қарамастан, олардың жасаған ой - тұжырымдары 
бірін - бірі толықтырып, интонациялық талдаулар-
дың  маңыздылығын айқындай түседі.   

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Исаев М.К. Фонетические особенности английской речи казахов. Алматы, 2004. – 322с. 
2. Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. Москва, 2001, - 591 c.
3. Halliday M. Intonation and Grammar in British English.The Hague - Paris, 1967.
4.Антипова А.М. Система английской речевой интонации. Москва, «Высшая школа», 1979. – 130 c.
5. Белкина Г.А., Левина Л.В. Коррективный курс по фонетике английского языка. Москва – 1971. -58c.
6. Реформатский А.А. Введение в языковедение // Классический учебник. Москва, 2000. Аспект пресс. - 536 с. 
7. Goldman- Eisler F. Hesitation and Information in Speech. Proceedings of the 4th London Symposium of Information 

Theory. Edited by C.Cherry. Washington,1961a. p.162-173.
8. Hawkins P.R. The Syntactic Location of Hesitation Pauses. Language and Speech, 1971, 3. p.277 - 288.
9. Дикушина О.И. Фонетика английского языка. – Москва, Изд.лит. на ин.яз. 1952. - 350с.
10. Базарбаева З.М. Қазақ тілі: Интонология. Фонология. Алматы: «Жібек жолы», 2008,  - 324б.



39

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

УДК 811.111’367.625:34
Жамбылқызы Марина

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, marina_719@mail.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗОВЫХ 
ГЛАГОЛОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Резюме. Изучая английский, многие испытывают трудности в освоении фразовых глаголов. Дело в том, что они 
умеют быстро и неожиданно менять свои значения и их очень много. Как результат – в то время как исконные 
фразовые глаголы естественным образом развивались в народной речи, заимствованные слова расширяли научную 
и литературную лексику. Английский язык и сегодня продолжает развиваться этими двумя параллельными путя-
ми. Поэтому сотни английских фразовых глаголов имеют французские, латинские или греческие синонимы, которые 
обладают схожим значением, но более «научным» звучанием. Число фразовых глаголов растет с каждым днем, и 
вместе с этим растет частота их употребления. Используемые чаще в разговорной речи, фразовые глаголы уже 
перекочевали в язык средств массовой информации, бизнеса и экономики, а некоторые сочетания даже вытеснили 
простые глаголы-синонимы. По мнению Джейн Поуви, автора книги «Говорите правильно по-английский», фразовые 
глаголы являются синтаксической и семантической единицей.

Ключевые слова: фразовый глагол, предлог, наречие, частицы, семантика, словарь, идиомы.
Summary. This article deals with aspects related to a historical rise of the English phrasal verbs and has in view definitions, 

semantics and classifications of phrasal verbs.
Keywords: phrasal verb, preposition, adverb, particle, semantics, dictionary, idiom.
Түйін. Бұл мақала ағылшын тіліндегі фразалық етістіктердің анықтамаcы, семантикасы, классификациясы 

және тарихи қалыптасу мәселелеріне арналған.
Түйін сөздер: фразалық етістік, шылау, үстеу, бөлшек, семантикасы, сөздік, идиома.

Introduction
Фразовые глаголы – один из самых сложных 

моментов при изучении английского языка. Впер-
вые термин “Phrasal Verbs” или фразовые глаголы 
был введен английским лингвистом Л.П. Смитом 
и был зафиксирован в англо-русском словаре гла-
гольных сочетаний, изданным в 1986 году в СССР. 
Фразовые глаголы, как следует уже из самого на-
звания, относятся к фразеологии. Фразеология – 
это отдел языкознания, который изучает фразы, то 
есть словосочетания, но не все, а только более или 
менее устойчивые. Можно перечислить не малое 
количество исследовательских работ о фразеоло-
гизмах казахского языка. Самый купный из них 
работа академика  К.Кенесбаева.  «Фразеологиче-
ский словарь казахского языка» [1] Оно считается 
самым первым и полным фразеологическим сло-
варем на тюркском  языке. На основне фразеоло-
гического источника Кенесбаева были написаны 
труды «Фразеологизмы уйгурского литературного 
языка А.Кайдара», их стилистическое применение  
и синонимические варианты. [2]  Р.Сарсенбаев 
и М.Жакипов работали над исследованием экс-
прессивно -эмоциональной природы фразеологиз-
мов. [3] Х.Кожахметова и Р.Жайсакова составили 
казахско – русский словарь фразеологизмов.[4] 
Г.Н.Смагулова исследовала национально – куль-
турные аспекты фразеологизмов. [5] С.К.Сатенова 
«Языковые и поэтические особенности фразеоло-
гизмов казахского языка». [6] К.Б.Сарбасова  «Лек-
сико–семантические функции глагольных фразео-
логизмов казахского языка» [7] Ш.К.Курманбаева 
проводила сравнительно – сопоставительный ана-
лиз казахских и тюркских фразеологизмов. [8] 

К.К.Сарсекова «Стиль казахских фразеологизмов 
».[9] А.Болганбайулы  и Г.Калиулы « Лексиколо-
гия и фразеология современного казахского языка 
». [10] К.К.Рысбаева « Культовые фразеологизмы 
казахского языка». [11] Г.Н.Смагулова рассматре-
ла вариантности фразеологизма. [12] Б.Уызбаева « 
Этнолингвистические  особенности  соматических  
глагольных  фразеологизмов ». [13] А.Балганбаев 
составил фразеологический словарь анатомиче-
ских названий. [14] Р.К.Смагулова исследовала 
фразеологизмы о животных в немецком и казах-
ском  языках. [15] Ж.К.Даркенбаева провела анали-
зы фразеологическим оборотом казахского языка. 
[16] А.С.Махметова исследовала фразеологиче-
ские традиции и новизна в поэзии М.Жумабаева.  
[17] Б.Н.Агабекова  описала национально – куль-
турные особенности фразеологизмов английского 
и казахского языков. [18] А так же вышла в свет 
работа Р.Аваковой « Фразеологическая семантика 
» [19] и  работа Х.Кожахметовой «Использывание 
фразеологизмов в художественной литературе ». 
[20] Все вышеуказанные труды внесли огромную 
лепту в развитии казахского языка.

Фразовыми глаголами называются сложные 
(или составные) глаголы (multi-word verbs много-
словные глаголы), состоящие из нескольких слов, 
одним из которых является глагол, а другим (или 
другими), предлог или, совпадающее с ним по 
форме, наречие. Два или три слова, составляю-
щие сложный глагол, походят на короткую фразу, 
поэтому все эти глаголы часто называют фразовы-
ми глаголами (phrasal verbs). Изучая английский, 
многие испытывают трудности в освоении фразо-
вых глаголов. Дело в том, что они умеют быстро 
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и неожиданно менять свои значения и их очень 
много. Как и все слова современного английского 
языка, большинство глаголов имеет либо латин-
ское (романское), либо германское происхождение. 
Исторически сложилось, что слова германского 
происхождения относятся к нейтральной либо раз-
говорной лексике. На основе глаголов германско-
го происхождения образовались многочисленные 
фразовые глаголы. Английский язык стал изоби-
ловать иностранными словами, которые, наравне 
с исконными, выражали нюансы одного и того же 
понятия. Например, значение слова foretell (пред-
сказать) можно выразить латинским словом predict 
или греческим prophesy. Как результат — в то вре-
мя как исконные фразовые глаголы естественным 
образом развивались в народной речи, заимство-
ванные слова расширяли научную и литературную 
лексику. Английский язык и сегодня продолжает 
развиваться этими двумя параллельными путями. 
Поэтому сотни английских фразовых глаголов 
имеют французские, латинские или греческие си-
нонимы, которые обладают схожим значением, но 
более «научным» звучанием. Вот лишь некото-
рые из этих синонимов: blow up- explode; find out 
- ascertain; give up- surrender; go against – oppose; 
hand in- submit; leave out- omit; look forward to 
- anticipate; look up to - admire, respect; make up - 
fabricate; point out- indicate; pull out- extract; put off- 
postpone; put out- extinguish; put together- assemble, 
compose; speed up- accelerate; stand up for-defend.

По словам американского лингвиста Дуайта Бо-
линджера, до недавнего времени английский язык 
не располагал большим количеством средств соз-
дания новых слов на основе уже имеющихся. Од-
нако фразовые глаголы упрочили свое положение 
в глагольной лексике современного английского 
языка. Став явлением разговорного уровня, они 
представляют важное значение для коммуникатив-
ного акта и открывают перед говорящим неогра-
ниченные возможности выражения практически 
любых понятий. Число фразовых глаголов растет 
с каждым днем, и вместе с этим растет частота их 
употребления. Используемые чаще в разговорной 
речи, фразовые глаголы уже перекочевали в язык 
средств массовой информации, бизнеса и эко-
номики, а некоторые сочетания даже вытеснили 
простые глаголы-синонимы. По мнению Джейн 
Поуви, автора книги «Говорите правильно по-ан-
глийский», фразовые глаголы являются синтак-
сической и семантической единицей. Согласно 
Д. Поуви фразовый глагол может быть заменен 
«простым» глаголом. Это характеризует фразо-
вый глагол как семантическое единство: come by 
– obtain, call up – telephone. Однако, многие фразо-
вые глаголы эквивалентны лишь словосочетаниям: 
break down – stop functioning. Некоторые теоретики 
склонны рассматривать вторые компоненты up, to, 
on, through, after, of в качестве предлогов, другие в 

качестве наречий, третьи именуют их постфикса-
ми, четвертые – частицами. [16]  

Mainbody
Фразовые глаголы можно встретить в англий-

ском тексте любого стиля и жанра, но все же ос-
новная сфера их употребления – это разговорная 
речь. В официально-деловом и научном стиле 
чаще принято использовать глаголы французского, 
латинского или греческого происхождения. Это не 
строгое правило, но устойчивая тенденция, и она 
имеет долгую историю. Фразовые глаголы возник-
ли в английском языке естественным образом, од-
нако, произошло событие, которые заставило язык 
развиваться двумя параллельными путями. Этим 
событием было Нормандское завоевание Англии, 
произошедшее в 1066 году. После того, как Виль-
гельм Завоеватель вторгся в страну и захватил 
власть, в высших слоях общества стал преобладать 
французский язык, а английский был вытеснен и 
стал языком простонародья. Такая ситуация со-
хранялась в течение полутора веков, пока в 1204 
году Англия не освободилась от французского го-
сподства. За это время французский стал языком 
образованных людей, и именно из него литерато-
ры заимствовали новые слова, чтобы восполнить 
обедневшую лексику английского. Кроме того, 
многие ученые владели латынью и древнегрече-
ским, поэтому они обратились к этим языкам, чер-
пая из них термины для новых областей знаний.

Число комбинаций глаголов с наречиями и 
предлогами накапливалось веками. Их значения 
порой менялись до неузнаваемости. Чтобы про-
иллюстрировать развитие значений, рассмотрим 
ниже нюансы, которые наречие «out» приобрело 
за несколько столетий. В 9 веке оно имело лишь 
буквальное значение — «движение наружу», на-
пример, walk out (выйти) и ride out (выехать). Око-
ло 14 века добавилось значение «исторгнуть звук», 
например, cry out (выкрикнуть) и call out (призвать, 
воззвать). В 15 веке появилось значение «прекра-
тить существование» — die out (вымереть) и burn 
out (выгореть, сгореть). К 16 веку появилось зна-
чение «распределить поровну», например, pass out 
(раздать) и parcel out (разослать). А к 19 веку до-
бавилось значение «освободить от содержимого», 
например, clean out (вычистить) и rinse out (про-
мыть). Кроме того, в современном разговорном 
английском глагол pass out означает «отключиться, 
потерять сознание». Фразовый глагол представ-
ляет собой устойчивую связку из глагола и пред-
лога, наречия, частицы (в специальной литерату-
ре наиболее употребительным считается термин 
«послелог»), в которой глагол означает действие, 
а предлог, наречие или частица – его характер или 
направленность. Многие глаголы в зависимости от 
послелога полностью меняют своё значение. Пред-
ставляя собой идиому, фразовый  глагол  не может 
быть переведен дословно, хотя в редких случаях 
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дословный перевод может помочь приблизительно 
понять суть выражения. Значение этой семантиче-
ской единицы не может быть определено исходя 
из значения отдельных частей данной семантиче-
ской единицы, поэтому значение единицы должно 
рассматриваться как целостное. Другими словами, 
значение таких единиц сложно предугадать. Фразо-
вые глаголы, которые включают предлог, называют 
предложными  (Prepositional Verbs), а те, которые 
включают частицу, также известны как частичные 
(Particle Verbs). [17]  

Фразовые глаголы бывают следующих видов:
- предложные глаголы (Prepositional Verbs) – со-

стоят из глагола и предлога и всегда имеют прямое 
дополнение, так как после предлога всегда следу-
ет объект (в виде существительного или место-
имения): look after smb.–заботиться о ком-либо; 
предложные глаголы не могут быть разделены, т.е. 
прямое дополнение нельзя поместить между его 
частей.

- непосредственно фразовые глаголы (Phrasal 
Verbs) – состоящие из глагола и наречия. По виду 
и по значению – это те же предлоги, но, в отличие 
от них, фразовые глаголы не обязательно должны 
сопровождаться существительным или местоиме-
нием, поэтому они и называются наречиями.

- фразово - предложные глаголы (Phrasal - 
prepositional Verbs) – состоящие из глагола, наре-
чия и предлога. За фразово - предложными гла-
голами всегда следует прямое дополнение: put up 
with smth. – мириться с чем-либо; keep up with 
smth. – не отставать от чего-либо; break up with 
smb. – расстаться скем-то.

Фразовые глаголы делятся на переходные и не-
переходные:

• непереходные (Intransitive) – без прямого до-
полнения – break down –ломаться;

• переходные (Transitive) – требуют прямого 
дополнения – turn down smth.– отвергать что-либо; 
shut down smth. – отключить что-либо; turn down 
smth. – отвергнуть что-либо.

Следует отметить, что переходность глагола 
может меняться. Так, например, глагол get up в 
значении «вставать» – непереходный: «Get up at 
8o’clock», но в значении «поднимать кого-то» ста-
новится переходным – «Get the children up».

Фразовые глаголы также делятся на неразделя-
емые и разделяемые:

• неразделяемые фразовые глаголы (Inseparable 
Phrasal Verbs) – включают в себя все непереходные 
и некоторые переходные фразовые глаголы: run 
into smth. – столкнуться с чем-либо (переходный, 
но неразделяемый);

• разделяемые фразовые глаголы (Separable 
Phrasal Verbs) – это многие переходные глаголы: 
turn down – отклонить, отвергнуть – Turn down the 
offer / Turn the offer down– оба варианта являются 
верными и переводятся одинаково. В случае, если 

дополнение выражено местоимением, фразовый 
глагол разделяется всегда – Turn it down.

Фразовые глаголы очень разнообразны и делят-
ся на глаголы, выражающие:

• движение (go out, come in, stand up, etc.) и ха-
рактеризующие его (get off, jump down, etc.);

• переход объекта из одного состояния в другое 
(move off);

• отсутствие изменения положения объекта 
(stay/keep behind, remain ahead);

• образ движения (walk away from – уходить, 
spin along – быстро ехать).

Значения некоторых фразовых глаголов интуи-
тивно понятны, так как легко выводятся из состав-
ляющих его элементов: come back—возвращаться, 
go away — уходить, stand up — вставать и так да-
лее. Другие же носят идиоматический характер, и 
их значения нужно просто запоминать отдельно, 
например: take after — брать пример, походить на 
кого-либо, look — смотреть, look for — искать, look 
after — заботиться, look up to — уважать и т.д.. Со-
поставительный анализ глагольных систем казах-
ского и английского языков показывает, что одной 
из основных категорий казахского глагола являет-
сякатегория вида, в английском же языке категории 
вида, как сопоставимая грамматическая категория 
практически отсутствует. Поэтому чтобы прибли-
зить сопоставительный анализ к уровню воспри-
ятия обучающихся, следует проводить сопостав-
ление данного языкового явления cидиомами: To 
break up –  быт шытын//күл – паршасын шығару, 
to break through –  жаңалықтар ашу, to blow down – 
ұшырып түсіру, әкету, to blow in (into) –  ұшып кіру, 
кенет келу.

Происхождение фразовых глаголов можно от-
следить до самых ранних древнеанглийских пись-
менных источников. Наречия и предлоги в них 
использовались в очень буквальном смысле и обо-
значали, в основном, направление, место или ори-
ентацию объекта в пространстве. Например:

• The man walked out. — Человек вышел. (на-
правление)

• The man stood by. — Человек стоял рядом. (ме-
сто)

• The man held his hand up. — Человек поднял 
руку вверх. (ориентация)

Кроме того, как наречия, так и предлоги ука-
зывали на взаимоотношение глагола и объекта в 
предложении:

• The woman stood by the house. — Женщина 
стояла возле дома. (место)

• The thief climbed out the window. — Вор вылез 
из окна. (направление)

• He hang the coat over the fire. — Он повесил 
плащ над огнем. (ориентация в пространстве)

Говоря о семантике фразовых глаголов, следу-
ет отметить то, что для них и сходными значени-
ями являются значения перемещения в простран-
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стве и результата действия. Поэтому одной из их 
составляющих являются большей частью именно 
глаголы со значением перемещения в простран-
стве: to get, to put, to fall, to go и многие другие. 
Полисемия фразовых глаголов объясняется семан-
тическим переносом первоначального значения: 
«to pull down» – «опускать», «уничтожать»; «to 
put down» – «опускать», «преуменьшать значе-
ние», «плохо отзываться», «убивать (животное)». 
Послелоги фразовых глаголов чаще всего служат 
для уточнения действия глагола, указывая направ-
ление, например: to come in, to go away, to go out, to 
step aside, to step out, to put away, to put aside, to go 
up, to take off, to turn over и многие другие. После-
лог может также уточнять видовую окраску (значе-
ние результативности):«to sit» – «сидеть» и «to sit 
down» – «садиться», «to burn»– «гореть» и «to burn 
down» – «полностью сгореть, сгореть дотла». Фра-
зовые глаголы являются очень распространенным 
явлением ванглийском языке и активно использу-
ются в разговорной речи. 

Лексико-семантическую структуру фразо-
вых английских глаголов движения come, fly, go, 
run, swim, walk с послелогами up, down, in , out, 
ahead,forth, back away, off, a(round), about можно ха-
рактеризовать, используя понятия категориальной, 
интегральной и дифференциальной сем. Прежде 
чем остановиться на реализации данной структуры 
в контексте, рассмотрим указанные глаголы в пер-
вичном значении, позволяющем достоверно пред-
ставить семантическую структуру и составляющие 
ее компоненты. 

Основные пространственные характеристики 
самостоятельного перемещения субъекта «Направ-
ленность» и «Траектория» находят своё лексиче-
ское выражение в современном английском языке 
в виде фразовых глаголов движения, семантика ко-
торых профилирует наличие или отсутствие опре-
делённого или заданного направления субъекта, 
ориентир или цель, к которому он стремится, а так-
же траекторию, линию, по которой он движется. 
Таким образом, весь массив глаголов движения / 
перемещения можно разбить на определенные лек-
сические группы, объединенные понятием «дви-
жение / перемещение», которые складываются на 
основании общего инвариантного признака (семы) 
«изменение местонахождения в пространстве», 
а также абстрактных категориальных признаков: 

«характер движения», «способ передвижения», 
«среда передвижения», «направленность движе-
ния».

Results
Таким образом, весь массив глаголов движе-

ния / перемещения можно разбить на определен-
ные лексические группы, объединенные понятием 
«движение / перемещение», которые складывают-
ся на основании общего инвариантного признака 
(семы) «изменение местонахождения в простран-
стве», а также абстрактных категориальных при-
знаков: «характер движения», «способ передви-
жения», «среда передвижения», «направленность 
движения».

Согласно частотному анализу употребления 
фразовых глаголов английского языка, выполнен-
ному А.В.Куниным, был выделен ряд наиболее 
употребительных фразовых глаголов.[18]  Самым 
часто используемым фразовым глаголом является 
глагол to pick up. При переводе стоит использовать 
глагол брать в его широком смысле: начиная от 
буквального – брать / поднять что-либо до выбора 
вида общественного транспорта. Также существу-
ют и другие значения – подцепить, познакомиться, 
подхватить, уловить и т.д. Другими популярными 
фразовыми глаголами являются: – go on – частот-
ность употребления этого глагола очень высока. 
Переводится в форме приказа, совета – продол-
жай!; продолжения какого-либо действия; –  get out 
(of) – чаще употребляется с предлогом – уходить, 
уезжать ит.д. Может также звучать в форме совета 
или приказа. 

Фразовых глаголов в английском языке более 
12 тысяч; для уверенного владения устной речью 
достаточно знать несколько сотен, а письменной 
речью – около тысячи. Использование фразовых 
глаголов позволит избежать стандартных выраже-
ний и поможет сделать язык более «живым». Оче-
видно, популярность фразовых глаголов связана с 
легкостью их использования. Так, например, фра-
зовый глагол «to put up» несет множество значе-
ний: поднимать, строить, воздвигать, ставить (пье-
су), показывать, выставлять, возносить (молитву), 
выставлять на продажу, повышать (цены), вклады-
вать (деньги), паковать, организовывать, устраи-
вать и т.д. Таким образом, используя минимальное 
количество исходных элементов, говорящий может 
выразить большое количество понятий.
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ОҚУ МӘТІНДЕРІН ІРІКТЕУ ПРИНЦИПТЕРІ

Түйін. Мақалада оқу мәтіндеріне қойылатын талаптар мен түрлі параметрлері қарастырылады. Тілді үйреті ба-
рысында өзге тілдегі оқу мәтіндерін таңдап, тану арқылы аудиторияда студенттерге ұсынуға дейін оқытушының 
жұмысы көптеген процестерден өтеді. Міне осыған байланысты, мақалада оқу мәтіндеріне қойылатын мазмұндық, 
тақырыптық, формалық талаптар мен әдістемелік, дидактикалық, мәдени, әрі лингвистикалық талаптар мен көр-
сеткіштердің түрлері мен ерекшеліктеріне теориялық тұрғыдан талдау жасалады.     

Резюме. В статье рассмтаривается параметры и требования, предьявляемые к учебным текстам. Препода-
ватель много работает над текстом, прежде чем текст предлагается в студенческой аудитрии. Учебный текст 
должен соответствовать определенным требованиям по содержанию, тематике  и форме, а также методическим, 
дидактическим, культурным,  лингвистическим параметром.  

Summary. Educational   requirements for the given text and different options are considered in this article. During the 
language teaching course the teachers work covers the long process from recognizing and selecting the foreign language 
texts to handing out materials to students. According to this, content and thematic requirements for the text and methodical, 
educational, cultural and linguistic characteristics for the types and peculiarities of the parameters will do theoretical analyses.  

Дәл қазіргі кезеңде еліміздегі білім сапасын 
одан әрі арттыруға бағытталған бірқатар мемлекет-
тік мәні бар құжаттар қабылданып, олардың жүзеге 
асырылуы да қарқынды жүріп жатыр. Жүйелі стра-
тегиялық түрде жоспарланып отырған Қазақстан-
ның көптілді білім беру жүйесі                 «2011-
2020 жылдарға арналған Тілдердің дамуы мен 
жүзеге асуының мемлекеттік бағдарламасы» тіл-
дерді дамыту мен жүзеге асыру, мемлекеттік тіл-
ді қоғам өмірінің барлық салаларында толығымен 
қолданудағы өзекті мәселелерді шешуді реттейтін 
нормативтік құжат болып табылады. Жолдауда тіл 
саясатын елді біріктіруші басты фактор ретінде қа-
расытырып басымдық берген. «Біздің міндетіміз 
– тілді барлық салада белсенді пайдалана отырып 
дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың 
сандаған буынының тәжірибесінен өтіп, біздің де 
үйлесімді үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді 
мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл – өзін қадірлейтін 
әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет» [1], – деп 
көрсетеді. Жолдауда Президентіміз мемлекеттік 
тілдің мәртебесін арттырудың аса қажеттілігін, қа-
зақ тілін кеңінен қолдану бағытындағы кешенді, 
әрі нәтижелі іс-шаралардың сапасы мен санын кө-
бейтуді қадап-қадап айтып өтеді. 

Қазақстан қазақ елінің мемлекеті және қазақ 
тілі мемлекеттік дәрежедегі тіл болғандықтан, 
қазіргі таңда қазақ тілі барлық мектептерде, жоға-
ры оқу орындарында өзге тілді аудиторияларда 
міндетті пән ретінде оқытылып келеді. Қазақ тілі 
пәндерін өзге тілді аудиторияға оқыту барысында 
оқу мәтіндерінің алар орны ерекше. Өйткені бар-
лық сабақ басынан аяғына дейін белгілі бір тақы-
рыпты қамтып, сол тақырып аясында берілетін 
мәтінге арқа сүйейді. Сабақ барысында студент-
термен жүргізілетін барлық жұмыс түрлері мен са-
бақ барысы студенттің мәтінді түсініп, ұнатып ары 
қарай жетілдіріп алып кетіп жұмыс істеуіне негіз-

делетіні белгілі. Міне, сондықтан да «мәтін» фено-
мені тіл сабағының түп негізі болып қала бермек. 

«Мәтін дегеніміз -  танымдық қатынасқа негіз-
делген  мағыналы элементтер жүйесі рет-ретімен 
орналасқан, белгілі бір тақырыптық тұжырымда-
масы бар қарым-қатынас жасаудың құралы» [2; 
71].  

Мәтіннің мазмұндық cапасына  қойылатын та-
лаптар:

- Тынамдық құндылығы. Мәтін мазмұ-
ны білім алушылардың бар білімін толықтырып, 
олардың танымын кеңейтіп, құндылықтарды тани 
білуіне қызмет жасауы тиіс;

- Мәтін мазмұнының білім алушылардың қы-
зығушылығын тудыруы. Бұл тұста білім алушы-
ның жасына, эмоциялық және интеллектуалды 
қабылдау еркешеліктеріне байланысты мәтін 
мазмұнының сай, әрі тиімді болуы керек;

- Мәдени құндылығы. Мәтіннің әлеуметтік-мә-
дени мазмұны білім алушының жасына сай болуы 
қажет [3; 167-168].

Мәтіннің өзге тілді аудиторияға берілетіні ба-
сты нысан болып, жоғарыда аталған оның мазмұн-
дық құндылықтары ескерілген жағдайда да, өзге 
тілдің өкілі үшін қиындықтар болады. Ғалымдар-
дың айтуы бойынша тілдің құрылымы тіл үйре-
нуші үшін басты қиындықтар болып саналады дей 
отырып, мынадай екі факторды атап көрсетеді. 
Олар: лексикалық және грамматикалық. Мәтіннің 
таныс емес лексикалық материал, яғни жаңа мате-
риал болуы тіл үйренушінің мәтінді оқып-түсінуі-
не кедергі болмауы тиіс. Мәтіндегі лексикалық 
құрылым мәтіннің мазмұнына байланысты бола-
ды. Мәтін мазмұны таныстыру, хабар беру, іздеу 
және т.б. тақырыптарын қамтуы мүмкін. Оқып 
отырған студент мәтіннің кейбір сөздерін түсінсе, 
ол сол арқылы лексикалық қиындыққа кездеспей, 
мәтіннің жалпы мағынасын түсініп алады. Ал енді 
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нағыз қиындық грамматикалық жағын қарасты-
рғанда кездеседі. Сондықтан да, мәтінді студенттің 
тілді меңгеру деңгейін, мақсатын ескеріп «оңайдан 
қиынға» принципін ұстанған дұрыс. 

Ғалым И.Л.Бимнің айтуынша жалпы оқытудың 
мазмұны мынадай элементтерді қамтуы тиіс:

- Білім алушыға пайдалы болу керек. Бұл де-
геніміз білім алушының өз елі мен оқып жатқан 
тілінің елі туралы ақпараттар алуы, тіл үйренумен 
қатар әлеуметтену үрдісінің жүргізілуі;

- Білім алушының жеке басынан кешкендерін, 
сезімін, эмоциясын ескеру, сыни ойлауға және өз 
ойын айта алуға үйрету, яғни жеке тұлға ретіндегі 
басқа да қасиеттерін жетілдіру;

- Білім алушының өз бетімен ұмтылысына 
жағдай жасау, мәселелерді, жағдаяттарды шешуді, 
өзіне қажетті ақпаратты іздеуді, басқа құбылыстар-
ды бақылауды үйрету; 

- Білім алушының үздіксіз білім алуы мен 
білімді үздіксіз қажет етуін, өзін-өзі жетілдіруін 
қамтамасыз ету [4, 39] .

И.Л.Бим айтып өткен оқыту мазмұнының эле-
менттері кез келген мамандықта шет тілі ретінде 
оқытылатын тіл сабақтарын да қамти алады. Білім 
мазмұнының пайдалы және қолжетімді болуы 
тілді үйретудің алғашқы кезеңдерінде аса маңыз-
ды. Ал мәтін арқылы берілетін білім мазмұнының 
студенттің қажеттілігіне сай болуы деген талап 
кәсіби-бағдарлы мәтіндерді оқытқанда басты, әрі 
негізгі бағыт болып қалуы тиіс. Оқу мәтіндерін 
іріктеуде көтеріліп отырған тақырыптың  мәні мен 
мазмұнын ашатын, пайдалы мәтіндерді түпнұсқа 
күйінде алып пайдаланған әлдеқайда тиімді.  

Студент мәтінді бір оқығанда жалпы не тура-
лы екенін түсінуі тиіс. Оқу мәтіндеріне қойылатын 
шарттарға оның коммуникативтік, дидактикалық  
және ақпарат берушілік қасиеттері тән болуы тиіс. 
Аталған талаптар орындалған жағдайда мәтінмен 
жұмыс жүргізудің практикалық мүмкіншілігі арта 
түседі [5; 20].   

Мәтінді тілді үйренуші адамның өзге тілді пай-
даланудағы материалдық, әрі практикалық, және 
коммуникативті-танымдық  қызметтерінің өнімі, 
объектісі және құралы деп қарастыруға болады. 
Өйткені белгілі бір тақырыпқа жазылатын мәтін 
бір мәселенің айналасындағы лексикалық қорды 
қамтиды да, грамматикалық  формаларға негізде-
леді. 

Ғалым Т.С.Серова оқу мәтініне тән мынадай 
ерекшеліктерді атайды:

- Байланыстылық (мәтіннің барлық құрылымда-
ры бір-бірімен біріккен, кіріккен өзара үндес бай-
ланыста болуы тиіс);

- Біртұтастылық (мәтіннің құрылымы мен 
мазмұны көтерген тақырыбына сәйкес);

- Аяқталған (белгілі бір тақырып бойынша ай-
тылған ой-пікірдің толық аяқталып, ұсыныстар-
дың келтіріліп, бағаланып, қорытындылануы);

- Прагматикалық құрылымның орын алуы 
(студенттің мәтінді түсініп, бойына сіңіріп алған 
білімін өмірде қолдана білуі);

- Пайдалы ақпарат ұсынуы (берілген ақпарат-
тың жаңалыққа толы, пайдалы болуы) [5; 20].   

Ғалымның атап өткен оқу мәтініне тән ерек-
шеліктері мәтіннің коммуникативтілік маңызына 
бағытталған. Яғни, тілді үйренуші үшін мәтін - ең 
бастысы қарым-қатынас орнатып, тілді түсіну мен 
сөйлесе алуына жағдай жасайтын лексика-грамма-
тикалық күрделі құрылым.                   

Мәтін туралы тағы бір айта кететін жайт мәтін-
нің лингвистикалық, әдістемелік және мәдени өл-
шемдері. Әдістемелік көрсеткіштер мына жайттар-
мен байланысты болады. Олар: 

І. Мәтінді қарым-қатынас құралы ретінде қара-
стыру;

ІІ. Мәтінді тілді үйретудегі дидактикалық-әді-
стемелік ерекшелікке сай қарастыру. 

Мәтінді қарым-қатынас құралы ретінде қара-
стыру студенттің оқу процесін құрылымдық және 
формалық  жағынан ұйымдастыру арқылы  тіл-
ді үйрену деп атап өтуге болады. Сонымен қатар 
мәтіннің бұл өлшемін былай да түсінуге болады:

1. Мәтіннің білім алушыға қатынасы;
2. Мәтіннің білім алушының ойлау, сезу жүй-

есіне әсер етіп, эстетикалық рахат сыйлауы;
3. Мәтіннің өмірдегі кез келген жағдайда тілдік 

қарым-қатынасқа түрткі, негіз бола алуы.
Жоғарыда атап өткен өлшемдер тілдің өзіне 

тән ерекшеліктерін ғана емес, сөйлеу мәдениетін 
де қоса үйретуге жағдай жасайды. Мәтіннен туын-
дайтын ойлар мен идеялар, жүргізілетін жаттығу-
лар жүйесі – барлығы да  тіл қарым-қатынас құра-
лы деген принципке негізделуі тиіс. Осы арқылы 
тілді үйренуші мәтінді талдау барысында белгілі 
бір ситуцияға арналған сөздік қор мен тілдік бір-
ліктерді, сөйлеу мәдениетін есіне сақтап отыра-
ды. Мәтін аталған фунцияларды атқаруы үшін 
оны таңдап, іріктеу барысында мына мәселелерді 
ескерген дұрыс:

• Тіл үйренушінің қабілетін ескеру;
• Оқу мақсатымен байланысы;
• Тіл үйренушілердің тілді меңгеру деңгейін 

ескеру;
• Сөйлеу процесіне негіз бола алатын  мәтінді 

таңдау. 
Жалпы дидактикалық тұрғыдан алғанда әрбір 

мәтін оқу жоспарына сәйкес жасалған жүйелі, са-
бақ беру мүмкіншілігіне сай, көрнекі болуы тиіс. 
Жоғарыда көрсетілген мәселелер мен дидакти-
калық талаптар үйлесіп, үндесіп келіп мәтіннің 
әдістемелік өлшемдерін құрайды. Бұл тұстағы 
мықтап есте ұстайтын мәселе – студенттің мәтін-
де жазылған ақпаратты сөйлегенде қолдана алуы 
және мәдени құндылығының жоғары болуы.  

Мәтінге тән мәдени өлшемдер. Шет тілін 
оқытқанда үйреніп жатқан тілдің иесінің ұлттық 
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мәдениеті туралы мәтіндер де міндетті түрде кез-
деседі. Тілдің ұлт мәдениетін танудың таптырмас  
кілті екенін білеміз. Сондықтан да тіл сабақтарын-
да мәдениетке қатысты мәтіндерді пайдалану мәде-
ниет тақырыбында тілдік қарым-қатынас жасауға, 
өзге елдің мәдениетін түпнұсқада оқып-түсінуге 
және басқа елдің мәдениетін сыйлауға үйретеді. 
Бұл мәселені шешуде мәтіннің мынадай түрлерін 
қолдануға болады а) тұрмыстық тақырыптағы 
мәтін; ә) ғылыми-танымдық;  б) публицистикалық. 

Мәтін түрін таңдауда мынадай мәдени өлшем-
дерді қолдануға болады:

1) Диахронды өлшем. Бұған аңыздар, эссе, 
энциклопедия, журнал материалдарын, жарнама, 
мәзір, өлеңдер және т.б. 

2) Функционалды-стилистикалық. Ғылыми 
және тарихи материалдарды дайын күйінде пайда-
лану. 

Мәдени тақырыпты қозғайтын мәтіндер үшін 
ең басты талап – сол елдің мәдениетіне қатысты 
ақпаратты максимальді қолдану. Мақсат еткен 
ақпаратты беру кезінде функционалды-стили-
стикалық тұрғыдан тіл үйренушіге мәтін арқылы 
алған білімін кейін тілдік қарым-қатынас жасауда 
қолдана алу мүмкіншілігін арттыруға көңіл бөлген 
дұрыс.

Танымал әдіскер-ғалым Т.Әбдікәрімова оқу 
мәтіндері қойылатын төмендегідей талаптарды 
атап көрсетеді. Олар: 

1. Мәтіннің белгілі бір қарым-қатынас шеңбері-

не қатысын алдын-ала болжайтын функционал-
дығы;

2. Мәтіннің потенциалдық корреляциясын біл-
діретін нақты қарым-қатынас жағдайының оқу 
процесінде қалыптасатын жағдаяттылығы;

3. Бағдарламаның мазмұнды бағыты арқылы 
мәтінді ашатын тақырыпқа байланыстылығы;

4. Әр түрлі функционалдық стильдегі жеке 
мәтіндердің қажеттілігінен тұратын жанрлық-сти-
листикалық түрлендіру. 

5. Шынайы коммуникациялық жағдайда қыз-
мет ететін түпнұсқа мәтіндердің қолдану қажетті-
гін білдіретін тілдің қазіргі жағдайын бейнелеу [6; 
64].     

Қорыта келе  айтатынымыз, оқу мәтіні тіл са-
бақтарының орталығы және компосы. Себебі са-
бақ үстіндегі тіл мен әдістеме құзіреттілігі мәтінге 
байланысты. Жоғарыдағы ғалымдардың мәтінді 
іріктеу жайлы пікірлері негізге алына отырып бі-
раз мәселелер қарастырылды. Мәтін іріктеу мәсе-
лесі лингвистикалық, әдістемелік, стилистика-
лық, функционалдық, мәдени, коммуникациялық, 
ұлттық және тарихи тұрғыдан қарастырылатын 
өлшемдер мен бірліктерді қамтиды. Мәтін іріктеу 
үлкен дайындық пен жауапкершілікті қажет етеді. 
Өйткені, өзге тілді үйретуде білім алушыны жа-
лықтырмай, талаптандырып, тартып, сол тілде қы-
сылмай қарым-қатынас жасаудағы мүмкіншілігін 
арттыруға жағдай жасау оқу мәтінінің сапасымен 
тікелей байланысты.  
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ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯ БІРЛІКТЕРІ

Түйін. Мақалада автор сөйлеу коммуникациясының бірлігі – сөйлеу актілері туралы лингвист-ғалымдардың тео-
риялық ережелеріне сүйене отырып, сөйлеу актілерінің ерекшеліктері мен құрылымына прагматикалық түсініктеме 
береді.

Резюме. В статье автор, опираясь на теоретические правила ученых-лингвистов, говорит об единице речевой 
коммуникации – речевых актах, дает прагматическое пояснение особенностям и структуре речевых актов.

Summary. In article the author, leaning against theoretical rules of scientists-linguists, speaks about unit of speech 
communications – speech certificates, gives the pragmatical explanatory to features and structure of speech certificates.

Түйін сөздер: Конституация, дискурс, коммуникатив,функционалды,  тілдің қатысымдық, фразеологиялық бірлік, 
коммуникативтік бірлік, жүйе репродуктивтік, продуктивтік,құзіреттілік, компонент.

Қазіргі тіл білімінде әлеуметтік лингвистика 
(тіл мен қоғам ара-қатынасын зерттейтін сала), 
психолингвистика (индивидтің тұлғалық мі-
нез-құлқы мен ұғымды қабылдау, оны санада өң-
деу қасиеттерінің тілде көрініс табуы), лингвомә-
дениеттану (тіл мен мәдениеттің өзара қатынасы 
негізінде ұлт мәдениетінің тілде сақталуы, тілде 
көрініс табуы, сол тіл арқылы ұлтты, оның мәде-
ниетін таныта білу ерекшеліктері), этнолингви-
стика (тілдегі ұлттық бірліктердің мазмұны мен 
мәнін ұлттың тарихынан, халықтың рухани мә-
дениетінен, халықтың менталитетінен, халықтың 
шығармашылығынан іздеу) салалары тілді антро-
пологиялық бағытта қарастыруда.Тілді антропо-
центристік тұрғыдан зерттеуге негіз болатын бұл 
салалардың барлығы түптеп келгенде, мынадай 
мәселелерді шешуді көздейді: адамның тілге қалай 
ықпал жасайтынын анықтау және тілдің адам сана-
сына, ойлауына, мәдениетіне қалай әсер ететінін, 
қандай қызмет ететінін анықтау.Тілді зерттеудің 
антропоцентристік бағыты тіл біліміндегі адамның 
тілдік факторы мәселесін, тілдің адамға қызмет ету 
мәселесі, тіл арқылы адамның табиғаты мәселесін 
ашумен тікелей байланысты. 

Сөйлеу прагматикасының кешенді сипаты – 
әрекет және әрекеттің нәтижесі, қоғамдық қаты-
настардың өсуі, адам әдебінің тұтастай формасы 
ретінде түсіндірілетін вербалды коммуникация-
ның әр алуан аспектілерінің өзара байланысы мен 
өзара негізділігінен байқалады. Мәдениеттің та-
рихи даму кезеңіндегі қандай да бір сөйлеммен 
жүзеге асқан сөйлеу актісінің түріне талдау жасау 
осы кезеңнің және социумның, оның әлеуметтік 
және психолингвистикалық аспектілерін, негізі-
нен, нақты этностың – сол  кезеңде қабылданған 
әлеуметтік-мәдени қоғамдастықтың сөйлеу стилі, 
ойлау/танымының басым болған түрі, тілдік тұлға-
ның және т.б. тиісті даму деңгейін қарастыратын 
көп аспектілі кешенді үдерісі болып табылады. 
Сөйлеу қызметінің этномәдени және лингвоәлеу-
меттік шарттарынан шыққандығын түсіндіретін 
вербалды коммуникацияны талдаудың кешенді 
тәсілі қазіргі ғылымдағы прагмалингвистика тео-

риясын зерттеудің редукционистік тәсілін игеруге 
көмектеседі. Сөйлеу әрекетінің өту шартын бел-
гілейтін уәж, мақсат, шарттар саны сөйлеу ком-
муникациясы үрдісінің қоғамдық табиғатын екі 
аспектіде нақтылайды, ол қоғамда өтіп қана қой-
майды, сонымен  бірге адамдардың  әлеуметтік 
өзара қатынастарын ұйымдастырудың әлеуметтік 
мәні зор міндеттерін де шешеді. 

Сөйлеу актісі кім-/ кімге-/ нені-/ қандай тілдік 
бірліктерді қолдана отырып-/ неге (не үшін)-/ қан-
дай жағдайда-/ қандай әсермен айту  факторларын 
есепке алады. Коммуникацияға қатысушыларға 
(олардың мақсаттары, коммуникативтік рольдері, 
жеке мінез-құлқы, тұлғааралық қарым-қатынасы, 
дүниетанымы, эрудициясы), әңгіменің тақырыбы 
мен мақсатына, сөйлеу жағдаятына, бөгде адамдар-
дың (ресми, ресми емес) қатысымына, байланыс 
мүмкіндігіне, кедергілерге және тағы басқаларға 
байланысты компоненттердің өзара қарым-қаты-
насы – сөйлесімнің қалыптасуы мен тыңдаушы-
ның оны қабылдауына әсер етеді [1,68].

Сөйлеу прагматикасына талдау жүргізу сөйлеу 
коммуникациясының әрекеттік-бағыттық жүй-
есінің диалектикалық өзгеріп отыратын, көлемді 
(дискретті, фрагменттік) процесс ретінде түсінуге 
негізделген. Жүйе теориясының негізгі идеясына 
сәйкес, кешенді, тұтас әртүрлі өзара байланыстар-
мен біріктірілген және белгілі бір шекаралармен 
шектелген, жекеленген көптеген элементтерден 
тұрады.Тіл білімінде тілді жүйе деп қарастырған 
түсінік қалыптасқан. Кез-келген жүйе бір өлшемді 
емес, ол көптеген компоненттердің қосылған нәти-
жесін, жалпылықты алға қояды. Сөйлеу (сөйлеу 
әрекеті) жүйесі үшін оның компоненттері: 

(1) сөйлеу әрекетінің бірліктері – ақырғы эле-
менттер (сөйлеу актілері);

 (2) элементтердің өзара байланысы (сөйлеу ак-
тілерінің құрылу тәртібі, олардың сәйкестігі және 
т.б.); 

(3) тұтастық ретіндегі элементтердің қызметі 
(жүйелі мәтін, дискурс жасаудағы сөйлеу ак-
тілерінің рөлі); 

(4) шекаралары (жай және күрделі сөйлеу ак-
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тілерінің бөліну критерийлері, сөйлеу актілерінің 
типологиясы); 

(5) жүйе бөлімшелері (арнайы сөйлеу актілері 
типтерінің саны мен түрі); 

(6) айналасы (конситуация, басқа сөйлеу ак-
тілерімен өзара әрекеті, дискурстағы жағдайы т.с.с). 
Жүйе компоненттерінің кешенді өзара әрекеттері 
ғана оның белгілі бір жағдайын,тепе-теңдігін не-
месе тұрақсыздығын анықтайды.Сөйлеу прагма-
тикасының өзгерістерін зерттеу оның қоғамдық 
тұрмысындағы  күрделі ұйымдастырылуын және  
диалектілік  қарама-қайшы  әрекеттер  жүйесі 
ретінде түсінген дұрыс болады [2]. Мұндай тәсіл 
сөйлеу саласының деңгейінен шықпай-ақ, сөйлеу 
жүйесінің мәліметтерін оның функционалдық және 
ұйымдасқан екі аспектісі бойынша: дербес жүйеге 
қатысты және сөйлеу коммуникациясының тұтас 
құбылысына жататын көптеген жүйе элементтері 
ретінде нәтижелі түсінік беріп, интерпретация жа-
сауға, алынған  нәтижелерді кешенді қарастыруға 
мүмкіндік береді. Сондықтан да сөйлеу процесі тіл 
жүйесімен ғана емес, сонымен бірге адамдардың 
тұтастай әлеуметтік өзара әрекеттер жүйесімен 
де байланысты айқындалады. Сөйлеу коммуника-
циясын динамикалық талдаудың таңдалған, жүй-
елік-әрекеттік тәсілі біздің талдау барысымыздың 
бірлігін анықтайды. 

Коммуникативтік актілердің жасалу сипатына 
қарай  ауызша- жазбаша, жазбаша сөйлеу және 
әмбебаптық сөйлеу актілері  болып бөлінеді [3,48-
52]. Сөйлеу актілерінің (бұдан былай СА) берілу 
түрлерін зерттеу проблемасы қазіргі лингвистика-
лық ғылымдағы прагмалингвистиканың, коммуни-
кативтік лингвистиканың және психолингвитика-
ның назарында болып отыр. Драмалық шығарма 
авторының қолданатын, шынайы коммуникация 
процесіндегі СА-ін зерттеу прагматикаға («серік-
тесінің  белгілі бір ойын, сезімін, әдебін ояту мақ-
сатында тиімді ықпал ету үшін  тілдік құралдарды 
ойластырып, мақсаттық бағыттап таңдап алумен 
байланысты сөйлеу әрекетінің аспектісіне жүгіну-
ге мәжбүр етеді, өйткені СА-нің қызметтік қасиет-
терін ондағы адам факторын – сезімін, тілегін, сөй-
леушілердің өзара қатынастарын ескерусіз зерттеу 
мүмкін емес. Прагматиканың негізгі назарында 
– сөйлеу субьектісі мен обьектісі, сөйлеу жағдая-
тының қатысушылары арасындағы өзара қатына-
стары және осы жағдаяттың жағдайына  байланы-
сты мәселелер шеңбері жатады. «Сөйлеу актісі мен 
контекстің өзара әрекеті прагматикалық зерттеудің  
негізгі өзегін құрайды, ал осы өзара әрекеттердің 
ережелерін қалыптастыру– оның негізгі міндетін 
құрайды» [4,7].

Прагмалингвистиканың әртүлі қалыптасу ке-
зеңдерінде сөйлеу актісін түсіндірудің  алуан түлері  
қолданылып келді. Мысалы, И.П.Сусов сөйлеу 
актісін қатынастың бірлігі ретінде  емес, сөйлеу 
актісінде адам  қатынасының екі жақты табиға-

ты берілмейді деген оймен, хабарламаның бірлігі  
ретінде, яғни ақпарат берудің  бірлігі ретінде қара-
стыруды ұсынады[5,5-6]. Коммуникативтік актінің 
«негізінде хабарлама жатқан, жіберуші мен қабыл-
даушының өзара әрекет ету актісі» деп анықтаған 
О.Г.Почепцовтың ұстанымы алдыңғы айтылған 
пікірге жақындау болып келеді.Коммуникативтік 
актіде екі коммуникант бірдей, ал иллокутивтік ак-
тіде тек бір коммуниканттардың қатысатындығын 
ескерген ғалым, коммуникативтік актіні жүзеге 
асыра отырып, біз сонымен иллокутивтік актіні 
де жүзеге асырамыз, бірақ  әрбір коммуникативтік  
акт иллокутивтік  сияқты  жүзеге аспайды деген 
қорытындыға келеді[6,5-6]. 

Қазіргі кездегі ғылымда сөйлеу актісін, осы 
құбылысты «адресант интенциясын бейнелеудің 
коммуникативтік актісі ғана емес, ең алдымен, 
сөйлеудің тұлғаралық  қатынасының актісі, инте-
ракционалдық актісі ретінде» толық сипаттауға  
мүмкіндік беретін  дәл осындай тәсілдер жедел да-
муда» [7,51]. 

Сөйлеу әрекетін сөйлесіммен салыстырудың 
көп жағдайларында сөйлесімнің бірнеше сөйлеу 
актілерінен тұратындығы байқалады. Сөйлеу ак-
тісі сөйлем-сөйлесім көлеміне қарағанда көп те 
аз да болады.Осы мәселені сөйлеудің күрделі бір-
лігін егжей-тегжейлі талдаған В.И.Карабанның 
зерттеу жұмысына байқаймыз, негізінен, онда 
күрделі сөйлеу  актілерінің – кешенді, компози-
циялық, құрама (күрделі СА бірнеше жай СА-нен  
тұратын үш түрі анықталған. Құрама СА-ің мы-
салы ретінде құрамындағы  бір СА-нің екіншісін 
жүзеге асыруға ықпал еткен, бір күрделі сөйлем-
мен жасалған, бірнеше сөйлеу актілерінің тіркесі 
айтылады.В.И.Карабанның еңбегіндегі мысалда 
берілген сөйлемнің компоненттері «бірінші бөлі-
гінің перлокутивтік мақсатын жүзеге асыру екінші 
компонентінің перлокутивтік мақсатының  жүзе-
ге асырылуына арнайы мүмкіндік жасайтындай» 
байланысқан  [7,79-80]. Осындай бірінші компонет 
ретінде кешірім сұрау, амандасу, қарату сияқты 
т.б. назар аударудың құралдары қызмет етеді. Күр-
делі сөйлеу актілерінің түрлерін бөліп алу әдісте-
месін қолдануда күрделі болғанымен, олар, сөзсіз, 
прагмалингвистика саласын  зерттеушілер үшін 
маңызы зор, барлық айтылған сөйлеу актілері мен 
сөйлем-сөйлесім шекараларының сәйкес келмеу 
ережелері негізге алады. 

Шынайы коммуникация ерекшелігін зерттеу 
үшін қатынастың нормативтік бірлігін анықтап 
алу қажет. Лингвистика көп уақыттан бері сөйлеу 
қатынасының ең кіші бірлігін іздеуде және праг-
малингвистикалық мәселені қозғайтын лингви-
стикалық  әдебиеттерде  араларында  байланыс 
бар «сөйлем», «сөйлесім», «сөйлеу актісі» деген 
үш терминді кездестіруге болады. Мысалы, М.М. 
Бахтин бойынша, сөйлеу қатынасының нақты бір-
лігі ретінде сөйлесім алынған: «сөйлеу әрқашан да 
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белгілі бір сөйлеу актісіне жататын сөйлесімнің  
формасына  құйылған бірлігі және бұл формасыз 
ол өмір сүре алмайды» [8,440], – деген болатын. 

Сөйлеу актісінің құрама бөліктері – сөз тірке-
стері мен  сөйлемдер адамның сөйлеу тілінде нақты 
лексикалық толықтырылады да нақты ақпаратты 
тасушыға айналады.«Сөйлеу актісі  – «дискурстың 
қарқынды даму тұрғысынан күрделі макроактіге 
ұқсас мақсаттары бойынша иерархиялық функци-
оналдық біріктірілген актілердің бірізділігі» деп 
түсінілетін коммуникативтік қадамның жартысын 
көрсетеді»[9,182]. Сөйлеу актісінің негізінде сөй-
леушінің ниеті оларды орындау үшін белгілі бір 
қадамдар жасалынатын интенциясы жатыр. Ин-
тенция манифестелінген (тура) және латентті (жа-
сырын, астарлы) болып келеді. 

Сөйлеу коммуникациясы деңгейінде олар әр 
алуан лингвомәдени қоғамдастықтың әртүрлі ке-
зеңдерінде жүзеге асырылатын  арнайы белгілерді 
қосып алатын сөйлеу актілерінің ең жалпыланған 
типінің тұрақты жинағын қамтамасыз етеді. Со-
нымен қатар сөйлеу коммуникациясының тұрақты 
элементтерінің саны тарихи даму кезіндегі homo 
loquens-тің өмір сүруіне мүмкіндік береді. Осылай-
ша, мақаламызда қоғам мен уақыт өлшемдерінде 
өзгеріп отыратын әрекет жүйесі ретіндегі,үздіксіз 
процесс деп түсінілетін, сөйлеу коммуникациясын  
талдаудың  прагматикалық кешенді тәсілі жүзеге 
асады, ол осы жүйенің тұрақты және өзгермелі си-
паттамасының бірлігіндегі  лингвистикалық (тіл-
дік, сөйлеу), әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік және 
психологиялық элементтерді ескеруді талап етеді.
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ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ АБЫЛАЙ ХАН БЕЙНЕСІ 

Түйін.  Бұқар Жыраудың Абылай хан және оның жауынгер серіктеріне арналған өлеңдері, толғаулары алуан 
жанрларымен ерекшеленіп қазақ әдебиетінде алатын орны зор.

Резюме. Стихи Бухар Жырау, посвященные Абылай хану и его воинам, отличаются разнообразием  жанров  и  
занимает особое значение в казахской литературе.

Summary. Verses Buhar Zhyrau dedicated to Abylai Khan and his warriors are diverse genres and has a special 
significance in the Kazakh literature.

Бұқар жыраудың есімі халық жадында Абылай 
ханмен қатар сақталуы саналы ғұмырын ханның 
ақылшы-кеңесшісі, биі ретінде өткізуінен. Бүгінгі 
күнге жеткен толғауларының дені Абылай ханға 
арналған. Көп шығармаларының бел ортасында 
Абылай бейнесі тұрады. Мұнда әсірелеу мүлде аз, 
болған оқиғалар тарихи өлең шартына сай мейлін-
ше нақтылы тізіліп, нанымды баяндалады. Заман-
ның да, қаһарманның да басындағы қайшылықтар 
аттап өтілмей, шындықтың шырайы барынша то-
лық, жан-жақты көрінетіні жырау туындыларының 
өзіне хас өрнегі болып табылады. Бірақ, жыраулар-
дың шығармалары арқылы Абылай хан тарихын 
жазу мүмкін еместігін төмендегідей дәлелмен 
түсіндіруді жөн санап отырмын: Жыраулардың 
шығармашылығы бізге ауызша жеткендіктен оны 
айтушы халық әр дәуірге, кезеңге сай түрлі қоспа-
лар қосып, түрлендіріп отырады. Ауызекі шығар-
маға тән поэтика орын алып, шындықты жеткізу-
дің, ұйқас пен үйлесімді табудың, көркемдік тәсіл 
мен шешімдерді жеткізудің қалыптасқан, қайта-
ланбалы үлгілері орын алады. Мұндай көркемдік 
үлгілердің кемшілігін жазба ақындықтың көрнекті 
өкілдері ертеден –ақ аңғарған еді. Мысалы, Бұқар 
жырау туындыларында ауызша тарайтын шығар-
маларға  тән ортақ белгілердің орын алғанын жеке 
ақындық (индивидтік) шығармашылықтың класси-
гі Абай ақын ХIХ ғасырда байқаған болатын. 

Оның:      
 Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау, 
 Өлеңі бірі –жамау, бірі –құрау.  
 Әттең, дүние –ай, сөз таныр  кісі болса, 
 Кемшілігі әр жерде көрініп  тұр –ау  -

деп бүгінгі күннен бір ғасырдан астам уақыт 
бұрын сын айтуы–біздерді ойландыруы тиіс. Иә, 
Абылай хан тарихын жазу мүмкін емес, әйткен-
мен Бұқар жыраудың Абылай ханға және оның 
жауынгер серіктеріне арналған алуан жанрдағы 
көркем мұраның ішінде өлеңдердің, толғаулардың 
мәні ерекше. Бұл ретте ең алдымен қазақтың ұлы 
жырауы Бұқардың өлең, толғауларына тоқталуы-
мыз шарт. Көптеген ақындар, жыршылар, туды-
рып, кейіннен елдің ортақ мүлкіне айналып кеткен 
шығармалар қатарында Бұқар жырау сөздерінің 
орны бөлек. Мұның себебі, жырау өлеңдерінің та-
маша тарихи құжаттық мәніне байланысты. Абы-

лай ханның ақылгөй кеңесшісі, қазақ халқының 
азаттық күресінің сыры мен қырын жақсы білетін, 
ел бірлігінің жаршысы Бұқар жыраудың ойлары 
мен тұжырымдары « біреуден естіген» әңгіме емес, 
нақтылы оқиғалардың тікелей әсерінен туған. 
Абылай ханға арнаған өлеңдерінде жырау бірде 
оны көтереді, бірде жерге тығып жіберердей жер–
жебіріне жетеді. Бұл өлеңдерінің ішінде бөлек-
бөлек үзінділер көп кездеседі. Мазмұнынан соң 
үзінділер тұтас өлең сияқты. Мысалға «Ал, тілімді 
алмасаң», «Әй, Абылай сен он бір жасыңда» деген 
өлеңдерін алайық.         

« Ал, тілімді алмасаң,
Ей, Абылай, Абылай!
Сені мен көргенде,   
Тұрымтайдай ұл едің,     
Түркістанда жүр едің,
Әбілмәмбет патшаға 
Қызметші болып тұр едің,    
Сен  қай жерде жүріп жетіктің,
Үйсін Төле билердің   
Түйесін баққан құл едің…» - десе,
« Әй, Абылай, сен он бір жасыңда,
Әншейін-ақ ұл едің.
Он  бес жасқа келгенде,
Арқада Әбілмәмбет төренің  
Түйесін баққан құл едің…
Абылай атын жоқ еді,
Сабалақ атпен жүр едің…-деген ой тағы қайта-

ланады.
«Әдебиет майданы» журналындағы нұсқада 

хан Абылайдың Бұқар жырауды жанына қалай ерт-
кені туралы аңыз жарияланған. Жыраудың бір ісі-
не қатты ренжіген хан уәзірін жіберіп шақыртады. 
Сонда жыраудың айтқаны:

Хан жарлығы қатты болды,
Шыбын жаннан тәтті болды. 
Шақырған соң келдім ханым,  
Жарлығыңды қайтармай.   
Жіберген уәзіріңізге,
Екі жауап айта алмай. 
Кел десең келдім, кет  десең кеттім,                                                                       
Кет дегендей мені сөйлетпей  не еттім?! -
Бір ауыз сөз сұрамай,   
Басыңды кесемін деп,
Мені шошытып түбіме жеттің!–
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деп Абылай ханның тақ жолындағы қажырлы 
өмірін айтыпты. Сонда Абылай: «Мынаған бір 
үйір қысырақ айдап әкеп бер»,  - дейді. 

Сонда Бұқар:  
Маған, хан Абылай, 
Жақсы бір ат берсін,  
Екі жылғы майы бар ат берсін. 
Қысырақ бердім деп, 
Көңіліңізге алатын болсаңыз, 
Астымдағы көкшолаққа қуат берсін.
Жерім қара от болушы еді, 
Қартаң болып жүрмесін.
Шылбырым ескі болушы  еді, 
Тарпаң болып жүрмесін 
Қылаңдығы базардың шаңқан бөзіндей болсын,
Сұлулығы Абылай ханның өзіндей болсын,
Жүрісі Бұқар жыраудың сөзіндей болсын-
депті. Абылай ыраңда жүрген қара көз, қара 

ауыз қояндай боз атын алдырып мінгізіп, өзінің қа-
сында жүретін жырауы еткен екен. [1, 14[ 

Ер жетіп, алды-артын ойлайтын жастан-ақ 
ел аузында айтулы билердің қатарынан табылып 
жүрді. Бірақ, хан–сұлтандардың билікті арынан 
жоғары қоятын өзара таластарынан хандықтың әл-
сірер тұсын байқаған көрші халықтар күш жинады. 
Ақырында, басқан елдің көзінен жас орнына қан 
ағып «Елім-айлап» зарлаған «Ақтабан шұбырын-
ды, алқакөл сұламаның» нәубеті келді.  

Осы тұста қолбастаған ұйымдастырушы - қол-
басшы Абылай ханның ерлігі аңызға айналды. 
Ақылы кемел, дана Бұқар жырау да бір жұды-
рықтай бүгілгеннің жеңілмес күш екенін жырымен 
халқына түсіндірді. Өзі сенген Абылайдың хан 
тұғырына көтерілгеннен кейін де әділетті хан бо-
луынан халықтың бүгінгі ғана емес, ертеңі де бел-
гілі екенін аңғарды. Сөйтіп, халық жоқтаушысы 
болған ол халқына имандылықты діннен, жарқын 
болашақты - Отанынан, тыныштықты-ақылды бас-
шыдан іздеу керектігін үндеді.  

Ел бастау қиын емес, 
Қонатын жерден көл табылады. 
Қол бастау қиын емес, 
Шабатын жерден ел табылады
Шаршы топта сөз бастаудан   
Қиынды көргем  жоқ…   
деген дана қария осы «қиын жолдың» қиын-

дығынан тайсалмай, елі үшін бәріне дайын батыр 
ұлдардың көшбасшысы болып саналып қала бер-
мек. 

Бірде науқастанып жатып қалған Абылайдың 
көңілін сұрай келген Бұқар жырау былай деген 
екен:

Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, ханым-ай, 
Қайырусыз жылқы бақтырған, ханым-ай.
Қалыңсыз қатын құштырған, ханым-ай, 
Үш жүзден үш кісіні құрбан етсем,   

  Сонда қалар ма екен қайран жаның-ай -              
деп және сөйлемек болғанда, хан: «Менің 

халқыма осыдан басқа пайда келтіргем жоқ, енді 
сөйлесең, сен жалғаншы боларсың, менің көкіре-
гім өсер», -деп тоқтатыпты. 

Ал, Абылай ханның бейнесін одан өсіре түсетін 
мына толғауы ерекше толғаныспен жырланған:

Жиырма беске келгенде,
Бақыт берді басыңа.  
Тақыт берді астыңа.  
Отыз жасқа келгенде, 
Дүниедей кең едің, 
Отыз бес жасқа келгенде, 
Қара судың бетінде,  
Сығылып аққан сең едің. 
Қырық жасқа келгенде, 
Алтынды тонның жеңі едің. 
Қырық беске келгенде,
Жақсы –жаман демедің.
Елу жасқа келгенде, 
Үш жүздің баласының
Атының басын бір кезеңге тіредің. [2, 138–139]

Жыраудың майын тамыза мақтауын жеткізуі Абы-
лай ханның азаттық-күресті шеберлікпен ұйымда-
стыра білгендігіне алғысы. Екі империя-Қытай 
мен Ресейге қарым–қатынасты ерекше әптілікпен 
жүргізіп, жоңғарлардың әлсіреуіне күш аямаған 
қайраткерлік әрекеттерінің дәлелі –қазақ халқы-
ның ұлт ретінде сақталып қалуы еді. Бұған жетуде 
Бұқар жырау да аз еңбек сіңірмеді. Хан мен халық 
арасындағы түсіністіктің орнауына данагөй қарт-
тың әрекеті зор. «Садыр, қайда барасың» толға-
уында аумалы-төкпелі заманда бөліне көшіп, елдің 
ішін іріткі салған бір руды Абылай алдында бітісу-
ге шақырады:  

Мен арғын деген арыспын, 
Азуы кере қарыспын.  
Сен бұзау терісі шөншіксің, 
Мен өгіз терісі талыспын. 
Абылай алдында сен бітсең, 
Құдандалы таныспын. 
Егер Абылай алдында бітпесең,
Атасын білмес алыспын, -деп, толғауын 

аяқтайды. 
Ш.Уәлихановтың «XVIII ғасырдағы батырлар 

туралы тарихи әңгімелер» атты еңбегінде жырау-
дың көрегендігі сөз етіледі. Абылай ханның тапсы-
рмасымен алдын барлап, болжау үшін екі бөлініп 
кеткен Қарабұжыр Қанжығалы Жанатай мен Қан-
жығалы Бөгенбай батырлардың уақытында орал-
май  кешіккенінен қауіптенген хан  Бұқардан  жі-
гіттердің оралмау себебін сұрапты. Сонда жырау 
«Жанатай Талқын арқылы барады, ал Бөгенбай 
Құлжан батыр секілді қиыннан жол тауып өтеді. 
Ал енді Хан Баба болса  көп ұзамай келер. Жана-
тай бұзып–жарып өтіп, ұлысын олжалайды. Жана-
тай әкелген аққұба қызды Абылай сұлтан алады», 
- депті.

Жорыққа аттанарда Бұқар жырауды хан шақы-
рып, жолының болу болмауын сұрайды екен. Жы-
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рау сол кезде ханның киелі ақ бурасының шөккен 
жағына қарап, олжалы қайтатынын айтады екен. 
Егер жолы оңғарылмайтынын айтса, хан жорығын 
тоқтатады  екен.

Бұқардың сәуегейлігін дәріптейтін аңыздың 
бірі Абылай ханның түсін  жоруымен байланы-
сты айтылады. Самарқанды жаулағалы жатқанда, 
Бұқардан  алдын не  күтіп  тұрғанын  сұрапты. Жы-
раудың  «Екеуміз де қарап жатпалық» деген  жауа-
бының  ертеңінде  бір-біріне түсінде не көріскенін 
сұрапты. Бұқар  жырау ештеңе  көрмедім депті. 
Хан сонда көрген түсін былай  баяндап: «Түсімде 
бір жолбарыс шатырымның алдына шөгіп, мойнын  
салып жатып алды. Не болды екен деп қарасам, 
жолбарысым аю болды. Бұл  қалай деп қарап едім 
аю ит–құсқа айналды, одан кейін түлкі, түлкіден 
қарсақ па, қоян ба болды. Оянсам, түсім екен. Бұл 
не болды?» - депті. Бұқар: «Шатырыңның алдына 
келіп шөккен жолбарыс өзіңсің, жатып алғаның, 
енді  көтеріле алмассың. Жеткен жерің осы. Еліңе 
қайт, күшің барда! - деп, сөзін  жалғап «Аю болға-
ны–бұдан кейінгі заман аюша алысып өте тұғын 
заман  болады. Ит – құс боллғаны – ит-құсша 
жұлысып  өтетұғын заман  болады. Түлкі болғаны–
түлкіше бұлаңдап жүріп күнелтетұғын заман бола-
ды. Қоян  болғаны–қоянша қорғалып жан сақтай-
тын заман болады» - депті. [ 3, 3]    

Енді бірде  сырқаттанып  жатқан  Абылай  
Бұқар жыраудан «Менің үрім–бұтағымнан билікті  
кім алады? Балаларыма  қандай  баға  бересі?» деп  
сұрапты. Жырау: 

Хандығыңды  тұңғышың  алар,
Ел  ақылын  Шыңғысың  алар
Тұңғышың  алғыш  болар,   
Көрінгенге  көз  салғыш  болар.
Кім  айтқанға  нанғыш  болар, 
Ақырын  соның  бір  Алла  ғана  білер,
- деп  жауап  берген  екен. 
Бір қызығы, Бұқар жыраудың болжағанының 

бәрі дерліктей айна-қатесіз орындалыпты дейді. 

Аруақ қонған ұлдың «көмекей әулие» атануы әри-
не тегін емес. [4, 170]

«Ал, айтамын, айтамын» толғауында Абылай 
мінген жүйрік  сәйгүліктің түр–тұлға, сын–сипа-
тымен қатар, иесі де биік тұрғыда  сипатталады. 
«Күпшек санды күреңді» толғауы Ш.Уәлихано-
втың  шығармалар жинағында «Бұқар жыраудың 
Абылай өліміне арнап шығарған  өлеңі» деген 
түсінікпен жарияланса, Г.Н.Потаниннің «Казах-
ский фольклор в  собрании Г.Н.Потанина» деген 
жинағында «Абылай ханның мүлкін  мақтағаны» 
деген атпен басылды. 

Екі  нұсқа  да:                                        
Күпшек  санды  күреңді   
Тәбияға  жаратқан. 
Қырық  сан  қара  қалмақты    

Жарлығына  қаратқан. 
Айбалтасын алтынменен булатқан,
деп бірдей басталып, шумақтарында өзгеріске 

ұшырайды. Бірінші нұсқада  Абылайдың ерлігін 
айрықша көрсету үшін бірнеше қатар қосылады. 
Одан  кейін екі нұсқаның ханның дүние–мүлкін 
мапаздап мақтауын жеткізетін  сипаттауынан кейін 
кезек ханның жеке басына келеді. Жырау Абылай-
дың  бойына жақсы қасиеттерді телуден сараңдық 
көрсетпейді.  

«Ғаділдігін Наушаруан Ғаділге жеткерген,
Жомарттығын Хатымтай Жомарттан өткерген. 
Күнде меһман күзетіп, 
Кесекілеп ет берген,  
Имандының ісіне қарап бет берген, 
Бір құдайдың дидарын 
Сен көрмесең кім көрер. 
Табандасқан дұшпанға                
Күнінде қылыш шауып өткерген», -                                           
деп сипаттайды. [5, 88]                       
Абылай ханның үш жүздің басын біріктіруде 

қайраткерлік, мемлекеттік саясаткер ретіндегі бей-
несі жырау толғауларында ашылады. Замана пер-
зентінің шығармаларынан тарих қойнауындағы 
оқиғалардың үнін естиміз.
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КӨНЕ ТҮБІР ЭТИМОЛОГИЯСЫНЫҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛУЫ 

Түйін. Түбір және қосымша  - жаңа сөз жасауға қатысатын негізгі элементтер. Тілімізде түбір мәселесі түрлі 
аспектіде қаралып жүргенімен, дәл сөз жасаушы негізгі элементтердің бірі ретінде толық зерттелді деуге келмейді.       
Біз өз зерттеуімізде тілдің қазіргі қалпы тұрғысынан алғанда, өз алдына дербестігі жоқ, тек сөз құрамында қолда-
нылатын көне (өлі) түбірлердің  кейбір тілдік мәселелері және тарихи сөзжасамға қатысы туралы түркітанушы 
ғалымдардың пікірлерін саралауға тырысамыз. 

Тірек сөздер: түбір, өлі түбірлер, сіңіскен түбірлер, жылысу құбылысы, аффикстік морфема, фонетикалық сөз-
жасам тәсілі, лексикалық мағына, лексикалық единица туынды сөздер. 

Резюме. Корень и окончание являются основными элементами в словообразовании. В тюркологии имеются труды, 
в которых исследуются формы слов современного языка, не имеющие личного значения и   использующиеся только в 
составе слов, но которые можно понимать как корень в историческом аспекте. Некоторые из этих мертвых корней 
используются в некоторых тюркских языках. Мы в своем исследовании анализируем взгляды тюркологов по некото-
рым языковым проблемам корня, которые относятся к историческому словообразованию.   

Опорные слова: корень, мертвые корни, морфема, метод фонетического словообразования, лексическое значение, 
лексическая единица, производные слова. 

Summary. Abstract: The root and the ending are the main elements in the word formation. The root problem in the language 
considered from various aspects, but little studied as the main word-formative element. In Turkic studies there are works in 
which study words form of the modern language, do not have personal meaning and used only in the words structure, but which 
can be understood as the root of the historical aspect. Some of these dead roots are used in some Turkic languages. In our study, 
we analyze turkologists views on some linguistic problems of the roots, which relate to the historical word formation. 

Key words: root, dead roots, morpheme, phonetic method of word formation, lexical meaning, lexical unit, derived words.

Кіріспе.Ұлтымызды рухтандырып, оның 
ішкі-сыртқы келбетін көрсететін негізгі сипат, 
ол – тіл. Тілдің баюы сөздер мен сөз тіркестері 
арқылы болады. Ол сөздердің негізі – түбір сөз-
дер. Тілдің әр саласы түбірді өзінің зерттеу объек-
тісі тұрғысынан, мәселен, этимологияда түбірдің 
шығу тарихы, лексикологияда лексикалық мағы-
насы, морфологияда грамматикалық мағынасы 
т.б. салаларда әр қырынан қарастырылады. Осы 
түбірлердің даму жолын анықтау – тіл тарихы мен 
сөзжасам үшін аса маңызды мәселе.  Тіліміздегі 
байырғы түбірлер халқымыздың тарихи дамуы-
ның куәгері болып саналады. Түрколог ғалымдар 
түбір сөздердің табиғатын көптен бері зерттеп ке-
леді. Бұлжөнінде қазақ тіл білімінде І.Кеңесбаев, 
А.Аманжолов, Ғ.Айдаров, М.Томанов, А.Ибатов, 
А.Қалыбаева, А.Ысқақов, Ә.Қайдар, Ж.Манкеева 
т.б. ғалымдар зерттеп келеді. Бұл еңбектерде түр-
кі тілдері түбірлерінің ерекшеліктері, дыбыстық 
құрамы, шығу тарихы мен дамуы, семантикасы, 
тілдегі қолданылуы зерттелген. Алайда жалпы түр-
кі тілдері зерттегенде байқала бермейтін, тек жеке 
тілдерді жан-жақты қарастыру арқылы шешілетін 
кейбір проблемалар да бар. Сол мәселелердің қа-
тарында біршама зерттеліп, бірақ әлі де зерттелуді 
қажет ететін мәселенің бірі – бір буынды өлі түбір-
лер табиғаты.

 Біз бұл мақаламызда сөздердің құрамында 
кездесетін бір буынды өлі түбірлердің қазақ тіл 

білімінде зерттелу жайын сөз етеміз. Өлі түбір – 
жасалу жолдары беймәлім, мағынасы ұмытылған 
түбірлер. Өлі түбір тіл заңдылықтары негізінде 
пайда болып, ішкі және сыртқы факторлардың 
әсерінен лексикалық мағынасын жоғалтқан. Бұрын 
өлі түбір семантикалық мағыналары бар дербес 
сөздер болғанымен, қазір жеке-дара қолданылу қа-
білетін жоғалтқан, қосымшамен бірге қолданған-
да ғана белгілі бір мағынаға ие болады. Мысалы, 
жал түбірінің дербес мағынасы көмескі, ол жалаң, 
жалғыз, жалқы, жал-жал сөздерінің құрамында 
кездеседі.  

Тіл білімінде өлі түбір терминін ілкі түбір, 
байлаулы түбір, этимон түбір, негіз түбір, тари-
хи негіздер деп әртүрлі аттармен қарастырады. 
Біз солардың ішіндегі «өлі түбір» терминін қол-
данамыз. Өлі түбірлердің бір заманда дербес сөз 
болғандығын түрколог ғалымдар тарихи-салысты-
рма әдісімен дәлелдейді. Ең алдымен әрбір тілдің 
ішкі фактілерін тексеріп, жазба ескерткіштерінен 
қарап, содан кейін туыстас тілдердің материал-
дарымен салыстырып қарастырады. Ғалымдар-
дың зерттеулерінен көретініміз біз өлі түбір деп 
санайтын түбірлердің туыстас тілдерде, тіпті сол 
тілдің өзінде дербес сөз ретінде қолданылатынын 
көреміз. Зерттеушілер тілде тірі түбірдің өлі түбір-
ге айналуы бар да, өлі түбірдің «тірілуі» байқал-
майтынын айтады. Бұл мәселе түркологияда бір-
шама қарастырылған.
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Бұл туралы профессор К. Аханов «Тіл білімінің 
негіздері» атты еңбегінде «түркітануда лексикалық 
мағыналары бар, өз алдына дербес қолданылатын 
және тілдің қазіргі қалпы тұрғысынан алғанда, ары 
қарай бөлшектенбейтін негізгі морфемалар ғана 
түбір деп саналып жүр. Ал қазір өз алдына дербе-
стігі жоқ көз, көр тәрізді сөздердің кө- тәрізді мор-
фемасы түбір ретінде танылмай, аталған сөздер 
тұтас қалпында түбір делініп жүр. Тілдің қазіргі 
қалпы тұрғысынан алғанда, өз алдына дербесті-
гі жоқ, тек сөз құрамында қолданылатын мұндай 
морфемалардың алғашында лексикалық мағына-
лары бар дербес сөздер болғандығын ескерсек, 
оларды тарихи тұрғыдан алып қарағанда, түбір деп 
тануға болады. Мысалы, түркі тілдеріндегі, соның 
ішіндегі қазақ тіліндегі, ентік пен ентеле, жөтел 
мен жөткір, семіз бен семір, жақ (от жақ) жан (от 
жанды) тәрізді жұп-жұбымен келген сөздердің әр-
бір жұбының түбірі бір екендігі аңғарылып тұра-
ды» деген пікір айтады [1]. Қырғыз тіл білімі ма-
маны Б.М.Юнусалиев «Қырғыз лексикологиясы» 
атты еңбегінде жақ және жан деген етістіктердің 
түбірі – жа-, ал жақ етістігінің құрамындағы -қ – 
сабақты етістік тудыратын жұрнақ та, жан деген 
етістіктің құрамындағы -н салт етістік  тудыратын 
жұрнақ деп қарайды [2].

Түбірлерді грамматикалық тұрғыдан қарастыра 
отырып, мұндай түбірлерді өлі түбірлер я көнер-
ген негіздер деп атайды. Профессор А.Ысқақов өз 
еңбегінде өлі түбірлерге тіліміздегі сөздердің бәрі 
бірдей түбірге және қосымша бөлшектерге оп-
оңай, мүшелене бермейтіні, олардың ішінде, туын-
ды сөздердің мағынасына ұйтқы болғанымен, фор-
масы жағынан дербес сөз ретінде қолданылмайтын 
түбірлер де кездесетінін сөз етеді. Және момын, 
момақан, момыш; шалқақ, шалқасынан, шалқаң, 
шалқалау, шалқалақтау, шалқалаңдау деген сөз-
дерді алып, олардың  өзара түбірлес я төркіндес 
сөздер екенін дәлелдейді [3]. Олардың бастапқы 
түбірі қайсы екенін тұлғалық жағынан ажыратуға 
әбден болады: мұндағы бірінші топтағы түбірлес 
үш сөздің бөлшектеуге келмейтін ең түпкі бөлшегі 
– мом деген морфема да, екінші топтағы түбірлес 
алты сөздің түпкі бөлшегі – шалқ деген морфема. 
Бірақ бұл морфемалардың қайсысы болса да, сол 
қалыптарында қазіргі тілімізде дербес сөз ретінде 
қолданылмайды; олар тек сол қосымшалы форма-
ларда тұрғанда ғана қолданылады; мұндай түбір-
лер, әдетте, өздерімен түбірлес сөздердің формала-
рын салыстыру арқылы анықталады. 

Түркологияда ғалым Әбдуәли Қайдардың еңбе-
гі орасан. Ғалым қазақ тіліндегі екі буынды бұй-
рық мәнді етістіктердің құрамындағы өлі түбір-
лерге жан-жақты талдаулар жасайды.  Әбдуәли 
Қайдар 500-ден астам бұйрық райлы етістіктердің 
бар екендігін айта келіп, олардың жасалу модель-
дерін көрсетеді. Түбір тұлғаларды қолданысы-
на және мағынасына байланысты тірі түбір және 

өлі түбір деп жіктейді.  «Қазақ тілінде итер -алда 
тәрізді етістіктер – түбір мен тұлға болып жіктел-
мейтін біртұтас сөздер. Бұларды императив жүй-
есімен қарастырсақ, біріншісі -ар/-ер (без-безер, 
боз-бозар, қот-қотар, қыз-қыздар жас-жасар, ұз-ұ-
зар т.б.), екіншісі өте продуктивті –та/-те/-да/-де/-
ла/-ле моделі арқылы жасалған туынды түбір екені 
даусыз. Ал ит пен ал қазақ тілі үшін өлі түбірлер 
болғанымен, ит - түбірі хакас тілінде іт - «тол-
кать» «пихать» «проталкивать» түрінде, якут тілін-
де үт – «толкать, пихать, совать» түрінде бүгінгі 
таңда дербес қолданылатын түбірлер. Бір қызығы: 
ит- түбірі ХІ ғасырдағы Махмұд Қашғари «Дива-
нында» жеке-дара қолданылып (olani itti «он его 
толкал») (МК, 1,171), одан итін-, итіл- тәрізді етіс 
формалары жасалып тұрса (ДТС, 2015), одан әл-
деқайда көне Тұрфан өлкесінен табылған манихей 
мазмұнды ұйғыр ескерткіштері тілінде it- не-
гізінде пайда болған  itаr- формасы қолданылған: 
jema mujayg siyunuy itarur ermus «и он толкнул... 
марала» (ДТС,2015).  Ай-айыр, ау-ауыр, кіт-кідір, 
са-сау, ал-алда, қай-қайт, жор-жорт, қыз-қызық, 
қол-қолда, сүң-сүңгі, т.б. етістіктердің этимология-
сын тарихи-салыстырма әдісімен көрсетеді [4]. 

Қазақ тіл білімінде Ж.А.Манкеева - өлі түбір-
лерді арнайы зерттеп, диссертация қорғаған ға-
лым. Ғалым бұл туралы ғылыми мақалалар моно-
графиялар, оқулықтар мен әдістемелік құралдар 
жазды. Бұл туралы ғалым «Қазақ тіліндегі импе-
ратив тұлғалы етістіктердің өлі түбірлері жайын-
да» деп аталатын мақаласында бұйрық рай тұлға-
сындағы күрделі етістіктердің 35 түрлі үлгісіне 
талдаулар жасайды. Мысалы: bul - бүлдір «разру-
шить», «испортить» «портить» деген мағыналарда. 
М.Қашқари сөздігінде  bul сөзінің түбірі «бүлін-
ген», «бұзылған» деген мағыналарда беріледі деп 
түсіндіреді. Өлі түбірлерге келтірілген мысалдар 
ішінде А.Югнеки шығармасындағы «uz» - ұз «біре-
удің соңынан еру» деген мағынада болса, ал қазір-
гі қазақ лексикасында «ұза», «ұзат» - «удалится» 
мағынасында қолданылады дейді [5].

Түбірді сөзжасамдық тұрғыдан қарастырған 
профессор Н.Оралбаеваның «Қазақ грамматика-
сында» (231-б) атап көрсеткен: «.... қазіргі тіліміз-
де көптеген сөздерді шартты түрде түбір сөз деп 
қараймыз. Шын мәнінде, олар-өлі түбір мен қо-
сымшадан тұратын тарихи туынды түбірлер. Ол 
диахрондық зерттеудің нәтижесінен анықталады. 
Түркі сөздерінің байырғы түбір морфемасы бір 
буынды болғанмен, жалғамалықтың нәтижесінде 
анық, көбінесе, екі буындыға айналуы тұрақты құ-
былысқа айналған», -деген пікіріне толық келісуге 
болады. Әрине, бұл бірден болатын тілдік құбылыс 
емес-оған талай уақыт қажет, ұзақ тарихи процесс. 
«Қазақ диалектологиясында» (232) өлі түбірлерді 
«ілкі түбірлер», синхрондық тұрғыда «негіз түбір» 
деп бөлуді ұсынады [6].
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Тарихи сөзжасам саласынан арнайы еңбек 
жазған ғалым Анар Салқынбай   түбірдің  тари-
хи даму жолын сөзжасамдық аспектіде зерттейді. 
Бірқатар сөзжасамдық жұптардың семантикасына 
мысалдар келтіреді. «Диахрондық аспектіде көп-
мағыналы сөздердің екіншілік мағынасын туғы-
затын кей фонетика-семантикалық сыңарлардың 
көрінісі мынадай: Қ-й; жоқ-жой, тоқ-той, соқ-сой 
т.б. Р-з; көр-көз, ар-аз, бор-боз т.б. Н-и; күн-күй, 
қан (дай) –қай(да) т.б.  Р-и; тіре-тая, қыр-қий, 
жар-жай т.б. Н-ң; тон-тоң, қон-қоң т.б. Т-й; жат-
жай, қатты-қайсар, құты-құй, жұт-жой т.б. Мұн-
дай тұлғалардың ішкі семаникалық құрылымы 
бір-біріне жақын, бір денотаттың әртүрлі қасиеті 
мен сипатын айқындайды. Мысалы: көз-бір де-
нотаттың атауы, көр-сол денотаттың қасиеті, қи-
мылы. Демек сөздің мағыналық тектестігі анық» 
екендігін сөз етеді. Бұл тектестік, бірлік туынды 
сөздерді жасап тұрған себепші негіздің мағынасы 
арқылы, яғни этимон түбірдің өзек семасы арқылы 
беріледі. Көрсетілген сөздердегі генетика-семанти-
калық мағына мен тұлға ортақ. Ал зат есім, етістік 

деп топқа бөлініп, әртүрлі грамматикалық катего-
рияларымен түрленуі – жаңа сөз туындағанының 
айғағы, көрінісі. Көпмағыналы сөздер тіл дамуын-
да, адам танымында пайда болған жаңа ұғымдар-
ды атау қажеттілігіне сәйкес, басқа номинациялар 
туғызуға себепші негіз болу қызметін де белсенді 
атқарып келеді [7]. 

Қорытынды. Біз мақаламызда қазақ тілі білімін-
де өлі түбір бұрын семантикалық мағыналары бар 
дербес сөздер болғанымен, қазір жеке-дара қол-
данылу қабілетін жоғалтқан өлі түбірлердің тіл 
тарихы және сөзжасамдық негізде қарастырылған 
еңбектерге шолу жасадық. Әрине бұл мәселе тура-
лы зерттеулердің бәрін бір мақаланың ауқымында 
қарастыру мүмкін емес. Қорыта айтқанда, қазір-
гі тіліміздегі сөздердің құрамында кездесетін өлі 
түбірлерді тарихи-салыстырма әдісімен зерттеуді 
жалпы түбір теориясына алып баратын жол деп 
білеміз. Оларды жеке тілдердің негізінде зерттеген 
дұрыс. Осы тәріздес жұмыстар түркітілдес тіл-
дердің бәрінде қарастырылса, өлі түбірлер этимо-
логиясына қосқан үлесіміз болар еді. 
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ОСОБЕННОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМ В СФЕРЕ 
ЮРИСЛИНГВИСТИКИ И В ПЕРЕВОДЕ

Резюме. В данной статье рассматриваются особенности терминосистем в сфере юрислингвистики и в переводе, 
а также  сопоставления юридических терминов (английского, русского и казахского языков) на семасиологическом 
уровне. При сопоставлении авторы анализируют семантические рассхождений между терминами ИЯ и ПЯ и выде-
ляют различные синонимические ряды  юридических терминов и их многозначность при переводе.  Также даются вы-
воды, типы и специфика терминосистем, на что переводчик должен обратить внимания при переводе юридических 
терминов с одного языка на другой.

Summary. In this article there are given terminological systems in the sphere of a juridical linguistics and in translation 
and comparisons of legal terms (English, Russian and Kazakh languages) in the semasiological level. By comparing authors 
analyze semantic divergences between terms SL and TL  and allocate various synonymic ranks of legal terms and their polysemy  
in translation. There are also given conclusions, types and specifics of terminological systems, on what the translator should 
pay attention while translating the legal terms from one language into another.

Түйін. Бұл мақала юрислинвистика саласындағы  терминдік жүйенің ерекшеліктері және оның аудару жолдары  
қарастырылады. Сонымен қатар, семисиологиялық тұрғыда  заңи терминдерді (қазақ, орыс, ағылшын) салыстыры-
лады. Авторлар салыстыруда БТ және АТ терминдердің семантикалық сәйкес келмеуі,  заңи терминдердің синоними-
калық әртүрлілігі  және аудармадағы көпмағыналылығына талдау жасалынды. Сонымен бірге, қорытынды мен заңи 
терминдерді бір тілден екінші тілге аударуда аудармашының назар аударуына терминдік жүйенің  түрлері берілген. 

В настоящее время существует значительное 
количество работ в области переводоведения, по-
священных различным проблемам перевода тек-
стов. Теоретическую основу  исследования в об-
ласти переводоведения  составляют труды Л.С. 
Бархударова, В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, Т.Р. 
Левицкой и А.М. Фитерман. В отличие от проблем 
перевода, юридический язык изучен сравнительно 
мало. 

В настоящее время существует определенная 
лакуна на стыке языкознания и правовых наук, 
поскольку нет должного взаимодействия между 
специалистами в данных областях. Но, несмотря 
на недостаточность исследований, тема взаимо-
действия языка и права в последнее время приоб-
ретает все большую актуальность, и в лингвистике 
выделилось особое направление - правовая линг-
вистика или юрислингвистика. 

Из всей совокупности исследуемых учеными 
проблем, возникающих в связи с изучением функ-
ционального языка юридических текстов, наиболь-
шее внимание по праву уделяется исследованию 
лексики как наиболее специфическому уровню 
языка юриспруденции [1, c.10]. Этот интерес не 
случаен. Именно лексический состав юридических 
текстов находится сейчас в стадии наиболее интен-
сивной эволюции. Это относится как к терминоло-
гическому, так и к общенаучному слоям лексики 
юридических  текстов. В этой связи особую важ-

ность получают исследования, направленные на 
изучение реального функционирования лексиче-
ских единиц.

При сопоставлении терминов ИЯ и ПЯ выявле-
но, что у подавляющего большинства английских 
терминов юриспруденции существует один рус-
ский (казахский) эквивалент. В настоящем разде-
ле необходимо рассмотреть случаи расхождения 
значений терминов ИЯ и ПЯ и их причины. Вы-
явлено также, что некоторые английские термины  
имеют два (три) соответствия, а ряд терминов не 
имеет эквивалентных терминологических единиц 
в русском и казахском языках, зафиксированных 
в лексикографических источниках. Для анализа 
проблем перевода этих терминов необходимо рас-
смотреть их на семасиологическом уровне, выявив 
особенности обозначения категориальных призна-
ков понятий на уровне терминоэлементов в ИЯ и 
ПЯ.

Сопоставление терминосистем ИЯ и ПЯ на се-
масиологическом уровне позволяет выделить сле-
дующие основные виды расхождений между тер-
минами ИЯ и ПЯ:

1. Расхождения в точном объеме понятия, вы-
ражаемого терминами ИЯ и ПЯ (выявляемые при 
анализе места термина в системе понятий, то есть 
парадигматических отношений). 

 2. Наличие у терминов ИЯ нескольких соот-
ветствий в ПЯ, означающее необходимость выбора 



57

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

верного варианта перевода- многозначность тер-
минов. 

3. Отсутствие в ПЯ терминов, эквивалентных 
единицам ИЯ. 

При анализе терминов нами отмечено, что 
некоторые термины ИЯ и ПЯ, традиционно рас-
сматриваемые как эквивалентные, являются "от-
носительными эквивалентами", то есть имеют 
определенные семантические расхождения, кото-
рые реализуются в различной специфике употре-
бления терминов в ИЯ и ПЯ. Расхождения могут 
быть незначимыми при переводе текста (что и 
позволяет рассматривать данные единицы в двуя-
зычных словарях как эквивалентные), но в опреде-
ленном контексте могут препятствовать точности 
перевода.

Определенные семантические расхождения 
между терминами ИЯ и ПЯ, как правило, вызва-
ны различиями в точном объеме понятий, в диф-
ференциации понятий. В сущности, их можно рас-
сматривать как различия в языковой картине мира, 
формируемой языковыми средствами ИЯ и ПЯ 
которые коррелируют со структурой мышления и 
способом познания мира. В терминологии эти раз-
личия отражают расхождения в точном объеме по-
нятия, обусловленном применяемыми системами и 
методиками учета, и его месте в системе понятий. 
Фундаментальные различия в терминообразую-
щих системах понятий ИЯ и ПЯ могут реализовы-
ваться и в полном отсутствии эквивалентов.

Семантические различия между терминами 
юридических текстов ИЯ и ПЯ обусловлены рас-
хождениями в исторически сложившейся диффе-
ренциации понятий: это явление рассматривается 
Л.С.Бархударовым как типичная причина проблем 
перевода терминов [2, c.6]. 

Русскому термину заработная плата соответ-
ствуют два английских и два казахских термина: 
salary (обозначающий оклад, жалованье, фиксиро-
ванную заработную плату) семетричное с казах-
ским - еңбек ақы, и wages (обозначающий сдель-
ную или почасовую заработную плату) – төлем ақы  
в переводе на казахский. Каждый из этих терминов, 
имеющих различные дифференциальные семы, 
может быть переведен термином заработная плата 
в тех случаях, когда дифференциация понятий ир-
релевантна и не имеет принципиального значения 
для восприятия информации носителями ПЯ. Как 
и в предыдущем случае, сложности возникают при 
обратном переводе с русского и казахского языков 
на английский.

Противоположное явление наблюдаем при пе-
реводе термина property: английский термин не 
дифференцирует понятия имущество и недвижи-
мое имущество, тогда как в русском языке понятие 
недвижимого имущества выделяется в отдельную 
категорию.

Несколько иное явление наблюдается в случае 

неполного соответствия точного объема понятия 
терминов в системе ИЯ и ПЯ. Термин ПЯ может 
не обеспечивать исчерпывающей передачи се-
мантики термина ИЯ ввиду несовпадения одной 
или нескольких дифференциальных сем. Термин 
recruiting обозначает понятие, которое может быть 
переведено на русский язык как найм (персонала) 
- жалдау; подбор (кадров) - іріктеу, однако англий-
ский термин имеет более широкую семантику, чем 
каждый из приведенных русских терминов, так как 
обозначает целенаправленную деятельность по по-
иску, отбору и найму кадров определенной квали-
фикации. Это создает предпосылки для заимство-
вания, транскрипции английской единицы- термин 
рекрутинг зачастую используется для обозначения 
области деятельности по подбору кадров. Таким 
образом, проблема неточного соответствия значе-
ния терминов в некоторых случаях решается путем 
заимствования термина ИЯ.

 Некоторые сложности при переводе могут пред-
ставлять составные термины ИЯ и ПЯ с различной 
внутренней формой: определенное расхождение 
буквального лексического значения компонентов 
может повлечь за собой незначительные расхож-
дения в семантике терминов. Так, термин Chief 
Executive Officer (буквально: главный исполни-
тельный руководитель) далеко не в каждом контек-
сте эквивалентен термину с более узкой семанти-
кой генеральный директор. В то же время термины 
с более широкой семантикой первый руководитель 
или высшее должностное лицо – жоғарғы лауазым-
ды тұлға практически не используются в текстах 
официальных документов предприятий, так как не 
отражают конкретных полномочий руководителя. 
Таким образом, при переводе этого термина возни-
кает необходимость учитывать контекст, а у соот-
ветствующей английскому термину аббревиатуры 
СЕО отсутствует эквивалентная аббревиатура в 
ПЯ.

Таким образом, все рассмотренные в настоя-
щем разделе термины ИЯ и ПЯ характеризуются 
определенными расхождениями в точном объеме 
выражаемых ими понятий, которые должны быть 
отражены в терминологических словарях. Тем не 
менее принятые эквиваленты позволяют наиболее 
точно передать семантику единиц ИЯ при пере-
воде текста. В тех случаях, когда семантические 
расхождения должны быть подчеркнуты в пере-
воде конкретного текста, могут использоваться 
дополнительные языковые средства, позволяющие 
уточнить семантику термина ИЯ (например, ком-
ментарии).

 Многозначность соответствий в переводе на-
блюдается в тех случаях, когда термин ИЯ имеет 
различные значения, которые передаются различ-
ными русскими эквивалентами, и в тех случаях, 
когда для передачи какого-либо одного значения 
термина ИЯ в ПЯ могут использоваться несколько 
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различных терминов, причем выбор вариантного 
соответствия, как правило, обусловлен контекстом. 
Как следствие, мы выделим две основных разно-
видности терминов ИЯ, имеющих вариантные со-
ответствия в ПЯ.

Многозначные термины, имеющие несколько 
эквивалентов

В терминоведении не сложилось единой оцен-
ки явления

многозначности в терминологии. Некоторые 
ученые исключают возможность возникновения 
полисемии в терминологии; однако большинство 
терминоведов признают ее существование [3, 
c.25]. Исследования в  области терминологии под-
тверждают тот факт, что термин функционирует и 
развивается в языке подобно слову, что реализуется 
в изменении, сужении, расширении его значения; 
появлении новых значений и т.п.. Но мы полагаем, 
что однозначность термина в конкретной языковой 
ситуации остается основным требованием, предъ-
являемым к терминологии.

Большинство таких терминов - однословные 
термины account, contingency, delivery, return, term 
и др. Наша выборка содержит лишь несколько со-
ставных терминов, имеющих два различных значе-
ния. Они наследуют полисемию ключевого терми-
на:

rate - 1.курс; 2.ставка – бағам.
fixed rate - 1 .фиксированный курс; 2.фиксиро-

ванная/твердая ставка процента – тұрақты (өзгер-
мейтін) бағам.

floating rate - 1 .плавающий курс; 2.плавающая 
ставка процента – тұрақсыз (өзгермелі) бағам.

 Широкая семантика, в сущности, является од-
ной из предпосылок многозначности терминов. 
Многозначность не свойственна терминам, возник-
шим в терминосистеме для обозначения специаль-
ного понятия соответствующей профессиональной 

области, функционирующим в ней и не приобрет-
шим других значений вследствие проникновения в 
общеупотребительную речь. За каждым таким тер-
мином, имеющим одну дефиницию, стоит четкое 
определение, методика расчета или юридическая 
норма. Подобные термины, как правило, однознач-
ны и имеют один эквивалентный термин в русском 
и казахском языках: bond – облигация - облигация; 
overheads - накладные расходы – үстеме шығын-
дар; shareholder – акционер - акционер. ( В этом 
случае многозначность может быть обусловлена 
исторически сложившимся наличием синонимов - 
дублетов в ПЯ: amortization — амортизация, износ 
- амортизация, тозу). 

Однако многие однословные термины либо из-
начально являлись общеупотребительными, либо 
выступают в значении, развившемся на основе об-
щеупотребительного. Специальное значение тер-
мина в терминосистеме коррелирует с изначально 
существовавшим общеупотребительным значени-
ем языковой единицы, в котором она функциони-
рует в других текстах: addition - 1 . прибавление; 2. 
- прирост; увеличение (за период) - өсім; structure 
- 1. структура; 2. организационная структура - 
құрылым; loss - 1. потери; 2. убыток - шығын.

В некоторых случаях причиной многознач-
ности является происхождение терминов от мно-
гозначных общеупотребительных слов достаточно 
широкой семантики. В качестве примера приведем 
многозначный английский термин amount, которо-
му при переводе контрактов отчетности соответ-
ствуют несколько русских эквивалентов: 1.сумма; 
величина; 2. объем. Мы видим, что при передаче 
первого значения термина также возникает явле-
ние многозначности. Семантика английского тер-
мина очень широка и в различных контекстах для 
ее передачи используются различные русские тер-
мины:

Термин amount в контексте:

~ of production and sales  объем производства и реализации
~s of assets    величина активов
~s of revenues   объемы выручки
~s payable under the agreement  суммы к оплате по договору
~s receivable under the     agreement суммы, подлежащие получению по    договору
to recognize the ~ as income  признать сумму как доход
to reflect ~s in financial statements отразить суммы в финансовой отчетности

В русских эквивалентах производных от amount 
составных терминов также используются различ-
ные языковые единицы.

Таким образом, термин нередко наследует ши-
роту семантики единицы общеупотребительного 
языка.

Наиболее распространенная причина мно-
гозначности возникновение на основе одного 
специального значения другого (как правило, бо-

лее узкого) специального значения. Можно выде-
лить следующие основные виды метонимических 
отношений, связывающих значения терминов: 

1. Общее-частное: 
 conversion - 1. конвертация/перевод (единиц); 

2. конвертация/обмен валют – конвертация/айыр-
бас; 

structure -   1 . структура; 2.организационная 
структура - құрылым;
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 turnover - 1. оборот; 2. товарооборот – тауар ай-
налым.

 На основе общего значения могут возникнуть 
различные специальные частные значения, непо-
средственно не связанные друг с другом: unit - еди-
ница продукции; 2.организационная единица; под-
разделение (имеют общую сему "единица").

 В единичных случаях появлению второго зна-
чения способствует эллипсис производного со-
ставного термина:

          group - 1.группа.2.группа компаний (из 
Group of companies); 

 board - 1.орган управления; совет; департа-
мент; 2.совет директоров (из Board of Directors).

 2. Часть-целое
record - 1.запись; 2. документация;
operation 1. [хозяйственная] деятельность; вид 

[хозяйственной]
деятельности; 2.хозяйственная операция;
3. Действие, процесс-результат действия: 
 building-I.строительство; 2.здание;
performance - 1 .выполнение; 2.резулътат; пока-

затель деятельности; 
4. Действие, процесс - исполнитель действия: 

exchange – 1. обмен [валюты]; 2.биржа;
management - 1. управление (процесс, функ-

ция); 2. руководство (орган управления).
 Значения, в которых выступает термин, могут 

принадлежать различным узким областям эконо-
мики, финансов, менеджмента. Наиболее показа-
тельным примером подобной межотраслевой по-
лисемии, на наш взгляд, является термин provision, 
имеющий следующие значения: 1. резерв (на по-
крытие расходов, предполагаемых убытков) - ре-
зерв; 2. обеспечение – қамтамасыз ету; 3. положе-
ние (договора) – (шарт) бөлімі. В первом значении 
(актуализирующемся в подавляющем большин-
стве случаев) термин выражает понятие бухгалтер-
ского учета; в последнем значении он выступает 
как юридический термин. Однако все выделяемые 
нами значения актуализируются в контрактах. 

Анализ значений, свойственных многознач-
ным терминам в терминосистеме, необходим для 
обеспечения точности перевода составных терми-
нов, так как основой для образования терминов 
могут являться разные значения ключевого слова. 
Прекрасно иллюстрирует это положение термин 
account, имеющий следующие значения: 1. [бух-
галтерский] счет; 2. отчет – 1) шот 2) есеп-шот; 

Часть составных терминов, включающих в 
свой состав элемент account, образована на основе 
первого значения: accounts payable - кредиторская 
задолженность (төленуге тиіс шоттар); accounts 
receivable - дебиторская задолженность (қабылда-
нуға тиіс шоттар); reserve account - резервный счет 
(резервті шот).

Другие составные термины образованы на ос-
нове второго значения: profit and loss account - от-

чет о прибылях и убытках - кіріс пен шығындар 
есебі; statutory accounts -установленная законода-
тельством отчетность – заңмен бекітілген есеп ай-
рысу.

Вариантные соответствия, обусловленные си-
нонимией терминов ПЯ, наблюдаются при пере-
даче значения ключевых и составных терминов. 
Таким образом, английские термины могут иметь 
два (три) соответствия при переводе на русский и 
казахский языки. 

Для передачи значения термина ИЯ в ПЯ могут 
использоваться несколько терминов, являющихся 
частичными или абсолютными синонимами. Су-
ществование в терминологии явления синонимии 
признается большинством терминоведов Исходя 
из разновидностей синонимических отношений, 
связывающих вариантные соответствия одного 
термина ИЯ, мы можем выделить следующие при-
чины его многозначности:

1. Наличие в ПЯ терминов-синонимов, одина-
ково точно передающих значение термина ИЯ и не 
имеющих особых отличий в функционировании в 
тексте.

agreement - соглашение; договор - келісім; 
customer - потребитель; покупатель; клиент – кли-
ент; тұтынушы; debt - долг; задолженность; и т.п.

2. Наличие в ПЯ терминов, имеющих близкое 
значение (частичных синонимов), но обладающих 
различной сочетаемостью с другими терминами и 
общеупотребительными словами. Различная дис-
трибьюция русских и казахских терминов, соот-
ветствующих английскому, обусловливает выбор 
одного из них в том или ином контексте, а также 
определяет особенности лексического состава про-
изводных от него терминов. В качестве примера 
приведем термин fluctuation - колебание; измене-
ние: exchange rate fluctuations - колебания валют-
ного курса (to be exposed to — быть подверженным 
колебаниям валютного курса); foreign currency 
fluctuations - колебания курсов иностранных валют 
(the adverse effects caused by — негативный эконо-
мический эффект, вызванный колебаниями курсов 
иностранных валют); market value fluctuations - из-
менение рыночной стоимости (~ of balance sheet 
items - изменение рыночной стоимости позиций 
бухгалтерского баланса).

Синонимия терминов может возникнуть как 
результат исторически сложившейся традиции 
использования разных терминов для обозначения 
идентичных понятий в различных областях. В этом 
случае выбор эквивалента обусловлен макро и ми-
кро контекстом. Это явление не может характери-
зоваться как полисемия, так как семантические 
расхождения между терминами ПЯ незначительны 
и многозначность вызвана не различием значений 
единиц ПЯ, а сложившейся традицией использова-
ния терминов в определенном макро и микрокон-
тексте. Например, термин sales может быть пере-
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веден как объем продаж; выручка от реализации; 
товарооборот. В бухгалтерском учете применяется 
термин выручка от реализации; в маркетинге - тер-
мин объем продаж; все они могут фигурировать в 
контрактах, обозначая одно и то же явление. 

 3. Наличие в ПЯ интернациональных терми-
нов-дублетов: использование для выражения од-
ного понятия и русского, и заимствованного (иноя-
зычного) терминов:

bonus - бонус; вознаграждение; премия;
correlation - корреляция; соответствие; соотно-

шение;
contract - контракт; договор;
standard - стандарт; норма.
Интернациональными терминами — дублетами 

являются русские термины амортизация, износ, эк-
вивалентные термину amortization, однако термин 
амортизация, в диахроническом плане представля-
ющий собой транскрипцию термина amortization 

{амортизация нематериальных активов), в русском 
языке употребляется более широко - в отношении 
всех видов активов.

Сосуществование в терминологии синонимов, 
дублетов традиционно негативно оценивается тер-
миноведами: Л.Л.Кутина, отмечая, что синонимия 
особенно характерна для любой терминосистемы 
на этапе ее становления, тем не менее относит ее 
к "отрицательным фактам" [4, c.30]. Мы все же 
считаем необходимым отметить и положительную 
сторону данного явления: заимствование новых 
терминов в значительной мере облегчает интегра-
цию терминологических систем. Кроме того, в не-
которых случаях заимствованные термины-неоло-
гизмы, абсолютно синонимичные уже имеющимся 
русским терминам, способны развить новое значе-
ние, тем самым способствуя дальнейшей диффе-
ренциации понятий и значений термина.
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TEACHING AND LEARNING LANGUAGES BY EXPLORING THE CITY 

Резюме. В данной статье рассматриваются наименования общественных мест города. Автором исследуются 
наименования на казахском, русском и английском языках и выявляются особенности наименований. Объектом ис-
следования является город Астана, в частности три района (Алматинский, Сарыаркинский и Есильский). На основе 
проведенного исследования, в данной статье представлен анализ использования трех языков и их значимость в совре-
менном обществе. 

Ключевые слова: языки, общественные места, наименования, языковая политика
Аңдатпа. Бұл мақалада қаланың қоғамдық орындарының аттары талқыланып, жүйелінген. Автор қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде жазылған атауларды анықтап, үш тілдің қазіргі заманымыздағы ролін. Зерттеу Астана 
қаласының Алматы, Сарыарқа және Есіл аудандарында жүргізілген. 

Кілтті сөздер: тілдер, қаланың қоғамдық орындары, атаулар, тіл саясаты
Abstract. The goal of our study is to determine the extension of using Kazakh, Russian, English languages in naming 

social places in three parts of Astana (Almaty, Essyl, Saryarka). Our article presents the data about different places (shops, 
hotels, entertainment places) of Astana in three regions; mathematical calculations of social places’ names.  Due to the state 
requirements, social objects, shops, markets can be named in Kazakh, Russian, and English and other languages. Kazakhstan 
is a multicultural country and foreign elements in naming social places are widely seen. 

  Keywords: languages, city social places, language policy, three languages 

Introduction
The word “language” has different meaning in 

different sources; all meanings are considered to be 
the main source of human to survive, to create words 
to mean particular things. We create our concept 
of the world by thinking and naming things. Using 
words helps us communicate effectively in different 
situations. Without language, we would not be able 
to communicate at all. Verbal communication is one 
of life's naturally occurring communication systems. 
Moreover, language is an accumulation of knowledge 
because we learned everything through language. 
Language is one of the most powerful tools in human 
communication. Through words, people shape their 
identities. Thus, language gives us identity, personality, 
social status, and it also creates communities, defining 
both insiders and outsiders. Owing to language we 
can see and read all signs, adverts around us. Many of 
them are written in different languages. 

Our President always says: “New generation 
of Kazakhstan must be fluent in at least three 
languages - Kazakh, Russian and English. In Europe, 
multilingualism is a normal occurrence, and we 
absolutely must come to that. I urge all parents to 
educate their children in three languages. This is 
important for their future”. 

Kazakhstan was one of the few former republics 
of the Soviet Union facing the problem to make its 
own language to be the prevailing one. There were no 
Kazakh schools, Kazakh children studied in Russian 
language schools; there was no requirement to teach 
Kazakh [1]. 

Within a historically short period after gaining 
independence in 1991, Kazakhstan has managed to take 
a strong position on the international scene. Kazakhstan 
became a member state of the United Nations and other 

international organizations. Since then, Kazakhstan 
has been actively involved in the activities of many UN 
organizations, such as UNESCO, UNICEF, ECOSOC, 
UNHCR, to name but a few. Kazakhstan also began 
to collaborate with a number of major international 
organizations, eg, the International Monetary Fund 
(IMF), the International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD), the Organization for Security 
and Co-operation in Europe (OSCE). It was an initiator 
of the convening of the Conference on Interaction and 
Confidence-Building Measures in Asia (CICA), the 
Asian analog of the OSCE. And it is actively involved 
in the integration processes within the framework of 
the Economic Cooperation Organization (ECO), the 
Collective Security Treaty Organization, the Central 
Asian Economic Union (CAPS), and the Shanghai 
Cooperation Organization (SCO). Kazakhstan became 
the first Asian country to chair the OSCE.

Thus, in view of the political and economic 
internationalization, the command of English became 
more and more important. For this, since Kazakhstan 
announced its independence, President Nursultan 
Nazarbayev has constantly been advocating a trilingual 
model: Each citizen of Kazakhstan should strive to gain 
fluency in English, Russian, and Kazakh. Accordingly, 
the national project ‘Trinity of languages’ determines 
Kazakh as the state language, Russian as an official 
language, and English as the language of international 
communication [2]. At once, this trinity is understood 
as harmony rather than competition.

As a consequence, it is important to accompany as 
well as to support the implementation of that trinity 
by scientific explorations. That trinity needs to be 
related to the multicultural policy, which requires the 
knowledge of the native language and also stimulates 
the learning of other languages. 
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 National language policy in Kazakhstan
During the Soviet era, all of the Soviet Republics 

were required to use Russian as their first language. 
After the collapse of the USSR, all new, independent 
states switched to their native languages, were the 
transition made many non-natives to struggle and even 
to migrate. In Kazakhstan, Russian was kept as “the 
language of international communication” [3]. 

Russian continues to perform important social 
and humanitarian functions, so that the purposeful 
replacement of Russian by Kazakh is still in progress. 
President Nazarbayev announced, “We must not 
declare that we would only develop our language, our 
culture. We must keep up with the times.” He assured 
the people that the transition will be step-by-step 
and prudent. “A gradual development of the Kazakh 
language will not be at the expense of Russian.” [4].

Thus, Kazakh and Russian are the working 
languages at all educational institutions at all levels. 
Kazakh is the native language of instruction in 
schools, colleges and higher institutions. Moreover, 
Kazakh language is taught as an official language in 
all educational institutions, regardless of the language 
of teaching [5]. Russian language is taught as a native 
language in educational institutions with Russian 
language teaching and as compulsory subject in all 
educational institutions.

The tri-lingual education program‒Kazakh, 
Russian, and English‒has been implemented on a pilot 
basis in special schools for gifted children since 2007. It 
involves in-depth studies of the teaching of humanities 
and mathematics cycles in English. Currently, there 
are 33 primary schools with tri-lingual teaching.

The number of secondary schools specializing in 
multi-lingual education is steadily growing, from 67 in 
2011–2012 to 90 in 2012–2013. Among them there are 
29 Kazakh-Turkish schools, 11 Nazarbayev Intellectual 
Schools and 33 other schools for gifted children. The 
number of pupils in these schools amounts to 20,461.

In order to develop multilingual education in 
Kazakhstan further, a special gradual action plan‒to 
be completed till September 2016‒was developed by 
the Ministry of Education and Science. English shall 
be taught in all comprehensive schools from the first 
grade on, beginning in 2013–2014. 

Of course, the effectiveness of multi-lingual 
education depends immediately on the skills and 
proficiency of the teachers. In order to develop those, 
trainings abroad are organized, international scholars 
are attracted, the newest pedagogical methods are 
adopted and interactive telecommunication technics is 
acquired. 

Since 2005, several official programs were 
developed, namely, the State Program of Education 
Development for 2005–2010, the State Program of 
Technical and Vocational Education Development for 
2008–2012, “Children of Kazakhstan” for 2007–2011, 

“Balapan” (preschool education) for 2010–2014, 
“Bolashak” (international scholarship). The State 
Program of Education Development in the Republic of 
Kazakhstan for 2011–2020 is the organizational basis 
for the implementation of multi-lingual education. The 
program “Bolashak” is perhaps of the most interesting, 
promising, and potentially enduring developments for 
the multi-lingual education in Kazakhstan in the last 
decades. The participation of teachers in it has clearly 
opened new possibilities for the practice of multi-
lingual education. 

Due to these programs, the number of English 
speaking teachers is significantly increasing. To date, 
more than 20,000 Kazakhstani citizens have studied 
abroad. Around 3000 recipients of the Bolashak 
International Scholarship of the President of the 
Republic of Kazakhstan are studying in 27 countries 
of the world. 

Since September 1, 2012, multi-lingual departments 
with altogether more than 5000 students have been 
opened in 32 higher education institutions. Other 
higher education institutions have founded Centers for 
Multi-lingual Education. These centers 

- create normative and educational-methodological 
aids, 

- elaborate precise programs for multi-lingual 
education, 

- give lectures and conduct practical classes in 
multi-lingual groups, 

- organize gradual introduction to multi-lingual 
education in special subjects of science, engineering 
and humanities, 

- improve the professional skills and proficiency of 
the teaching staff.

Many Kazakhstani universities started new projects 
for multi-lingual education.

The usage of three languages in social places of 
Astana

The city of Astana is located in central Kazakhstan 
on the Ishim River in a very flat, semi-arid steppe 
region that covers most of the country’s territory. 
Astana is subdivided into three districts. Almaty 
District was created on 6 May 1998 by presidential 
decree. The district's territory encompasses an area 
of 21,054 hectares (52,030 acres; 81.29 square miles) 
with a population of 375,938 people. Yesil District 
was created on 5 August 2008 by presidential decree. 
The district's territory encompasses an area of 31,179 
hectares (77,040 acres; 120.38 square miles) with a 
population of 119,929 people. Saryarka District was 
created on 6 May 1998 by presidential decree. The 
district's territory encompasses an area of 19,202 
hectares (47,450 acres; 74.14 square miles) with a 
population of 339,286 people.

Astana is a planned city, such as Brasilia in Brazil, 
Canberra in Australia and Washington, D.C., in the 
United States. The master plan of Astana was designed 
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by the Japanese architect Kisho Kurokawa [6].  
The official language is Kazakh. The Language 

policy of Kazakhstan strongly supports Kazakh 
to become the prevailing general language of 
communication. At once, Russian is supported to 
hold a fairly stable position, in order to support the 
communication within the Custom Union with Russia 
and Belarus as well as within the Eurasian Economic 
Union. Additionally, the broad command of English 
is considered to be necessary for the sake of the 
successful integration into the global economy and 
science.

In this study, we have analyzed the linguistic 
landscape of Astana to demonstrate preferences of its 
citizens and to examine, to which extent the national 
project “Trinity of Languages” has currently been 
implemented. The ‘Law of the Republic of Kazakhstan 
on Languages’ states ,

“Traditional, historically formed Kazakh names of 
inhabited localities, streets, squares, as well as of other 
physic-geographical objects should be reproduced in 
other languages in compliance with transliteration 
rules. Names of state organizations, structural 
subdivisions thereof shall be given in the state and the 
Russian languages. Names of joint ventures, foreign 
organizations should be given with transliteration in 
both the state and the Russian languages.“ (Ch. 4, Art. 
19)

“Forms, signboards, advertisements, advertising, 
price lists and other visual information shall be set 
forth in the state and the Russian languages and, if 
required, in other languages too. ...All texts of visual 
information shall be placed in the following order: 
from the left or the top - in the state language, from the 
right or the bottom - in the Russian language and shall 
be written in the equal in size letters. If required, the 
texts of visual information may be given additionally 
in other languages. In this case the type size should not 
exceed the requirements specified by normative legal 
acts.“ (Ch. 4, Art. 21) [7].

The names of the three districts of Astana: Almaty, 
Yesil, Saryarka, harmoniously combine with the rich 
heritage of the past and as well as with the modern 
achievements. The districts Almaty and Saryarka 
were created in 1998 by presidential decree. Their 
territories encompass an area of about 20,000 hectare 
(50,000 acres; 88 square miles) and host about 
300,000 habitants each. The younger Yesil District 
was created in 2008 by presidential decree. Its territory 
encompasses an area of about 30,000 hectare (77,000 
acres; 120.00 square miles) with a population of 
approximately 180,000 people.

Findings and discussion
Our study was conducted in autumn 2015. It 

examines the use of Kazakh, Russian and English 
languages in the main streets of the three districts of 
Astana: Almaty, Saryarka, and Yesil.  We focused on 
the visual presence of Kazakh, Russian and English. 
All words were grouped as follows: shops, internet 
clubs, beauty parlors, restaurants, fitness clubs, health 
centers, tourism agencies.

A total of 517 names were listed, among them 172 
in Almaty, 242 in Saryarka, 103 in Yesil). 180 of them 
are Kazakh, 175 are Russian, 162 are English, see 
Figure 1.

Figure 1. Share of Kazakh, Russian and English in 
public places in Astana

There is no significant difference between the 
occurrence of Kazakh (34.8 %), Russian (33.9 %) and 
English (31.3 %). The broad usage of English is due to 
several reasons.

- Foreign owners,
- to attract tourists not knowing Kyrillic letters,
- to appear modern,
- to exploit the particular ability of English to build 

laconic expressions.
The latter two reasons are observed in Germany as 

well.
According to Zakon.kz, before Astana became the 

capital of Kazakhstan in 1997, only 180 out of 619 
streets had names being associated with the history of 
Kazakhstan. More than 400 streets were named during 
the Soviet period. The restoration of old buildings 
and the construction of new ones within shortest 
time led to a radical change in the infrastructure of 
the capital, affecting not only the appearance of the 
city, but also the names within it. When the capital 
expanded, suburban villages were incorporated. As a 
consequence, many street names occurred multiply. 
After the declaration of independence in 1991, many 
streets changed from Russian to Kazakh ones. This 
has surely supported the increase of Kazakh names at 
buildings, but had obviously no influence on the usage 
of English names (Table 1). 

 Table 1 – The differences of three languages in districts

  Almaty   Saryarka   Yesil
  Kz Rus Eng Kz Rus Eng Kz Rus Eng
Frequency 66 50 56 91 98 53 23 27 53
%  38.3 29.2 32.5 37.6 40.5 21.9 22.3 26.2 51.5
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Not surprisingly, there are significant differences 
in language usage between the three districts. In the 
Almaty district, the three languages are approximately 
equally present. But the share of Kazakh is clearly 
higher when compared with Saryarka and much higher 
when compared with Yesil. The main reason of this 
prevalence is the fact, that its area is the oldest one, 
while that of Yesil is the youngest one. Business owners 
prefer Kazakh names in Almaty, Russian names in 
Saryarka and English names in Yesil.  Altogether, the 

national project “Trinity of Languages” seems to be 
well realized.

The method of multilingual signage considers 
three types of language use in names [8]: 

1st Duplicating names: one and the same 
information in presented in two (or more) languages;

2nd Fragmentary names: the full information is 
given in one language only;

3rd Complementary names: the name is presented 
through using words of different languages.

Our results are listed in Table 2.

Table 2 - Language use per name type in Astana

Name type  Kazakh  Russian  English  Sum
Duplicating  56  43  65  164
Fragmentary  77  80  60  217
Complementary 47  52  37  136
Total   180  175  162  517

Studying the national Language policy of 
Kazakhstan, linguistic landscape of the city Astana, 
we identified the amount of duplicating, fragmentary 
and complementary names in Kazakh, Russian, and 
English. Moreover we determined their appearance 
in different social places, as official buildings, shops, 
restaurants, beauty parlours, and so on. In most of 
these cases the three languages are organized in 
fragmentary names. The full information is given only 
in one language. In Kazakh language: Birlik (unity), 
Satti (Lucky), Tumar (talisman), Sandi (beautiful), 
Akku (swan), Tan (morning), Kunshygis (daylight), 
Zhibek zholy (Silk road), Altyn adam (gold man), Dos 
(friend), Arzan (cheap), Mereke (holiday), Konzhyk 
(rabbit), Nazik (tender) etc. Russian: Uiut (cozyness), 
Tri tolstiaka (three fatties), Neznakomka (unfamiliar), 
Bashmachok (boot), Vzgliad (sight). English: Desire, 
Sweets, Curves, Kiss, Nail, Paradise etc. 

Duplicating names are predominant in the health 
sector and for internet clubs, for example: Vitamin, 
Smack, Billiard, Cacao, Euro, Mummy, Technology, 
Class, Pulse, Faculty, Station, Doctor, Club, Mandarin, 
Spa, Arena, Studio, Bar & Grill, Moment, Solo, Elite, 
Park.

-Fragmentary names are prevalent for shops, 

internet clubs, beauty parlors, restaurants, fitness clubs, 
health centers and tourism agencies, for example: 
Vernyie druzya (Loyal friends), Strekoza (dragon-
fly), Skazka (tale), Lozhka & vilka (spoon & fork), 
Tsvetnaya (colorful), Khod konya (way of knight), 
Pidzhak (suit), Vkysnyi dom (Sweet house), Izuminka 
(flavor), Astana na sviaz (Astana connection), Dobrota 
(kindness), Koketka (flirt), Vse dlia vsekh (everything 
for everybody).

-Complementary names are met in private shops 
and business centers, for example: Sky Luxe Hotel, 
Lady Fleur, Archimedes Kazakhstan, Maxi Market, 
Dostar Med A, Teameat.kz, Applephone.kz, ShamBala, 
Zmedia, @li_com, Grand GYM, Kaz Gor.

Conclusions.  The Kazakhstan state language policy 
aims at an increase of the use of all three languages: 
Kazakh, Russian, and English. Russian and English 
are of special importance for visitors and migrants.

Our investigation of the linguistic landscape of 
the city of Astana reveals that that aim, the national 
project ‘Trinity of Languages’, is being completely 
implemented. The Kazakh language is increasingly 
used for the naming of shops and institutions, 
while Russian and English are preferred by private 
entrepreneurs.
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ДЖОНАТАН СВИФТ - 
ВЕЛИКИЙ САТИРИК XVII ВЕКА И РОМАН “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА” 

Резюме.   В этом и заключается актуальность темы исследования ,что несмотря на большое количество работ, 
посвященных теории жанра  сатиры, исследованию стилей  и художественных особенностей сатирических  про-
изведений Джонатана Свифта, в данной стаьте на основе   романа  “Путешествия Гулливера” («Gulliver’s Travels 
», 1726) есть еще одна  возможность проследить, каким образом сатира Джонатана Свифта достигает  своей 
высшей силы, шири и глубины, как происходит синтез комического и фантастического, порождая дополнительные 
смыслы и стимулируя работу авторской мысли.

Ключевые слова: философия, история, смешной, ситуация, фантастический, пародия и трагедия 
Summary. This article observes Jonathan Swift’s creative route and literary heritage, analyses social- philosophical 

insights of the writer and opens up a history of novel creation. Jonathan Swift is the author of one novel, it is a creation which 
in the experience of almost 60 years old life. In fact, we cannot say that in "Gulliver’s Travels”   all the ideas and feelings are 
reflected. Nobody can affirm that the novels contains a completed experience of fight with a hostile world of devil. It regards 
satire as a genre, images, and situation and satirical, peculiarities of society are analyzed in Jonathan Swift’s "Gulliver’s 
Travels” novel. Jonathan Swift died more than 200 years ago, is still an important issue of scientific discussion and research.

Key words: philosophy, history, comical, situations, fantasy, parody and tragedy.
Түйін. Бұл мақалада 200 жыл бұрын өмірден озғанымен бүгінгі таңда да ғылыми пікірталастардың негізгі болып 

отырған ұлы сатирик – Дж.Свифттің шығармашылығы зерттелген. Зерттеудің мақсаты – Дж.Свифттің “Гулли-
вердің саяхаттары” романындағы сатираның ерекшеліктерін көрсету. 

Кілт сөздер: философиялық, тарихий, күлкілі, жағдай , сыйқырлы, пародия және трагедия

Джонатан Свифт (1667-1745)— англо-ирланд-
ский писатель-сатирик, публицист, поэт и обще-
ственный деятель. Наиболее известен как автор 
фантастической тетралогии «Путешествия Гулли-
вера», в которой остроумно высмеял человеческие 
и общественные пороки. Жил в Дублине (Ирлан-
дия), где служил деканом (настоятелем) собора 
Святого Патрика. Несмотря на своё английское 
происхождение, Свифт энергично защищал права 
простых ирландцев и заслужил искреннее уваже-
ние с их стороны. Шести лет Свифт был отдан в 
школу Килькенни, а по окончании ее, четырнад-
цати лет, поступил в Тринити-колледж в Дублине 
(апрель 1682) [1]. 

В этот период начинается расцвет творческой 
деятельности Свифта. От растянутых  од и дру-
гих поэтических подражаний античным классикам 
Свифт перешел к той области, которая отвечала его 
дарованию - к сатире. В 1697 г. он написал свою 
первую сатиру "Битва книг" и набросок знамени-
той "Сказки о бочке", "Битву книг", некоторую 
Свифт написал в защиту Темпля [2].

"Битва книг" вышла в 1704 г. - гораздо позже, 
чем была написана, но еще до появления в печати 
она в многочисленных списках стала широко из-
вестна литературным кругам.

Первый памфлет Свифта, с которого начинает-
ся его политическая деятельность, был выпущен 
анонимно в 1701 г. под заглавием "О раздорах в 
Афинах и Риме" (A Discourse of the Contests and 
Dissensions between the Nobles and the Commons 
in Athens and Rome). Защищая руководителей ви-
гов от нападок палаты общин, где большинство 

принадлежало партии ториев, Свифт сравнивает 
Соммерса, Галифакса и Сендерленда с такими ве-
ликими мужами древности, как Перикл, Аристид и 
Фемистокл, и всячески восхваляет ум и талантли-
вость политических деятелей партии вигов.

Вожди вигов начали разыскивать анонимного 
автора, оказавшего им большую помощь в борь-
бе. После нескольких ошибок и недоразумений 
авторство Свифта было обнаружено. Отныне он 
становится виднейшим вигским журналистом, 
принятым во всех вигских обществах, завсегдата-
ем литературных кофеен. Он постоянно наезжает 
из Ларакора в Лондон и остается иногда в столице 
очень подолгу (1703-1704, 1707-1709 и т. д.) [3].

После выхода из печати "Сказки о бочке" Свифт, 
уже успевший прославиться своими блестящими 
остротами и экстравагантными выходками, окон-
чательно завоевал первое место в литературе.

"Сказка о бочке, написанная для всеобще-
го усовершенствования человечества" (A Tale of 
a Tub. Written for the' Universal Improvement of 
Mankind. To Which is added An Account of a Battle 
Between the Ancient and Modern Books., etc., 1704) 
выдержала в течение первого же года три издания. 
Заглавие знаменитого произведения Свифта име-
ет двойной смысл. Выражение "сказка о бочке" во 
времена Свифта идиоматически обозначало "бес-
связную историю", "бестолковщину". Этому смыс-
лу заглавия соответствуют бесконечные сатириче-
ские отступления Свифта от основного сюжета, 
множество предисловий ("Апология автора", "По-
священие", "Книгопродавец читателю", "Посвя-
тительное послание его королевскому высочеству 



66

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

принцу Потомству", "Предисловие", "Введение"), 
язвительно пародирующих манеру современных 
Свифту авторов [4].

"Сказка о бочке" - сатира на религию в ее трех 
наиболее распространенных в Англии формах: 
англиканства, католицизма и пуританского дисси-
дентства. Они изображаются в лице трех братьев 
-Мартина (англиканская церковь), Петра (католи-
цизм) и Джека (кальвинизм, пуританство). Отец 
(христианство), умирая, оставил каждому в на-
следство по кафтану; в завещании (святое писание) 
было указано, как надо носить кафтаны, и запреще-
но добавлять что-либо к этой одежде или как-либо 
изменять ее вид. Братья в течение первых семи лет 
выполняли отцовское завещание, но потом, желая 
попасть в высший свет (следует беспощадная сати-
ра на образ жизни аристократов), обнаружили, что 
покрой кафтанов не соответствует моде[5].

Про пародию в «Сказке бочки» много раз гово-
рилось, что она не столько смешна, сколько свире-
па. Свирепость ее в том и состоит, что Свифт не 
просто издевается над идейными обличьями со-
временности, а разводит актеров по местам: идиот-
ским маскам суждена реальная роль в мрачной дра-
ме становления  общества. Писа¬тель не бичевал 
«некоторые извращения», а рассматривал идейную 
ситуацию в целом как ситуацию, рождающуюся в 
борьбе и взаимодействии общественных сил [6].

Бурный период жизни Свифта в Лондоне под-
робно описан им в "Дневнике для Стеллы" (Journal 
to Stella), который он вел со 2 сентября 1710 г. по 
6 июня 1713 г. "Дневник" имеет неоценимое значе-
ние для понимания политических действий Свиф-
та и взаимоотношений его с виднейшими людьми 
его времени. Это - важнейший исторический до-
кумент, рисующий людей, обстановку, интриги и 
интересы Лондона начала XVIII века. Но и этот 
"Дневник", составленный из писем к Стелле, не 
дает ключа к загадочной и запутанной личной дра-
ме, финал которой разыгрался в Ирландии [8].          

Уже в одном из первых писем Свифт упомина-
ет, что обедал в семействе своей соседки, миссис 
Ваномри, вдовы голландского купца, ставшего ан-
глийским чиновником. Свифт познакомился с до-
черью Ваномри, носившей то же имя, что и "Стел-
ла" - Эстер. Он стал завсегдатаем дома, взялся за 
образование молодой девушки. Нервная, поры-
вистая Эстер Ваномри все больше привязывалась 
к Свифту и, наконец, однажды Свифт услышал от 
девушки признание в любви. Памятником его от-
ношений с Эстер Ваномри явилась поэма "Каденус 
и Ванесса" (Cadenus and Vanessa, 1726). Ванесса 
- это Эстер, Каденус - сам Свифт (перевернутое 
"Деканус"). Привязанность к Ванессе столкнулась 
с любовью к Стелле. После отъезда из Лондона 
Свифт не прекратил переписки с Ванессой [8].                                                         

В октябре 1726 г. вышло из печати "Путеше-
ствия в различные отдаленные страны мира Лемю-

эля Гулливера, вначале хирурга, а затем капитана 
нескольких кораблей" (Travels into Several Remote 
Nations of the World. By Lemuel Gulliver, First a 
Surgeon, and then a Captain of several Ships). Свифт 
начал работать над этой. книгой - гениальным вен-
цом всего его творчества - по приезде из Англии в 
1714 г., но вплотную принялся за нее лишь в 1719-
-1720 гг [7].          

Свифт стоит обособленно от других писате-
лей Англии, своих современников. Он был резко 
противоположен господствовавшему идейному 
направлению английской литературы XVIII века. 
Свифт не создал своей школы, не нашел в Ан-
глии достойных наследников. Ему был глубоко 
чужд компромиссный характер английского Про-
свещения. Он был неудовлетворен результатами 
"славной" революции. Для него борьба была еще 
не кончена. Свифт по своему духу ближе всего к 
французским просветителям, и неслучайно самым 
талантливым его учеником был Вольтер.

“Путешествия Гулливера” - сатирико-фанта-
стическая книга Джонатана Свифта, в которой 
ярко и остроумно высмеиваются человеческие и 
общественные пороки. “Путешествия Гулливера” 
— программный манифест Свифта-сатирика [10].                                                                                                                 

Как утверждает литературовед Л.Левидов: 
“Путешествия Гулливера”      - это сатирическое, 
авантюрное, полемическое, пародийное и нравоу-
чительное произведение. Но Свифт назвал его лич-
ной книгой. В этом мнении многое верно. Однако 
это не значит, что можно отождествлять Гулливера 
со Свифтом ”[9].                                

Основу повествовательной формы романа 
Свифта составляет пародия. Свифт пародийно ис-
пользует приемы, типичные для книг мореплава-
телей и открывателей земель. Пародия заключена 
уже в самом названии: сначала хирург, а потом ка-
питан нескольких кораблей. “Путешествия Гулли-
вера” имеют многоплановое ироническое постро-
ение. Два плана повествования - фантастический 
и приключенческий  и  реальный - изображаются 
сходными  художественными средствами.                                                                   

В первой части книги читатель смеётся над 
нелепым самомнением лилипутов. Во второй, в 
стране великанов, меняется точка зрения, и выяс-
няется, что наша цивилизация заслуживает такого 
же осмеяния. В третьей высмеивается, с разных 
сторон, самомнение человеческой гордыни. Нако-
нец, в четвёртой появляются мерзкие йеху как кон-
центрат исконной человеческой природы, не обла-
гороженной духовностью. Свифт, как обычно, не 
прибегает к морализаторским наставлениям, пре-
доставляя читателю сделать собственные выводы 
— выбрать между йеху и их моральным антипо-
дом, причудливо облечённым в лошадиную форму.                                 

Некоторые литературоведы ошибочно утвер-
ждали, что Свифт издевается над наукой и уче-
ными в третьей части "Путешествия Гулливера", 
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рисуя ученых-лапутян и академию прожектеров. 
Свифт объявлялся, таким образом, врагом науки и 
реакционным писателем. Но Свифт на самом деле 
осмеивает не подлинную науку, а лженауку, грубое 
шарлатанство, а также науку, оторванную от жиз-
ни, не приносящую конкретной пользы. Примеров 
того и другого он видел много в Англии, и в част-
ности в английском Королевском обществе, кото-
рое он имеет в виду под академией прожектеров. 
Свифт описывает лапутянских ученых, помешан-
ных на математике, на геометрии, но не умеющих 
построить ни одного дома, т. е. неспособных при-
менить геометрию на практике; он осмеивает бес-
смысленное прожектерство, заставляющее лапутян 
разводить породу голых овец, размягчать мрамор, 
выпаривать солнечный свет из огурцов, заменять 
человеческую речь языком жестов и делать тысячи 
других глупостей. 

Оторванность науки от жизни, от практики, 
стремление, во славу “чистой науки”, к фантасти-
ческим прожектам всегда являлись тормозом для 
науки, и обличение, осмеяние этих тенденций, 
естественно, становится одной из задач передово-
го писателя. 

Свифт создает не сатиру на науку, а сатиру на 
человеческую глупость, на искажение подлинной 
науки. При этом сатира Свифта бьет очень далеко 
и сохраняет до сих пор свое значение. Свифт пока-
зывает, как легко оторванность от жизни и ее на-
сущных задач заводит ученых в тупик, смыкается с 
фантастическим прожектерством [11].                              

Роман Дж.Свифта “Путишествия Гулливера” 
являясь социально- историческим фундаментом 
сатирического произведения  складывается  из це-
лой системы элементов, каждый из которых сам 
по себе является частью  целого- жизни общества 
или свифтовской концепции общества. Личности 
художественно - философские концепции были от-
ражены  писателем   для  того, чтобы этот комплекс 
пронизывающих идей  был постигнут в его суще-
ственных чертах и функциях: следует обметить, 
что  художественно - философские идеи опреде-
ленным образом развиваются, движутся в романе 
достигая авторского замысла”.                               

Разные исследователи в разные периоды вре-
мени  по-своему трактовали и видели суть компо-
зиционного единства романа. Так, по мнению А. 
Аникста, "Путешествия Гулливера" обладают глу-
боко продуманной композицией, в основе которой 
лежит принцип контраста: карлики - в 1-й части, 
великаны - во 2-й, сверх образованные люди - в 
3-й, примитивные существа – 4-й части [12].  

Сатира Свифта заключается в том, что конкрет-
ные факты, персонажи и ситуации обретают обще-
человеческий смысл, оказываются действительны-
ми для всех времен и народов. Чтобы разобраться 
в этом, надо рассмотреть книгу Свифта в атмосфе-
ре времени, ее породившего. Писатели XVII в. не 
могли указать человечеству путь, по которому оно 
должно было следовать. Они не знали такого пути 
и не верили в его существование, поэтому они спо-
собны лишь к фантастическим построениям .  

Литература

1. Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера и др. - М: - 2003.
2. Jonathan Swift «Gulliver’s Travels » High Laure, Penguin, 1997 
3. Веселовский А. Джонатан Свифт: жизнь и творчество. Этюды и характеристики, 3 изд.  - М.,1907.
4. Луначарский А. В. Джонатан Свифт и его «Сказка о бочке». В кн.: 
5. Луначарский А. В. Собр. соч. в 8 томах, т. 6. М., 1965,
6. Гиленсон Б.А. Утопия // Краткая литературная энциклопедия: В 7. / Под ред. А. Суркова. Т.7. - М.: Сов. энци-

клопедия, 1972.
7. Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII века. Л., 1985
8. Джонатан Свифт. Дневник для Стеллы.- М:Наука 1981
9. Муравьев В. Путешествие с Гулливером. (1699-1970). - М.: Книга, 1972.Левидов М. Путешествия в некоторые 

отдаленные страны, мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сра-
жениях. - М.: Сов. писатель, 1964, 1986. . Адрианова-Перетц В.П. Очерки по истории русской сатирической литера-
туры XVII в. М. – Л., 1937

10. Романчук "Порог". - 2003. - №2.
11. Яковенко В.И. Джонатан Свифт. Его жизнь и литературное деятельность М: 1891 
12. Аникст А. А. Джонатан Свифт и его "Путешествия Гулливера" 1982



68

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

Сырбаева Қарлыға
Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ магистр оқытушыcы

Ыбыраева Үржамал
Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ магистр оқытушыcы, urcamal83@mail.ru

Әділбекова Тамаша
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің магистр оқытушысы 

CӘКЕН ЖҮНІСОВТІҢ «АҚАН СЕРІ-АҚТОҚТЫ» ДРАМАСЫНЫҢ 
ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Түйін. Мақалада драматург Сәкен Жүнісовтің «Ақан сері-Ақтоқты» атты драмалық шығармасының жанрлық 
ерекшеліктері қарастырылған.

Резюме. В этой статье рассматриваеться жанровые особенности драмы Сакена Джунусова «Ақан сері-
Ақтоқты».

Summary. In this article viewed genre particular drama by Saken Junusova «Akan seri-Aktokti».

Драматургия саласында кейінгі жылдардың 
елеулі туындылары қатарында Сәкен Жүнісовтің 
шығармалары да орын алуда. Қазіргі кезде оқырман 
Сәкен Жүнісов шығармашылығымен жақсы таныс. 
Оның пьесалары әрдайым жүрекке жылы әсер етеді. 
Сонымен бірге, Сәкен Жүнісов шығармаларының 
сюжеттік, тартыстық, композициялық сүйегіндегі 
жаңалықтар да көңіл бөлерлік екендігіне академик 
Рахманқұл Бердібай тоқталған болатын. (1,49)

Төкпе тіл, оралымды өткір ойларды, тұтас та 
жүйелі проблемалық мәселелер мен қоғам қажетін 
өтеген өміршең материалдарды шебер игерген дра-
матург еңбегінің қай-қайсысы болмасын оқырман, 
көрермен көңілін селт еткізбей қоймайды. Автор-
дың қаламынан туған шығармалардың көркемдік 
деңгейі өте жоғары. Оның төрт туындысы бүкіло-
дақтық және республикалық конкурстардың жүл-
десін жеңіп алды. Олар «Ажар мен ажал», «Тұтқын-
дар», «Әр үйдің еркесі», «Өліара». Басқа дүниелері 
де Қазақстанның профессионал театрларының ре-
пертуарларының алтын қорын құрайды. Драматург 
шығармаларына республикамыздың халық театрла-
ры да үлкен ықылас қойып отырады.

Оқырман көңілінен шығып, алдымен проза са-
ласында біршама еңбек етіп, кейін драматургияға 
ойысқан Сәкен Жүнісов сынды қаламгеріміздің 
драмалық шығармаларының табиғаты жайынан сөз 
қозғағанда, ең алдымен, оның «Ақан сері-Ақтоқты» 
драмасына тоқталу керек.

Ұлттық әдебиетіміздегі уақыт сынына төтеп 
берген, әсер еткіш қуатын жоймаған ең үздік пьеса-
лар негізінен, эпостық материалдар негізінде туған 
шығармалар болатыны хақ. Бұл құбылыс өнердегі 
халықтық сарындар, ежелгі дәстүр өміршең екенді-
гін, жаңа форма, жаңа қалып бір күнде аяқ астынан 
туа салмайтынын айғақтай түссе керек.

Қазақ драматургиясының даму белесінде тари-
хи пьесалардың алатын орны бөлек. Қазақ халқы-
ның әртүрлі тарихи кезеңдегі басынан кешкен өмір 
болмысы драматургия саласында үздіксіз көрініп 
келеді. Көркемдік шоқтығы биік кейбір драматурги-

ялық шығармалар сол жазылып, жарыққа шыққан 
мезгілінен бері қарай театр репертуарынан берік 
орын алуда.

Ұлттық драматургиядағы тарихи тақырыпқа жа-
зылған шығармалардың дені қазақ халқының ұлы 
перзенттерінің өміріне, солардың басынан кешкен 
тарихи құбылыстар мен олар өмір сүрген ортаны 
суреттеуге арналған. Өткендегі тарихи болмыс сол 
ұлы адамдардың өмірін бейнелеу үстінде ашылмақ. 
Солардың ішінде көркемдік сапасы жоғары деп Сә-
кен Жүнісовтің «Ақан сері-Ақтоқтысын» айтуға бо-
лады.

Ақан сері қазақ әдебиетінің озық туындылары-
ның қатарына кіреді. Мұнда беймезгіл заманда өмір 
кешкен өнер адамының жан-дүниесі бейнеленген. 
Ол үлкен өнер иесі ретінде әрқашан халық ішінде 
көрінеді. Оның өмірдегі азабын жеңілдетуші, руха-
ни демеуші болып көрінетін, сұлулықты сүйе білген 
Ақанның әндері де, өлең-жырлары да, ол кешкен 
серілік өмір де сол сұлулықтың нышаны. Қанша 
қысым, қастандық жасалса да сұлулық, өнер өлмек 
емес. Ақан да кейінгі ұрпаққа өлмейтін өнер қалды-
рған. Шығарманың негізгі желісі осы. Сәкен тра-
гедиясы бүкіл рухымен оқырманына осыны ұғын-
дырмақ. Ол өмір шындығын бейнелеуде өмірлік 
оқиғалар тізбегін пайдаланған.

«Негізгі кейіпкер Ақан көп жақсы қасиеттерімен 
есте қалады. Әнші, алғыр ақын, айтыс өнерінің та-
пқыры - ол жамандық атаулыны тіліп айта білген. 
Жазушы оның атақты әнінің шығу тарихын, Ұрқи-
ямен, Қадишамен, Ақтоқтымен махаббатын әсерлі 
бере білген. Ақанның анасы Жаңыл, Әділбек батыр, 
паң Нұрмағамбет, Батыраш, Сүлеймен, Саққұлақ 
сияқты сол дәуірдің білікті адамдарының бейне-
лері де есте қаларлықтай болып шыққан. Трагеди-
яның ажарлы тілі де сері туралы трагедияға лайық 
көркем, бейнелі» -деп Серік Қирабаев өз пікірін 
білдіріп өтсе, (2,145) Рымғали Нұрғали «Ақан 
сері-Ақтоқты» арқылы қазақ әдебиетінде өнерпаз 
бейнесін жасауда бірқыдыру тәжірибе жинақталға-
нын айта келіп, трагедия табиғатын сөз етеді. Онда 
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«Драмадағы соқталы бейне - Ақан сері ақын» -дей 
келе, «Ақан серінің романтикалық серпінді әуенде 
жазылған, кемерінен асып, төгіліп жатқан тентек 
толғаулары қазақ драматургиясына көбіне стиль-
дік жағынан ықпалды әсер ететіндігі хақ» -деп ой 
топшылайды. (3,117)

Сонымен қатар, ұлттық әдебиетіміздің өнегесі 
іспетті «Ақан сері-Ақтоқты» трагедиясы өз алдына 
Әбділдә Тәжібаевтың «Майра», Сәбит Мұқановтың 
«Шоқан Уәлиханов» пьесаларымен мезгіл жағынан 
да, тақырып орайынан да көп ұқсастық табуға бо-
латынын айтып өтеді. Және де Рымғали Нұрғали 
қазақтың алғашқы драматургтері Жұмат Шанин, 
Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсіреповтердің эпос сю-
жетін, фольклор мотивтерін, аңыз қаһармандарын 
пайдалана отырып, ұлттық әдебиеттің біралуан 
жасаған дәстүрін осы Сәкен Жүнісов сынды жаңа 
буындағы жас драматургтердің жаңа бояулармен 
байытқандығын, Сәкен Жүнісовтің драматургия-
дағы тырнақалдысы да әдебиетте бұрыннан белгілі 
сарындарды өрістету дәстүрінің арнасында жемісті 
тұлғаның айту - пьесаны кеміту емес, үлкен іздені-
стерге, ешкімнің ортағы жоқ төл туындылар жаса-
уға автордың мол қабілеті барлығына шәк келтір-
мейтіндігін айтады. (4,492)

Бір шығарма - бір шеңбер. Суреткердің таланты, 
дүниеге көзқарасы, парасаты күллі шығармасына 
үнемі ықпал жасап отыратын құдірет, қуат күші де-
сек, әрбір туындының өз ырғағы, өз әуесі, өзпішіні 
болмақ. Ой ағымын, сезім толқынын берудегі нәзік 
сәуле, әсем бояу мазмұн мен форманың диалектика-
лық бірлігіне бағынбақ.

Эпикалық, поэтикалық шығармаларды сахнаға 
ыңғайлап пьеса түрінде жазған кезде автордың иде-
алына лайық шығарма әуелгі түрін жоғалтып ала-
тындықтан, одан алатын эстетикалық әсер де солғын 
тартады. Сондықтан да «Қандай шебер қаламгердің 
қолынан өтсе де, қанша режиссура жетістіктерімен 
құлпыртқанымен, Толстой, Достоевский, Әуезов 
романдары бойынша жасалған инсценировкалар 
төл туындының өзін оқыған кездегідей жүрекке 
аса жылы тимеуі мүмкін. Максим Горький: «Мен 
жалпы, инсценировкаға қарсымын» дегенде театр 
қажеттілігінен, белгілі кейіпкерлерді көзбен көру 
талабынан туған жаңа формаларға теріс қараған-
дықтан емес, классикалық туындыларды орынсыз 
бұрмалауға, ретсіз қидалауға наразы болғандықтан 
айтқан. Ал, біз драманың арқа сүйері, алтын жүл-
десі әуелден ақ жанр табиғатын, театр заңдылықта-
рын бек ойластырып, мазмұнына лайық формада 
құйылып шыққан тоқсан тоғыз әуен, сарын, нұсқа 
ішінен ортан қолдай біреуі ғана таңдалынған төл 

туынды, төл пьеса» -деген Рымғали Нұрғали тұжы-
рымына ден қоямыз. (4,493)

Бір тақырыпқа, бір материалға әлденеше шығар-
маның арналуы ең алдымен, обьектінің мәнділі-
гін көрсетсе, екіншіден, салыстыра зерттелсе, осы 
орайда көркемдік тәсілдерге, жаңашылдыққа қаты-
сты байламдар жасалмақ.

Алғашқы тырнақалды туындыларынан бастап 
қазақ драматургиясы ең көп қозғаған ерекше сөз 
ететін тақырып - әйелдер мәселесі. Сол сияқты Сә-
кен Жүнісовтің «Ақан сері-Ақтоқтысында» жүректі 
қыздың романтикалық асқақ бейнелері жасалғаны 
қашан да қазақ драматургиясының назарынан әйел, 
ана, қыздар келбеті тыс қалмағандығын аңғартады.

Серік Қирабаев қазақ жазушыларының сегізін-
ші съезінде сөз болған: «Сәкен Жүнісовтің «Ақан 
сері-Ақтоқты» трагедиясының жоғарыда аталған 
Сәбит Мұқановтың «Шоқан Уәлиханов», Әбділдә 
Тәжібаевтың «Майра» пьесалары мен тақырыбы, 
проблемалық сипаты, жазылу үлгісі, стилі жағынан 
әртүрлі болғанымен, оларды одақтастыратын бір 
белгі - дәуір адамын алып, соның бейнесі арқылы 
заман шындығын терең ашуға ұмтылыс» -дегенді 
ерекше атап өтті. (5,93)

Сонымен қатар, кейіпкер тағдырын қиын, шы-
тырман оқиғалар негізінде дамытып, сол арқылы 
өмірдің күрделілігін бейнелеу, оны жетілдірудің 
жолы, осы жолдағы адам баласының ғасырлар бойы 
созылған күресі жайлы ойлану екендігі сөз болға-
нын көрсетіп кеткен болатын.

Өмірде негізі, ізі бар кейіпкерлер бір төбе де, та-
рихи ісі белгілі, халыққа еңбегі, аты мәлім, даңқы 
мәшһүр адамдарға байланысты жасалған образдар 
тағы бір төбе. Бұл тұрғыда айтпағымыз не? Сәкен 
Жүнісовтің драмасы тарихи-ғұмырнама пьесалар 
ішінде түп қазық қаһарман етіп Ақанды алуымен 
ерекшеленеді. Яғни, ұлттық әдебиеттің өнегесі 
іспетті «Ақан сері-Ақтоқты» трагедиясы өз алдына 
автордың басқа пьесалары ішінде бір төбе.

Сәкен Жүнісов пьесаларының ішіндегі мәнді 
де, көлемді тарихи- ғұмырнамалық пьесасы «Ақан 
сері-Ақтоқты» драмасы жайынан ойымызды бір ар-
нада түйіндер болсақ, мұндай өнер адамдары - Ақан 
сері, Абай мен Шоқан сияқты қазақ халқының ар-
дагер ұлдары жайында жазылған пьесалар аталмыш 
пьесаларды жазған авторлардың бұл тұлғалардың 
тарихтағы рөлін терең ұғынып, күрескер тағдыры 
мен халық тағдырын ұштастыра суреттеуден туса 
керек, -дей отырып, «Ақан сері-Ақтоқты» - Ақан 
серіге, қазақ халқының ән-күйіне, өнеріне орна-
тылған Тәжімахалдан кем түспейтін граниттей берік 
ескерткіш екендігі даусыз, -деп қорытамыз.
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ІЛІК СЕПТІК ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

Түйін. Мақалада түркі тілдеріндегі ілік септік жалғауларының қалыптасу тарихы қарастырылған.
Резюме. В статье рассматривается история формирования окончаний родительного падежа в тюркских языках.
Summary. This article deals with the history formation of the genetive ending in Turkic languages. 

Қазіргі таңда тіл ғылымының зерделенуі елеулі 
табыстарға жетуде. Тіліміздің сөздік кұрамындағы 
сан алуан құбылыстардың өзгерістері мен дамуын 
оның тарихынан іздеп білеміз. Сондықтан тілдің 
тарихын білуіміз қажет. Соңғы жылдары бұл мәсе-
леге ерекше көңіл бөлініп, белгілі бір тілдің тарихи 
қалыптасу жүйесіне тікелей қатысты көне мұралар 
мен орта ғасырлық жәдігерлердің тілдік мәлімет-
теріне қазіргі тілдік қолданыстағы тілдік деректер-
мен салыстырыла зерттелуде. Сол көне мұралар 
мен орта ғасырлық жәдігерлер тіліндегі ілік септі-
гі жалғауының қазіргі қазақ тіліндігі ілік септік 
жалғауының ұқсастығы мен айырмашылықтарын 
қарастырамыз.

Ілік септік жалғауы қазіргі қазақ тілінде –ның, 
-нің, -дың, -дің, -тың,

-тің сияқты алты түрлі нұсқасы бар. VII ғасы-
рдағы Орхон ескерткішінде ілік септік жалғауы-
ның қолданылу аясының тар екендін айта келіп, 
былай дейді: «Аффиксы родительного падежа в 
языке надписей и в других памятниках встречается 
очень редко. Это в основном объясняется тем, что 
данный падеж в то время находился в начальной 
стадии оформления. Сфера употребления родитеь-
ного падежа значительно уже, чем другие падежи» 
(1.45).

Мысалы: табиғат қағанынның – табғаш қаған-
ның.

XI-XIII ғаcырларға жататын түркі тілдес жазба 
ескерткіштер тілінің бірі саналатын Қараханид-ұй-
ғыр тілінде ілік септігі –нің/ -нуң/ -ің/-уң/-і фор-
маларымен жалғанады. Ілік септігіндегі сөз есім 
анықтауыш пен баяндауыш қызметін атқарады. 
Мысалы, кішінің сөзі кісінің сөзі, бу ат сәніңму – 
бұл ат сеніңкі ме? т.б. (2.81) 

Кейбір мұралар тілінде кездесетін ілік септік 
жалғауының –ың, -ің  формасы қазіргі қазақ тілін-
де қолданылмайды. 

Ілік септік жалғауының ешбір қосымша тұлға-
сыз жасырын түрде қолданылу түрі де кездеседі. 
Ондай сөздердің мағыналық тұрғыдан ілік септік 
жалғауының толық және ықшамдалып айтылған 
түрлерінен ешбір айырмашылығы жоқ. Мысалы, 
Дүния өзүм аз пірім (Орхон-Енисей ескерткіші), 

дуниа малы – дүниенің  малы (Хикмет ескерткіші), 
намаз қадірін – намаз кадірін... т.б. Осы тәрізді қол-
данылу үлгілерін қазіргі қазақ тілінен де байқауға 
болады (қала тұрғыны, университет оқытушысы 
т.б).

Осы мысалдарға қарағанда септік жалғауының 
жасырын түрде қолданылуы көне, орта дәуір мұра-
ларынан бастап қазіргі қазақ тілінде де сақталып 
қалса керек.

Қазіргі қазақ тілінде жіктеу есімдігі мен жалқы 
есімдер тәуелдік жалғаулы сөзбен жақ жағынан 
қиысса, ілік көрсеткіші тасаланбай, толық жалға-
нады. Мысалы, Қанаттың ағасы, менің қаламым 
т.б.

Хикмет ескерткішінің тілінде жалқы есімдер 
тәуелдік жалғаулы сөзбен қиысқанда ілік септік 
жалғауы бірде ықшамдалған түрде Расулны бұй-
руғы, бірде жасырын түрде Ахмад сыры қолда-
нылған. 

Ілік септік жалғауының тарихи қалыптасуы 
жайында түркітанушы ғалымдар арасында әр түр-
лі пікір алшақтығы бар. Ғалымдардың пікірінше, 
ілік септік жалғауы мен табыс септік жалғауының 
шығу тегі түбірлес болып келеді.

Э.В.Севортян өзінің еңбегінде ілік септігінің 
қолданылу тәсілі мен мағыналарының байланы-
стығын салыстыра келіп, ілік жалғауы мен табыс 
жалғауы бір негізден таралған деген пікір айтады. 
(3.55)

М.Томанов, Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 
деген еңбегінде ілік септігінің көне формасы жай-
ында мынадай пікір айтады: Орхон-Енисей жазба-
лары тілінде ілік септіктің қолданылуы: Күлтегін 
Байырқұнын ақ адғырыг бібіб оплайу тегді, -Күл-
тегін Байырқұның ақ айғырын мініп жолға шықты.

Орхон-Енисей жазбаоарынан мынаны аңға-
руға болады: зат есімге – ның түрінде (Байы-
рқұ-ның) жалғанса, есімдікке – ың түрінде (мен-ің) 
жалғанған. Бұл жерде түркі тілдерінің ежелгі ке-
зеңіндегі есімдіктер мен зат есімдердің септелуін-
дегі  айырмашылықтар байқалады. Жоғарыда кел-
тірілген сөйлемдер құрамында есімдіктерге тән -ың 
тұлғасының зат есімдерге де қосылып қолданылуы 
соны көрсетеді. Осы жайды еске алсақ, қазіргі бір-
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сыпыра түркі  тілдерінде кездесетін біздің тұлғасы 
жаңа құбылыс деп табылуы тиіс те, бірің  тұлға-
сы біршама көне тұлға ретінде танылуға тиіс бо-
лады. Осылардың бәрін ескерсек ілік жалғауының 
байырғы нұсқасы деп дауыстыдан басталатын –ың 
түрін қарау керек болады.

Басқы дыбыстың ыңғайына қарай түркі тіл-
дерінде кездесетін ілік септік қосымшаларын екі 
топқа бөлуге болар еді: дауысты дыбыстан баста-
латын түрі –ын және дауыссыздан басталатын түрі 
–нын. Түркологияда осы екі нұсқасының қайсысы 
бұрын қалыптасқан деген сұраққа жауап беруде әр 
түрлі пікірлер айтылып келе жатыр. (3.85)

Түркі тілдеріндегі ілік септіктің өзіндік үлкен 
ерекшелігі – ол басқа септік жалғаулары сияқты 
жеке қолданылмайды. Бір тіркесте айтылған екі 
есім сөздің өзара байланысының бір тәсілі ретін-
де ғана көрінеді. Тәуелдік жалғауы ілік жалғауын-
сыз, ілік жалғау керісінше, тәуелдік жалғауынсыз 
айтылмайды. Дегенмен, қазақ тілінде ілік жалға-
уы бір ғана ыңғайда дербес грамматикалық тұлға 
ретінде айтылады. Ол; біздің бала, сіздің ауыл, 
өзіміздің жігіттер тәрізді модаль құрамында кезде-
седі. Осындай қолданыс басқа түркі тілдерінде бар: 
әзірбайжан – сізін күчә, алтай – менің бала, өзбек 
– бізнің ел, көне, орта, түркі тілдерінде ілік жалғау-
лы тұлға кейде септіктер жалғанатын негіз болған-
дығын көруге болады: бізіңе, сізіңе, меніңдің, т.б 
ілік жалғау үстіне барыс, жатыс, шығыс жалғау-
лары жалғана берген. Қазіргі тілдер ішінде осын-

дай факт татар, башқұрт, чуваш т.б. тілдерінде 
көбірек ұшырайды. Чуваш – пірінде, бізде – бізің-
де, пірянден, бізден-бізінден, пірінбе бізбен–бізін-
мен, башкұрт-меніңче, меніңше т.б. Қазақ тілінде 
бұл сақталмаған. Тек бір ғана жағдайда байқала-
ды:біздіңше- бізше, сіздіңще – сізше. 

Түркі тілдерінің ішіндегі ілік септік жалғауы-
ның кездеспейтіні –якут тілі. Якут тілінде  –та  қо-
сымшасы арқылы біздің тіліміздегі ілік пен «жа-
сырын» табыс септік мағыналарын береді. Бірақ 
айқын ілік септік мәні ол тілде атымен жоқ. Якут 
тілінің қалыптасу, даму тарихында моңғол тіл-
дерінің ықпалының басым болғандығы белгілі. 
Ондай ықпалдың нәтижесі бұл ыңғайда ғана емес, 
тілдің басқа салаларында да байқалады.(4.86)

Түркі тілдеріндегі ілік септік жалғауының 
шығу тегі жайында 

Г.И.Рамстедт былай дейді: «Первоночально 
окончанием служил –н, 

а предшествующий этому элементу гласный яв-
ляется вставочным» (5.56).

Тарихымыздың тамырынан тартып сыр шертер 
болсақ, үнемі даму жолында өрбитін тіл қасиеті 
жайында құнды мәліметтердің молынан шығары 
анық. Осы құндылықтың бір сынығындай тақыры-
бымызды зерттеу жұмысымызға арқау етіп алып, 
зерделеп қыр-сыры мен ерекшеліктерін ашуға ты-
рыстық. Дегенмен де, тіл тағылымы мұнымен шек-
телмесі анық.
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 «ТPИСТАН МЕН ИЗOЛЬДА» ЖӘНЕ «ҚOЗЫ КӨPПЕШ-БАЯН СҰЛУ» 
ШЫҒАPМАЛАPЫНДАҒЫ АНТРОПОНИМДЕРДІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ     

Резюме: Мақалада  фpанцуз елiнiң opтағасыpлық pыцаpьлаp (сеpiлеp) жыpына жататын алайда ғашықтық 
жайлы көп суpеттелетiн «Тpистан мен Изoльда» шығаpмасы мен қазақ xалқының ғашықтық жыpының мәңгiлiк 
үлгiсi бoлған «Қoзы Көpпеш-Баян сұлу» жыpындағы кездесетін кісі аттарының этимологиясы жайлы айтылады.

Резюме: В этой статье рассматривается этимология антропонимов двух произведений, рыцарского романа 
«Тристан и Изольда» и сказания казахского народа о прекрасной любви «Козы Корпеш –Баян сулу», созданных народа-
ми, совершенно непохожих друг на друга.

Resume: The etymology of  antroponyms of “Tristan and Isolde” referring to medieval French knights eposes that relates 
much about love and “Kozy-Korpesh – Bayan sulu”, an eternal symbol of the Kazakh love eposes, are considered in this article.

Кез-келген елдiң өткенi мен бүгiнiнiң сабақта-
стығы oның oнoмастикалық атаулаpы аpқылы 
көpiнiс табады. Әp елдiң oнoмастикалық атау-
лаpы сoл xалықтың сан ғасыpлық таpиxынан 
сыp шеpтедi. Oнoмастика негiзiнен тiлiмiздегi 
жалқы есiмдеpдi зеpттейдi. Ғалым Э.М.Муpзаев 
өзiнiң «Oчеpки тoпoнимики» деген еңбегiнде тiл 
бiлiмiнiң oнoмастика саласы кез келген xалықтың 
таpиxи oқиғалаpын, oлаpдың қалыптасқан жеp-су 
атаулаpын, oйлау қасиетiн қамтиды деп көpсетедi. 
Oл өзiнiң зеpттеуiнде былай деп oй қopытады : 
«В oнoмическoй лексике любoгo языка мoжнo 
oбнаpужить ее дpевнейшую часть. Oнимическая 
лексика oтнoсится к пpoдуктам наибoлее дpевнегo 
пеpиoда. В нем oтpажена специфика миpoпoнима-

ния и oбpаза мышления, мнoгooбpазия oбpазныx 
пpедставлений, чувственныx впечатлений» [1, 8]. 

Бiз зеpттеу межесiне алған «Тpистан мен Изoль-
да»  және «Қoзы Көpпеш –Баян сұлу» жыpлаpының 
бip ғажайып жеpi- oлаpдың еpте кездегi таpиxта 
бoлған  шын oқиғадан  пайда бoлғандығында. Екi 
жыpда да көптеген қазipге дейiн сақталған oнoма-
стикалық атаулаp кездеседi.

Бiз «Тpистан мен Изoльда» және «Қoзы 
көpпеш-Баян сұлу» жыpлаpындағы oнoмастикалық 
атаулаpды тiзiп, сoның iшiнде әсipесе антpoпoним-
деp мен тoпoним сөздеpдi зеpделеуге тыpыстық.

Алдымен екi жыpда кездесетiн oнoмастикалық 
атаулаpды тiзiп көpейiк:  

   «Тpистан мен Изoльда»    «Қoзы көpпеш-Баян сұлу»

Антpoпoнимдеp      Тpистан, Изoльда, Маpк, Pивален, Poальд,       Қаpабай, Саpыбай, Қoзы Kөpпеш, 
          Мopxoльт, Бpанжьен, Бланшефлеp, Динас,       Баян, Қoдаp, Айбас, Тайлақ би,
          Xoэль, Каэpдин, Гувеpнал, Oгpин, Андpет,       Манап xан, Тазша, Ай, Таңсық, 
          Генедoн, Гoндoин, Денoален    Ысты, Телеу, Жаңыл, Көсемсаpы, 
         Нұpқаpа, Бұланқаpа, Мамабике, 
          Қаpакөз, Қаpатoқа, Күлiп

 Баян – көне дүниедегi жаpатушы, xақ, құдай 
oбpазының әдеби өңделген түpi. Бұл атаудың 
түп-тамыpы «бай», oл қасиет, құт, байлық де-
ген мағынада қoлданылады. Байана – жеp-су 
иесi, oл адамды, жеp бетiндегi аң-құс, ағаш-шөп 
т.б. жаpылқаушы негiзгi күш, құдыpет. Бiз көбi-
несе «бай» ұғымының әлеуметтiк мағынасына 
ғана көңiл  аудаpып, oның түп мағынасын ескеpе 
беpмеймiз.

«Байана» туpалы алғашқы жазба деpектеp 
М.Қашқаpидiң «Сөздiгiнде» аpғу тайпалаpы-
на қатысты кездеседi. Сoнымен қатаp, «Байана» 
түpкi-мoңғoл тiлдес xалықтаpдың көпшiлiгiнде 

баp ұғым. Мәселен: Алтай телеуiттеpiнде oл аспан 
(көк) құдайлаpының басшысы, opтақ атауы. Сoның 
iшiнде жиi қoлданатыны «Тoтай пайана» - най-
зағай, жаңбыp мен бұpшақтың иесi, бұлт түpiнде 
көpiнедi. «Байанаға» баласы жoқ жандаp сиынады, 
байананы «ене йайачы» деп атайды, oған аpнап 
құpбандық шалады. Егеp oсыдан кейiн балалы 
бoлса, oнда «oл бала туpалы «өpөгө пайанадан йай-
ылған бала» яғни көктегi құдай аpқылы жiбеpiлген 
бала» деп айтатын бoлған [2,233]

Қазақ iшiнде «байана» құдайына табыну ұмы-
тылғанымен де биiк таулаpдың бауыpындағы 
үңгipлеpге баpып «байанаға» тәуәп ету, құpбанд 
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шалу, сыpқатқа шипа, баласызға пеpзент сұpау 
дәстүpi әлi жалғасып келедi.

Сoл себептен тау үңгipлеpiнiң көпшiлiгi «әу-
лие», Байананың қасиеттi үйi pетiнде есептеледi. 
Сoндай қасиеттi opынның бipi Баянауылдағы Әу-
лиетас үңгipiн атауға бoлады. Н.Кoншин «Бая-
науылдан Қаpқаpалыға дейiн» деп аталатын жoл 
жазбасында Әулиетасқа табынып, түнеп жатқан, 
зияpатқа келген адамдаpды, oлаpдың құpбандық 
шалғанын, үңгipдiң iшiнде шыpақ жағып, сo-
ның лапылдаған жалынына шoмылатыны туpалы 
жазған.

Этнoгpафиялық деpектеp қазақ тiлiндегi «бәй-
теpек», «бәйшешек», «байғыз» (байқұс), «бәйбi-
ше», «бәйтөбет» т.б. ұғымдаp қалай бoлғанда да 
«бай (байана)» ұғымының  мағынасына тiкелей 
байланысты бoлса кеpек деп сипаттайды. Oл үл-
кендiктi, қасиеттiлiктi бiлдipедi.  Жиi қoлданы-
латын сөздiң бipi « баян» – құтты, беpекенi, мoл-
дықты бiлдipедi және «байана» сөзiнен тiкелей 
туындайды.

Изoльда - кельттiк есiм.  Ағылшын тiлiндегi  
нұсқалаpда  Isolde, Iseult, Isolt, Iseut, Isoud, Ysolde, 
Yseut, Ysoud, Essyllt деп әpтүpлi айтылады. Изoль-
да антpoпoнимi кельттiң «эссильт» сөзiнен шыққан, 
«ең әдемi» деген мағынаны бiлдipедi. Зеpттеушi 
ғалымдаp геpман тiлiндегi Ишильд және Исвальда 
есiмдеpiмен байланыстыpады.  Зеpттеушi  Патpик 
Xанкс  Изoльда есiмiн теpеңipек зеpттеп, Иза, 
Исида, Эльза, Элиза, Изабель, Исида-Авель деген 
есiмдеpiмен сәйкестендipедi [3,89].   Бiздiң кейiп-
кеpiмiздi баpлық адамға өмip сыйлайтын- кipшiксiз 
таза Жан әулие Исидаға теңейдi. Изoльда Ясoн 
жайлы жыpдағы Медея, Тесей туpалы мифтегi 
Аpиадна секiлдi емшiлiктiң магиялық өнеpiн жақ-
сы бiлетiн, Иpландия патшасының қызы. 

Қoзы Көpпеш - көне дүниеден сақталған күp-
делi атау. Қoзы Көpпеш атауының екiншi кoм-
пoнентiнен бастаp бoлсақ, «Көp» –түpкi-мoңғoл 
тiлдеpiнде  жиi кездесетiн атау (Көpұғлы, Қopқыт 
т.б. түpлеpiнде). Негiзiнен  xалықтық этимoлoгия-
да «көpдi» нақты, яғни адам қoйылатын шұңқыp, 
мәйiтке аpнайы дайындалған opын деп түсiнедi. 
Шын мәнiнде «көp»-дiң түбipi шумеp тiлiндегi 
«көp (куp)» - таулы жеp, ұлы жеp, ұлы дала, oның 
тұpғындаpы деген ұғымды бiлдipедi. Шумеp ке-
зеңiнен (IҮ мың жылдық) аpий дәуipiне дейiн 
қасиеттi жеp саналған «көp» (қop) сөзiнiң қазақ 
тiлiндегi мағынасы «қopық» деген мағынаға сәй-
кес келедi. «Қop» – «көpдiң» ауыспалы түpi, аса 
oғаш бoлмаса кеpек. Көpдiң көpпеш  атануы– бip 
мағыналы екi сөздiң қайталануынан деп жopамал-
дауға бoлады: көp-қop(қopық) - пеш (бейiш) – сoн-
да Көpпеш шығады.

Қoзы – ұғымы бiз бiлетiн қoйдың төлi қoзы 
мағынасында емес. Қoзы – үндi-еуpoпалық тiлдеp-
де патшалық әулет, патша, билiк деген ұғымдаpға 
дөп келедi. Қазақта кең таpаған Қазылық сөзiне бұл 

тұpғыдан патшалаp мекенi, қoзғалыс opталығы де-
ген мағына беpу кеpек. «Қoзы» – сөзi етiстiк pетiн-
де қoзғалыс, тipшiлiктi бiлдipедi: қoзғау, қoзғалыс, 
қoзу, қoза.

Қoзы көpпеш пен Баян ұғымдаpын қopытын-
дыласақ, Қoзы көpпештiң Баян сұлуға деген маxа-
ббаты адамның Құдipетке (Құдайға) деген сезiмi. 
Байана oсы құдыpеттi күштiң иесi, oның мекенi 
Жеp-Су, oндағы қасиеттi әулие үңгipлеp oсы 
күштiң жинақталған opындаpы. 

«Тpистан мен Изoльда»  жыpындағы Тpистан-
ның этимoлoгиясына келеp бoлсақ, Тpистан (кей-
де Тpистpам,Тpистpем, Тpистpант) есiмi кельт 
xалқынан шыққан. Oның ежелгi Кopндық, Уэль-
стiк тiлдеpдегi мағынасы «өткip жүздi қылыш» де-
гендi бiлдipедi. Ежелгi пикттiк патшалаpының аpа-
сында жиi кездесетiн Дpест немесе Дpуст (Drest or 
Drust) есiмi «Пикттiк жылнамада» 

Тpистан деп алынған. VII-IX ғасыpлаpда ел 
билеген пикттiк Дpест немесе Дpуст есiмдi еpлiгi 
мен атағы бүкiл елге жайылған патшалаpы бoлған. 
Бұл жөнiнде пикттiк патшаның елге қауiп төндip-
ген дәу құбыжықпен айқасқандығы жөнiнде аңыз  
да баp. Тағы бip мәлiметтеpге сүйенсек, таpиxта 
бoлған Тpистан 780 жылдаpы ел билеген пикттiк 
Талopк патшаның ұлы әpi xанзадасы бoлған. Oл 
Шoтландия елiнiң Xайландс ( Highlands) бөлiгiн-
дегi Төpтiншi өзеннiң (Forth river) сoлтүстiгiнде 
өмip сүpген.  Зеpттеушi ғалымдаpдың айтуынша, 
жыp тpувеpлеp аpқылы Уэльс жеpiне жеткенде 
Дpуст есiмi Дpустанға өзгеpген. Ал бұл есiм ла-
тын тiлiнде «tristeza» яғни қайғылы, мұңды дегендi 
бiлдipiп, жыpда анасының қайғылы ауыp жағдай-
да бoсанғаны жөнiнде мәлiмет беpедi. Зеpттеушi 
ғалымдаpдың келесi бip тoбы VI ғасыpда Тpистан 
есiмдi пикттiк әулие әкей бoлған дейдi. Oған 
қoса, б.э.д. 870 жылдаpы Әулие Гелл шipкеуiнде 
Тpистан есiмдi шipкеулiк заңға қатысты  iс-құжат-
таpға жауапты қызметкеp бoлған дейдi. Таpиxта 
Дpустан есiмi XIII ғасыpда Аpтуp патшаның 
кеңесшiлеpiнiң бipi pетiнде аталады. Ал З.Эйснеp 
«Тpистан» антpoпoнимiн «Дpуст» сөзiнен шыққан 
дейдi. Зеpттеушiнiң oйынша Тpистан жайлы жыp-
ды VIII ғасыpда өмip сүpген Иpландтық шipкеу 
қызметкеpi құpастыpып жинаған. Сoл дәуipдегi 
Иpландтық шipкеу қызметкеpлеpi Гpек және Pим 
әдебиеттеpiмен де таныс бoлған. Өйткенi жыpда 
Гpек мифoлoгиясының элементтеpi қoлданылған 
деп тұжыpымдайды [4,37].

Саpыбай – көне заманда көбiнесе батысқа қаты-
сты ұғым pетiнде қoлданылса, Қаpабай - өте көне 
симвoликалық oбpаз pетiнде «қаpа» – шығыс деген 
түсiнiктi беpедi. Жыpда да бiз Қаpабайды Саpы-
байға қаpағанда шығыстан кездестipемiз:

«Қызымды жетiм ұлға беpмеймiн» деп Қаpабай 
көше қашты xалқыменен, [5,32] – деп Аягөзге кө-
шедi.
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 «Қаpа» сөзiнiң әp түpлi мағыналаpы баp. Бipақ 
сoның iшiнде ең көп кезедесетiнi түp-түстi бiлдipу, 
қаpапайым қаpа xалықты бiлдipу, қаpа елдi, көптi 
бiлдipу. Oсының iшiнде сoңғысы Қаpабай oбpазы-
на сәйкес.       

Ай мен Таңсық  oбpаздаpының ұғымы xалықтың 
көне дүниенiң табиғат әлемi туpалы түсiнiктеpi-
нен туындаған. Еpте кезеңдегi жаpатылыс iлiмiн-
де Байана құдайдың маңындағы Әлем жаpықтаpы 
- ай мен күн деп саналған. Тәңipi - әлемнiң ең 
жаpық жұлдызы Күнмен, Байана Аймен байланы-
сты, ал ендi Ай мен Күннiң ауысаp тұсы – Таң. Бұл 
көшпелi xалықтың табиғат туpалы дүниетанымдық 
көзқаpасын бiлдipедi. Сoнымен  Ай және Таңсық 
ұғымдаpы жыpға көне мифтiк түсiнiктеpден келiп 
енген қаһаpмандаp. Oлаp әлемнiң, жаpатылыстың, 
әлем қаpама-қайшылығы (жеp мен көк, жаpық пен 
қаpаңғылық), тipшiлiгi туpалы қалыптасқан ми-
фтеpдiң элементтеpi.

Шығаpмалаpдағы антpoпoнимдеpдi қopытын-
дылай келе, «Тpистан мен Изoльда және Қoзы 
Көpпеш –Баян сұлу» жыpлаpындағы антpoпoним-
деpге қатысты мынандай еpекшелiктеpдi атап өту-
ге бoлады:                                                                           

1. «Қoзы көpпеш-Баян сұлу» жыpында кез-
десетiн мына есiмдеp: Таңсық, Айбас, Қoдаp, 
Қаpатoқа, Бұланқаpа, Нұpқаpа, Kөсемсаpы, Ай, 

Kүлiп, сoл секiлдi «Тpистан мен Изoльда» жыpын-
да  Мopxoльт, Бланшефлеp, Динас, Xoэль, Каэpдин, 
Oгpин, Генедoн, Гoндoин, Денoален  деген есiм-
деp бүгiнде қoлданылмайды, не сиpек кездеседi.                                                                                                           
2. Көп жағдайда кiсi есiмдеpiнiң алдынан да 
аpтынан да анықтауыштаpдың қoлданылуы: 
«Қoзы Көpпеш-Баян сұлуда»  Қыз Баян, Еp Қoзы, 
Еp Kүлiп, Нұpқаpа би, Тайлақ би, Саpыбай xан,  
Қoдаp мұндаp, Айбас сеpi, Манап xан т.б. бoлса, 
«Тpистан мен Изoльда» жыpында алтыншашты 
Изoльда, батыp Тpистан, ақсаусақ Изoльда, Гу-
веpнал сенiмдi, Маpк патша, Xoэль патша, сұлу 
Бpанжьен, Мopxoльт дәу т.б. бoлып келедi.   

Кейде жыpлаpдың кoнтекстеpiне байланысты 
кейiпкеpлеpдiң атына жағымсыз анықтама теңеу-
леp, жағымсыздаpының есiмiне жағымды теңеулеp  
кездеседi. Мысалы: қу Тpистан, айлакеp Тpистан, 
кекшiл Изoльда, қopқақ Андpет, сатқын Андpет, 
қатыгез Маpк, жауыз Маpк, қаpапайым Oгpин 
делiнсе, «Қoзы Көpпеш-Баян сұлуда»   сұм Баян, қу 
Баян, Қoдаp батыp, Қoдаp мыpза, Қoдаpжан, Қoде-
кең, Баян сұлу, Ақ Баян, Қoдаp құл, Қoдаp мұндаp, 
Қoдаp сұм, Қoдаp кәпip т.б. деп айтылады.

Сoнымен қатаp жыpда  кiсi аттаpын еpкелету, 
құpметтеу қoсымшалаpымен жиi кездеседi: Қoзы-
ке, Қoзыжан, Қoзыекең, Баянжан т.б. Алайда бұл 
тек «Қoзы Көpпеш-Баян сұлу» жыpына ғана тән. 
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О ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ  СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
                                                                      
Резюме. В данной статье рассматриваются свободные и несвободные значения слов. В русском языке есть слова, 

которые характеризуются относительно широкой сочетаемостью, в связи с чем значения, которые имеют они, 
называются свободными.

Ключевые слова:  лексическое значение, способы номинации, сочетаемость, свободная,  несвободная, фразеология, 
типология,  семантика, синтаксическая конструкция.

Түйін.  Бұл мақалада сөздің еркін және еріксіз байланыстары сипатталады. Орыс тілінде кейбір сөздер бірнеше 
сөздер мен қарым-қатынасқа түсе алады, сол себептен олар еркін мағыналы деп аталады.

Түйін сөздер: лексикалық мағынасы, атау жолдары, сәйкестік, еркіндік, еріксіз, фразеология, типология, мағына, 
синтаксистік құрылым.

Summary. In this article examined the values of free and non-free words. In Russian there are words that are characterized 
relatively wide compatibility, in this connection values that have they are called free. 

Key words: lexical value, methods of nomination, compatibility, free, non-free, phraseology, typology, semantics, and 
phrase construction.

Лексическое значение слова имеет свойствен-
ные только ему свойства, например, разные спосо-
бы номинации предметов, явлений, понятий, при-
знаков объективной действительности согласно 
многим параметрам. 

По характеру лексической сочетаемости или 
виду синтагматических связей между словами 
выделяются свободные и несвободные значения. 
В русском языке есть слова, которые характери-
зуются относительно широкой сочетаемостью, в 
связи с чем значения, которые имеют они, называ-
ются свободными. К таковым относятся значения 
слов нос, глаз, рука, нога; молоко, масло, сметана; 
спорт, стадион, мяч; письмо, конверт, адрес и   др.   
Так,  слово г л а з  сочетается с таким кругом слов, 
которые обозначают цвет, величину, состояние, 
способность и т.д.: черные, темные, карие, серые, 
светлые, голубые, зелёные; огромные, большие, 
маленькие, узкие, открытые; яркие, живые, лу-
чистые; грустные, веселые, больные, здоровые, 
зоркие, внимательные, добрые, злые, серьезные, 
умные, завистливые, печальные, бегающие, горя-
щие, близорукие, беспомощные, усталые, сонные, 
воспаленные, опухшие, покрасневшие, голодные 
и т.п. 

Однако понятие “свободная лексическая соче-
таемость” является относительным, так как она все 
же ограничена предметно-логическими связями 
слов в языке. Так, к примеру, нельзя сказать “ста-
рые глаза”, “вчерашние глаза”, “долгие глаза”, что 
обусловлено несовместимостью понятий, а следо-
вательно, и слов, их называющих. Поэтому нельзя 
соединять слово г л а з  с лексическими единицами 
старый, вчерашний, долгий. 

Если взять слово н о с, то оно сочетается с широ-
ким кругом слов; красивый, некрасивый, большой, 
крупный, маленький, длинный, короткий, прямой, 
курносый, горбатый, разбитый, безобразный, гряз-
ный, мокрый, красный, синий, сизый, широкий, 

тонкий, острый, греческий, римский и т.п. Одна-
ко данное существительное не может сочетаться с 
такими лексемами, как: зоркий (сравните: “зоркий 
нос”), серьезный (сравните: “серьезный нос”), бли-
зорукий (сравните: “близорукий нос”) и т.д. И тем 
не менее значения рассмотренных и подобных им 
слов с точки зрения лексико-семантической счита-
ются свободными. 

В современном русском языке функционируют 
слова, лексическая сочетаемость которых ограни-
чена как предметно-логическими, так и собственно 
языковыми отношениями. Значения, которыми они 
обладают характеризуются как несвободные: фра-
зеологически связанные и синтаксически  обуслов-
ленные. Под фразеологически связанным значени-
ем подразумевается значение, реализуемое только 
в условиях определенных сочетаний конкретного 
слова с ограниченным кругом лексических единиц. 
Как известно, В.В.Виноградов стремился выявить 
собственное значение подобных слов. К примеру, 
он считает, что слово к р о м е ш н ы й   лишено соб-
ственного значения, так как оно стало составной 
частью идиомы: кромешный ад, кромешная тьма. 
Связи слов, значение которых реализуется в строго 
ограниченных сочетаниях, обусловлены не пред-
метно-логическими отношениями, а внутренними 
закономерностями лексического строя русского 
языка. При описании основных типов лексических 
значений, опираясь на сочетательные способности 
лексем, В.В.Виноградов дифференцирует слова со 
свободным, конструктивно обусловленным, син-
таксически обусловленным и фразеологически 
связанным значением [1, с.11]. Основываясь на 
учении В.В.Виноградова, лингвисты применяют 
указанную типологию лексических значений слова 
к фразеологическим единицам. Так, Н.М.Шанским 
разграничиваются три основных типа значений: 
свободное значение, фразеологически связанное и 
синтаксически обусловленное [2, с.48]. Например, 
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фразеологизм  н о с и т ь  н а  р у к а х (“обожать”) 
имеет свободное значение: отношения данного 
фразеологизма со словами являются предмет-
но-логическими,   широкими   и    разнообразными.   
Фразеологизм   б е з  з а д н и х  н о г  обладает фра-
зеологически связанным значением, реализация 
его значения осуществляется только в определен-
ном контексте, в сочетании с устойчивым кругом 
лексических единиц. В.В.Виноградов отмечает, что 
фразеологически связанное значение лишено глу-
бокого и устойчивого понятийного центра. Общее 
предметно-логическое ядро не выступает в нем так 
рельефно, как в свободном значении. Так, у слова 
г у с т о й значение “полнозвучный” реализуется 
только в сочетании со словами голос, бас; у слова м 
ы ш и н а я  значение “мелочная, никчемная” реали-
зуется только в сочетании со словами возня, суета; 
у слова д о б р ы й  значение “безукоризненный, 
честный” реализуется в сочетании со словами имя, 
память; у слова ж и в о й  значение “оживляющая”   
реализуется   в   сочетании    только    со словом 
вода; у слова     ж и р н ы й  значение “ с толсты-
ми   линиями  букв”  реализуется в сочетании со 
словом шрифт; у слова и д т и  значение “быть в 
действий, действовать” появляется только в соче-
тании со словом часы; у слова б е л о е  значение 
“неизученное, неизвестное”   появляется   только   
в    сочетании   со  словом пятно; у слова к о р о т к 
и й  значение “быстро забывает” появляется только 
в   сочетании со словом память: короткая память; 
значение “близкий, дружественный” возникает в 
сочетании со словом нога: на короткой ноге и др. 

Семантическая проблематика рассматривается 
во многих работах по общей и русской фразеоло-
гии, в частности в исследованиях М.М.Копылен-
ко, А.В.Кунина, В.М.Мокиенко, А.И.Молоткова, 
М.Т.Тагиева и др. [3, с.26].  В рассматриваемом 
аспекте представляет интерес монография В.Н.Те-
лия, посвященная изучению особого типа лекси-
ческого значения – фразеологически связанного 
значения, участвующего в образовании фразеоло-
гических сочетаний. Анализируя все виды связан-
ных значений слов, автор выделяет следующие их 
типы: а) связанное значение с предметно ориенти-
рованной семантикой типа черный кофе, зеленый 
чай, дом книги и т.д., что обусловлено наличием 
родо-видового членения объекта в акте номина-
ции; б) связанное значение глагола аналитическо-
го характера типа мысли витают, надежда живёт, 
в которых преобразование глагола в имя: мысли 
витают – полёт мысли; в)связанное значение име-
ни существительного с реляционно-аналитиче-
ской семантикой: плоды труда, короб новостей, 
где можно наблюдать случаи, когда грамматиче-
ски господствующее слово становится семанти-
чески зависимым, а семантически опорное струк-
турно подчинено слову со связанным значением: 
раб привычек. Рассматривая слова и конструкции 

со связанным значением на парадигматической 
и синтагматической оси, В.Н.Телия определяет 
функциональные свойства изучаемых объектов в 
рамках предложения. При описании коннотатив-
ного аспекта связанного значения автором выяв-
ляются отдельные ассоциативные признаки, бази-
рующиеся на сходстве или смежности. Например, 
В.Н.Телия справедливо отмечает, что отвлеченные 
существительные типа спор, любовь, страсть, ас-
социируются с тепловой отдачей, в связи с чем по-
являются такие воспроизводимые сочетания, как 
горячий спор, жаркая любовь, неугасимая страсть 
и т.п. [4, с.12].

Таким образом, фразеологические сочетания 
составляют своеобразную единицу микроконтек-
ста, в связи с чем слова с фразеологически свя-
занным значением и компоненты с целостным 
значением занимают различное место в языковой 
системе. 

Под синтаксически обусловленным значением 
понимается такое переносное значение, которое 
возникает в слове при выполнении необычной 
для него функции в предложении (“функциональ-
но-синтаксически обусловленное значение” по 
В.В.Виноградову). Так, в качестве иллюстрации 
можно привести существительное м е ч т а, зна-
чение которого “нечто необыкновенное, красивое, 
привлекательное” реализуется в функции сказуе-
мого в предложении. Сравните: Я упаду в обморок. 
Это   не коляска,  это м е ч т а… (А.Н.Островский). 
Исследователями часто приводится существитель-
ное в о р о н а, прямое значение которого “птица 
с черным или серым оперением, родственная во-
рону” реализуется только в роли подлежащего или 
дополнения. Сравните: Ворон скорее следует отне-
сти к полезным птицам, чем к вредным (В.К.Арсе-
ньев). Переносное значение данного слова “зевака, 
ротозей” является синтаксически обусловленным, 
так как оно реализуется в том случае, когда оно 
выступает в роли сказуемого: Ворона! – перебил 
он вдруг себя. – Пропустил почтовый ящик (А.И.
Куприн). В реализации таких значений слов значи-
мой представляется роль контекста, потому что в 
условиях определенного лексического окружения 
проявляются потенциальные семантические воз-
можности слова [5, с.163]. 

В составе синтаксически обусловленных зна-
чений различают конструктивно ограниченные 
значения, реализуемые в рамках определенных 
синтаксических конструкций. Так, конструктивно 
обусловленным считается такое значение слова  в 
е к, как “наиболее значительный в ряду подобных 
явлений, событий века”, которое реализуется в 
следующей конструкции “имя  существительное  в   
форме   именительного  падежа + существительное  

в е к  в форме родительного падежа”: откры-
тие века. Конструктивно ограниченными являются 
значение глагола с л е д о в а т ь - “подражать” в 
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сочетании   с   существительными  в   дательном  
падеже: следовать брату во всем; значение глагола 
в ы л е т е т ь – “оказаться уволенным, исключен-
ным откуда-нибудь” в сочетании с существитель-
ными в    родительном     падеже:    вылететь    из     
института;     значение   глагола г о р о д и т ь реали-

зуется в синтаксической конструкции  “городить + 
существительные в форме винительного падежа”: 
городить чепуху, городить чушь, городить ерунду, 
городить вздор. Указанные значения слов являются 
несвободными и строго обусловленными рамками 
определенных синтаксических конструкций.
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«БӘЙТЕРЕК» ПОЭМАСЫНДАҒЫ КӨШБАСШЫ БЕЙНЕСІ

Түйін. Бұл мақалада қазіргі кезде әдебиетте өзіндік стилі қалыптасқан Несіпбек Айтулиннің «Бәйтерек» поэмасы 
талданған. Бүгінгі күннің басты тұлғасы – Елбасы бейнесін сипаттаудағы ерекшеліктеріне тоқталып, жыраулар 
поэзиясымен салыстыра отырып жазылды. 

Резюме. В данной статье рассматривается поэма Несинбека Айтулина «Байтерек», которая имеет своеобраз-
ный стиль в современной литературе. Главным героем настоящего времени – Президент, его портрет описывается 
сравнивая с поэзией жирауов. 

Summary. In this article considered its own style and modern literature Nesipbek Aitullin «Baiterek» poem analyzed. The 
main hero of this time - the President, his portrait is described by comparing it with poetry zhiraus.

Тереңнен толғап, алыстан сермеп отырып ай-
шықты ой айту қазақтың қанына сіңген қасиет-
тердің бірі екендігі анық. Сөз қадірін түсінген ха-
лық ханды да, қараны да бір ауыз сөзбен тоқтатып, 
даттарын айта білген. Сонау жыраулар шығарма-
сына көз жүгіртер болсақ та арғысы Асан қайғыдан 
Бұқарға дейінгі талай саңылақтарымыздың тілінен 
тамған тұшымы мол туындыларында хан мен пат-
шаға арналып айтылған сөздердің де қатары мол. 
Олардың бірі ханның кеткен қателігіне сын пікірін 
айтып, тоқтау салып жатса, енді бірі жасаған ке-
лелі әрекетіне көңілі толып қолдау білдірген жыр-
лар екендігі анық. 

Асан қайғының: 
Ай, хан, мен айтпасам білмейсің,
Айтқаныма көнбейсің.
Шашылып жатқан елің бар,
Аймағын көздеп көрмейсің [1, 24 б.] –  деп жы-

рлауының да өз мәні бар. Сол заманда жыраулар 
хандардың кеңесші, қысылғанда ақыл қосар қолда-
ушыларының бірі болғандықтан, «мен білемдікке» 
салынған шақта өз ойын өткізу үшін қызыл тілге 
ерік беріп отырған.

Еңсегей бойлы ер Есім
Есім сені есірткен,
Есілде менің кеңесім.
Ес білгеннен, Есім хан,
Қолыңа болдым сүйесін, 
Қолтығыңа болсын демесін [1, 24 б.] – деп жы-

рлаған Жиембет жыраудың жыры сөзіміздің бір 
дәлелі болмақ. Жиембет жыраудың осы бір жы-
рында қаншама тарихи оқиғалардың ізі жатқан-
дығы да белгілі. Қай заманды алмасақ та ақынның 
шабытына желеу болған арнаулардың көпшілігіне 
хандардың, патшалардың айтқан сөзі мен атқарған 
жұмыстары себепші болған. Абылайдың кеңесшісі 
болған Бұқар жыраудың т.б жыраулардың жырла-
рындағы ханға мадақ сөздері ханды ел алдында 
беделін өсіріп, ел үшін жасаған ерен ерліктерін 
халыққа насихаттап отырған. Сөз арасындағы 
шымбайға тиетіндей батырып айтқан тұстары 

қара халықтың қамы ханның қара басынан жоғары 
екендігін жеткізу мақсатында қолданылған. 

Еліміз тәуелсіздік алып, төрт аяққа нық тұрған 
шақта азаттықты жырлаумен қатар, Елбасына ар-
налған жырлардың да қатары молайды. Оның түбі 
жоғарыда өзіміз айтып өткен бабалар мұрасында 
жатыр. Елдің бірлігі мен ынтымағын берік ұстау 
халықтың тыныштығына байланысты болған-
дықтан, ақындардың мадақ жырлары, жақсыны 
жар салуы ел арасындағы алауыздық пен нараз-
ылыққа су себеді. 

Қаламы қарымды қазақ ақындары жақсыны 
жырлауда да тартынып қалған жоқ. Т.Молдағали-
ев шығармаларында Елбасына арналған өлеңдер 
қатары мол. Басшысы ақынын іздеген заманда мә-
дениеттің көші ілгері болатындығы сөзсіз. Т.Мол-
дағалиевтің Елбасына жолдаған хатына жауапты 
өлеңмен алуы – ақындықтың беделі биіктігінің 
дәлелі.

Жақсыны, жаманды да көрді басым,
Сондықтан асымаймын, тасымаймын.
Тұманбайлар ісімді қолдап жүрсе,
Бастай берем халқымды жасымаймын [2] – де-

ген жауабынан-ақ ақындардан қолдау болса, ел 
басқару жолында жасымай, тосылмай қарқынды 
еңбек ететіндігін айтады. Әрине, «жақсы сөз – жа-
рым ырыс», атқарған іске қолпаштау, қолдау болса 
адамның шабыттанары айқын. Елбасының осы бір 
өлең жолдарында жоғарыда айтқан ойымыз анық 
көрсетілген. Ақыны мен патшасы жұмыла жұмыс 
атқарған елдің келешегі де жарқын.

Қазақ әдебиетінде жоғарыда келтірілген мы-
салдар біз қаузап отырған мәселенің бір пұшпағы 
ғана. Қолына қылқалам алып өндіртіп жазып жүр-
ген ақындардың бірі – Несіпбек Айтұлы. Қандай 
қиырға салсаңда тосылмай тартатын ақын лирика-
да да, эпикада да өз орнын анықтай алды. Фило-
логия ғылымдарының докторы, профессор Г.Орда 
Несіпбектің поэмалары жайында кеңінен толғап 
жоғары баға береді: «Соңғы жылдары эпикалық 
жанырда өндіре жазып жүрген қазақтың көрнекті 
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ақындарының бірі – Несіпбек Айтұлы» [3, 71 б.]. 
Оның тарихи тақырыптарға таралғы болған көп-
теген поэмалары қазақтың ертедегі өмірін көз ал-
дыңа әкеледі. Ол шығармаларды жазуда оқиғалар 
желісін қиялдан тудырмай, нақты деректер мен 
аңыздарға сүйене отырып, көркем туынды мен та-
рихи сюжетті бір арнаға тоғыстырып, жұмыр дү-
ние жасай білген. Ақынның ерлік пен елдікті жы-
рлаған тарихи жырларымен қатар, бүгінгі күннің 
ақиқатын сипаттаған «Бәйтерек» поэмасы да оқы-
рмандар мен сыншылар тарапынан жоғары баға 
алған туындылардың бірі. 

Он тараушадан тұратын поэманың алғашқы 
тарауында баяндау әдісі арқылы ежелден қалып-
тасқан өлең сарынын пайдалана отырып, ақынның 
өз аруағын асыра суреттеп, қызыл көрген қыран-
дай қанатын қомдап алдағы жазылатын жырларға 
ерекше серпін береді.

Өлеңнің ақтаңгері арғы бабам,
Басынан ешкім асып қарғымаған.
Түсімде Тәуелсіздік падишасы,
Ақ қағаз, алтын қалам берді маған [4, 338 б.] 

– деп ақынның айбынын арттыратын шумақтағы 
«Түсінде Тәуелсіздік падишасының» ақынға қалам 
беруі – түс көру мативі арқылы жасалған ертеден 
бар тәсіл. Дегенмен бүгінгі күннің жыршысы тәу-
елсіздіктің таңын, азаттықтың мәнін айтарда осы-
лай бір серпілу кемеріне келіп, кернеуінен тасып 
тұрған шабытты бір шайқап алу шығарманың көр-
кемдігін арттырады. 

Тәуелсіздіктің қадір-қаиетін тілге тиек етіп, 
азаттық болмаса өмірдің де мәні жоқ екендігін алға 
тартады. Құлқынның құлы болғаннан, халықтың 
ұлы болуды артық қойған ақын оқырманын да 
соған жетелейді. 

Жеткізбес құдай сүйсе баққа кімді,
Қарыны ақ түйенің ақтарылды.
Ат шаптыр, аруақ шақыр, тойла қазақ.
Тәуелсіз Президентің атқа мінді [4, 340 б.] – деп 

алтын тағыңа өз ханың отырып, дербес мемлекет 
болғаныңды жай ғана атай салмай, азаттықтың 
айбынын әлемге көтеретіндей той жаса, «өшкенің 
жанып, өлгенің тірілген» шақта қалай қуанып, 
шат-шадыман болсаңда жарасымды екендігін ай-
тып, Тәуелсіз ел болудың бақытын жаһанға жария 
қылуға тырысады.

 Осы бір азаттықты әр қазақ жүрегнің төрінде 
сақтап, салт пен санамызды тұнық ұстауға шақы-
рады. Қаншама асылдарымыздың қылыштың 
жүзінде кеткендігін айта отырып:

Жоғалса қыздан иба, ұлдан иман,
Кең дала кімге керек құр далиған.
Жолында Бостандықтың төгілген қан,
Кетеді судай зая құмға құйған [4, 342 б.] – деп 

елдің азаматтары рухын биік ұстап, намысын қай-
раққа жаныған қанжардай өткір ұстамаса, тәуел-
сіздіктің құны көк тиын екендігін тұспалдайды. 
Бойыңды шымырлатар осы бір шумақта қаншама 

философиялық ой, қаншама өнеге жатыр. Түйеден 
түскендей кесек сөздерімен ақынның шеберлігі 
аңғарыла бермек.

Ақынның қаламына қарым қосып, Елбасына 
арнап поэма жазуға тікелей себепкер – кейіпкердің 
өзі. Әр бөлім бір-бірімен астасып, сабақтасып жа-
туы да Елбасының айтқан сөзі өлеңге өрілуінде 
жатыр. 

«Қазір өмірімнің үштен біріне жуығы бітпей-
тін ресми сапарларда, дәлірек айтсам, республика 
ішінде немесе әлемнің түрлі елдеріне ұшу сапарла-
рымен өтіп жатқан шақта...» [5, 14 б.] осы бір қа-
тар жолда Көшбасшымыздың ел мен жердің қамы 
үшін шартарапты аралап, жаһанды кезіп жүргенін 
білсек, ақын қаламынан осы бір жолдар өлең бо-
лып былайшы өріледі:

Шарпысып жаңа дәуір ескіменен,
Көз көрді хикметті естімеген.
Елбасы шарқ ұрады шартарапқа. 
Қырандай балапаны кеш түлеген[4, 343 б.]
Осыдан ары ақын елдің маңайын қоршаған 

алпауыттардың көзі біздің шекарамызда екенін 
тұспалдай келіп, тобықтан қағуға дайын дұшпан-
ның меселін қайтару үшін күш ар-намысқа түсіп 
тұрғанын баян етеді. Ақын өрлеу мен даму жо-
лында басқалардың көшінен қалып қойсаң, бір-
ден қорқаудай бас салуға дайын екендігін, жердің 
астын да, үстін де аңдыған жаттың пиғылына 
сақтық жасау керектігін ескертеді. Азаттықтың 
берекесін келтіріп, татулық пен достығымызды 
нығыз ұстамасақ, бабалар аруағы кешірмесі тағы 
бар. 

Еліміз азаттық алғаннан-ақ, Елбасымыздың 
ядролық қарудан бас тартқан әлемдегі бірінші 
мемлекет екендігін, көрегенділігінің арқасында 
елге тыныштық әкеліп, әлемге үлгі болып отырған 
сарабдал саясатын ақын майда тілмен әсерлі сурет-
тейді.

Зулаған зымыран оғы заманада,
Зорлығы зұлымдықтың жоғала ма?
Қарудан ядролық бас тартпаса,
Маза жоқ мұңға батқан Жер-Анаға [4, 344 б.].
Ақын осы бір тұста қасиетті қара жердің қадірін 

биіктете отырып, оқырманға рух пен мейірімділік-
ті бойға сіңіруге тырысады. Ел мен жердің ынты-
мағы бір адамның ғана қолында емес екендігін, 
оны халық болып жұмылған жұдырықтай бір ауыз-
дан атқару қажет екенін меңзейді. Елдің келешегін 
мойнына алған Елбасының 

Жұртының аманаты жүрегінде
Дәуірдің ауыр жүгі иығында [4, 344 б.] – екен-

дігін кестелей отырып, болашақтан зор үміт кү-
тетінін байқатады. Халықтың сүйікті ұлына бүкіл 
бір елдің аманатын арқалап, жауапкершілік жүгін 
алып жүру қиынның-қиыны екендігі белгілі. Қай-
ысапай қара нардай алға сүйреу үшін ел болып 
етектен тартпай, қауым болып қолдау білдіру ме-
дет. 
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Елбасы «Еуразия жүрегі» кітабында астананы 
Алматыдан Астанаға көшірудің бірнеше себеп-
терін, оның болашақ үшін қаншалықты маңызды 
екендігін айта отырып, «Астананы ауыстыру – 
сөзсіз тосын да сирек оқиға. Әрине, бір адамның 
ұғымының шеңберінде. Мемлекет ауқымында 
бұл әдеттен тыс болса да, соншалықты бас шай-
қап таңқалғандай құбылыс емес» [5, 15 б.] – деп, 
астананы көшіруді елдің болашағы үшін маңызды 
екендігін сезініп, батыл шешім қабылдап, көреген-
дік жасайды.

Ақын поэмасында осы бір келелі іс былай су-
реттеледі:

Ғасырда көтерілген намыс тудай,
Алаштың бағы жанбас арыс тумай.
Орнықпас ел іргесі, астананы
Байтақтың ортансына ауыстырмайм [4, 346 б.] 

Құйған құрыш секілді шумақтардан болашаққа де-
ген сенім, Көшбасшыға деген құрмет айқын бай-
қалады. 

Ақынның «Бәйтерек» поэмасы Тәуелсіздіктің 
қымбат екенін, осы жолда қаншама саңылақтары-
мыздың топшысы қиылғандығын сипаттап, ұлтқа 
рух береді. Азаттықты берік ұстау бір адамның 
мойнына артылып қоятын жүк емес, ел болып 
жұмылып, балақтан тартпай қолтықтан демеуге 
шақырады. 

Астанамыздың келбеті, сұлулығы суреттелген 
тұстарында еліміздің айбынын биіктетеді. Қазақ 
даласының мол байлығы – халық игілігі, оны өз 
жүйесімен ұстап, дағдарыстардан сүрінбей өтуге 

барынша ықпал жасаған әлемдік саяси тұлға – Ел-
басының ерен ерлігінің жемісі.

Өтінде арпалысқан өмір-майдан, 
Жайқалсын болашағың тәңір жайған.
Бәйтерек – Елбасының өр тұлғасы,
Әкеліп өз қолымен тәңір қойған [4, 362 б.].
Еліміздің ортасына ордамызды орнатып, Аста-

на салып, астананың символы ретінде Бәйтеректі 
тұрғызып, еліміздің шекарасын нығайтып, жан-
жақтағы бауырларымызды бір ортаға жинау тақыр 
жерге тау тұрғызғанмен тең. Сондықтан ақынның 
«Бәйтеректі» Елбасының тұлғасымен теңестіріп, 
көлемді бір поэма арнауының еш сөкеттігі жоқ. 
Н.Айтұлының бұл поэмасы – халықты ынтымаққа 
шақыратын, көшбасшы тұлғасын айқын суретте-
ген рух жыры десек те болады. 

Биікке бір шықпаған бейшаралар,
Тәкаппар таудың сырын аңғарсын ба? [4, 348 б.] 
Тау тұлғалы азаматтың артынан еретін қаңқу 

сөздерге ақын жауап іздеп, кейіпкерін ақтап алу 
үшін арпалысып жатпайды. Әр детальға сюжет 
құрап жайдақтықа салынбай, кеңінен толғап, мо-
лынан жырлаған ақын, ұсақ сөз, құр айқай «бей-
шаралық» дейді.

Жеке бір адамға арнау өлең не поэма жазу асқан 
шеберлікті қажет ететіндігі сөзсіз. Н.Айтұлы өз 
поэмасында ойының ұшқырлығымен бір бағыт-
та ғана суреттелген жайдақ идеядан қаша білген. 
Жалпы мазмұнына елдік пен ерлікті сиғызған по-
эма – жеке бір адамға арнау емес, күллі халықтың 
қуанышына ортақтасатын соны туынды. 
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АҚПАРАТ БЕРУДЕГІ ТӘСІЛДЕРДІҢ ШЫНАЙЫЛЫҒЫ МЕН КЕРІ ӘСЕРІ 

Түйін.  Баспасөздегі әр материал  айтылар ойдың, пікірдің шынайы айғағы бола отырып,   деректілікке негізде-
луі керек.  Журналист сөз етер оқиғаның мазмұны мен идеясы оқырманның қызығушылығымен бағалануы тиіс. Бұл 
тұста ұлттық мәдениет ерекшеліктері, құндылықтарымыз, ата-бабаларымыздан жеткен асыл мұраларымызды 
жанымызға жат шетелдік ықпалдардан ажырата білу өте қажет дүние. Басылым журналистері, оқырмандар қан-
дай тақырып, қандай ой қозғаса да, ұлт мүддесі көзделу керек. 

Кілт сөздер: басылымдардағы ақпарат, деректілік, ғаламтордағы мәліметтер, тіл тазалығы, оқырманды сен-
діру.

 Қазіргі заманғы бүкіләлемдік саяси, экономи-
ка және рухани-мәдени жаһандану жағдайында 
журналистика әлемдік интеграциялық үрдістердің 
ішіндегі аса ықпалдысы деуге болады. Қазақстан-
да шығатын басылымдардың негізгі бөлігі, нақты 
айтсақ, 85-90 пайыздан астамы мемлекеттік емес 
болып табылады. Мемлекеттік емес басылымдар 
жергілікті әкімшіліктердің қолдауымен (билік ор-
гандарының өкілдері) елдің барлық аймақтарын-
да жұмыс істеуде. Астана мен Алматыда бірнеше 
мемлекетік республикалық газет-журнал шығары-
лады, республикалық мемлекетік телевизия мен 
радиостанциялар хабар таратады. Ресми статисти-
каның Қазақстандағы басылымдардың көпшілігін 
тәуелсіз етіп көрсеткеніне қарамастан, БАҚ-тың 
негізгі бөлігі билікке адал. 

Тарихқа көз жүгіртсек, Алаш арыстарының сол 
тұстағы баспасөздер арқылы өз ұлтының мүддесін 
барынша қорғағанын, түрлі мақалалар жазып, 
Кеңестік саясаттың қитұрқы әрекеттеріне көз жұм-
бау керектігін, даму бағытымыз туралы аса терең 
ойлар айтқанын көреміз. Мысалы, бәріміз білетін-
дей, Ә. Бөкейханов 1906 жылы наурызда І Ресей 
мемлекеттік Думасына Семей қазақтары атынан 
депутат болып сайланады.

«Депутат ретінде Ә. Бөкейханов ұлттық мүдде-
ге қатысты ойларын жалпы мемлекеттік деңгейде 
айтуға мүмкіндік алды. Оның Мемлекеттік Ду-
мадағы баяндамалары қоныстандыру саясатына, 
жер мәселесіне қатысты болатын, сонымен қатар 
далалы аймақтарда білім беру және әлеуметтік-мә-
дени инфрақұрылымды дамыту мәселелеріне де 
көп көңіл аударды. Орыс шаруаларына су жаға-
лауындағы құнарлы жерден 15 десятинадан жер 
бөлу, ал қазақтарға тура сондай көлемдегі жерді 
сусыз тақырдан берудің әділетсіз шешім екенін 
айтып шырылдады. Яғни, Ә.Бөкейханов сол кез-
дегі өзге де қоғамдық қайраткерлер сияқты патша 
өкіметінің саясатын сынады. «Қазақ» газетінің 
1913 жылы 30 қыркүйектегі 28-санында жария-
ланған   «Жауап  хат»  атты мақалаларында «Степ-
ное  положениенің» 120-бабына қосымшасында: 
«Қазақтан артық жерді алмақ. Бұлай болғанда, 
әуелі қазақты орнықтыру керек емес пе?  «15-тен 

алсаң, жер белгілеймін, қазақ болып отырсаң, 
жерден күнде көшіремін», - деп, қазақты күнде 
көшіріп отыр. Осылай жұртты билеген патшалық 
бар ма екен? Біздің қазақ жерінен күнде көшіретін 
не жазып еді?» – деп қынжылып тұрып сынайды» 
[1] деген мәлімет береді тарихшылар.

Бұлардан басқа, 1916 жылғы Ресейдің әскерге 
елден жігіттерді жинау туралы жарлығы шыққанда 
Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов «Қазақ» 
газетінің 1916 жылғы № 192 санында «Алаштың 
азаматтарына» деген атпен өз ойларын халқына 
ашық айтты. Олар жағдайды талдай келе, әскерге 
баруды, тыл жұмысын істеуді қолдады. Олай бол-
маса ел ішіне патшаның жазалаушы әскері шығып, 
ер-азаматтарды қырып-жоятындығын болжай біл-
ді. Кейінірек Ә.Бөкейханов 1916 жылғы дүрбе-
леңге арналған «1916-1926» деген мақаласында 
патша жарлығын мойындамай, ереуілге шыққан 
қазақтардың қаншасы қырылғанын нақты құжат-
тармен көрсетіп берді [2]. 

Әрине, аталарымыз аңсаған азаттыққа ие болға-
нымызға да ширек ғасыр өтті. Қазіргі баспасөзде 
Алаш арыстары секілді тұлғалардың ұлт арманы 
мен мақсатын көрсететін небір мақалалары жария-
ланып жүр. Дегенмен, БАҚ әрқашан таза, шынайы 
ақпарат жеткізеді деуге болмайды. Дерек жоқ, 
дәлелдеу жоқ, ғылыми негіз жоқ мәліметтер де бар 
екендігін жасыруға болмайды. 

Тәуелсіз Қазақстан үшін БАҚ  қоғамда өмір-
лік маңызы бар міндеттерді шешуге, азаматтарды 
жұмылдыруда биліктің тиімді одақтасына айнала 
алады. БАҚ-ты саналы түрде саяси алдап-арбау 
мақсатында қолдану азаматтарға және қоғамға 
аса қауіпті болады. Кейбір мүдделі адамдар  өз 
қызығушылықтарын жүзеге асыру мақсатымен 
адамдардың жалпы құндылықтарына қайшы ке-
летін әрекеттерге баруға мәжбүрлейді.  Олар  
адамдардың санасы мен мінез-құлқын жасы-
рын басқаруға тырысады. Бұндай адамдардың 
алдап-арбауы БАҚ-та таралатын, шын мәнінде 
жалған ақпараттарға басқа адамдардың сенуіне 
негізделеді. Оған тапсырыс берушілер үшін ол – 
пайда, ал қоғам үшін – орны толмас өкініш. Осы 
орайда қазіргі кезде өз қызметінің тиімділігін арт-
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тырғысы келетін қоғам қандай да бір жолмен БАҚ-
тың қызметін реттеуге тырысады. 

Бұқаралық коммуникация құралдары ғасырдан 
ғасырға дами отырып, жетіле отырып қадам жа-
сады. Егер тарихқа қарасақ, ХV ғасырда − кітап, 
ХVІ − газет, ХVІІ ғасырда журнал жарыққа шыққа-
нын көреміз. ХХ ғасырда радио мен телевизияның 
жасалуы ақпарат саласында орасан зор толқыныс 
тудырса, ал, ХХІ ғасырда осы аталған коммуника-
ция құралдарын бір арнаға тоғыстырған Интернет 
пайда болды. 

Екі мыңыншы жылдардан бастап ақпараттық 
технологиялар қарыштап даму жолына түсті. Со-
ның  нәтижесінде, ғаламтор әлемдік сипатқа ие бо-
лып, таралымы мен тағылымы бойынша таң қалар-
дық жағдайдағы құбылысқа айналды. Тіпті бізге 
ұнасын, ұнамасын,  заманымыздың бүкіл болмы-
сын айқындайтын «ортақ құндылық» бола баста-
ды. Осылайша, ғаламтор қоғамдық өмірдің барлық 
саласына мықтап енді: саясат пен экономика, әле-
умет, мәдениет пен өнер, салт-дәстүр, қарапайым 
еңбек адамының  күнделікті тұрмыс-тіршілігіне 
де араласты, яғни  желімен тығыз байланысып, 
біте қайнасып «кете барды». Әсіресе, бұқаралық 
ақпарат құралдарының дамуына ерекше әсер етіп, 
жоғары сатыға көтерді. Ғаламтор ақпарат ағыны-
ның тиегін ағытты, әлемдік ақпараттық кеңістікті 
қалыптастырып, шеңберін кеңейтті, журнали-
стиканың тың саласы – жаңа медианы жасады. 
Бұл үдеріс Қазақстанның ақпараттық кеңістігін 
де айналып өтпеді. Әлі өзіндік бет-бейнесі дұрыс 
қалыптаспай тұрып, отандық БАҚ интернет-жур-
налистика, яғни, жаңа медианың оң және теріс 
әсерінен соңғы жылдары орасан зор өзгеріске 
ұшырай бастады. Алайда, алғашқыда әлемдік 
жаңалықтың жақсы-жаманын саралап жатпастан 
ала берсе, қазір жағдай өзгерді. 

      Ғаламтор желілері аудиториямен байланы-
стың оңтайлы әдістерін таба білді. Бұл  ақпарат 
тұтынушыларының ой мен сөз еркіндігіне мүм-
кіндік берді. Аудиториямен тығыз қарым-қаты-
нас орнату арқылы ғаламтор  оларды медиа ісіне 
тарта алды,  қоғамдық мәселелерді талқылауға 
қатыстырды,  жаңа медианың әлеуметтік маңызын 
түрлі тәсілдермен арттыра түсті.            Ғаламтор 
шынайы журналистиканы керек етпей,  қоқысқа 
айналдырып та жібергенін кейбір ғалымдар мой-
ындап отыр. Дәлелсіз қаңқу сөздер мен жалған 
фактілер, моральдық сапасы төмен ақпараттар 
легінің толассыздығы, бір-біріне айдап салу, сыр-
тынан ғайбат сөз айту деген секілді проблемалар  
интернет-журналистикада көрініс бере бастағаны 
жасырын емес. Бұны байқаған отандық ғалымдар, 
жанашыр азаматтар, көзі қырағы оқырмандар бей-
жай қала алмады.  Бұл турасында профессор Кәкен 
Қамзиннің пікірі өте орынды: «Қазіргі қазақстан-
дық ақпараттық кеңістікте блогтық жұтаң тіл, ки-
бер ой жүйесі жедел қалыптасып келеді. Тіпті, аса 

бай, аса құнарлы қазақ тілінің варианты осы деуге 
сенгің де келмейді. Сауатсыздық пен білімсіздік-
тің көрінісін іздесеңіз, тап қазір блогосфераға жү-
гініңіз. Өтпелі, уақытша құбылыс болса да, қазіргі 
Интернет сауатсыздық резервациясына, шала са-
уаттылардың дау-дамай, байбаламы мен бетжы-
ртыс алаңына айналды. Ол – индивидтер, жіктер, 
әлеуметтік топтар мәдениеті мен көзқарасының 
айнасы, сонымен қатар психологиялық терапия, 
тұрмыстық тауқыметтен, сыбағалы мифологема-
дан дистанциялық тілдесу, ақпарат алмасу арқылы 
арылудың әдісі. Белгілі бір дәрежеде көңілдегі 
кірді кетіру, психологиялық дерттен емделу тәсілі. 
Интернет – ортақ тарихи талқының, ортақ тарихи 
құлазудың да көрінісі» [3] деп ашына жазады. 

Шетелдік масс-медиа зерттеушілерінің: «Ин-
тернет – это социальная анархия. У системы нет 
никакого управляющего органа», – деуі тегін 
емес. Расында да, әлемді жаулап алған ғаламтор-
лық  ақпарат алаңында не айтылып, не жазылып 
жатқанын реттеу мүмкін емес те шығар. Мұның 
салдарының түрлі келеңсіз жағдаяттарға алып ба-
рып жатқаны да белгілі. Әсіресе әлі оң-солын та-
нымаған жасөспірім балалар желіде ұзақ отырып, 
өзіне теріс бағыт алып жатқандығын аңғармайды 
да. Оларда ұлттық құндылық туралы түсінік азай-
ып, әлемдегі жат ықпал қызықты көрінетіндігі бай-
қалады. Ұлтаралық дүрдараздық, діни экстремизм, 
адам ұрлау, адам саудасы, нәсілдік кемсітушілік, 
әлеуметтік теңсіздік секілді әлемдік проблема-
лардың бір ұшы ғаламторда жатыр деуге болады. 
Онымен қоса, түрлі «тәртіпсіз» ақпараттар, көлең-
келі қызметтер, суицидке итермелейтін контент-
тер тағы бар. Осылардың теріс әсерін халыққа та-
ратқызбай,  реттеп отыратын құзырлы органдар әлі 
дами қойған жоқ. Сондықтан да  мұның барлығы 
сұрыпталмастан қазақ аудиториясына сіңіп жатыр. 
Ертең зардабын тартпасымызға кім кепілдік бере 
алады?

Ата-бабаларымыз мыңдаған жылдар арман-
дап, ақыры қол жеткізген тәуелсіздіктің тұғыры 
мықты болуы да өткен тарихты ұмытпаудан, өз 
баспасөзінің көштен қалмауынан көрінсе керек.  
Тарих сабақтарына қарап отырсақ, түптің түбінде 
әділетсіздіктің, өтіріктің бәрібір әшкере болатыны, 
шындықтың бір күні жарыққа шығатына ақиқат. 
Сөз де, ой да, ниет те түзелген кезде, іс оңға ба-
сады. Шындықты айтқан, одан тиісті қорытынды 
шығара білген халық қана жаһандануға жұтылып 
кетпейді. Саналы азамат ненің жалған, ненің ақиқат 
екендігін аңғарады, теріс әрекетке бармайды. 

Өткен ғасырдың алпысыншы жылдарынан 
бастап, ғаламтор дамығанға дейін қолынан газет, 
журнал түспейтін, қызыққан кітаптарын түнімен 
оқып тауысатын оқырмандар легі орасан еді. Олар 
баспасөзден рухани азық алып қана қойған жоқ, 
бағыт-бағдарын,   көзқарасын, дүниетанымын, 
тәрбиесін де дамыта алған еді. Әсіресе, жазушы-
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лардың шығармашылығы, ақындардың жан сезімі 
оқырмандарының саналы азамат, намысшыл тұлға, 
байыпты жан болуына әсер ете алды. Бұл тұста 
көркем  әдебиеттегі де деректер мен авторлық 
шешім туралы айтуға болады. Жазушы көркем 
әдебиетте өмірді сол күйінде көрсетпей, өмірдегі 
деректі көркемдік шындыққа айналдырады. Сол 
арқылы өмірді басқаша танимыз.

«Бізде өткен ғасырдың 70-жылдарындағы тари-
хи шығармалардың жазылуы өзінше бір белес бол-
ды. Мәселен, І.Есенберлиннің тарихи шығармала-
ры көркемдік пен деректіліктің астасуы негізінен 
туды. Яғни тарихи дерек пен жазушы қиялының 
бірлігінен барып оқырманды қызықтыратын кере-
мет дүниелер туды. Жазушы аңызды да пайдалан-
ды, деректі қиялы арқылы дамыта келе сол тарихи 
кезеңнің шындығын ашуға мүмкіндік туғызды. 
Көркемдік тұрғыдан келгенде сан мың оқырман 
қызыққан Ә.Нұршайықовтың «Махаббат, қызық 
мол жылдарын» айтуға болады. Онда жазушының 
сол заманның көркемдік шындығын ашуы, сол 
дәуір жастарының болмысын бедерлеуі өзгеше 
суреттелген. Шағын ғана детальдар жазушы қи-
ялы арқылы дамып, сол кездегі жастардың сезімін, 
олардың өмірге деген құштарлығын көркем образ-
дар арқылы танып-білдік» [4] деген сөзге қарсы 
айтар уәж жоқ.

Тәуелсіздің алғаннан бер өткен ширек уақыт 
арасында мемлекеттегі БАҚ ақпараттық, техноло-
гиялық жағынан әлем  назарын аударта алатындай 
деңгейге көтерілді. Себебі, қазіргі күні еліміз-
де екі тілді де, тіпті, үш тілді де БАҚ құралдары 
бар. Олар қазақ тілінде, орыс тілінде және басқа 
тілдерде де шығып жатыр. Ал, енді біреулері – ау-
дармалар. Шындығын айтқанда,  қазақ және орыс 
тілді журналистика арасында айырмашылықтар 
бар. Кеңістік жағынан орыс тілді басылымдардікі 
кеңдеу. Олар көптеген мәселелерді  қозғауға бейім. 
Қазақ тілді кеңістік тарлау. Тек қана Қазақстанның 
өзінде 3/1-ін ғана құрайды. Сондықтан да болар, 
қазақ ұлтының оқырманы өзі қалаған ақпаратты 
орыс тілді басылымдардан оңай тауып алып жа-
тады. Негізі, қазақ журналистикасының мықты, 
еркін, ғылыми негізді, көркем жаза алатын ерек-
ше саласы бар. Ол – тарих, мәдениет, әдет-ғұрып. 

Орыс тілінде бұл тақырыпты дәл ойдағыдай, 
шынайы және шұрайлы етіп жаза алмайсыз. Біздің 
қазақ басылымдары әлемдік деңгейдегі ақпарат 
құралдарымен байланыс орнатып, өздерінің үздік 
материалдарын аударып, сол әріптестік арқылы 
әлемге таратып отырса, қызығушылық пайда болар 
еді. Өйткені, қазақ тілінде шыққан үздік материал-
дарды ағылшын емес, орыс тіліне аударып беріп 
отыратын не мемлекеттік те, не жеке меншік те ме-
кеме жоқ. Ерекше көңіл аударатын жайт, басқа ел-
дерден келетін ғалымдардың талғамына сай мақа-
ла дайындайтын қаламгерлер аз. Шетелден келген 
ғалымдар айтылғанды көп тыңдамайды. Әуелі, 
сол елдің баспасөзін оқып, өздері көреді. Сөйтіп 
өздерінің пікірін қалыптастырады. Олар ғылыми 
атақ, не дәрежеге мән бермейді. Алдымен, ақпарат 
сапасына қарайды.

Журналист әрбір мақаласында белгілі бір про-
блеманы көтереді. Онда ол фактіні ғана жария-
лап қоймай, мәселенің шешілуі жолындағы өзінің 
ой-пікірлерін де ортаға салып, оқырмандар ара-
сында қоғамдық пікір туғызуға талпынады. Бұл 
– журналистің негізгі міндеті. Егер материал оқы-
рманға ой салмаса, қоғамдық пікір туғызуға қауқа-
ры болмаса онда ол материал газеттің бос жерін 
толтырумен пара-пар. Демек, саясаттың сардары 
саналатын журналист әрбір мақаласын жазарда 
терең ойланып, жан-жақты толғанғаны жөн. Сон-
да ғана өзекті мәселені жан жақты, терең жазатын 
тұшымды дүние баспасөзде жарияланатын бола-
ды.   Шындықты айту, кемшілікті сынау  журна-
листің басты мақсаты болғандықтан, әрқашанда 
нақты дерекке сүйеніп, шындықты бұрмаламауы 
тиіс. Журналист қоғамдық пікірді тудырып, қалып-
тастырушы болғандықтан, ақиқаттан алшақ кетпе-
уі абзал. Замана шындығын дәлме-дәл көрсетуші 
ретінде журналист уақыт пен дәуір талабынан 
шығуы тиіс. Кез-келген журналист аудиториямен 
қарым-қатынас орнатуда, өз білімін толықтыру-
да, кеңес беруде, бағыт-бағдар көрсетіп, ойларын 
талқыға салуда жаңа, жетілген деректерді ұсынға-
ны жөн. Сондықтан да БАҚ жарияланымдарын-
дағы деректілік негізді, жалған ақпаратқа құрыл-
маған, оқырманды адастырмайтындай, ойлы және 
тағылымды болғаны дұрыс.  
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КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЗАҢ  САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ

Түйін. Бұл мақалада «Кәсіби бағдарлы қазақ тілі» пәні   және оның заң факультетінде жүргізілуіндегі өзіндік 
ерекшеліктері  туралы айтылады. Психология,философия,  саясаттану, тарих, мәдениеттану сияқты қоғамдық пән-
дерге қарағанда бұл пән болашақ заң саласы қызметкерлерінің тілдік қорын байытып қана қоймай, мамандығына қа-
тысты мәтін түрлерімен жұмыс істеуді үйретеді және өз жұмысы барысында кездесетін қасаң лексикалық бірлік-
термен  орыс тобындағы студенттерді таныстырады. Заманауи оқу талаптары мемлекеттік тілде мамандыққа 
қатысты мәтін түрлерімен жұмыс істей білуді қажет ететіндіктен де сөйлеу тілі мен жеке жұмыс істеудіжаңа-
ша тұрғыдан қарастырады. Мемлекеттік тілде ресми құжат тілінен қылмыс әлемі тілі өзіндік ерекшеліктерімен 
ажыратылады және оларды өз мағынасын сақтап орыс тілінен қазақшаға аударуда қиындықтар да кездеседі.Қыл-
мыс әлемі тілі өзіндік  арнайы сөз оралымдары мен жаргондардан тұратындықтан оларды мемлекеттік тілге ау-
дару барысында лингвистикалық заңдылықтарға сүйену қажет, сол сияқты мұндай сөздердің қазақ тілінде де бар 
екеніне баса назар аударады.  

Түйін сөздер: заң, термин, терминжасам, кәсіби бағдарлы, сала, қылмыс әлемі,терминдену.  
Summary. This article deals with  the current problems of discipline "Professionally - oriented Kazakh language" and 

about the innovations of reference disciplines at Law Faculty in Russian-speaking audience. In contrast to the humanities 
such as psychology, philosophy, political science, cultural studies and the history, this subject has explicitly expressed  the 
practical and educational orientation and forms language skills and the ability of future specialists to provide both adequate 
perception of the texts in their specialty. Today's situation is expecting mature reading and listening that promotes and is 
particularly important for producing their own speech and oral work in accordance with the situation in the official language 
of communication. Communication language of the criminal world is differ from others with its word derivatives and slang, 
and it requires the same consideration of modern translation from Russian into Kazakh language without sacrificing semantic 
link in the linguistic aspect and at the same time to give the notion that such words is also available in the Kazakh language.

Key words:  law, term, term formation, professionally-oriented, branch, criminal world, borrowed terms                               
Резюме. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы дисциплины «Профессионально –ориентиро-

ванный казахский язык» и о новшествах ведения дисциплины на юридическом факультете в группах русскоязычной 
аудитории. В отличии от таких гуманитарных дисциплин как психология, философия, политология, культурология и 
история этот учебный предмет имеет эксплицитно выраженную практическую и воспитательную направленность 
и формирует у будущих специалистов речевые навыки и умения, обеспечивающие как адекватное восприятие тек-
стов по специальности. Современные ситуации предпологает зрелое чтение и аудиирование, что способствует  и 
особенно важно продуцирования собственных и устных речевых произведении в соответствии  с ситуацией общения 
на государственном языке. Язык общения криминального мира отличается своеобразными словооборотами и жар-
гонами, а это требует тоже современного рассмотрения  перевода на казахский язык с русского языка не жертвуя  
смысловую связь в лингвистическом аспекте и в то же время дать понятия что такие слова и словосочетания  тоже 
имеются в казахском языке. 

Ключевые слова: закон, термин, терминообразование, профессионально- ориентированный, отрасль, криминаль-
ный мир, терминолог.

Қазіргі кезеңде мемлекеттік тілді барлық ма-
мандық бойынша білім алушыларға үйретумен 
қатар кәсіби бағытта тілді үйрету мәселесі басты 
өзектілікке айналып отырғаны баршаға мәлім. Қа-
зақ елінің әлемдік қауымдастықта беделінің артуы 
мен шетелдік мамандар арасындағы халықаралық 
байланысының нығаюы білім алушы жастардың 
кәсіби тілді толық меңгеруіне жол ашуда. Мемле-
кеттік тілді кәсіби деңгейде меңгерту мәселесі – 
бүгінгі таңда аса өзектілікке ие болды. Кәсіби тілді 
мемлекеттік саясаттан бөліп қарастыруға болмай-
тынын осыдан көруге болады.

Кәсіби бағытта тілді меңгертуге арнайы бағдар-
ламалар жазылмаса да жоғары оқу орындарындағы 
мемлекеттік тілді меңгеруге бағытталған типтік 
бағдарлама негізінде мәселе жүзеге асырылады.

Кәсіби қазақ тілі пәнін заңгерлер тобында өту 
барысында жалпы теориясыз үйрету мүмкін емес. 

Ол үш бөлімнен тұрады: жоғары деңгейдегі қазақ 
тілінің грамматикасын оқытудан, ресми-іскери 
және ғылыми стильден, қолданбалы лингвистика-
лық арнайы мәтіндермен жұмыс түрлерін меңгерту 
әдістемесінен, яғни, мәтіндер мен затындар (мате-
риалдар) мамандығына бағытталады.

Заңгер мамандығы тек қана заңдарды білумен 
шектелмейді, ол сондай-ақ сөз құрауын сөйлеу 
және жазу түрінде дұрыс қолданудан тұрады. Кез 
келген заңгер құжатсыз жұмыс істеуі мүмкін емес, 
ол мейлі сот, прокурор, тергеуші, қорғаушы, құжат 
құрастырушы қызметінде жүрсе де көптеген құ-
жаттар қалыптастыратын тұлға болып табылады. 
Өз кезегінде заңгерге көп сөйлеуге тура келеді, 
түсіндіру, баяндау, жеткізу шеберлігі де қажет. 
Кеңес бергенде, түсіндіргенде, ұсыныс айтқан-
да заңгер көбінесе ауызша сөйлескенде де кәсіби 
тілді қолданады. Ал талап арызы, келісім-шарт, 
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шағым, өсиет, қаулы, шешім, хаттама, айыптау 
қорытындысы, үкім, ұйғарым, қадағалау хаты, на-
разылық құжаты сияқты арнайы заңгерлік құжат 
түрлерін жасау барысында заңгер-маман арнайы 
тілдік стандарттарға сүйенеді. Тілдік стандарттар 
орыс тілінде жасалғанымен қазақ тілінде енді қа-
лыптасып келеді. Парламент қабырғасындағы заң 
шығару ісімен айналысушы депутаттар парла-
менттік жарыссөздерде, заң шығару ісінде көпте-
ген қиындықтарды мемлекеттік тілде дайын тілдік 
стандарттардың қалыптаспауынан кездестіреді.

Тіл – жанды құбылыс, ол үнемі даму, өзгеру 
үстінде жүзеге асырылатыны мәлім. Шешендік сөз 
арқылы жарыссөзде, сотта шындыққа жету мүм-
кіндігі ғасырлар қойнауынан жеткен билер шығар-
машылығынан көрінсе, әсер ету тілі арқылы нақты 
шешімге қол жеткізу мүмкіндігі дәлел, айғақ, жа-
уапкершілікті сезінуде эмоциялық құралдың қата-
рына да тіл жататынының айқын дәлелі болады. 
Міндеттеу, тыйым салу, өкілеттік ету, құқық түр-
леріне қатысты түсіндіру тілдік бірліктері де заң-
герлердің кәсіби тілін жетілдіреді.

Баршамызға белгілі болғандай, заңгерлер тілі 
бір ғана күнде қалыптаспайды. Алайда, орыс 
тілінің функционалдық қызметі әлі де үстем болып 
тұрған мемлекеттік-әлеуметтік саланың бірі – заң 
болады. Студенттердің көптеген ғылыми әдеби-
еті де орыс тіліндегі басылымдардан, шетелдік 
ғалымдардың орыс тіліне аударылған оқу-әдісте-
мелік құралдарынан тұрады. Осыдан келіп, мем-
лекеттік тілде заң шығарудан бастап іс жүргізудегі 
қиындықтар орысша ойлау мәселесімен астасып 
жатады. Мәселен, отобрать лицензию, приобщить  
к делу, составить протокол, причинить вред, дока-
зать виновность, осуществлять надзор тіркестері 
орыс тілінде взять лицензию, присоединить к 
делу, сделать протокол, делать вред, показать вино-
вность, проводить надзор түрінде қолданылмайды. 
Ал, ендеше неге ол тіркестер қазақ тілінде әр түрлі 
қолданыста болуы керек? Отобрать лицензию – 
рұқсаттаманы (лицензияны) кері шақыру – алып 
қою; приобщить к делу – іске қоса тіркеу – іске 
қосымша тіркеу; доказать виновность – кінәсін 
дәлелдеу – кінәсін мойындату; осуществлять над-
зор – қадағалауды жүзеге асыру – қадағалауды іске 
(іс жүзіне) асыру деп қалыптаспай отырған тілдік 
стандарттарды көрсетеді. 

Сөйлеу тілінде орыс тілінде убить, лишать жиз-
ни – прикончить; мошенник – проходимец; лицо 
– рожа, морда; кушать – жрать, хавать, слопать; 
замолчать – заткнуться; толкаться – пихаться; до-
носить – настучать; влюбиться – втюриться; обма-
нывать – врать, надувать; деньги – бабки, капуста; 
подделка – липа, фальшивка; аферист – проходи-
мец, жулик, прохиндей; расторжение брака-развод; 
умышленно-нарочно; командировать – послать; 
уведомить – сообщить т.б. сөздер жарыспалы қол-
данылса да жазба тілде ресми-іскери стильде тек 

алдыңғысы ғана қолданылады. Бұл қалыптасқан 
үрдіс. Ал қазақ тіліндегі заң әдебиеттері мен заңна-
маларда тіпті келеңсіз қолданыстардан көз сүрі-
неді. Мұның өзі заң саласында лексикалық стан-
дарттардың әлі қалыптаспағанын көрсетеді.

Кітаби, бейтарап және сөйлеу тілі лексикасы 
арасында жаргондардың алар орны ерекше. Қай ха-
лықтың болмасын өзіндік сөз қолдану ерекшелік-
теріне сәйкес жаргон сөздері болады. Студенттер 
де тілдік ортаның белсенді мүшесі болғандықтан 
өзіндік жаргондарға, олардың қалыптасуына үлес 
қосады. Хвост, завалить экзамен, шпоры, окно, за-
долженник, училка, летник, повторник т.б. сөздер 
орыс тілінде қалыптасқан студенттік жаргондар-
дың бір үлгісі десек, қателеспейміз. Ал осы сөз-
дерді қазақша жаргон ету мүмкін емес, сол себепті 
де олар орыс тіліндегідей қолданылады. Бұл жар-
гондарды қазақша қолданудың еш қажеттілігі жоқ, 
ол тура аударылса, мағынасын дәл жаргон түрінде-
гідей бермейді. Әр түрлі маман иелерінің өз кәсіби 
сөздерімен қатар жаргондары да болады. Мәселен, 
оқытушы – мұғалімдердегі «окно» – сабақ ке-
стесіндегі бос уақытты айтса, дәрігер – хирургтер 
көптеген жарақат алған науқасты «сложный череп» 
(күрделі бас қаңқасы) дейді. Мұндай жаргондар 
заң бұзушылар арасында жиі кездеседі. Мысалы, 
перо – пышақ, конверт – қап немесе киім-кешек са-
лынған дорба, фара – көз, поперхнуться – ұрлығын 
істеп үлгермей қалу, пацан – түрмеде беделге ие 
адам; пахан – қылмыстық топ басшысы, бригада 
– қылмыстық іспен айналысушы топ мүшелері, 
западло-түрме ішкі тәртібін бұзу; легавый – заң 
орындарына айтып қоюшы; писарь – қалтаны не 
сумканы кесіп тонаушы; телка – қыз; дело – қыл-
мыстық іс; лох – қолынан іс келмейтін бос адам; 
базар – әңгіме; наезжать – сөзбен тиісіп кірісу 
т.б. Заң мәтіндерінде, баспасөз бетіндегі қылмыс 
әлемі туралы мақалаларда бұл сөздер аудармасыз 
беріледі, олар өз бояуын аударма тілмен жеткізе 
алмайды. Мент, мусор, счетчик, крыша, танк, раз-
борка, кинуть, беспредел, бардак, терпила  сөздері 
де қылмыс әлемінің өзіндік жаргондары. Бұл сөз-
дерге қоса заң қызметкерлері арасында қолданы-
латын кәсіби жаргондар да баршылық. Мысалы, 
износ (износилование) – әйел зорлау ісі; подснеж-
ники – қар ерігенде табылатын қысқы мәйіттер; 
важняк – аса қауіпті әрі ауыр қылмыстарды тергеу 
ісімен айналысушы заң қызметкері; висяк, глухарь 
– ашылуы қиын немесе мүлде ашылмайтын қыл-
мыстық іс, громкое дело – атышулы іс, ксива – қы-
зметтік куәлік; проходить по делу – тергеуден өту; 
пришить дело – қорқыту арқылы істі басқа адамға 
жабу; замочить – жою; вещдок – заттай айғақ т.б. 
Бұлардың  бірсыпырасы орыс тілінде воровское 
арго деп аталады, қазақша қылмыс әлемінің сөз-
дері, яғни кез келген адам түсіне бермейді.

Заң мәтіндері, өз кезегінде, жоғарыда айтылған 
жаргондарды баспасөзден аударып беруге тырыса-
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ды, алайда, одан оның эмоциялық бояуы бәсеңдеп, 
түсіндіруі тиіс көп сөзділікке барады. 

Жоғарыда келтірілген мысалдар орнына май-
талман, кәнігі, құныққан, әдетке айналдырған, 
кәсіби, баукеспе сөздері қолданылады. Осы сөздер 
арқылы заң тіліне ерекше бояулар беріледі. Құқық 
қорғау органдарына нелер жатады? деген сауалға 
қатысты сот органдары, прокуратура органдары, 
әділет органдары мен мекемелері, тергеу және 
алдын ала тергеу органдары, салық және қаржы, 
кеден органдары деген сөз тіркестері арқылы кәсі-
би тіл байлығы қоры толықтырады. Өкілетті мем-
лекеттік органдарға заң мекемелері, заң шығару 
органдары, жергілікті өзін өзі басқару органда-
ры мен жергілікті басқару органдары жатады. Ал 
заңдық күші бар нормативтік актілерге: Прези-
дент жарлықтары мен үкімет қаулылары жатады. 
Тәртіптік жазалау түрлері: ескерту, сөгіс, жеке 
еңбек келісімшартын бұзу кіреді. Қызметтік қару 
түрлеріне шолақ қару, тапанша, ұзын дүмді тегіс 
және кесілген қару; сот сараптамасына енетін түр-
лерге алғашқы, комиссиялық, кешенді, қосымша, 
қайта сараптамалар кіреді. Жылжымайтын мүлік 
түрлері: жер телімдері, ғимараттар, көп жылдық 
өсімдіктер, жермен байланысты басқа да мүліктер; 
құнды қағаздарға: облигация, коносамент, акция, 
заем, пай т.б. жатады. Аталмыш сөз қолданыста-
ры мәтіндерді мазмұндауда жүзеге асырылады, іс 
тоқтатылады, жауапқа тартылады т.б. сөз тірке-
стері жүйелі қолданылады.

Етістікті және есімді сөз тіркестерімен жұмыс 
істеу үшін мәселені талдау, талқылау, парламентке 
жолдау, іс қарау, құжат толтыру, іс қозғау, күш көр-
сету, біржолғы жәрдем, өкілеттік беру, қос азамат-
тық, кеден алымдары т.б. қолданылады. Бұл тірке-
стердің әрқайсысымен сөйлем құрастыра отырып, 
студентпен белсенді жұмыс жүргізуге болады.

Соңғы кезде қазақ тіліндегі заңдардың қоғамда 
қолдануға қолайлы, тиімді болуы үшін олардың 
бірінші кезекте сапалы жазылуы талап етіледі. 
Кейбір заңдардың мәтіндеріндегі ойды түсіну қа-
рапайым халыққа қиын түсетіні де рас. Заң сала-
сында орыс заңгерлері С.С.Алексеев, И. Грязин, 
С.А.Боголюбовтің еңбектерімен қатар  Н.А.Вла-
сенконың «Құқық тілі» (1997), А.С.Пиголкиннің 
редакциясын басқаруымен «Заң тілі» (1990) атты 
іргелі зерттеулері арнайы заң мәтіндерінің, заңна-
малық актілердің тілін, қылмыс әлемі лексикасын 
қарастырды.

Қылмыс туралы мәтіннің тілдік қабылдану, 
пайымдау ерекшелігі тұрғысынан сөз ете отырып, 
оның көпшілік қолданысына негізделіп жасалған 
мәтін болғандықтан, күнделікті құқық саласының 
өмірінде жиі пайдаланатындықтан, екіншіден, 
қабылдауға икемді, жеткізу жағы сапалы болға-
ны орынды. Бұл тұрғыдан осы қылмыстық құқық 
мәтіндері арқылы ойлау мен тіл бірлігін екінші қы-
рынан қарастыра отырып, яғни, ойдың тілде берілу 

деңгейін оның қабылдаушы тарапынан қабылда-
нушы деңгейін қарастыра отырып дәлелдеуге бо-
лады. Тіл қандай да бір ойды жеткізу құралы екені 
белгілі. Бұл оның негізгі қызметі болып саналады. 
Тілші-ғалым З.М.Шаляпина «тілдің белгілі қыз-
метті атқарып, ойды жеткізуі барысында «мағына   
мәтін» моделдерінің арасындағы байланыс қатаң 
сақталады», – дегені осы орайда орынды айтылған 
[1, 25 б.].      

Тіл арқылы берілген ойды беруге негізделген 
мәтіннің қабылдануы оның түсініктілік деңгейіне 
байланысты. Түсініктілік деңгей туралы Г.Е.Крейд-
ман, А.К.Поливанова еңбектерінде айтылады. «Бір 
мәтіндер жеңіл түсініледі, екінші мәтіндер қиын-
дықпен түсіндіріледі, ал үшіншілері «түсініксіз 
мәтіндерге» жатады», – дей келе, ішкі құрылым-
дық тілдік құралдардың орналасу тәртібімен бай-
ланысты екенін айтады [2, 191 б.].

Заң мәтіндері, оның ішінде, қылмыстық кодекс 
мәтіндері ойды беру тұрғысынан суық қабылда-
натын ерекшеліктерге толы келеді. Заң мәтіндері 
жекелеген салаларға қатысты құқықтар мен ерек-
шеліктерді анықтап берумен шектеледі. Жеке сала 
мәтіндермен салыстырғанда қылмыстық құқық 
кодексінде тікелей барлық қылмыс түрлерін қамти 
отырып, сол қылмыс түрлері жасалған жағдайда 
соларға қатысты қарым-қатынасты реттеп беретін 
болғандықтан қылмыстық кодекс мәтіндерінің тілі 
барынша суық үдерісте жазылып, тыңдаушы неме-
се оқушы тарапынан да сол бағытта қабылданады. 

ҚР Қылмыстық кодексінің 56-бабының 4-тар-
мағында: «Қылмыс жасауға дайындалғаны үшін 
және қылмыс жасауға оңталғаны үшін өлім жаза-
сы мен өмір бойы бас бостандығынан айыру тағай-
ындалмайды», – деген бап мәтінінде болымсыздық 
мағынада жазылған сөйлемнің өзі суық қабылда-
нады [3, 280 б.].  

Қамау, оқшаулау, мәжбүрлеу, кісі өлтіру, өзін-өзі 
өлтіру, өзіне-өзі қол салу, әскери қызметтен жал-
тару, ұрып-соғу, психикалық зардап шегу, зорлау, 
науқасқа көмек көрсетпеу т.б. суық стильді сөздер 
мен сөз тіркестері халық арасында «жаман» ұғы-
мын түсіндіруге бағытталады.

Заң мәтіндері ресми мәтіндер қатарына жатады, 
сондықтан да лексикалық тұлғалар қайталанып 
келе береді. Бір мәтіннің бойындағы ұдайы қай-
таланатын тұлғаларды «сериялық қолданыстар», 
«стандарттар», «біртектілік, штампы» деген атау-
лармен беруге болады [2, 230 б.]. Бұл ресми-іскери 
стильдің басты сипаты болса, заң мәтіндеріндегі 
міндеттеуші пайымдау да осы қайталанба сөздерді 
басшылыққа алады. Айқындау, қолдану, жүзе-
ге асыру, шектеу, болып табылады, босатылады, 
құқылы, жауапқа тартылады т.б. сөздер мен сөз 
тіркестері заң мәтіндеріндегі «жауаптылық» пай-
ымдауын көрсету үшін қолданылады. Немқұрай-
дылық, салғырттық сөздерінің заң мәтіндерінде 
қолданылуы қазақ тіліндегі салақтық сөзінің ор-



87

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

нына қолданылып, «жауапсыздықпен қарау» мағы-
насының прагматикалық мәнін аша түседі, бұл 
небрежность, халатность сөздерінің мағынасын 
толыққанды түсіндіреді.

Қылмыс  - қоғам айнасы болса, адам қоғамы 
қылмыссыз болмайды. Қылмыстан жирендіру 
мақсатында суық қабылданар сөздер көп ретте 
тәрбиелік мәнге ие болады. Зинақорлық, жезөк-
шелік, жеңгетайлық, әлімжеттік т.б. сөздер жай 

сөз емес, терминге айналған. Бұл сөздер қатарын 
бітімгершілік (медиация) термині де толықтыр-
ды. Жауапкер сөзінің орнына ертеде құныкер сөзі 
қолданылған. Заң мәтіндері тым қарапайым жа-
зылуы мүмкін емес, өйткені ол ойдағы дәлдік пен 
нақтылықты басқаша түсіндіре алмайды, эмоци-
я-экспрессиясыз жинақы жеткізу үшін де тілдегі 
ойды  қабылдау ерекшелігі керек.
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О. ӘУБӘКІРОВ САТИРАСЫНДАҒЫ АНЫҚТАМАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Түйін. Аталмыш мақалада қазақ сатирасының тіл ерекшеліктері, яғни, анықтамалардың қолданысы Оспанхан 
Әубәкіровтің шығармаларында күлкі тудыру объектісі ретінде қызмет атқарады. 

Кілт сөздер: анықтама сөздер, өз қалпын сақтау, кейіпкердің тіл ерекшелігін ажырату.
Резюме. В данной статье на примере произведений Оспанхана Аубакирова показана одна из языковых особенностей 

казахской сатиры, а именно, употребление слов, разъясняющих суть предмета – обьекта юмора.
Ключевые слова: поясняющие слова, сохранение своего стиля, различение особенностей речи персонажа.
Resume. In this article, on the example of works of Osmanhan Aubakirova shows one of the linguistic peculiarities of Kazakh 

satire, namely, the use of words to clarify the subject – object of humor
Keywords: explaining the words, the preservation of its style, the distinction of features of the speech of the character

О. Әубәкіровтің шығармаларының шын мәнін-
дегі сатиралық сипатқа ие болып, оқырманның 
еріксіз тартып алуының бір көрінісі – шартты түр-
де алынған анықтама дер едік. Анықтама болған-
да, ғылыми мағынадағы түсінік беру емес, ауызекі 
тілде күлдіру мақсатында айтылатын сөздер мен 
сөйлемдер түрінде келеді. Бір қызығы, осындай 
анықтамалар шындығымен күлкіге бөлеп отырады. 
Осы ретте мына мысалға назар аударайық:

«Егер басты глобус, яғни жер шары деп алсақ...
Қалайда ақылды бас болсын, ақымақ бас болсын 
өзінше бір жалған, өзінше бір дүние ғой. Өзінше бір 
планета ғой. Оны жер шарына теңемеске болмас. 
Сонымен, басты глобус  деп алсақ, ауыз солтүсті-
гінде мұрынмен шектеседі де, оңтүстігінде иекпен 
шектеседі. Шығысы мен батысында ауыз шекара-
сының таралып, тапшыланып барып, құрып қалған 
жерін езу дейді. Ауыз жері - дүниедегі ең ындыны 
жарымаған, сулап, құрып қалған жер. Мұнда сақал 
мен мұрттан басқа ештеңе өнбейді. Оның өзін же-
уге болмайды, не сатуға болмайды»). («Ауыз тағ-
дыры»).

Шығарма кейіпкері монша меңгерушісінің ме-
рейтойына барып, өз ұжымы атынан құттықтауға 
әзірленіп жатыр. Ондайда сөйлеп, сүйісуге ең қа-
жетті дене мүшесі ауыз екені белгілі. Сондықтан 
ауыздың сипаттамасын беруі қисынды шыққан.

Сатирик ойын одан әрі жалғастырады: «Өз 
жерін жеуге жарар, дәм етер ештемесі болмаған 
соң, ауыз бәрін шеттен алады. Яғни магазиннен, 
базардан, рестораннан, буфеттен алады. Мұны ауы-
здың импорты десек, экспорты - тек қана «сөз». 
(«Ауыз тағдыры»). Осылайша, салқын қанды сөз-
дерді (экспорт, импорт) күлкі үшін өте орынды қол-
данады, өйткені жалпы ұқсастықты дәл байқаған: 
импорт – ел ішінде қабылданатын товар да, экспорт 
– сыртқа шығарылатын товар.

Ауызды сатирик тағы былайша «анықтайды»: 
«Ал енді тіл ғылымын зерттеп, тілдің түбіне жет-
кен оқымыстылар «ауыз» деген «жауыз» деген 
сөзден шыққан деп ақиқат айтып жүр.Тым ерте 
заманда жұрт бірінің аузындағысын бірі тартып 
жеген, «Аузынан жырып әкеттім» деген сөз содан 
қалған. Бертін келе ел тойынып, тоғайып, тәубасы-

на түскенде, «жауыздың» «ж» - сын қоя беріп, «ау-
зын» қалдырған. Содан күні бүгінге дейін ауыздың 
аты ауыз боп келеді деп дәлелдейді. Бұл да дені сау 
пікір».

Шындыққа жанастыра жазушының қиялға 
берілу қажеттігі осындайда туындайды. Ешбір тіл 
маманының ауызға қатысты дәл осындай зерттеуі 
жоқ, бірақ, көркемдік ойдың психологиялық әсері 
үшін мұндай «жамау - жасқауға» баруы автордың, 
қаласаңыз, ой - өрісінің кендігін де танытады. Жал-
пы сатиралық шығармалардағы сияқты осы тұста 
да жазушының «қосқанына» ешкім дау айта алмай-
ды, өйткені шығарманың шыншылдығын да, күлкі 
туғызарлық қуатын да жақсы танытып тұр.

Енді «езу» туралы сатирик тағы осыған ұқсас 
жайды ораймен ойға салады: «Тілдің соңына түсіп, 
қатты дәндеп, әбден құнығып алған зерттеушілер 
езуді «ез» (сорлы деген мағынада болса керек) де-
ген сөзден шыққан деп жүр. Бұл айғаққа да көзді 
ашып қарауға болатын секілді. Өйткені езуді кері 
оқыса,«узе» болады екен. Ал енді осы теріс оқып 
тауып алған «узе» деген сөз «уже» деген сөзден 
шықпады ма екен деп жүрегің лоблиды. Осындай 
тапа - тал түсте дәлелге қарап у жеген ауыздың езуі 
ез, сорлы болуы да мүмкін деп ойлайсыз. Бұл да 
дені сау пікір.

Енді бір сөз тергеп, терең кетіп жүрген білгіштің 
бірі «езуді» өз мағынасында, яғни езу ,жаншу, тап-
тау деген ұғымда түсіну керек дейді».  Бір қараған-
да, тәжірибесі аз ізденуші ойлап қалуы да мүмкін. 
Қалай болғанда да, осылайша сөзді ойнатуға, сөз 
үйлесімділігін күлкі үшін қолдануда Оспанханның 
ерекше аңғарғыш екенін баса айтуға тура келеді.

Сөз болып отырған шығармадан («Ауыз тағды-
ры») тағы бір мысал келтірейік:

«Ертеректе езу деген сөз болмаған. Езу де-
ген ұғымды алып келіп жүрген - «сүю» деген сөз. 
«Сүю» болғанда жүрекпен сүю емес, ауызбен сүю. 
Ертедегі ғашықтар бірін-бірі өлердей сүйе тұра, 
бірін-бірі өлердей сүймеген (аузынан). Сүймек бы-
лай тұрсын, маңайына маңайламаған. Бойжеткеннің 
тек қана белінен құшақтаған. Соның өзінде жігіттің 
қолы прогресшіл маскүнемнің қолындай дірілдеп 
тұратын болған. Содан бертін келе маңдайдан, одан 
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опа таба алмай, қоныс аударып, беттен, ол жерге 
көп тұрақтай алмай, бүгіндері тура ауыздың өзіне 
ауыз салып отыр. 

Дәл осы жағдайға (ситуацияға) қатысты дәл 
осындай «түсініктеме» беру тәжірибелі сати-
риктердің көбінің шабытынан туа бермейтіні 
шындық. Юмор тәрізді оқылғанымен, сарказ-
мнің бір мысалы осындай - ақ болар. Тап бүгін-
гі кемшіліктерді алдымызға жайып салғандығы 
үшін жазушыға риза болып та қалатын жай-
ымыз бар, екінші жағынан, осындай өрескел 
қылығына әркім ұялыс білдіретіндей көрінеді.                                                                                            
Әдетте өмір деген ұғымға қай - қайсымыз да үлкен 
философиялық мағына береміз. Шындығы да сол. 
Ал сатирик О. Әубәкіров: («Құлақ шұқу ойыны»). 
Оны және былайша «дәлелдейді»: «Мұнда ойын-
ның түрі қисапсыз көп. Бір өнерпаз сайда тас сана-
удан бірінші орынға ие болып жүрсе, енді бірі, өр-
кенің өскір, ойда құм санаудан алдына жан салмай, 
чемпион боп жүр. Бір пысықтар жатып атарлықтан 
алда келеді. Біреулер түтін түтетіп «отпен ойна-
удан» көзге түссе, енді біреулер төсегінен жеріп, 
сотпен ойнаудан сөзге түсіп жатыр. Не керек, ат-
тан құлау, тақтан құлау, озып кету секілді ойынның 
бәрін тізе берсек, қағаз қажып, қалам қартаяр бір 
түрі бар». 

Осы мысал ыңғайында көптеген жайды байқа-
уға болады. Біріншіден, көркем сөз шебері ретінде 
өмірдегі жағымсыз құбылыстарды дәл атаулары 
еш күмән тудырмайды. Екіншіден, әсіресе, сати-
ралық және юморлық шығармаға керекті сөздердің 
ауыс мағыналарын қолдануы, былайша айтқанда,     
«жансызға» «жандының»  әрекетін беруі (қағаз 
қажып, қалам қартаяр) – тағы да орындарын өте 
сәтті тапқан тәсіл. Үшіншіден, прозалық шығар-
ма болса да, поэзиялық ырғақ пен ұйқас та (аттан 
құлау, тақтан құлау, озып кету, тозып кету) сәтімен 
қолданылып тұр. 

Сатириктің «Алтын сырға» әңгімесі былайша 
басталады: «Әр адамнын басында үшеу болған-
мен, анық екіден құлақ бар» бұған кімнің таласы 
болмақ? Сөйтсек, қызығы алда екен. Оның үстіне 
сатирик құлақ саны туралы да бір «қиялдап алады»: 
«егер о баста құлақ жалғыз жаратылса, екіншісінің 
орнына кәшөлегімізді іліп қояр ма едік, қайтер едік? 
Құдай -ау, сақтай гөр. Екеуі болғаны қандай абырой 
болған. Ал егер құлақ бастапқыда екеу емес, үшеу 
болып жаратылса, үшінші құлақ қойдың төс шемір-
шегіндей иегіңізде жабысып тұрса, түріңіздің қан-
дай болатынын көз алдыңызға елестетіп көріңіз-
ші. Түске кіретін сұмдық қой, ойбай. Сосын осы 
екі құлақ емілеге келіп, шықшытымыздан қоныс 
тапқаны ақылды болған?! Егер шатасып барып 
құлағымыз алақанымызға бітсе, қандай масқара! 
Біреумен амандасқанда, қолымызда құлағымыз 
жүрсе, құдайдың атқаны ғой! Ондай жағдайда ду 
қол шапалақтау болмас еді, әрине. Ал ду қол шапа-
лақтау болмаса, өмірдің не қызығы бар? 

Құлақты қанша ақпақұлақ деп ұрыссақ та, 
құлақ байғұс өз орнын тауып, шықшытқа біткен».                                                                                              
Бұлай ұзақтау болса да, автордың біршама «фило-
софия» жасауының себебі жоқ емес. Шашын қиғы-
зуға келген Мимырттың шаштараз орындығында 
отырғанда көшеде әлдекімнің атқан мылтық оғынан 
бір құлағы еденге «құлап түсті». Демек, құлаққа 
қатысты әңгіме болғалы отыр. Бұл оқиға, абайла-
саңыз, ауыр жағдай: кейіпкер мүгедек болып отыр. 
Осы жайды жазушы күлкілі көркем дүниеге арқау 
етіп отыр. Тағы да сенуге болады. Құлағын қағазға 
орап, үйге алып келгенде де, Мимекеңнің әйелі он-
шалықты эмоцияға берілмеді. Ендеше, құлағы ғана 
емес, жалпы болмысы оншалықты ұнай қоймай-
тын күйеуінің күлкі туғызарлық бейнесі жасалып 
тұр. Сөйтіп, осындай реттерде драмалық жағдай 
жазушының тәжірибелі стиліне байланысты коме-
диялық жайға ауысып отырады. 

Оспанхан Әубәкіров – адам портретін (әрине, 
сатиралық планда) беруде көп әріптестерінің ал-
дынан көрінеді десек, сірә, қателеспейтін шығар-
мыз. Мұндай жағдайда жазушы кейіпкерін мазақ 
етіп, тіл тигізуден мүлдем аулақ. Оның есесіне, көз 
алдыңызға нағыз көрнекі бейнені алып келеді. Ол 
портреттің айқындығы соншалық – сол бейнелеуге 
қарап сурет салуға болады. 

Бір - екі мысал келтірейік. 
«Төпе деген – Дөдейдің әйелі. Бір көйлек-

тің ішінде жүрген төрт - бес әйелдің аумағын-
дай көлемі бар, алып қатын. Бұл кісіде көздің 
қиығымен ғана тамсанып, тасалап қарайтын бел, 
білек, мойын деген секілді әуес, тән нәрселер жоға-
лып, құрып кеткен. Белі қайсы, білегі қайсы, мой-
ны қайсы, қойны қайсы – ажыратып болмайтын 
дара. Екі столды қатар қойып жайғаспаса, біре-
уінің үстіне қазыққа отырғандай болады. Аяғы... 
аяғы түп жағы сүйірленіп келетін қоңыр шелектер 
болады ғой, дәл осы...»  («Адам аулаған адам»).                                                                                                      
Әдетте, «бес биенің сабасындай» деп атайтын то-
лық әйел бейнесін юмор тәсілімен бұдан артық 
берудің өзі қиынға соғары анық. Ілгеріде айтылған 
ырғақ пен ұйқас та (белі қайсы, білегі қайсы, мойны 
қайсы, қойны қайсы т.б) бұл жолы өздерінің стили-
стикалық жүктерін ойдағыдай атқарып тұр. Екін-
ші жағынан, болмағанды немесе жоқты болғандай 
немесе бардай етіп беру де қалыптасқан стилист  
-жазушыда ғана кездесетін қасиетке лайық. Айта-
лық, шелектердің көпшілігі ақ, көк, сары болып ке-
лер еді. Ал Оспанхан қоңыр шелекті «таңдапты».                                                                               

Ол да себепсіз емес, өйткені анадай әйелдің бал-
тырының түсі қоңыр екендігі көз алдымызға еле-
стейді, ал аумағының шелектей екенін тағы сеземіз. 

«... баласы деп отырғанымыз – Жағал. Алтыдан 
жетіге қарай аунаған бала. Мұны ұзын бойлы деуге 
болмайды, аласа бойлы деуге болмайды, қортық де-
уге болмайды. Алты жарым жастағы баланың бойы 
қандай болса, мұның бойы сондай. Тілдей тұлым 
бар. Мұрнының алды әлі лайсаң. Танауынан кейде 
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ақшыл - көкшіл бірдемелер көрініп, жоқ боп кетіп 
тұрады. Оны әкесі кейде «Ақбозат» дейді, жыны 
ұстаса, «жұлын» дейді («Қатиматика»). 

Осы портреттен баланың сырт тұлғасы да, тіпті 
мінезі (жуастығы), салақтығы (мұрнының айна-
ласы) да, соған қарағанда, сабаққа жалқаулығы да 
(шығарманың бұдан кейінгі мазмұнынан оған көз 
жетеді) анық білініп тұрады. 

Тегінде, О. Әубәкіров кей жағдайда шығарма-
ның оқиғасына кіріскенге дейін басты кейіпкерін 
осылай суреттеу арқылы оқырманын қызықтырып, 
жетелеп отырады. Бірақ қайсыбір қаламгерлерде 
болатындай, алдағы оқиғалардан хабар беріп, жа-
лықтырмайды, керісінше, әрі қарай оқуға ынталан-
дырып отырады. Мәселенің бұл жағын да баса атап 
өткенДі дұрыс деп білеміз. 

Жазушы енді бірде «Шапақ жетпістің жетегінде 
жүрген, көзі су - су, шөжіп қалған қарт екен» - дей-
ді. («Журналист»)

Айтпағымыз – ілгеріде Жағалды «алтыдан 
жетіге қарай аунаған бала» десе, енді шал туралы 
«жетпістің жетегінде жүр» деген оралымды қол-
данып отыр. Демек, қалыпты жағдайда айтылатын 
«асқан» деген сөздің орнына осындай тіркестерді 
қолдануы күлкі де туғызады, жас мөлшері айқын-
дықты да сездіреді. 

Көптеген сатиралық шығармаларда кейіпкер-
лердің аттары жағымсыз сөздермен беріліп келді. 
Ал Оспаханның кейіпкерлерінің есімдері өздері 
күлкі шақыруы әбден мүмкін, бірақ «Жалақ», «Таз-
бай» немесе «Керең», «Жаялықауыз» деген сияқты 
адам намысына немесе әлдебір кемшілігін атаған-
дай есімдер болмайды. Екінші жағынан, Оспанхан 
кейіпкерлері жағымсыз болып келсе, олардың тү-
стері де адам шошырлық болмайды. Жазушының 
бір ұтатын жері сол – өмірдің өзіндегідей, бет - 
аузы, түр - түсі жап - жақсы адамдардың да қайсы-
бір реттерде жағымсыз әрекеттерге баратынын дәл 
басып, сықаққа алуы.

«Біздің көшенің дәл бұрышындағы азық - түлік 
дүкенінің сатушысы жойқын жуандығы болмаса, 
ажары ашық, шырайлы келген, келісті келіншек. 
Бұрынғы сатушыдай қолының ырбалаңы жоқ, та-
разы діңін ұстайтын адам. Сөзге сөз келіп қалғанда 
айтып қоятын әзілі болмаса, одан бөтен «тентек» 
қылығы жоқ. («Қастандық»). Жазушы одан әрі осы 
кейіпкерінің әрекетіндегі кейбір езу тартқызарлық 
жайларды суреттейді.

О. Әубәкіров бұл айтылғанға керісінше, кейбір 
адамдардың жаман қылықтан жақсыға ауысып, 
түзілгенін де әзіл арқылы сәтті бере біледі. Мұнда 
да портрет ұтымды тәсілге айналған: «Мимырт бір 

кезде бір балағынан бір балағы шығып, жағасы қол-
тығында жүретін саңлаусыз салақ екен. Беті - қо-
лын шала жуатын «жануар» болыпты. Моншаға да 
онша емес, леген, құмғанмен ақталып кететін көрі-
неді. Осы күнге дейін осы салтын бұзбай, дәстүрін 
сақтап келген екен, жуырда жөнделіпті» («Өскің 
келсе, мұрныңды сүрт»).

О. Әубәкіров күлкінің әсерін барынша күшейту 
үшін әлдебір қасиеттерді, белгілерді, құбылыстар-
ды немесе кісі аттарын санамалап, тізбектеу тәсілін 
де шебер қолданады.

«Шапақтың үлкен баласы, яғни Дидардың аға-
сы Дұғай осы ауылдағы Байбол деген қарттың Ай-
гүл деген қызына үйленеді». («Журналист»). Осы 
шап - шағын етіп «Дұғай Айгүлге үйленді» дей 
салмай, осылайша тізбектеуінің тағы бір себебі 
– оқиғаға қатысты адамдармен де алдын - ала та-
ныстыру, сөйтіп олардың туыстық жақындығынан 
хабар беру. Бір қарағанда, кім кімнің үлкен баласы 
немесе қызы болмай жатыр, оның не күлкісі бар 
деген сұрақ тууы мүмкін, бірақ дәл осындай тұста 
дәл осылай санамалау «дені сау» адамның күлкісін 
келтіретіні сөзсіз.

«Әр адамда әр түрлі құмарлықтың құрты бар ма 
деп ойлаймын. Айталық, сіздің футбол секілді сай-
таныңыз бар. Енді біреудің преферанс секілді алба-
стысы бар. Ал менің жиналыс секілді жыным бар. 
Өйткені, операң да, драмаң да, комедияң да, тіпті 
эстрадаң да сол жиналыстан табылады». («Жұл-
дыз»).

Күлкі туғызудың бір себебі аталған әдебиет-
тердің біреуінің сайтан, екіншісінің – албасты, 
үшіншісінің – жын болып келгендігінде болар. Ав-
тордың арнайы логикалық екпінін түсіріп тұрғаны 
– соңғысы. Сондықтан да сол «жынның» себептері 
мен дәлелдерін санап көрсетеді.

Тағы бір әңгімесінде  («Ассалаумағалейкүм, 
ата!») сатирик былай деп жазады:

«Бір ауылға таяп қалғанда, қасымда отырған Ер-
кін:

- Қаны сорғалаған  ақиқат әңгіме естігің келе ме, 
әлде ағыл - тегіл, асып төгіліп жатқан өтірік әңгіме 
естігің келе ме? – деп сұрады.

Қаны сорғалап жатқан мен ағыл - тегіл, асып - 
төгіліп жатқанның оқырманды бей - жай қалдыр-
майтыны анық, бірақ, осы екі салыстырудың өзі де 
адамды елең еткізеді.

Осылайша, Оспанхан Әубәкіровтің сатирасын-
дағы сөйлемдердің құрылымдары мен мазмұндары 
барынша әр алуан болып келеді де, соның бәрі бір 
мақсатты – оқырманына өз идеясын жеткізуге то-
лық және жөнімен қызмет етеді.
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ПАРЕМИЯЛЫҚ ҚОЛДАНЫСТАРДЫҢ ЭМОЦИЯЛЫҚ –ЭКСПРЕССИВТІЛІК МӘНІ
  
Түйін. Бұл мақалада қазақтың паремиологиялық дүние суретіндегі ұлт мәдениетінің қай түрінде болмасын, ұлт-

тың бүкіл таным болмысы мен тұрмыс-тіршілік суреті сақталғандығы айтылып,  мақал-мәтелдер бойында тоғы-
сатын әрқилы эмоционалды-экспрессивті кодтардың ішкі құрылымдық жүйені реттеуші тілдік тетіктер деуге де 
болатындығы дәлелденген.  

Кілт сөздер: паремиялар, фразеологизмдер, нақыл сөздер,образдық- фондық негіз, мақал-мәтелдер, тілдік және 
тілдік емес кодтар, этнолингвистика, паремиология, когнитивті лингвистика, архетиптер мен символдар т.б.

Резюме. В данной статье рассматривается проблема казахской паремиологической картины мира, которая от-
ражает во всех своих уровнях бытовой уклад жизни, национальную культуру народа, его менталитет, которые, в 
свою очередь, находят свое выражение в народных пословицах и поговорках, представляющих собой эмоциональ-
но-экспрессивный код, регулирующий внутреннюю систему языка.

  Summary. This article deals with the problem of Kazakh Paremiological worldview that reflects in all its levels of household 
lifestyle and national culture of the people, his mentality, which, in turn, are reflected in popular proverbs and sayings, which 
are emotionally expressive code regulating internal system language.

Keywords: paremiology, idioms, figurative background system, proverbs, linguistic and non-linguistic codes ethnolinguistics, 
cognitive linguistics, archetypes, symbols, etc.

Паремиялар екіншілік аталымдар ретінде  
адамның  ақиқат шындыққа, заттар мен құбылы-
старға, әрекеттер мен қалып-күйге, ортаға, әлемге 
деген эмоционалдық – бағалауыштық қарым-қа-
тынасты да білдіреді. Бұл паремиологиялық дүние 
бейнесінде  әлем туралы  эмоционалдық – экспрес-
сивтік мәндегі ақпараттың  жинақталуына негіз 
болады. 

Жаңа ғасырда ерекше қарқын алған жаһандану 
үдерісінің жағымды, игі әсерлерімен қатар жағым-
сыз ықпалы жөніндегі пікірталас толастамай оты-
рғаны мәлім. Әсіресе ұлттық болмысты табиғи 
қалпында сақтауға деген құлшыныс пен ұмтылы-
сты бәсеңдетуде ізін қалдырмай кетпейтін аталған 
үдерістің кейбір кері әсерлерін кемітуге өзге құ-
былыстармен бірге халықтың тіліндегі ұлттық-мә-
дени ерекшеліктерге айрықша назар аудартатын 
антропоөзектік бағыт қарсы тұруда. Бұған соңғы 
кездердегі лингвистикалық зерттеулер дәлел [1,2, 
3].

Халықтың ұлттық болмысы, менталитеті, дүни-
етанымы, өмір сүру салты, әдет-ғұрпының айқын 
көрінісі тілде қалыптасқан тұрақты тіркестер мен 
паремиологиялық қорда айшықталып, сақталады, 
баға жетпес рухани құндылық ретінде ұрпақтан 
ұрпаққа беріліп отырады.  

 Адамның белгілі бір қасиетін, мінез-құлқын, 
белгісін сипаттау тілдік жүйеде  және жазушы мен 

сөйлеуші аталған тілді тұтынушылардың өмір сүру 
жағдайына, мәдениетіне, салт-дәстүріне, әдет-ғұр-
пына, дүниетанымы, таным-талғамына, күнделікті 
тұрмыс пен өмір тәжірибесінде бұрыннан қалып-
тасқан түрлі зат, құбылыстармен байланысты. 
Яғни тілден халықтың рухани және материалдық 
мәдениетінің іздерін байқауға болады.

Ал кез-келген деңгейдегі тілдік элементтерге 
тек қана мәтін жүйесінде эмоциялы әсер ете ала-
ды. Осындай «өзіне тән эстетикалық коммуника-
цияның бірліктері ретіндегі көркем мәтіннің ерек-
шелігі оның жалпы адамға қатысты ортақтылығы 
(антропоцентричность), яғни әлем тану мен оның 
көрінуі әдебиет шығармасында ең алдымен адам-
ның танымына бағытталады, ал берілген көркемдік 
оқиғалар оның жан жақты көрінісінің тәсілдері бо-
лып есептеледі [1, 33б.].

Осыған сәйкес қазақ тілінде әйел мінезінің 
психологиялық аспектісіне байланысты жағымды 
мәнде қолданылатын мақал-мәтелдер қазақтың 
паремиологиялық қорында молынан кездеседі. 
Паремиологиялық дүние суретінде  әйел көркін 
сипаттайтын, ғаламның тілдік бейнесін танытатын 
концептілер төмендегіше көрініс тапқан:

 Тән сұлулығы - сыртқы  көз арбар көрініс, 
Жан сұлулығы –  бұл әйелдің ішкі дүниесі, 

сезім шынайылығы, мінез байлығы, пейіл кедігі, 
ар алдында адалдығы.
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Тән сұлулығы - теңіз бетіндегі көпіршік. Жан 
сұлулығы- бұл тереңдегі ағын

( Д.Матайқызы.  Ұрпаққа ұлағат). 
Әйел жақсы болмайды көркіменен, 
Мінезіне көз жетпей, көңіл берме! (Абай).
Сұлулығын қояйын, мінезі артық,
Ақылды, асыл жүрек, сөзі майда (Сонда). 
Қазақ әйелінің бағасы мен сипатын, жағымды 

қадір-қасиетін дәл тауып, оны өзінің даналық сөз-
дері, мақал-мәтелдері арқылы өрнектеп, ұрпақта-
рына мирас етуші халқымыздың бітім-болмы-
сы, тұрмыс-тіршілігі, асылы мен жасығы туралы 
көзқарасы  аталған теңдессіз мұраларында айқын 
көрініс тапқан. Мысалы, «Әйелдің әйелден ар-
тықшылығы – мінезінде», «Көріп алған көріктіден 
– Көрмей алған текті артық», « Қыз мінезді келсін, 
ұл өнерлі келсін», «Жақсы әйел жаман еркекті адам 
қылады, жаман әйел жақсы еркекті надан қылады», 
«Жақсы әйел өміріңді ұзартады, жаман әйел үстіңе 
тұз артады» дейді халық даналығы. 

Байқап отырғанымыздай, қазақ әйелінің «сұлу-
лық» концептін құрайтын сөздер, тұрақты сөз 
тіркестері, теңеулерге тірек сөз ретінде халқы-
мыз үшін, оның күнделікті тұрмыс-тіршілігіне, 
кәсібіне, таным-талғамы мен пайым-парасатына 
қатысты, тілді тұтынушылар үшін түсінікті, ортақ 
мағыналар алынған.  

Ер адам өзінің күш-қуатымен ерекшеленсе, 
әйел сұлулығымен,мінезімен, жанымен, рухымен 
құдіретті. Ғасырлар толқынымен бірге сұлулыққа 
деген көзқарас та өзгермелі екені заңдылық. Мәң-
гілік қойнауынан бізге жеткен арулар кескінін көз 
алдымызға елестетсек, сұлулық тәңіріндей сал-
танатты Египет патшайымы Нефертити, мәрмәр 
тәнді Венера Милосская, өзіміздің тотыдайын та-
ранған, аққудайын сыланған Қыз Жібек, Ақжүніс, 
Баян сұлулар келбеті кесе¬көлденең тұра қалары 
сөзсіз. Әлемде қанша ұлт, мемлекет болса, сұлу-
лық туралы көзқарас, оның өлшемі де соншама. 
Мысалы, Перудегі майорун тайпасында денесін 
піскілеп бояп, маймылдың тістерінен алқа тағып, 
шашына, мұрнына, құлағына қауырсын, қабыр-
шақ секілділерді неғұрлым көп іліп алған әйел 
әдемі деп саналады. Натчи тайпасында бас сүйегі 
қолдан әдейі сопайтылмаған әйелді ұсқынсызға 
жатқызады. Филиппиндегі палавеньо тайпасының 
әйелдері тістерін тегістеп егеп, қара бояумен бояп 
алады. Сенегалда волоф әйелдері шаштарын бірне-
ше бұрым етіп өріп, мүйіз секілді тікірейтіп қояды. 
Вьетнамдағы зярай әйелдері мойындарын ұзар-
ту үшін алқа орнына бұрама құрсау киіп жүреді. 
Ежелгі махаббат құдайы Афродита (Венера) сыр-
шыл сезімді сұлулықты меңзесе, Зевстің сүйіктісі 
Гера асқақтықты, билікті әйелдің қасиеті деп та-
ныған. Ал Афина Паллада әйелдердің ақыл-пара-
сатын бірінші орынға қойған.

Сонымен қатар, әйел мінезінің психологиялық 
аспектісіне байланысты жағымсыз мәнде қолданы-

латын мақал-мәтелдер қазақтың  паремиологиялық 
дүние суреті әйел мінезіндегі  үлкен кемшілік  етіп:

1) сыр сақтай алмайтын жеңіл ауыздықты (¤Қа-
тыныңа сырыңды айтпа; ¤Астыңдағы атыңа, Қой-
ыныңдағы қатыныңа сенбе); 

2) есе бермейтін сөзшеңдікті (¤Байтал жүйрік – 
парқы жоқ, Қатын шешен, нарқы жоқ); 

3) айлакерлікті  (¤Бір қатынның айласы қырық 
есекке жүк);

4) бедеулікті (¤Ұл таппаған қатыннан, Лақтаған 
ешкі артық; ¤Жалғыз болар жігітке бедеу әйел тап 
болар, Жаралы болар жігітке қоғалы тал тап бо-
лар);

5) салақтық (¤Олақтан салақ жаман; ¤Жаман 
қатын төсегінен белгілі; ¤Төркіні жақынның төсегі 
жиналмас; ¤Салақ қатынның үйінен сабақты  ине 
табылмас);

6) шайпаулықты (¤Қатының шайпау болса, кісі 
алдында тіл қатпа);

7) жеңіл жүріске салынуды (¤Опасыз қатыннан 
опалы ит артық; ¤Жаман әйелмен сөйлессең қар-
лығын айтады, Жаман жігітпен сөйлессең ұрлығын 
айтады; ¤Күйеуі өлген әйел келіншек болады, Күйі 
кеткен жігіт еріншек болады; ¤Баусыз оймақ қолда 
тұрмас, Байсыз қатын үйде тұрмас);

8) еріншектікті (¤Еріншек әйел опа жағады, 
Ерінбес әйел еңбек табады; ¤Еріншек қатынның 
етегі жыртық);

9) тексіздікті (¤Тексіз жерден қыз алма, көргені 
аз болар)  көрсетеді [4, 33б.].

Паремиологиялық дүние суретінде әйел  «жақ-
сы әйел»  және «жаман әйел» деген екі катего-
риялық топқа жіктеліп, әр топқа  өмірлік нақты 
жағдаяттың  бейнелі суреттемесі түріндегі пайым-
дық анықтама беріледі.  «Жаман әйел» мен «жақсы 
әйел»  категориялары  әйелдік белгілерді  «Әйел» 
концептісі аясына жинақтау қызметін атқарады. 
«Жақсы», «жаман» –  адамның адамгершілік қаси-
еттері мен мінез-құлқына, ісі мен қылығына  қоғам 
тарапынан, тілдік ұжым тарапынан берілетін баға 
десек, «жақсы әйел», «жаман әйел» категориялары  
әйелдің іс-қимыл, мінез-құлық, жүріс-тұрысына, 
әлеуметтік-статустық рөліне, қоғамдағы алатын 
орнына берілген «жалпы бағалардың» сапалық 
көрсеткіштері. Мәселен; ¤Жақсы әйел  жаман ер-
кекті би етеді, Жаман әйел жақсы еркекті құл етеді; 
¤Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді, Жаман әйел 
жақсы еркекті  жүдетеді; ¤Жақсы әйел өмірді  ұза-
тарды, Жаман әйел  үстіңе тұз артады; ¤Жақсы  
әйел жарының жақсысын асырады, Жаманын жа-
сырады; ¤Алған жарың жақсы болса, жұмақтағы  
хормен тең, Алған жарың жаман болса, маңдайға 
біткен  сормен тең; ¤Жаман әйел жақсы еркектің 
төрдегі басын көрге сүйрейді, Жақсы әйел жаман 
еркектің көрдегі басын төрге сүйрейді т.б. паре-
миялар ер азамат өмірінде  әйелдің  орны ерекше 
екенін көрсетеді. 

Содан да болар қазақ  жар таңдау мәселесі-
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не айрықша көңіл бөлген. Текті қыздың белгісін  
туған анасының  мінезі, үлгі-өнегесі және қызына  
берген тәлім-тәрбиесі  айқындайды. Әдетте, текті 
жердің  қызы  әдепті, көргенді, инабатты  болып 
келеді, өскен ортасы мен  ата-анасының артынан 
жаман сөз ергізбеуге  тырысады.  Осыған сай  
¤Көріп алған  көріктіден, көрмей алған текті ар-
тық; ¤Аяғына қарап, асын іш, шешесіне қарап қы-
зын ал  деп  өз пайымын қазақ ұлына ұлағат етіп 
қалдырады.   

Қазақ мәдениетінің құрамдас бөлігі салт-дәстүр 
жүйесінде орныққан қыз айттыру  рәсімі де  ер-а-
замат өміріндегі жауапты кезең – жар таңдаудан 
туындайды

Бұрындары қызды айттырмай тұрып, оның ше-
шесіне, қыздың үй тіршілігіне ыңғайлылығына, 
пысықтығына, шаруақорлығына, үй ішіндегі зат-
тардың, аяқ-табағының тазалығына  назар ауда-
рылатын болған. Тіптен қалыптасқан дәстүр бой-
ынша  қыз көрушілер айттырар қыздың тектілігін 
түрлі жолдармен  тексерген. Мысалы, олар  көз-
деген бойжеткеннің  көшкен жұртына зер салып 
қарап, егер үйдің жұрты шашылып жатса, онда  
ол  үйдің қызына  құда түсу, түспеуді ойласатын. 
Немесе, қыз көруге келгендер сол шаңырақтың  
көсеуіне көңіл аударады екен. Егер  көсеудің екі 
жағымен бірдей от көселген  болса, қыз шешесін 
«салақ» санаған айттырушылар  бойжеткенге сөз 
салмастан – ақ аттанып кетеді екен. Бұл жар таңдау 
еркі әйелдің емес, еркектің қолында болғанын 
дәлелдейді. Басқаша айтқанда паремиологиялық 
дүние суретінде кескінделген рәсімдік жөн-жосын-
дар жүйесі де  мәдениеттің андроцентрлік бағытта 
екенін айғақтайды. А.Сейдімбек [5, 248-б.].  

Кез келген халықтың ұлттық мәдениетінің 
сақталуы оның ұлттық тілінің дамуына тікелей 
байланысты. Тіл мәдени ақпаратты сақтаумен бір-
ге ол туралы білімдерді жинақтап, сұрыптап, қа-
жетінше қайта жаңғыртып отырады [6, 36-б.].

Қазақ халқының әйелге байланысты эмоци-
ялық-экспрессивтік мәндегі ұғым-түсініктері, қа-
лыптасқан көзқарасы ғасырлар бойғы өмір тәжіри-
бесінде түйінделіп, елеп-екшеліп, сұрыпталудан 
өткен халық даналығының мәйегі – мақал-мә-
телдерде сақталған. «Қазақ әйелі» концептісінің 
көрінісін мына мысалдар аңғартады:  «Жақсы қа-
тын жүн қарыз алады, жаман қатын су қарыз ала-
ды», «Асыл әйел әрі еркек, әрі қатын», «Олақ қа-
тын оймақшыл, Салақ қатын сауықшыл», «Төркіні 
жақын қатынның төсегі жиылмас», «Ақылды әйел-
дің ішінде алтын бесікті ұл жатар», «Ердің атын я 
аты шығарады, я қатыны шығарады», «Жақсы қа-
тын алғанның тойы өз үйінде», «Еріншек әйел опа 
жағады, ерінбес әйел еңбек табады», «Жақсы әйел 
асын жасырмайды», «Қапияда қатын ақыл табады, 
«Әділсіз болса, би оңбас, Әйелсіз болса үй оңбас 
«Ердің асылы күшінен білінеді, Қатынның асылы 
ісінен білінеді»; «Атың жақсы болса, бұл дүниенің 

пырағы, Қатының жақсы болса, бұл дүниенің шы-
рағы»; «Жақсы әйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сы-
рлас», «Әділсіз болса, би оңбас, Әйелсіз болса үй 
оңбас» т.б.

Бүгінде жиі айтылатын мақалдың бірі – «Қы-
зым, саған айтам Келінім, сен тыңда». Ал арнайы 
жинақта аталған мақал керісінше «Келінім, саған 
айтам, Қызым, сен тыңда» нұсқасында берілген. 
Бұрынырақ оң жақта отырған қызын қадірлеп, 
үлде мен бүлдеге орап, ойын¬сауыққа қатыстыры-
п,еркін өсірген қазақ қыз баласына шай құю, ке-
сте тігу сияқты жеңіл¬желпі істерді тапсырған. Ал 
үйдің күтімі, басқа да күрделі шаруаларды жеңге-
лер, келіндер, қызметші әйелдер атқарған. Отбасы-
на жаңа түскен келінге үй шаруашылығы жайын, 
қонақ күту т.с.с. дәстүрлерді бүге¬шігесіне дейін 
үйретіп, келін тәрбиелеуге көшкен анасы барған 
жерінде сол тірліктер алдынан шығарын ескертіп, 
қызы да аталған жайлардан хабардар болып, бірге 
үйренуін құлаққағыс қылып отырған. 

Ал құндылықтар өзгеріп, өзгеге еліктеп, біре-
удің жасығы біреуге асыл боп көрінетін заманда 
ене –келін қатынасы өзара түсінушілік пен сыйла-
стықтан өзгеше сипат алғаны жасырын емес. Ене 
ақылын, тәрбиесін елең қылмайтын, қит етсе төр-
кініне қашып, отбасының берекесін кетірген келін-
дер шықты. 

Келіні бір құшақ отынды пештің алдына тастай 
салды :

– Кеше әкеп қоятын отынды маған тастап, 
көмір де салмай кетіпті шелектерге. Тамызық та 
сақталмапты. Бұларға қақсап отырмасаң, орында-
майды, қашанғы қақсайсың жаманатты боп. Осы 
мола маған керек пе екен? – Пештің күлі салынған 
легенді дәлізге шығарғанша біраз сөйледі. 

Айғаным мән бермеуге тырысты. Өзіне қы-
стыға күбірлейді(М.Қожахметова. Жантәсілім).

Қатты айтсам, көңіліне тие ме деген оймен ене-
лер айтылған сөз жанама түрде болса да келініне 
жетіп, содан қорытынды жасай ма деген ниетпен 
енді ойындағысын қызына батыл айтуға көшті. Со-
ның әсерінен аталған мақалдың тікелей және жана-
ма адресаттары орын ауыстырды деп айтуға әбден 
болады.

Тілімізде кездесетін «әйел» концептісіне қаты-
сы бар мақал-мәтелдерде жақсы әйел мен жаман 
әйелге қатысты халық көзқарасымен бірге әйелдің 
қоғамдағы орнына байланысты қазақ қауымына 
тән стереотиптер де ұшырасады. Мысалы, 

Денсаулық ғанибет,
Сырқаулығы болмаса.
Ер жолдасы – қатыны,
Ақ жаулығы болмаса.
Байтал шауып бәйге алмас.
Тумысынан атқа құмар, бүкіл тұрмыс-тіршілігі 

жылқымен байланысты, оны киелі, қасиетті, ай-
рықша жаратылған түлікке балаған халқымыз ат 
жарыс, көкпар, бәйге десе ішкен асын жерге қой-
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ған. Балаша күтіп-баптап, үкілеп бәйгеге қосқан 
жүйрігінің жұлдызы жанып, бәйгеден озып келуі 
оның иесінің де мәртебесін асқақтатып, мерей-
ін асырған. Жауларының Ақан серінің Құлагерін 
мертіктіру арқылы сағын сындыруы – сондай сан-
даған мысалдардың бір ғана көрінісі. Ата-бабала-
рымыз аңшылық, саятшылыққа, түрлі бәйге-бай-
қауға, жорық-жортуылға төзімді, шыдамды деп 
жылқының еркегін, айғырын баптап мініп пайда-
ланған. Ал негізгі міндеті жылқы малын көбейту-
мен айналысатын, құлындайтын ұрғашы жылқы-
лардан гөрі жарауы, бабы келіскен еркек малға 
басымдылық берілген. «Байтал мінсең, құлын жоқ 
» деген мақал сондықтан да айтылса керек.

«Байтал шауып бәйге алмас» деген мақалдың   
әуел бастағы шығу төркіні жоғарыдағы жайлар-
мен байланысты болған. Уақыт өте келе келтіріл-
ген мақал ерлермен жарысып жоғары қызметке 
ұмтылған әйелдерге қатысты жағымсыз коннота-
цияда айтылған мақалға айналған. Мұнда әйелдің 
негізгі міндеті мен парызы – дүниеге бала әкелу, 
соны тәрбиелеу екені басты назарға алынып, ал 
еркектердің күш-қайраты да, білім-парасаты да 
әйелден жоғары, уақыты да жеткілікті, сол себепті 
билікке, жоғары лауазымға сол лайық деген ой 
аңғарылады. Алайда әлемдегі ауқымды өзгерістер 
мен қазіргі өмір ағысының әсерінен өндірістік қа-
тынастар саласында қалыптасқан еңбек бөлінісінің 
дәстүрлі гендерлік жүйесі бірте-бірте өзгеруде. 
Бұнда қозғаушы басты күш ерлердің кәсібін тез 
меңгеріп, білім деңгейі бойынша еркектермен 
теңесе бастаған әйелдер, іскер әйелдер типі болып 
отыр. Бүгінгі таңда әйелдердің өздерінің табиғи 

функциясымен қоса қызметін де абыройлы атқа-
рып, биік лауазымға жетуі үйреншікті жай ретінде 
саналады. Қазір «Байтал шауып бәйге алмас» мақа-
лы тек ауызекі стильде ғана сирек қолданылуда.

Қазақ мақал-мәтелдерінде қордаланған «әйел» 
және «еркек» жөніндегі  білімді жеткізуші макро-
фреймдік тармақтар қазақтың паремиологиялық 
дүние суреті андроцентрлік («еркектік» позиция-
ның үстемдігі) сипатта екенін көрсетеді.  Ер адам-
ның қоғамдық-әлеуметтік статусын әйел адамның 
қоғамдағы отбасылық рөлінен жоғары қойып, әйел 
затын жаратылысынан ер адамнан төмен тұратын 
екіншілік орындағы тұлға ретінде бағалап келген 
қазақы түсінік және сол бағаға сәйкес этнос са-
насында қалыптасқан стереотиптік образдар әйел 
затына қарата қолданылатын көптеген мақал-мә-
телдер бойына жағымсыз коннотация дарытады. 
Дегенмен қазақтың ментальді әлемінде «әйел ─ 
тіршілік  жаңартушысы, өмірге адам әкелуші, 
жылылық пен мейірімділіктің, тәрбиенің, бере-
кенің бастауы» деп  түсіндірілетін «әйелдіктің» 
басты конститутивті белгілері (сұлу қыз, асыл ана, 
мейірімді шеше, жақсы жар)  «ата»-«ана», «әке»-«-
шеше», «ер-азамат»-«жар» микрофреймдік тар-
мақтарды түзетін паремиялардың «әйелдік» сыңа-
рына жағымды мән дарытады.

Паремиологиялық дүние суретінде «әйел-ер-
кек» бинарлық жұбы  «жақсы әйел-жақсы еркек»  
және «жаман әйел-жаман еркек» деген екі кате-
гориялық топқа жіктеліп, әр топқа  өмірлік нақты 
жағдаяттың  бейнелі суреттемесі түріндегі пайым-
дық анықтама беріледі.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер:
  

1. Ислам А. Ұлттық реңктегі  фразеологизмдердің образы мәселелері // Ұлт тағылымы. –Алматы, 2003. -№4. -С. 
148-150.

2.Мамаева Г.Б. Ерлер мен әйелдердің сөз қолданысындағы ерекшеліктер (гендерлік зерттеу): филол. ғыл. канд. ... 
дисс. : 10.02.02. –Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ, 2003. -150 б.

3.Смайлов А. Әйел лексемасының ұлттық көрінісі // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. –Алматы, 2004.  
-№8(80). -93-97 бб.

4.Исаева Ж.И. Дүниенің паремиологиялық  бейнесі (лингвомәдениет -танымдық аспект) : филол. ғыл. канд. ... 
дисс.: 10.02.02. –Алматы: Қазақстан Республикасы  Білім және Ғылым Министрлігі А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты, 2007.-120 б.  

 5. Сейдімбек А. Қазақ әлемі. Этномәдени пайымдау.  Оқу құралы.  –Алматы: Санат, 1997. –464 б.
6.Брутян Г.А. Язык и картина мира //  Философские науки. –М., 1973.     -№1. –С. 58-63.
  



95

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

Исаева Жазира Исақызы
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің доценті, филология ғылымдарының кандидаты

Түркістан, e-mail:  87023425777 jazirhon79@mail.ru

Мехмет Каваклы
«Қазақ филологиясы» кафедрасының 1 курс PhD докторанты

Қожа Ахмет Ясауи атындағы  Халықаралық қазақ- түрік университеті
Түркістан қ.,  +77024028769 mkavakli@mail.ru

    ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ УӘЖДІЛІГІ

Түйін. Түркі халықтарының рухани-мәдени құндылықтар жүйесі жалпы түркі халықтары ата-бабаларының 
дүниетанымымен, тілімен, әдебиетімен, тарихымен, өмір тәжірибесімен үздіксіз жалғасып келе жатқан тұтас 
құбылыс.  Отандық тіл біліміндегі паремиялардың уәждемесін ашу, мақал-мәтелдердің қалыптасу түп төркінін 
айқындау – этнолингвистикалық зерттеуді қажет ететін аса маңызды тақырыптардың бірі.  

 Кілт сөздер:   паремиялардың уәждемесі, этнолингвистикалық зерттеу, уәж, уәжділік, уәждеме теориясы, па-
ремиялардың  семантикалық құрылымы, паремиялар компоненттері, этимология т.б.

Резюме.  Как известно, система духовно-культурных ценностей тюркских народов тесно связана с  общим миро-
воззрением предков древнетюркских народов, с их языком, литературой, историей, опытом их становления и форми-
рования и представляет собой целостный процесс развития. Выявление основ и условий зарождения пословиц и пого-
ворок, основ паремиологических мотиваций в отечественном языкознании – одна из актуальных проблем современных 
этнолингвистических исследований.

Ключевые слова:  паремиологическая мотивация, этнолингвистическое исследование, мотив, мотивация, теория 
мотивации, семантическая структура паремиологии, паремиологические компоненты, этимология и др.

Summary:  It is known that the system of spiritual cultural values of the Turkic people is closely connected with the general 
outlook of ancestors of the ancient Turkic people, with their language, literature, history, experience of their formation and 
formation and represents complete development. Identification of bases and conditions of origin of proverbs and sayings, bases 
the paremiological motivations in domestic linguistics – one of actual problems of modern ethnolinguistic researches.

Key words:  paremiological motivation, ethnolinguistic research, motive, motivation, theory of motivation, semantic 
structure of a paremiology, paremiological components, etymology, etc.

Әрбір халықтың рухани-мәдени өмірінде паре-
миялардың атқаратын қызметі мол. Мақал-мәтел-
дер – терең философиялық ойдың, ғасырлар бойы 
жинақталған тәжірибенің мәнді де, нәрлі көркем 
бейнесі. Сондай-ақ өткен өмір мен бүгінгі заман-
ды, болашақты, ата-баба тілі арасын жалғасты-
рушы күрделі тілдік құбылыстар болып табылады.  
Паремиялар өздерінің бейнелі-әсерлілік, экспрес-
сивтік-эмоциялық қасиеттерімен ерекшелене оты-
рып, ұрпақ өмірінің барысында сатыланып қа-
лыптасатын, санаға сіңіп барып қабылданатын   
құбылыстар болып табылады.

Отандық тіл біліміндегі паремиялардың уәжде-
месін ашу, мақал-мәтелдердің қалыптасу түп төр-
кінін айқындау – этнолингвистикалық зерттеуді 
қажет ететін аса маңызды тақырыптардың бірі.  

Мақал-мәтелдердің зерттелу тарихы тым әрі-
ден басталғанымен ішкі мазмұнын анықтауда 
уәж, уәжділік, уәжділік арақатынасы, байланысы 
төңірегіндегі мәселелер әлі де теориялық тұрғы-
дан кешенді зерттеуді қажет етеді деп білеміз. 
Халықтың өмірінен, тыныс-тіршілігінен, мента-
литетінен т.б. хабардар ететін мақал-мәтелдердің 
қалыптасуында белгілі бір уәж  болады.

Уәждеме теориясына сүйене отырып,  пареми-
ялардың түп-төркініне зер салып, уәжін айқын-
дау, сол арқылы мақал-мәтелдердің қалыптасу 
түп көзін тауып, өзіндік ерекшеліктерін ажырату 

арқылы олардың мәні мен мазмұнын ашуға бола-
ды. Уәждеме негізінде  паремиялар табиғаты та-
рихи тұрғыдан талданып, оның ішкі құрылымдық 
мағынасы айқындалады.

Жұмысымыздың негізгі мақсаты – паремиялар-
дың  семантикалық құрылымын терең зерделеу, 
уәжділік тұрғысынан қарастырып, оларды құра-
стырушы компоненттердің қаншалықты дәрежеде 
уәжділіктің немесе уәжсіздіктің қатысы бар деген 
мәселелер. 

Лингвистикалық түсіндірме сөздігінде уәж-
демені (мотивацияны) «туынды және күрделі 
сөз мағыналарының, оларды құрайтын сөздердің 
мағыналарына тәуелді болуы» [1, 151б.], - деп көр-
сетіледі.      

Уәжділік – уәждеме үдерісінің нәтижесін-
де туындайды. Уәжділікке байланысты бірнеше 
пікірлер де баршылық.

«Уәжділік – кез келген атауды түсіндіруге ты-
рысатын адам психикасының табиғатына сәйкес 
лексиканың онтологиялық қасиеті» (М.М.Копы-
ленко [2, 109 б.] болса, «сөз мағынасының уәжділі-
гі оның құрылымымен, тіл жүйесі элементтерінің 
арасындағы семантикалық қатынастылықты 
түсінумен байланысты» (В.В.Виноградов) [3, 
17б.], - делінеді.

«Сөз уәжділігі әдетте сөздің формасы мен 
мағынасының тілде басқа себепші құбылыспен 
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ұғынылуы» (М.Докулил) [4, 208б.]. «Дериваци-
ялық байланыс уәжділік ретінде түсіндірілуі мүм-
кін» (Д.Н.Шмелев) [5, 196б.].

Ф.де. Соссюр: «Сөздер уәждемесінсіз тілдердің 
де болуы мүмкін емес»   дегендей, уәждемесіз 
паремиялардың да жасалуы мүмкін емес.     Па-
ремиялардың түп-төркінін  уәждеме тұрғысынан 
қарастыруда олардың  белгілі бір жағдаяттар мен 
уәж-себептерінің әр алуан және өте көп екендігін    
анықтауға болады. Пармиялар уәжінің де заман 
дамуына орай қолданыс аясының кеңейе түскен-
дігіне көз жеткізуге болады. Сонау Жиренше ше-
шеннен тартып, бүгінгі даналық сөз тудырудың 
биік тұғырынан көрініп отырған дарынды ақын 
Мырза-Әлі Қадырға дейінгі зерделі  ұрпақтың 
мұрасын  түгелдей қарап шығу, әрине, мүмкін 
емес. Сондықтан біз мысал ретінде бірер шешен, 
би шығармаларына ғана тоқталмақшымыз. Ескер-
те кететін бір  жағдай: айтқыш, сөзтапқыш шешен-
дер шығармашылығы міндетті  түрде  ел арасын-
дағы дау-дамай, талас-тартыстарға, жер дауы мен  
жесір дауына, барымта, қарымталарға байланысты  
билік айту, қазылық жасау мақсатында, өзара  сөз 
сайысына түсуге, ақыл-парасат сынасауға, жұмбақ 
шешімін табауға т.б.  осы сияқты ситуацияларға 
қатысты туындап, дамып отырғандығы  белгілі. 
Сондықтан оларды  пайда болған мәтінінде ғана  
қарастырамыз.

Мәселен, аты алты алашқа әйгілі Жиренше 
шешенді Жәнібек хан сапарға  бірге ала шықпақ 
болып,  тез  келсін деп, қызметкерін жібереді. Ол:

– Ау, Жиренше, хан жолаушы шығайын деп Сіз-
ге тез келсін деп жатыр,– дейді. Сонда Жиренше:

– Ханның жеккені не?– депті
– Жеккені қып-қызыл алты нар, әзір тұр.
– Жиренше сонда:
– Қазір барамын, ханға сәлем айт, күн бұлт екен 

де, – депті.
– Тақсыр, Жиреншені шақырдым, ол «ханға 

сәлем айт, қазір барамын, күн бұлт екен» деді, – 
дейді.

– Айтылған сөздің астарын түсіне қойған хан:
– Алты нарды доғарып, арабаға алты тұлпар 

жегіңдер! - деп бұйырады.
   Тұлпарлар жегіліп, әзір болған кезде Жирен-

ше де  келеді. Сөйтіп, хан екеуі жолға шығыпты. 
Жолда  құбыладан қара бұлт пайда болып, жаңбыр 
құйып, Жер батпаққа айналыпты, соған қарамастан 
олар сыдырта желіп отырыпты. Сонда Жиренше 
ханға қарап:

– Жылқы малдың патшасы, түйе – малдың 
қасқасы; түйе малының

мынадай ми батпақта  жүруі қиын, мен соны 
ойлап айтқан едім, – депті [6, 11б.].

Міне, Жиренше шешеннің ханға айтып қалған 
осы бір ұтқыр сөзі малшылар тілінде мақал болып 
қалыптасып, ел жадында  сақталып, мақал -мәтел-
дер жинақтарына еніп келеді. 

Даналық сөздердің біразы қазақ даласында әй-
гілі үш дана бидің – Төле, Қазыбек, Әйтеке - есім-
дерімен байланысты болып  келеді. 

«Төле би айтыпты» деген циклдан, мәселен, 
«жауға тізе бүгуден  басқа амал жоқ» деп  қорқақа-
тық білдірген Қарабек батырға айтқан мына:

«Атадан ұл туса игі,
Ата жолын қуса игі.
Өзіне келер ұятын
Өзі біліп тұрса игі,
Жаудан бұққан немені
Ортасынан қуса игі.» – деген жолдарын ал-

дыңғы екі жол («Атадан ұл туса игі, Ата жолын 
қуса игі»)  өз алдына  жеке  қолданылатын мақал 
болып саналады.

«Қаз дауысты Қазыбек айтыпты» деген даналық  
сөздер де ел арасында аз емес. Қазақтың дана би-
лері мен ділмәр-шешен, ақылман–айтқыштарының 
рухани мұрасын  зерттеушілер қаз дауысты Қазы-
бектің ойрат пен қазақ бітіміне барғанда «Біз қазақ 
деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай 
жай жатқан елміз...» деп басталатын қыранның 
қияғындай қиып түсетін айбынды сөзінің өзін ше-
шендік өнерінің үлгісі етіп көрсетеді. 

Қаз дауысты Қазыбектің Бұқар жыраудың 
«Бірден онға дейінгі санның мағынасын білесің 
бе?» деген сауалына берген жауабындағы: «Бір 
дегеніңіз– бірлігі кеткен ел жаман; екі  дегеніңіз – 
егесіп өткен ер жаман;  үш дегеніңіз – үш бұтақты 
шідерден шошыған ат жаман; төрт дегеніңіз – 
төскейге шыға алмаған  кәрілік жаман» деп сана-
малап айтқан уәждері қанатты сөз. Мақал-мәтел-
дер ретінде қолданылып жүргендері де бар.

Немесе: «Жақын кім?», «Қымбат не?», «Қиын 
не?» деген  сауалдарға берген Қазыбектің: «Тату 
болса, ағайын жақын, Ақылшы болса, апайың 
жақын, Бауырмал болса, інің жақын...» деген, «Ал-
тын ұяң – Отаның – қымбат, Құт-берекең атаң – 
қымбат, Мейірімді анаң – қымбат» т.т.с. «Арадан 
шыққан жау қиын, Таусылмайтын дау – қиын, жа-
зылмайтын дерт – қиын» деп санамалап көрсеткен 
жауаптары да  жеке-дара қолданылып, мақал-мә-
телдер болып жүргені белгілі.

Сондай-ақ:
«Бір бала бар – атаға жете туады,
Бір бала бар – атадан өте тады,
Бір бала бар – кері кете туады» деген Қазыбек-

тің уәжі ел аузындағы аңызда Ертіс биге берген жа-
уабы болып саналады.

Жалпы алғанда кез-келген мақал-мәтелдердің 
бәрі белгілі бір уәжге, жағдаятқа құрылады. Мы-
салы: Бірде Қаз дауысты Қазыбек биге жақындары 
қастандық жасамақшы болғанын сезіп қалған кен-
же інісі Бөдене батыр қолына қол шоқпарын ала 
жүгіреді екен. Сонда Қазыбек би: - Шығарым, бір 
қолың ұрысшы болса, екінші қолың арашасы бол-
сын дейді. Міне  осындай уәжден Бір қолың ұрыс-
шы болса, Екінші қолың арашашы болсын; Жауға 
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сілтер қаруыңыды жақыныңа сілтеме; «Өркенім 
өссін десең, кекшіл болма – кесапаты тиер еліңе, 
елім өссін  десең, өршіл болма – өскеніңді өшірер-
сің...» деген мақал-мәтелдер қалыптасқан.

Сонымен қатар, прамиялардың жасалуында, 
олардың қалыптасуына, уәждік белгілеріне қарай 
бірнеше  лексика-тематикалық топқа бөлуге бола-
ды.  Атап айтқанда:

 –  Әдет-ғұрып, наным-сенімге орай;
–  Тарихи кезеңдер мен тарихи тұлғаларға бай-

ланысты;
–  Жан-жануарларға байланысты;
– Адамның дене мүшелеріне (соматизм) қаты-

сты;
– Ұзындық, қашықтық, тереңдік өлшемдеріне 

қатысты т.б.  
Мақал-мәтелдер уәждемесін анықтау барысын-

да мынаған көңіл аудару қажет.
1) паремиялардың қалыптасу кезеңінде белгілі 

бір ситуациялық жағдаяттың дәйек, себеп  болға-
нын;

2) олардың паремиялыққа ие болуға дейінгі 
аралықта қаншалықты күйде өзгеріске түскенін, 
қандай тілдік құбылыстар әсер еткендігін;

3)  паремиялар компоненттерінің өзара үйлесуі 
мен ара қатынасы қаншалықты деңгейде көрініс 
тапқандығын;

4) олардың компоненттерінің арақатынасы қан-
шалықты деңгейде семантикалық өзгеріске түскен 
немесе түспегенін анықтау;

5) сөз қолданыста, мәтінде олардың қанша-
лықты күйге өзгеріске ұшырағандығын.

Этимология атаудың қайдан шыққандығын қа-
растырса, уәж, уәжділік атаудың қойылу себебін 
анықтайды. 

Уәждеме мен этимологияның арасында ондай 

айтарлықтай алшақтық болмағанымен, фоноло-
гияның фонетикадан, фразеологияның лексиколо-
гия -дан бөлініп шыққаны тәрізді, уәждеме де өз 
алдына зерттеуді қажет ететін жеке сала болып 
табылады. Ішкі форманың этимологиядан негізгі 
айырмашылығы – этимология сөз мағынасының 
синхрондық күйіне қатыссыз қарастырылады, ал 
ішкі форма – сол тілде сөйлеуші адам үшін жасы-
рын күйде болмайды. Адам санасына бекіген таң-
ба ішкі форманы көрсетеді. Ал таныс емес атаулар 
ішкі формамен бейнеленбейді [7, 29б.]. Бұл жерде 
түсінікті болу үшін этимология нені білдіретіндігі 
жайлы айта кетсек, этимология – (грек. etymologia, 
etymon - сөздің нақты мағынасы + logia - ілім) 
ағыл. etymology, фр.etymologiе, нем.etymologуе 1. 
Сөз және морфемалардың шығу төркінін зерттей-
тін тіл білімінің бір саласы. 2. Зерттеу тәсілдерінің 
жиынтығы және сол зерттеудің өзіндік қорытын-
дысы [8, 436 б.]. 

Уәжді сөздерде этимологиялық мағынаға 
жақын мән болады. Бұл уәжділіктің этимологи-
ямен байланысын көрсетеді. Ал уәжділік эти-
мологияға сүйене отырып айқындалады. Бұл 
жөнінде М.М.Копыленко былай дейді: «Этимолог 
– алғашқы мағынаны анықтайды. Оның жұмысы 
мотиволог бастаған ісі тұсында аяқталады. Этимо-
лог түрткі болған факторды табады, яғни атау не-
гізін, уәжді табады. Бірақ уәждеме заңдылықтары, 
уәжділіктің болуы немесе болмауы уәж, уәжділік 
белгілер және басқа да уәжтану мәселелері этимо-
логтың зерттеу орбитасына енбейді» [2, 102б.].

Қорыта келгенде, отандық тіл біліміндегі  па-
ремиялар  астарына үңіліп,    этнолингвистика пәні 
аясында зерттеуге ұмтылыс жасалып, қазақ   паре-
мияларының уәжін ашуға талпыныс жасалды.
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Түйін: Мақалада халық паремиясындағы миф арқылы түсіндірілетін әрбір мақал-мәтелге  этнолингвистикалық 
этюд түрінде  жеке-жеке сипаттама беруді мақасат етілді. Тіліміздегі табу құбылыстарына қатысты пареми-
ялық қолданыстардың этнолингвистикалық табиғатын сол мақал-мәтелдердің  пайда болуына  негіз болған кейбір  
мифтік ұғымдардан айқын  тануға болатындығы көрсетілді. 

Кілт сөздер: мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, паремиялық жанрлар, мифтік түсініктер, логикалық бірліктер, 
көркем  миниатюралар, әлем моделі, этнолингвистика, лингвистикалық мәдениеттану, мәдениет семантикасы, ми-
фологиялық кодтар т.б.  

Резюме. Основной целью исследования данной статьи является описание каждой отдельно взятой паремиоло-
гической единицы в виде этнолингвистического этюда в ходе изучения мифологических произведений народа. Этно-
лингвистическая природа паремиологических единиц объясняется мифологическими понятиями и представлениями, 
легшими в основу пословиц и поговорок народа.

Ключевые слова:   пословицы и поговорки, фразеологизмы, паремиологические жанры, мифические представления, 
логические единицы, художественные миниатюры, модель мира, этнолингвистика, лингвистическая культурология, 
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Summary. The facts the ancient mythological codes are elicited in the course of research of historical and grammatical bases 
of a set of the language facts. A main objective research of this article is the description of each separately taken paremiological 
unit in the form of the ethnolinguistic etude during studying of mythological works of the people. The ethnolinguistic nature 
of the paremiological units is explained by the mythological concepts and representations which formed the basis of proverbs 
and sayings of the people.

Key words:   proverbs and sayings, phraseological units, paremiological genres, mythical representations, logical units, art 
miniatures, world model, ethnolinguistics, linguistic cultural science, semantics of culture, mythological codes, etc.

Халық мұрасы  болып табылатын  ауыз әде-
биетінің  кіші жанры мақал-мәтелдер. Ол – тіл 
арқылы  ұсынылған көркем бейнелердің (образдар-
дың) баға жетпес қоймасы, сол халықтың  эстети-
калық талғамын  танытатын айнасы, әсемдік пен  
қиял дүниесіне деген  құштарлықтың  көрсеткіші. 
Мақал-мәтелдер  әрбір халықтың дүние танымы-
ның  көрсеткіші, сондықтан оларда  ұлттық сипат 
басым болады [1]. 

Тіл иесі халықтың  әлеуметтік-экономикалық  
өмір салтының оның  рухани  әлемі мен  материал-
дық мәдениетінің, тұрмысы мен  салт-дәстүрінің,  
әдет-ғұрпын,  жөн-жосынының, діни мифтік 
түсініктері мен  наным сенімдерінің бастауы,  
қозғаушы күші – Адам [2].

Демек,мақал-мәтелдер зерттеушіні ғылымы-
ның мәдениеттану  саласына жетелейді дегіміз ке-
леді.

 Фольклортану ғылымында  халық әдебиетінің 
шағын үлгілерін, мысалы мақал-мәтелдерді “паре-
миялық жанрлар” деп атау қалыптасқаны  белгілі. 

Паремиялық  жанр  үлгілерін  зерттеуде  орыс 
ғалымдары  елеулі де  іргелі  ғылыми  зерттеулер  

жүргізіп, бірқатар көкейге  қонымды  және  соны 
бақылаулар мен ой қорытындыларын жұртшылық 
назарына ұсынғаны баршаға аян. Бұл тұрғыдан 
алғанда,әсіресе, Г.Л.Пермияковтың зерттеулері  ай-
рықша  назар аударуға лайық.

Ғалымның “От поговорки до сказки”, ”Основы 
структурной паремиологии”, ”Пословицы и по-
говорки народов Востока” және  тағы  басқа  ең-
бектеріндегі  пайымдаулар мен тұжырымдар өте 
дұрыс екенін қазақ паремиясының мысалдары 
негізінде  дәлелдеуге болады. “От поговорки до  
сказки”Г.Л.Пермияков: Паремиологтар мақал-мә-
тел сөздердің сыйымдылығы мен күрделілігіне  әл-
деқашан назар  аударған. Іс жүзінің  өзінде  мақал-
дар мен мәтелдер, сырттай қарағанда, қарапайым 
сияқты көрінгендерімен, аса күрделі құрылым бо-
лып табылады. Бір жағынан алғанда, бұл кәдуіл-
гі  фразеологизмдерге ұқсас тілдік құбылыс; өзге 
қырынан келгенде, әлдеқандай логикалық бірлік-
тер (пікірлер мен ой қорытындылары); және үшін-
шіден, фактілерді жарқын  да нақты түрде  бейне-
лейтін көркем  миниатюралар. Дәл осы  себептен  
де мақалдық сөз тіркестерін  тілнаушылардың да, 
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фольклортанушылардың да, философтар-логи-
кашылардың да назарын аударады”–деп  жазған 
болатын.[3] 

Әлемді  бір бүтін  дамудың орталығы деп та-
нитын мәдениет іспетті, тіл де  бізге  өзінің қырла-
ры мен  сырларына, жұмбағы мен құпиясына толы 
шексіз қасиеттерді ашуда.”Әлемді  қалай көреміз, 
қалай түсінеміз, қалай сезінеміз” деген мәселелер 
ғылымда  көп  зерттеле қоймаған, әлі де  толықты-
рулар мен  ізденістерді  талап ететін күрделі мәсе-
лелер.

Осы тұста көне дәуір мифологиясы  халықтың  
рухани  және мәдени  құндылықтарына  айналу  
жолын  қазақ халық паремиясының  кейбір үл-
гілеріне  талдау жасау барысында  да аңғаруға  бо-
лады. Белгілі бір халықтың ертедегі мифологиялық 
түсініктері, әлем моделінің дәстүрлі ерекшеліктері, 
ертедегі культтік сана-сенімдер мен  дәстүрлердің 
тілдік бейнесін зерделеу – этнолингвистика мен 
лингвистикалық мәдениеттанудың негізгі қайнар 
көздері. Ертедегі  мифологиялық кодтар көріні-
стері тіл фактілерін талдаудың тарихи-граммати-
калық негіздерін анықтаумен қатар жүргізіледі.[4]

Адам сәби  шағынан тілді, сол арқылы  мәде-
ниетті  меңгергенде ғана  адам болып қалыптаса-
ды. Халық мәдениетінің ұшқыр іздері тіл арқылы  
көрініс табады. Тіл нәзік болғанымен, оның та-
биғаты күрделі, сондықтан да әлем бейнесі адамзат 
тілінде әр қилы бейнеленеді.

 Адамзат сол дүниеде  өмір сүреді, орасан зор 
мағлұматтарды  адамзат  сөз арқылы меңгеріп,сөз 
арқылы  түсіне алады.Сондықтан  да  адамның 
тұлға  ретінде  жетіліп, өсуі оның  сөзді қанша-
лықты  дәрежеде меңгеруіне, сөз мәдениеті мен 
шеберлігін қаншалықты  білетіндігіне  тікелей тәу-
елді. Адамның қоғамдағы орны сөз әлемін меңгеру 
дәрежесімен, тіл  құпиясы мен сырын қаншалықты  
ұғынуымен байланысты.Сондықтан да  тіл құпия-
сын ашу адамзат сырын танумен барабар.

 Мәдениет семантикасының күрделі кілті тілде 
жатыр. Ғасырлар бойы бірнеше ұрпақты толғанды-
рған аңыздар мен ертегілер, мифтер мәдениеттің 
ғана көрінісі емес, ол  адамзаттың мифологиялық 
кезеңінің тілдегі сақталуы, қазіргі тілдік материал-
дардағы бейнесі.

Кез-келген сөз ертедегі адамзат үшін  ерекше 
мифологиялық құпияға ие болған, оның мағынасы  
мифтік түсініктер мен сырларға толы, адам үшін 
киелі болған.Ата-бабалар үшін сөздің киелі мағы-
насын білу, оның құпиясын ашу өте қажет болған.

Өркениеттің дамуымен бұл  құпия сырлар 
жиынтығы ұмытылуы түсінікті де, бірақ баба 
мұрасы  болып табылатын тіл мәдени ошақтарда  
міндетті түрде  сақталады, қажет кезінде  ұрпақ 
оны қайта  жаңғырта алады [5].

Тіл өз бойына  мағлұматтарды сақтап қана  қой-
май, керек кезінде  қайтадан жаңғырта алатын ми-
фологиялық ойлаудың қандай да  бір механизмін 

сақтаған болуы керек Г.Смағұлова былай дейді:”Е-
гер тілде фразеологизмдер сақталмай, бізге жетпе-
ген болса, қазақтардың рухани  өмір сферасы қалай 
анықталып, қалай мәдени өмірге  сүйеніп, пікір ай-
тылар еді. Сақалын сипау–мораль–этика үлгілері 
болса, қара  шаңырақ–мұнда да мораль бар, әрі 
этнографиялық ұғым, ат кекілін кесісу, ақ түйенің  
қарыны жарылу–этнолингвистикалық білімдерді  
қажет  етеді. Осыған орай, әр ұлт тілінің  әлеумет-
тік  қуаты арқылы  мәдениет  сақталады.”[6].

Тіл халықтың рухани  байлығының  ең қажет-
тілерін – мифологиясын өз бойына  жинайды. Осы-
дан  тіл  фактілеріне  талдау жасау–мәдени  тамы-
рларымызға үңіле түсуге, оның  құпия сырларын  
түсінуге  септігін тигізеді. Тіл мифтерінің халық 
паремиясында сақталуының негізгі көзі  болған-
дығын, осы  деректердің тілдің бейнелі  тіркестері, 
халық мәдениетінің қайнар бұлағы  мен дәстүрдің 
мотивтері тілдік деректермен байланысын талдау, 
зерттеудің өзекті жағы болмақ.

Қазақ паремиясының  кейбір үлгілері халықтың 
өте ерте  замандағы  тұрмысы,сол тұрмысқа орай 
қалыптасқан әдет-ғұрыптары, таным-түсініктері, 
олардың  мән-мағынасы  және   іс-әрекеттерінің 
себептері миф арқылы түсіндіріледі.

Сөзіміз нақты болу үшін халық паремиясын-
дағы миф арқылы түсіндірілетін әрбір мақал-мә-
телге  этнолингвистикалық этюд түрінде  жеке-же-
ке сипаттама беруді мақасат еттік. Мысалы: Ел 
арасында аңыз болып айтыла беретін Ұмай ана 
аңызындағы Аю батырға, аюдың мекен-тұрағы 
болған үңгіріне байланысы шыққан мақал.”Аю,аю, 
аю-ай, Аю да болса байым, Үңгір де болса үйім”. 
Онда әркімнің  өз отаны өзінің жарымен берекелі 
екендігін, үңгір де болса баспанасы екендігін бе-
ретін ұғым бар. 

 ”Аю,аю, аю-ай, Аю да болса байым, Үңгір де 
болса үйім”мақалының этнолигвистикалық сипаты 
төмендегі аңызға байланысты. 

 Есте жоқ ерте заманда, алып Алтай тауын  қо-
ныстанған бір қауым жұрт болыпты. Олар жыныс 
орманды  жамылып, аң  аулап күнелтеді екен. Бір 
жылы  қыста  кенеттен құрық бойы қар жауып, 
ауыр апатқа ұшырапты. Тек  аю терісін жамылып, 
аң аулап кеткен Аю батыр ғана  терең тас  үңгірге 
тығылып аман қалыпты.

Қар тоқтаған соң үңгірден шыққан Аю батыр 
“тірі  қалған жан бар ма екен” деп жұтаған қауым-
ның жұртын кезіп келе жатып, көк бөрінің бір үл-
кені қар астынан өлікті қазып шығарып жатқанын 
көреді де,”айрып алайын” деп айғайлап ұмтылады. 
Ол таяп келгенде, көк бөрі өлікті тастай салып, көк 
сағым болып көкке ұшып кетеді. 

Ақ қардың бетінде айдай сұлу бір қыз жатады. 
Бұл бөстекке  оранған  бойы қар үстінде қалған”Ай-
сұлу” атты ару екен.Ол өкпесі бүлкілдеп, тірі жа-
тыр, оның уыздай денесіне бөрінің тісі  тимепті.
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Қуанышы  қойнына сыймаған Аю батыр ай 
даладан  табылған Айсұлуды  көтеріп, тас үңгірге 
әкеледі.Бойына  жан кіріп, көзін ашуын күтіп ұзақ 
отырады. Бірақ ол бейне қатты ұйқыда  жатқан 
адамдай сұлық жата береді. Күте-күте көсегесі кө-
геріп, шыдамы  таусылған  аю батыр  үңгірдің ау-
зына шығып айналаға көз салады.Құрық бойы қар 
басқан төрт төңірек тып-тыйпыл, тым-тырыс, жер 
бетінде  қыбыр еткен жан жоқ.

Әбден дағдырған Аю батыр осыншама қалың 
қарды жауғызған көкке қарап налиды. Сол сәтте 
көк төсінде  ұшып келе жатқан екі  құсты–Ұмай 
мен Құмайды көреді. Олар бірте-бірте төмендей 
ұшып, үңгірдің аузында тұрған Аю батырдың ба-
сын сипай өтеді де, екі  кесек тас тастап кетеді. 
Бұл тастың бірі ақ, енді бірі  қызыл тас екен.Бұған 
таңданған Аю батыр бұл екі тасты қолына алып, 
бірін-бірі ұрады.Бұл шақпақ тас еді, ұрылғанда жа-
рық етіп ұшқан ұшқын үңгірге тығылған қу шөптер 
мен шірік  қоқырға тиіп, тұтанып жана бастайды.

Осы кезде  үңгірге құс бейнесінде ұшып кірген 
Ұмай ақ шашты  анаға айналады да, қу  шөпшек-
терді құшақтап әкеліп салып, жеңімен желпіп, отты 
маздатып жібереді. Жанған отқа бойы жылынған 
Айсұлуға  ақырындап жан кіреді. Ол басын кө-
теріп, орнынан тұрып, өзін өлімнен  құтқарған 
отқа, от анасы Ұмайға иіліп сәлем  етеді, сиы-
нып, алғыс айтады.Бұған сүйсінген Ұмай ене, екі 
алақанын отқа қақтап, Айсұлудың бетіне  басады. 
Онан соң Айсұлудың қолын  әкеліп Аю батырға 
ұстатып: ”Енді екеуің бас құрап, түтін түтетіп үй 
болыңдар,өнер-жарандарың көп болсын! Оттарың 
өшпесін”–деп бата беріп, көзден ғайып болады.

Орман тауды ойсыратқан қар тұз тағысы 
аң-құстарды да ауыр апатқа  ұшыратқан еді. Аң ау-
лай алмаған Аю батыр мен Айсұлу  әбден  ашығып, 
өлім халіне жетеді. Олардың қолынан келері отты 
үзбей жаға беру болады. Сөйтіп отырғанда, үң-
гірдің астынан дыбырлаған дыбыс естіледі.Байқап 
көрсе, үңгірдің астында қоянның іні бар  екен.Үң-
гірде бүрісіп жатқан қояндар отқа бойы жылынып, 
орындарынан тұрып, дыбырлап жүріпті. Сонымен 
бұлар ”жер астынан жеті қоян тауып” алып, қатты 
қуанады және олардың етін талшық етіп, қыстан 
шығады.Қазақ қауымының “жерден жеті қоян та-
пқандай қуанды ”дейтін  сөзі осыдан шығыпты.

Бірте-бірте  қақаған қыс өтіп, қалың қар еріп, 
орман арасы ашылады. Аю батыр орман аралап, 
тау-тасты кезіп, аң-құс ауға кеткен екен.Сол  кезде 
тас үңгірде қалған Айсұлудың айтуынан: ”Аю, аю, 
аю-ай, Аю да болса байым, үңгір де болса үйім” 
атты мақал шыққан екен–дейді. [7]

“Аллаңнан  ойбайым тыныш” мақалының этно-
лингвистикалық сипаты: Бір күні  бір адам ауырып, 
қаты қысылып, ауруы жанына батқан соң “ойбай, 
жаным, ойбай” деп алла салып күңіреніпті. Ауру-
дың аузына “иман ” салмақ болып келген  молда 
мұны  естіп, қатты қынжылып: Өзің жан үзгелі 

жатып, албастының атын атап, ойбайға жылынға-
ның не? Иман айт, алладан медет тіле, ”алла, алла 
”деп айт” депті. Ол:”ала”деп ыңыранып  көріпті 
де, қайтадан  ойбайға басып күңірене беріпті. “Ал-
ла”-деп неге айтпайсың?”–деп сұрапты молда. Бұл 
сөз осыдан жабал жұртқа  жайылып, мақал болып  
кеткен [7].

 Ал  “Бөрі баласы – ит болмас” мақалының  да 
этнолингвистикалық  сипатын төмендегі  оқиға-
дан туындағанын көруімізге болады: Жаз күнінде  
мысық пен қоян  кез келіп екеуі сөйлеседі. Қоян 
айтады:”екеуіміз ажыраспайтын  дос  болайық”, 
–депті. Онда мысық айтты: ”Олай болса  жақсы 
болды. Менің балаларымды  сенің балаларыңның 
үстіне  алып барайық”, – дейді. Екеуі балаларын  
жөнелтіп  бірге жатып жүреді. Мысық балаларына  
күнде кекілік, қырғауыл  тістеп  әкеліп береді. Қоян  
шөп-шар беріп күн көріп  жүріпті. Бір күні мысық 
бір құсты  аңдаусыздан  қармап алып  тірідей  ұя-
сына  алып келеді. Құсты ұшып кетпесі үшін қа-
нат, құйрығын  қырқып балаларына  береді. Бала-
лары  ары-бері  жорғалатып ойнап, жемейді.Оны 
қоян  көріп айтады: ”Мысықжан, мынау жуас айу-
ан екен, балалардың  ішінде қоян қоя тұрып,менің 
балаларымның  көзі ашылғанда  осындай қылып 
ойнатайық”,–депті. Мысық  досының тілін  қимай 
”мақұл ”деп қосып қойыпты. Ертесіне екеуі далаға  
кетіпті. Құс екеуінің балаларын бәрін тойғанша  
жеп, қалғанын өлтіріп кете беріпті. Сондықтан да 
қазақ “Бөрі баласы –ит болмас”деп кеткен екен.

Халық ертегілеріндегі “Жапалақ көрсең атып 
ал, жаманнан бойыңды сатып ал” мақалының эт-
нологинвистикалық сипаты мына оқиғамен сел-
беседі: Хан жарлығынан қорқып Жапалақ тастың 
қуысында тығылып жатқан Байғызды жау қолы-
на ұстап береді де, сол күнен бастап,Жапалақ үкі 
маңына  жолаймай кетіпті. Опасыздық жасап, өз 
бауырын бір уыс жемге сатқаны үшін  бүкіл құс 
атаулы жерініпті. Содан ”Жапалақ көрсең атып ал,-
жаманнан бойыңды сатып ал”деген мақал қалған 
екен.

Тіліміздегі табу құбылыстарына да қатысты 
мақал-мәтелдердің этнолингвистикалық табиға-
тын сол мақал-мәтелдердің  пайда болуына  негіз 
болған кейбір  мифтік ұғымдардан айқын  тануға 
болады. Мәселен “Қасқырдың (бөрінің)аузы жесе 
де  қан,жемесе де қан” деген мәтел “ бір жаман 
атқа ие болған  кісіге еш уақытта жақсы атақ жоқ, 
яғни оның кінәсыз да жазықты да болып оты-
руы”,”үнемі кінәлі  болып жүретін адамға  кезек-
ті  бір істелінген бір  ыңғайсыз жағдайды (қылмыс 
т.б.)тели салу,кейде жазықсыз  адамды жазықты  
қылып шығару”,”бүлінген іске қатысы бар-жоғы-
на қарамастан, бір кездері сондай кінәсімен көзге 
түскен  адамнан көру, соны кінәлау” мағыналарын-
да қолданады. Енді нысанаға алынған мәтелдің ге-
незистік уәждемесіне  байланысты мәселесі қазақ 
дастандарының мазмұны бойынша қарастырайық.
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“Жүсіп-Зылиха ”дастанының бас кейіпкері 
Жүсіп пайғамбар  есімі мұсылман қауымына со-
нау ҮІІ ғасырда хатқа түскен  қасиетті Құраннан 
таныс. Ол өмірде болған, ерекше   сұлулығымен  
даңқы шыққан, ақылдылығының арқасында Мы-
сырды билеген пайғамбар. Тілімізде “Жүсіптің 
сұлулығы” деген тіркес,”Түсің Жүсіптің түсін-
дей орындалсын!” деген тілек мәнді қолданы-
стар сақталған. Аңыз бойынша, Жүсіптің әкесі  
Жақып пайғамбардың бірінші әйелінен туылған 
он ұлы және екінші әйелінен екі ұлы болады. Со-
лардың кенжесі Жүсіп он жасында ғажайып  түс 
көреді.Түсінде аспанда жарқырап  бір ай және 
қоршап,иіліп тағзым етіп  он бір жұлдыз тұр екен. 
Осыны  әкесіне айтқанда  Жақып пайғамбар :”Ба-
лам,ол –ай сен,өскенде Мысыр шаһарына патша 
боласың,ал он бір ағаң  уәзір болып,саған қызмет 
етеді екен”–деп жориды да, мұны ағаларың естіп  
қалып, күншілдік жасап жүре ме деген қаупінен,-
баласына  бүл түсі туралы  ешкімге тіс жармауды 
тапсырады.Алайда  бұл әңгімені  құлағы шалып  
қалған  қарындасы  өзге ағаларына  жеткізіп қо-
яды. Пайғамбардың қаупі расқа  айналып,ағалары 
әкесін алдап, Жүсіпті қолға  түсіріп,бір саудагерге 
он төрт  жармаққа (арзан мыс ақша)сатып жібереді. 
Ал ұлын сұраған Жақып пайғамбарға “біз аң аулап, 
алыстап кеткенде Жүсіпті қасқыр жеп  кетіпті” 
деген өтірік айтады. Ұлдарының сөзіне сенбеген 
Жақып  сол қасқырды  тауып әкелуді  тапсырған-
да, ағайынды жігіттер  күшігінен айрылып, сорлап 
жүрген  бір қасқырды  ұстап алып, бір лақты сой-
ып  жіберіп оның  қанын қасырдың аузына жағып 
әкеліп әкелеріне тапсырады…Құстың да,аңның 
да  тілін білетін қасиеті бар пайғамбар қасқыр мен 
“тілдесіп”,оның Жүсіп өліміне  ешқандай қатысы 
жоқтығына, жазықсыз екендігіне көзі жетіп қоя бе-
реді [8]. 

Біздің назар аударғымыз келіп отырғаны –шын-
дығында Жүсіптің төбесін де көрмеген қасқырдың 
жалпы табиғатына  тән “адамға шабу, малды жа-
рып кету” сияқты  дағдылы  әрекеттерінің, оған 
қатысы жоқ жаланың жабылуына, тағы бір жама-
нат тағылуына негіз болуы. Біздіңше, тілімізде-
гі  “Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан” 
деген мәтелдің шығуына аңыздағы осы бір жағдай 
негіз болған сияқты. Төрт түлікті күн көрісі үшін 
асырап, оның жақсы-жаман қасиеттерін жатқа біл-
ген қазақ ұғымында қасқыр –– ең алдымен, мал-
дың жауы. Тұрмысында одан талай жапа шеккен 
халқымыздың танымында ол “ит-құс” аталып, аш-
көз, тойымсыз жыртқыш  ретінде орныққан. Халық 
санасында осы қырынан танылып, әбден қалыпта-
сқан тағы аты қай жерде қой қырылғандай оқиға 
болса, бірден ауызға ілінетіндей дәрежеге жеткен. 

Яғни қойды ұры алып кетсе де, ит тартып кет-
се де, тіпті ол боранда суыққа ұшып өлсе де, қа-
зақ мұны сөзбен “қойым ит-құсқа жем болды” 
деп түйіндейді. Ал қасқырдың “аты аталған жерге 

келіп қалатын қасиетін” ескерген халқымыз оның 
орнына “ит-құс” деген табуды қолданғаны белгілі. 
Аталған мәтелдің тілімізде нық орнығып, жиі қол-
данылуының бір себебі осында болса керек.

Тіліміздегі табиғат құбылыстарына да қатысты 
мақал-мәтелдердің этнолингвистикалық табиға-
тын сол мақал-мәтелдердің  пайда болуына  негіз 
болған кейбір  космонимдерден  айқын  тануға бо-
лады.

 Халықтық космонимдердің ішінде қазақ мифо-
логиясындағы  айға байланысты  мақал-мәтелдер 
өте көп. Тұрақты сөз орамдарына айды негіз  етіп 
алуының  өзі  этностың түсінігіндегі тағы бір ерек-
шелікті  байқатады.

Азиялық өркениетте Күнмен қатар қастер-
ленген аспан  шырағы Ай  болған. Ай  көне түркі  
мәдениетінде Күннің  орынбасары, сұлулықтың 
таңбасы, көп мұраларда  әйел тіпті құдай ретінде 
танылған. Мұсылмандық әлемде Ай діни таңбаға 
айналған. Бұл жерде ескеретін  бір жәйт бар. Ай 
символикасы  мәдени  гомогендік дәстүрмен тығыз 
байланысты. Ол әруақтар дүниесімен жалғастыра-
тын белгі болып табылады.Мұсылман зираттарына 
Ай бегісін қою ұрпақтар,дәстүрлер сабақтастығы-
ның тым терең екендігін  көрсетеді. 

Ай әлемілік пен сұлулықтың үлгісі болып та-
былады. Қазақ эпосында сұлулық, нәзіктік, арулық 
аймен теңестіріледі:

“Туған айдай толқысып,бұралып кетіп барады” 
(Қыз Жібек)

“Жалғыз қызы Гүлбаршын –он бесте толған ай 
еді” (Алпамыс)

Өткелге тоғыз тарау көш те келді
Наурызбай жігіттерін  көштен бөлді.
Нұрланып он төртінші туған айдай 
Науанды алшын,жаппас келіп көрді.
(Хан Кене)
Жоғарыда ай жөнінде этнос мәдениетінде 

сақталған дүниелерді айта кетуді жөн көрдік. Енді 
зерттеуіміздің мақсатына орай,нақты мақал-мә-
телдерге этнолингвистикалық талдаулар жасап 
көрелік.

Ай шалқасынан туса – ай бойы аяз. Бұл мақал 
қазақ арасындағы  халықтық сенімге байланысты 
шыққан. Өйткені халқымыздың сенімі бойынша,е-
гер жаңа ай тігінен туса,ауа-райы шаруаға жайлы 
жылы болады. Ал ай шалқасынан туса,ай суық,-
жайсыз болып өтеді. Бұл сенім тіліміздегі “Айдың 
тік тұрғаны  халыққа жайлы, шалқасынан туғаны 
өзіне жайлы” деген мақалдан да анық көрінеді.

Жалпы ертеректе ел ішінде Айдың шалқасынан 
тууын жаманшылықтың белгісі ретінде қабыл-
даған.Әсіресе күшті аяды,боранды қыс айларының 
аяғы ақсүйек жұтқа ұласып,мал-жан қырылған 
жылдардағы Айдың шалқасынан тууын тура жа-
маншылықтың көрінісі деп ұғынған.

Тіпті кейде халық жұттың болуына шалқасынан 
туған Ай кінәлі деп түсініп,бұлай туған айды күйін-
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ген жұрт қарғап,тілдеген. Ай қырынан туса,айбал-
таңды сайла,Ай шалқасынан туса,күрегіңді сайла.
Ай қырынан яғни тігінен туса,жаз шыға бастайды.
Ал ертеректе жаз айларында қуғын-сүргінді жорық 
күндері басталады.Көрші елдер бір-біріне қарымта 
қайтару,кек қуу мақсатында жорықтар жасайды.
Аталмыш мақалдарда”Ай қырынан туса,айбалтаң-
ды сайла”деген жолдар осыны аңғартады.

Жер мен айдың табиғи қозғалыстарына байла-
нысты күз айларында Ай бірте-бірте жантая туып, 
ал желтоқсан айларында шалқалап туа бастайды. 

Қыстан малды,әсіресе қолға қараған арық-тұрақты 
аман алып шығу үшін бұрынғы кезде қалың жауған 
қарды аршып “малдың бір мезгіл жерден оттауына 
жағдай жасаған.Сөз етіп отырған мақалдағы екін-
ші жол соны меңзейді. т.б.

 Қорыта келгенде мақал-мәтелдер ұлттың та-
рихының, тыныс-тіршілігінің, салт-дәстүрінің, 
дүниетанымының айнасы екендігін этнолингви-
стикалық талдаулар арқылы  ашып көрсетуге ты-
рыстық.
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РАДИО ТІЛІНІҢ АЙЫРЫМ БЕЛГІЛЕРІ
                          
Түйін. Бұл мақалада радио тілінің өзіне тән ерекшеліктері қарастырылған.
Резюме. В статье рассматриваются специфические особенности радиоречи.
Summary. In the article specific features of radiospeech are considered.

Радио тілі БАҚ-тағы барлық өзге сала журна-
листері үшін үлгі болып келгені мәлім. Ондағы 
спонтандылық, жылдамдылық және хабарламаның 
бір типті болуы, визуалды қабылдау мүмкіндігінің 
болмауын ескере отырып радио тілінің көрнекілік, 
дәлдік, бейнелілік, қайталанбастық т.б. сияқты қа-
сиеттеріне арнайы тоқталған жөн.

Радиохабарлар тілінің көрнекілігі деп мәтін 
құрудың арнайы тәсілін атаймыз. Онда тыңдар-
ман қиялына қажетті ойсурет жасалуы тиіс. Радио 
тілінің көрнекілігі – жүргізуші сөз етіп отырған 
жағдаяттың мәнін, өзегін тыңдарманның барынша 
жылдам және дәл елестетуі үшін қажетті. Сөздер 
мен образдарды қолдана білу дегенге саяды.

Радио тілінің дәлдігі жүргізуші, құрайтын 
мәтінде барынша тілдік формулаларды (ора-
лымдарды) ықшам, (қысқа да нұсқа) шұғыл ойла-
стыруға, адекваттылыққа ұмтылу. Радио тілі ауди-
ториясы аса кең болғандықтан әсер етудің әмбебап 
құралы болып табылады. Бұл өз кезегінде сөйлеу 
мәдениетінің түрлі көріністері болып есептеледі.

Радио тілінің қайталанбастығы – мәтіннің сти-
листикалық тұрғыдан бірегей құрылымды болуы. 
Ол тыңдарман назарын бірден аударады және бел-
гілі бір уақыт бойы жадында сақталады. 

Радио тіліне қойылатын талаптарды былайша 
көрсетуге болады:

1. Қарапайымдылық және мәнерлілік;
2. Ықшамдылық ;
3. Тіл тазалығы және мағыналық дәлдік;
4. Музыкалық және құлаққа жағымды әсері; 

(Радио журналистің диксиясы, тоны, интонациясы, 
сөзжұмсамдағы орфоэпиялық нормалардың сақта-
луы).

Радио тіліне қойылатын осындай талаптарға 
сәйкес радиохабар тілін тілдік қарым-қатынастың 
айрықша типі деп тануға болады.

Радио тілі дегеніміз – жалпыхалықтық дыбы-
стық, грамматикалық және сөздік жүйеге негіз-
делген, белгілі бір ойды немесе идеяларды жеткізу 
үшін жалпы халықтық, тілдік құралдарды қолдану 
тәсілдерінің жиынтығы, көркемсөз шығармашыл-
дығындағы жеткізілім құралдарының жиынтығы. 
Қазіргі кезде радио тіліне ауызекі, жаргондық, ар-
готикалық элементтердің еніп жатқаны жасырын 
емес. 

Мұның өзі коммуникация процесін қиындата-
ды және оны қарапайымдандырып жібереді. Радио 

тілінің сапасына баға бергенде қарым-қатынас си-
туациясын және жүргізушілерге қойылатын комму-
никативтік міндеттерді ескерген жөн. Бүгінгі жүр-
гізушінің тілі ресмилік және идеологиялық дәлдік 
талаптарынан тыс тұрады. Себебі бүгінгі радио 
БАҚ ішіндегі ең бейидеологияландырылған түрі 
болып табылады. Оның негізгі қызметі – тыңдар-
манның көңілін көтеру. Осылайша сауық түрінде 
жүргізілетін хабарларда нормадан тыс қолданы-
стар да жұмсалып жататыны белгілі. Бұл эфирдегі 
жүргізушілердің өздерін вербалды жағынан көр-
сетуіне өзіндік ізін қалдырады. Я.Н. Засурскийдің 
айтуынша, қазіргі кезде сауықтандыру саласына 
ойысып бара жатқан БАҚ саны көбейіп келеді 
[1,65]. Дегенмен ең шұғыл да ауқымды БАҚ түрі 
саналатын радио тілін жүргізушінің бейнормалық 
спонтанды лексикасы деп бағалауға болмайды. 
Радиожурналист жай ғана ақпаратты жеткізуші 
диджей эфир жүргізушісі ғана емес, сонымен бірге 
айрықша тілдік тұлға болуы тиіс. Сонымен ради-
охабарлар жүйесіндегі тілдік құралдарға мынадай 
талаптар қойылады:

1. Тіл дұрыстығы, яғни тілдік құрылымның 
қолданыстағы әдеби нормаларға сәйкес болуы 
және коммуникативтік мақсаттылық  принципінің 
сақталынуы;

2. Логикалық, лексикалық, синтаксистік дәл-
дікке негізделген тілдік формулалардың адекватты 
қабылдануы;

3. Қазіргі кодификацияланған норманың қолда-
нылуы;

Тілдік қатысым актісі тілдің барынша ақпарат-
ты бірлігі арқылы толықтай жүзеге асырылады. 
Ол бірлік сөйленімдер жиынтығы деп аталады 
және ақпараттық процестің салыстырмалы түр-
де аяқталғандығын  көрсетеді. Басқаша айтқанда, 
мәтін деп аталатын бірлікті қоғамдағы тіл дамуына 
бағытталған, жалпы коммуникация процесін бай-
ланыстыратын уақыттық және кеңістіктік бірлік-
тер құрайды.

Аталған талаптардың үшіншісіне кеңірек 
тоқталғанымыз жөн. Жалпы зерттеушілер БАҚ 
тілін ауызша шаршысөздің бір түрі ретінде қара-
стырады. Ал ол ауызекі сөйлеу тілімен бірге – қа-
зақ ауызекі әдеби тілінің жүйесіне енеді. Ауызша 
барлық ақпарат құралдарында жұмсалатын мәтін-
дер ауызша шаршысөзге жатқанымен оның ауызекі 
сөйлеудің өзге салаларымен байланысы қандай, 
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онда қандай тілдік элементтер қандай мөлшер-
де қолданылады, - деген мәселе толық шешімін 
тапқан дей алмаймыз. О.Б.Сиротинина [2, 307] 
әртүрлі лингвистикалық мектептердің арасындағы 
ауызша БАҚ-тағы тілдердің мәртебесіне қатысты 
даудың себебі жалпы ауызша тілдік қарым-қаты-
настағы кодификацияланған әдеби тіл (КӘТ) мен 
ауызша сөзжұмсам (АС) арасындағы шегаралар-
дың айқындалмағандығымен байланысты екенді-
гін айтады.

Ауызша бұқаралық коммуникация құралдары 
эфиріндегі сөзжұмсам ауызша шаршысөз сала-
сына жататынын мойындай отырып, Е.А.Земская 
мен Е.Н. Ширяев радиодан немесе телеэфирден 
берілетін шаршысөз кодификацияланған әде-
би тіл жүйесіне негізделеді, бірақ ішінара ауы-
зекі сөйлеу элементтерін қамтиды деп көрсетеді 
[3, 62]. Осыған ұқсас пікірді О.Б. Сиротинина да 
білдірген. Зерттеуші радио-теледидар эфирлер-
ден дыбысталатын сөзді кодификацияланған тіл 
жүйесіне жатқызып, электронды БАҚ-тың ко-
дификацияланған әдеби тіл жүйесінде айрықша 
орын алатынын айтады. Бұл – БАҚ тілінде ерекше 
көрініс беретін «Мәннің жеткізілу формасы прин-
ципімен» байланысты түсіндірілетін мәселе. Ал 
ауызша сөзжұмсамда бұл принцип ескеріле бер-
мейді деуге болады. Сонда кодификацияланған, 
яғни қалыптанған және ауызекі (ешқандай қалы-
пқа көнбейтін) екі стихия қабаттаса қолданылатын 
электронды БАҚ тіліне  қатысты автордың мына 
бағасын орынды деп санаймыз: Электронды БАҚ 
тілін – қалыптанған, бірақ тыңғылықты дайындық-
сыз ауызша сөзжұмсам саласы болып табылады [2, 
300]. Сонда радиотілін кодификациясын ауызша 
әдеби тіл деп тануға толық негіз бар. Ол радио-ха-
бардың жанрына байланысты түрліше көрініс бе-
реді: мысалы, ақпараттық (жаңалықтар) және та-
рихи-танымдық бағдарламаларда мәтін алдын ала 
дайындалғандықтан (коммуникация бір бағытта 
жүзеге асырылады) олардың тілі нағыз ресми ауы-
зша шаршысөз талаптарына сай болады. Ал түрлі 
ойын-сауық және сазды (құттықтау, ойындар т.б.) 
бағдарламалар тікелей эфирде жүргізілетіндіктен 
ауызша коммуникация кодификацияланған әдеби 
тілден гөрі ауызша сөзжұмсамға тән элементтерге 
толы болады. Дегенмен мұнда жүргізуші (диктор 
немесе журналист) әдеби тіл нормаларын барынша 
сақтауға тырысады. Ал тыңдармандарға қатысты 
алғанда бұл талап орындала бермейді. 

Электронды БАҚ мәтіндеріндегі ауызша шар-
шысөз табиғатына  қатысты О.А. Лаптеваның 
еңбектерінде де қызықты ойлар айтылған. Автор 
қазіргі әдеби тілдің ауызша формасының екі түрін 
– ауызекі және көпшілікке арналған шаршысөз 
түрлерін бөліп көрсетеді. Мұндағы ауызша шар-
шысөзді О.А. Лаптева бір үздіксіз жалғастықтағы 
континуум түрінде бағамдайды. Оның екі ұшар ба-
сындағы түрлерін құрылымдық, ал өзгелерін ком-

муникативтік-функционалды түрлері деп таниды. 
Ауызекі әдеби сөзжұмсамның құрылымдық 

түріне бір жағынан, тұтастай алдын-ала дайын-
далған, спонтанды емес диктор сөзі, 2-жағынан, 
дайындықсыз, спонтанды күнделікті-тұрмыстық 
(деңгейдің) ауызша сөзжұмсам жатқызылады. 
Бұлардың арасын алып жатқан ауызша шаршысөз-
де тілдік сипаттамалар алуан түрде көрініс береді 
[4, 10].

Осы пікірлерді қорыта келе, радиотілін ауыз-
ша әдеби (шаршысөз) сөзжұмсамның коммуника-
тивті-функционалды түрі деп санаған жөн. 

БАҚ-тағы сөзжұмсамның стиліне келер болсақ, 
тарихи тұрғыдан ол кітаби-жазба тіл нормасына 
сүйенеді, себебі ол ресми қатысым болғандықтан 
онда зияткерлік бағыттағы сөзжұмсамға көбірек 
орын беріледі. Соған сәйкес мазмұнға толы мәсе-
лелер кең ауқымды аудиториямен қарым-қатынас 
жасау басты мақсат етіп қойылады. Шын мәнінде, 
баспасөз (газет) бен электронды БАҚ тілінің ара-
сында едәуір айырмашылық бар. Бірақ екеуінің де 
тілі әдеби тілдің кітаби-жазба түрімен астаспайды. 
БАҚ-та ауызша әдеби нормаға көбірек көңіл бөлі-
неді, ал оның қалыптанған әдеби тілімен толық 
сәйкеспейтіні аян. Оның үстіне БАҚ тілінегі еркін-
дік кітаби-жазба және ауызекі тілдік құралдардың 
барынша аралас жұмсалуына аса қолайлы шарт 
болып отыр. Бұл, өз кезегінде, сөз мәдениетінің де 
төмендеуіне себеп болады. Өйткені кітаби-жазба 
тілдік құралдар ауызша қолданысқа лайықталған-
дықтан да бұрмаланып кетуге  біршама бейім бо-
лып келеді. Мұның үлкен бір салдары ретінде 
БАҚ-тың қоғамдық санаға тигізетін ықпалын атау 
жеткілікті. Яғни «БАҚ қоғамдық сананы қалыпта-
стырып қана қоймайды, сонымен бірге оны өзгер-
те де (тіпті бұза да) алады [4, 3]. Қалай болғанда 
да, жалпы баспасөз, оның ішінде электронды БАҚ 
тілін әрқашан бақылауда ұстаған жөн. Әсіресе, қа-
лыптанған ауызша әдеби тілдің эфирдегі сөзжұм-
самдағы көрінісі, ең алдымен, қазіргі қоғамымызда 
орын алып отырған тіл экологиясы проблемалары-
ның азаюына, олардың алдын- алуға септігін ти-
гізуі мүмкін. Жалпы ауызша БАҚ тілінде әдеби 
тілдің 2 түрлі нормасының қатар, араласа келуі 
тілдегі 2 бағыттағы – жіктелу мен бірігу бағытта-
рындағы үрдістердің әрекеттестігіне байланысты 
орын алады. Бірақ тілдік қарым-қатынас саласын-
да тілдік құралдарды белгілі бір нормаға сай етіп 
қолдану, іс жүзінде, мүмкін болмайды. Себебі 
БАҚ – жалпы халықтың игілігі болғандықтан, оны 
тыңдаушы немесе көрушілер аудиториясы да бір-
текті емес. Онда міндетті түрде әр алуан әлеумет-
тік топ өкілдері болады әрі әрбір топтың өзіне тән 
ерекшеліктері мен белгілерінің болуы – заңдылық. 
Сондықтан жоғарыда аталған 2 үрдіс – дифферен-
циация мен интеграция – бір-бірін толықтырып 
отырады. 

Радио арқылы берілетін материалдың мәтінін-
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де қатталған ақпарат негізгі болса, жүргізушінің 
интонациясы арқылы білдірілетін қосымша ақпа-
раттың әсер ету күші мен сенімділігі басқашарақ 
болады. Қазіргі кезде радио тілі мен ауызша сөз-
жұмсамды бір деңгейде қарайтын пікір бар. Бұл 
дұрыс емес. Эфирде полилог жүріп жатса, оған 
қатысушылардың әрқайсысының сөздері стили-
стикалық жағынан алуан түсті болатын суретті 
құрайды. Қалай десек те радиода ең жиі қолданы-
латын монолог болып отыр. Радиохабарлардың, 
сұхбаттардың, тілшілер әңгімесінің басым бөлігі 
монолог формасында беріледі. Әсіресе репортаж 
(кейде репортажды екі адам жүргізсе де) монолог 
формасында болады. Очерк, фельетон, радиоәң-
гіме сияқты жанрлар мен радионовелла, радиохат 
т.б. жанр тармақтарында түрлі диалогтік қысты-
рынды элементтердің кездесетініне қарамастан не-
гізгі тілдік стихия, яғни баяндау өзегі көп жағдай-
да монолог болып қала бермек. Радиомонологтың 
ауызша сипаты, оның міндетті түрде сыртқа қарсы 
жаққа бағытталғандығы көзге көрінбейтін, бірақ 
ақиқат бар тыңдармандарға арналуы онда диалогқа 
тән кейбір лексикалық құрылымдық құралдардың 
жұмсалуының орынды екендігін байқатады. 

Сонымен ауызша, сөзжұмсам дегеніміз не? Бұл 
әңгімелесушілердің тікелей бейресми қарым-қа-
тынастағы сөзі. Ол негізінен диалог формасында 
болады. Оған еркіндік, дайындықсыз сөйлеу, тіл-
дік құралдарды таңдамай, іріктемей қолдану тән. 
Сөйленімнің барынша толық және дәл болуы ауы-
зша сөзжұмсамда міндетті емес. Себебі әңгімеле-
сушілер көбінесе бір-бірін емеуріннен түсінеді. 
Оған мүмкіндік беретін сөйлемнің мағыналық 
және эмонационалдық реңктерін дәл жеткізуге 
септігін тигізетін интонация сияқты қуатты құрал 
бар. Қарым-қатынастың бетпе-бет өтетіндігі ым 
мен  ишараның және түрлі дене қимылдарының 
өзара түсіністік үшін ететін қызметінің маңызын 
арттыра түседі. Әңгімелесушілер арасында қандай 
да бір түсінбестік орын алса, сол сәтте сөйлеуші 
өз ойын басқа сөзбен немесе конструкциялармен 
алмастыру арқылы ондай олқылықтарды жойып 
отырады.

Ауызша сөзжұмсамның синтаксисі де айрықша 
болады. Онда көбіне толымсыз сөйлемдер, лепті, 
сұраулы сөйлемдер, одағайлар, қыстырма сөздер, 
қайталаулар, қаратпалар жиі қолданылады. Мұның 
барлығы сананың спонтанды, диалогке жеткілік-
ті деңгейде бақылау жүргізе алмайтындығынан 
туындайды. Ауызша сөзжұмсамда қандай да бір 
нормадан ауытқу қате деп есептелінбейді, себебі 
оларды ешкім байқамай да қалады.

Радио тілінің баспасөз тілінен айырмасы жоқ 
дейтін көзқарас бар.  Яғни газеттер үшін де, ра-
дио үшін де мәтін сауатты жазылуы тиіс. Деген-
мен радио тілінің баспасөз тілінен бірқатар айыр-
машылықтары бар. 

Хабарлар тілінің өзіндік ерекшелігі радиотара-
лым ерекшеліктерінен туындайды. Себебі радио-
хабарларды тыңдайтын аудитория кітап немесе га-
зет оқырмандарынан сандаған есе көп және алуан 
түрлі болады. Сондай-ақ радио тыңдарман естіген 
нәрсесін ұмытпауға тиіс. Себебі онда естілген жай-
тқа қайта айналып соғатындай мүмкіндік жоқ.

Радиохабар тек есту арқылы қабылданады, ал 
телехабарда дыбыс пен бейнені қоса жүретіні бел-
гілі. Жалпы БАҚ-тың ақпаратты жеткізу форма-
сына орай үш түрге бөлінетіні белгілі: телевизия, 
радио және мерзімді баспасөз. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының тілі туралы айтқанда лингвистика 
ғылымындағы негізгі ұғым мәтінге келіп тіреледі. 
Үлкен айырмашылығы сол, бұқаралық коммуника-
цияда аталмыш ұғымға жаңа мағыналық реңктер 
үстеледі. Олар негізінен ақпараттық құралдардың 
медиалық қасиеттеріне сәйкес туындайды. Мы-
салы, теледидардан берілетін мәтін тек сөздерден 
ғана тұрмайды, ол бір мезгілде бірнеше деңгейде 
қаралады: вербалды деңгей, бейнекөрініс және ды-
быстық жеткізілімдер бірге отырып, аса көлемді 
және көпқырлы біртұтастықты құрайды.

Радио арқылы берілетін мәтіндерге де музы-
калық және аудиожеткізілімдер тән. Ал мерзімді 
баспасөздегі мәтіндер газет немесе журналдың 
графикалық безендірілуімен ерекшеленеді. Осы 
аталғандарға сәйкес мұндай мәтіндердің қабыл-
дануы да үш түрлі арна арқылы жүзеге асады: 
телемәтіндер, аудио-визуалды құралдар арқылы 
қабылданса, радиомәтіндері тек аудиалды түрде 
қабылданады (естіледі). Ал қағаз бетіне түсірілген 
баспасөз материалы (қарапайым тілмен айтқанда 
«өлі мәтін») тек визуалды түрде ғана қабылданады, 
яғни оқылады. Осындай өзіндік айырмашылықта-
ры бола тұра БАҚ арқылы таралатын хабарлама-
лардың бәрі біріге келе вербалды және медиалық 
белгілердің жиынтығы ретінде медиа-мәтін ұғы-
мын құрайды.

Хабарлар есте жақсы сақталатын мазмұны да 
тілі де түсінікті де айқын сипатта болуы тиіс. Әдет-
те авторы әрбір адаммен (тыңдарманмен) жеке-же-
ке сұхбат жүргізіп отырғандай болатын хабарларға 
қызығушылар да, тыңдаушылар да көп болады. 
Себебі тыңдарман тікелей өзіне бағытталған сөзге 
бар зейінін қояды.

Ауызша сөзжұмсам адамның санасына ғана 
емес, сезімдеріне әсер етеді. Ауызша сөзжұмсам-
ның негізгі ерекшеліктері қандай деген мәселе-
ге тоқталайық: ең алдымен ауызша сөзжұмсамда 
«ауызекі сөздер» жиі қолданылады. Олар қара-
пайымдылығымен, еркіндігімен және эмоционал-
дығымен ерекшеленеді. 

Ауызша лексикада фразеологиялық оралымдар 
жиі қамтылады. Осы тұста фразеологизмдердің 
басым бөлігі стилистикалық қасиеттері бойынша 
ауызекіге жататындығын және олардың эмоцио-
налдық бояуы айқын екендігін айта кеткен жөн. 
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Ауызша сөзжұмсамның бірқатар морфологи-
ялық ерекшеліктері де болады. Мәселен, сөйлемде-
гі белгілі бір сөзді ерекшелеп, логикалық жағынан 
бөліп көрсетуге мүмкіндік беретін инверсия жиі 
кездеседі. Оны сөзжұмсамның мағыналық ғана 
емес эмоционалдық жағын да күшейтетіні белгілі. 
Ауызша сөзжмұмсамға тән осындай белгілер ра-
дио үшін де аса маңызды болып табылады. Себебі 
радиода сөз тыңдарманға әсер ететін негізгі құрал 
болып саналады. 

Сонымен айтылғандарды жинақтай келе ауы-
зша сөзжұмсамның басты мынандай ерекшелік-
терін көрсетуге болады: ықшамдылық, қарапайым 
формада берілуі, мазмұннның эмоционалдылығы.

Батысқа еліктеушілік басым орыс тілді радио-
хабарларда «мен» саласы айрықша басым болады. 
Радиохабарлары негізінен жеңіл күлкіге, ойын-са-
уыққа құрылады және өздерін «болмасыз» табиғи 
қалпымызда ұстаймыз деп санайтын жүргізушілер 
көбінесе нормадан тыс «бейәдеби» элементтерді 
қолданудан тартынбайды.

Ал қазақ радиосындағы хабарларды тыңда-
саңыз, негізінен танымдық бағыттағы бағдарлама-
лардың басым екенін көреміз.

Абайдың, Шәкәрімнің т.б халық даналығынан 
нақыл сөздерді оқу, олардың мазмұнын талдау т.б. 
ұлы тұлғалардың өміріне арналған хабарлар, ха-
лықтың салт-дәстүрлерін дәріптейтін үзінділер, 
діни уағыздарға арналған хабарлар, музыкалық 
бағдарламалар. Бұлардың әрқайсысын алсақ та, ха-
бар авторларының басты мақсаты – тыңдарманның 
көңілін көтеру емес, оған тәрбиелік мақсатта әсер 
ету. Материалға дидактикалық сипат беруге деген 
ұмтылыс байқалады.

Бұл айтылғандардың барлығы, түптеп келген-
де, ұлттық сананың жемісі, ұлттық мінездің көріні-
стері болып шығады. Сонымен, қазақ  радиосынан 
берілетін хабарлардың жүргізушілерінің сөздеріне 

тән мынадай ерекшіліктерді атап көрсетуге бо-
лады. Салмақтылық (күлкіге өте аз уақыт орын 
берілуі). Біздің жүргізушілер негізінен тыңдар-
манды күлдіруді емес, оған ой салуды көздейді. 
Тіпті тікелей эфирге шыққан тыңдарманмен сөй-
лескенде (орыстар сияқты кекесін келемеждеу-
ге жол бермей) барынша салмақтылық танытып 
(әсіресе «құттықтауларға» арналған хабарларда), 
тыңдарман сөзіне қажетті толықтырулар енгізген-
де көбінесе көркем әдебиеттен іріктеліп алынған 
айшықты оралымдарды (өлең, бата-тілектер т.б.) 
жиірек қолдануға тырысады.

Тікелей эфирге шыққан тыңдарман кідіріп, 
мүдіріп қалған жағдайда оны (кекете-мұқата) күле 
жөнелмей, оған қажетті қолдау көрсетуге, үзілген 
сөзін жалғап жіберуге дайын болып тұрады. Мұ-
ның бәрі, айналып келгенде, қазақы менталитетке 
тән байсалдылық пен сабырлылықтың, кісіліктің 
көріністері екендігі даусыз. Ал орыс тілдегі хабар-
ларда жүргізушілердің күле беруі, әсіресе тікелей 
эфирде 2-3 журналист жұмыс істегенде, арзан әзіл 
мен жеңіл күлкіге құрылған «радио әңгімелердің»  
берілуі жиі кездесетін құбылыс. Сонымен, элек-
тронды БАҚ тілі мен стилін публицистикалық 
стильдің  ауызша сөзжұмсамдық түрі ретінде тану 
бұқаралық коммуникация құралдарында кодифи-
кацияланған және ауызекі сөйлеу элементтерінің 
арақатынасын былайша анықтауға болады: кез 
келген радио немесе телемәтін журналисінің кәсі-
би әрекетінің жемісі болғандықтан оның шығар-
машылық ой елегінен өткізіледі және онда көз-
делген түпкі мақсатқа қол жеткізуге қажетті әсер 
ету құралдары алдын ала іріктеліп алынады, яғни 
радиожурналист эфирден тікелей  оқымаса да өз 
мәтінін даярлау барысында белгілі бір дәрежеде 
жазбаша әдеби тіл нормасына сүйенеді. Демек, 
радио тіліндегі түп қазық рөлі жазба әдеби тілдің 
ресми сипаттағы көрінісі болып шығады.
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THE BENEFITS OF NEW TECHNOLOGY IN LANGUAGE LEARNING

Түйін. Бұл мақалада тіл үйрену барысында жаңа заманауи технологияларды қолданудың артықшылықтары ба-
яндалады. Қазіргі таңда технологиялар тіл үйрету, оның ішінде шет тілін үйретуде үлкен рөл алады. Мұғалімнің 
басты мақсаты – оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, заманауи технологияларды пайдалана оты-
рып, пәннің сапасын көтеру. Компьютер және интернеттің көмегімен пәнді меңгеру деңгейін еуропалық стандартқа 
сай етуге тырысу. Бұл мақсатта заманауи технологиялар үлкен көмек береді. 

Тірек сөздер: заманауи технологиялар, тіл үйрену, әдіснама, интернет және компьтер, пәннің сапасын көтеру, 
оқушылардың назары.

Резюме. В статье рассказывается преимущества использования современных технологии в изучении языка. В 
данное время технологии занимают важную роль в изучении языка, в частности иностранного языка. Главная задача 
учителя – добиться того, чтобы увиличить интерес к предмету у учащихся. Повысить уровень преподавания пред-
мета с помощью технологии. Стараться соответствовать уровню европейского стандарта через использование 
компьютеров и интернета. Большую помощь в этом вопросе оказывают технологии.

Ключевые слова: современные технологии, изучение языка, методика, интернет и компьтер, повысить уровень, 
процесс обучения.

Summary. The material of the article is devoted to the new technology in learning foreign language. The technology occupy 
an important role in learning. The main goal of a teacher to prevent students lose interest to the subject and proposed materials 
was available for learners. The technologies will help in this point. Using them gives good results increase their interest to 
the lesson and allows them to concentrate attention on pronunciation, lexical and grammar skills in the process of natural 
communication situation during the lesson.

Key words: modern technologies, learning language, methodology, Internet and computer, level up, learning process.

The proliferation of Internet-based software over 
the past decade undoubtedly has transformed the way 
foreign languages are taught. And yet, while educators 
increasingly exploit these pedagogical tools, the real 
story seems to be the way students use them to acquire 
foreign language competency. The literature seems 
to suggest that students increasingly rely on mobile-
assisted language learning independently of, or 
asynchronously to, more structured learning, but other 
factors have also received the attention of researchers. 
This brief literature survey highlights some of these 
issues. 

There are several different approaches for using 
the Internet to facilitate interaction within and 
across discourse communities. One way is to use 
online activities to foster increased opportunities for 
interaction within a single class. This takes place both 
through computer-assisted classroom discussion and 
through outside-of-class discussion.

Computer-assisted classroom discussion makes 
use of synchronous ("real-time") writing programs, 
such as Daedalus Interchange by Daedalus, Inc. The 
class meets in a networked computer lab, and students 
communicate through writing rather than through 
talking. Students type in their messages and hit a key 
to instantly send the message to the rest of the class. 
All the messages are listed chronologically on the top 
half of the screen and can be easily scrolled through 
and re-read. The entire session can later be saved and 
passed on to students, either in electronic form or hard 
copy.

Outside-of-class discussion is usually carried 

out using asynchronous tools, such as e-mail or 
conferencing systems. Special lists can be set up so 
that students' messages get automatically forwarded to 
either a small group or the whole class.

Electronic communication within a single class 
might be viewed as an artificial substitute for face-
to-face communication. However, it has been found 
to have a number of beneficial features which make 
it a good tool for language learning. First, computer-
assisted discussion tends to feature more equal 
participation than face-to-face discussion; teachers or a 
few outspoken students are less likely to dominate the 
floor, resulting in class discussions which are more fully 
collaborative. Second, computer-assisted discussion 
allows students to better notice the input from others' 
messages and incorporate that input into their own 
messages, thus expanding opportunities for learning 
of new linguistic chunks (e.g., collocations, common 
phrases;). Third, computer-assisted discussion, which 
takes place in writing and allows more planning time 
than does face-to-face talk, features language which 
is lexically and syntactically more complex than oral 
talk. Finally, since computer based discussion can take 
place outside of the classroom, it provides students 
increased opportunities to communicate in the target 
language. For all these reasons, language teachers 
(especially but not exclusively in courses which feature 
writing) have found single-class computer-mediated 
communication projects to be beneficial.

This type of research ignored two important 
factors. First of all, the computer is a machine, not a 
method. The world of online communication is a vast 
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new medium, comparable in some ways to books, 
print, or libraries. To our knowledge, no one has ever 
attempted to conduct research on whether the book or 
the library is beneficial for language learning. Seeking 
similar sweeping conclusions on the effects of the 
computer or the Internet is equally futile.

Secondly, and even more importantly, new 
communications technologies are part of the broader 
ecology of life at the turn of the century. Much of our 
reading, writing, and communicating is migrating 
from other environments (print, telephone, etc.) to the 
screen. In such a context, we can no longer think only 
about how we use technologies to teach language. We 
also must think about what types of language students 
need to learn in order to communicate effectively via 
computer. Whereas a generation ago, we taught foreign 
language students to write essays and read magazine 
articles, we now must (also) teach them to write e-mail 
messages and conduct research on the Web. This 
realization has sparked an approach which emphasizes 
the importance of new information technologies as 
a legitimate medium of communication in their own 
right rather than simply as teaching tools.

The advantages of using new technologies in the 
language classroom can only be interpreted in light 
of the changing goals of language education and 
the changing conditions in postindustrial society. 
Language educators now seek not only (or even 
principally) to teach students the rules of grammar, 
but rather to help them gain apprenticeship into new 
discourse communities. This is accomplished through 
creating opportunities for authentic and meaningful 
interaction both within and outside the classroom, 
and providing students the tools for their own social, 
cultural, and linguistic exploration. The computer is 
a powerful tool for this process as it allows students 
access to online environments of international 
communication. By using new technologies in the 
language classroom, we can better prepare students for 
the kinds of international cross-cultural interactions 
which are increasingly required for success in 
academic, vocational, or personal life.

With the advent of networked computers and 
Internet technology, computer-based instruction 
has been widely used in language classrooms 
throughout the United States. Computer technologies 
have dramatically changed the way people gather 
information, conduct research and communicate with 
other worldwide. Considering the tremendous startup 
expenses, copyright issues, objectionable materials 
and other potential disadvantages of technology, 
much research has been conducted regarding the 
effectiveness of, and better strategies for technology 
in language integration. Taking the characteristics of 
language learning into account, this article helps answer 
two important questions: Do we need technology in 
language classrooms? And what kinds of services do 
computer technologies provide for these classrooms?

Web-based writing instruction has proved to 
be an important factor in enhancing the writing 
quality of low-ability English as a foreign language 
(EFL) students. In a study designed to examine the 
effectiveness of web-based instruction in the writing 
of freshman EFL students, Al-Jarf found that the use 
of web-based lessons as a supplement to traditional 
in-class writing instruction was significantly more 
effective than teaching which depended on the 
textbook alone. The experimental group of students 
received online instruction in which they posted their 
own threads, short paragraphs, stories and poems on a 
discussion board. They also located information from 
the Internet, as well as wrote paragraphs and checked 
their own spelling using Microsoft Word.

In another study, Hertel describes an intercultural 
e-mail exchange at the college level where U.S. 
students in a beginning Spanish class corresponded 
weekly for one semester. Survey results revealed this 
student-centered endeavor had the potential to change 
cultural attitudes, increase knowledge and awareness 
of other cultures, foster language acquisition, as well 
as boost student interest and motivation in language 
and cultural studies. 

Bernhardt, Rivera and Kamil conducted a study 
in 2004 to examine the practicality and efficiency 
of web-based placement testing for college-level 
language programs. Qualitative analysis of the data 
indicated that students, administrators and instructors 
benefited from the online placement tests. For students, 
accessing a placement test at their convenience 
without making an extra summer trip to campus was 
seen as an incredible time-saver. At the same time, 
having students participate in an academic exercise 
prior to arriving on campus send a positive message 
regarding the importance and prestige of the language 
program at the university. For administrators, the 
time saved by eliminating this extra step throughout a 
summer orientation period is significant. Supervisors 
and instructors reported that more effective decisions 
were made when they had time to contemplate their 
students’ performances, which brought them greater 
confidence in their curriculum when thy encountered 
students at the beginning of a class session. 

Results from many other studies also point out 
how students benefited from the technology-enhanced 
collaborative learning methods and interactive 
learning process, while concurrently finding some 
drawbacks with use of the medium, such as technology 
and group-work frustrations.

Most of the above studies showed technology’s 
positive effects on language learning. 

First, the advantages of using new technology in 
language classrooms can be interpreted in light of 
the changing goals of language education and the 
shifting conditions in our postindustrial society. New 
technology was part of the social fabric at the turn of the 
century. So while we taught foreign languages students 
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to write essays and read magazines a generation ago, 
we must now teach them to write e-mail and conduct 
online research. Thus, integrating technology into 
language classrooms is inevitable.

Second, technology integration in foreign language 
teaching demonstrates the shift in educational 
paradigms from a behavioral to a constructivist 
learning approach. Language is a living thing, so the 
best way to learn a language is in interactive, authentic 
environments. Computer technologies and the Internet 
are powerful tools for assisting these approaches to 
language teaching. Even though constructivism is not a 
theory associated with using technology, constructivist 
assumptions are guideposts for developing a vision for 

integrating technology into the language curriculum. 
We can definitely agree that technology has done 

a great job in helping language learning, but this is 
just the beginning of the age  of technology-
enhanced education. In the future, wireless networks, 
videoconferencing and other multimedia-enhanced 
communication methods will be more popular in the 
language classroom. However, teachers should always 
remember that technology is just tool, and students’ 
learning achievement relies on appropriate and creative 
instruction. If you are aware of the pitfalls of using 
technology to design creative activities, technology 
will work harder and better for foreign language 
education.
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THE ROLE OF FUN AND GAMES IN THE  ENGLISH LESSONS

Түйін. Бұл мақала ағылшын тілі сабақтарында ойынның маңыздылығын қарастырады..
Резюме. В этой статье рассматривается роль игры на уроках английского языка.
Summary. This article is about significance of using games in an English lesson.

“By ‘fun and games’ I mean all those activities that 
we loosely think of as involving play and enjoyment. 
Singing, clapping hands, chanting rhymes, solving 
puzzles, colouring , model- making, games.” (1, p.33)

It is evident that young learners learn through 
play much easier and they enjoy it more. This is quite 
a natural way for them to learn. They play and love 
to play. In playing together we can see elements of 
interaction and during interacting the learners develop 
language skills. Learning can be absorbed really well. 
Quite often the learners do not realize they are learning. 
Fun and games should have an important role in the 
children’s education. The language learnt by heart can 
often be a part of the activities. For example, commands 
for the games can be remembered quite easily. Many 
games can be looked at as drill exercises but they have 
an added fun and competition element. For example, a 
game that works like this is well-known game “Simon 
says”. What is a game? “A game is played when one 
or more players compete or co-operate for play offs 
according to a set of rules.”(Jones, 1986) (Jones in 
Teaching English to Children) “A true game is one that 
frees the spirit. It allows of no cares but those fictitious 
ones engendered by the game itself…” (Opie, I. And J., 
1969) (Opie, I and J. in Teaching English to Children )

Games are activities with rules and goals. Khan 
states that the achievement of these goals signals the 
end of the game. Children are very often concerned 
with controlling whether everybody follows the rules 
and whether they are not broken. Piaget (1967) (Piaget 
in Teaching English to Children) saw children’s games 
as, ‘the most admirable social institutions’. (2, p.143)

 It is obvious that the games need to be motivating. 
For young learners, motivation deriving from the 
factors outside the classroom, such as parental and 
social attitudes, is likely to be weaker than that created 
by events in the classroom itself. Children need to be 
involved and even excited in order to learn effectively." 
(2, p. 89). Games may focus on oral or written part of 
the language; they offer a vast selection of activities.

Language can also be picked as a result of an 
enjoyable activity. “Telling stories to students can 
result in natural language acquisition on their part.”(1, 
p.37). Teachers can tell stories the learners are familiar 
with in their own language. Then the learners are 
able to follow it better. Again, the stories need to be 
picked carefully, the level of the learners needs to be 
considered and the teacher has to investigate time 

into preparation. Teachers can come up with a simple 
version of the story. Appreciated story can be The 
Story of the Big Enormous Turnip. 

Several activities can allow and involve more 
creative use of the language. New sentences and 
activities can be produced by the children themselves. 
Songs are most grateful way for this. The learners 
can make up new verses, then they can be extended. 
Example- a song “This is the way, I…” or “If you are 
happy and you know it…”.

Many experienced textbook and methodology 
manuals writers have argued that games are not just 
time-filling activities but have a great educational 
value. W.R.Lee holds that most language games make 
learners use the language games make learners use the 
language instead of thinking about learning the correct 
forms. He also says that games should be treated as 
central not peripheral to the foreign language teaching 
programme. A similar opinion is expressed by Richard 
Amota, who believe games to be fun but warns against 
overlooking their pedagogical value, particularly in 
foreign language teaching. There many advantage of 
using games. “Games can lower anxiety, thus making 
acquisition of input more likely” [2, p.12]. They are 
highly motivating and entertaining, and they can 
give shy students more opportunity to express their 
opinions and feelings [3. p19]. They also enable 
learners to acquire new experiences within a foreign 
language which are not always possible during a 
typical lesson. Furthermore, to quote Richart Amato, 
they, “add diversion to the regular classroom activities, 
break the ice” they are used to introduce new ideas [2, 
p.29]. In the easy, relaxed atmosphere which is created 
by using games, students remember things faster and 
better [4, p.125] S.M. Silvers says many teachers are 
enthusiastic about using games as “a teaching device,” 
yet they often perceive games as mere time-fillers, “a 
break from the monotony of drilling” or  frivolous 
activities. He also claims that many teachers often 
overlook the fact that in a relaxed atmosphere, real 
learning takes place, and students use the language they 
have been exposed to and have practiced earlier [5, 
p.162]. Further support comes from, believes games to 
be good way of practicing language, for they provide a 
model of what learners will use the language for in real 
life in the future. Games encourage, entertain, teach, 
and promote fluency. If not for any these reasons, 
they should be used just problems that at times seem 
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overwhelming. There are many factors to consider 
while discussing games, one of which is appropriasy. 
Teachers should be very careful about choosing games 
if they want to make them profitable for the learning 
process. If the games are to bring desired results, they 
must correspond to either the students’ level, or age, or 
to the material that is to be introduced or practiced. Not 
all games are appropriate for all students irrespective 
of their age [5, p.17]. Different age group requires 
various topics, materials, and mode of games. For 
example, children benefit most from games which 
require moving around, imitating a model, competing 
between groups and the like [5, p.203]. Furthermore, 
structural games that practice or reinforce a certain 
grammatical aspect of language have to relate to 
students abilities and prior knowledge. Games become 
difficult when the task or the topic is unsuitable 
or outside the students experience. Another factor 
influencing the choice of a game is its length and the 
time necessary for its completion. Many games have a 
time limit, but according to Siek-Piskozub, the teacher 
can either allocate more or less time depending on the 
students’ level, the number of people in a group, or the 
knowledge of the rules of a game etc.

   Games are often used as short warm-up activities 
or when there is some time left at the end of a lesson. 
Yet, as Lee observes, a game “should not be regarded 
as a marginal activity filling in odd moment when the 
teacher and class have nothing better to do”. Games 
ought to be at the heart of foreign languages. Rixon 
suggests that games be used at all stages of the lesson, 
provided that they are suitable and carefully chosen. 
At different stages of the lesson, the teachers aims 
connected with a game may vary:

1)  Presentation. Provide a good model making its 
meaning clear:

2)  Controlled practice. Elicit good imitation of 
new language and appropriate responses:

3) Communicative practice. Give pupils a chance 

to use the language [7, p.19].
 Games also lend themselves well to revision 

exercise helping learners recall material in a pleasant, 
entertaining way. All authors referred to in this article 
agree that agree that even if games resulted only in 
noise and entertained pupils, they are still worth paying 
attention to and implementing in the classroom since 
they motivate learners, promote communcanicative 
competence, and generate fluency. However, can they 
be more successful for presentation and revision than 
other techniques?

Vocabulary presentation. After the teacher chooses 
what items to teach, Hay craft suggests following 
certain guidelines. These include teaching the 
vocabulary “in spoke from first” to prevent pupils 
from pronouncing the words in the from they are 
written, placing the new items in context, and revising 
them. A number of techniques can be adapted to verbal 
and visual techniques following Gains and Redmans 
classification. Among visual techniques are flashcard, 
photograph and pictures, wall chart, blackboard 
drawing, word picture, incongruous visual, realia, 
mime, and gesture. Students can be label picture 
or objects or perform an action. Verbal techniques 
consist of using illustrative situation, description, 
synonyms and antonyms, scales, and, as described by 
nation, using various forms of definition: definition 
by demonstration(visual definition), definition by 
abstraction, contextual definitions, and definition 
by translation. Allen and Valletta’s  suggest the use 
of categories-organizing words into sets, subclasses 
and subcategories often aided by visual presentation. 
Those learners who are more autonomous can make 
use of other techniques such as asking others to 
explain the meaning of an unkown item, guessing from 
context or using either of variety of dictionaries shall 
now proceed to present  practical examples of games 
have used for vocabulary introduction and revision.
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"COLOR" ADJECTIVES IN THE WORK N. V GOGOL "EVENINGS ON A FARM NEAR 
DIKANKA"

Түйін. Бұл мақала шығармадағы сын есімнің қолдану ерекшеліктерімен және сын есім арқылы кейіп-
керлерді суреттеу жолдары қарастырады..

Резюме. В этой статье рассматриваются исследование особенностей творческого как например 
символика различных цветов в книге и использовании их в описании каждого из характеров.

Summary. The present article deals with the investigation of the features of the creative such as the symbolism 
of various colors in the book and the use of them in describing each of the characters, as well as their number and 
the dependence of the use of adjectives from the narrator.

The chosen theme is "Color" adjectives in the work 
of N.V Gogol "Evenings on a Farm near Dikanka". "In 
this study, we examined the features of the creative 
such as the symbolism of various colors in the book and 
the use of them in describing each of the characters, as 
well as their number and the dependence of the use of 
adjectives from the narrator. The main objectives were 
the following:

to reveal the full meaning of a work by analyzing 
the color adjectives; 

to determine the author's attitude to each of their 
characters; 

to host a description of each of the characters; 
to discover the unique meanings of colors.
to disclose the use of colors dependent on the 

author of the narrator of the relevant chapter; 
to explore the symbolism used to describe the color 

of each work.
In order to form our work, we divided it into 

several parts. The first part contains the exact color of 
all Central adjectives from which it was possible to 
draw some conclusions and to establish the foundation, 
foothold for further work with the theme. The second 
part of the work the establishment of the meaning of 
the use of colors in each of the phrases of the work. 
Thanks to some sources we were able to determine as 
accurately as possible the implications of each of them, 
as well as to establish the author's attitude to what 
is happening. The next step in the creation of work 
is set by us according to using the color of different 
narrators. It has helped to define more precisely the 
symbolism of colors in general, and give each of them 
a separate characteristic.

Now we would like to present you with a complete 
list of color adjectives used in the book, and briefly tell 
about their common sense.

The blue color is used in the text of one of the first 
and used 14 times throughout the work. Since blue is 
considered to be derived from sinego1 (used 30 times), 
we consider it appropriate to combine them in one 
description. Sad, serious, sadness, Flowers of Evil - is 
the negative value of their use, but the soothing, clean, 

color, nature - clearly positive perception of the way 
these colors.

Pink (catches 8 times) - color overwhelmingly 
positive, indicating the beauty, youth and tenderness. 
Black color - one of the most common colors of the 
work (45 times). It symbolizes motherhood, women's 
beauty secrets, but pride, envy, anger, meanness and 
adultery. Red as well as black, often enough to use; it 
is a symbol of life, energy, love, health and witchcraft. 
Red color used by the author 9 times, and its values are 
similar to the values of red.

"White reader meets most everyone else - 48 
times and a very cheerful, not carrying the negative 
semantics. The most common options for decoding of 
its use - kindness, good, joy, purity, health, multiplying 
offspring, peace, harmony. These are employed 
"colored" adjectives "evening ...". Due to this diversity 
of color adjectives author vividly describes the life 
and everything that happens in the work, and "between 
the lines" reveals to the reader the real characters of 
the heroes, their habits and even secret dreams, more 
fully describes their position in society. Also colorful 
adjectives greatly helped the author to describe the 
situation and created stories for the reader the feeling 
of being in the heart of the event, the presence in the 
story.

  Nikolai Gogol was truly a genius writer. The 
heroes of his works are expressed clearly, and each of 
them has a unique character. His work "Evenings on 
a Farm near Dikanka" remarkable proof. However, in 
order to so accurately and skillfully describe the book's 
characters and the world around them, the writer can 
not do without a lot of adjectives that help the reader 
to present a picture of what is happening as complete 
as possible. An important role among them is given to 
so-called "adjective of color", which will be discussed.

In each of the "Evenings ..." the number of 
adjectives of different colors not only depends on the 
situation and the characters described by writer and 
narrator of whose work in two: Pasichnyk Rudy Panko 
and sexton of the church. In our work we would like 
to analyze these relationships and understand what 
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principles guided the author when writing these stories.
The chosen theme helps the reader to "know" 

the work and understand the intention of the writer, 
invisible to the naked eye. At a painstaking study of 
all kinds of "masking" the real meaning and idea of the 
book will be more clearly compare the circumstances 
of writing the work and its deeper meaning. But such 
work could take years, so we will only begin this work 
in the future and hope to complete it.

 In his book "Evenings on a Farm near Dikanka" 
Gogol uses a lot of "color" adjectives. With careful 
counting can be found and the amount that is equal 
to fifteen stem adjective. At one chapter there may 
be more, some less, but they are there in each of the 
stories. And in order that the content of these adjectives 
in each chapter, the reader may seem a decoration 
product, we will try to explain their presence.

Everyone knows that Gogol himself did not invent 
stories for his novels. According to correspondence 
he had asked his mother to write to him about the 
Ukrainian customs and traditions, which later became 
the material for Nikolai starting point, the basis for 
writing "evening .... Only the preface to every part of 
it is written by the author without the use of ready-
made materials. The writer refers to the reader by 
the face of one of the narrators - Pasechnik Rudy 
Panko. Preface is perhaps the smallest chapter in the 
work, and they contain color adjectives, although 
not as much as, for example, "Sorochintsy Fair". In 
the introduction to the first part of the narrator, who 
writes on behalf of Gogol, tells the story of some of 
the later chapters. Pasechnik called Rudoi Panko, 
despite the fact that his hair was "more gray than red." 
In the Russian tradition ginger people are perceived 
as cheerful, happy, energetic, but at the same time 
cunning and sometimes sugary. The gray-haired man 
was regarded as an honest, calm and wise. Adjectives 
that the narrator has used close to each other, represent 
people with completely opposite. Thus, Pasechnik 
acknowledges that the days when his nickname was 
true, had already passed, and it is no longer the young, 
energetic and witty, but on the contrary, many species 
in my lifetime, offering experienced grandfather. But 
as you know, the Cossacks, and it is among them and 
lived storyteller if anyone will give a nickname, and 
"forever it will remain." In the preface, no longer has 
a "color" of adjectives, so move on to the next chapter 
of the first part.

So, the first part of the story of the "Evenings 
on a Farm near Dikanka" is perhaps one of the most 
famous stories of Nikolai Gogol - "The Night before 
Christmas."

In describing Oksana (the main character), the 
narrator uses a lot of black. As we have said, it is not 
only fear and uncertainty, but also women's beauty 
and charm. Red silk embroidered coat girl shows her 
beauty and youth. Vakula says Oksana little white legs, 
which means her tenderness, kindness and beauty in 

the eyes of lovers. Such diversity suggests the author's 
desire to allocate Oksana from the crowd, to show its 
uniqueness. After a lack of flowers the author once 
again resorted to it when describing Solokha (human 
form is already known to us the witch). Clothing 
woman described sufficiently bright colors (blue and 
gold). Ground symbolizes not only the natural beauty 
Solokha but her duplicity. Gold is only indicative of 
the attractiveness Solokha Cossacks surrounding it.

After describing Gogol witches long time refrained 
from the use of colors, only the description of the 
"escape" the month of the hut Solokha author says 
that the snow on fire silver light, that is, everything 
that happens has become in some way a solemn. Then 
the narrator returns to the house Oksana is already 
there and the girl admires his new boots girlfriend: "... 
and gold.." - Says the girl. This exclamation contains 
admiration Oksana chic cherevichek girlfriend.

After this conversation the author for a long time 
robs the story of colors and uses them again only when 
Vakula arrives in St. Petersburg, and comes to the 
Cossacks. In describing the clothes Cossacks author 
uses a lot of colors (green, blue, yellow, and so on. 
D.) The author not only wanted to reveal the nature 
of the Cossacks as to show the bright outfits, specially 
prepared for the trek to the Queen.

The first thing that struck a blacksmith in the queen 
- it was her blue eyes. They testify to the aristocratic 
origin of the empress, her gracious and holiness. Then 
Vakula says her pale face and coat with pearl buttons.

Pearl has always been considered quite aristocratic 
color, because it looked like a pearl, so highly prized 
in our day. Then the narrator uses the colors in the 
description of the scene of the dispute about the fate 
of the women of a blacksmith. Here there is a lady 
with a purple nose (certificate it not quite sober), 
Raissa in a blue cotton material (false nature, adoring 
all sorts of gossip) and weaver whose image content is 
not burdened colors. The next morning, according to 
the author, he held a morning service, and the author 
found it necessary to describe the costumes come.

White, green, yellow, gold and blue - the colors of 
the clothes here are visitors, so the author shows the 
festive mood of the population. After that, up to the 
final paragraph of Gogol does not use color adjectives, 
but towards the end, the author describes the house 
Vakula and Oksana, using red and green colors, trying 
to show the beauty and comfort of home, as well as 
the happiness of living together blacksmith and his 
beautiful wife. This ends the story of color adjectives 
in the first chapter of the second part of the work. 
The next story is called "A Terrible Vengeance" and 
contains a fairly large number of colors.

In the first paragraph the author uses five 
phrases with color ("red wine", "white face", "black 
eyebrows", "blue» and "Silver Horseshoe"). The "red 
wine" adjective indicates only its appearance, but the 
"white face" and "black eyebrows" Katerina (his young 
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wife Danilo Bulbarasha) indicate its natural beauty, 
fascination and charm. Blue silk fabric on Katherine 
says of her aristocracy, and even in some degree of 
exclusivity. And boots with silver horseshoes, of 
course, show elegance and formal wear girl.

At the very beginning of the second part of the 
chapter Gogol resorts to the description of nature: 
"... it seemed a month because of the mountains. As 
if the road to Damascus, and white muslin covered 
it ... "," gray dust "," green wood ". It is noteworthy 
that the phrase describes the gray dust in the story of 
a drop of water. Inserting a gray and cheerless picture 
without the author tries to show the reader in more 
detail deep sadness and all the monotony of what is 
happening. Speaking Danilo and Katerina, to show 
your love, Bulbarash calls his wife gold. Next to 
that would further convince the reader of positivity, 
Catherine author tells us about the headscarf, which 
the young wife embroidered leaves and berries in red 
silk. Due to the adjective "red" the narrator expresses 
his admiration for the beauty of a scarf.

Next color adjective used in the scene when the 
dead rise up to the cemetery. "Yellow bones" here 
symbolize sin, venality and treachery of the dead man, 
as well as talking about his old age.

The other color used in the story - white. The first 
dispute Danilo and Katerina's father, she said that her 
father white hair (ie, Seda), which means it is already 
quite an old man. Incidentally, it is interesting to note 
that further the author alternates the use of white and 
crimson flowers for a certain time. This helps the 
author to show the inconsistency of thought Catherine, 
thanks to the contrast created by these two colors. 
After receiving a contrast, Gogol was not the first time 
for a while, it denies the story paints. But naturally 
soon resorted to him again.

"Black Water" - a new phrase, used by the author. 
During the meal, the father of Katie behaves very 
strangely, in order to increase the feeling of infidelity 
is happening in the reader, the narrator uses the black 
color - a symbol of mystery and fear.

After the blue light faded, the room lit up already 
pink. The inexplicable appearance of a pleasant and 
relaxing color in the lair of the evil sorcerer. When 
darkness engulfed the entire parlor, the author found 
it necessary to show the tranquility of nature around, 
for it uses silver and dark blue. After the second 
appearance of pink light narrator almost every word 
inserts the color description. In addition to the above 
uses the color white writer (in the description of the 
woman arose in the middle of the room); light blue 
(the color of the eye arising women symbolizing her 
detachment); "Light gray (the description of the girl's 
hair); Scarlet (lip color girl) is intended to reaffirm its 
absolute beauty.

The author then uses colors for the sixth part of 
the story. The phrase "red as blood, the waves" in the 
description of the castle of the Antichrist himself the 

narrator points out the symbolism of color. Speaking 
of black as the night, thought witch, the author seeks 
to show his evil intentions and uncertainty. The color 
used in describing the clothes Catherine - green with 
gold, passing by the prison for a sorcerer imprisoned 
in Senath prisoner, green with gold clothes girls 
symbolize the hope of liberation, light at the end of 
the tunnel.

Once again, the author is no longer used in the 
description of paint; almost to the end of the story 
is a no longer used colorful adjective. However, 
approaching the final story, the reader can observe 
again the author has used technique of alternating 
contrasting colors - gold and red. Author like throwing 
us from one experience to the other and back again, 
from easy - the grand golden to bright - fiery red. This 
thread breaks white contrasts in the exclamation of 
Catherine, who saw her husband dead.

One tenth of the "A Terrible Vengeance" is rich in 
colors, which is only the first paragraph in which eating 
fourteen color adjectives. All of them are intended to 
describe the tranquility and beauty of nature. In the 
following two paragraphs of this small parts used pink 
and white colors in the recollections that Danilo saw 
in the window of the castle wizard. From now until 
the end of the author does not use nearly any color 
adjectives.

The penultimate story of the second part is called 
"Ivan Fedorovich Shponka and his aunt." In it the 
narrator almost never uses color adjectives. During 
the description of the character of Ivan Fedorovich 
the author uses only one - gray, in order to show the 
mundane obscurity and Ivan. Green coat Grigory 
Storchenko as much important as it demonstrates his 
effeminacy and alludes to unnatural depravity (in 
ancient times, green was the color of women's clothing 
only) 1. In describing the appearance of the aunt of 
Ivan Fedorovich, Gogol resorts to dark brown and 
red colors. I must say that in its symbolism of these 
two completely opposite colors (brown - the color of 
fatigue and fading, and red - energy and prosperity). 
Hence it can be concluded and aunt, both about the 
nature of old age, but the soul is not far do not consider 
myself an old man.      Then the story Gogol separates 
the two ladies in the house Storchenko to blond and 
dark-haired, and then in the head does not sound any 
more adjectives of color, except for the name of the 
blonde girl. Last story of works called "Enchanted 
Place" is the only one in this part, the story of the 
church sexton. It uses only three color combinations 
with adjectives "white spot", "red eye" and "golden 
zhupans." White spot clerk allocates a month, hiding 
behind a huge cloud and look through here and there. 
Red eyes are designed to scare and cause a strong 
emotional response in the reader's mind. Finally the 
golden mean zhupans top of prosperity and wealth.

After analyzing the use of variety of color 
adjectives Nikolai Gogol on the example of the work 
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"Evenings on a Farm near Dikanka" we have come 
to some conclusions. The author used 29 varieties of 
color adjectives; their total number is 297 words. Here 
we present the 10 most consumed colors in order of 
appearance:

Using a vast number of colors helps the author 
not only to brighten and vividly describe the events, 
but more naturally and accurately convey the nature 
of the characters. Between the Lines "Evenings on a 
Farm near Dikanka" we saw a lot. Each of the main 
characters got their own, unique characteristics; it is 
thanks to that used to describe colors. For example, 
the silver and gold used to make a more festive 
atmosphere; red shows the beauty and warmth of life.

However, not all color adjectives Gogol, had one 
of the symbols in use. For example, blue is used not 
only as the color of spiritual purity and peace, but 
also did not escape the shift in the negative direction, 

symbolizing the anxiety, fatigue, and the oppressed. 
Note that neither color has not been used in a negative 
Gogol its meaning.

Also a use style color adjective in the work is highly 
dependent on the narrator of the relevant chapter. Thus, 
Pasechnik Rudy Panko uses a huge number of words, 
using them at every opportunity and not limited to only 
one value. However, in the chapter where the narrative 
is conducted on behalf of the church sexton the colors 
are not frequent and are usually unambiguous value 
(used either positive or negative).

In general, the work of Nikolai Gogol "Evenings 
on a Farm near Dikanka" not only enrich the inner 
world of the reader, through a variety of ways to use 
the "color" of adjectives, but also helps to make a more 
thorough analysis of the main ideas and views of the 
author, enclosed in the book.
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MODAL PRAGMATIC ASPECTS OF MASS MEDIA LANGUAGE

Resume. This article deals with the modal pragmatic aspect of mass media language.
Түйін. Бұл мақалада бұқаралық баспасөз тілінің прагматикалық аспектісі қарастырылады.
Резюме. В этой статье рассматриваются модальные прагматические аспекты языка масс медиа.

Pragmatics is translated from Greek as “action”. 
Thus, its subject is a language in use. In philosophy 
and psychology, this term was used as a term connected 
with “action” and “experience”.

Linguistic pragmatics focuses on studying language 
as a means used for a person’s activity. In the present 
time, pragmatics is an interdisciplinary field sinceit 
involves many logical and philosophical, sociological, 
psychological, ethnological, even some cybernetical 
directions alongside with all directions of linguistics. 
Making the cognitive model of understanding and 
remembering speech acts as well as composing the 
model of communicative mutual interaction and the 
model of using language in definite sociocultural 
situations are the general theoretical objectives of 
pragmatics. 

Eventually, pragmalinguistics has not been formed 
completely as a science yet. However, the fact that it 
is a branch of studying a linguistic communication is 
apparent. This is the necessity that emerged in putting 
human factor in the first place in linguistics. This 
concept takes its source from semiotics. Semiotics 
(“sign” in Greek)is a scientific subject focusing on 
the cohesion in the use and structure of different 
sign systems in saving and transmitting information. 
It involves systems connected with human society, 
nature and humanity. 

It is known that the objective of pragmatics 
is to regulate the regularities of using linguistic 
communication aimed at impacting on recipient 
directly. 

Each sentence in the text is described not only 
in the context of actual division of communication 
act, but also a communicative direction is noticed in 
them. For example, in some cases they (sentences) are 
characterized as a separate category, in some cases they 
are characterized in the general category composition, 
namely, as a modal category. From the communicative 
viewpoint, a sentence that is characterized as modal is 
not on a low level (real and unreal types of speech), 
but on a upper level; speaker’s different attitude to the 
speech is described (necessity-unnecessity, clearness- 
unclearness, reliability- unreliability, emotional 
attitude)[1].

Yu.S. Stephanov was the first to prove a subject 
category as the basic category of pragmatics. This 
conception caused such actual issues: what a speaker 
is talking about and how he is speaking, that is, 
reliability, objectivity of information that the speaker is 
talking about, making assumptions on the words he is 
saying, his words that are uttered reluctantly or really, 
his well-behavior in social environment, his ability of 
making his listeners listen to him carefully, the ability 
of interpreting his real, objective thoughts or on the 
contrary,  noticing his ability of explaining thoroughly 
his propaganda of avoiding from ways leading to bad 
thoughts. 

One of the main issues of text pragmatics is an 
intention of addressee and recipient. The intention of 
addressee can be seen by his choice and successful 
usage of language units in organizing a text. For 
this purpose, addressee should be attentive with the 
theme, the beginning and ending of a text since the 
audience, reading the text, imagine the content of the 
text according to its theme and become interested. 
Therefore, addressee seeks the ways of achieving 
his goal by taking into account such intentions of a 
text recipient. Before writing a text, addressee should 
take into account features and characteristics of social 
pragmatics since a text is directed to a recipient.  Thus, 
not only a speaker, but also an author of a written text 
takes into account knowledge level of a recipient. 

The relevance of information, following 
linguistic norms, recipient’s perception opportunities, 
comprehensibility and regularity of information are 
important for a successful communication. 

The actualization of different pragmatic variants 
refers to a communicative condition. For instance, if the 
aim of a text is to convince and assure communicants, 
respectively, there should be sufficient facts and 
arguments in the text as facts in texts cause audience’s 
awareness and comprehension of real, objective things 
and phenomena in the world. This is mostly manifested 
in one of the functional styles called a publicistic text. 

Language is a complex, entire structure. The parts 
of language as a written literal language, publicistic 
style and newspaper lexis have their peculiar system 
and structure [2].
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One of the particular features of a publicistic text 
is factuality. Relying on the actual facts, preserving the 
sincerity of an event and character, a publicist describes 
not only what he has known, seen and comprehended, 
but also seeks the ways of attracting his readers and 
causing them to think. This process requires, first of 
all, profoundness and richness of thought, the ability 
of accumulating thoughts, the cause of phenomena 
emergence and finding invisible connections between 
these phenomena that are cognized only by instinct.   

One of the peculiarities of a written text is that the 
aim of audience may not be seen to addressee. If the 
goals and intentions of addressee and recipient are 
similar, it shows the best effectiveness and a successful 
accomplishment of a speech act. 

Thus, a functional aspect of linguistic units, goals 
generated from author’s intention of impacting on a 
recipient and implementation of a speech act taking 
place due to a situation are comprehended as “a text 
pragmatic”.

A form and function of text introduce language 
as a means of communication. Therefore, it is 
possible to say that a research object of text has been 
identified and gained its complete status in the modern 
linguistics. An interest for text created conditions for 
considering it in different aspects. The first steps have 
been taken and some achievements were obtained. 
Namely, the structure of text and linguistic decorations 
were comprehensively studied in the works of I. R. 
Galperin, Ch.O.Izezberg, N.M.Shanskiy, B. Shalabaev 
and Zh, Daishigulova.

The second issue is devoted to studying text from 
the cognitive (gnoseological) standpoint. Here, much 
attention was paid on the manifestation of an objective 
being in text and it became the research object of many 
scholars (T.A.van Dijk,A.Vezhbitskaya, A.N.Luk, 
E.N.Miller and others).

The next group of scholars devoted their 
investigations to psycholinguistic nature and 

perception peculiarities of a text and considered it 
from the psychological viewpoint (A.A.Aleksandrov, 
V.P.Belyanin, V.G.Borbotko, A.A.Brudny, 
E.L.Dotsenko, I.A.Zimnyaya, K.Rodzhers).

Moreover, a relationship between pragmatics 
and stylistics also attracted the interest of scholars; 
as a result, a new multi- faceted science called 
Pragmastylistics emerged. Scholars as Yu.S.Stepanov, 
N.D.Arutyunova, A.G.Baranova, N.N.Troshina, 
E.S.Aznaurova and V.V.Odintsov contributed much to 
this direction. 

Stylistics focuses on the use of different linguistic 
techniques, conducts analysis on their influence level 
and defines their classifications, distinctions and 
features. Pragmatics emphasizes linguistic influence, 
therefore, it forms types of stylistic use of frequently 
repeated distinctions and features of linguistic means 
that are chosen appropriately to speaker’s goal (to 
persuade, convince, motivate) in a text or in any form 
of speaking activity. Pragma stylistics which has an 
opportunity of becoming a big field of the modern 
stylistics was formed as a result of a combination of 
several sciences as Rhetoric, Hermeneutics, Pragmatics 
and Gnoseology. The difference of Pragmastylistics 
from other pragmatic directions is that it shows 
“hidden” meanings of natural language in expressing 
opinions through its different techniques, forms and 
mechanisms. It forms a stylistic manner via stylistic 
frames in speech acts.  Pragmastylistics inputs the 
third foreshortening in the text interpretation process: 
text- reality, text- recipient, text-addressee (author)[3].

Scholars as A.G.Baranov, G.G.Matveeva, 
G.G.Pocheptsov, S.A.Suhih, M.M.Molchanova, 
T.N.Prohorova and others investigated text from the 
pragmatic viewpoint. They studied the relationship 
of author’s objective being and his material and 
developed pragmalinguistics at some point. The latest 
studies were devoted to the functional style types and 
many scientific achievements were attained. 
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INVESTIGATIONS OF THE KAZAKH LANGUAGE IN THE STYLISTIC ASPECT

Resume. This article deals with the investigations of the Kazakh language in the stylistic aspect.
Түйін. Бұл мақалада қазақ тілінің стилистикалық аспектіде зерттелуі қарастырылады. 
Резюме. В этой статье рассматриваются исследование казахского языка в стилистическом аспекте.

Language develops in a close connection with 
society, especially it is known if the more people’s 
thinking, general imagery thinking develops, the 
more its functioning sphere, expansion range, the 
meaning giving and combination possibilities of 
words increase. Defining peculiar manners of masters 
of artistic expression and individual peculiarities, and 
analyzing the periods they lived and their writings 
that met the requirements of their society will always 
be the necessary theme for stylistics.    

Scholars of the Kazakh linguistics divide stylistics 
into three:

1. Structural stylistics or linguistic stylistics;
2. Applied stylistics and word stylistics;
3. Fiction literature stylistics.
Each of them has its peculiar use sphere. Language 

stylistics and word stylistics can be the materials 
of fiction literature stylistics. However, they form 
their stylistic and linguistic spheres due to their use 
peculiarities. For instance, about fiction literature 
linguist, scientist Berdibai Shalabaev states: “In the 
world practice, fiction literature has been studied 
from its three features or three aspects: linguistic, 
stylistic.

The subject of pragmalinguistics (pragma “an 
action”, “relation” in Greek) focuses on the study of 
substantial and functional qualities of language in a 
concrete communication process, i.e. an exchange 
of views of concrete individuals with the help of 
verbal and non-verbal communication means during 
a concrete situation, i.e. it studies the way a person 
expresses his thoughts to readers, the way he uses 
communication means and other issues. 

Pragmalinguistics is a young, new subfield of 
linguistics that was emerged in the 70s of the last 
century. Scholars like S. Stepanov, T. A van Dijk, G. 
Matveeva and O.S. Moskalskaya devoted their studies 
to pragmalinguistics issues that were discussed first 
in the work of Ch. Morrisand contributed much to the 
development of the pragmatic theory [5].

“Scientific paradigms in Kazakh linguistics”
Paradigm (means the word “a model” in Greek) is 

a theory taken as a model to solve the investigating 
problem; that is, a unifying system of theoretical 

viewpoints, methodological principles, methodical 
perceptions and empirictical results; a set of 
theoretical and methodical rules used as a model, 
standard for the solution of objectives generated 
in scientific cognitive processes  and a scientific 
understanding of predictions that are adopted by a 
scientific community at a definite development stage 
of a science.

Paradigm is used in several meanings: 1) in a 
broad sense, a group of any linguistic units that are 
differentiated from each other and unified according 
to common features, 2) a model and scheme of 
generating such groups and combinations. According 
to the system of linguistic units group, paradigm is 
classified as morphological, syntactical, lexical and 
word-formational.

The meaning of the concept “paradigm” is clarified 
by the development of an anthropocentric direction 
as well as the importance of cognitive concepts. The 
concept “paradigm” is used in different meanings in 
the European science. At first, it was introduced into 
Latin by the theoretical writings and rhetorical works 
published in Greek. Initially, the concept “paradigm” 
was combined with the meanings as “giving positive, 
negative examples”; “examples taken from life” (in 
Italian); “system and regulations” (in Spanish); lately 
it was considered as “an example” in French and 
“a model”, “a general understanding i.e. concept”, 
“identification classification forms of lexeme’s 
word modification possibilities” in lexicographical 
investigations written in English. 

Paradigmatic relations in language. Paradigmatics 
is emerged from paradigmatic relations in language. 
Paradigmatics is a subfield of linguistics studying 
the relation of linguistic units in a vertical form. The 
concept “paradigm” is widely used in branches of 
linguistics, especially in the branch of morphology. 
In the morphology, the concept “paradigm” is widely 
used is morphological categories. In a definite 
language, for example in Kazakh, it is possible to 
say that the number of paradigmatic lines defends 
on the number of morphological categories since 
the concept paradigm denotes a systematic line. 
At least two unified grammatical forms denoting a 
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grammatical meaning should be to form a category in 
morphology. In Kazakh, a category of plurality can 
be referred to a category consisting of two lines. 

Paradigmatics. If paradigmatics is regarded as 
a subfield of linguistics focusing on the study of 
paradigmatic relations, their grouping and spread, it 
should be understood that it has a close connection 
with the levels of language. For example, lexical 
paradigmatics studies different relations between 
lexemes. These relations can be antonymic or 
synonymic. If some lexemes are close to each other 
from the semantic side, some lexemes are negative 
to each other. Thus, such branched relation is called 
as a paradigmatic relation. Paradigmatics is a set of 
an associative relation between units at each level. 
This is a relation between vowels and consonants 
at the phonological level. At the lexical level, this 
is a relation between synonyms, antonyms, lexical- 
semantical groups and hyponymy (titles denoting 
colours –below) and hyperons (superficial). At the 
grammatical relation, this is a relation between 
grammames showing categorical relations between 
these lexemes. 

The Object of the inner linguistics. The inner 
linguistics studies the systematic structural side 
peculiar to the natural qualities of language. 
The system of language consists of three levels: 
phonological, lexical and grammatical. These are 
a closed part of a linguistic system consisting of a 
set of units and relation rules. Linguistic units are 
stabilized elements of a linguistic system; they have 
different meanings and functions.

The Object of the external linguistics. External 
linguistics studies functional qualities of language. 
These qualities comprise a system called “linguistic 
and non-linguistic objects relation”; this system is 
connected with a person, his biological structure and 
the form of his living. External linguistics focuses on 

the study of a relation of a triple system called person-
society-culture. In the modern linguistics, there are 
several types of the external linguistics related to the 
branches of science about person and the relation 
feature of language. Psycholinguistics. This branch 
of the external language studies the relation between 
“language and person”. Psycholinguistics is a branch 
of science between psychology and linguistics. It 
focuses on the study of the speaking process, its 
content and communicative role from the viewpoint 
of the relation of word to thought. In Kazakhstan, 
psycholinguistic investigations were conducted from 
the beginning of the 60s of the XX century. Social 
linguistics. This subfield of science investigates 
the relation between “language and society”. 
Ethnolinguistics and linguocultural studies (“nation” 
in Greek). This subfield of the external language 
studies the relation between “language and culture”. 
Paralinguistics (“near, inside” in Greek) focuses on 
the study of the relation between “language and non-
linguistic signs of communication”.

Areal linguistic (“space, square” in Latin) 
investigates the relation between “language and 
territory”, i.e. it considers territorial speaking 
peculiarities in the communicative system. 
Biolinguistics and neurolinguistics. This field studies 
the relation between “language and human biology”, 
that is, the relation of linguistic system and linguistic 
character. Cognitive linguistics (“cognate, know” in 
Latin) focuses on the study of the relation between 
“language and thought”. 

Anthropocentric paradigm opens a way to 
new directions as linguocultural studies, cognitive 
linguistics, and linguopsychology. Investigations in 
the anthropocentric direction pay special attention 
to the following cognitive structures: perception, 
thinking, language, remembering, taking actions and 
others.  
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FORMATION OF PHONETIC COMPETENCE ON THE INITIAL STAGE 
OF LANGUAGE ASSIMILATION IN A FOREIGN AUDIENCE

Резюме.    В данной статье рассмотрены проблемы обучения фонетике русского языка иностранцев. Цель статьи 
заключается в рассмотрении особенностей данного вида компетенции,  её важности для овладения системой языка.    
Отмечаются  характерные особенности акустической и перцептивной фонетики  иностранцев как имеющие боль-
шое влияние на процесс овладения речевой деятельностью на русском языке. 

Обобщается практический опыт  работы с иностранной аудиторией на начальном этапе обучения русскому 
как иностранному.   Особое внимание обращается на  трудности восприятия и овладения русской фонетической си-
стемой  представителями народов Юго-Восточной Азии. Проанализированы некоторые характерные особенности 
русских фонем на примере редукции гласной о,  оглушения согласных  в сочетаниях  слов  с предлогами. Выявлена и 
обоснована необходимость постоянного выполнения иностранцами системы различных упражнений, направленных 
на овладение фонетикой русского языка. 

Ключевые слова: фонетика, фонологические знания, фонетическая компетенция, фонема, акустическая фонети-
ка, перцептивная фонетика.

Түйін Мақалада шетелдіктерге орыс тілінің фонетикасын үйрету мәселелері қарастырылған. Аталмыш құзырет 
түрлерінің ерекшеліктерін, сонымен қатар оның тіл жүйесін меңгерудегі маңыздылығын қарастыру мақала мақса-
ты болып табылады. 

Орыс тіліндегі сөйлеу қызметін меңгеру үдерісіне үлкен әсер ететін шетелдіктердің акустикалық және пер-
цептивтік фонетикасының өзіндік ерекшеліктері байқалады. Орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың бастапқы дең-
гейінде шетелдік аудиториямен жұмыс істеудің тәжірибесі жиынтықталады. Оңтүстік-Шығыс Азия халықтары 
өкілдерінің орыс тілі фонетикасының жүйесін меңгеруі мен қабылдауындағы қиыншылықтарға ерекше көңіл бөлінеді.

  Орыс тіліндегі о дауысты дыбысының қысаңдануы, сонымен қоса дауыссыз дыбыстардың көмекші сөздермен 
тіркескенде қатаңдануы сынды өзіндік ерекшеліктерге талдау жасалынды. Шетелдіктердің орыс тілі фонетика-
сын меңгеруге бағытталған әртүрлі жүйедегі жаттығулар жасату қажеттілігі айқындалып дәлелденді. Аталмыш 
жаттығулар дыбыстарды айту, дауыс ырғағы, сонымен бірге өзгеретін екпін түрлерімен де жұмыс жасау сынды 
мәселелерді де қамту керек. 

Кілт сөздер: фонетика, фонологиялық мағлұмат, фонетикалық құзырет, фонема, акустикалық фонетика, пер-
цептивтік фонетика.  

Summary.  This article discusses the problem of learning phonetics of Russian as foreign language. The purpose of the 
article is to review the characteristics of this type of competence, its importance to master the system of language.

There have been characteristic features of acoustic and perceptual phonetics of foreigners as having a great influence on 
the process of mastering the speech activity in Russian.

We generalize practical experience with the foreign audience at the initial stage of learning Russian as foreign language. 
Particular attention is drawn to the difficulties of perception and mastering the Russian phonetic system of representatives of 
the peoples of Southeast Asia. Also there are analyzed some characteristics of Russian phonemes as an example of the reduction 
vowels, consonants in stunning combinations of words with prepositions. And it is revealed the necessity of permanent system 
performance by foreigners of different exercises aimed at mastering the phonetics of the Russian language. These exercises 
should involve practicing the pronunciation, intonation, as well as work with varying emphasis. 

Keywords: phonetics, phonological knowledge, competence phonetic, phoneme, acoustic phonetics, perceptive phonetics.

Teaching Russian as a foreign language involves the 
formation of a number of competences: orthographic, 
phonetic, and communicative. Phonetic competence, 
namely knowledge of the theoretical and practical 
aspects of phonetics in studying language is the basic 
part of speaking, listening, understanding verbal and 
written language. This explains the systematic study of 
foreign language, which begins with an introductory 
as the phonetic course and is accompanied by work 
on the phonetics during almost the whole course of 
language teaching.

Students, who are already engaged in systemic study 
of Russian language and have specific knowledge in 

grammar, are suggesting support or corrective courses 
of phonetics that will help to correct and further avoid 
some phonetic mistakes in pronunciation.

Phonetics examines not only language function, 
but also the material side of the object: the work of the 
articulator apparatus and the acoustic characteristics 
of sound phenomena and their perception by native 
speakers. 

Phonetics is a branch of linguistics that studies the 
sounds in connected speech, their compatibility and 
their positional changes. The range of problems of 
general phonetics is quite wide. Phonetics studies: 

1) general conditions of sound production, the 
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capabilities of the articulator apparatus; 
2) acoustic properties of sound units; 
3) functional aspect of speech sounds (the study of  

phoneme); 
4) patterns of combinations of sounds and their 

influence on each other in the speech; 
5) nature of the syllable and the laws of 

syllabication; 
6) stress and vowel harmony as a means of 

organization of the phonetic structure of words; 
7) intonation as a means of organizing utterance 

units; 
8) relationship of language sound with the writing 

(with graphics and spelling).
For successful communication and self-confidence 

student must have phonetic literacy, which is 
determined by the correct pronunciation of sounds, 
understanding of the rhythm of Russian speech, proper 
intonation design statements. 

The highest value, in our opinion, is the systematic 
study of phonetics for listening, as it can give an answer 
to the question: "Why I don't understand, although 
I actually know enough words in that language?" 
Having received the answer to this question, the 
student gets the answer to the question "How do 
you need to start to understand sounding speech?" is 
listening real articulation and real pace a large amount 
of authentic texts, and then speak, comparing your 
pronunciation with sounding material. Thus, we can 
say that the phonetic competence serves as a tool to 
achieve communication.

At the present Russian language study involves 
representatives of the language systems radically 
different from the Russian language (Japanese, 
Chinese, and Koreans). Precisely linguistic skills in 
the field of phonetics serve as a basis for further study 
of Russian language. Question of specialized study of 
phonetics and phonetic rising of the students` level 
knowledge raises a new question: what is the ratio of 
the communicative principles and linguistic literacy in 
the field of Russian language and national peculiarities 
and phonetic system of the native language of foreign 
students during studying phonetics? 

          Starting to learn a foreign language, the learner 
faces a number of challenges that greatly complicate 
the process of mastering a foreign language. This is 
primarily due to the transition to a phonetic system of 
another language, especially when detected, caused 
by the influence of the phonetic system of the native 
language.

So when learning another language to eliminate the 
influence of the phonetic system of the native language 
is necessary a conscious comparison of articulations 
and speech sounds of both systems as modern 
researches have demonstrated.

Linguistic phonetic literacy in the field covers four 
areas: audio pronunciation and change the positions 
of sounds; design of inflections and cases of their 

application; the emphasis in the words and moves it to 
the appropriate application of the word; syntagmatic 
division of the phrases into separate members.

Here great importance is the understanding of 
phonemes - sounds that are in a strong position: for 
vowels is the position under stress, for a consonant is 
the position before vowel or sonorous sound. One of 
the problems of perception of foreign speech is that 
during speaking, in our case, in Russian, student does 
not separate sounds from each other, saying them 
together (and sometimes the sounds overlap each other, 
or generally fall out, e.g., с шапкой [ø:áпкъṷ]). In the 
speech sounds are modified under the influence of the 
neighboring phonemes. Let’s compare: сделать [z` d` 
lyt']; в тетради [ftetrad`]; из журнала [iz:zhurnal^].

Between russian phonemes о, е, я – о is considered 
the most volatile of the phoneme. In unstressed 
position phoneme o is reduced, but when the letter 
"o" is in the unstressed position, and follows a hard 
consonant, it is pronounced as a short dim reduced 
sound, hardly recognizable as, for example, г[ъ]лова. 
Based on the experience with foreigners, we can say 
that the qualitative and quantitative changes of the 
sound associated with the phonemes о, е, я generate 
the greatest number of difficulties in the speech and in 
the perception of Russian sounding speech.

The most interesting, in your opinion, is the acoustic 
and perceptual phonetics. Acoustic Phonetics studies 
speech sounds as physical phenomena, describes such 
their characteristics as height (which depends on the 
frequency of oscillation), strength (the amplitude), 
volume, timbre and duration of the sound, as well 
as perceptual - studying the features of the analysis 
and perception of speech, hearing organ sounds. 
This is due to the fact that teaching in a multinational 
audience, where at one time there are representatives 
of diametrically opposed on the language system, the 
teacher is forced to split phonetic course, to maximize 
take into account the characteristics of this audience. 
There is no doubt that the level of perception of 
sounds, such as the Chinese or Vietnamese is different 
from the English-speaking peoples. There are different 
perceptions of intonation, tone is also different.

Comparative phonetics has a number of difficulties, 
since it is usually in the audience sitting multinational 
audience, in textbooks as this moment may not be taken 
into account fully. The solution of this issue remains 
a teacher, which should be taken into account in the 
selection of tasks typological features of students' 
native language and typical mistakes in pronunciation 
and intonation. 

For example, in Chinese and English-speaking 
audience it works syllabic principle of the material 
on the pronunciation of sounds, articulation of clear 
allocation of oppositions in hardness / softness л 
and development of not only increasing, but also the 
mandatory reduction in tone interrogative intonation 
structures.
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On the issue of studying phonetics it occupies an 
important place lexicon of language, which has its own 
system based on the objective meaning of words. The 
words are inextricably linked with the concepts that 
are always expressed in words. So close to each other 
in the sound structure of a word, with very different 
meanings, belong to different series of words ("doctor-
speaker," "vector-lecturer"). Conversely, quite 
different in sound composition words having the same 
value, constitute one and the same group of words - the 
synonyms.

The most important objective for the human is the 
meaning of the words. Therefore, the words of similar 
meaning, but differ sharply on sound composition, 
cause a similar reaction. On the contrary, the words 
similar in sound composition, but sharply different 
meanings, usually cause different reactions. This 
happens not only when an arbitrary, but also when an 
involuntary reaction on the same floor.

All this indicates that certain language words form 
a system which can be the basis for a sound structure 
of words and their objective value. The second 
system is stronger than the first, since synonyms 
continue to cause reflex after differentiation of similar 
sounding words. This is the main language and the 
real system. It determines the role due to the clarity 
of differentiation of similar sounding words. They are 
easily differentiated from each other, precisely because 
of their objective meaning is different. At the same 
time, similar sound complex not related to differences 
in the objective value, do not provide differentiation.

Thematic meaning of the words is in the basis of 
education systems of words that are related to each 
other, despite the differences in their grammatical 
form (different endings, suffixes, prefixes). The words 
"бег", "убежать", «избегать», «беглый», «беглец», 
with a common part - the root («бег» or «беж») 
associated with a particular substantive value, form 
the single group.

One of the important tasks of phonetician is 
diagnosis of phonological and phonetic errors, their 
analysis and to find possible solutions.

Working with the phonetics of Russian language for 
foreigners associated with the production of phonemic 

hearing, ie, distinguishing sounds by ear. This is 
important because many Russian sounds are the same 
for foreigners. For example, if a student says «деДуш-
ка» instead of «деВушка» and not hear yourself, then 
it means that he does not distinguish sounds by ear [Д] 
and [В], they sound the same to him.

Thus, the question arises about the system, which 
should be correct phonetic errors at the basic level of 
Russian language teaching.

This requires a conscious reproduction of sounds, 
relying on tangible points of articulation.

At the national-oriented approach, contrasting 
bilabial and labiodental consonant is adjusted 
throughout the course of study, where the attention 
is drawn to the meaning-value of the opposition, for 
example, был – выл; бил-был, etc.

Great difficulties are in the rhythmic system of 
Russian words. Stress is one of the most important 
and unique phonetic characteristics of Russian speech. 
For the formation of the ability to properly transfer the 
rhythmic structure of a word, phrase, syntagm requires 
knowledge of the theoretical basis. Basics of ownership 
rhythm lay at the elementary level, but the work must 
go on, and on the base. This phonological knowledge 
enable correct determination of the place of the 
stressed syllable, pronouncing it with greater intensity, 
duration and more precise quality characteristics when 
compared with unstressed syllables.

In conclusion, it should be noted the importance 
of learning the phonetics associated with the training 
standards of sounds pronunciation in words, sounds, 
combinations in different parts of the word, with the 
rules of stress in words. 

As a result of this principle, the practical orientation 
in the study of phonetics students formed pronouncing 
skills. Basic concepts for learning phonetic spelling: 
vowels - stressed and unstressed, voiced and unvoiced 
consonants, hard and soft, sibilant consonants, 
deafened and voicing consonants, must be learned 
by pupils at the primary level of education. Phonetics 
language, its rules as a necessary part of mastering 
communication, must be studied and practiced by 
students all the time, starting with the first practical 
lessons of foreign language.
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TRANSLATION STUDIES: WHAT TRANSLATORS SHOULD KNOW?

Abstract: This article deals with the main notions which translator should know in his/her every day work. The special 
attention is paid to the literary method of translation and forming abilities of professional translation in any sphere.
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Түйін: Бұл мақалада аудармашының күнделікті жұмысында білуі қажет маңызды жалпы түсінік қарасты-

рылған. Сондай-ақ, кез келген салада аудармашы бойында кәсіби тұрғыда аударма жасау дағдысын қалыптастыру 
жолдарына назар аударылған.

Кілт сөздер: Аударма, тіл, пререквизиттер, оқыту, өзара қарым-қатынас

It is worthwhile to begin this paper on translation 
with a short introduction to the phenomenon of 
language, since not knowing the relationship between 
language and extra linguistic world one can hardly 
properly understand translation. The relation of 
language to the extralinuistic world involves three 
basic sets of elements: world (not necessarily material 
or physically really existing) which are usually called 
denotata (Singular: denotatum).

The language sign is a sequence of sounds (in 
spoken language) or symbols (in written language) 
which is associated with a single concept in the minds 
of speakers of that or another language. It should be 
noted that sequences smaller than a word (i.e. word 
combinations) are also language signs rather than only 
words. Word combinations are regarded as individual 
language signs, if they are related to a single mental 
concept which is different from the concepts of its 
individual components [1].

The signs of language are associated with particular 
mental concepts only in the minds of the speakers of 
this language. One may say that language signs are 
a kind of construction bricks of which a language is 
built. 

The mental concept is an array of mental images 
and associations related to a particular part of the 
extralinguistic world (both really existing and 
imaginary), on the one hand, and connected with a 
particular language sign, on the other. 

In developing a theory of translation there are 
so often a number of wrong concepts that constitute 
problems for the study of interlingua communication: 

1) the idea that translation is a science
2) the assumption that translating depends on a 

theory of language that includes all classes of texts, 
audiences, and circumstances of use. 

Translating is not a separate science, but it often 
does represent specialized skills and can also require 
aesthetic sensitivity. Skilled translators must have 
a special capacity for sensing the closest natural 
equivalent of a text, whether oral or written. But 
translating is essentially a skill and depends largely on 
a series of disciplines, for example, linguistics, cultural 
anthropology, philology, psychology, and theories of 

communication. In contrast with the various sciences, 
such as physics, chemistry, and biology, translation 
is an activity that all bilingual people can engage in 
without special studies of technical procedures. As 
efficient bilinguals they quickly sense the degrees of 
equivalence in comparable texts.

 Can machines translate?
Of course, they can do it. In the future we may 

be able to speak more scientifically about translating 
when we know more about the ways in which the brain 
manipulates information and transfers concepts from 
one language to another. Without such information 
about neural processes we cannot really understand 
what takes place in our brains. Some persons, 
however, seem to be unusually skilled in manipulating 
words, phrases, and clauses. In a technical sense a 
fully adequate theory of translation would consist 
of a group of general and coherent principles in 
matching the semantic contents of verbal utterances. 
The best translators do not spend years memorizing 
sets of related meanings, but they have incredibly 
alert sensitivity to the meanings of corresponding 
expressions in two or more languages. 

A good translation reconstructs the cultural/
historical context of the original, but machine does 
not. In order to get good translation translated with 
machine, it seems that human should reconstruct the 
text as if their brain is machines’ brain saying nothing 
about literary translation.

Translation studies is an academic research area that 
has expanded massively in recent years. Translation 
was formerly studied as a language-learning 
methodology or as part of comparative literature, 
translation ‘workshops’ and contrastive linguistics 
courses. The discipline as we now know it owes much 
to the work of James S. Holmes, who proposed both a 
name and a structure for the field [2].The interrelated 
branches of theoretical, descriptive and applied 
translation studies initially structured research. Over 
time the interdisciplinary of the subject has become 
more evident and recent developments have seen 
increased specialization and the continued importation 
of theories and models from other disciplines.
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So, there is a system underlying seemingly random 
signs of a language. One may note, for instance, that 
not all the words are compatible with each other, 
their range of application has certain limitations, and 
through their lexical meanings and associations they 
may be united into individual groups.

The role of language in the developing world is 
materialized through “translating” and since critical 
language study is concerned with the processes of 
producing and interpreting texts and with the way 
these cognitive processes are socially shaped, it can 
be considered as an alternative approach to translation 
studies [2]. 

According to Shahvali (1997), theoretical 
knowledge and practical skills alone are not adequate 
to prepare students to face the developments in the 
field. There is a need for ability to adapt; therefore, 
it is necessary to focus on students' self-updating and 
to develop their relevant mental, communicative, and 
planning skills [3].

Bearing these facts in mind, the question is: what 
skills are needed to promote translating ability? And 
how can one become a good translator?

The first step is extensive reading of different 
translations of different kinds of texts, since translating 
requires active knowledge, while analyzing and 
evaluating different translations requires passive 
knowledge. Therefore, receptive skills should 
be developed before the productive ones; i.e. by 
reinforcing their passive knowledge, students will 
eventually improve their active knowledge. Receptive 
skills improve the students' language intuition and 
make them ready for actual translating.

A good translator is someone who has a 
comprehensive knowledge of both source and target 
languages. Students should read different genres in 
both source and target languages including modern 
literature, contemporary prose, newspapers, magazines, 
advertisements, announcements, instructions, etc. 
Being familiar with all these genres is important, since 
they implicitly transfer culture-specific aspects of a 
language. Specialized readings are also suggested: 
reading recently published articles and journals on 
theoretical and practical aspects of translation. The 
articles will not only improve the students' reading 
skill in general, but also give them insights which will 
subconsciously be applied when actually translating.

"Writing" skills, i.e. the ability to write smoothly 
and correctly in both source and target languages, 
are also important. Writing is in fact the main job 
of a translator. Students should become familiar 
with different styles of writing and techniques and 
principles of editing and punctuation in both source 
and target languages. Editing and punctuation improve 
the quality and readability of the translation. 

Moreover, translation trainees should have a good 
ear for both source and target languages; i.e. they 
should be alert to pick up various expressions, idioms, 

and specific vocabulary and their uses, and store them 
in their minds to be used later. This is in fact what 
we call improving one's "intuition." Intuition is not 
something to be developed in a vacuum; rather, it 
needs practice and a solid background. It needs both 
the support of theory and the experience of practice. 
Language intuition is a must for a competent translator.

One of the most important points to consider 
in the act of translating understands the value of 
the source text within the framework of the source-
language discourse. To develop this understanding, 
the translator must be aware of the cultural differences 
and the various discourse strategies in the source and 
target languages. Therefore, the hidden structure of the 
source text should be discovered through the use of 
various discourse strategies by the translator.

A good translator should be familiar with the 
culture, customs, and social settings of the source 
and target language speakers. She should also be 
familiar with different registers, styles of speaking, 
and social stratification of both languages. This socio-
cultural awareness, can improve the quality of the 
students' translations to a great extent. According to 
Hatim and Mason, the social context in translating 
a text is probably a more important variable than its 
genre. The act of translating takes place in the socio-
cultural context. Consequently, it is important to judge 
translating activity only within a social context [4].

After developing a good competence in both source 
and target languages, actual translating may begin. 
But there is a middle stage between the competence-
developing stage and actual translating: becoming 
aware of various information-providing sources and 
learning how to use them. These sources include: 
different monolingual and bilingual dictionaries, 
encyclopedias, and the Internet.

Using dictionaries is a technical skill in itself. Not 
all students know how to use dictionaries appropriately. 
Words have different meanings in different contexts, 
and usually monolingual dictionaries are of utmost 
value in this regard. Students need a great deal of 
practice to find the intended meaning of words in a 
particular context, using monolingual dictionaries.

Translation trainees also need to be familiar with 
the syntax of indirect speech and various figures of 
speech in the source language such as hyperbole, 
irony, meiosis, and implicatures. Awareness of these 
figures of speech will reinforce students' creativity and 
change their passive knowledge into active skill.

While there is a strong emphasis on developing 
source and target language competencies, the ways 
in which students can develop them should not be 
neglected. Group work and cooperation with peers can 
always lead the translating process to better results. 
Students who practice translation with their peers will 
be able to solve problems more easily and will also 
more rapidly develop self-confidence and decision-
making techniques [5]. 
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Although there is a possibility of making mistakes 
during group work, the experience of making, 
detecting, and correcting mistakes will make the 
students' minds open and alert. Another important 
point is that successful translators usually choose 
one specific kind of texts for translating and continue 
to work only in that area; for example a translator 
might translate only literary works, scientific books, 
or journalistic texts. Even while translating literary 
works, some translators might choose only to translate 
poetry, short stories, or novels. Even more specific 
than that, some translators choose a particular author 
and translate only her or his works. The reason is 
that the more they translate the works of a particular 
author, the more they will become familiar with her or 
his mind, way of thinking, and style of writing. And 
the more familiar is the translator with the style of a 
writer, the better the translation will be.

Translation needs to be practiced in an academic 
environment in which trainees work on both practical 
tasks under the supervision of their teachers and 
theoretical aspects to enhance their knowledge. In an 
academic environment, recently published articles, 
journals and books on translation are available to 
the trainees, who thus become familiar with good 
translators and their work by reading them and then 
comparing them with the original texts. In this way, 
trainees will develop their power of observation, 
insight, and decision-making, which in turn will lead 
them to enhance their motivation and improve their 
translating skills.

Therefore, translation studies have now been 
recognized as an important discipline and have become 
an independent major, separate from foreign-language 
studies, in universities. This reflects the recognition 
of the fact that not everybody who knows a foreign 
language can be a translator, as it is commonly and 
mistakenly believed. 

Translation is the key to international understanding. 
So in this vast world of communication and information 
overload, we need competent translators who have 
both the theoretical knowledge and practical skills 
to do their jobs well. The importance of theoretical 
knowledge lies in the fact that it helps translators 
acquire an understanding of how linguistic choices 
in texts reflect other relationships between senders 
and receivers, such as power relationships, and how 
texts are sometimes used to maintain or create social 
inequalities [6].

Finally, it is important to know that it takes much 
more than a dictionary to be a good translator, and 
translators are not made overnight. To be a good 
translator requires a sizeable investment in both source 
and target languages. It is one of the most challenging 
tasks to switch safely and faithfully between two 
universes of discourse. Only a sophisticated and 
systematic treatment of translation education can lead 
to the development of successful translators. And the 

most arduous part of the journey starts when translation 
trainees leave their universities [7].

There are some criteria for a good translation. A 
good translation is one that carries all the thesis of the 
original as well as its structural and cultural features. 
Several first-year-students studying at the Department 
of English Philology (Bachelor degree: Translation 
Studies)¹  set a lot of criteria for a good translation as 
follows:

- a good translation is easily understood;
- a good translation is fluent and smooth;
- a good translation is idiomatic;
- a good translation conveys, to some extent, the 

literary subtleties of the original;
- a good translation distinguishes between the 

metaphorical and the literal;
- a good translation reconstructs the cultural/

historical context of the original;
- a good translation will convey, as much as 

possible, the meaning of the original text.
Translator prerequisites
Standard of education must be very high; with 

very few exceptions, a degree is essential, though not 
necessarily in languages – it is a positive advantage to 
have qualifications or experience in another subject. 
Postgraduate training in translation is useful. You must 
be able to write your own mother tongue impeccably 
in style and register appropriate to the subject and 
have a flair for research on technical subjects. As the 
minimum of equipment and software a minimum 
translator should have a computer and appropriate 
word-processing software; fax machine and internet 
connection; suitable dictionaries, preferably online 
dictionaries like LEO, which return results at the 
touch of button, saving you an enormous amount 
of time searching through printed dictionaries. A 
telephone; answering machine (and, optionally, a 
dictating machine); increasingly, today's translators 
are also using translation memory software and other 
translation tools. In an office translation environment, 
the use of the Computer-Aided Translation (CAT)-
tool Trados has become the standard. CAT-tools like 
Trados or Deja vu can cost quite a handful. If funds 
do not allow, seriously think about taking out a loan to 
cover start-up expenses. The investment will pay off.

In conclusion, we can say that a translator translates 
from a source language into a target language. S/he 
should translate only into his/her mother tongue (target 
language). Make sure she mentions any other degrees 
one may have or relevant work experience. Say how 
you produce your work (word-processing software) 
and whether you can communicate by email or fax.

You should send your CV and a short covering 
letter to possible places of employment: Not just 
translation companies though, try local exporting/
importing firms of whose products/business you have 
special subject knowledge. If you are a student, there 
are plenty of companies out there looking to take on 
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apprentices with a view to later full-time employment.
The survey was analyzed on the basis of which 

the appropriate conclusions made among  first-year-
students (Bachelor degree of Translation Studies) 

at Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish 
University, Faculty of Philology, Department of 
English Philology. 
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HOW TO TEACH AND LEARN VOCABULARY

Резюме. В этой статье мы попытались представить информацию об обучении и изучении лексики. Необходимо 
студентом знать как улучшить приобретение знаний словарем. Надо отметить, что все слова лучше учить в выра-
жениях. Кроме систематических занятий по грамматике с преподавателем, есть множество вспомогательных ме-
тодов. Чтобы выучить лексику, полезно читать неадаптированные тексты и художественные книги по-английски, 
выписывать оттуда незнакомые слова. Очень эффективным считается и просмотр телепередач на английском. Как 
правило, слова и понятий студенты усваивают и используют, поскольку они слушают и говорить являются основой 
для того, что они будут читать и писать позже. Широкое знание слова позволяет студентам общаться способами, 
которые точны, сильны, убедительны, и интересны. Студенты с большими словарями склонны быть красноречи-
выми и обладают уверенность, что иногда не демонстрируемое студентов, которые не имеют словарный запас и 
концептуальных знаний.

Ключевые слова: познание слова, познание лексики, характеристики слова, языковой запас слов.
Түйін.  Бұл мақалада біз жаңа лексиканы оқыту мен үйренудің қырларын ашуға тырыстық. Сонымен қатар сту-

денттердің өз бетімен сөздікпен жұмыс істеуін жақсартатын тәсілдер берілді. Жаңа лексиканы тез үйренудің бір-
ден-бір әдісі тіркестерді жаттау болып табылады. Оқытушымен жүйелі түрде өткізілетін грамматикадан бөлек, 
студенттерге ағылшын тілін үйретудің көптеген әдістері таратылып айтылады. Жаңа лексиканы тез үйрену үшін 
ағылшын тілінде жазылған әдебиеттерді оқып, сол әдебиеттерден таныс емес сөздер жазып алу арқылы үйренуге 
болады. Сонымен қатар ағылшын тілінде жүргізілетін телехабарларды көру де өз тиімділігін арттырады. Жалпы, 
студенттердің сөйлеу және тыңдау арқылы үйренген сөздері мен ұғымдары, студенттердің кейінірек оқып және 
жаза білуі үшін негіз болып табылады. Мол сөздік қоры бар студенттер сенімді және қызықты тәсілдермен байла-
нысуға мүмкіндігі болады.

Кілт сөздер: сөзтаным, лексика танымы, сөздердің сипаттамасы , тілдік сөздік қор.
Summary. In this article we tried to present information about teaching and learning vocabulary. It also states on how to 

improve students’ vocabulary learning. Types of vocabulary are introduced to the ELLs. It is important that the language teacher 
should develop academic proficiency of their students. The process of word learning is incremental, involving gradations of 
word knowledge, particularly for conceptually complex words. Typically, the words and concepts students absorb and use 
as they listen and talk are the foundation for what they will read and write later. Broad word knowledge enables students 
to communicate in ways that are precise, powerful, persuasive, and interesting. Students with large vocabularies tend to 
be articulate and possess the confidence that is sometimes not exhibited by students who lack vocabulary and conceptual 
knowledge.

Key words: word knowledge, vocabulary knowledge, word-recognition vocabulary, meaning vocabulary. 

Vocabulary learning has often had an important 
role in native language learning or foreign language 
learning. It is believed that the number of vocabulary 
items an author uses in his/her works is the clear 
indicator of his/her genius; this is why, Shakespeare, 
who used more than forty thousand different lexical 
items in his works, besides other factors, is accepted a 
genius in literature.

One of the reasons why foreign language learners 
should pay special attention to the learning of 
vocabulary is that in any language the written form 
of the language uses much more vocabulary than that 
of the spoken version.  One of the first things waiting 
for the foreign language learner is to come over the 
vocabulary hurdles s/he is to encounter in the books.

 All languages have words. Language emerges first 
as words, both historically, and in terms of the way each 
of us learned our first and any subsequent languages. It 
is necessary to note that, it is better to learn all words 
in expressions. By repeating expressions several times 
in class, students can easily remember it forever [1, 84] 

More than 30 years ago, Chall (1983) made a clear 
distinction between two types of vocabulary needed 
for reading: word-recognition vocabulary and meaning 
vocabulary. Word-recognition vocabulary consists of 
the words that a student can pronounce when seen 
in print, whether by sight or by use of word attack 
skills. Meaning vocabulary consists of words that a 
student can attach appropriate meaning to, or define. 
Recognition vocabulary is print-bound, whereas 
meaning vocabulary is not; students have many words 
in their speaking vocabularies that they have never 
seen or attempted to read in print [2,55] Most teachers 
have probably encountered students who struggle 
with word-recognition, in spite of strong listening 
comprehension skills and a strong conversational 
vocabulary. Conversely, they have probably worked 
with children whose word recognition is impeccable, 
leading many to believe that they are strong readers, 
when in fact they attach little meaning to what they 
read, because of a weak meaning vocabulary. Many 
people use the term vocabulary to refer interchangeably 
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to word recognition and word meaning development. 
In fact, in the beginner level, may are concerned with 
vocabulary only as it relates to word recognition.       

The process of word learning is incremental, 
involving gradations of word knowledge, particularly 
for conceptually complex words. Many researchers 
agree on the following levels of word knowledge: 
(1) unknown, (2) knowledge that the word exists, 
(3) partial knowledge, (4) complete knowledge. This 
continuum highlights the difference between receptive 
and expressive vocabulary, with an individual’s 
receptive vocabulary exceeding is or her expressive 
vocabulary. The overall goal of a comprehensive 
vocabulary program is to expand both receptive and 
expressive vocabularies, and to continually move 
words from the receptive level to expressive level. 
An additional goal is to provide many opportunities 
for children to acquire deep knowledge of words, 
the ability to understand and use words flexibly and 
appropriately in many different contexts.       

How difficult is to learn the meaning of a word 
depends on at least three things: 

• Characteristics of the word learner
• Characteristics of the word itself
• Level of word learning desired
Through words vary in their inherent difficulty; all 

word learning requires a meta cognitive approach in 
which students (1) attend to the word and recognize it 
as unknown, (2)  desire to know the word and actively 
engage in the learning process, and (3) integrate both 
definitional information and contextual information, 
as well as new information and know information. 
Word learning is considerably more difficult when 
both the word and its referent are unknown, as is 
usually the case when students first learn the word. 
Finally, different tasks require different levels of word 
knowledge. An important decision for the teacher to 
make is whether partial or full word knowledge is 
needed for the student to successfully complete the task 
at hand, be it comprehending text material, conducting 
a science experiment, or working a mathematics 
problem. As was stated earlier, however, it is important 
that all students, regardless of current achievement in 
a particular subject area, obtain depth of knowledge on 
the words that are important to content area concept 
acquisition as well as those words that enable academic 
task completion and the development of interpersonal 
skills and healthy social relationships. 

If to speak about vocabulary knowledge, there are 
several facts about the development of vocabulary 
knowledge: 

1.  Vocabulary knowledge is one of the most 
significant predictors of reading comprehension. One 
of the many ways to view this connection is to regard 
vocabulary knowledge as a measure of general verbal 
ability that underlies all learning. 

2.  Vocabulary knowledge is critical factor in the 
school success f English-language learners. Research 

indicates that knowledge of English vocabulary is one 
of the strongest correlates of the discrepancy between 
the reading performances of native English speakers 
and tat of ELLs. This correlation remains that despite 
the fact that many ELLs possess a large vocabulary in 
their native language. 

3.   Vocabulary knowledge also differentially 
affects comprehension in school reading and learning, 
depending on the nature of what is being read. Stories 
and literature are much less dependent on specific 
terms used by authors than informational texts used 
in science, social studies and mathematics. Academic 
vocabularies consist of words with precise meanings 
that are often central to content area understanding and 
differ from general meanings of even the same terms. 
These academic terms and their specialized meanings 
often pose the greatest challenges for learners of 
English. All of the points here suggest that attention to 
vocabulary is paramount [3,524-539]

There are several approaches that a teacher can use 
to choose appropriate words for study by his or her 
class. Suggested approaches include picking the words 
that are not well established in students’ vocabularies 
and will be encountered frequently in the future, 
selecting words that are important to what is being 
read, and choosing words based on generativity. Most 
educators would suggest that the words encountered 
most frequently in English are good candidates for 
learning and that various word list can help teachers 
select words appropriate to various grade levels and 
content areas.   Beck, McKeown, and Kucan (2002) 
brought attention to the concept of “Three tiers of 
vocabulary” in their publication Bringing words to 
life. Tier 1 words are acquired through everyday 
speech, usually in the elementary grades. These words 
are likely known in the first language, and so are 
easily demonstrated or translated. It is still important 
not t skip over Tier 1 words, especially with ELL 
newcomers. Teachers can show students how to use 
bilingual dictionary. It is important that the teacher 
provide the list of key words in advance. As students 
become more self-sufficient with Tier 1 words, teachers 
can spend more time helping ELLs with the more 
challenging and critical Tier 2 words. Tier 2 words are 
those that appear across all types of texts and are more 
conceptual than Tier 1 words. Tier 2 words will be 
found in a variety of texts and are not domain specific.  
Because of their wide applicability, these are the most 
important words to teach to our students. Tier 3 words 
are domain specific. These words are often bolded and 
defined within context or in a glossary. These words 
have low frequency, and ELLs can learn these along 
with their native language peers in their content-area 
courses [4, 42-49]  

Research tells that learning words from context 
is an important part of vocabulary development, 
but research also points out that it is unreasonable 
to expect single contextual exposures to do the 



129

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

References

1 Kormiltsina L. ‘‘How to learn English words correctly’’ – Bulletin of Abai Kazakh National Pedagogical University, 
series: “Philology sciences”, №3 (33), 2010. – 110p

2 Chall, J.S., & Jacobs, V.A.  Writing and reading in the elementary grades: Developmental trends among low-SES children. 
- Language Arts, 1983. - 60 (5) 

3Camille L.Z.Blachowicz., Peter J.L.Fisher., Donna Ogle. Vocabulary: Questions from the classroom. – Reading research 
quarterly, International Reading Association, 2006. – 651p  

4 Beck, I.L., McKeown, M.G.&Kucan, L. Brining words to life. – New York: The Guilford Press, 2002. – 176p
5 Baldwin, R.S.&Schatz,E.I. Context clues are ineffective with low frequency words in naturally occurring prose. In 

J.A.Niles& R.V.Lalik (Eds), Issues in literacy: A research perspective. – Rochester, NY: National Rading conference, 1985. – 
236p

• Read literature aloud to students, stopping to 
explain and talk about words they may not know. 
Share Trelease’s (2001) notion with students that the 
best SAT preparation course in the world is to hear 
literature read aloud because the richer the words 
student hear, the richer the words will be that they can 
read and give back when they speak and write.

• Play oral games with content vocabulary so 
students can explore pronunciations, visual display, 
and meanings simultaneously.

• Encourage students to ask about words they don’t 
know. As Hahn (2002) said, “I make it a point to talk 
over my students’ heads as much as possible.... It’s 
OK to ask what a word means and it’s necessary for 
survival in my classroom” 

• Include small-group discussions and oral 
presentations in your teaching so students can listen 
to one another and use content area vocabulary in 
speaking before they use it in writing.

• Have students work together to write “paired 
sentences” as a way to develop their concept and word 
knowledge. For example, give students two terms and 
ask them to talk first and then write about how they are 
similar and how they are different.

job [5,132-135]. Similarly, instruction focusing on 
structural analysis or morphology can be helpful 
in learning new words while reading, as long as the 
teacher emphasizes problem solving. Students also 
need supportive instruction to learn how to use a 
dictionary – an important word-learning tool. Every 
teacher who has watched a student struggle looking up 
a word knows that using a dictionary can be a complex 
and difficult task. Dictionaries and dictionary use are 
coming under closer scrutiny by those involved in 
instruction. Students don’t automatically understand 
how dictionaries work or how they can most effectively 
take information from them.                 

Typically, the words and concepts students absorb 
and use as they listen and talk are the foundation 
for what they will read and write later. Broad word 
knowledge enables students to communicate in ways 
that are precise, powerful, persuasive, and interesting 
because words are tools for analyzing, inferring, 
evaluating, and reasoning. As a result, students with 
large vocabularies tend to be articulate and possess the 
confidence that is sometimes not exhibited by students 
who lack vocabulary and conceptual knowledge. 
Things to do:
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Word formation is closely connected with all 
functions of language as not only actively participates 
in replenishment of dictionary structure and generation 
of texts, but also bears in summary form all main 
properties of this or that language. Word formation 
carries out first of all the nominative function 
understood as property of language units to call and 
represent objects of reality. 

The biggest contributions to studying of this 
process were made by many known linguists, as 
M. Kosur, D. Guddi, D. Gelespi, S.S. Hidekel, E.S. 
Kupryakova, A.I. Smirnitsky, V.D. Arakin, etc.

Separate aspects of a problem were rather deeply 
studied by such outstanding scientists as I.V. Arnold, 
V.A. Kobrina, L.S. Barkhudarov, O. D. Meshkov, P. 
M. Karashchuk, A. Andryushina, etc. It is necessary 
to distinguish works of scientists from domestic 
researchers as A. Iskakov, P. Mannapov, A. Toleuov, 
B. Kulmagambetov, etc. Among Turkish scientists 
such as Mehmet Hengimen, Nurittin Demir, Emine 
Yılmaz, Ahmet Arslan, Nizamettin Kaya Tuncay 
Öztürk, Sezgin Akçay, Salih Gün, Abdullah Yiğit, 
Ercan Taşdemir, Prof Dr. Muharrem Ergin. In the 
course of emergence of new words the general 
regularities of word formation are reflected - in them 
word-formation types of the categories are realized, 
however in each concrete language it is connected with 
essential features of a national and language picture of 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF WORD-FORMATIONS OF DERIVED NOUNS IN NAMING FOR 
PEOPLE IN ENGLISH, KAZAKH AND TURKISH LANGUAGES

Summary.  This scientific research is deals with comparative description of the main functions of word formation of 
derivative nouns in naming people in English, Kazakh, and Turkish languages. The present stage of development of linguistics 
is characterized by the increased interest to such aspects which consider language in the ratio with the person.  Research 
qualitatively new approaches to a problem of the functional and cognitive description of word formation of derivative nouns 
in naming for people in English, Kazakh and Turkish languages are considered and give the chance to interpret in a new 
way word-formation categories of the person and to investigate them taking into account all volume of information and a 
variety of functions. For achievement of the specified purpose the following tasks are set and solved: first it is to analyze 
concrete realization of language functions within word formation, next  to it will be shown the most active word-formation 
types in English, Kazakh and Turkish languages, then it opens possibilities of the main ways of word formation and its place 
in formation of derivative nouns in  naming for people in English, Kazakh and Turkish  languages and  additionally consider 
word-formation categories of the people and features of their functions in English, Kazakh and Turkish  languages.

Key words: Language, analyses, word-formation, semantic, lexicon, feature, names of people.
Түйін.  Бұл жұмыста ағылшын, орыс, қазақ және түрік тілдерінде адамдар есіміндегі туынды зат есімдердің 

функционалды сөз жасамын кешенді түрде салыстырмалы сипатталуына жаңа түсіндірме беріледі; ағылшын, қа-
зақ және түрік тілдерінің зат есімдері тілдің функциясына сүйеніп сөз жасау типтері мен категорияларын еске-
ру арқылы жіктеледі; ағылшын, орыс, қазақ және түрік тілдерінде сөз жасау саласында жалпылық пен өзгешелік 
ерекшеленеді, бұл әр тілде қандай-да бір сөз жасау типтерін жүзеге асырудың нақты формаларын сипаттауға 
мүмкіндік береді.

Резюме. В данной статье рассматривается  новая интерпретация комплексного сопоставительного описания 
функционального словообразования производных существительных в наименовании людей в английском казахском,   
турецком языках; существительные английского, казахского, турецкого языков классифицируются с учетом словоо-
бразовательных типов и категорий с опорой на функции языка; выделяется общее и специфическое в сфере образова-
ния слов в английском, казахском и турецком языках, что позволяет описать конкретные формы реализации тех или 
иных словообразовательных типов в каждом языке. 

the world within which people  exists and proves. In 
this research, an analysis attempt in functional aspect 
of word formation of nouns in English, Kazakh and 
Turkish languages that allows to interpret in a new way 
word-formation processes and language units taking 
into account a national and language originality and 
its reflection in those models on which formation of 
new words is carried out is made. One of the important 
features of English suffixal system big freedom in 
association of suffixes with bases is Freedom of 
compatibility of suffixes and bases in English lead to 
numerous occasional educations. Thus, such lexical 
units which have the most generalized value opened 
only by a certain ratio with value, expressed in a basis 
are often formed. In other words, "English suffixes 
are characterized by a high regularity of compatibility 
with words".

      For the description of suffixal system of English, 
O. D. Meshkov allocates suffixal schemes and models. 
The suffixal scheme shows, what parts of speech are 
used in the word-formation act what of them is making 
what – a derivative . So, for example: V+Suf=N – the 
suffixal scheme. This scheme represents the noun 
formed from a basis of a verb by means of a suffix, 
for example, by teach+er =teacher. At the same time 
in suffixal schemes allocated suffixal models. They 
describe making basis, a concrete suffix and the 
derivative word. So, in the above scheme, there are 
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different models: for example, V+ion=N, communicate 
– communication; V+er+N, speak-speaker.[1,168]

      English noun in the  word-formation relation 
– the richest part of speech. The suffixsation, allowing 
to make nouns from bases of various parts of speech 
is widely presented. Much more suffixes, than any 
other part of speech have English nouns.  Suffixes are 
one of the noun signs as parts of speech. Suffixes of 
nouns of  English are various by origin. There are the 
suffixes testified only as morphemes, and the suffixes 
which have arisen from independent words; suffixes 
primordial and borrowed. Along with productive 
suffixes by means of which the dictionary structure 
of  English continues to replenish with new lexical 
units, exist productive or unproductive meeting or in 
one or several words, or as a morphological sign of 
a noun. O.D. Meshkov in the book "Word Formation 
of  Modern English" specifies that suffixes can be 
subdivided on terminal and non-terminal.  Terminal 
suffixes can hold only final position in the word. It is 
possible to carry suffixes to them – ship, - let, - hood, 
- ness, - al.

For example: friendship, kindness, brotherhood. 
Non-terminal suffixes are capable to attach after 
itself other suffixes, for example, reader – readership 
Terminal suffixes in turn, make definitely semantic 
groups. So, for example, suffixes – al, - hood, - ness, 
- ship – suffixes of abstract nouns. Such suffixes as: 
- kin, - let, - ling – make semantic group with value 
of diminutivity. In turn P. M. Karashchuk in the book 
"Word formation in English the derivational nouns" 
on educations by means of agentive suffixes and 
on educations by means of abstract suffixes places 
emphasis on division of all. The morphological way 
is the major way at which new words are created by 
a combination of morphemes. At this level affixal, 
root morphemes and compound words are allocated. 
Simple non-productive lexical units, that is simple root 
words make base for formation of names of persons 
by profession lexical units. The suffixation belongs to 
Word formation morphemes. A number of the suffixes 
transferring values of lexicon of names of people by 
profession is allocated. For the description of suffixal 
system of names of people by profession in compared 
languages suffixal schemes and models on which they 
are formed are allocated. In the analysis of names of 
people by profession in English the following suffixes 
were revealed: - er, - or, - ist, - ian, - ant, - eer, - ary, - 
it, - naut, - ete, - ite, al, - ess, - ette. [2,114]

During the research of this problem from all 
agentive suffixes of nouns – er, - or is the most 
productive English by means of this suffix from nouns 
and verbs are creates. The nouns designates people 
names of professions engaged in that kind of activity 
which the making basis indicates were made: writer 
the writer, actor (the actor,) Suffixes stand at the end of 
the word and serve for formation of derivative words, 
for example: to teach – teacher, to elect – elector. At 

addition of suffixes the derivative words relating to 
other part of speech (for example are formed: to work 
- a verb, worker - a noun) or to the same part of speech 
to which the initial word (for example belongs: friend 
- a noun, friendship - a noun). In a course research, 
the most productive suffixes creates names which was 
designated the people of a profession of the people 
were investigated.

Suffixes in English, Kazakh and Turkish languages 
of the forming nouns designate the producer of action 
or a subject by means of which it is made. Such nouns 
are formed generally from verbs:

- er, (to teach - teacher, to write - writer), 
- ant, - ent (to assist - assistant, to study student) – 
 teach  (to learn - the teacher, - a nickname (studies 

- the pupil 
(-шы, - )  okushy, (student),  zhazushy, (writer)  - 

ar, yazar, - ci ogren - ist (points to a profession of the 
people, to belong to the political or scientific direction) 
- specialist, typist - an ist (points to a profession of 
the people, to belong to the political or scientific 
direction) - the expert,  an actor. Comparative  analysis 
of derivational and structural signs of nominative 
nouns, is carried out the analysis of comparison of 
derivative nouns in naming for people in English, 
Kazakh, and Turkish languages and features of their 
similarity and distinction are marked out. Comparative 
and comparative analysis of derivative nouns in 
naming  for  people of  English, Kazakh and Turkish 
languages value are given examples of names of 
people their designated.  The models forming names 
of people  by profession in English language" – it is 
devoted to research of  lexico-semantic features of 
names of people by profession, namely to problems 
of primordial morphological structure of professional 
lexicon. 'Terms of various professional spheres reflect 
a language picture of cultural and scientific life of 
the republic. In process of development of science, 
culture, equipment and all branches of economic life 
of the republic a large number of words, terms and 
expressions, entered in dictionary structure English 
language and relatively enriched it.

With development of social and economic 
structures professional activity of society was more and 
more enriched, reflecting it, the English lexicon was 
enriched also. At the initial stages of development of 
the language, the words expressing names of people by 
profession, were limited to several tens. Lexicographic 
sources as a whole provide rather full data about names 
of people by profession the English,  Kazakh and 
Turkish languages. Word-formation types of names 
for people in English, Kazakh and Turkish languages.  
On structural and word-formation properties of all 
names of people by profession in different branches of 
science in English are identical to English and submit 
the words which are subdividing on simple, derivative 
and difficult. In English of the word can be simple, 
derivative and difficult. The simple word consists of 
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a root which can join morphological inflections: for 
example table, book – simple words. The derivative 
word is a word in relation to which any word-formation 
act was made: for example, speaker, derivative word. 
The compound word is a word which was formed as a 
result of addition of two or more bases: for example: 
blackboard, handcraft, weekend has one values.

From a point sight of this problem of comparison 
of derivative nouns in  naming for people in English, 

Kazakh, and Turkish languages features of their 
similarity also are marked out, it is possible to allocate 
some conclusions the comparative and comparative 
analysis:

1.  In a course research of the comparative 
analysis of a derivative noun in  naming for  people 
of the Kazakh language the most common suffixes in 
formation of own names such as are:  [3,110]

      Suffixes                                   People's names

 лық-, лік-дық,-дік Қуандық  Сағындық  Жақсылық,
 мыс, -міс  Тоқтамыс   Өтеміс 
 ман, -мен  Қалқаман  Шолпан, 
 іш- ,-ыш  Әбіш-Абдырахман, Күләш-Күлбадан, Шәкен- Шәймерден

Here it is possible to scheme a conclusion at 
various suffixes from verbal nouns. It is formed 
derivative nouns of the naming for people of activity 
rural farms names, professions, in abbreviated form 
pet names. Usage of exclusive in  Kazakh  language 
(in any language not used).

If in the Kazakh language derivative nouns are 
formed with the help of various suffixes, in English 
derivative nouns formed by means of a noun, an 
adjective verb a numeral by means of suffixes.

In a course research of the comparative analysis 
of derivative nouns of English Russian, Kazakh and 
Turkish languages, some examples were revealed:

                              Nouns derivative of a verb and noun             Table 1

  English examples           Kazakh examples         Russian  examples      Turkish examples

-er, or,   teacher,  wrıter         -шы,-ші оқытушы,            тель -учитель      ar, yazar  
             жазушы 
-ant/-ent  student, assіstent          - шы    оқушы        -ник,   ученик       -cı-     oğrencı
-ess      actress,  poetess  -          -иса, актриса,
               -еса,  поетэсса             -
- ee         employee                 -        -                           -
ман,мен          тыңдарман,   -           -чик рассказчик              -
-ist     artist            -шы, -ші   әнші          - ист, артист             -
ian          mucisian   -  -   -
ine    heroine   -          -  инья  героинья  
-гіш                білгіш               -giç    bilgiç

2.   In a course research it was found out that names of people in Kazakh language in ways and designations of 
own names are revealed with the help addition of words.  

Addition of words (analytical way) is a formation of forms of the word by means of connection of two words 
from which the first — the so-called auxiliary word — is deprived of a lexical meaning and changes in forms, and 
the second costs in an unchangeable form and is the spokesman of a lexical meaning 

 Difficult nouns. Ways of formation of difficult nouns in  naming for  people in  Kazakh and Turkish languages:
Derivative difficult nouns in Kazakh and Turkish languages are formed by following ways: 
1. In Kazakh language, there are some ways as a derived nouns names for people formed by 2 compound 

words:  

example                                                meaning
 Ай   (the moon) +жан (soul) Айжан                       name of female  person 

2. Conjoint difficult word formation consists of two compound words of designations mean one value:

example                                         meaning
қайын           designates (brother),                aнa (mother)   қайынана      English Mother-in-law
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3.        Compound  nouns consist of two or three words designations  one value names are used to names of 
people by means of diminutive suffixes such as –

-іш,- ыш,- еш.  Examples  of short names of people
қан,- keн,- ған  Абдурахман Әбіш Шәймерден Шәкен Күлбадан Күләш

In English language dominating models of 
formation of English derivatives are reduction and an 
affixal word-building . By reduction, the reduced names 
are created: Ben (Benjamin), Dan (Daniel), etc., and 
an affixal word building is widely used for education 
the (diminutive or caressing) names: Danny (Daniel), 
Jimmy (James), etc. - ie, - y Betty (Elizabeth), Jahnny 
(John) the husband. and wives names. Reduction at 
formation of derivatives mentions the beginning, the 
middle and the end of an initial name:

a) apheresis, for example: Ness (Agnes), Tony 
(Ant(h)ony), Tina (Christina), etc.;

b)  syncope, for example: Austin (Augustin), Aline 
(Adeline), etc.;

c) apocope, for example: Alec Alexander),  Alf 
(Alfred), Ag (Agnes), etc.

3  .  Different parts of speech participate in creating 
in the name of difficult    names in Kazakh and Turkish 
languages.

1  .  Difficult names components which represent 
nouns:

               Noun+Noun    Verb +Noun

Examples  Kazakh and Turkish   Meaning 

Айбала ай moon +бала(child)    Aybala names of female person
Akgul Ak- (white) +gul(flower) Akgul name of the  female person means white rose
Айнұр Ай (the moon) +нұр (light) Aynur a name of the female  person
Aynur Ay (the moon) + nur (light) Aynur names of the female person

2.Compound  names components and which forms  consists of a noun and verb

Examples Kazakh and Turkish                       Meaning 

Құдайберді Құдай(God) +берді (give) Құдайберді name of the male person 
      means Given by God
Tanriverdi Tanri (Good) + verdi
    (give)  Tanriverdi male name means Given by God

3.Difficult names components which consists of a numeral and a noun
                          Number+Nouns

Біржан Бір (number one ) +  жан (soul) male name of the person
Bingul Bin(number 1000 ) + gul (rose) Bingul (Thousands of roses) female  name 
                                                                                               of the person 

We have to conclude to analyses of comparative analysis of derivative nouns in the naming for people occurred 
by difficult addition it should be noted some features the name of people in Kazakh and Turkish languages 
distinction consists in similarity education the names of people in both languages consists in value of forms of 
names of people, a ways of formation various parts of speech. It should be noted an exception of  that. Turkish 
language has names communicating even a sonaprimer when the child will be born. So, for example, a name 
Şafak meaning dawn, and a name Tan – an evening, or twilight, Cuma is a Friday. And if the child was born in any 
important day, for example in a holiday, the name is related and to it. Widespread name is Ramazan that means 
Ramadan. Widespread Turkish names are what are chosen in honor of a natural power, geographical or climatic 
feature of edge in which the child was born. For an example, it is possible to remember such names, as Fırat from 
the name of the Euphrates River, Tuna from the name of the Danube River, Şenay that the happy moon means. 
Sometimes, very strange names, such as Hayret that means surprise, Şehriye that noodles mean meet, Durdan is 
pearls, Şişe – a bottle. [4,151]        about the name of month, days of month

Turkay – the Turkish month Aykut – Sacred month Sonay – the Last moon
During research of a derivative nouns in  English names with the help of an analytical way of formation of 

names there were examples some ways of education own names of people the being designated  professional 
names etc.
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N+N  business+man(businessman,) police+man, postman
N+V   bookkeper, shoemaker, dairymaid 

Some nouns can be formed of nouns between which 
there is a pretext. Such  nouns are written through a 
hyphen: brother-in-law - the son-in-law.

 mother-in-law – the mother-in-law,  sister in-law,  
father-in law 

 adverb + participle: far-famed - widely known
N+N  railwayman, railroadman railway
On our working hypotheses, we can approve that 

by means of connection two addition of words, are 
formed a noun in the name of people names of figures 
in area (business, police, art, sports, agricultural 
production etc. ) [ 5,90]

In rather of comparative   analysis of derivative 
nouns by difficult addition of words education in 
naming for English Kazakh we revealed some results:

1. If in English derivative nouns in naming for 
people are formed with different parts of speech and 
designate the name of faces of figures the name of 
designations the names of personality, professions, 
business.

2 .  That in a course research of this problem we 
came to a conclusion that personal names of Kazakhs 
generally are motivated, contain an information about 
material and spiritual human life and make a certain 
sense, the names of people with different values.

Meaning of people's name  Examples of people's names

1)  Rich  –      Baybol, Дәулетбай,
2)  the vigilant courageous –   Каршыга,  Лашын, Арыстан, Батырбек;
3)  The beautiful nice polite -   Нұрсұлу, Айсұлу;
4) Healthy also there lived long   Мыңбай, Көпжасар;
5) The brave strong -    Қахарман, Мықтыбай;
6) Clever - cute    Ақылбек, Дана, Данышпан, Еспай;
7) Generous –    Жомарт,  Мырзабай, Мырзабек

To come to conclude,  I will extend a usage of compound male and female names. So, from 1273 man's names 
compound-56, from 659 female names compound-257.  These data characterizes the use of compound names not 
only in rural local, but also in the cities. 

In Turkish language the name of people are formed by connection of two words of a miscellaneous of a part of 
speech being meant different value. But a way connection designates one value. Aynur – Sacred light of the moon 
of Gulenay – the Laughing moon of Gulesen – the Healthy rose of Sonay – the Last луна  Tanriover – Dogukan 
Eulogizing God – the Governor Vostokam Ayturk – the Turkish month of Aykut – Sacred month of  Tuncay – 
Bronze month. Aynur - Sacred light of the moon of Gufenay - the Laughing moon of Gulesen - the Healthy rose 
of Sonay - eulogizing God - Dogukan Eulogizing God - the Governor of East Ayturk - the Turkish month of Aykut 
- Sacred month of Tuncay - Bronze month, Erdem - Virtue.

Meanings of people's name  Examples of people's names

Name of rural regions   Çanakkale  Beşiktaş  
Names of cities    Eskişehir - (The old city,)Yenişehir  - (the New city )
Name of mountains    Karadağ Қаратау (the black mountain), Uludağ, 
     Ұлытау- (the High mountain)
Name of mountains;    Akdeniz  Ақтеңіз - (white Sea), Karadeniz Қаратеңіз- (Black Sea).
Name of the lake    Acıgöl  (bitter lake)
Name of the rivers;    Kizilirmak- (red River), Yeşilırmak- (green river)
Name of names of stars'     Demirkazık (Pole star)  Yedikardeş kumesi
Name of names prince;   Bayrampaşa  Abidinpaşa Abidin prince's name. 
 the Son of the people    Eloglu
 the Daughter of the people  Elkiz                                                                       
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(на примере казахской музыки)

   
Резюме.  В статье отслеживаются тенденции  социо-культурного процесса,  которые  повлияли на  а) изменение 

структурной основы функционирования казахской музыки,  б) систему обучения традиционных музыкантов в ХХ в. В 
XXI веке  процессы фактической маргинализации национальной культуры и музыки усилились не только в связи  с высо-
ким уровнем урбанизации казахов,  но и в связи с факторами глобального порядка. В статье определяются актуальные 
задачи сохранения и трансляции казахской традиционной музыки в современной культуре Казахстана.  

Ключевые слова:  национальные традиции, кочевая культура, фольклор, устно-музыкальный профессионализм, 
трансформация, полифония культур, глобализация. 

Түйін.  Мақалада қазақ музыка қызметінің (функциясының) құрылымдық негізі мен ХХ ғасырда дәстүрлі музыкант-
тарды оқыту жүйесінің өзгеруіне ықпал еткен әлеуметтік-мәдени үрдістер қарастырылады.  XXI ғасырда ұлттық 
мәдениет пен музыканың  маргинализациялау процесстері қазақ жеріндегі урбанизация мен ғаламдық тәртіп фак-
торларының күшеюменен байланысты. Мақалада Қазақстанның заманауи мәдениетінде қазақ дәстүрлі музыкасын 
сақтау және оны таратудың  өзекті мақсаттары анықталады.  

Түйін сөздер:  ұлттық дәстүр, көшпелі мәдениет, фольклор, ауызекі музыкалық кәсіпқойлық, трансформация, мә-
дениеттер полифониясы, жаһандану. 

Summary.  The article “Conservation of the intangible cultural heritage at the present stage (by the example of Kazakh 
music)” raises the issues of modern functions of Kazakh traditional music ән-күй-жыр (songs, instruments and epic tradition). 
This art belongs to the number of the highest achievements of culture and constitute a huge part of Kazakh spiritual heritage. 
The authors reveal the phenomenon of vitality of Kazakh musical traditions as cultural system of the Central Asian nomadic 
civilization. Therefore, despite economic and social cataclysms of the early ХХ century, these traditions with centuries-old 
history are alive and in demand today. 

The article traces the trends of socio-cultural process that have influenced а) the change of structural foundations of Kazakh 
music functions, b) the system of training traditional musicians in ХХ. In XXI the actual processes of marginalisation of national 
culture and music were intensified not only due to the high level of Kazakh urbanization, but also due to global order factors. 
The article determines the relevant objectives of preserving and broadcasting Kazakh traditional music in modern culture of 
Kazakhstan.  

Keywords:  national tradition, nomadic culture, folklore, oral musical professionalism, transformation, polyphony of 
cultures, globalization. 
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Развитие поэзии и музыки  на протяжении всей 
истории кочевой культуры Центральной Азии при-
вело к созданию и расцвету у ряда тюркских  на-
родов самобытных классических  традиций. У ка-
захов это песенная (ән),  инструментальная (күй) и 
эпическая (жыр) традиции,  которые различались к 
тому же яркими региональными стилями пения и 
инструментального исполнительства.   И, несмотря 
на то, что   истоки этого наследия  уходят корнями  
в общую для  центральноазиатских  народов древ-
нетюркскую эпоху, в казахской культуре в период 
средневековья сформировались исконные нацио-
нальные традиции, которые  имеют определенную 
системную целостность и оригинальный  язык, 
проявившийся в разнообразных жанрах фольклора 
и устно-профессионального искусства. Нужно ска-
зать, что  эти многотысячные образцы  музыкаль-
ного и музыкально-поэтического творчества (в том 
числе, индивидуально-авторского), блестяще ре-
презентирущие развитый тип кочевой культуры [1], 
активно  функционировали у казахов еще в начале 
прошлого века.  

Понятно, что плоды традиционной  культуры, 
имеющей тысячелетнюю историю, не могут исчез-
нуть за одно столетие, даже если произошла кар-
динальная смена государственного и социального 
строя, хозяйственно- экономического уклада  и, 
соответственно, идеологии и духовно-культурной 
ориентации общества. Да, среда настоящего функ-
ционирования казахской традиционной музыки в 
начале ХХ века исчезает вместе со свертыванием  
кочевого образа жизни, распадом этносоциальной 
структуры общества и  базовых оснований  куль-
туры. Но, как и  любое другое высокое искусство,   
музыка не связана только с создавшей ее средой. 
Она как часть менталитета, мировоззрения, этни-
ческой  и художественной культуры народа может 
сохраняться и развиваться, если люди ищут (или 
осознают) не только свою культурно-историческую 
и национальную идентичность, но и духовные ос-
нования культуры. Собственно, на этом незыбле-
мом законе базируется и жизнь европейской клас-
сики в сегодняшнем мире. Эта музыка, восходящая 
к эпохе западноевропейского Возрождения, скон-
центрировала в себе вневременное  художествен-
но-ценное  содержание. Таким же культурным и 
духовным потенциалом, выводящим ее за пределы 
кочевого быта и кочевого времени, обладает и тра-
диционная музыка тенгрианского суперэтноса [2] 
–  кочевых тюркских и монгольских народов Цен-
тральной Азии,  в том числе,  казахов.  

Сегодня мы констатируем, что в XXI веке казах-
ская традиционная  музыка, несмотря на ее  слож-
ное положение в системе современной культуры,  
жива и востребована. Причем, и в массовой, и  про-
фессиональной среде традиционная музыка функ-
ционирует* именно как искусство. Чтобы понять 
феномен  жизненности  национальных музыкаль-
ных традиций как культурных  систем**   у восточ-

ных народов, нужно    вспомнить о цивилизацион-
ных основах культур, в том числе,  кочевых. 

Три эпохи, обычно выделяемые в истории и 
культуре центральноазиатского кочевничества – 
«ранних» кочевников  в древности (саки, массаге-
ты, хунны, усуни), средневековых «классических» 
(древнетюркские и тюрко-монгольские  племена  VI-
ХIV в.в.) и «поздних» (казахские ханства ХV-ХVIII 
в.в.) – представляют собой некую единую спираль 
кочевой  цивилизации с обозначенными историей 
«витками». Эти «витки» и есть взаимообусловлен-
ные и взаимосвязанные между собой исторические 
структуры, определяемые учеными  как: 1) генети-
ческая  (сако-гуннский период), 2) функциональная 
(тюркский период) и 3) трансформированная (соб-
ственно казахский период) [4, с.177]. 

 Мы считаем, что именно казахская традицион-
ная музыкальная культура – одна из тех немногих 
системных целостностей, которая сохранила «в 
снятом виде» социокультурный опыт казахского об-
щества, пронеся через века его (общества) менталь-
ность, как и  архетипы и  коды кочевой  культуры 
[5].  Поэтому закономерным представляется то, что, 
если прикладные жанры музыкального фольклора, 
естественно, не функционируют сегодня, то про-
фессиональная казахская музыка как  национальная 
традиция  с наступлением эры письменной культу-
ры, пережив известную адаптацию к современным 
(европейским) формам,  не потеряла   своего зна-
чения и продолжает оставаться для казахов некой 
культурно-исторической и духовной субстанцией.     

  Однако для того, чтобы понять, что же  прои-
зошло с казахской музыкой за последние столетия, 
достаточно всего лишь назвать носителей   куль-
туры в традиционном и современном обществах. 
В первом были  синкретические по своим обще-
ственным функциям жырау (в музыке и поэзии это 
создатели  эпоса и субъекты индивидуально-ав-
торского эпического творчества), ақын’ы, сал’ы и 
сері (поэты-импровизаторы, авторы поэтического 
и музыкального текста песен и одновременно их 
исполнители). В современности – соответственно 
только жыршы (исполнители эпических жанров) 
и әнші (певцы).  В традиции были  күйші (авторы 
и исполнители инструментальных произведений), 
сейчас – в основном, домбырашы, қобызшы, сы-
бызғышы (исполнители-инструменталисты).  То 
есть, если в традиционном обществе были творцы, 
у нас – только исполнители, которые осуществляют 
лишь репродуцирующую деятельность***. Таким 
образом, неполноценное бытие и отсутствие тра-
диционного композиторского творчества (как след-
ствие отсутствия органических условий для этого 
творчества), прервало  естественный ход развития  
казахской музыки. Понятно, что это явилось в пер-
вую очередь закономерным результатом  вхождения 
нации в  индустриальное (в советскую эпоху) и по-
стиндустриальное (на настоящем этапе) простран-
ство-время, 
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  Особенности бытования казахской традицион-
ной музыки на фоне социо-культурных процессов в 
эпоху социализма, вплоть до обретения республи-
кой государственной независимости, великолепно 
освещены в развернутых научно-аналитических 
статьях казахстанского музыковеда и культуроло-
га, доктора А.И. Мухамбетовой   [6]. Как показано 
в  работах ученого, на материале казахской музы-
кальной культуры подтверждаются теоретические 
концепции известных ученых-этномузыкологов  
прошлого столетия  (А.Даниелу, Б. Неттла, А. Мер-
риема, М.Сингера, Н.Меннона, С.Кисибе, Т. Ша-
роши,  и др.) относительно судеб традиционной 
(этнической)  музыки в ХХ веке. Так, в Казахстане 
уже в 30-е гг. активно формируется урбанистиче-
ская ветвь традиционной культуры, и ее развитие 
в течение последующих десятилетий «шло по ло-
гическому сценарию, который можно считать клас-
сическим, ибо в нем проявились те же процессы, 
которые повсеместно действовали в урбанизиро-
ванных восточных культурах в ХХ веке», - пишет 
А.Мухамбетова [6, c. 366].  

Модернизация и «вестернизация» (термин Бру-
но Неттла) казахской  музыки в системе социали-
стической культуры выразилась, главным образом, 
в переходе на письменность (нотировка образцов, 
их многочисленные обработки и переложения, 
обучение традиционных музыкантов по нотам), 
европейские (концертные) формы исполнения, ор-
кестрово-ансамблевое исполнительство (создание 
оркестров народных инструментов в противовес 
традиционному сольному исполнительству) и пр. 
С  целью исполнения кюев, а также несложных 
европейских произведений в казахских оркестрах 
исконные музыкальные инструменты (домбра, ко-
быз)  «усовершенствовались»: стал унифицирован-
ным (темперированным) их традиционный музы-
кальный строй, менялись формы, конструктивное 
строение инструментов, что, естественно, привело 
к нивелированию не только  природного (этниче-
ского)  звукоидеала, но и ладовой и ритмической 
структуры самой музыки.      

Обучение в государственной системе образова-
ния также было направлено  на воспитание, в ос-
новном, народно-оркестровых музыкантов с соот-
ветствующей учебной программой (ее по инерции 
придерживаются и сейчас).  В этой программе фак-
тическое совмещение   у инструменталистов «тра-
диционного казахского и европейского репертуара 
формирует эклектическое сознание, неспособное к 
глубокой интерпретации как европейских, так и ка-
захских произведений» [6, c.453]. В комплексе  изу-
чаемых ими музыкально-теоретических дисциплин 
до сих пор приоритетны европейские –  сольфед-
жио, гармония, история мировой музыки, чтение 
партитур и др.  Это, как и  переход на письменные 
методы обучения (с фактической утратой системы 
«ұстаз-шәкірт» -  «учитель-ученик») и концертные 
формы исполнительства,  изменило само музыкаль-
ное мышление казахских музыкантов.  

Сельская (аульная) среда, в которой еще до 60-х 
гг. прошлого столетия были традиционные певцы и 
инструменталисты,  поставляла еще некоторое вре-
мя кадры молодежи в средние и высшие учебные 
заведения. Но сама сельская ветвь традиционной 
музыки в последней четверти ХХ века угасает из-за 
отсутствия   материальной и моральной поддержки 
музыкантов: «Объявленные непрофессионалами 
народные музыканты в аулах потеряли возмож-
ность жить своим искусством. С тех пор и до насто-
ящего времени они всегда вынуждены работать по 
другим специальностям – чабанами , бухгалтера-
ми, механизаторами, учителями и т.д., чтобы зара-
ботать на жизнь… В номенклатуре утвержденных 
государством специальностей и должностей нет 
графы «народный профессионал»…» [6, c.368]. То 
есть глубокий  анализ современного состояния ка-
захской музыки и  ее  исполнителей показал, что 
«традиционный профессионализм был приравнен 
фольклору, а его носители – к непрофессиональ-
ным любителям» [Там же, с. 369].

Таким образом, в ХХ веке перспектива развития  
национальных музыкальных традиций представ-
лялась в лучшем случае как трансформация: тра-
диции должны были встроиться в систему «более 
передовой  культуры» и «заново родиться». По это-
му пути пошли и композиторские школы  многих 
восточных стран, выдвинув на основе аутентичных 
образцов национальные оперы, симфонии,  поэмы 
и пр., в неких гибридных формах, которые в каждой 
культуре заняли свою  нишу. Но   время  показало, 
что путь «индифферентного смешения» или «пере-
плавки» жанров и форм –  далеко не единственный: 
возможен равноправный диалог или, говоря музы-
кальным языком, - полифония, мнгозвучие музы-
кальных культур, в которых все ценное  должно 
сохраняться как   часть  общей духовной культуры 
человечества. Именно такой взгляд на процессы 
современного функционирования  этнической му-
зыки начал формироваться в мировой этномузыко-
логии (или сравнительном музыкознании)  в сере-
дине  60-х годов ХХ в., когда вместе с открытием  
и познанием мировым сообществом восточных (и, 
шире, неевропейских) культур пришло признание 
их  как самоценных и самодостаточных. Казахское 
музыкознание в русле восточного музыкознания в 
СССР также активно развивалось в данном направ-
лении,    выработавшем теоретические положения 
об устном профессионализме музыкальных куль-
тур народов Востока [7]. 

Но, несмотря на успехи музыковедческой науки 
в Казахстане  и плодотворную практику прогрес-
сивно мыслящих исполнителей и педагогов, в мас-
совом сознании, как и  социо-культурной политике 
и государственно-образовательной системе, до сих 
пор не преодолена инерция сложившихся ложных 
представлений  об относительной ценности тра-
диционной музыки.  То есть на рубеже ХХ-го и 
ХХI-го веков в эпоху политической  независимости 
республики, насчитывающей уже два десятилетия, 
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воспроизводится, фактически, прежняя  система 
культурно-ценностных координат,  не способству-
ющих развенчанию мифов советского времени  [8].  
Разница лишь в масштабах: процессы отлучения от 
этнических и национальных музыкальных тради-
ций  идут теперь уже в рамках мировой глобализа-
ции культур. И если в 70-80 г.г. ХХ столетия   при-
знается право восточных культур на собственный 
путь развития  (преодоление европоцентризма), то 
в XXI веке человечество оказывается почти бес-
сильным против жестких законов созданной  им же 
самим социо-культурной среды. Иными словами,  
в условиях интенсивного развития techno  и мате-
риально-экономической сферы, ценности  куль-
туры (базовой) или отодвигаются на задний план, 
или, вовлекаясь в «материализованную» культуру, 
в конечном счете, также становятся объектом куп-
ли-продажи и товарно-денежных отношений, неу-
клонно ведущих к коммерциализации всей, в том 
числе, и духовной деятельности человека. 

 Духовное  потребительство, которое, как и ма-
териальное,  пышно цветет сегодня  на наших гла-
зах, требует от творца «не залетать» слишком высо-
ко и, по возможности, отвечать запросам  широкого  
зрителя,  а значит – опускаться порой до уровня 
массовой культуры. В этой ситуации уже сама ду-
ховность становится, по существу,  элитарной, и  
об этом свидетельствует простая статистика о том, 
сколько во всем мире  приверженцев музыкальной 
классики (в том числе,  национальной), а сколько – 
поп-музыки. 

Не вдаваясь в подробный анализ социо-культур-
ных процессов в Казахстане (это тема отдельной 
статьи), скажем лишь, что  вопросы современного 
бытования казахской  традиционной музыки  под-
нимаются в последние десятилетия отечественны-
ми учеными-музыковедами достаточно  активно – в 
научных и публицистических статьях, Республи-
канских и Международных конференциях, семи-
нарах, Круглых столах (в том числе, Министерства 
культуры) и пр. [9]. Обобщая эти выступления и 
публикации, мы можем сделать однозначный вы-
вод о том, что на нынешнем этапе разовые акции 
и проекты не способны возродить утраченные цен-
ности культуры. Должна быть создана специаль-
ная долгосрочная Государственная программа по 
фактической реабилитации традиционной музыки 
как  национальной музыкальной классики.  Соот-
ветственно,  должен быть восстановлен социаль-
ный статус ее исполнителей, являющихся, факти-
чески, современными  носителями  культурного и 
духовного наследия народа. Это потребует не толь-
ко создания  комплекса социально-экономических 
мер  по поддержанию традиционной музыкальной 
культуры, но и  качественного обновления систе-
мы государственного образования традиционных 
музыкантов. Этот вывод, как мы  показали выше, 
основан вкратце на следующем:  

1) В кочевой культуре казахов механизмы 
функционирования и трансляции   музыкальных 

традиций были отшлифованы веками. Дискретное, 
естественное развитие  музыки обеспечивалось со-
хранением исторических условий ее бытования. 

2) В ХХ веке в связи с изменением этих усло-
вий нарушились  структурные основы функциони-
рования традиционной музыки и система обучения 
музыкантов.   Однако, несмотря на  социо-культур-
ные катаклизмы, в ХХ столетии  казахская музыка 
жила, используя свой цивилизационный  ресурс и 
вековую инерцию  саморазвития.

3) В ХХI  веке ситуация изменяется. Про-
цессы фактической маргинализации национальной 
культуры и музыки усилились не только в связи  с 
высоким уровнем урбанизации казахов,  но и в свя-
зи с факторами глобального порядка и культуроло-
гическим  прессингом (СМИ, навязывающие цен-
ности западной массовой культуры). 

В этой культурно-исторической ситуации про-
блемы сохранения  музыкальных традиций стоят 
очень остро. В Казахстане  наиболее важным ус-
ловием сохранения традиционного музыкального 
наследия является, как уже говорилось, полноцен-
ное функционирование его в современной культу-
ре. Это связано не только с культурной политикой 
государства, но и поисками наиболее оптималь-
ных, адекватных природе самой музыки,  форм ее 
преподнесения. Данная практическая задача,  от 
решения которой зависит будущее национальной 
музыкальной классики, назрела давно и требует 
безотлагательного решения. По сути, живое зву-
чание традиционной музыки должно стать реаль-
ным продолжением Государственной программы 
«Культурное наследие» (2004-2011 гг.), в рамках 
реализации которой осуществились Проекты «1000 
казахских кюев» и «1000 казахских песен». Данные 
систематизированные аудиозаписи, представляю-
щие собой  Антологию казахской  инструменталь-
ной и песенной традиции, не должны быть звуча-
щими историко-культурными «памятниками» или 
музейными экспонатами: только в живом исполне-
нии они  могут выполнить свое истинное назначе-
ние в  культуре [10]. 

Не менее остро стоит и проблема создания 
продуманной системы обучения казахских тради-
ционных музыкантов – носителей песенной,   ин-
струментальной и эпической культур. В системе 
профессионального образования музыкантов се-
годня отсутствует целостная программа  обучения 
(школа-колледж-ВУЗ) с использованием нарабо-
танных веками приемов и методов трансляции тра-
диционной музыки.  

Таким образом, обозначая наиболее актуальные 
проблемы сохранения и трансляции казахской  му-
зыкальной  культуры на современном  этапе, мы ис-
ходим из идеи о том, что традиционная музыка не 
только должна быть сохранена как духовное насле-
дие,  но  может  естественно существовать и разви-
ваться   в любых социо-культурных условиях. Это 
закономерно, если в обществе жива  потребность  
людей  в своей национальной и культурно-истори-
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ческой идентичности, тем более, что «традиции – 
есть не препятствие, а источник развития, посколь-
ку речь идет не о возврате к каким-то архаичным 
формам восприятия мира, а всего лишь о постиже-
нии  и синтезе тенденций прошлого и настоящего. 
Ведь, по сути, в традициях заложены все те духов-
но-нравственные и культурные достижения чело-
веческих сообществ, которые, постоянно находясь 
в процессе пересмотра, переработки и адаптации 
к современным условиям, выступают средством 
дальнейшего самосовершенствования человека и 
общества в целом…» [4, с.165].   

Вопрос же о том,  как  традиционная  устно-про-
фессиональная музыка разных народов может раз-
виваться в современных условиях, волнует сегодня 

умы многих деятелей культуры и музыкального 
искусства. Ведь эта  музыка творилась по законам 
бесписьменного творчества – «на глазах»,  при жи-
вом исполнении и глубочайшем контакте со слуша-
телем, который своим вниманием и пониманием 
этой музыки вдохновлял и «двигал» процесс твор-
чества. Особенно это важно для бытования таких 
классических  жанров восточных культур как рага, 
макам (маком, мугам), кюй (кай, хай), жыр (ыр, 
йыр)   и др., в которых импровизация – это душа  
музыки. Найти   пути дальнейшей жизни этих му-
зыкальных традиций как ценнейшего духовного 
достояния человечества  – одна из приоритетных 
задач современности.  

*Место традиционной музыки в современной культуре  Казахстана определяется функционированием в концертной 
практике ее профессиональных жанров (ән, күй, жыр) и включенностью их (как и носителей традиции) в триаду госу-
дарственной системы образования   школа-колледж-вуз. 

**Сегодня мы понимаем, что это не просто культурные, а экокультурные системы: «… мир жаждет слушать аутен-
тичную музыку в аутентичном исполнении аутентичных музыкантов. Подлинность, а не эклектика соответствует време-
ни, когда экология культуры стала таким же жизненно важным понятием, как и экология природы» [3, с.455].

***В системе современной культуры, строго говоря, нет и этого – настоящей репродукции традиционного насле-
дия:  музыка и поэзия, музыка и слово в кочевом обществе были, прежде всего, средством коммуникации и средством 
высокого духовного общения  людей. В современной же культуре жанры традиционной музыки функционируют как 
европейские опусы (в условиях концертной формы исполнения) и  предназначены лишь для  слушания и музыкально-э-
стетического восприятия. 
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ДӘСТҮРЛI ҚОЛӨНЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТАРДАҒЫ 
КӨРКЕМДІК БIРЛIГІ МЕН ӘРТҮРЛIГI

Түйін. Бұл мақалада дәстүрлі қазақ қолөнері мен бейнелеу өнері арасындағы айырмашылықтар мен ерекшелік-
тердің мәні, құндылығы, қазіргі шығармашылықтағы ролі сипатталады. 

Резюме. В данной статье описываются особенности, ценности и различия между изобразительным  искусством 
и традиционными казахскими ремеслами, и  их роль в современном искусстве.

Summary. This article describes the importance of the features, values and the distinction between fine art and traditional 
Kazakh crafts and their role in modern art.

Бейнелеу өнерiне қарағанда қолөнердiң өзiндiк 
заңдылықтары бар, оның ауқымы кең. Мұнда тұта-
стылық пен бiрлiк, масштабтылық пен гармония, 
әсемдiк уақыт талаптарымен функциялық қолда-
ныстарына сай үйлесiмдi шешiмiн табады.

Дәстүрлі өнердiң қазiргi жағдайын толығы-
рақ түсiнiп, оның болашағына көз жүгiрту үшiн 
халықтық дәстүрлi өнердiң мәдени-рухани  бел-
гiлерiн меңгеруіміз абзал. 

Бейнелеу өнерiнде дәстүрлi өнердiң канондық 
мәдени заңдылықтары бұзылғанмен халықтық 
өнердiң керемет динамикалы iшкi энергиясы, үн-
дестiгi, философиялы ой-тәжiрибесi реалистiк 
өнер үшiн маңызды болып табылады. 

Бейнелеу өнерi мен дәстүрлi өнер арасында үл-
кен айырмашылық бар екендiгi сөзсiз. 

Дәстүрлi халықтық дүниетанымдағы кеңдiк, 
биiктiк, тереңдiк (бойлық) - масштабты зор ауқым-
ды өлшеммен байланысты. Дәстүрлi өнердiң кең 
масштабтылығы, героикалы асқақтылық, дүниенiң 
бiртұтас көрiнiсi оны бейнелеу өнерiнен ажырата 
түседi. 

Сонымен бiрге эмоционалды мазмұндық мән-
нiң хабаршысы болып табылатын бейнелеушi 
және айқындаушы құрал-тәсiлдер дәстүрлi өнер-
де рәмiздi мәнге ие болса, бейнелеу өнерiнде олар 
атқаратын мiндет күрделене түседi. Ақ, қара, қы-
зыл, көк, жасыл, сары түстердiң қазақ өнерiнде 
пайдалану ретiне қарай рәмiздiк мағынасы бар. 

Дәстүрлi өнерде бояу түсi өзiнiң тұрақты мағы-
насымен қуатты күшке ие. Ол дүниетанымдық 
көзқараспен байланысты. Мысалы, И.Кант өнер 
мен көркемдiк кәсiпшiлiктi ажыратып таратады, 
бiрiншiсi - еркiн өнер, екiншiсi табыс үшiн жаса-
латын өнер [1].

Халық шеберiнiң өзi бiзде суретшi болса, оның 
кәсiбi - өнер, ал оның қолынан шыққан зат өнер 
туындысына айналды. Фабрикалар шығарған бұй-
ымға қарағанда халық шеберлерi жасаған бұымдар 
жоғары бағаланады. Таза өнер әр уақыт жоғары 
бағаланатын.

1925 жылы В.С.Воронов былай деп жазады: 
«Суретшiнiң мiндетi халық шеберiнiң алдында 
тұрған көркем-шығармашылық ерекшелiктердi 
ұғынуға көмектесу» [2].

Көркемдiк, авторлық ой-сананың қалыпта-
суында халықтық өнердiң көркемдiк тiлiн меңгеру 
және басқаларға бере бiлу, жеткiзу әдiсi де соңғы 
рөл атқармайды. Әрине, қазiргi кезеңде халықтық 
өнердiң технологиялық әдiс-тәсiлдерi мен образды 
әуендердi туыстық белгiлер бойынша атадан ба-
лаға берiлетiн  жеке нақты шебердiң мұрағаты деп 
қарастыруға болмайды.

Өйткенi халықтық өнердiң көркемдiк тiлi ғылы-
ми және әдiстемелiк басылымдарда, көрнекi оқу 
құралдарында, заттық үлгiлерде талданып жүйе-
ленген. Қазiр шеберлердi тәрбиелеу, оқыту әдiсi де 
өзгерген. Оның мәнi бұрынғыдай дағдылану, ше-
берлiктi жетiлдiру, қолдың машықтылығын дамы-
тумен шектелмейдi. Ең бастысы - көркем шығар-
машылық процесiн, өнер принциптерiн тану, 
меңгеру, ұғу. Бүгiнгi күндерi халықтық өнерге ар-
найы оқу орындарында оқытады. Онда оқушылар 
алдына мақсатты мiндеттер қойылады. Оның ең 
бастысы - көркем шығарма жасауға, көркем образ-
ды сомдауға үйрету [3].

Қолмен тоқып не ойып iстеген жұмыстың бәрi 
бiрдей өнер емес, iске зер салып, ой жүгiртiп, 
материалдың қасиеттерiн шеберлiкпен пайдала-
нып, түрлi-түстi бояуды талғаммен енгiзген, iстiң 
ырғағын түсiнген жерде ғана өнер болмақ. Халық 
шеберлерiнiң қолынан шыққан бұйымдарда осы-
ның бәрi бар. Халық даналығы ғасырлар бойында 
қалыптасып отырды, уақыт озған сайын сұрыпта-
лып, шеберлердiң талғамы өнер арқылы шыңдала 
түсті. 

Қазiрдiң өзiнде дәстүрлi өнердi мирас еткен, 
ежелден келе жатқан аталар өнерiнiң рухын қазiр-
гi таңда жеткiзуге ат салысып отырған жеке ше-
берлер де республика бойынша баршылық. Олар 
халықтық өнердегi бұрынғы табиғилықты қайта 
жаңғыртуға ұмтылады. 
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Дәстүрлi өнерге қойылған өркениет заманын-
дағы кәсiпкерлiк талап-тiлектер мәдени ортаны 
өзгертпей қоймайды. «Мәдениет өзiнiң жетiстiк-
терiнде ешқандай пайда көздемейдi, өркениеттiлiк 
әруақытта себепсiз, пайдасыз еш нәрсе жасамай-
ды», - дейдi Н.Бердяев [4].

Бiрақ шебердiң өзiне ғана тән жекелiк ой-өрiс 
халықтық өнердегi көркем тiлдiң жекелiк сипа-
тынан озып кетiп отырады. Себебi халық өнерiнiң 
көркемдiк тiлi жекелiк болмағандығымен, ұжым-
дық санамен, дәстүрлiк сипатымен құнды. Ол 
қазiргi болып жатқан сұраныстарды өтемейдi, 
ол өткенге тән... себебi оны бiзге дейiн көптеген 
ұрпақтар қалыптастырып келдi. Сонымен қара-
ма-қайшы жағдай туындайды. Жеке авторлық 
өзiндiк санамен жұмыс iстейтiн суретшiлер инди-
видуальдi авторлық емес шығармалар жасауға қа-
тысады.

Жалпы алғанда бұл жерде халық шеберлерiнiң 
қол өнерiнiң өзiндiк функциясын түсiнудегi ада-
сушылықтары байқалады. Жалпы, қол өнерi өзiнiң 
табиғаты жағынан екi қызмет атқарады. 

«Дәстүрлi өнер - барлық халықтарда дамудың 
төменгi сатыларында болатын және барлық негiзгi 
аспектiлерде (қызметi, түрi, жанр, образдар және 
т.т.) тығыз сабақтастық сақталатын өнер. Оның 
айрықша ерекшелiктерi: шығармашылығының 
кәсiби сипат алмағандығы, оның жеке бастан тәу-
елсiздiгi, мифологиялық символикаға толы болуы, 
бүкiл дiни табыну комплексiмен ажырағысыз бай-
ланыстылығы» [5].

Дәстүрлi өнер ғасырлар бойы шыңдалып, 
кеңiстiк пен уақыт ырғағында тұрақты белгiлерi 
қалыптасқан өнер. Дәстүрлi қазақ өнерiнiң табиғи 
нышандары тас дәуiрiнен бастап сақ дәуiрiн, ерте 
және кейiнгi көшпелi дәуiрлердi басынан өткерiп 
қана қойған жоқ, сонымен бiрге ол - синкреттi си-
патқа ие болып, дiни-мифологиялық дүниетаным-
мен, халықтың өмiр-салтымен,  ауыз әдебиетiмен 
бiте қайнасқан өнер [6]. 

Кеңес үкiметi тұсында дәстүрлi өнер жаңа си-
патқа ие болды. өйткенi халықтың әлеуметтiк 
жағдайларында түбегейлi өзгерiстер мен ХХ ғасы-
рдағы урбанизация дәстүрлi өмiр салтына өз ықпа-
лын тигiздi. Дегенмен атадан балаға жалғасып келе 
жатқан өнер жоғалған жоқ. Әрине, ол кей жағдай-
да маманданған кәсiби сипат алғандығы рас. Осы 
кезеңде дәстүрлi өнермен қолында дипломы бар 
көркемсурет мамандығы бойынша оқыған кәсiп-
кер қол өнерi шеберлерi шұғылданатын болды. 
Дәстүрлi үлгiдегi өнер шығармаларын завод-фа-
брикалар шығаратын болды. 

Қазақ ою-өрнегiнiң көркемдiк мәнi өте зор. 
Ою-өрнек тұтас ойлаудан, дүниенi тұтас қабылда-
удан пайда болған бiртұтас жүйе деп айта аламыз. 
Тұтас қабылдаудың нәтижесiнде оның рәмiздiк, 
белгiлiк нышандары қалыптасты. Ою-өрнек пен 
таңбалар тұтас қабылдаудың, түйсiнудiң нәтиже-

сiнде пайда болған белгi.
Скиф дәуiрiнен кейiнгi кезеңдегi қазақ ою-өр-

негiнiң шыңдалуы барысында «барлық мәдениет-
тегiдей - низамның ыдырауы болды. Тұтас бейне 
бөлшекке бөлiндi ендiгi жерде бөлшек тұтастың 
орнына жүретiн болды. Қасқырдың орнына - аяғы 
(қасқыр табан), қошқардың орнына - мүйiзi (қо-
шқар мүйiз), түйенiң орнына - өркешi (өркеш), 
құстың орнына - тұмсығы - (құс тұмсық), тышқан-
ның орнына - iзi (тышқан iзi) бейнеленетiн болды. 

Қ.Нұрланова пiкiрiнiң құнды жақтарының бiрi 
ол ою-өрнек жүйесiн кеңiстiк пен уақытқа қатысты 
динамикада қарастырады.  

«Үнемi қайталау арқылы санада шартты бел-
гiлер орнығады: ал машық («тұрмыс» ретiндегi 
машық және осыған байланысты ыңғайлылық 
пен қарапайымдылық сипаттарының да мәнi зор) 
ақыл-еске қайшы келмеу принципi бойынша 
бiртiндеп сұрыптау арқылы белгiлi бiр ою эле-
менттерiне ғұмыр ықтиярын дарытады. Белгiнiң 
жалпыға ортақтығы, яғни оның кейбiр мағынаға 
меңзеу қасиетi (оның көп мағыналығы, жинақтау 
қабiлетi) ою элементiнiң ғұмырлы болуының мәндi 
факторы» [7].

Ою-өрнектiң алғашқы мағынасында бiртұтас 
дүниетанымдық түсiнiк пен мифопоэтикалық та-
ным жатқандығы сөзсiз. Дегенмен уақыт өте келе 
ою-өрнектiң алғашқы мағынасы ұмыт болып, бiз-
ге әлеуметтiк жағдайлармен тiкелей байланысты 
мағынасы ғана жетуi мүмкiн. Оның үстiне ою-өр-
нек өзiнiң бұрынғы мағынасын жоғалтқаннан кей-
iн жай әшекейге айналады. 

Шын мәнiнде ою-өрнектер тек әдемi ғана емес, 
терең мәнге, танымға да ие. Халқымыз өмiрден 
көрген-түйген ойларын әдемi шеберлiк шешiммен 
астастыра бiлген.

Әрбiр бояу нақышқа дейiн өзiнше бiр сыр 
аңғартады. Мейрам күндерi төселетiн кiлем-
төсенiштердiң түрi өзгеше болған. Олар бiрден 
көз тартатындай әдемi, шүйгiн, ашық бояулармен 
ерекшеленген. Оның өзi, бiрiншiден, мейрамға де-
ген көңiл-күйге сәйкес болса, екiншiден, осының 
өзi үй иесiнiң қонақжайлылығын, келген адамдарға 
деген мейiрiмiн бiлдiрген.

Кейде қапрапайым элементтер немесе күрделi 
әшекейлер астарлы ойды байқатып, бiр ауылдағы, 
үй iшiндегi елеулi оқиғадан хабар бередi. Мысалы, 
қаза жағдайында киiз үйдiң кiре берiсiне кiлемше-
лер iлiнедi. Егер өлген кiсi қарт адам болса - ақ, жас 
болса - қызыл, орта жастағы адамға ақ пен қара 
оюлы жолақты кiлемшелер тұрады.

Халық оюларының аталуы, шыққан тарихы 
өте қызық. Сыңар мүйiз, сыңар өкше оюларының 
дүниеге келуi туралы ел аузында мынадай бiр 
аңыз-әңгiме бар. Ою ойып отырған бiр қыз көр-
шi үйдегi етiкшiнiң қолындағы балғасының әрбiр 
дыбысы шыққан сайын: «Қап, мына етiктi киетiн 
адам көп ұзамай сыңар өкшемен қалатын бола-
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ды-ау» деп өкiнiптi. Бұл сөзiнiң мәнiн сұраушыға 
әлгi қыз: көршi үйдегi етiкшi өкшенiң бiрiн жаңа 
терiден жасап, екiншiсiне терi жетпей ескiден жа-
сағанын айтады. Ал осы қыздың өзi де «Арқар 
мүйiзiнiң» бiреуiн ғана бейнелеп, екiншi мүйiздi 
жасамай қалдырыпты. «Сыңар мүйiз» бен «сыңар 
өкше» содан қалған екен деседi халық.

Көптеген «ай туу», «ай таңба», «ай бас» 
атты оюлар адамдардың айға деген ерекше на-
ным-сенiмiнен туған. Ерте-ертеде жер бетiнде 
адамдардың әке-шешесi, тәңiрi ерекше сиқырлы 
қасиетi бар ай болыпты деседi. Ал негiзгi кәсiбi 
мал мал бағу болған қазақ халқының өнершiлерi 
өз оюларында бұл ерекшелiктерге көп мән берген. 
Мысалы, шеңбердiң ортасындағы «қырық мүйiз» 
байлықты, асып төгiлудi аңғартады екен.

Оюлар, негiзiнен, орналасуына орай шет оюлар 
мен шаршы оюлар болып екiге бөлiнедi. Шет 
оюлардың аттары, көбiне, «айбалта», «семсер 
ұшы», «пышақ ұшы» болып келедi. Бұлай ата-
луына не себеп? Шет оюлар бейне бiр шекараны 
қоршаған сарбаздар сияқты әсер етедi. Ата-бабала-
рымыз жаугершiлiктi басынан көп өткерген. Сон-
дықтан олардың өнерiнде де сол заман өзiнiң iзiн 
қалдырған. Шет оюлар шаршы оюларды қоршай 
орналасады да, сұстылау келбетiмен сыртқы жа-
улардан өз «отандастарынан қорғайды. Олардың 
аттарының айбалтамен, семсермен сабақтас бо-
лып келуi сондықтан. Бiрақ сыртқы жауларға деген 
бөтен пиғылы жоқ. Бейбiтшiлiктi аңсайды. Оны 
мынадан аңғарамыз. Шет оюлардың iшiнде күн 
бейнесiнен туған «өмiр» деп аталатын ою бар. Ал 
сол «өмiр оюының үздiксiз, жалғасқан түрi «өмiр 

жолы» деп аталады [8]. Яғни, бұл бейбiтшiлiктi 
сақтайық, ұрпақ өсiрейiк, болашаққа бет алайық 
дегендi аңғартса керек. Мiне, осыдан кейiн шет 
оюлардың iшкi өрнектердi бостан бос қоршап тұр-
мағанына көз жеткiзгендеймiз.

Шаршы оюлар шет оюларға қарағанда әлдеқай-
да көп. Олар, оюлар тiлiмен сөйлейтiн болсақ, 
бейбiт жатқан «қалың ел». Шаршы оюлар, көбiне, 
сұлулық символының - әсем гүлдiң, жайнаған жұл-
дыздың, сүйкiмдi жан-жануарлардың, т.б. көңiлге 
ыстық көрiнетiн аттарын иемденедi. 

Ою - өрнек шындықтың шартты ұғымын біл-
діретіндіктен, көбінің алғашқы белгі анықтама-
лары ұмытылғандықтан және оны біртұтас өнер 
шығармасы деп қарастырғандықтан ол кейінгі кез-
де адамның эмоционалды көңіл – күйі мен субъек-
тивті түйсіну ерекшелігін білдіретін болды. Оның 
сәндік әшекей ретіндегі мағынасы күшейе түсті. 
Сондықтан да ою - өрнектің синтездік қасиетін 
естен шығармаймыз. Бұл жағынан алғанда мұнда 
кездейсоқтық болмауға тиіс. 

Қазақ қолөнерiнде ою-өрнек кеңінен қолда-
нылады. Қолөнер бұйымдарын тұтыну бары-
сында олардың улитарлық құндылығы эстетика-
лық талғаммен ою-өрнек арқылы әшекейленіп 
мән-мағынасы айқындала түседі.

Қас шеберлердiң қолынан шыққан өнер туын-
дысының өрнегiн терең зерттесек, көп нәрсеге 
көз жүгіртіп,талғам таразысынан өткізсек құн-
дылығын бағалар едiк. 

Жер жүзiндегi барлық халықтардың ою-өрнек 
өнерiнің өзіндік ерекше сыр сипаты мен рухани 
мәдени тыныш тіршілігі сабақтасып жатыр.
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СӘНДІК-ӘШЕКЕЙ БҰЙЫМДАРДЫҢ САКРАЛЬДЫ МӘНІ

Түйін. Бұл мақалада зергерлік cәндік-әшекей бұйымдардың сакральды мәні халқымыздың салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып, наным-сенімдерімен сабақтастырыла сипатталып, зергерлік әшекей түрлерінің жіктелуі   
өнертанымдық көзқараста қарастырылады. 

Резюме. В статье рассматривается сакральное значение ювелирных украшении в соответствии с 
традициями, обычаями и убеждениями народа, а также  классификация ювелирных изделии искусство-
ведческом направлении. 

Summary. The article discusses the importance of sacred jewelery in accordance with the traditions, customs 
and beliefs of the people, as well as the classification of jewelry art criticism direction. 

Сәндік-әшекей бұйымдар киім – кешек мәдени-
етінің ажырамас құрамдас бөлшегі. Олар киім - ке-
шектің ғұрыптық, қызметтік ерекшеліктерін, қол-
даныстық сипатын байлық пен сәндікте арттырып 
отырған. Ұлттық киімдердің ерекшеліктері мен 
түрлерінде зергерлік әшекей бұйымдардың өзіндік 
қалыптасқан үлгі, пішім заңдылығы бар. Зергерлік 
әшекей бұйымдар ұлттық киім түрлерімен үндесіп, 
арулар бойына көрік, ажар берсе, жігіттерге жі-
гер, эстетикалық және көркемдік сәнге ие болған. 
Зергерлік әшекейлер тағылуына қарай алты түр-
ге бөлінеді: 1) басқа; 2) мойын және кеудеге; 3) 
иыққа; 4) белге; 5) қолға, 6) аяққа. Олардың әр түрі 
бірнеше типтерге, топтарға бөлінеді. Зергерлік 
әшекейлі бұйымдар ғасырлар бойы өздерінің әдемі 
өрнектерімен сан қырлы терең сырлы бояу, бедер-
лерімен тәрбиелік, танымдық қызметін атқарып, 
қалай тағудың өзіндік қатаң қағидасы болған. 

Ұлтымыздың зергерлік өнеріне қатысты  лекси-
касын егжей-тегжейлі зерттеп, оны халқымыздың 
тарихы мен мәдениетімен байланыстыра қарап, ке-
шенді түрде талдаған ғалым – Р.Шойбеков. Оның 
еңбектерінде зергерлік өнердің тарихы, қазақ ру-
хани мәдениетіндегі орны, зергерлік бұйымдардың 
ата-бабаларымыздың тұрмыс-тіршілігіндегі қы-
зметі халқымыздың салт-дәстүр, әдет-ғұрып, на-
ным-сенімдерімен сабақтастырыла қарастырылған 
[1]. Ал қазақтың қолөнер кәсіптерінің білгірі 
С.Қасиманов халқымыз ең қалаулы өнеріне балап, 
жоғары бағалаған зергерлік өнердің тарихын баян-
даумен бірге зергерлік жұмыстың орындалу әдісі 
мен техникасына қарай түрлеріне, аталған өнердің 
басты, негізгі үлгілеріне тоқталады [2].

Қазіргі заманғы қоғамдағы суретшіге заттарды 
әсемдеу үшін нақыш таңдауда ешқандай шектеу 
жоқ, олар халық пен мәдениетті барлық уақытта 
үйлестіре  алады. Алғашқы шеберлер үшін дәстүр-
лі заттың нақышы мен заттың өзі, оның мәнімен 
ерекше түрге ие.

Сұлулық пен әсемдікке жаны құштар бабала-
рымыз ұсталық, зергерлік өнерді киелі, қастерлі 
санап, екінің бірінің қолынан келе бере бермей-
тіндіктен, оның қыр-сырын сырт көзден жасы-
рын ұстап, құпия кілтін тек қана өздерінің жолын 
қуушы тікелей ұрпағына немесе түрлі қиын сын-
нан сүрінбей өткен және өнерге адалдықпен, таза-
лықпен қарайды деп сенген рухани туыстас адамы-
на ғана ашқан.

Сакральды (магиялық) вербальды мәтіндер ау-
руды қуу, дуалау, көз тию, қастандық жасау неме-
се «жолын ашу», яғни бір нәрсеге деген ізгі ниет 
тәрізді белгілі бір мақсатты көздейтін магиялық 
ғұрыптарда сақталған. 

Сондықтан әйелдерге қатысты зергерлік бұй-
ымдарды шартты түрде: 1)бас киімге тағылатын 
зергерлік әшекей; 2) шашқа тағатын зергерлік әше-
кей; 3)сырт киімге тағатын зергерлік әшекей; 4) 
бойға; 5)қолға тағатын зергерлік әшекей деп бөлі-
неді. 

1) Баскиімге қатысты зергерлік бұйым, әшекей-
лер: 

Айшық – жаулықтың шекесіне, ердің қасына, 
жүгенге орнатқан жарты ай бейнелі күміс [3, 207 б.] 

 Бергек –желекті  ұстап тұратын әшекейлі қа-
тырғы, әйелдердің бас киімі [4,189]. Жас келіншек 
сәукелені той өткенше киіп отырып, тойдан соң 
сәукелені іліп қойып, оның орнына бергек киген 
[5].   

Бетмоншақ – сәукеленің екі жағына,маңдайына 
салбырата қадап қоятын бірнеше қатар төгілмелі 
моншақ [4, 207-б.].  

Жырға – көптеген моншақ тұратын сәукеленің 
салпыншақтары 

Жақ – кимешектің екі бет тұсы мен астын ала 
тігілген оқалы, алтын, күміс шытыралы әшекей, 
сәнді кесте . Көзотаға –  бас киімге қадайтын асыл 
тас. [3,207-б.]
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Тана – қыздардың  тақиясына, бөркіне т.б. тағы-
латын түйме тәрізді  асыл тас немесе күміс.

2) Қазақ қыздарының, әйелдерінің бұрымын 
ерекше сәнді етіп көрсететін зергерлік өнер туын-
дысы – шолпы. Шолпы, шашбау ең алдымен өріл-
ген бұрымды тарқатылып кетпеу үшін қажетті зат 
болса, екіншіден, әйел сұлулығының, сән-салтана-
тының нышаны. 

Шолпы – бойжеткен қыздар мен жас келіншек-
тердің бұрымының ұшын бекітуге арналған күміс 
немесе алтын теңгелерден жасалатын сәндік бұй-
ым. Шашбау – өрілген шаштың ұшын бекітетін ал-
тын, күміс тиындар қадалған лента тәріздес ызған 
мата.

Қазақ қыздары мен әйелдері бұрынғы кезде 
шолпы мен шашбауды бұрымы тарқатылып кет-
пеу үшін таққаны белгілі. Халқымызда қалып-
тасқан сенім бойынша, неше түрлі асыл тастан 
жасалған сылдырмақ, салпыншақтан тұратын сал-
мағы ауырлау шолпының әсерінен шаш ұзын бо-
лып өседі. Сондай-ақ ауыр шолпы таққан адамның 
басы ауырмайды деп есептелген. Халық ұғымын-
да «адам  жанының бір ұшы шашында» деген де 
түсінік бар. Соған байланысты «тарағанда түсетін 
шашты кез-келген жерге тастауға болмайды, оны 
адам баспайтын жерге көміп тастау керек» деген  
ырым-тыйымның бар екені белгілі. Ал енді осы ха-
лық санасындағы кодталған ақпараттың кілтін ашу 
үшін белгілі бір білім аясы керек. 

Осы түсінікке байланысты аналарымыз шашта-
рын әр жерге тастамай, түскенінің әрбір талын 
жинап, мұқият орап, адам баспайтын жерге көміп 
отырған және аталған ырым-тыйымның мән-мағы-
насын қыздары мен келіндерінің құлағына жалаң, 
құрғақ сөзбен емес, ұлттық ұғымға жақын осын-
дай аңыз-әңгімелермен құйып отырған. Қазақтың 
қыз-келіншектерінің шаштарына сылдырмақты 
шолпы тағуына «адам жанына зиян келтіретін 
бәле-жалалар жоламасын» деген сенім-түсінік те 
өз әсерін тигізбей қоймаған [5, 106-б.].

Шашқа тағылатын бұйымның тағы бір түрі – 
жемелек. «Жемелек» сөзін көбінесе Қызылорда, 
Атырау, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыста-
рының тұрғындары қолданады. Аталған сөзге тек 
диалект ретінде қарау теріс сияқты, байқағаны-
мыздай, жоғарыдағы сөздердің үшеуі де өрілген 
бұрым тарқатылып кетпеу үшін шаштың ұшына 
байланатын, бекітілетін бұйым; айырмасы – шол-
пы, шашбауға алтын, күміс тиындар қадалатын 
болса, жемелек – ондай  қымбат әшекейі жоқ қара-
пайым ғана жіп, бау. 

Қазақ әйелдерінің шашқа тағатын әсемдік 
бұйымдарының бірі шашқаптың практикалық та 
маңызы бар. 

 Алайда оның бұл қолданысы «шашқап» сөзінің 
мағынасымен сәйкес келмейтін тәрізді. Себебі, ол 
сәндік бұйым «мақпал, шұға, барқыт, мауыты си-
яқты қызыл, қара, көк түсті матадан тігіледі. Жел-

кеден белге жететіндей етіп жасалған шашқап ою 
өрнек, зермен, моншақтармен әшекейленеді де, 
шашты күнге күюден, шаң¬тозаңнан сақтайды» [6. 
98 б.]. 

3) Ал сырт киімге тағылатын әшекейлерге ба-
стырма, жарма, қапсырма, түйме, ілгек сияқты 
күмістен не өзге асыл тастардан жасалған зергер-
лік бұйымдар кіреді. 

Халық санасында орныққан сенім бойынша, 
асыл, бағалы тастардан, кейде жасанды тастар-
дан көз орнатқан зергерлік бұйымдар оны таққан 
адамды көз тиюден, түрлі аурулардан,қауіп-қатер, 
бәле-жаладан сақтайды. Сол себепті бұрын да, 
қазіргі кезде де зергерлік әшекейлер жалаң сәндік 
бұйым ретінде емес, оларды таққан адамдарды 
жаманшылықтан сақтайтын, табысқа жетелейтін 
қорғаныс құралы саналған. Қазақ әйелдері «көз 
өтпесін» деген ниетпен перзенттерінің бас киім-
дері мен сырт киімдеріне тана-моншақ тағып, әсем 
түйреуіш қадап беретін болған. Сондай-ақ сыртқы 
киімнің түймелерін бағалы металдан жасап, оған 
асыл тас орнату да байлық пен барлықтың көрсет-
кіші болуымен бірге жоғарыда айтылған ниеттен 
туындағаны анық.

4) Бойға тағатын зергерлік әшекейлерден сы-
рға, алқа, моншақ, тұмар тәрізді бұйымдарды ата-
уға болады. 

Бұлардың арасында ең жиі қолданылатыны 
– сырға. Алтын, күміс сияқты бағалы металдан 
жасалып, көздің жауын алар асыл тастардан көз 
қондырылып дайындалған сырғаны тақпайтын 
қыз-келіншекті кездестіре алмаймыз. Сырға түр-
лерінің ажыратылып аталуы олардың сыртқы по-
шымының неге ұқсауынан туған: ою-өрнекті, бірақ 
салпыншақсыз, жарты ай бейнелі күміс ай сырға 
сырға; ертедегі соғыс қаруына ұқсатып айбалта-
ның жүзі жарты ай түрінде жасалған айбалта сы-
рға түрі; дөңгелек пішінді – алқа сырға, шеңбердің 
ортасында бес тармақты жұлдызы бар – жұлдыз 
сырға; сопақ, жұмыр, домалақша келген собық сы-
рға және т.б. 

Ерекше нақышпен жасалған ерекше дара сы-
рғалардың түрлері де киіммен қоса тұтынғанда 
адамның ажарын ашып, әр беріп тұрады. Қазақ 
әйелдері сырғаны бала кезінен қартайған шағына 
дейін таққан, яғни жасы егде әйелдің де сырғасы 
болғанымен ол кимешектің астынан көрінбей қа-
латындықтан жиі тақпаған. 

Барлық халықтарда сырға әшекейлік зат бо-
луымен бірге махаббат символы, оның иесінің 
қоғамдағы орнының көрсеткіші, магиялық қорға-
ушы зат ретінде қолданылады. Ал қазіргі кезде 
сырға өзінің мифтік маңызынан айрылып, тек әше-
кей зат, әсемдіктің құрамдас бөлігі болып қалғаны 
белгілі. 

Танымал этнограф Х.Арғынбаев ертеректегі 
қазақтарда сырғаны, негізінен, бойжеткен қыздар 
мен жас келіншектер көп тағатынын, ал жасы кел-
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ген әйелдер үшін сырға тағу қажеттілігінің аз бола-
тынын айтады. Себебі, бұрынырақ олар әлеуметтік 
жағдайына байланысты бастарына жаулық тартып, 
кимешек киген [3, 63 б.]. Ал кимешектің құлақты 
жауып тұратынын ескерсек, таққан әшекейдің көз-
ге шалынбайтыны әрі ол кездегі салмағы ауыр сы-
рғалардың қолайсыздық тудырары анық .

Ертеде қазақ әйелдері үшбұрышты күміс құты 
тәрізді зат тағып жүргенін, оның тұмарша, бойтұ-
мар деп аталғанын, кейінірек олардың қолданы-
стан шығып, зергерлер бойтұмар үлгісіне қарап 
камзолға тағатын салпыншақ, қапсырма жасаға-
нын белгілі мәдениет қайраткері  Ө.Жәнібековтың 
еңбегінен оқимыз [7, с.70-71].

Қазақтар үшін алқа, әйкел, өңірше, моншақ 
әсемдіктің, барлық пен байлықтың белгісі болса, 
орта ғасырлардағы мойынға тағатын алқа түр-
лері тек қана әшекей бұйымы ғана емес, жоғары 
әлеуметтік жағдайдың нышаны, айқын белгісі са-
налған. 

5) Қолға тағатын зергерлік әшекей қатарына 
білезік, жүзік, сақина, балдақ сияқты бұйым атау-
лары кіреді. 

Білезіктің (білек жүзік) білекке салатын сәнді 
зат екені белгілі. Білезік түрлерінің, оларға салатын 
өрнек-әшекейдің алуандығы қазақ қыздары мен әй-
елдерінің осы әшекей түрін көп таққанын байқата-
ды. Олардың білектің сәні саналатын білезіктің ал-
тыннан, күмістен, тіпті мыстан соғылғандарын да 
салтанатты жиындарда ғана емес, күнделікті таста-
май қызыға тағатынын аңғаруға болады. Білезіктің 
құдағи-құдашаларға  ілтипат, ал ұзатылатын қызға 
етжақындарының сый-сияпаты ретінде ұсыны-
латыны мәлім. Ертедегіні айтпаған күннің өзінде 
қазір де қыздың жасауын, сәбидің бесігін әкелер-
дегі жөн-жоралғының, түрлі тоғыздың басында 
сақинамен бірге білезік жүретіні, «сондай қуаныш, 
той бізге де жұғысты болсын» деген ниетпен жи-
налғандардың оларды таласа-тармаса алатыны 
шындық. 

Сонымен бірге  босағадан енді аттаған жас 
келіннің жаңа тірлікті жатсынбай, үй шаруасы-
на, әсіресе ерекше кірпияздықты керексінетін ас 
дайындау ісіне адалдықпен әрі тез кіріссін деген 
ырыммен енесі қазақ танымында «тазалықтың 
белгісі» ретінде саналатын күмістен жасалған 
қос білезік сыйлайтын болған. Жалпақ бауырлы 
тұтас, үстіңгі беті қатарласқан қос жұмыр болып 
келетін,түрлі ою-өрнекпен ажарланған  мұндай 
білезікті сыйлауда халқымыздың ең жиі айтатын 
игі тілегі есебіндегі «Қосағыңмен қоса ағар» мақа-
лы мәндес ниеті де бар екені байқалады. 

Қазақ әйелінің әшекейінің бірі – жүзік, сақина. 
Алтын, күмістен жасалып, сырт жағына зергерлер 
түрлі асыл тас орнатқан сақиналар бұрын да, қазір 
де тек  әйелдің ажарын ашатын сәндік бұйым ғана 
емес, адамның денсаулығына оң әсер ететін, сы-

ртқы-ішкі кері әсерлерден қорғайтын, бақ-дәулет 
шақыратын құрал саналады.

Қазақ танымында тамақ әзірлейтін әйел қолына 
міндетті түрде жүзік не балдақ тағуы тиіс болған. 
Осыған байланысты «Тамақ адал болу үшін қол-
да жүзік болу керек» деген мақалдың айтылуы 
аталған әшекейлердің киелі, тазартқыш күші бар 
деген жалпышығыстық сенімге байланысты болса 
керек [8, с. 130].

Ежелден дененің ашық жерлерін – аяқ-қол, сау-
сақ, мойын, құлақ, мұрын сияқты дене мүшелерін 
қатты заттардың көмегімен қорғау қалыптасқан. 
Бұл жүзік, балдақ, сырға, білезік, моншақ, алқа-
ның пайда болуына апарып соққан. Бұл сыртқы 
зұлым күштермен күресте жәрдемдесетін маги-
ялық қорған болып есептелген .

Ұлттық мәдениетіміздің жарқын бір үлгісі, 
құрамдас бөлігі ретінде саналатын зергерлік 
өнердің халқымыздың тұрмыс-тіршілігінде, ең 
бастысы тілінде айрықша көрініс тапқаны бел-
гілі. Мұны төмендегі көркем мәтін үлгілерінен, 
мақал-мәтелдерден айқын аңғаруға болады:

«Сақинаны сәндікке салмайды, тазалыққа та-
разы» мақалы да, «жүзікке қас қондырғандай», 
«тіл-көзім тасқа»,«көзім өтпесін» деген тілімізде 
қалыптасып, сақталған тұрақты сөз тіркестері де 
халық ұғымында алтын мен күмістен жасалатын 
зергерлік бұйымдардың адамның өмірі мен ден-
саулығына оң әсерлі қасиеті бар екенін дәлелдей 
түседі [9, 16-17б.]

Қазақ халқының салт-дәстүрінде киелі са-
налатын күмістен жасалған жүзік, білезіктерді 
ата-бабаларымыз көшіп-қонғанда, ұзақ жолға са-
парлағанда бұзылмасын  деген ниетпен өздерімен 
бірге алып шыққан су құйылған ыдысқа салып 
жүрген. Сонымен бірге сәбиді қырқынан шығар-
да шомылдыратын су мен неке қиярда ішкізілетін 
суға да күміс тиындардың салынуы – ата-бабала-
рымыздың  күмісті ерекше қастерлеуінің көрінісі. 

Қазақ зергерлерінің күмісті таңдауының бір се-
бебі, ол қараймайды, соққанда ірімейді және оны 
жіңішкерту оңай. Ұлттық зергерлік өнерге қатысты 
қолданылатын жоғарыдағы тіркестің мағынасы-
на арқау болған «күміс тартқыш – күмісті жіңіш-
кертіп созатын қалып, сым», білдіретін мағынасы 
– тегіс, жіңішке, мінсіз [2, 42 б.]

Әйел әсемдігінің құрамдас бөлігі саналатын 
зергерлік бұйымдар талғамсыз таңдалып, шектен 
тыс көрсеқызарлықпен тағылса, қанша әсем, қан-
ша шебер жасалған қымбат дүние болса да, оның 
иесіне жараспайтын, үйлесімсіз болса, айналасын-
дағыларға кері әсер тудыратын жағымсыз коннота-
цияда жұмсалатынын төмендегі мәтіндерден көру-
ге болады:

Қазақ әйелдерінің шашына, бойына, қолына, 
сырт киімдеріне тағылған зергерлік бұйымдар 
өздерінің әсем ою-өрнектері мен таңғажайып үл-
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гілерімен талайды тамсандырып қана қоймай, 
әйел сұлулығымен қоса оның таным-талғамынан, 
халықтың салт-дәстүрінен, дүниеге көзқарасынан 
хабар бере отырып, рухани мәдениетіміздің қалып-
тасып, дамуына ықпал етеді әрі оның жаратылысы 
нәзік әйелдер үшін қорғану қызметін атқаратын-
дықтан, сакральды мәні бар екені де анық.

Ежелгі адамның сұлулыққа деген құштарлығы, 
ой-қиялының шексіздігі, олардың әсемділігі оба-
лардан табылған әртүрлі киім үлгілері айғақтайды. 

Мәселен, киім әшекейлеріндегі өрнектер аң 
және геометриялық пішінді стилде жасалған. Бұл 
өнердің сюжеттік негізі әуел баста адамдар аңдар-
дан жаратылған деген тотемдік мифтерде сипат-
талып, олар табиғаттың ажырамас бөлшегі болып 
табылған. Жануарлар дүниесінің бейнелері біртін-
деп өрнек әлеміне сіңіп белгілі бір стильде қолөнер 
туындыларында көрініс тапты. «Аң стилі» қолөнер 
бұйымдарындағы ою - өрнек әшекейлерімен өза-
ра байланыста дами бастады. Сол кезеңде зоора-
стризм дiнiне табынған ежелгi тайпалар өздерiнiң 
қорғаушысы ретiнде құстың тырнақтарын, аңдар-
дың тiстерiн, қойдың сүйектерiнен тұмарлар жа-
сап, бұл заттардың «тылсым күшi» бар деп тағып 
жүретiн болған. Құрбандыққа шалынған малдың 
сүйегiн лақтырып тастамай оны өртеп отырған, 
бұл рәсiм әлi күнге дейiн дәстүрде сақталған. Аса 
қорқынышты өмірде жоқ қанатты жолбарыстың, 
жартылай адамның, аңның, екі басты алып құстың 
бейнесі ежелгі адамдардың мифтік дүниетаным-
дық қиял ойынан туындаған бейнелер. 

Қымбат әшекей бұйымдарды сырға мен жүзік, 
сақина мен білезік, алқа мен шолпыларды қалай 
тағудың өзіндік қатаң қағидасы болған. Зергер-
лер негізінен қоғамның барлық әлеуметтік топта-
рының сұранысына ие болған әйелдердің әшекей 
бұйымдарын жасауда, эстетикалық жағын ғана 
емес сондай ақ, діни идеологиялық, әдет- ғұрып-
тық, салт дәстүрлік маңыздылық  жағын қатаң 

ескерген. Негізгі материал ретінде тіл - көзден, 
пәле- жаладан сақтайтын тылсым күш, қасиеті бар 
деп танылған алтын, көбінесе күмісті пайдаланған. 
Негізгі материал ретінде алтын, тіл – көзден, 
пәле-жаладан сақтайтын тылсым күші, қасиеті бар 
деп танылған,  күмісті денеге саулық, іске сәттілік 
алып келетін қасиеті бар деп есептелген. Зергер-
лік бұйымдардың көздеріне шеберлер ақық (агат), 
теңбіл тас(сланец), феруза (көк тас), смаржан (ко-
ралл), лағыл (рубин), гауһар (бриллиант), сапфир, 
меруерт (жемчуг), жақұт (яхонт), жарқырауық тас 
(самоцвет), янтарь тастарды пайдаланған. 

Бұл асыл тастарда адам организміне әсер ететін 
қасиетке ие. Заттың бетіне металмен жиектеліп 
орнатылатын тасты «көз» деп атаған. Ол киелі көз 
ретінде түсініліп, қорғау қасиетіне ие болған. 

Ерте кезден зергерлiк бұйымдардың көпшiлi-
гi екi түрлi мәндiк дұғалық қасиетке ие болға-
ны мәлім. Кейiннен зергерлік бұйымдар өзiнiң 
дұғалық қасиетiнен айрылып, олардың көпшiлiгi 
адамдардың көркем - эстетикалық қажеттiлiк-
терiн ғана өтеген. Киім бұйымдарының көркемдiк 
түзiлiмі, оның дүниетанымдық мағынасы Жара-
тылыс құрылымының шағын макетi ретiнде және 
тұспалды материалдық қасиетiнде әруақыт ұшта-
сып, өзiнiң әсемдiк, көркемдiк сипатын қазiрде 
жоғалтқан жоқ. 

Қазақ ұлттық киімдерінің әшекейлері мынадай 
бірнеше қызмет атқарады:

1. Киiмнiң өзіндік заттық көркемдігі.
2. Киiмнiң жасалу технологиясына байланысты 

қолданылуы.
3. Киiмнiң типiн анықтауда.
4. Киімнің әлеуметтік белгісін көрсетуі.
5. Түрлі қосалқы мағынадағы қасиеттерді, си-

паттарды белгілейтін ауыспалы, рәміздік мағы-
насы. Бұл ауыспалы мағыналарында халықтың 
дәстүрлі дүниетанымы көрініс тапты деуге негіз 
бар.
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ВОПЛОЩЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ В БАЛЕТНОМ СПЕКТАКЛЕ 

Түйін:  Мақалада шығыстың ұлы ойшылдарының іске асырылған балеттік қойлым шығармалары қаралады.  Ба-
леттердің өткізілген қысқа талдауы «Бақшасарай су бұрқасы», «Ферхад және Шырын», «Баядерка».  

Резюме:  В статье рассматриваются произведения великих мыслителей Востока, воплощенные в балетных спек-
таклях. Проведен краткий анализ балетов  «Бахчисарайский фонтан», «Ферхад и Ширин», «Баядерка».  

Summary: In article are considered  great thinkers of the East embodied in ballet performances. The short analysis of 
ballets "Bakhchsarai Fountain", "Ferkhad and Shirin", "Bayaderka" is carried out.

Воплощение восточной поэзии в балетном 
спектакле - была и остается одной их центральных 
проблем в познании двух прекрасных искусств – 
поэзии и балета. Анализируя творчество ведущих 
балетмейстеров разных времен, размышляя о судь-
бе современного балетного искусства, можно ска-
зать, что каждый из постановщиков хореографов, 
обращаясь к восточной поэзии привносил в свой 
балет восточную философию, свою психологию. 
Это были героические легенды, балеты трагедии, 
романтические поэмы, социально-романтические 
повести, лирические драмы, комедийные балеты, 
балеты-сказки. 

Произведения великих мыслителей Востока: 
«Рудаки, Фирдоуси, Хайям, Джаллалдин Руми, Са-
ади, Амир Хосров, Хафис, Джами, Низами, Наси-
ми, Физули, Навои, Кашгари, несмотря на разную 
этническую принадлежность, … создавали свои 
произведения в русле общемусульманской культу-
ры, обогащая одновременно свою национальную 
и мировую литературу шедеврами лирико-эпиче-
ской, философско-этической и волшебно-фанта-
стической поэзии» [1, c. 5].   

Благодаря, русским, западноевропейским ба-
летмейстерам и композиторам восточная поэзи-
я-музыка-танец были воплощены во многих бале-
тах и операх.    К восточной поэзии обращались 
многие литераторы, поэты мира, которые пере-
водили великое наследие на свои родные языки. 
Среди них и великий русский поэт Александр Сер-
геевич Пушкин. Одним из наиболее популярных 
произведений на восточную тематику является его 
поэма «Бахчисарайский фонтан», на основе кото-
рого был поставлен одноименный балет.

«Литературной основой балета послужила од-
ноименная поэма А.С. Пушкина, которую сам А. 
Пушкин написал на основе древней легенды о Бах-
чисарайском фонтане, иначе называемом Фонта-
ном слез или Сиф-Сибим — на территории ханско-
го дворца в Бахчисарае. Этот фонтан, построенный 
в 1764 году мастером Омером по заказу хана Гирея 

в память о его погибшей возлюбленной наложни-
це или жене по имени Диляра Бикеч — то ли гре-
чанке, то ли польке, — и поэтическая легенда его 
создания неоднократно служили вдохновением для 
поэтов и художников» [2]. 

Известно, Александр Сергеевич Пушкин, изме-
нив имена и события, сочиняет свою версию леген-
ды.  Великий русский поэт работает над своим про-
изведением на протяжении трех лет (1821-1824). В 
1825 году русский драматург и театральный дея-
тель Александр Александрович Шаховской, на ос-
нове пушкинского сюжета, пишет эксперименталь-
ное произведение «Керим-Гирей, крымский хан». 
Премьера спектакля состоялась 28 сентября 1825 
году на сцене Петербургского театра [3, сс. 1-50]. 
Спустя два года, в 1827 году, к этой трилогии, об-
ращается артист балета, балетмейстер, педагог   
Адам Павлович Глушковский, который ставит ди-
вертисмент «Праздник гарема» в 3-й части пьесы. 

К поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан» 
обращается и драматург, искусствовед, театраль-
ный критик Николай Дмитриевич Волков (1934). 
Автор разрабатывает свой сценарий, в котором 
появляются новые персонажи как Вацлав – жених 
Марии, военачальник Нурали. Николай Дмитрие-
вич Волков, оформив либретто в балетную пьесу, 
привлекает композитора Бориса Асафьева. Балет-
мейстер хореодрамы «Бахчисарайский фонтан» 
Ростислав Владимирович Захаров говорил: «Мы 
стремимся строить хореографический спектакль, 
как драматическое действие, где каждый танец 
несет в себе смысл и дальнейшее развитие дей-
ствия» [4]. Противопоставляя эстетику западного 
и восточного танца, Р.В. Захаров попытался под-
черкнуть разность и непохожесть двух миров… 
Нежная лиричность одного мира, резко контрасти-
ровала с сильными глубокими воинственными чув-
ствами другого. Премьера балета «Бахчисарайский 
фонтан» состоялась 28 сентября 1934 г. в Ленин-
градском академическом театре оперы и балета им. 
С.М. Кирова (прошлый и нынешний Мариинский 
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театр), главные партии в день премьеры исполня-
ли: Мария — Галина Уланова, Зарема — Ольга 
Иордан, Вацлав — Константин Сергеев, Гирей — 
Михаил Дудко.

Позднее, в 1953 году был снят лирический ба-
лет-поэма «Бахчисарайский фонтан», в котором 
главные партии танцевали Г.Уланова (Мария), М.
Плисецкая (Зарема), П.Гусев (Гирей), Ю.Жданов(-
Вацлав). 

На протяжении многих лет балет не сходит с 
театральных подмостков мира. Став определенной 
вехой в развитии балетного искусства он продол-
жает жить и в настоящее время. Так например, в 
Казахском академическом театре оперы и балета 
им. Абая (г. Алматы) он идет в 3-х действиях, а в 
Государственном театре оперы и балета «Астана 
Опера» в 2-х действиях. Подробно не останавли-
ваясь на анализе этих спектаклей, отметим, что 
балет, впервые был поставлен балетмейстером 
Киевского театра оперы и балета Г.А. Березовой, 
эвакуированной со многими деятелями искусств в 
Казахстан во время войны 1941 - 1945годов. В этот 
период из Москвы в Алма-Ату были эвакуирова-
ны выдающиеся деятели искусства Г.С. Уланова, 
Ю.А. Завадский, Н.И. Сац, В.П. Марецкая и дру-
гие.  «Галина Сергеевна Уланова исполнила свой 
первый танец на сцене Казахского театра оперы и 
балета роль Марии в «Бахчисарайском фонтане», 
в театральном сезоне 1942— 1943 гг. исполнила 
партии Одетты-Одилии («Лебединое озеро» П. И. 
Чайковского), Марию (в «Бахчисарайском фонта-
не» Б. Асафьева), Жизель (в балете Адана под этим 
названием) с особым мастерством. Деятельность 
Г. Улановой, ее собственные занятия и репетиции, 
длившиеся много часов подряд, требовательность 
к партнерам и всему коллективу ансамбля были 
для всех артистов балета великолепной школой, 
уроками беспредельной творческой взыскательно-
сти» [5]. 

Спустя 58 лет, Д.В. Сушков, автор данной ста-
тьи, вышел в балете «Бахчисарайский фонтан», 
исполнив партию Гирея. На протяжении 16 лет 
(с 2000-2016), исполняя партию Гирея, он вновь 
и вновь возвращается к своим воспоминаниям: 
«Всего за три дня, пришлось выучить сложнейший 
образ Гирея. Благодаря работе педагога-репети-
тора, заслуженного артиста РК Мурата Тукеева, 
Гирей-Сушков – убедительно выглядел как вос-
точный повелитель, горделивый Хан. В то же вре-
мя - полон любви и страсти к Марии, а в сценах 
отвергнутый Марией - мрачный, одинокий, полон 
грусти».

Забегая вперед, хотелось бы вспомнить еще 
одну работу, связанную с восточной поэзией. Это 
были прекрасные незабываемые репетиции с вы-
дающемся хореографом Ю.Н. Григоровичем над 
балетом «Легенда о любви».

«Мировая премьера балета Арифа Меликова 

«Легенда о любви» по пьесе Назыма Хикмета со-
стоялась в России, в Ленинграде, на сцене Театра 
оперы и балета имени С.Кирова  (ныне Мариинско-
го театра), 23 марта 1961 года. Спектакль, постав-
ленный молодым хореографом Юрием Григорови-
чем в декорациях Симона Вирсаладзе, сразу стал 
художественной сенсацией и привел к поворотным 
событиям в дальнейшем развитии русского балета 
ХХ века. Симфонические формы развития танца, 
конфликтная драматургия, острый психологизм ге-
роев, современный музыкальный язык были сплав-
лены в единое сценическое действо. Спектакль 
прозвучал манифестом новой балетной эстетики 
современных героев» [6]. 

Говоря об истории создании либретто, необ-
ходимо отметить, что турецкий поэт, драматург 
Назым Хикмет, основываясь на поэму классика 
персидской поэзии Низами Гянджеви «Хосров и 
Ширин», создал свою драму «Ферхад и Ширин». 

Вернемся к страницам поэзии древнего Восто-
ка. «Ильяс ибн Юсуф Низами Гянджеви  (астро-
лог, математик, историк, теолог, филолог, фило-
соф – 1141-1203 род. в Гяндже) оставил большое 
наследие в разных жанрах: газели, касыды, рубаи 
и другие стихотворения. Вершиной его творчества 
явились эпические произведения, объединенные в 
«Пятерицу» («Хамса»), которые принесли поэту 
мировую славу. Эти широкие полотна, отразив-
шие не только важнейшие события исторического 
прошлого, но и действительность, современную 
поэту» [1, с. 25]. Его поэма «Хосров и Ширин» - 
второе произведение, вошедшее в «Пятерицу». 
Это - «романтическое эпическое произведение ча-
стично взято из сасанидской хроники. Оба героя – 
исторические лица. Цикл преданий о Хосрове до-
несли до нас поэты IX-X вв., в том числе Фирдоуси 
в «Шахнаме». Подлинное новаторство и смелость 
Низами-художника заключается в том, что он отво-
дит в поэме главную роль не шаху Хосрову, а Ши-
рин – племяннице правительницы Азербайджана 
Михин-Бану. Поэт наделил Ширин умом, красо-
той, силой воли, Она безгранично любит Хосрова.  
Из-за своего пылкого, всепоглощающего чувства 
Ширин переносит лишения и невзгоды. Хосров 
любит Ширин, но его любовь эгоистична, в ней 
нет самозабвения и способности на жертву. Лишь 
в финале поэмы под воздействием самоотвержен-
ной любви Ширин меняется и характер Хосрова. 
Хосрову противопоставляется один из наиболее 
примечательных образов произведения – Фархад, 
искусный мастер-каменотес. Пламенная любовь 
Фархада к Ширин вдохновляет его труд и твор-
чество. Финал соперничества Фархада и Хосрова 
трагичен. Фархад гибнет [1, с. 25]. Таков сюжет 
поэмы Низами.  

К сюжету о «Фархаде и Ширин» обращались 
прославленные поэты Ариф Ардабали, Эмир Хо-
сров, Кутб.   В мировом классическом наследии, 
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особое место занимает «Хамса» Алишера Навои, 
«написанная на сюжет произведения Низами» [1, 
с. 36]. Его поэма «Фархад и Ширин», относится к 
третьей части «Хамсы».  Алишер Навои «… прене-
брегая традицией подражательства, переосмыслил 
основной сюжет и создал новый вариант поэмы… 
Фархад у Навои - царского происхождения, но он 
в совершенстве владел ремеслом каменолома и 
каменотеса. В поэму включены сказочные элемен-
ты. … В его версии прославляется человеколюбие, 
справедливость, идеальная любовь.    … Козни 
шаха Ирана Хосрова, претендующего на руку Ши-
рин, приводят Фархада и его возлюбленную к са-
моубийству».

История двух влюбленных – Фархада и Ширин, 
на протяжении многих веков остается для талантов 
темой авторской интерпретации.  Продлевая жизнь 
древнему сказанию, в 1958 году азербайджанский 
композитор Ариф Меликов сочинил музыку к ба-
лету «Легенда о любви». 

Балет в трех действиях, в котором «Царица 
Мехмене Бану заплатила своей красотой за здоро-
вье сестры Ширин. Заплатила буквально: сестра 
умирала от неведомой хвори, а странствующий 
колдун пообещал вылечить девушку – но волшеб-
ство обезобразит царицу. Мехмене Бану согласи-
лась – и навсегда повязала черный платок, оставив 
лишь глаза; Ширин выздоровела» [7]. Две сестры 
влюбляются в красивого молодого Ферхада. Юный 
красавец влюбляется в Ширин.     

«Балет Григоровича – страстный, философ-
ский, многоплановый. Все коллизии, все пережи-
вания героев выражены только танцем, пантомима 
в балете отсутствует … Хореография Григоровича 
основана на классическом танце, но к ней больше 
подходит определение «неоклассика». Григорович 
развивал возможности классического танца, про-
должая начинания русских хореографов начала ХХ 
века» [7]. 

В июле 2013 года для постановки балета «Спя-
щая красавица», был приглашен Ю.Григорович.  
Отвечая на вопросы журналистки Зайтуны Джан-
досовой, Юрий Николаевич Григорович вспомнил 
о работе над «Легендой о любви» в ГАТОБе, пре-
мьера которой состоялась в марте 2007. «Я не могу 
сказать, что работа в Алматы сразу пошла так, как 
мне хотелось бы. И это понятно, поскольку «Ле-
генда» - очень сложный, своеобразный спектакль, 
мне хотелось передать в нем загадочность и очаро-
вание восточной музыки, богатство орнаменталь-
ных вариаций, неповторимость жестов, характер-
ных для персидских средневековых миниатюр. … 
усвоение его оригинальной стилистики не сразу 
удавалось исполнителям. Но постепенно, день за 
днем, репетиция за репетицией шло проникнове-
ние в суть его творения, и по мере приближения к 
премьере мы уже прекрасно понимали друг друга. 
… партию Ферхада танцевал солист Большого те-

атра Александр Волочков, а образ Ширин создала 
талантливая казахстанская танцовщица Куралай 
Саркытбаева. Мне было бы интересно узнать, как 
сложилась дальнейшая судьба артистов, исполняв-
ших в этом балете как главные партии, так и второ-
степенные. Например, Дмитрия Сушкова, который 
в роли визиря продемонстрировал высочайший 
уровень исполнительского мастерства …» [8].

От спектакля к спектаклю исполняя и отшли-
фовывая образы Гирея и Визиря, Д.В. Сушков, 
заслуженный деятель Республики Казахстан под-
черкивает: «Гирей и Визирь – это партии шли из 
нутри! Я их сразу почувствовал! Захаров и Григо-
рович создали мировые шедевры, которые очень 
сильно выигрышно смотрятся в исполнении имен-
но нашего театра, так как здесь происходит сплав 
Запада и Востока. Ну, а Восток, у нас в крови»!

Таким образом, балетмейстеры Р.Захаров и 
Ю.Григорович, обращаясь к восточной поэзии, 
сумели создать яркие хореографические образы в 
балетах «Бахчисарайский фонтан» и «Легенда о 
любви», которые до сих пор составляют основу ре-
пертуара многих театров мира. 

Длинная жизнь у еще одного балета – балета 
«Баядерка», литературным источником которого 
является индийская драма «Шакунталаи баллада 
немецкого классика Гёте «Бог и баядерка». 

В основе сюжета — романтичная восточная 
легенда о несчастной любви баядерки и храброго 
воина Солора. Известно, «Баядерка» Мариуса Пе-
типа во многом перекликается с балетом «Сакун-
тала», поставленном его братом Люсьеном Петипа 
для балета Парижской Оперы 1858 году (музыка  
Рейера, сценарий Теофиля Готье по одноимённой 
драме индийского поэта IV века Калидасы)» [9]. 

Несмотря на то, что это было лишь «небольшое 
подражание индийским танцам, балет был совер-
шенно европейским — и по стилистике, и по сюже-
ту, и по музыкальному и пластическому решению 
образов. … М. Петипа ввел в балет специфические 
танцы: «Индусский танец», «Танец со змеёй», та-
нец «Тени». На самом деле спектакль трудно было 
назвать по-настоящему индийским» [9]. 

С течением времени «Баядерка» подверглась 
многочисленным переделкам. Каждый хореограф, 
за основу брал либретто и музыкально-пластиче-
ское решение Петипа, но вкладывал свое видение, 
ставил свои определенные задачи, порой сокращал 
количество действий.  Новую версию «Баядерки» 
поставил Горский, который сократил от 7 до 4-х 
картин, а также изменил «хореографию первых 
картин», но «не пожелал отказаться от шедевра Пе-
типа – большого па «теней» [9]. Премьера состоя-
лась 23 января (4 февраля) 1877 года в петербург-
ском Большом Каменном театре.

«В 1923 году В.Тихомировым был восстанов-
лен акт «теней». В 1941 году Владимир Понома-
рев и Вахтанг Чабукиани обогатили хореографию. 
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Для себя и Натальи Дудинской (Никии) Чабукиани 
сочинил дуэт-встречу героев в первом действии, 
большое свадебное па Солора и Гамзатти, включая 
мужскую вариацию, во втором, использовав при 
этом музыку последнего, утраченного действия. 
Балет завершался самоубийством героя. Но эта 
сцена впоследствии была заменена другой: Солор 
просто остается среди теней... В 1948 году Нико-
лай Зубковский поставил для себя знаменитую 
виртуознейшую вариацию Золотого божка, а Кон-
стантин Сергеев — дуэт Никии и раба во дворце 
раджи, когда баядерка приходит благословить его 
дочь» [10]. А в 1991 году полную версию Мариуса 
Петипа восстанавливает Ю.Григорович. Сохраняя 
мизансцены, в то же время сочиняет «новые танцы 
для факиров, негритят, кордебалета, обогатил тан-
цами партии Гамзатти и Солора, у которых теперь 
появились новые вариации как в дворцовой сцене, 
так и в свадебном гран па. Ему же принадлежит но-
вый финал балета: изгнанный из царства теней Со-
лор погибает под руинами храма. Предательство, 
по мысли балетмейстера, не оставляет надежды на 
духовное перерождение» [10].

В 2015 к балету «Баядерка» обращается Казах-
станский Государственный театр оперы и балета 
«Астана Опера». Балет был поставлен художе-
ственным руководителем балета, народной артист-
кой России Алтынай Абдуахимовной Асылмура-
товой. Унаследовав тайны балетных традиций, 
обладая художественной силой, А.А. Асылмура-
това предложила зрителям «посмотреть классиче-
скую версию М. Петипа, в которой, однако будут 
использованы фрагменты постановок Вахтанга 
Чабукиани (заключительная картина «Тени») и 
Николая Зубковского (танец Золотого божка)» 
[11]. Говоря о постановке, Алтынай Асылмурато-
ва отметила: «для балерины этот балет интересен 
своей структурой – балет внутри балета: первый 
эмоциональный, второй – чистейшая классика». 
Ну, а зритель: «От восторженного созерцания кра-
соты танца … перенесутся на декоративную, почти 
ювелирную работу итальянских художников Эцио 
Фриджерио и Франки Скуарчапино. Художники 
обещают, что данной сценографии не будет анало-
гов в мире. Экзотика будет видна во всем и, разу-
меется, в постановке найдется место тиграм и сло-
нам» [11]. На пресс-конференции, рассказывая о 
процессе подготовки балета, о его составе, репети-
циях каждого персонажа, мизансцен, художествен-
ный руководитель так же отметила, что «особая 
роль в балете у дирижера, который должен хорошо 
разбираться не только в нотах, но и в хореографии. 
Арман Уразгалиев весь подготовительный период 
находился в балетном зале, наблюдал за репетици-
ями. В самые пронзительные моменты действия в 
оркестре звучат соло скрипки (Багдат Абильханов), 
виолончели (Даулет Шакиров), флейты (Алексей 
Косырев), арфы (Любовь Ткаченко). 

Безусловно, «Баядерку» танцует не один состав 
солистов. … 25 декабря партию Никии представит 
Айгерим Бекетаева, Солора - Еркин Рахматулла-
ев, Гамзатти - Анель Рустемова. 26 декабря роль 
Никии исполнит Мадина Басбаева, Солор - Таир 
Гатауов, Гамзатти - Гаухар Усина. Отметим, что 
партию Солора артисты готовили с заслуженным 
артистом России Константином Заклинским. Зна-
менитую сцену «Тени» исполняют 32 артистки ба-
лета, подготовили они ее с педагогом-репетитором 
Е.А. Шерстневой» [11].  

В заключении, хотелось бы сказать словами 
журналистки Анны Негиной: «У балета «Баядер-
ка», в отличие от его главной героини, счастливая 
судьба: созданный 138 лет назад в классических 
традициях того времени – с блестящими дивер-
тисментами, многочисленными танцами, обяза-
тельным включением «белого» акта, он не только 
не забылся, но продолжает жить и радовать нас 
своим великолепием» [11].  

Хотелось бы, напомнить - первые балетмейсте-
ры, реформаторы балетов И.Вальберх, А.Глушков-
ский, А.Горский, М. Фокин, Ф. Лопухов, В.Вайно-
нен, К.Голейзовский сумели создать танцевальные 
композиции, хореографические миниатюры, бале-
ты, обогащенные народными танцами. Еще в 1909 
году, во время «Русских сезонов» дягилевской 
антрепризы, во Франции, «особое место заняли 
«Половецкие пляски» Бородина. Танцевальный 
финал II акта «Князя Игоря» заслонил собой опер-
ную часть спектакля и был воспринят как само-
стоятельное произведение. Французская критика 
объявила «Половецкие пляски» «лучшим в мире 
балетом» (Э.Лало) …» [2]. «Половецкие пляски» 
Бородина, в постановке Фокина имел огромный 
успех. В духе «романтизированного» «арабского 
Востока», Михаилом Фокиным был поставлен ба-
лет «Шехерезада» на музыку Римского-Корсакова. 

Создатель и бессменный руководитель Государ-
ственного академического ордена  Дружбы наро-
дов  ансамбля народного танца Игорь Александро-
вич Моисеев, «увлекаясь восточными духовными 
практиками» вместе со своим отцом Александром 
Михайловичем «знали, что на Западе пытаются 
постичь истину путем логического анализа фактов. 
На востоке же считают, что ничто так не прибли-
жается к истине как легенда» [12, с. 215].

Выдающийся хореограф Морис Бежар, рас-
сказывая о своем уникальном сценическом опыте, 
создает выразительные, экспрессивные балеты, 
«свободный танец, которым пользовался и … за-
хватывал многим: властным ритмом, острым рит-
мом, императивностью жестов и поз, а главное 
- волей к воплощению, в некоторых случаях поис-
тине сверхчеловеческой. Он нарушал все табу, это 
был свободный танец, основанный на комбинации 
йоги, архаичной африканской пластики и совре-
менного данс-модерн…» [13, с. 235].
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Е.Д. Коптелова, автор книги «Игорь Моисеев – 
академик и философ танца», исследуя творчество 
Моисеева, отмечает: «И.А. Моисеев был глубоко 
убежден в том, что народные танцы должны стать 
«содержанием» балетных спектаклей, которые 
покажут современность, историю, быт, народный 
эпос наших национальных республик» [12, c.205]. 
Мы  согласны с мнением Коптеловой о том, что «ги-
гантский фольклорный пласт давал» и продолжает 
давать «балету множество новых тем и сюжетов, 
обогащая сферу характерного танца» [12, c.205].  И 
в этом «фольклорном пласте» особое место име-
ет восточная поэзия, сотканная из изумительных, 
загадочных, легенд, дастанов, лирических рубаи, 
которые заставляют хореографов разных эпох 
ставить бессмертные балетные спектакли, среди 
которых: «Лейли и Меджнун» С. Баласаняна, ба-
летмейстер К.Я. Голейзовский (1947, Таджикский 
театр оперы и балета); «Лейли и Меджнун» Кара 
Караева, написанный по мотивам Низами Гяндже-
ви «Лейли и Меджнун». Сценарист и балетмейстер 
Н. М. Назирова (25 мая 1969,  Бакинский Театр опе-
ры и балета им. Ахундова).  «Семь красавец» Кара 
Караева, балетмейстер П.Гусев (1952, Бакинский 
Театр оперы и балета им. Ахундова), либретто на-
писано Исмаилом Идаятзаде, Юрий Слонимским, 
Сабит Рахман по сюжету четвертой части «Хамсы» 

Низами Гянджеви  поэма «Семь красавиц». Балет 
на «темы классической узбекской поэмы Алишера 
Навои «Пятерица», по новелле, посвященной нео-
быкновенным приключениям и необычной любви 
Сухайля и Мехри» [14, с. 44 Авдеева]. Балет «Су-
хайля и Мехри» М.Левиева, постановка З.Акило-
вой, И. Акилова (1968, Ташкентский театр оперы и 
балета им. А. Навои). 

Трагическая любовь храброго казахского воина 
Толегена и юной красавицы Жибек, созданная по 
мотивам народной лирико-эпической поэмы, пока-
зан в опере «Кыз-Жибек» либретто Габита Мусре-
пова, музыка Евгения Брусиловского, основанная 
на народных кюях и песнях. Лейтмотив «Гак-ку» 
- песня акына Ыбрая.     Развивая традиции бале-
та, создатель, бессменный руководитель Государ-
ственного Академического театра танца, народный 
артист Республики Казахстан Булат Газизович 
Аюханов, на основе поэмы создал 5 версий балета 
«Кыз-Жибек». Музыка сочинена на тех же казах-
ских мелодиях, которые интерпретировала Аида 
Исакова, композитор России, профессор Государ-
ственного музыкально-педагогического института 
им. Ипполита-Иванова в Москве. Мастер балет-
ных миниатюр, Б.Г. Аюханов обращался и к поэме 
«Фархад и Ширин». Но эта уже следующая статья.
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БИРЖАН САЛ И ЕГО ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

 Резюме. В данной статье рассмотрены проблемы посвященные казахским акынам  импровизаторам - салам, 
древним традициям и обрядам казахского народа. На примере кинофильма «Биржан сал» проанализированы харак-
терные особенности менталитета казахского народа,  их национальные черты характера и  их проявления отра-
женные в  духовной культуре, а так же их использование в процессе длительного формирования истории и культуры 
казахского народа. 

Ключевые слова: народ, кинофильм, сал, акын, песни, импровизация, домбра.
Түйін: Бұл мақалада қазақтын ақындары, сал, серілері, қазақ халқының кунделікті салт - дәстүрлері олардың 

қазіргі замандағы өзгерістері және олардың қаншалықты қажетті екендігі туралы жазылған. Қазақ халқының мі-
нез қулықтары мәдениеті, неше ғасырдан бері өзгерген, жиналған рухани байлығы «Біржан сал» фильмі арқылы 
көрсетілген. 

Кілт сөздер: домбра, қазақ халықы, ақын, киноөнері, салт - дәстүр, рухани. 
Summary. This article descrides the issues devoted to the Kazakh akyns improvisers – sals,  ancient traditions and 

ceremonies of  Kazakh people, how they survived, and is there any sense of change in modern society. On the example of m 
"Birzhan sal" filmthe characteristics of the Kazakh peoples mentality, of their national traits and  their manifestations reflected, 
in  the spiritual culture are analyzed, as well as their use in the process of   forming a long history and culture of the Kazakh 
people. 

Key words: people, movie, songs, improvisation, traditions.

Фильм «Биржан сал» считается первым дебю-
том режиссерской работы актера театра и кино 
Досхана Жолжаксынова. И надо заметить, что он 
удался. В этой работе актер наибольшее внимание 
удедяет не актерскому мастерству, а режиссуре.  
Она ярко выражена и показана в некоторых имею-
щихся режиссерских «фишках» и находках. Режис-
сер во всем многообразии и красоте показал  всю 
мощь и красоту, культуры казахского народа того 
времени. В сюжете картины нет ничего особенно 
завораживающего и интересного, но зато красота и 
величие природы, работа художника, его ассистен-
тов по костюмам, реквизиту, актерская игра, слова 
и музыка народного поэта Биржана и многие дру-
гие достоинства картины дают зрителю незабывае-
мую экскурсию в мир прошлого и прекрасного, чем 
обладает духовная культура казахского народа того 
времени.  Автор сценария фильма Таласбек Асем-
кулов пишет о Биржане: - «Последний трубадур ка-
захской степи». Биржан пел так, что было слышно 
по всей казахской степи и земля дрожала от его мо-
гущественного голоса.

Основным качеством салов было то, что они об-
ладали акынским даром. Биржан сал Кожагулулы, 
Ешнияз сал Жонелдикулы, Аздембай сал, Шашу-
бай Кошкарбайулы и многие другие – все они были 
замечательными акынами импровизаторами. Наря-
ду с этим они были великолепными певцами с силь-
ным и мелодичным голосом «Голос Биржана был 
слышен в аулах на расстоянии десяти - пятнадцати 
верст и гремел по степи. Такого сильного, могучего 
голоса нам не приходилось слышать: когда он пел 
тихим голосом, казалось, что все находившейся под 
небом и на поверхности земли начинало дрожать - 
шевелились земля и горы, озеро начинало волно-
ваться», «Голос его был таким сильным, что дрожа-
ли стекла в окнах, гул висящего подноса, медного 

кувшина и таза, стоявших у очага, сопровождал его 
пение», «Когда слышалось пение Биржана, те, кто 
занимался доением, забывали о своем деле, и мо-
локо в вымени перегорало». Таковы отзывы людей, 
которым посчастливилось слышать голос Биржана. 
[175,180,191,192,220].  

Кроме того, салы были прекрасными актерами 
и затейниками. Профессор Е. Исмаилов, отмечая, 
что в творчестве салов соединились поэтическое 
импровизаторство, музыкальное и драматическое 
искусство, справедливо указывал, что одновремен-
но с этим они были музыкантами - домбристами, 
фокусниками, жонглерами и замечательными ис-
полнителями пантомим [Исмаилов,1956]. Люди, 
наблюдавшие представления Биржан  сала, рас-
сказывают, что он не просто пел песни, а широко 
прибегал к мимике, жестам, артистическим при-
емам, чтобы усилить впечатление от исполнения 
или развеселить слушателей: «…Когда он пел пес-
ню, шея его вздувалась, кожа на голове, лицо, рот 
- все приходило в движение, тюбетейка на голове 
начинала ерзать из стороны в сторону, казалось ,что 
она пляшет»; «Сал начинал песню с низких нот и, 
возвышая голос, сам поднимался вслед за мелоди-
ей, передвигался кругом и с окончанием песни воз-
вращался на свое место» [175,180,221].  С. Муканов 
приводит в одной из своих работ следующий любо-
пытный эпизод из жизни великого сала. Однажды 
Биржан сал, направляясь куда-то по делам, подъе-
хал к дому бедняка – жатака и попросил напиться. 
Девушка, находившаяся в доме, предложила ему 
кара - коже. Биржан, не привыкши к этому напит-
ку бедняков, протянул чашу с коже обратно. Тогда 
девушка, не принимая чашу из рук сала, сказала: 
Жақсының жейтін асы жал мен жая,

Шығады нақ қырсықтан осындай сал.
Дәмнен үлкен дүниеде ешнәрсе жоқ,
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Көжеге кекіреймей ерініңді мал!
Пища достойных жал и жая, 
Несносным упрямцем такой сал бывает.
В мире нет ничего великого, чем еда,
Не возносись и губы в коже окуни!
 Тогда Биржан, смутившись, ответил:
Жетеді тоқсан жасқа ердін ері?
Атандық ақындықпен Біржан сері.
Қарындас? Айтқан сөзің өтіп кетті,
Көжеңді басыпө басып әпкел бері!
До девяносто лет мужчина из мужчин доживает,
Назвали меня за акынство Биржан-сэри.
Сестричка, слова твои сразили меня,
Наливай своего коже побольше и давай сюда! 

[111,223].
Е..Д.Турсунов «Происхождение носителей ка-

захского фольклора» Алматы 2004г «Дайк – Пресс» 
322стр.

 «Ақ – символ верха, духовного начала, чистоты, 
святости. Поэтому -  ақ бата, ақ дастархан, ақ сүт... .  

Главный герой фильма – Биржан, гладит своими 
теплыми ладонями, засыпанные белым пушистым, 
только что выпавшим снегом,  молодую траву: 
«Земля радуется первым лучам весеннего солнца. 
Тепло. Повсюду начинает зеленеть, и вдруг – снег. 
Байкенже, ты знаешь, как называется это время 
года? – Запомни – мейзамкок.».  Это время года вос-
принимается как возращение в молодость и сравни-
вается с осенью и весной Абиш –  женой Биржана.

И начало картины на  целомудрено – белой,  
снежной  глади – как  символа чистоты, непорочно-
сти, справедливости.   

Картина аула, расположенного у подножия гор, 
на берегу озера прекрасна: грациозность лошадей, 
перезвон женских украшений, цветение степи, 
бесконечный говор людей напоминают пчелиный 
рой, заселяющийся в новый улей! Все в  движении: 
люди, кони, верблюды, повозки. Всюду веселье, 
смех, шутки! 

Белые юрты, ставят по  всему джайляу –  в итоге 
это целый большой аул.  Как говорит главный ге-
рой  фильма: «Не аул, а  лебедь, опускающийся на 
воду».  Действительно,  перед  Биржан Сал  и его  
спутниками оказался  аул Кольбая недалеко от озе-
ра. Озеро на солнце переливалось, как ковер,  всеми 
красками радуги: « Красота – то какая!», - воскли-
цали, любуясь, стар и млад.  Женщины занимаются 
обустройством юрт. Заслышав шум Аккобек выхо-
дит из юрты и спрашивает: «Что это за звуки?», - «К 
нам  идет благодать, кут келеді», -  ответила женщи-
на постарше.

Биржан и его джигиты приносят с собой  Кут, 
где бы они не появлялись, поэтому и встречают их 
с такими почестями.  Но среди молодежи,  радост-
но встречающих гостей, не было Ляйлим.  «Где же 
Ляйлим?»  - спрашивает забеспокоившись  Аккобек 
– женеше Ляйлим.

Но Ляйлим не торопилась: она с волнением на-
девала все свои лучшие украшения, сделанными 

известными  ювелирами специально для нее. На-
верное, до встречи с Биржан она была влюблена в 
него, его песни, которые она знала и пела. И готови-
лась к своему первому выходу, надеясь, что Биржан 
обратит на нее внимание.

Неудивительно, что в поэзии салов любовная 
лирика занимает ведущее место. Например, из 59 
стихотворений, вошедших в самое полное собрание 
произведений Биржан сала, изданное в 1967 году 
23 посвящены любовной тематике, 9 встречаются 
мотивы любви и земных радостей бытия. Причину 
широкого развития любовной тематики в творче-
стве салов следует усматривать в указанной выше 
относительной свободе отношений салов с девуш-
ками и молодыми женщинами.[219]. Репертуар ка-
захских салов также был сложным. «Их репертуар 
отличался не только эпическими сказаниями, но и 
музыкально - артистическими выступлениями, в 
которых значительное место занимали шутки, при-
баутки, иногда и костюмированные фокусы», -пи-
шет академик А. Маргулан [1959,71].

Биржан  дал высокую оценку исполнительскому 
мастерству Ляйлим  и благословил ее,  что еще раз 
подчеркивает ее талант!

За дастарханом продолжаются шутки, веселье. 
И кто- то из гостей замечает, что на поясе Биржа-
на не достает одной серебряной бляхи, которую он 
оставил Макпал по ее просьбе: «Көз болсын - пусть 
будет памятью о тебе».  Тонкий юмор Жубая: «На-
верное, он подарил кому- то из свох поклонниц!».  

Ни один праздник, той у казахов не обходился 
без игр. Герои фильма вдоволь  насладившись му-
зыкой – кюйем  и пением сала отправляются играть 
в аскуйек. « Что может быть лучше игры в прятки 
в лунную ночь! Может и ты поиграешь в аксуйек», 
- предлагает Жубай  Биржану, почувствовав его же-
лание уединиться  с  Ляйлим. – «Почему бы и не 
поиграть», - отвечает Биржан и с волнением идет 
за Ляйлим в лес, наполоненный  таинственности  и 
волшебства, которые придают деревья, качели, кри-
ки ночных птиц, создающие настроение  сказочно-
сти. В лесу много берез, в фильме  это дерево  часто 
показывают, так как она  своей красотой создает 
особый фон, и что лес не представляется без бере-
зы. И выбрана она неслучайно и в народе об этом 
дереве много легенд, мифов и преданий.

Биржан и его джигиты оставили много хороших 
впечатлений, возвысили Кольбая в глазах аульчан и 
вызвали и зависть  недоброжелателей.  Настало вре-
мя расставания.  Мы видим,  как щедро одаривает  
хозяин юрты своих гостей: Биржану дарит лучшего 
скакуна Кундыз кара  (в переводе - черный соболь) 
из своего табуна, Жубаю -  дорогой чапан; никто не 
остался без внимания, все были одарены.  Каково 
значение церемониального одаривания гостя?

Биржан со своими джигитами отправляется  в 
путь. Вся молодежь, по обычаю,  провожает ува-
жаемых гостей на своих лошадях с пожеланиями: 
«Счастливого пути! До свидания!».
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Вся молодежь аула с шутками – прибаутками 
провожали уважаемых гостей. Но среди них не 
было Ляйлим. «Где же Ляйлим, почему она нас 
не провожает?», - спрашивает Биржан. Ляйлим 
в это время находилась дома, не могла решиться 
подарить платок Биржан. Но чувства всегда выше 
всяких сомнений, она решается . И уже несется на 
своей лошади;  увидев ее Биржан поехал навстре-
чу к ней. Она отдает ему платок со словами: «Это 
мой Вам подарок. От чистого сердца».  От счастья 
у Биржана закружилась голова: под ногами поплы-
ли небо и земля. От нахлынувшего потока эмоций 
Биржан долго не мог прийти в себя. Его состояние 
было настолько сильным, что передалось лошади, 
и они долго кружили. В этот момент рядом с ним 
оказался Жубай, который всегда тонко чувствовал 
состояние души своего друга. Это так должно быть, 
истинные друзья становятся частью друг  друга, их 
души едины. «Пусть в душе твоей будет вечная лю-
бовь!», - произнес он.  Такова сила платка! 

Салы остановились, пропуская процессию. В по-
хоронной процессии примерно пятьдесят человек. 

- А ну замолчи, – сказал старик. – Ничего ты не 
знаешь. Бадик вот таким образом выражает свое со-
болезнование.

-Потом он, с сожалением покачав головой, обра-
тился к Биржану.

- Карагым – ай! Видишь, какая оказия. Вот где 
мы встретились. Не будь этого случая, вы бы были 
самыми дорогими нашими гостями. 

- Пухом ему земля, – сказал Жубай. Старик – 
мудрец останавливает возмутившегося мырзу, по 
казахскому обычаю это называется - ақыл тоқтату, 
т.е. старший по возрасту дает совет, предотвращает 
ссоры.  И после этих слов бадик начинает играть на 
кобызе. Мелодии кобыза были плачем об усопшем. 
У казахов запрещается присутствие на похоронах 
лиц женского пола. Но в фильме мы видим запла-
канную,  всхлипывающую девочку, бежавшую за 
процессией. Но когда она услышала музыку - плач, 
исполненную на кобызе,   то она продолжала только  
всхлипывать, но плача больше не было слышно.

И когда Биржан выбирает Музыкальный дар, 
она предупреждает его: «Мадайыңнын соры бес 
елі екен» (в переводе : «На лбу твоем испытаний в 
в пять пальцев», сор – испытания, страдания, бед-
ствия.) Одно из достоинств фильма в неоднознач-
ности жизненности образов. Вот перед зрителем 
предстает разгневанный богатей. 

В фильме также показан образ мудреца и стар-
ца Мангабыла, который , по обычаю,  принимает-
ся с почетом и уважением. Он осуждает поступки 
Жанбая, который «задержал посыльного и наказал 
безвинного».

 -  «Вот каким образом ты собираешь скот: ло-
вишь проезжих, облагаешь данью. Как мы раньше 
до такого не догадались? Только вот за то, что ты 
наказал безвинного,  я должен тебя выпороть (дүре 
соғуым  керекпін)». Эти слова почитаемого девя-
ностолетнего аксакала проникли до мозга костей 
– сүйектен өтті. Жанбай  со стыда готов был прова-
литься сквозь землю.

– Би ага, – сказал Жанбай. – Ты победил как ора-
тор. Но если бы, вместо тебя приехал кто-нибудь 
другой, было бы по – другому.Только из-за того, что 
ты Мангабыл.

– Передай большой привет (сәлем) Биржану. 
Вот я написал письмо на спине его джигита. Пу-
скай читает повнимательнее». 

В фильме очень много внимания отводится от-
ношениям между поколениями старших и млад-
ших.  В эпизодической роли мудрой праматери 
снялась старейшая казахская актриса Хабиба Еле-
бекова, вдова патриарха аркинской песни Жусупбе-
ка Елебекова - Мадияр апа. Она  дает советы Апиш, 
как поступить с мужем, о поведении которого ходит 
много слухов. 

- «Эй, кому я говорю, – рассердилась Мадияр 
апа. – Подними голову, смотри мне в лицо. Не одна 
ты брошенная. Смотри и слушай.

- Пока первая жена не даст согласия, никакой 
мужчина не может жениться второй или третий раз, 
– сказала әжей. – Вот ты и покажи, что ты старшая 
жена. Сама предложи Биржану жениться. Пускай 
не даёт повод для сплетен и женится законным пу-
тем». 

- « Спасибо, Мадияр апа»,  – сказала Апиш, 
вздохнув. Лицо покраснело, на глаза набежали сле-
зы. – «Спасибо за твою доброту». В этих словах 
нет ни упреков, ни возражений, а лишь покорность, 
послушание и уважение к старшей, и своему мужу.

Таков краткий ретроспективный взгляд на ду-
ховный облик нашей земли и ее народа. Многое из 
ее золотого фонда безвозвратно утеряно. Мы  не 
должны потерять наши с вами древние традиции, 
обряды и обычаи, ведь это является драгоценным 
живительным соком для наших будущих поколе-
ний,  сбереженный для нас, нашими предками.
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БАПАНОВТАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ГОБЕЛЕН ӨНЕРІ  

Түйін: Бұл мақалада автор қазақ қолөнерінің соның ішінде гобелен тоқу өнерінің шеберлері ерлі-зайыпты Әлі-
бай мен Сәуле Бапановтар шығармашылығы туралы  жазған. Қазақстанда гобелен тоқу өнерінің даму жолы мен 
ерекшелігі Бапановтар шығармашылығы арқылы көрсетілген. Гобелен өнерінің кескін- келбетін Бапановтар шығар-
машылығына жүргізілген талдаулар арқылы танып біле аласыздар.

Кілт сөздер: бейнелеу өнері, гобелен өнері, Әлібай Бапанов пен Сәуле Бапанованың шығармашығы.
Резюме: В данной статье автор рассматривает развитие прикладного искусства казахов, а именно творчество 

известных мастеров гобелена, супругов Алибая и Сауле Бапановых.  Пути развития и особенности искусства тка-
чества гобеленов в Казахстане показывается через их творчество. Внешний облик гобеленовского искусства можно 
рассмотреть с помощью проведения анализа творческой деятельности супругов Бапановых.

Ключевые слова: изобразительное искусство, искусство гобелена, творчество Алибая Бапанова и Сауле Бапано-
вой.

Summary: In this article the author examines the development of the applied art of the Kazakhs, namely the creativity of 
famous masters of tapestry, spouses Alibai and Saul Bapanova. Ways of development and features the art of weaving tapestries 
in Kazakhstan shows through their work. Appearance gobelenovskogo art can be treated with the help of the analysis of the 
creative activities of spouses Bapanova.

Key words: fine art, tapestry art, creativity and Alibai and Saul Bapanova.

Бастауын көне түркілерден алып жатқан аса 
бай қазақ көркем қолөнерінің дәстүрін жинақтаған  
түрлерінің  бірі – тоқыма  өнері.  Кілем тоқу мен 
тоқымашылықтың ең ірі орталығы, сыр бойын-
да Х-ХІ ғасырларда  оғыз   бен  қыпшақ  тайпа-
лары  үстемдік құрған  тұста қазіргі  Қызылорда 
ауданында бой көтергенін тарихи деректер арқылы 
біле аламыз. «Қазақ халқы – кең-байтақ республи-
ка жеріндегі ертеден қалыптасқан көне мәдениет-
тің тікелей мұрагері және сол дәстүрді дамытушы, 
жаңғыртып  байытушы. Бұл процеске әр кезеңде  
Қазақстан жеріне жан-жақтан  келген  көшпелі 
тайпалар мен халықтардың,  сондай-ақ, Оңтүстік-
Сібір, Орта Азия мен орыс халқының  да мәдениеті  
әсер  етті» [1, 5]. Ғасырлар бойы қазақтардың қо-
лында жүннің небір түрлері мен табиғи бояулар-
дың көптеп болуы – ең бастысы, шығармашылық 
мүмкіндік пен тәжірибенің мол болуы – Қазақстан-
ның барлық аумағында тоқымашылық пен кілем 
тоқу өнерінің дамуының алғышарттары еді. Қазақ 
қолөнерінің дамуына өз септігін тигізген мал ша-
руашылы, жүнің түрі мен көпшілігі тоқыма өнерін 
одан әрі дамыта түсті. Сондықтан, Қазақстан үшін 
тоқымашылықтың жаңа түрі, батыс мәдениеті 
арқылы енген гобелен өнерінің дамуына еш ке-
дергі болған жоқ.  Керісінше қазақ қолөнер шебер-
дері гобелен өнерін тез меңгеріп кетті. Қазақстан 
бейнелеу өнерінде гобелен тоқу ХХ ғасырдың 
70-жылдарынан бастап жақсы дамыды. Гобелен 
өнері басқа көркемдеуші өнерлерден көркем өнер 
тілінің декоративтілігімен, тоқу ерекшелігімен, 
түстерінің қанық, әрі молдығымен, қолмен тоқу 
ерекшелігімен өзгешеленеді. Ал оның туындауы 
жалғыз, аса үлкен еңбекпен, әрі ұзақ уақыт ара-
лығындағы төзімділікпен туындайтын өнер.  Осы 
өнер түрін бағындырғандардың алғашқыларының 

бір және елімізде гобелен өнерінің дамуына үлес  
қосқан  суретшілер:   Қ.Тыныбеков, И. Ярема, Б. 
Зәуірбекова, Ә. Бапанов, С. Бапанова, К. Жұбания-
зова, Б. Отепов, Ш. Қожаханов және тағыда басқа  
шеберлерді айтсақ болады. 

Осы шебердер қатарындағы ерлі-зайыпты 
Әлібай Бапанов пен Сәуле Бапанованың шығар-
машылықтары өзіндік ерекшелігімен көрермен 
жүрегін баурап алуда. Көптеген жылдар бойы із-
деніс жасап, түрлі тақырыпта гобелен тоқып жүр-
ген шеберлердің туындыларының қазақ өнерінде 
алар орны ерекше. Тарих пен болашақ, ұлтық бол-
мыс пен дәстүрді қамтыған мағынасы терең өнер  
туындылары елімізде ғана емес, шетелдерде де 
көрмелерге қойылып келеді. 

Сәуле Сыздыққызы (1956 ж.т.) мен Әлібай 
Қалтайұлы (1953 ж.т.) Бапановтар Қызылорда об-
лысында дүниеге келген. Алматы көркемсурет 
училищесін бітірген. Сәуле Бапанова – С.Строга-
нов атындағы Мәскеу жоғары көркем-өнеркәсіп 
училищесінің «Көркем тоқыма» бөлімінде, Әлібай 
Бапанов – И.Суриков атындағы Мемлекеттік көр-
кемсурет институтының монументалды кескін-
деме бөлімінде білім алған. 1981 жылдан бастап 
Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі, тәуелсіз 
«Платиналы Тарлан» сыйлығының иегерлері, бү-
гінгі күні Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясының профессорлары болып жұмыс 
істейді.

«Әлібай және Сәуле Бапановтардың туындыла-
ры қашанда твнымал және өне ерекше келеді. Да-
рынына құрметпен қарайтын өнер сүйер қауымды 
суретшілер бейнелер каскадымен, нысандардың 
алуан түрлілігімен, сызықтардың өрңмдері және 
иірімдерімен, түстер үйлесімінің әсемділігімен, 
қиял ойынымен күтпеген ассоциациялармен, ой-



156

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

дың берілуінің анықтылығымен қашанда таңқал-
дырып, қуантуда» [2, 81]. Шығармашылықта-
ры оссындай сипаттармен ерекшелене отырып, 
өзіндік нақыш пен болмысқа ие болады. Түстік 
түзілім, құрылымдық ерекшелігімен жұмыстарын-
дағы бейнелердің үйлесімділігі, тарих пен ұштасу 
секілді мағынасы терең туындылар қатарын көре 
аламыз. Суретшілердің таңбалы тастағы түйе бей-
несін қазіргі замандық гобелендерінде өте ұтымды 
пайдалана білгенін, көптеген шығармаларынан 
байқауға болады. Түйе – көшпелі өмір салтының 
символы іспетті. Сол себепті суретшілер өмірдің 
үш жолын әр түрлі бояумен бейнелейді. Олар: 
сары – көшпелілердің көне жолы, көк - өмір ағы-
мы, жасыл – адамдардың өмір жолы. Ал түйенің 
өзі болса, көк пен жерді немесе өткен мен бүгінді 
қосып тұрған алып тау секілді. Гобеленге салған 
Әлібай мен Сәуле Бапановтардың бұл суреті жаңа 
мазмұнға ие болды. Тарихи кезеңдерге қарамастан 
ғасырдан ғасырға жалғасып жатқан көркемдік об-
раздар мен тақырыптар бүгінгі күнде де өз жалға-
сын тауып келе жатыр.

«Сәуле мен Әлібай поэтикалық пейзаждар мен 
жанрлық композицияларды, реалды және фан-
тастикалық натюрморттарды тоқып шығарады. 
Көшпенділердің тіршілігін лирикалық, метафора-
лық сюжеттерін құрастырады. Жеңіл де серпінді 
сурет әлемінің нәзіктігімен қуаттылығын жеткі-
зеді. Декоративті немесе нақтылы колорит арқылы 
қарқынды күш-қуатты, сезімдердің пәктігін көрсе-
теді. Кейде осындай екпінді де нәзік бейнелердің 
аквалерь немесе майлы бояумен емес жүн жіптің 
қарапайым өрілуімен шыққанына сену қиын» 
[3,14].

Шағармашылықтарындағы біртұтас форма-
ның құрылымы екі адамның қолынан шыққаны 
қарамастан, бірге жасалған жұмыстарындағы те-
реңділік пен күш-қуат анық сезіліп тұрады. Бір-
бірін толықтыра отырып тылсым дүниені дүниеге 
әкелуде. Суретшілердің туындыларында жиі кез-
десетін тақырып көшпелі өмір және адам мен та-
биғаттың байланысы.

Әлібай және Сәуле Бапановтардың «Ойға 
шому» гобеленінде табиғаттың тынысын бейне-
легендей: аспанға керіле ұмтылған ағаштар, аспан 
мен суға шағылысқан қызыл-сары, жасыл түсті жа-
пырақтар арасынан елес болып көрінген сәукелелі 
қыз бейнесі. Бұл суреттен адамның ішкі әлемін, 
оның ой- арманын, көңіл толқынысы мен ой-толға-
уын көруге болады. 

Әлібай мен Сәуле Бапановтардың өздеріне тән 
станогтық гобелендеріне кескіндемелік және гра-
фикалық композицияларды құру принциптерін 
сонымен қатар әшекейлеу ашықтығы мен көркем 
пластикалық үлгіде синтез жасайды. Бұл олардың 
жұмыстарындағы қазіргі заманмен өте тамаша үй-
лесім табуына үлкен септігін тигізуде. Заманауи 
гобелен өнерінің бүгінгі таңдағы көрінісін анық 

көрсете білген суретшілер жұмыстарына қарап те-
рең мағыналы ойды көруге болады. Авторлардың 
жұмыстары әр-түрлі және бір-біріне ұқсамайды. 
Сонымен қатар түрлі тақырыпты қамтып, ондағы 
ерекшеліктер мен мән-мағынаны анық көрсете 
білген. Мысалы суретшілердің «Саяхаттау», «Ки-
елі ағаш», «Әлем тауы», «Тылсым дүние» атты 
туындыларындағы ерекшеліктерді атап айтсақ 
болады. Тақырыбы өте ауқымды терең мағына-
лы жұмыстары көрермен қауымды ойландырмай 
қоймайтыны сөзсіз. Әр жұмысына тән ерекшелік 
қайталанбайды және суретшілердің туындылары 
сонысымен қызық. «Саяхаттау» атты шағамала-
рында бейнеленген қос өркешті түйенің бейнесіне 
қазақ халқына тән болмыс пен бейнені біріктір-
генін көре аламыз. Ондағы бейнелер жиынтығы, 
түстердің үйлесімділігі бір-бірін толықтырып ком-
позициялық шешімді нақтылай түскен. Бейнелен-
ген жан-жануарлар бейнесі нәзік және қанық түсті. 
Ал «Киелі ағаш» атты туындысы мүлдем ерекше, 
онда бейнеленген қара қою түсті фонда, алтын 
сары түсті жіңішке бұталы киелі ағаш өз бойына 
бар киелі дүниелерді жинақтаған. Суретшілер ки-
елі ағаш арқылы салт пен дәстүрді, наным-сенімді 
ұлттық болмысымызды көрсеткісі келгендей. Жа-
пырақ жая жайқатып өскен ағаштың әр бұталарын-
да жан-жануарлар, құстар мен табиғаттың ерекше 
жаратылыстарын көруге болады. 

«Әлем тауы» атты туындыларынан тау ба-
сында тұрған бұқа бейнесін көреміз. Мифологи-
ялық бұқа бейнесі және мүйізі үлкен, тау басында 
тұрып, аспанды мүйізімен тіреп тұрғандай сипат-
талады.  Қоңыр солғын түсті композицияға қарап 
бойыңа сабырлылық пен сенім ұялайды. Биік тау 
басына бейнеленген бұқа бейнесі өте кішкентау, 
сонысына қарамастан шығармаға қарап сенімдік 
пен тыныштықты сезіне аласың. Бұл авторлардың 
бейнені жасаудағы ерекшелігі мен шеберлігі десек 
болады.  «Тылсым дүние» атты туындыра-
лында табиғаттың бар кереметін бейнелегендей. 
Қазақ жеріне тән тау мен тас, өзен мен көл, жай-
қалған жасыл шалңын мен ағаштар. Міне кере-
мет, гобелен өнерінде кесіндемеге тән ерекшелікті 
сездірте білген. Жұмыстарындағы түстер түзілімі 
бір-біріне ұқсамайды және қайталанбайды. 

Қазақстан гобелен мектебінің өзгешелігі -  қа-
зақтың  ұлттық дәстүрлерімен европалық дәстүр-
лердің өзіндік ұлттық стилистиканы қалыптастыру 
барысында ұжымдасып жатуынан, сонымен бірге 
авторлық ізденістердің сан алуандығынан көруге 
болады. Бүгінгі күнде гобелен – техникасы күр-
делілігі мен істеу мерзімінің ұзақтылығына қара-
мастан, Қазақстан сәндік өнерінің ішіндегі ең кең 
тараған әрі сүйіспеншілікке бөленген түрлерінің 
бірі. 

Өнер иелері текемет пен гобелен техникасының 
көмегімен поэтикалық пейзаждар мен жанрлық 
композициялар, реалистік және фантастикалық 
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натюрморттар жасаған. Олардың жұмыстарының 
бір ерекшелігі ежелгі текемет басу және жүннен 
гобелен жасау техникасын пайдалана отырып, за-
манауи киім үлгілерін жасауменде көзге түсіп жүр.

Шеберлер өз еңбектерінде қосылмайтын, үйле-
спейтін заттарды: жүн мен жібекті қатар қолдану-
ды жақсы көреді. Және олардың тер төгіп еңбек-
тенуінің нәтижесінде бір-біріне ұқсамайтын, көз 
тартарлық бейнелер пайда болады.

Бапановтардың матадан жасалған туындыла-
ры да қайталанбас керемет мазмұнға ие. Сурет-
шілердің қиялы бір ғана шеңбер аясында емес, 
ауқымы өте кең. 

Олардың гобелендерінен ежелгі аңыздар мен 
қазіргі заманның абстрактілік суреттерін байқа-
уға болады. Жүн сияқты икемді материалмен көп 
жылғы шығармашылық жұмыс жасаған сурет-
шілер оны жетік игерген соң, одан киім жасауға 
кіріседі. Жүн өңдеу техникасына оралу арқылы 
Бапановтар жүннен жасалған керемет киімдерді 
өмірге әкеле отырып, жүннің адам өміріндегі 
бұрынғы маңызын көрсете білді. Түрлі-түсті бояу-
ларды пайдалана отырып киізден, ине-жіпсіз жа-
салынған киімдер арқылы Сәуле Бапанова қазіргі 
заманғы сән әлеміне өзіндік үлес қосып келеді.

Биылғы жылдың наурыз айының он алтыншы 
жұлдызында Ә.Қастеев ат. МӨМ Бапановтар от-
басының «Аспан» атты көрмесі ашылды. Көрмеде 
суретшілер өздерінің жаңа өнер туындыларымен, 
заманауи шығармашылық ізденістерімен ерекше-
ленді. 

Бапановтар әулетінің «Аспан» атты көрмесінің 
ерекшелігі ойнақы ашық түсте, көркем орындалған 
кескіндемелер адам бойына шаттық сыйлап, 
күш-қуат берсе, шытырмандығы адамды терең ой 
иірімдеріне жетелейді. 

Адамның ішкі рухынан туындаған өнер ұр-
пақтан-ұрпаққа жалғасып, сол халықпен мәңгі 
жасайды. Бапановтар жанұясы да осы өнерді са-
бақтастырушы әрі оны дәріптеуші. Қазақ өнерінің 
өркендеп дамуына өздерінің сүбелі үлестерін қо-
сып келе жатқан Әлібай және Сәуле Бапановтар 
туған жердің топырағынан нәр алып, ана сүтімен 
дарыған киелі өнер арқылы қазақ болмысын 
әлемге паш етіп келеді. Ал олардың ұлы Ағын бү-
гінгі күні әкесі мен анасының өнердегі ізін басып, 
оған жаңаша заманауи серпін берген жас өрен, бү-
гінде өнердің дамуына өзінше үлес қосуда.

Әлібай Бапановтың шығармалары қазақтың 
ұлттық ертегісіндей, адамның ой-өрісін қиял қа-
натына мінгізіп, әлемді шарлататындай терең 
мазмұндылығында. Ертегі де мифке ұқсас, оның 
шыққан кезеңі мен пайда болған уақыты белгісіз 
болғанымен, онда ұлттық нақыш басым. Шығар-
мада өмір мен адам тіршілігі қатар дамығанымен, 
онда өмір қайталанбайды, дегенмен бейнелер өмір-
ден алынады. Жалпы Әлібай Бапановтың кескінде-
мелері мен гобелендерінің шығармашылық идея-
сы, көркемдік тілі дәстүрлі және заманауи өнердің 
синтезінде құрылған. Өнердің қайнар көзі ұлттық 
өзектен нәр алады. Сәуле Бапанова ғаламдағы 
бүкіл дүниені көркем қиялы арқылы біртұтас етіп 
асқан шеберлікпен құрастыра білген. Суретшінің 
жүнді ерекше технологияда және түрлі материал-
дармен кіріктіріп басылған құрақтары ерекше. 

Жан-жақты өнерді қамтыған суретшілердің 
туындылары еліздің бейнелеу өнерінің дамуына 
үлкен үлес қосуда. Қазақ өнерін дамытып, оны 
танытып жүрген суретшілердің шығармашылығы 
ерекше. Тарих пен болашақты ұштастырған 
шығармалары өнер зерттеушілерінің назарында 
болары анық.
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ФИЗИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІҢ АКТЕР ӨНЕРІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ

Түйін: Мақалада актер өнерін дамыту, жандандыру мәселелері көтерілген. Актер техникасының негізін құрай-
тын сахналық әрекеттің мәнін тілге тиек ете отырып автор физикалық іс-әрекеттің ерекшелігімен, оның орында-
ушылықтағы тиімділігі жайында пікір білдіреді. Орнымен табылған физикалық әрекеттің толымды сахналық бейне 
жасаудағы маңызы баса қарастырылған. 

Резюме: В статье были подняты вопросы усиления развития искусства актера. Говоря техника актера, который 
основан на значении действия на сцене со спецификой автора физической активности, а также его мнения об эффек-
тивности оставляет свое мнение об развитии исскуства. Найденый с физической активностью, является важность 
создания полного этапа видео.

Summary: The article raised issues of strengthening the development of the art of the actor. Speaking machinery actor, 
which is based on the value of the action on the stage with the specifics of the author's physical activity, as well as his opinion 
on the effectiveness leave feedback on the development of art. Point of physical activity is the importance of creating a full 
stage video.

ХХІ ғасыр табалдырығын аттаған әлемдік те-
атр өнері сапалық жаңа кезеңге аяқ басты. Бұл 
шақта сахналық өнер – постмодернистік театр, 
интерактивтік театр, физикалық театр, т.б. түрлі-
ше атауға ие болып, күн санап түрленуде. Әлемдік 
сахна өнерінің құрамдас бір бөлігі қазақ театры да 
бұл үдерістен алшақ кетпей, көштен қалмаудың 
қамында. Атап айтсақ, ұлттық режиссура мен ак-
терлік өнер саласында іргелі ізденістердің соқпағы 
анық байқалады.

Актерлік өнер – күрделі құбылыс. Тылсымын 
ішіне бүккен құпияға толы шығармашылық сырын 
жете түсініп, оны теориямен ұштастыратын актер 
саусақпен санарлық. Себебі актер – тәжірибенің 
адамы. Сондықтан оған теория тілімен түсіндір-
геннен қарағанда іс жүзінде көрсетіп, яғни «ойнап» 
бере салу жеңілірек. Міне, осының салдарынан те-
орияға көңіл бөлетін сахна санаткерлері кемшін. 
Дегенмен, қазақ сахна тәжірибесі бізге актерлік 
шеберліктегі мәселелердің әлі де толықтай зерт-
телмегендігін дәлелдегендей. Сол себепті, театр 
өнері дамуының қай кезеңінде болмасын теори-
ялық еңбектерге сүйеніп, шығармашылық бағыт-
тың дұрыстығы мен бұрыстығына көңіл аударып, 
саралап отыру басты мәселеге айналғандығын айт-
сақ айып емес. Бұл туралы қазақ театрының тарла-
ны, режиссер-педагог, Қазақстанның халық артисі 
Маман Байсеркеұлы: «Теория – практиканың ізін 
баспай, ілгеріден төбе көрсетіп оқ бойы озық тұрса, 
бағыт-бағдар сілтеп, көркемдік жол нұсқаса ғана 
өзінің іліми міндетін адал атқарып шықса керек. 
Теория сауаттылығы – практика сауаттылығының 
кепілі екендігін театр тарихы әлдеқашан дәлелдеп 
қойған» [1, 8 б.] – деп айтқан еді. Тәжірибесін педа-
гогикамен ұштастырған көреген ұстаз бұл пікірді 
айтуда еш жаңылмаған. Шын мәнінде, сахна тео-
риясын жетік меңгерген актер шығармашылықта 
да сауатты болары сөзсіз. 

Актер сахнада шынайлық пен табиғилыққа қол 
жеткізу үшін түрлі амалдарға барады. Бұл туралы 

да жазылған еңбектер аз емес. Орыс реалистік те-
атр мектебінің іргетасын қалаушы, сахна реформа-
торы К.С.Станиславскийдің «жүйесінен» бастап, 
оның ізбасарлары қалдырған ізденістер, мәселен, 
театр режиссері В.Мейерхольдтің «биомеханика-
сы», Е.Вахтанговтың «реалистік фантастикасы», 
М.Чеховтың «О технике актера», шетелдік прак-
тиктер Гротовскийдің «театрлық антропология-
сы», П.Бруктің «Пустое пространствосы», т.б. өз 
білген-түйгендерін қағаз бетінде қалдырған. Қазір-
гі таңда да жазылып жатқан заманауи еңбектер аз 
емес.

Осынау еңбектердің ортақ мәселесі де сайып 
келгенде актер өнерін дамыту, жандандыруға тіре-
леді. Ойланып қарасақ, К.С.Станиславский айтқан 
«Актер өнері мен драма өнерінің тірегі – белсен-
ділік пен әрекет» [2, 48 б.] –деген сөздері әлі күнге 
дейін күшін жоймағанын байқаймыз. Яғни, әрекет 
– актер шығармашылығындағы ең маңызды эле-
мент десек қателеспегеніміз.

Сахналық әрекеттің екі түрі болатындығын да 
бұл «жүйенің» авторы тайға таңба басқандай етіп 
баяндап кеткен. Соған сүйенсек, әрекеттің ішкі 
(психикалық әрекет) және сыртқы (физикалық әре-
кет) түрлері болады. Олар біртұтас тіршілік етеді. 

К.С.Станиславский ілімін жалғастырушы Б.Е. 
Захава өзінің «Мастерство актера и режиссера» 
атты [3] еңбегінің бүтін бір бөлігін сахналық әр-
кетке арнап, «жүйе» авторы ашқан жаңалықты тео-
риялық тұрғыдан түсіндіруге батыл қадам жасаған. 
Актер техникасының негізін құрайтын бұл эле-
менттің құдіретін жан-жақты саралаған Б.Е.Заха-
ваның айтқан пайымдары талас тудырмайды. Сол 
себепті режиссер ұсынған қайсыбір ұстанымдарды 
біз де кеңінен пайдаланамыз. 

Ендеше, жоғарыда айтылған теориялық еңбек-
терге сүйеніп, ішкі әрекет пен сыртқы әрекеттің 
тұтастығына қарамастан өзіндік айырмашылығы 
жайлы тоқталсақ. Бірақ айта кететін жайт, ішкі 
әрекет пен физикалық әрекет әрқашанда бір-бірі-
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нен туып, бірін-бірі толықтырып отырады. Яғни, 
кез келген физикалық әрекеттің психикалық жағы, 
ал керісінше, кез келген психикалық әрекеттің фи-
зикалық жағы болатынын естен шығармауымыз 
керек. Дегенмен, олардың теория үшін олардың 
ара-жігін ажыратып алудың маңызы зор. Себебі 
психикалық әрекет пен физикалық әрекет біртұта-
стығына қарамастан екі түрлі дүние екенін кей 
кездері актерлер қауымы шатастырып жататыны 
театр тәжірибесінде жиі кездеседі.  

Сонымен, физикалық әрекет дегенімізді Б.Е.За-
хава: «Физическими действиями мы называем та-
кие действия, которые имеют целью внести то или 
иное изменение в окружающую человека матери-
альную среду, в тот или иной предмет и для осу-
ществления которых требуется затрата преимуще-
ственно физической (мускульной) энергии» [3, 51 
б.] – деп топшылайды. Яғни, адамның тәнінің сы-
ртқы белсенді қозғалысын талап ететін әрекеттер 
жиынтығын, мәселен, өзіміз өмірде күнделікті пай-
даланатын: төсектен тұру, жүгіру, отыру, тамақта-
ну, бөлмені жинау, т.б. қарапайым іс-қимылдарды 
жатқызсақ, сонымен қатар сахнадағы серіктесіңе 
бағытталған: шақыру, шығарып тастау, құшақтасу, 
күресу, тығылу, итеру, т.б. қозғалыстарды да осы 
физикалық әрекет санатына қосуға болады. 

Ал психикалық әрекет дегеніміз – адамның 
психикасына (сезімдеріне, санасына, еркіне) әсер 
ететін, яғни көзге көріне бермесе де, физикалық 
әрекеттен де күштірек әсер болады. Мәселен, 
қалжыңдау, мақтау, өсектеу, талап ету, көңіл біл-
діру, қорғаштау, жақтау, т.б. сынды әрекеттерді ай-
тамыз. 

Осылайша, біз физикалық әрекет пен психика-
лық әрекеттің айырмашылығын ажыратып алдық. 
Ендігі мәселе, осы екеуінің ара-қатынасы жайлы 
болмақ. Демек, актер сахнада әрекет еткенде қай-
сысын бірінші қолдануы керек деген заңды сұрақ 
туындайды. Ұғып алатын жайт, сахнадағы әрекет-
ті неден бастайтыны актер-бейненің пьесадағы 
жағдайына байланысты болады. Егер актер-бей-
ненің алдына қойған мақсаты сүйінші сұрау бол-
са, онда сол мақсатына жету үшін ол көптеген 
физикалық әрекеттер жасайды, яғни есікті қағады, 
оны ашады, жабады, т.б. деген сияқты. Ал егер ак-
тер-бейне сахнада ұйықтап жатып, оны біреу оят-
са, оның психикалық әрекетінен физикалық іс-қи-
мылы туындайды. Демек, ол оянғанына ренжіді 
немесе қуанады, соған байланысты физикалық 
іс-әрекеті өрбиді. Осылайша, біз физикалық және 
психикалық әрекеттің күрделі ара-қатынасын түй-
сіндік деуге негіз бар.

Физикалық іс-әрекеттің актер өнерінде ала-
тын маңызды орны жайлы өз кезінде К.С.Ста-
ниславскийде айтып кеткен. Өзінің методикалық 
ізденістерінде ол физикалық әрекеттің мәніне 
аса ден қойып, оған «метод простых физических 
действий» деген атау берді. Режиссердің қарапай-

ым физикалық әрекетке деген талабының жоға-
ры болуы себебі, ол осы қарапайым физикалық 
әрекеттерді қаз-қалпында өмірдегідей дәлдікпен 
орындаған кезде ғана сахнада шындық (сахналық 
сенім) пайда болады, ал актер-бейне сол кезде ғана 
рольдің психикалық мақсатына жете алады деп 
есептеді.   

Сахналық шындыққа қол жеткізу ең қиын 
міндет. Ал режиссер ретінде К.С.Станиславский 
актердің табиғи (органикалы) түрде ойнауына қо-
лайлы жағдай жасағысы келді. Сол себепті де ол 
қарапайым физикалық әрекеттің мәнін терең зерт-
теп, өмірінің соңғы кезінде сыртқы шындық, ішкі 
сезімдердің шынайы өрнектелуіне жол сілтейтінін 
дәлелдеп берді. 

Сондықтан әр-бір актер-суреткер үшін физика-
лық іс-әрекетті өмірдегідей дәлдікпен атқарудың 
маңызы зор. Бұл дегеніміз тура өмірді қайталау де-
гендік емес. Керісінше, өмірдегіден де зорайтып, 
анығырақ, айқынырақ әрекеттену керек.   

Қарапайым физикалық әрекеттер сахнада дәл-
дікпен жүзеге асса, актердің өз жанынан шыққан-
дай көрініп, оның емін-еркін қимылдауына, қозға-
луына итермелейді. Жасандылықтан құтқарып, 
қиялына қанат бітіреді. Қарапайым, сыртқы, фи-
зикалық әрекеттерді жүзеге асыра бастаған актер 
біртіндеп өз ісіне деген сенімділігі туындап, ішкі, 
психикалық, рухани толымдылыққа қол жеткізеді. 
Осылайша, физикалық әрекет, басқа да ішкі әре-
кеттің, ой мен сезімнің, қиялдың өніп шығуына 
жайлы топырақ болады. 

Яғни, сахналық шындыққа қол жеткізудің 
жарқын жолы деуге негіз бар. 

Жоғарыдағы мысалдардан байқағанымыздай, 
бір ғана физикалық әрекетті жасау үшін актер не 
үшін, неге деген сияқты сауалдарға жауап беріп ба-
рып қана, әрекеттене бастайды. Ал пьесадағы күл-
лі рольді алып шығу үшін оған сандаған сұрақтарға 
жауап беріп, үздіксіз ой үстінде әрекеттенуге тура 
келеді. Сол себепті актер әрдайым пьесамен то-
лықтай танысып, рольдің желісін үзіп алмай ең-
бектенуі қажет. 

Өкінішке орай, бүгінгі қазақ сахнасында роль-
дің сөзін ғана жаттап алып, декламацияның көме-
гіне ғана жүгініп жүрген актерсымақтар көбейіп 
барады. Олар пьесаның көкейкесті мақсаты, айтар 
идеясынан мақрұм қалған. Оны білуді қажет деп 
те санамайды. Осының салдарынан қазақ театрла-
рында  шала-жансар спектакльдер саны молайып 
келеді. 

Көркемдік сапасы төмен спектакльдерде ойнау 
актерлерге де сын. Сол себепті әр-бір актер өз ролі-
не деген жауапкершілікті сезінуі керек. Бұл туралы 
да талай-талай айтылған. Сахнада шынайы ойды, 
сезімді көрсету үшін  актер өзін өзі қинамай, та-
биғаты мен болмысына қысастық етпей еркін қи-
мылаудың бір жолы осы физикалық әрекеттену 
екенін айтқымыз келеді.
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К.С.Станиславскийдің: «Әрекет – сезімге 
құрылған қақпан» [2, 48 б.] – деп жазуы бекер 
емес. «Сезімді ойнаудың қажеті жоқ» – деп жата-
ды көптеген режиссерлер репетиция барысында. 
Себебі актерлер сезімді көрсетеміз деп шамамен 
осылай болу керек деп сезімге еліктей бастайды. 
Сөйтіп, фальш (өтірік, жасандылық) пайда бола-
ды. Режиссер М.Байсеркеұлы: «Өкінішке орай, іс 
жүзінде актер ойын-өрнегінің асау арнасы, тұнық 
тұмасы – әрекет екенін жиі-жиі «ұмытып» қа-
лып, бірден сезім дүниесіне өктемдік жасап жүр-
міз.... Соның салдарынан ойын үлгісінің мазмұны 
мағынасызданып, шынайылықтан, табиғилықтан 
жұтап жүрміз» [1,169-170 б.] – деп дабыл қағуы да 
әрекетті емес, сезімді ойнауға тырысушылардың 
өнеріне қатысты туындаса керекті. Шындығында, 
қайсыбір актерлердің сахнада асып-сасып, күлемін 
немесе жылаймын деп жағымсыз әсерлер туды-
рып жататыны жасырын емес. Осындай жағдайға 
ұрынбас үшін де актер «қарапайым физикалық 
әрекеттің» маңызын ұғынғаны дұрыс. Оны шығар-
машылығының қайнар көзі ретінде қайта-қайта қа-
дағалап, өзіне сенім тудыратындарын екшей білу 
қажет. Ол күнделікті даярлықты, қажыр мен қай-
ратты талап етеді.

Ұсынылған пьесадағы психо-физикалық әре-
кеттерді қалай жүзеге асыруға болады десек, ең 
бірінші бой көрсететін мәселе, пьесаны талдау бо-

лып шығады. Пьесаны мен рольді талдау және ак-
тер мен режиссер бірлесе отырып жұмыс жасаған 
жағдайда ғана жоғары көркемдік идеяға қол жет-
кізуге болады. Өкінішке орай, соңғы он жылдықта 
режиссерлер спектакльдің актерлік партитурасы-
на кемшін көңіл бөліп келеді. Қойылымның тұта-
стығына, көркемдік шешімімен әуестенген режис-
серлер көбінесе актерлермен жіті жұмыс жасауды 
екінші-үшінші орынға ысырып тастаған. «Сахна-
ның алтын діңгегі – актер» екендігі ұмыт болып 
барады.  Бұл да әлі де шешімін таппаған өзекті 
мәселе екенін айтқанымыз абзал. 

Сахналық бейне жасаудың түрлі жолдары са-
лынған бүгінгі заманда әр бір актердің өзінше 
жол таңдауы да заңдылық. Қазіргі таңда К.С.Ста-
ниславский жасаған «жүйеге» деген ат үсті көзқа-
растардан аяқ алып жүре алмаймыз. Оны ескірген-
дер қатарына қосатындардың дені көп.

Соңғы жылдары неміс драматургы, театр тео-
ретигі Б.Брехттің «оқшаулану эффектісі» («эффект 
отчуждения») қолданған бірқатар спектакльдер 
де (Б.Атабаевтың режиссурасымен сахналанған 
«Көшкін» спектаклі, т.б.) пайда болды. Сезімнен 
қарағанда санаға әсер етуді көздейтін бұл қой-
ылымдар актерлік өнерге қарағанда режиссерлік 
концепцияны жүзеге асыруға көп көңіл бөлетін 
сыңайлы. Сондықтан бұл қойылымдарды талдау-
дың жаңа жолын оңтайластыру керек-ақ.
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РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Резюме. В статье раскрываются особенности массовых мероприятий и особенностей их организации. Рассма-
тривается работа режиссера по организации массовых театральных представлений.  Раскрываются качества 
режиссера, необходимые для организации массовых мероприятий. В статье уделяется внимание и рассмотрению 
вопроса о режиссерском мышлении, которое является необходимым для постановки и организации массового теа-
трального мероприятия. 

Ключевые слова: театральное представление, режиссер, массовое мероприятие, постановка, спектакль, опера, 
event-менеджер, репетиция, артист, зрители, постановка.  Directing modern electronic forms of spectacles, modern 
theatrical performances

Summary. The article reveals the peculiarities of mass events and peculiarities of their organization. Discusses the work 
of the Director on the organization of mass theatrical performances. Reveals the quality of the Director, necessary for the 
organization of events. The article pays attention to the consideration of the Director's thinking, which is necessary for the 
production and organization of mass theatrical event.

Keywords: theatrical performance, Director, events production, performance, Opera, event Manager, rehearsal, actor, 
audience, script.

Түйін.  Мақалада бұқаралық іс-шаралар ерекшеліктері мен оларды ұйымдастыру ерекшеліктері ашылады. Ре-
жиссерлік жұмысты ұйымдастыру бойынша бұқаралық театрлық қойылымдар қаралады. Режиссер жұмысын ұй-
ымдастыру үшін қажетті бұқаралық іс-шараларға көңіл бөлінеді..

Түйін сөздер: театрландырылған қойылым, режиссер, көпшілік іс-шаралар, қойылым, спектакль, опера, event-ме-
неджер, дайындық әртісі, көрермендер.

Любое торжество видится нам как яркое захва-
тывающее событие. И мы совсем не задумываемся 
о том, сколько времени и сил уходит на его созда-
ние. На самом деле над воплощением праздника 
трудится много различных специалистов: сцена-
ристы, костюмеры, звуко- и светооператоры, рек-
визиторы, гримеры, рабочие сцены, художники, 
хореографы, концертмейстеры, актеры и другие. 
И чтобы собрать их всех воедино, заразить идеей 
праздника, объяснить всем «что, когда, где и куда» 
— нужен грамотный организатор. Это и есть ре-
жиссер. 

Сейчас в праздничных агентствах часто на-
бирают таких организаторов, их еще называют 
event-менеджерами (от английского «event» — со-
бытие). Эта профессия схожа с режиссером, но она 
требует меньших творческих навыков. А режиссер 
в первую очередь — творец, создатель и воплоти-
тель идеи торжества. Именно он придумывает, как 
расставить артистов в каждый момент представле-
ния, что и кому надеть, какие будут декорации и 
освещение, какая музыка должна играть, как арти-
стам общаться со зрителями и многое-многое дру-
гое [1 c. 52]. 

Режиссер проводит репетиции, корректирует и 
видоизменяет мероприятие. И все это он выстра-
ивает на основе интересов и потребностей своего 
зрителя. Режиссер должен быть в курсе того, чего 
хотят люди, для которых он создает свое представ-
ление. А это самая настоящая работа психолога. 
Но одно дело выявить потребности зрителя, а дру-
гое — красиво и ненавязчиво все преподнести. 

Сделать такое интересное шоу, чтобы зритель 
не сбежал после первых 10-ти минут, а вовлекся, 

стал активным участником и захотел об этом рас-
сказать друзьям. Здесь уже режиссер выступает 
как некий педагог для зрителя. Ведь самое главное 
в любом празднике — донести до публики не про-
сто идею, а определенную педагогическую цель, и 
замотивировать ее на какие-то важные действия. 
Особенно ярко педагогика проявляется в детских 
программах. 

Все мы помним такие тематические праздники 
из детства как «День здоровья», «Уроки доброты», 
«Безопасность на дороге» и другие. Чему только 
нас там не учили… Вот уж где действительно все 
актеры — это педагоги для детей (причем обычно 
и в прямом и в переносном смысле!). А главный 
педагог, в том числе и для актеров-ведущих, это ре-
жиссер детского праздника. Все это я рассказываю 
к тому, что работа режиссера сложна и многогран-
на, профессии можно обучиться, но подойдет она 
далеко не всякому.

По моему мнению, работу режиссера опреде-
ляет проявление многих качеств. Каждое из них 
важно и взаимосвязано с другим. Но собствен-
но творчество оперного режиссера заключается 
в его «сочинительстве». Это движущая сила его 
искусства, и зависит она от врожденной способ-
ности создавать чувственно-осмысленные сцени-
ческие образы. Основой для них в опере служат 
музыкально-драматургический материал предпо-
лагаемой постановки, а также жизненный опыт и 
личные, человеческие качества режиссера — его 
нравственное и идейное богатство, понимание 
сущности общественных отношений и как венец 
всего — мировоззрение. Психическая потребность 
переплавлять все вышеназванное в сценический 
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образ, отмеченный первородством, самостоятель-
ностью, являющийся своего рода открытием — не-
пременное свойство художника [2, c. 63].

Итак, воображение... Создание нового образа... 
Видение того, чего нет, но что могло бы быть... 
Способность увидеть даже то, чего не может быть, 
т.е. создание образов, относящихся не столько к об-
ласти фантазии, сколько к фантастике.

Мы в жизни часто встречаемся с воображе-
нием непроизводительным, не организованным 
мыслью, волей. Творческое воображение режис-
сера профессионально направлено и организовано 
— организовано драматургическим материалом и 
идеологией. 

Действенное воображение, сопряженное с осо-
бой чуткостью к выявлению мысли и чувств в музы-
ке — качество, необходимое для того, чтобы стать 
оперным режиссером. Человек, психика которого 
неспособна преобразовать драматургический, сло-
весно-музыкальный образ в зримый, действенный, 
театральный, открыть в нем новую чувственную 
и смысловую сущность, не может быть оперным 
режиссером (если, конечно, под этой профессией 
подразумевать художника, а не ремесленника-ком-
пилятора чужих образов).  [3 c. 52].

Подобное воображение — главное орудие 
творчества режиссера. Кстати, отметим, что, как 
и всякое творчество, оно обязательно предполага-
ет открытие нового и что без фантазии появление 
нового в данной профессии невозможно. Но как 
часто, увы, наблюдаем мы оперные постановки, 
осуществленные явно без ее участия: режиссер-
ское творчество в них начисто отсутствует, хотя в 
афише и значится фамилия постановщика. На что 
же опираются авторы подобных «постановок»? 

Такую деятельность можно назвать лишь фор-
мальной организацией спектакля, ибо в ней от-
сутствует главное — творческий процесс, венцом 
которого является режиссерская концепция, воз-
никшая на основе художественно-убедительного 
сопоставления визуального и звукового образов 
спектакля.

Поиски подобного сопоставления являются 
едва ли не важнейшей частью работы режиссера 
над раскрытием сути оперного образа и установле-
нием тончайшей взаимосвязи между музыкальны-
ми и театральными средствами его сценического 
воплощения. Чтобы представить себе всю слож-
ность и трудоемкость этого процесса, попытаемся 
проследить его на собственном опыте, решая до-
вольно простую на первый взгляд задачу.

Возьмем, к примеру, первые такты музыки вто-
рой картины «Евгения Онегина» П. Чайковского, 
где смятение чувств Татьяны, взлеты ее надежд и 
восторгов сменяются умиротворением, а сдержан-
ность — новым порывом. Какое конкретное сцени-
ческое сопоставление найдем мы этому звуковому 
воплощению юношеских эмоций? Пофантазиру-

ем о возможном подборе разных «комбинаций». 
Представим себе, например, широко открытые, 
неморгающие глаза молоденькой девушки. В них 
и восторг, и испуг; то светится надежда, то просту-
пает пелена слез.

Что это? Возможное решение? Вряд ли. Как 
первоначальный творческий импульс эти возник-
шие в нашем воображении девичьи глаза еще мо-
гут взволновать режиссера, но в качестве сцениче-
ского сопоставления они не выдерживают критики. 
Во-первых, это «литература», а не драматический 
образ - описание душевного состояния девушки, а 
не наглядное проявление его в действиях и поступ-
ках. Во-вторых, это и не театральный образ: даже 
неопытный режиссер скоро поймет, что вызвать у 
актрисы слезы, возбудив в ней смену переживаний, 
адекватных музыке, трудно, почти невозможно.

Опытный же режиссер знает, что если бы и 
произошло чудо, т.е. подобное состояние духа дей-
ствительно родилось бы в актрисе и отразилось в 
ее глазах, то никто в зале этого бы не заметил. Ну, 
а если б и заметил, то полное совпадение сцени-
ческого самочувствия артистки с чувствами, выра-
женными музыкой, оставило бы неприятное впе-
чатление взаимоиллюстрирования состояний. Что, 
как мы знаем, не вовлекает воображение зрителя в 
орбиту сотворчества во время спектакля. Заметим, 
кстати, что артисту в таком состоянии трудно из-
влекать певческий звук. Словом, вариант несосто-
ятелен [4 c. 25].

Приведем еще пример — музыкальные антрак-
ты (т.е. оркестровая музыка между действиями) 
в «Кармен»: являясь важным звеном в музыкаль-
ной драматургии оперы, они, однако, не касаются 
чувств именно данных героев, а представляют как 
бы лирическое (в других операх — драматиче-
ское, юмористическое и т.д.) отступление от хода 
развития сюжета. Отметим также, что вопрос этот 
нельзя решать в зависимости от временного или 
эмоционального фактора; для режиссера главное 
— принадлежность данной музыки конкретному 
действующему лицу, связь ее с событием, «сквоз-
ным действием» оперы[5 c. 6]. . 

Тут его воображение не должно давать себе 
поблажки и прятаться за формальные ремарки, ко-
торые, кстати сказать, не всегда принадлежат авто-
ру оперы. Не всегда они независимы и от забот о 
технологии спектакля (антракты для перестановок 
декораций, переодевания артистов и т.д.).

Поделимся также наблюдением за современной 
демократической публикой оперных театров: орке-
стровые эпизоды, идущие при закрытом занавесе, 
не всегда внимательно ею слушаются. Многие по-
зволяют себе в это время тихонько разговаривать, 
шуршать обертками от конфет, оборачиваться, ища 
знакомых. Когда таких зрителей одергивают, слы-
шишь наивное: «Ведь еще не началось». Как толь-
ко открывается занавес, все замолкает, всеобщее 
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внимание обращено к актерам («Началось!»).
Если исходить из мудрого, веками проверен-

ного тезиса «публика всегда права», режиссеру 
следует призадуматься над тем, что современный 
зритель считает подлинным достоянием оперно-
го спектакля, а что рассматривает как «нелегаль-
ный концерт», удовольствие от которого получает 
сравнительно небольшая группа знатоков, давно 
расчленивших в своем восприятии оперное пред-
ставление на отдельные элементы (оркестровая 
музыка, вокал, декорации, мизансцены и т.д.).

Я считаю, что профессиональное режиссерское 
воображение должно способствовать возникнове-
нию в зрительном зале не только непосредствен-
ного интереса к спектаклю, но потребности соуча-
стия в драматургическом процессе.

Какой же зрительный образ в сочетании с му-
зыкой данного эпизода будет наиболее впечатляю-
щим, увлекательным, «направляющим» воображе-
ние публики? Как остановиться на том или ином 
решении? Как в поисках зрительного образа (в 
сопоставлении с данной музыкой) найти нужный 
«фокус», обеспечивающий точность попадания? 
Рецепты здесь невозможны и вредны.

Решающую роль играют художественное чутье, 
опыт и дарование режиссера. Подчеркну, что это 
тонкий и ответственный творческий процесс, ибо 
соответствующий «подбор зрительных, образов» 
оказывает влияние и на восприятие публикой опер-
ной музыки.

Богатство и доступность художественных ас-
социаций, активная связь слуховых и зрительных 
представлений — вот основа творческих взаимоот-
ношений режиссера со зрительным залом во время 
оперного представления.

Действительно, для режиссуры массовых пред-
ставлений крайне важно, чтобы все детали были 
учтены и продуманы. Если говорить о подводных 
камнях, то именно дилетантский подход, нека-
чественная организация и полное непонимание 
публики становится тем булыжником, о который 
разбиваются все планы и идеи режиссера. Даже 
если задумка в своей идее была практически ге-
ниальной, отличалась креативом и уникальным 
подходом, некорректная постановка разрушит все 
планы.

Какие подводные камни существуют в режис-
суре массовых представлений?

Массовые представления предусматривают 
большое количество артистов, разнообразие номе-
ров и их идей. Если говорить о театральных или 
цирковых постановках, то для успеха зрелища у 
публики, стоит акцентировать внимание на дина-
мике действия.

Даже, если речь идет о театре, для професси-
онального режиссера ничего не стоит заинтересо-
вать и заинтриговать публику, привлечь ее внима-
ние.

Режиссура массовых представлений полно-
стью ориентирована на зрителя, а значит, должна 
быть ему интересна, понятна. Публика становит-
ся все более привередливой, а потому нуждается 
в качественном зрелище, которое постоянно будет 
удерживать ее в напряжении. Монотонное пред-
ставление убьет интерес зрителя и заставит его 
скучать. Чтобы этого не случилось, номера и прин-
ципы представления должны постоянно меняться. 
Энергичные номера или сцены должны сменяться 
спокойными и даже умиротворенными. При этом 
не должно быть монотонности и постоянства даже 
в динамичных номерах и сценах, поскольку про-
должительный накал страстей теряет свою остроту 
[3 c. 57].

Привередливость публики проявляется еще и в 
том, чтобы пугать ее, радовать и удивлять неожи-
данными поворотами событий, эффектными вы-
ходами и появлениями персонажей или участни-
ков представлений. Артисты или актеры, которые 
выходят постоянно по одному и тому же принци-
пу утомляют публику. Им не интересно ждать по-
явления новой «звезды». А вот если каждый раз, 
артист будет появляться по-новому, неожиданно 
и интересно, зрители будут замирать в ожидании 
прекрасного и волнующего зрелища.

Еще одним подводным камнем могут стать 
сами артисты, их внешний вид. Следует учиты-
вать, что костюмы, возраст и внешность артистов 
должны строго соответствовать идее. Если речь 
идет о Джульетте, то артистке нем может быть 40 
лет, а вот кормилицу не должна играть молодая де-
вушка. Аналогичный принцип сохраняется во всех 
концертных номерах.

Яркие костюмы и макияж должен гармониро-
вать ролям, которые выполняют артисты. Если же 
наблюдается диссонанс, только зритель будет разо-
чарован, а массовая постановка провалится.

Качественная режиссура театрализованных 
представлений и праздников – это залог успеха 
при проведении массовых мероприятий. Многие 
теоретики и практики проводят аналогию между 
режиссурой театрализованных представлений и 
симфонией. Как для симфонии характерными яв-
ляются мыслительная и чувственная глубина, жиз-
ненные противоречия и сложные проблемы, так и 
театрализованное празднество массового масшта-
ба выражает важнейшие события и этапы в жизни 
огромного количества людей.

Для этих видов выразительного искусства ха-
рактерны масштабность и идейная насыщенность. 
Начальная часть симфонии (экспозиция) предпо-
лагает развитие и разработку контрастных тем-об-
разов. Далее они поддерживают основную компо-
зицию произведения. 

Также и режиссура массовых мероприятий 
предполагает проведение основной идеи празд-
ничного действа через ряд мероприятий
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Перекликается с режиссурой театрализованно-
го концерта и такая яркая форма музыки, как тема 
с вариациями. В режиссуре праздника основная 
тема тоже варьируется во всевозможных формах и 
видах. Конечно, это обусловлено в определенной 
мере самой спецификой народных гуляний. Ведь 
если, например, литературно-музыкальную компо-
зицию зритель может воспринять как единое целое, 
то особенностью режиссуры массового праздника 
является его целенаправленное разбиение на ком-
поненты. При этом зритель воспринимает действо 
частями, выбирая наиболее интересные для себя 
моменты. К примеру, концерт требует фокусирова-

ния зрительского внимания на конкретной сцене. 
А хороший массовый праздник, наоборот, характе-
ризуется большим количеством рассредоточенных 
в пространстве развлекательных центров [2 c. 85].

Таким образом, театрализованные  представле-
ния и массовые праздники  являются своего рода 
отражением жизни  народа, его проблем и забот. 
Наша жизнь постоянно меняется, появляются все 
новые и новые технические возможности, которые 
режиссер обязательно должен использовать, рас-
крывая свой творческий замысел. Чем больше но-
вого сможет использовать режиссер – тем больше 
новых зрителей он сможет привлечь.
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САХНАЛЫҚ ӨНЕРДІҢ НЕГІЗІ – КЕЙІПКЕР МӘНДІЛІККЕ КӨТЕРІЛУ

Түйін: Мақалада актерлік өнердегі шығармашылық ізденіс процестері кеңінен талданған. Көрнекті орыс режис-
сері, реформатор К.С.Станиславскийдің теориялық жүйесін қолданудың маңыздылығына назар аударылған. Ре-
жиссер-теоретик қалыптастырған кейіпкержандылық және кейіпкермәнділік мектептерінің қазақ театр өнерінің 
дамуына ықпалын дәлелді фактілермен жазған. Соның ішінде автор кейіпкермәнділіктің басты шарттарына 
тоқталады. Сонымен бірге К.С.Станиславскийдің тұжырымындағы ең қажетті саналатын осы бағыттың қазіргі 
қазақ актерлік өнерінде көп қолданыла қоймайтыны да зерттеушінің назарынан тыс қалмаған. 

 Кілт сөздер: актерлік өнер, кейіпкержандылық пен кейіпкермәнділік мектебі.
Резюме: В статье широко анализируется процесс творчества актерского искусства. Значимое внимание уделено 

теоретической системе выдающегося русского режиссера, реформатора К.С.Станиславского.  Написан подтверж-
денным фактам влияние на развитие казахского театра форм школ представления и переживание режиссера-тео-
ретика. В том числе основное внимание уделил на школу представления. А так же, исследователь отметил, что те-
ория Станиславского, которая считается самым важным в этом направлении, не особо применяется в современном 
актерском искусстве казахского театра.

Ключевые слова: актерское искусство, школа представления и переживание.
Summary: The article extensively analyzed the creative process of acting. Significant attention is paid to the theoretical 

system of the outstanding Russian film director, reformer K.S.Stanislavsky. Written confirmed facts influenced the development 
of the Kazakh theater forms of presentation of schools and the theoretical director experience. Including had focused on 
the representation of the school. And also, the researcher noted that the theory of Stanislavsky, who is considered the most 
important in this area, not particularly applied in the modern acting art of Kazakh theater.

Key words: art of acting, school presentation and experience.

Пайда болу, қалыптасу, даму тарихы антикалық 
дәуірден бастау алатын театр өнерінің қай елдің 
болмасын рухани өрлеуіне, мәдениетінің қалып-
тасуына ықпалы зор. Сонымен қатар құрамында 
ән мен би, пластика, бейнелеу өнері, сценогра-
фия, қол өнер, риторика, т.б. тоғысқан бұл өнердің 
адамзаттың бойында дүниетаным шарттары мен 
эстетикалық көзқарасының толыққанды ашылуын-
да да маңызы үлкен. Театр сыртқы орта мен адам-
ның ішкі жан дүниесін байланыстырады, табиғат 
пен жаратылыстың тылсым сырларын ашып көрсе-
теді. Ұжымдық өнер саналатын театр өнеріне дра-
матург, режиссер, актер, сценограф, композитор, 
гример, т.б. ат салысады. Олардың әрқайсысының 
сахна арқылы көркем шығарма тудыру жолында 
маңызды орны бар. Соның ішінде көрерменмен ті-
келей тығыз байланыста болатын ол – актер.

Тарихи зерттеулер бойынша әлемдік драма-
тургтердің ішіндегі ең алғашқысы саналатын грек 
трагигі Феспидтің шығармаларында бір ғана актер 
ойын көрсеткен. Бұл туралы зерттеулерде: «Ақын 
Феспид трагедияларында жалғыз актер ойнаған. 
Актер ойыны (партиясы) хор айтатын әндермен ал-
маса отырып бүкіл пьесаны құрап тұрды. Феспид-
тен кейін Эсхил пьесаға екінші актерді енгізген. 
Оны –девтерагонист деп атаған. Негізгі рольді 
пьесада бірінші актер орындады. Оны –протаго-
нист деп атаған. Грек театрының Дионис құдайды 
қошаметтеуіне байланысты актерлерге зор құрмет 
көрсетіліп, олар қоғам өмірінде үлкен орын ала-
тын. Грецияда тек бостандықта туған адам ғана ак-

тер бола алатын» [1, 9-10 б.б.], –деп жазылған. Ан-
тикалық уақыттағы актерлердің тарихи-әлеуметтік 
орны осындай болды.

Содан бері, яғни бүгінгі күнге дейінгі аралықта 
көптеген ғасырлар өткен сайын сахналық өнерде 
түрлі ізденістер, әртүрлі шығармашылық мектеп-
тер болды. Олардың барлығы дерлік кәсіби тұрғы-
дан қалыптасу, даму тарихы ХХ ғасырды құрайтын 
режиссерлік өнермен тығыз байланысты дамып 
отырды. Яғни, әлемдік театр өнеріне «режиссура» 
ұғымы кірген уақыттан бастап ол шығармашылық 
ұжымдардың және роль орындаушылардың негізгі 
көшбасшысына айналды. 

Францияда Андре Антуанның, Германияда 
Отто Брам мен Макс Рейнхардттың, Ресейде Кон-
стантин Сергеевич Станиславский мен Владими-
рИвановичНемирович-Данченконың, Всеволод 
Мейерхольд пен Александр Яковлевич Таировтың, 
Англияда Гордон Крэгтың, Америкада Элиа Казан-
ныңжетекшілігіндегі театрлар жұмыс істеді.«О-
ларда қойылымның сыртқы үлгісі мен актерлік 
ойынның, сахналық ахуал мен күйдің, сөз астары-
ның, музыкалық ырғақтың, психологияның байла-
нысы бірінші орында тұрды» [2, 248б.].

К.С.Станиславскийдің теориялық жүйесі, 
Вс.Мейерхольдтың биомеханикасы менконструк-
тивизмі, М.Чеховтың әдістемесі, Е.Гратовский-
дің экспенименттері, т.б. бағыттағы мектептер 
әлемдік және кезіндегі кеңестік елдердің мәде-
ниетін арттыруда үлкен роль атқарды. Олардың 
маңыздылығы әлі күнге дейін өзекті болып та-
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былады. Осы аталмыш мектептер қай уақытта да 
бір-бірімен пікір алмастырып, ой жарыстырып, 
ізденістерін шығармашылық бәсекелестіктеарт-
тырып отырды. «...Реформатордың идеясын зер-
делеген адам – В.Мейерхольдтың «биомеханика-
сын», Б.Брехттің «эпикалық театрын», А.Артоның 
«қатыгез театрын», Е.Гратовский, Дж.Стреллер, 
П.Бруктің ізденістерімен салыстыра отырып, ор-
тақ ұқсастығы мен айырмашылықтарын байқау 
арқылы, сахналық өнердің өзекті мәселелерін ше-
шудің жолын табуына мүмкіндік алады» [3, 23б.], – 
деп жазады тәжірибелі режиссер-педагог Әубәкір 
Рахимов өзінің зерттеу еңбегінде. Расымен де 
шығармашылық жолда ізденістері бір-біріне өте 
ұқсас режиссерлік бағыттар болуы мүмкін емес. 
Болмауы да керек. Ал, оларды байланыстыратын 
бір ғана мақсат ол – сахнада көркем дүние жасау 
арқылы халықтың рухани және мәдени өміріне 
әсер ету.  

Солардың барлығы да басты кейіпкерді туғы-
зуға, сахналық образды сауатты жасауға байланы-
сты болды. Себебі, образ жасаушы, кейіпкердің 
шынайы болмысын көркемдік бояулар арқылы 
сахнада нанымды көрсетуші– актерлік өнер күр-
делі болып табылады. Сахнада қойылатын әрбір 
драмалық шығармада қоғамдық шындықтар, тари-
хи-әлеуметтік мәселелер сол роль орындаушының 
психофизикаға толы ойынымен, философиялық 
таным-түсінігімен, пластикалық-ырғақтық болмы-
сымен ашылып отырады.

Негізінен драматургияның құрылымынан, 
режиссердің ұсынған шешімінен туындайтын 
әрекет актердің физикалық немесе пластикалық 
іс-қимылын тудырса, сахналық сөзден, яғни ди-
алог-монологтан кейіпкердің мінезін, өмір сүріп 
жатқан ортасын, оның төңірегіндегі адамдармен 
қарым-қатынасын айқындай аламыз. Актер өзінің 
көрерменін мінездері мен ұстанымдары бір-біріне 
ұқсамайтын бейнелермен, тағдыры әртүрлі өзге 
ұлттың қаһармандарымен таныстырады. Демек, 
ол – өз қаһарманының образын рухани тұрғыдан, 
тарихи аспектілер барысында зерттейтін ғалым, 
психолог.

Сонымен бірге терең ойлы суреткер драмалық 
шығарманың мазмұнына, идеясына байланысты 
өзінің кейіпкерін ірі философ дәрежесіне де көтере 
алады. Демек, бір кейіпкерді орындаған бірнеше 
актер сол образдың сан түрлі қырларын ашады, әрі 
бұл сахналық өнер үшін аса маңызды. Бұл өнердің 
өте қиындығы да, үлкен жауапкершілік жүктеуі де 
сонда жатыр.

Театр өнерінің нақты теориясын жасап, оны 
әлемдік сахна өнерінде қолданысқа енгізген 
К.С.Станиславскийдің жүйесін бүге-шүгесіне 
дейін зерттеп, оны қазақ оқырманына кең түрде 
таныстырған Маман Байсеркеұлы өзінің «Сах-
на және актер» деп аталын іргелі еңбегінде актер 
шығармашылығының басты-басты алты үрдісін: 

«Жігер», «Ізденіс», «Кейіпкержандылық процесі», 
«Кейіпкерсындылық процесі», «Кейіпкермәнділік 
процесі» және «Құйылыс» деп айқындап берген. 
Соның ішіндегі кейіпкермәнділікті: ««Кейіпкер-
мәнділік» (Воплощение) процесі – яғни артистің 
ел алдында (көрермен) көзге көрініп ойын көрсе-
туі (В червертом процессе «воплощения» – артист 
наглядно творит для себя)» [4, 20 б.], –деп түсін-
діреді. Демек, актердің роль шығаруы үшін кейіп-
кержандылық процесі қалай керек болса, кейіпкер-
мәнділіктің маңызы да сондай зор болмақ. Қазақ 
топырағында осы мектептен өткен өнерпаздар көп-
теп кездеседі. Бір-екі мысал келтіріп көрейік.

Аса талант иесі Құрманбек Жандарбеков орын-
даған «Қыз Жібек» операсындағы Бекежанның – 
өзінің ерекше қуатымен, қызуқандылығымен қазақ 
театрының тарихының төрінен орын алған кейіп-
керлердің бірі. Осы ролі еліміздегі баспасөздермен 
бірге 1936жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 
Декадасы кезінде одақтық газет-журналдардың 
бетінде кеңінен талданып, талқыланды. Қазақ те-
атр өнерінің көшін бастаған Қанабек Байсейітов 
– талантты суреткердің шығармашылығына куә 
болған замандастарының бірі. Ол өзінің «На всю 
жизнь» деп аталатын кітабында: «В опере есть 
сцена, где после убийства Толегена Бекежан поет 
арию для Жибек на мотив народной песни «Сар-
мойын». Дойдя до самой высокой ноты, которую 
Курманбек не смог взять, он не растерялся, и... 
громко расхохотался. Причем это был не просто 
смех, а смех под музыку, деталь, украсившая об-
раз. Своим смехом он выражал сущность образа. 
Таким образом, Курманбек не только не испортил 
образа Бекежана тем, что не смог взять высокую 
ноту, а наоборот, усилил его, правдиво показал его 
кровожадность, лицемерие и жестокость. Только 
теперь мы по-настоящему понимаем, как углубил 
он этот образ, и даем правильную оценку наход-
чивости артиста»[5, 71 б.], – деп жазады. Қ.Жан-
дарбековтың осы тапқырлығы сол күннен бүгінге 
дейін аңыз болып жетті, әрі оның осы импрвизаци-
ялық трактовкасы кейінгі буын орындаушыларға 
таптырмас үлгі болып қалды.

Бір актердің бір рольді ұзақ жылдар бойы 
орындауы мүмкін, әрі бұл– қалыпты жағдай. Мұн-
дай процесс өнерпаздың тәжірибесін арттырып, 
әрбір сахнаға шыққан сайын кейіпкерінің түрлі 
қырын көрсетуіне жол ашады. Шығармашылық 
эстафета бойынша кейіннен аталмыш батырдың 
бейнесін қазақ театры мен кино өнерінде өзіндік 
дара орны бар Кәукен Кенжетайұлы сомдады. Бе-
кежанды К.Кенжетайұлына ұсынған Қ.Жандарбе-
ков қателескен жоқ. Ол сол кездегі жас өнерпаздың 
талантын, классикалық кейіпкердің ариясын орын-
дап шыға алатын зор дауысын тани білді. Өзіне 
артылған сенімді ақтау, Құрманбектей драмада да, 
операда да диапазоны кең тұлғаның сеніп тапсы-
рған аманатын орындау жолында К.Кенжетайұлы 
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да жатпай-тұрмай көп ізденді. Бекежанның қатал 
қылмысқа бару себебін зерттеді, оның әлеуметтік 
орнын анықтау үшін барын салды. «...Бекежан неге 
осылай қарақшы болып, ел тонайтын кісі өлтіруге 
шейін барады? 

Оның ішін өртеп әкетіп бара жатқан не? Төле-
генді алдап, арбап өлтіруінде не сыр бар? Жоқ, ол 
батырлық іс емес, ол шын ғашық. Қыз – Жібекті 
сүйеді, одан керекті жауап ала алмайды. Ыза кер-
неген ғашықтық іштегі күйікті босата алмай ыза 
кернеген, ғашықтықтың зары деп білдім. Сол 
үшін өмірден де, Төлегеннен де кек алу деп біл-
дім»[6, 91-92 б.б.], – деп жазады К.Кенжетайұлы 
өзінің естелік кітабында. Ару Жібекке деген сол 
ғашықтықтың сырын дарынды актер Бекежанның:

«... Көзіңнің жасы көл болар!
Қанмен жуып тойыңды,
Тойыңда салып ойынды,
Сені алмасам маған серт!
...Қорлағаның мен екем, 
Таңдағаның кім екен?
Күні-түні жортармын,
Алдымен соны құртармын!» [7, 230 б.], –
деген сөзінен тапқан. Бұл шығармашылық жа-

уапкершілікті жан-тәнімен сезінген актердің ұзақ 
ізденісінен, шығармадағы автордың әрбір сөзіне, 
ойына ыждағаттылықпен қараудан туындаған сәтті 
трактовка болатын. Ұлттық театр өнерінде мұндай 
мысалдар өте көп. Оларды әсіресе, өткен ғасыр-
дың орта шені мен соңғы ширегінде театр өнерінің 
көшін алға тартқан актерлер мен актрисалардың 
шығармашылығынан көп кездестіреміз.

Соның ішінде қырғыз жазушысы Шыңғыс 
Айтматовтың «Ана – Жер анасындағы» Фарида 
Шәріпова сомдаған Толғанай бейнесінің туын-
дау барысын саралап көрейік. Бұл белгілі режис-
сер, Халық қаһарманы Әзірбайжан Мәмбетовтың 
Ф.Шәріповаға жүрексініп, қарсы болғанына қара-
мастан тапсырған ролі болатын. Сол кездегі жас 
актрисаның батылсыздық танытуы да заңды еді. 
Себебі, біріншіден –алғашқы құрамда ойнайтын 
Сәбира Майқанованың ерекше жаратылысын, 
сахнадағы шеберлігін жақсы біледі, екіншіден – 
Толғанайдың терең сырлы, философия мен опти-
мизмге бай тұлғасы ойландырмай қоймас еді. Бірақ 
тапсырылған зор міндетті орындау парыз, сол үшін 
ізденісті арттыру қажет. Нәтиже жаман болмаған 
сияқты.

 «... Ел аман, жұрт тынышта «соғысты» бастан 
кешірген сол бір күндер-ай! Талай рет трамвай тар-
сылынан Майсалбектің даусын таныды ол. Әлде-
неше рет тым-тырыс түн ортасында өкшесі тықыл-
дап, кездесуден кеш қайтқан бойжеткенді терезе 
алдында көзімен шығарып салып, «Әлиман» деп 
күбірледі ол. Есік алдындағы сәкіде гитараларын 
даңғырлатып, ұйлығып отырысқан жасөспірім-
дердің арасынан Жайнағын іздеді. Бейбіт өмірден 
«соғыс» дәуіріне сан рет ойша сапар шекті. Әтір 

иісінен «дәрінің» иісін сезініп, бір қап ұнды, бір 
уыс «дән» деп ұқты. Актерлік өнердің бар қиын-
дығы да осы ғой.Кейде жоқтың өзіне бардай се-
несің. Тахауи Ахтанов пен Александр Бектің соғыс 
жайындағы кітаптары үтір, нүктесіне дейін түгел 
ақтарылды. Бауыржан Момышұлы ағаның әрбір 
сөзі жүрекке қатталып, көңілге тоқылды»[8, 271-
272 б.б.]. Бұл – белгілі театр сыншысы Әшірбек 
Сығайдың өзі куә болған актирсаның ойынын 
бүге-шүгесіне дейін сараптауынан, рольді талда-
уынан туындаған пікірі. Міне, Ф.Шәріпованың 
орындауындағы Толғанай бейнесі осылай сахнаға 
шыққан.К.Кенжетайұлы мен Ф.Шәріпованың 
осындайкөркемдік ізденістерін К.С.Станислав-
ский жүйесінің бір тармағы саналатын – кейіпкер-
мәнділік мектебінен өтудің сара жолы дейміз.

Теориялық жүйенің ең басты бағыты санала-
тын осы кейіпкермәнділік мектебі К.С.Станислав-
скийдің шығармашылық жолындағы ұзақ жылдар 
бойы жинақтаған тәжірибесінің өзі басынан өт-
кізген ізденістерінің нәтижесі болып табылады.
Мұны ол өзінің «Менің искусстводағы өмірім», 
«Работа над собой в творческом процессе вопло-
щения», «Работа актера над собой», т.б. көптеген 
еңбектерінде жазып қалдырған.Өзіне берілген кей-
іпкердің өткені мен бүгінін немесе ертеңін білу, 
соны анықтау, сол өмір сүрген дәуірдің тарихын, 
тынысы мен тіршілігін зерттеп білу, образдың ішкі 
дүниесі мен сыртқы кескінінің үйлесімділігіне ден 
қою, осы мәселелер барысында тереңнен ой түю 
үрдісі К.С.Станиславский шығармашылығының ең 
алғашқы күндерінен-ақ қалыптасқан.

Ол А.Ф.Писемскийдің «Бетімен кеткендер» 
спектаклінде орындаған кейіпкерін қалай шығарға-
ны туралы: «Менің бұрынғы тапқандарымның көбі 
жаңа рольдің тұсында пайдаға асты: ұстамдылық 
та, сыртқы күйді қалпында сақтай тұрып, іштегі 
қызғанышты жасыру да (Ананидің ролін ойнаған 
кезде темпераментті қыздырған осы болатын), ми-
мика да, бұлшық еттерді қысып-қысып жинаған-
да өзінен-өзі пайда болатын көз құбылыстары да, 
қарқының күштеп келген кезде ішкі жан дүниесін 
еркін ашып жіберушілік те, «Сараң серідегі» шал-
дың кейпі де –міне осылардың бәрі де қажетке 
асты»[9, 189 б.], – деп жазады. Бұл – режиссердің 
алғашқы актер ретінде қалыптаса бастағандағы 
көркем әдебиеттерден оқығандарынан, күнделік-
ті тұрмыстан байқағандарынан, өзінің бойындағы 
физикалық қимыл-қозғалыстардан түйгендері, 
өзіндік ой қорытқан сахналық детальдары.  

Өзіне жүктелген сахналық бейненің мінез 
ерекшелігін, әлеуметтік ортасын, жас өзгешелігін, 
ұстанымдарын, өмірге деген көзқарасын саралап 
барып кескіндеу оның негізгі мақсат мен міндетіне 
айналған.К.С.Станиславскийдің қай образы бол-
масын ізденісін өзінің «ізгі адамды ойнасаң, оның 
зұлымдығы қайда екенін ізде, ал зұлым адамды ой-
насаң, оның қай жерде ізгі болатынын ізде» прин-
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ципімен жүргізетінін театр тарихынан білеміз. 
Аталмыш шығармашылық принцип реформаторды 
актерлік бағытында да, режиссерлік қызметінде 
де адастырған жоқ. Қайта әлемдік театр өнерін-
де оның есімі алтын әріптермен жазылып қалды. 
Ендеше бұл қағида әрбір өнерпаздың бұлжытпай 
орындайтын міндетіне айналуы керек.

Жалпы театр өнері, режиссура немесе актерлік 
шеберлік дегенде біз ең алдымен осы К.С.Станис-
лавскийді және оның теориялық жүйесін еске ала-
мыз. Өйткені бұрынғы кеңестік елдердің барлығы-
ның театр өнері осы жүйемен сусындады, осы 
жүйемен қалыптасты, дамыды. Соның ішінде қа-
зақ өнері де өзінің даму қарқынын реформатордың 
осы теориялық принциптерінен алды. Сонымен қа-
тар К.С.Станиславский мектебі бүгінгі күнге дей-
ін өнерімізге арқау болып келеді [10].Оның жүй-
есіндегі кейіпкержандылық пен кейіпкермәнділік 
мектебінде өзара ұқсастық бар. Бұлардың алдына 
қойған басты мақсаты – актердің өзін-өзі ұмытып, 
өзгенің бейнесіне ену, оның жан дүниесін айқара 
ашу, нақты айтқанда сахнада соның өмірін сүру. 

Жалпы кейіпкермәнділік мектебінде әрбір өнер-
паз өзінің ізденісін роль берілген күннен бастап 
кейіпкердің барлық болмысын көз алдына елесте-
туден бастау керек.Актер оның барлық болмысын 
көре, сезе отырып, күнделікті тіршілігін сонымен 
бірге өткізеді. Бейненің өне бойындағы барлық 
жақсылықтары мен жамандықтарын, қателіктері 
мен кемшіліктерін немесе мейірімділігі мен ақыл-
дылығын салмақтайды. Ол сүрген өмірді сүру де, 
ол өткен қатерлі жолдардан өту де, психологиялық 
күйзелісін немесе физикалық қимыл-қозғалысын 
шығарманың идеясына қарай бағыттау да орында-
ушының басты міндеттерінің бірі саналады.

Қазақ театры ең алғаш қалыптасқан күннен 
бастап дәл осындай шығармашылық принциптер-
мен жұмыс жасаған актерлер өмір сүрді. Мысалы, 
Серке Қожамқұлов өзі қырық жылдан аса орын-
даған Қарабайдың сан түрлі қырларын ашса, Әну-
ар Молдабеков сомдаған екі ұлттың, екі дәуірдің 
қаһармандары Қобыланды мен Иван Войницкий, 
Сәбира Майқанованың Толғанайы мен Кабаниха-
сы қазіргі ұрпақ үшін аңызға айналған. Аталмыш 
кейіпкерлердің көркемдік бейнесінің соншалықты 
биік шығуы актерлердің жанкештілігінен, үздіксіз 
ізденістің нәтижесінен деп айта аламыз. Осы актер-
лер өмір сүрген кезең қазақ театрының тарихында 
үлкен із қалдырды. Олар театр деп аталатын «Хас 
сұлудың көз жасындай мөлдір өнерге» (Ғ.Мүсіре-
пов) шығармашылық зор жауапкершілікпен қара-
ды, табиғат дарытқан дарыны мен талантын сарқа 
жұмсады. Сөйтіп олар өзгеше өнер жасады.

Ал, бүгінгі қазақ театрларында өзекті мәселе 
айналып отырған жағдайлар өте көп. Драматургия 
мен режиссураға, актерлік өнер мен сценографи-
яға жаңалықтың керектігі көзге анық байқалып 
тұр. Соның ішінде халық пен сахнаны тікелей бай-

ланыстырушы – актердің театрдағы орны көме-
скіленіп бара жатқан сияқты. Репертуардағы қой-
ылымдардың басым көпшілігінде басты кейіпкерді 
бір ғана орындаушының атқаратыны жасырын 
емес. Мысалы, М.Әуезов театрында Азамат Са-
тыпалды, Ғ.Мүсірепов атындағы Жастар мен ба-
лалар театрында Жанар Мақашева, Қ.Қуанышбаев 
театрында Қуандық Қыстықбаев немесе Сырым 
Қашқабаев, Қызылорда театрындаБақытбекТемір-
беков немесе Ұғым Баймаханов, т.с.с. Бұл– әрине 
сахналық таптаурындылыққа алып келетін бір-
ден-бір жол. Сондай-ақ, репертуардың басым бөлі-
гінде басты рольдерді орындау мойнына жүктел-
ген мұндай актерлердің кассалық орындаушының 
деңгейінде қалып қоятыны жасырын емес.

Осындай жағдайларда, яғни бір актер бірнеше 
рольдерді ойнаған кезде оның ізденісі де бірса-
рынды болуы мүмкін. Оның бір кейіпкерге қол-
данған бір штрихты, бір дауысты немесе бір ми-
зансценаны келесіде қайталайтыны бұл заңдылық. 
Тіпті мұны оның өзі де байқамауы мүмкін. Сөйтіп, 
өзінің бойындағы құнды саналатын дарынынан, 
даралығынан айырылып қалады. Оның шығар-
машылығы, ізденісі өзінің еркінен тыс еліктеуге 
қарай бағытталады. Мұны қазіргі уақытта жиі-жиі 
көзге шалынып жатқан көріністер деп айта аламыз.  

Жалпы қазіргі таңда қай театрда болмасын ак-
терлік өнердегі ізденістің аздығы жасырын емес. 
Бұған себепші жағдайдың бірі, әрі ең бастысы 
актерлік мамандықты бітірген жастардың асаба-
лық жолды немесе шоу-бизнесті таңдауы болса 
керек. Әрине бұл бүгінгі материалдық-әлеумет-
тік тапшылықтан туындаған мәселе болып отыр. 
Мұны театртанушы, өнертану кандидаты Зухра 
Исламбаева өзінің ғылыми зерттеуінде: «Егемен-
діктің алғашқы жылдарындағы экономикалық 
проблемалар, қаржылық тапшылық пен тәуелсіз 
жас мемлекеттің нақты құрылымдық бағытын 
анықтаудағы дағдарыс кезеңі өнер ұжымдарына 
да өз әсерін тигізіп, елімізде режиссер мамандарға 
зәрулікті тудырғаны рас және мұндай мұқтаждық 
әлі күнге дейін жалғасын табуда. Мұның себебі, ак-
тер-режиссер кадрларын дайындайтын (Астана қа-
ласындағы «Шабыт» өнер университеті ашылғанға 
дейін) жалғыз жоғары оқу орны Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын бітіруші 
жастарға нақты сұраныстың болмауынан немесе 
олардың шарықтап тұрған эстрадалық шоу-бизне-
сті таңдауынан деп айта аламыз. Бұл – драма те-
атрларындағы бүгінгі күнге дейін шешілмей келе 
жатқан ең бір өзекті мәселе» [11, 152 б.], – деп 
түсіндіреді. 

Зерттеушінің бұл пікірінің тек ұлттық режис-
сураға ғана емес, сонымен бірге актерлік өнерге 
де тікелей қатысы бар. Расымен де қазіргі уақыт-
та эстрадалық шоу-бизнестің шарықтап тұрғаны 
жасырын емес.Жеңіл жолмен табыс тауып (фоно-
граммамен ән айтып), атақты тұлғаға айналуды 
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ғана көздеу жастардың арасында көптеп кездесіп 
жүр. Өкінішке орай, бүгінгі күнде осы салада жүр-
ген әншілердің басым көпшілігінің мамандығы – 
актер немесе режиссер. Арнайы жоғары оқу орнын 
бітіргеннен кейін тек академииялық драма театры-
на орналасуды көздеген олардың бұл арманының 
орындалмай жататыны да бар. Әрине бұл мүмкін 
де емес. Облыстық өңірлерде кәсіби маманға зәру 
болып отырған театрлар қаншама. Жалпы Алматы-
дағы өнер академиясын немесе Астанадағы өнер 
университетін бітірушілердің сондай аймақтарға 
барып, шығармашылығын шыңдағаны, тәжіри-
бесін арттырғаны дұрыс болар еді деген ойдамыз. 

Әрине театр – өте күрделі әрі қиын өнер. Оның 
осы қиындығына төзген және рухани тазалықты 
сүйетін, эстетикалық талғамы жоғары адам ғана 
жан-дүниесімен актер бола алады. Бұл өнердің 
философиялық тереңдігін, гуманистік-оптимистік 
салмағын сезіне алады. Алайда табиғи дарыны 
бола тұрып, режиссерге тәуелді күй кешетін неме-
се спектакль дегеніміз мәтінді жаттап қана сахнаға 
шығу деп түсінетін өнерпаздар жоқ емес. Оларды 
әрбір театрдан байқап жүрміз.Әсіресе, облыстық 
театрларда немқұрайдылық, ізденістің аздығы, ре-
пертуарлық саясатқа аса мін бермейтін үрдіс белең 
алған. Бұдан шығатын қорытынды – өнерге деген 
мұндай көзқарастан сауатты режиссура да, сал-
мақты ойын да күте алмаймыз. Бұл мәселе қазіргі 
уақытта баспасөз беттерінде, мәдени қайраткер-
лердің басқосуында жекелеген қойылымдарға тал-
дау-сараптау жасау арқылы жазылып та, айтылып 
та жүр. Сөзімізге мысал келтіріп көрейік.

«... ойынның басынан бастап-ақ біз бұл жігіт-
тің бір құпиясы, өзіндік мінез-құлқы мен адамгер-
шіліктің шекарасын аттамайтын азаматтығы барын 
сезінуіміз керек еді. Олай болған жоқ, көрермен 
әп дегеннен бір жігерсіз, ынжық, адуын әйелінің 
табанында жаншылып жатқан, намыссыз, ішкіш, 
боркемік адамды көреді. Сондықтан да соңғы сах-
нада іріленіп, мінез көрсетіп, айғайға басуының, 
әйеліне тап-тап беруінің психологиялық негізін 
таба алмадық... Онымен қоса, Әлиядай оң-солын 
жақсы білетін, намысты да, жігерлі қыздың дәл 
Ә.Шоңбаев сомдағандай ынжық жігітті өмірлік 
жар ретінде таңдауы да сенімсіз көрінеді»[12]. Бұл 
– тәжірибелі актер әрі режиссер Тұңғышбай Жа-
манқұловтың Тараз қаласындағы қазақ драма те-
атрының репертуарындағы «Бір түп алма ағашы» 
қойылымына жасалған талдауында келтірілген ой.

Осы мақаласында өзінің өнер жолындағы көр-
ген-білгенін, көңілге түйгенін барынша нанымды, 
дәлелді деректермен жеткізген суреткер кейіпкер 
мінезінің драмалық желіде, қисынды көріністер 
барысында бірте-бірте ашылуы керектігін, дра-
матургия мен режиссура, режиссура мен актерлік 
ойын біте қайнасқанда ғана барып көркем дүние 
туатынын алға тосады. Осы ойдың жалғасы ретін-
де белгілі театртанушы-ғалым Бақыт Нұрпейістің 

мақаласындағы: «... Ол спектакльді Абай мен 
Оразбай арасындағы көзқарас қайшылығына құра 
отырып, сол арқылы бүгінгі қоғамда орын алып 
отырған кейбір келеңсіздіктерден де хабар беріп 
өтеді. Дегенмен, қойылым кемшіліксіз емес. Ай-
талық, Абайдың бүкіл адамгершілік қасиеттері 
терең ашылатын билер сайысы мұнда тым солғын 
шыққан. Сахнада ұлы ақынның қарсыластары құр 
айғайға басып, айналаны даңғазаға айналдырып 
жібереді. Хакім рөлін сомдаған Қайрат Кемалов 
ақынның сыртқы болмысы мен ішкі жан дүниесін 
қабыстыра білгенімен, оның Абайы төңірегінде бо-
лып жатқан оқиғаларға салғырт қарайтын салқын 
жан болып көрінеді» [13], –деген жолдарды кел-
тіргенді жөн көріп отырмыз. Себебі, қазақ халқы-
ның ұлы ағартушысы Абайдың роліне салқынқан-
дылықпен, қалай болса солай, жауапкершіліксіз 
келуге болмайтынын әрбір өнерпаз білуі керек. 

Жалпы көркем дүниенің құр айғаймен, даңғыра 
шумен жасалмайтыны белгілі. Қандай қойылымда 
болмасын сахнаның өзіндік этикасының болуы 
маңызды.Әрбір актерде өзінің ішкі мәдениеті бо-
луымен қатар, ол театр өнерінің өзіндік этикасын 
да меңгеруге міндетті. Осы мәселені өзінің те-
ориялық жүйесіне енгізген К.С.Станиславский 
«Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания 
(1877-1917)» атты кітабының «Заметки об артисти-
ческой этике и дисциплине» деп аталатын бөлімін-
де: «Конечно, артист должен как член общества 
подчиняться всем этическим законам, принятым 
в этом обществе. Но помимо общих устоев нрав-
ственности, есть еще артистическая этика»[14, С. 
73], –деп жазады. Бұдан қоғамдық, тарихи, саяси 
немесе адамзаттық, тұрмыстық проблемаларды 
көрерменге сахна арқылы қисынды жолдармен 
жеткізуші актердің шығармашылық жауапкершілі-
гін байқауға болады. 

Негізінен ұжымдық өнер саналатын театр сах-
насында бір адамның (актер немесе режиссер, дра-
матург немесе сценограф, т.с.с.) қателікке бой ал-
дырса бүтін бір шығарманың көркемдік деңгейінің 
төмен түсетіні бұл шындық. Этика мен мәдениет 
қойылымның дайындығынан бастап, оны халыққа 
ұсынуға дейінгі аралықта өте қажет. Әрі сол спек-
такль репертуарда ұзақ тұрақтаған сайын әрбір 
өнерпаз сол этиканың шеңберінен шықпауы керек. 
Осы тұста әрбір роль орындаушыдан өзінің сах-
налық серіктеріне (партнерлеріне) және жалпы із-
деніс жұмыстарына құрметпен қарау талап етіледі.
Шығармашылық бұл үрдіс К.С.Станиславскийдің 
жүйесіндегі кейіпкермәнділік мектебінің бір тар-
мағын құрайды.

Теориялық жүйенің осы кейіпкермәнділік 
бағыты кейіпкердің барынша нанымды шығуы-
на апарады. Мұнда бейненің тарихи-әлеуметтік 
орны, мінез ерекшелігі, төңірегіндегі адамдармен 
қарым-қатынасы, ол өмір сүрген дәуірдің тынысы 
негізге алынуы тиіс. Осылардың барлығын мең-
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герген, зерттеген, көңіліне түйген орындаушы ғана 
сахналық шынайы образ тудыра алады. Ә.Рахи-
мов: «Актер өзгенің (кейіпкердің) жаны мен қанын 
бойына дарыта алғанда ғана сахналық бейне жасай 
алады. Кейіпкердің қасиеттерін толық меңгерген 
кезде, оның сөйлеу мәнері де, жүріс-тұрысы, баға-
лау сәттері де өзгеріске ұшырайды. Алдымызда 
сырт пішіні актерге ұқсас болғанымен жан-дү-
ниесі мүлдем өзге адамды көреміз. Константин 
Сергеевич өнеріне тәнті болып, бас иген Бейжін 
операсының ұлы актері Мей Лань-фан өмір бойы 
әйелдердің қайталанбас бейнелерін жасап кетті. Ер 
адамның әйелдерді бейнелеуі бұрын барлық елдің 
театрларында болғанымен дәл Мей Лань-фандай 
биіктікке жеткені жоқ болар. Әрине, бұл қыруар 
еңбектің жемісі. Пайымдай білгенге актерлік да-
рынның бағындырмас биігі болмайтындығының 
дәлелі» [3, 71 б.], – деп жазған.

Расында актер болмаса да әрбір қарапайым 
адамның қиял байлығы шексіз деп айта аламыз. 
Бірі айға ұшып, шытырман цифрлармен, геоме-
триялық амалдармен жұмыс жасаса, енді бірі жер 
астын бағындыра алады. Ал, актерге жүктелетін 
жауапкершілік олардан да жоғары, әрі оның бел-
гілі бір мақсатқа жету жолы қиындықтардан, біт-
пейтін ізденістерден, зерттеулерден, саралаулар-
дан, тұжырым жасаудан тұрады. Олар тек қана 
бір образдың болмысын бойына сіңіру, сол болып 
өмір сүру үшін тер төкпейді. Сонымен бірге актер-
лердің осы күнге дейінгі тарихи дәуірлерде (анти-
калық, Орта ғасырлық, Қайта өрлеу, Классицизм, 

Ағартушылық кезең, т.б.) болып өткен қоғамдық 
құрылымдарды, тарихи дәлділіктерді, тіпті олар-
дың киім киістері мен жүріс-тұрыстарын да мең-
геруі маңызды.

Пьесадағы сөздің астарына үңіліп, содан өзі 
орындайтын кейіпкердің негізгі ұстанымын тану 
және автор идеясын көрерменге барынша ашып 
жеткізетін сахналық детальдар табу, режиссер мен 
сценограф ұсынған реквизит-бутафориялармен 
көркемдік байланыста болу–актерлік өнер үшін 
аса қажетті талаптардың бірі. Сонда ғана кейіпкер-
мәнділік мектебінің шарты талап еткен ойын үл-
гісін жасай алады.

Жалпы алғанда кейіпкермәнділіктің басты шар-
ты актердің өзін-өзі ойнамай, көрерменнің алдын-
да драмалық шығармадағы кейіпкерлердің тағды-
рын ашып көрсету. Зұлым бейне болса, оны сондай 
күйге түсірген жағдайларды анықтау, ал мейірімді 
кейіпкер болса оның ішкі жан дүниесіндегі жақ-
сылықтың нышандарын сахналық жүріс-тұры-
сымен, сөйлеу мәнерімен жеткізу. Бұл – сахнаның 
өзгеруге, өзгертуге болмайтын заңдылығы. Театр 
өнерінде жасандылыққа, өтірік пен демагогтыққа 
жол жоқ. Мұның барлығын К.С.Станиславский 
нақты деректермен талдай отырып айтып, мейлін-
ше көзімізде жеткізіп кеткен. Демек, «... К.С.Ста-
ниславский «жүйесін» тек қана теориялық мәні 
бар ұстаздық ұлағаттық немесе студенттерге ғана 
арналған оқулық деген тар арнада түсінбей, бар-
шаға бірдей театрдың тәжірибелік сара жолын са-
лып берген өнер Әліппесі деп қарауымыз керек» 
[15, 51 б.]. 
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ҚАЗАҚСТАН КИНО ӨНДІРІСІНДЕГІ КАСКАДЕРЛЫҚ ӨНЕР 

Түйін. Каскадер өнері – ол ең қызықты және қауіпті мамандықтың бірі. Қазіргі таңда, компьютерлік техноло-
гиялар көмегімен арнайы әсерлерді жасауға болады, алайда каскадерлық қызмет жоғары бағаланады және жақ-
сы төленеді. Бірде-бір боевик немесе триллер олардың қатысуынсыз жүзеге асуы мүмкін емес. Жұмыс, фильмдерді 
түсіру кезіндегі трюктарды жүзеге асыру, каскадердің қызметі болып табылады. Шын мәнінде, бұл іс-қимыл желісі 
спорт және актер шеберлігінің қиылысындағы байланыс. Әдетте, каскадер күрделі сахналарды жүзеге асыру үшін 
актерді ауыстырады.

Резюме. Каскадер – одна из наиболее интересных и опасных профессий.  Сегодня спецэффекты можно создать 
и с помощью компьютерных технологий, однако услуги каскадеров продолжают  высоко цениться и хорошо оплачи-
ваться. Ни один боевик или триллер не может обойтись без их участия. Работа каскадера заключается в выполнении 
трюков при съемке фильмов. По сути, это направление деятельности лежит на пересечении спорта и актерского 
искусства. Как правило, каскадер появляется в кадре для выполнения сложной сцены, подменяя актера.

Summary: The stuntman is one of the most interesting and dangerous professions. Today special effects can be created also 
by means of computer technologies, however services of stuntmen continue to be highly appreciated and to be paid well. Any 
fighter or the thriller can't be done without the participation of a stuntman. Work of the stuntman consists in performance of 
tricks during a shooting of movies. In fact, this activity lies on crossing of sport and performing arts. As a rule, the stuntman 
appears in a shot to perform a difficult scene, substituting the actor.

Қазақ киносындағы каскадерлық мектептің 
қалыптасуы мен каскадер шеберлігінің өзіндік 
ерекшеліктері бүгінгі ұлттық кино өнеріндегі мүл-
дем зерттелмеген өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. Қазақ киносының тарихында аталған 
тақырып мүлдем қарастырылмағанын ескерсек, 
оны зерттеу барысында деректік қызмет атқаратын 
мәліметтердің тапшылығына кез боламыз. 

Әлем киносының озық технологиялық тәжіри-
бесін негізге ала отырып, Қазақстан кино өндірісін-
дегі қазіргі уақытта бой алып келе жатқан каска-
дерлық мектептің қалыптасу тарихы ұлттық трюк 
шеберлерінің шығармашылық ізденістері арқылы 
арнайы зерттеу нысанына айналып отыр. Әлем ки-
носы тарихында елеулі із қалдырған каскадер мек-
тебінің тәжірибесін саралай келе, сол арқылы қазақ 
киносындағы каскадер мектебінің қалыптасу ке-
зеңдеріне салыстырмалы сипаттама бере отырып, 
біріншіден, қазақ киносындағы каскадер мектебінің 
ұлт ерекшелігі тұрғысындағы даму бағыттарын 
айқындауға мүмкіндік болса, екіншіден, кино өн-
дірісіндегі  каскадер өнерінің ортақ заңдылықтары 
арқылы қазақстандық трюк шеберлерінің болашақ 
жоспарлары туралы болжамдар жасауға болады. 

Бүгінгі көрермен талғампаз. Әсіресе, үлкен 
экраннан небір трюктік көріністерді тамашалағы-
сы келеді. Кино - бұл сұраныстан туындайтын 
өндірістік процесс. Көрермен экран арқылы авто-
мобиль қуғынын, жарылыс, ат-шабыс, шайқастың 
небір түрін тамашалағанды талап етеді. Психо-
логтар киношығармадағы осындай көріністерді 
тамашалаған көрерменнің қан қысымы жылдам 
айналымға түсетіндігін, жүрек соғысының жиілей-
тіндігін атап көрсетеді.  Демек, қазіргі заман талабы 
- трюктік кинематограф заманы. Жаңа технология 
дамыған сайын, экраннан келіп жатқан туындылар-

дың трюктік сипаты да күрделенуде. Қазақ киносы 
тарихында  каскадер деген ұғым бұған дейін қа-
лыптаспаған. Актер фильмнің түсірілуі барысында 
ат-шабыстың небір күрделі көріністерін өзі орын-
дайды. Жамбыл Құдайбергеновтың, Талғат Ниг-
матулиннің, Досхан Жолжақсыновтың тағы көпте-
ген актерлардың кинодағы сәтті рольдері осының 
дәлелі бола алады. Ал, батыс киносында трюктік 
киноқойылымдар заңды түрде даму үстінде ке-
леді.  Әлемдегі статистикаға жүгінер болсақ, қазіргі 
уақытта барлық түсірілетін киноөнімдердің 70 тен 
астам пайызы трюктік көріністермен қамтылған. 
Ал, ондай фильмдерде міндетті түрде каскадер ке-
рек болады. Қазір бұл кино саласындағы аса қажет-
ті мамандықтың біріне айналды. 

«Каскадер» сөзі грек  тілінен  аударғанда  «тәу-
екелге бел байлаушы» деген мағынаны білдіреді. 
Кино өнерінің қалыптасу жылдарында каскадер 
мамандығы соншалықты қажеттілігіне қарамастан 
елеусіз жағдайда болды. Дыбыссыз кинематограф-
тың даму жылдарында көрнекті жетістіктерімен  
трюктік көріністердің шеберлері атанған Бастер 
Китон, Макс Линдер,   Чарли Чаплиндерді кино өн-
дірісіндегі жаңа ағым - каскадер мектебінің негізін 
қалаушылар деп айтуға әбден болады.

Кеңес киносы тарихында да өткен ғасырдың 
жиырмасыншы жылдарындағы американдық ко-
медия және шым-шытырық оқиғаларға құрылған 
фильмдер үлгісінде экран жұлдыздары трюк эле-
менттері мен каскад көріністерін өз күштерімен 
орындап отырған.  Оның нақты мысалы атақты 
ФЭКС актерлық өнер мектебінің Г.Козинцев, З.Тра-
уберг жетекшілігімен ашылған шеберханасындағы  
трюк орындау шеберлігіне құрылған арнайы оқыту 
бағдарламалары бола алады.  ФЭКС (фабрика экс-
центричного актера) мектебі Ленинград қаласында 
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1921-1924 жылдар аралығында нәтижелі жұмыс 
жүргізді.

Дегенмен де, жыл өткен сайын кинодағы трюк 
элементтері күрделене түсті, енді былайғы уқытта 
каскад көріністерін орындау актерлар үшін қиынға 
түсе бастайды. Сол себептен де  дублердің қа-
жеттігі туындайды.  Кинодағы дублер қызметінің 
алғашқы тәжірибесі кеңес киносы тарихында 
алғаш рет "Веселые ребята" (1934ж, реж.Г.Алек-
сандров) фильмінде жүзеге асырылды: фильмдегі 
танымал көріністі (музыканттардың төбелесі) ак-
терлардың орнына дублер-боксерлар орындады.  
1938 жылы "Мосфильм" киностудиясында түсіріл-
ген Сергей Эйзенштейннің "Александр Невский" 
фильміндегі көпшілік шайқас көріністерін орында-
уға Глеб Рождественскийдің жетекшілігімен алғаш 
рет құрылған "трюк актерлары" топтары орындап 
шықты. Трюктік топтағы актерлар үшін ат- шабы-
стың небір түрлерін, қылышпен шайқасу шеберлі-
гін жетік меңгере білу және 5 метрден жоғары биік-
тіктен секіре алулары міндет болды. 

Советтік кино тарихындағы каскадер өнерінің 
былайғы дамуына өткен ғасырдың 40 - жылдар 
тұсындағы цирк өнеріндегі атты қойылымдардың 
ықпалы зор болды. Атты цирк қойылымдары әлем-
де ең көп тараған бағыт болған еді. Америка кино-
сындағы осындай трюктік көріністерді ат үстінде 
ептілікті көрсете білген индеец актерлар орындаған 
болса, совет киносы тарихында алғаш рет атты 
каскадтар көріністерін цирк әртісі Алибек Канте-
мировтың тобы "Смелые люди" (1948ж) фильмінде 
көрсете алды. Цирк өнері мен каскадер мамандығын 
ұтымды үйлестіре білген Алибек Кантемиров тобы-
ның ойлап тапқан аттан құлау трюктері (трюк "под-
сечка") былайғы жылдардағы бірнеше күрделі  атты 
трюктердің негізіне айналды. Осетияда аты аңызға 
айналған Кантемиров құрған "Али-бек" шабандоз 
жігіттерінің трюк көріністері енген туындылардың 
басым көпшілігі совет киносының үздік фильм-
дерінің қатарында саналады: "Кочубей"(1958), "Ти-
хий Дон"(1958), "Белое солнце пустыни" (1969), 
"Бег"(1970),  "Ватерлоо"(1970) т.б. 

1980 жылдар тұсында кино өндірісіндегі каска-
дер өнері күрделене түседі және соның салдарынан 
бірнеше ағымдар жіктеліп бөліне бастайды. Ендігі 
жерде көріністік трюктер, оның ішінде спорттық 
көріністер трюктері кең етек жаяды.  Совет киносы 
тарихында спорттық трюктер өнерін дамытушы-
лар қатарында Илья Сысоев, Олег Корытин, Улдис 
Вейспал, Олег Федулов және атты трюктер шебер-
лерінің қатарында Үсен Құдайбергенов тобының 
шабандоз жігіттерін, Александр Ходюшин, Алибек 
Кантемиров топтарын атауға болады.  Автомобиль 
және мототрюктер өнерін жетілдірушілер қатарын-
да Александр Микулиннің есімін ерекше айтуға бо-
лады. Міне, осындай жетістіктер нәтижесінде кино 
өндірісінде қоюшы-каскадер (каскадер-постанов-
щик) мамандығы пайда болады. 

"Каскадер" деген мағына қазіргі уақытта 
көпшілікке түсінікті ұғым. Бұл мамандық иелері  
түрлі  шоу көріністері мен кино  алаңындағы  қа-
уіпті  іс-әрекеттерді  кәсіби  тұрғыда  орындай 
алады.  Кинофильм сюжетінде  қауіпті қимылдар 
мен оқиға  әрекеттері болса, мысалы  оттан  секіру  
жағдайында  каскадерлардың  қызметі  пайдаланы-
лады. Бірақ,  кино  тарихында  кейбір  қауіпті   әре-
кеттерді  өздері орындайтын актерлер да  бар. Бұл 
мамандықтың шығу тарихы  театр  қойылымда-
рынан  бастау  алған.  Театр сахнасындағы биіктен 
құлау, оттан секіру, түрлі эффектілер мен  жарылыс  
сахналарында  актердың  орнына  кәсіби  маман  
каскадер  өнер көрсеткен. 

Каскадер мамандығына  тән  негізгі қасиет-
тер: денесі шыныққан, мықты, өзін қатаң тәртіпке  
бағындыра білген көзсіз  батылдық  болып табыла-
ды. Каскадерларды  дайындайтын арнайы оқу орны 
жоқ. Бұл  кәсіп  түріне  көбіне цирк актерлары мен  
спортпен шұғылданушылар  келеді. Акробаттар, 
әуе шарынан секірушілер мен ат құлағында ойнай-
тын шабандоздар, гимнастикамен  айналысушылар  
каскадерлік мамандыққа оңай икемделе алады. Мо-
тацикл, жеңіл автокөліктерді жоғары деңгейде мең-
геру қажеттілігі де ескеріледі. Сан қырлы өнерді 
бір бойына тоғыстырған, жүрек батылдығын талап 
ететін каскадер мамандығының қызығы көп. 

1986 жылы Алматы қаласында өткен ХІХ 
Бүкілодақтық кинофестиваль аясында Қырғыз-
станның танымал каскадер шебері Үсен Құдайбер-
геновтың трюкшілер тобы "Капкан для шакалов" 
(1985, реж.М.Махмудов) фильміндегі  ең үздік 
трюк көріністері үшін Қазылар алқасының Арнайы 
жүлдесін жеңіп алды. Совет киносының тарихында 
трюк көріністері үшін тұңғыш берілген бұл сыйлық 
каскадер мамандығының кино өндірісін дамыту-
дағы ролін айқындап берді. 

Ұлттық кино өнеріміздің  даму тарихын «көп 
ұлтты совет киносы» деген ұғыммен тығыз байла-
ныста  қарастырмасқа болмайды. Қазақ киносының  
қалыптасуы мен  өркендеуіне  Кеңес дәуірі кино-
сының тікелей әсері болды десек те, ұлттық әдеби-
етіміз, театр, музыка, бейнелеу өнері салаларының  
да әсері одан кем болған жоқ. Бүгінгі күнде  өз заң-
дылықтары  мен жеке тәжірибелік мектеп дәстүрін 
қалыптастырып үлгірген қазақ киносының тарихын 
бірнеше кезеңдерге  бөліп қарастыру қолайлы бо-
лар еді. Жылдар аралығымен өлшенетін хроноло-
гиялық сипат барысында ұлттық кино өнеріміздің  
қалыптасуындағы жеке шығармашылық ағымдар-
дың ерекшелігін жалпы  қазақ кино өнеріне әсері 
тұрғысынан бағалауға  мүмкіндігіміз бар.

Қазақ киносының даму бағытында да каска-
дер өнерінің қажеттілігі байқалып отыр. Бүгінгі 
жағдайда Орталық Азия кеңістігінде ең танымал 
болған бірнеше каскадер мектебі бар. Олардың бар-
лығы дерлік қазақстандық каскадерлар. Кино өнері 
туралы жазылып жүр. Режиссер туралы жазылып 
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жүр, актер шеберлігі, операторлық өнер жан-жақты 
талданады. Ал, каскадер қызметі жайында жа-
зылған материал өте аз. Қазақстандағы каскадер 
мектебі қалай қалыптасты? Мамандыққа қалай ке-
луге болады? Осының бәрі бүгінгі таңда аса өзекті 
мәселеге айналып отыр. 

1980 жылдардың соңы-1990 жылдар тұсында 
советтік  кино өндірісінен тыс жеке каскадерлық 
топтар құрыла бастайды. 1987 жылы Мемлекеттік 
спорт ұйымының шешімімен "Каскадер" театры 
құрылады, жетекшілері - Алибек Кантемировтың 
ұлдары Ирбек және Мұхтарбек Кантемировтар бол-
ды. "Вечный зов", "Люди в океане" фильмдерінде 
үздік трюктік көріністерді ұйымдастырған танымал 
каскадер Юрий Сальников Москва қаласында "Ак-
ва-трюк" деп аталатын өзінің жеке каскадер мек-
тебін ашады. "Одесса" киностудиясында каскадер 
мектебінің негізін қалаған атақты Владимир Жа-
риковтың тобы "Место встречи изменить нельзя" 
(1979), "Пираты ХХ века"(1979), "Сыщик" (1979), 
"В начале славных дел" (1980) тағы бірқатар үздік  
фильмдердегі ерекше трюктік көріністерімен та-
нылған болатын. Осындай тәжірибе жинақтаған В.
Жариков тоқсаныншы жылдар тұсында "Мустанг" 
атты жеке каскадерлық студиясын құрады. 1993 
жылы Игорь Панин "Мастер" деп аталатын каска-
дерлар бірлестігін құрады және соның негізінде 
жыл сайын өткізіліп тұратын "Промотей" каскадер-
лық өнер байқауының фестивалін ұйымдастырады. 

Тоқсаныншы жылдар тұсы советтік кино өн-
дірісінің ыдыраған тұсы. Көптеген киностудиялар 
тоқырау жылдарында фильмдер өндірісін тоқта-
туға мәжбүр болады. Осындай аласапыран кезеңде 
көптеп құрылған каскадерлық мектептер мен бір-
лестіктер арасындағы бәсекелестік шарықтау шегі-
не жетеді.  

Бүгінгі жағдайдағы қазақ киносындағы каска-
дерлік мектептің дамуы жоғары дәрежеде екенін 
мойындауға болады. Қазақстандық каскадер мек-
тептерінің өнері ұлттық кино өндірісі шеңберінен 
шығып, әлемдік кино өндірісіне аяқ басты. Бұл 
ауыз толтырып айтатындай мақтанарлық құбылыс.  
Қазақ каскадерлары десек, бірінші еске түсетіні 
«Номад» каскадерлар мектебін айтамыз. «Номад» 
каскадерлар тобының арландары қазіргі қазақ ки-
носы үшін үлкен үлес қосып жатыр. Тек қазақ 
киноларындағы үздік тәсілдерді жасап қана қой-
май, әлем каскадерлар мектебінің бетке ұстарлары 
екенін де естен шығармайық. Бірнеше халықара-
лық жарыстардан құр қол қайтпаған, түкті жүрек-
тің иелері. Қазіргі қазақ киносындағы үрей тудыра-

тын сонымен қатар, сол трюктер арқылы киноның 
көріністік эстетикасын да жандандыра түсетін күр-
делі трюктардың орындаушылары осы «Номад» 
тобының арландары. «Көшпенділер», «Рэкетир», 
«Жау жүрек мың бала», "Моңғол" т.с.с фильмер 
осындай трюктерге толы.

«Номад» тобының каскадерлары Алматы қала-
сының орталығында цирк жанындағы алаңқайда 
аттардың қатысуымен трюктерді пысықтауда. Бұл 
оқиға, әлбетте, жаттығу жүктемелеріне ықпал етеді. 
Каскадерлардың да, жануарлардың да қатысуымен 
айлар бойына дала жағдайында ұйымдастырыла-
тын түсірілімдер – басқа шаруа. Каскадерлардың 
аттармен қалада  - кішкентай ғана алаңда жұмыс 
істеп жатқанын бақылаудың өзі бір ғанибет. Ешқан-
дай экстримсіз, ешқандай жарыссыз, ешқандай да 
бас айналдыратын секірулерсіз. 

«Номад» тобы 2003 жылы құрылды және Қа-
зақстанның  каскадерлер Қауымдастығына кіреді.  
Топ жетекшісі Жайдарбек Күнгүжинов өнер жолын 
циркте бастаған танымал акробат. Ол Қазақстанның 
цирк өнерін әртүрлі елдерде таныстырды. Россия, 
Украина, Италия, Францияда "Номад" тобы қазақ 
ұлттық ат ойындарын және шабандоздық өнерін 
паш етіп, Қытайдағы халықаралық ат акробатикасы 
фестивалінде Лауреат атағына ие болды, сондай-ақ, 
«Күміс» және «Қола арыстан» сыйлықтарымен ма-
рапатталды. 

"Номад" тобының кинодағы каскадерлық 
алғашқы тәжірибесі 1992 Қазақстан жерін-
де түсірілген югославия фильмінің эпизодтық 
көрінісінен бастау алады. Қазақ кино өндірісінде 
ұлттық каскадер тобы болмағандықтан 2000 жылы 
Жайдарбек Күнгүжинов өзінің каскадер мектебін 
ұйымдастыруды жоспарлайды. Ұлттық киномыз 
тарихындағы каскадерлық өнер бағытын бастаған 
"Номад" тобының нағыз шығармашылық жолы 
"Көшпенділер"  тарихи фильмінен бастау алады. 
Екі жылға созылған "Көшпенділер" фильміндегі 
каскад көріністері мен трюк қойылымдары "Но-
мад" тобы үшін үлкен тәжірибе мектебі болды. 

Цирк өнеріндегі жетістіктеріне қоса, ат үстінде 
еркін ойнайтын "Номад" тобының шабандоздары 
каскадер өнерінде көшпенді халықтың ұлттық си-
патын алдыңғы қатарға қоя білді және сол арқылы 
өздеріне ғана тән ерекше қолтаңбаларын айқындай 
алды. Топ шабандоздары үнемі өсу үстінде. Жаңа 
технология заманына сай экшн-көріністердің тех-
никасын еркін меңгере білген "Номад" каскадер 
тобы бүгінгі күні әлемдік кино өндірісінде зор 
сұранысқа ие болып отыр. 
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РАННИЕ ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА ТЮЛЬКИНА

Резюме. Статья посвящена трем ранним документальным картинам казахстанского режиссера Владимира 
Тюлькина. Фильмы «Буду защищаться сам», «Повелитель мух» и  «Опыт креста», снятые в эпоху начала агонии 
СССР, глобального развала гаснущей империи и постсоветского  хаоса образуют своего рода трилогию изгнанниче-
ства.  

Ключевые слова: документальный фильм, гаснущая империя, интервью, внешняя среда, маргинальность, аутсай-
дерство, протестный этап, художественная рефлексия.

Түйін.  Мақалада қазақстандық режиссер Владимир Тюлькиннiң алғашқы үш деректі фильмі қарастырылған. 
СССР дәуірінің алғашқы аласапыран кезеңінде түсірілген «Өзім қорғайтын боламын», «Әмірші шыбын» және «Кре-
стің тәжірибесі» фильмдерінде күйреген империя мен постсоветтік хаостың бейнесін көрсетеді. 

Түйінді сөздер: деректі фильм, әлсіреген империя, сұхбат, сыртқы қоршаған орта, маргиналдылық, аутсайдерлік 
және наразылық кезеңі, көркем көрініс.

Summary.  The article is devoted to three early documentary of Kazakh film director Vladimir Tyulkin. Movies «I will defend 
myself», «Lord of the flies» and «The experience of the cross», filmed in the early throes of the USSR, the global collapse of the 
dying Empire and the post-Soviet chaos form a sort of trilogy of exile. 

Key words: documentary, fading Empire, interviews, environment, marginalization, exclusion, protest stage, artistic 
reflection.

По сути, фатально быстрый агон и бесповорот-
ное падение одной из мировых держав на земле, 
начавшиеся в середине восьмидесятых годов про-
шлого века, неизбежно породили в евразийском 
пространстве зоны кинематографической анома-
лии – в частности, в том изводе экранного репро-
дуцирования, что можно определить как фильми-
ческий документ. Правда, открытий, диктуемых 
аберрацией бытийной оптики в области эстетики 
взгляда гадательно и в то же время стремительно 
разворачивающейся постсоветской режиссуры не 
произошло, поскольку подобные новации пред-
полагают условия, когда реальность, лишившись 
автохтонного свойства быть единственным мате-
риалом изобразительного исследования, стано-
вится чем-то принципиально присущим самому 
субстрату наблюдения и родовым признакам арти-
стических адаптаций, как это случилось, допустим, 
в атмосфере «жизни врасплох» [1] в России после 
Октябрьской Революции или «синема верите» [2] 
во Франции вокруг Андре Базена. 

Последняя четверть минувшего столетия требо-
вала иных конвенций между творцом, зрителем и 
объектом. Выглядело бы наверняка анахронизмом 
и запоздалым миметическим жульничеством на-
мерение повторить метафорические инстинкты и 
монтажно-операторское дерзновение, скажем, Ми-
хаила Кауфмана и Дзиги Вертова. Нельзя уже сы-
митировать их манеру фиксировать хронику давней 
медитативности немого жеста, вырвавшегося вдруг 
из недр исторического времени или просто нашито-
го наугад стрекочущим киноаппаратом на поверх-
ность увиденного момента. 

Финал гигантской страны нуждался в другом 
типе рефлексирующей адекватности, в другой цеп-
кости зрения породнившегося с окрестным ланд-

шафтом социального отщепенца.  Применительно 
к неигровому кино Казахстана этого десятилетнего 
периода – ориентировочно с 1985г. по 1995г. – труд-
но уклониться от фигуры Владимира Тюлькина, чья 
пристальность свидетельского пафоса на острие 
допустимого произвола предстала как раз беспре-
цедентной вивисекцией ситуативного, ментального 
аутсайдерства и маргинальной отторгнутости, от-
сылающих к необратимым, глубоким кавернам и 
горькой травмированности меркнущей эпохи.  Ав-
тор не предлагал стороннему взору милый сердцу 
пейзаж как способ лирической сакрализации оази-
са обитания (фильмы режиссера Б. Гафу), не выка-
зывал явно патетику совестливой публицистики и 
сверхчувствительную сейсмику по отношению к 
иерархичному диктату и чуть ли не конспиратив-
ной поведенческой несправедливости извне адми-
нистративно-бюрократического левиафана (фильм 
"Хроника необъявленной демонстрации" режис-
сера А. Байгожиной), не привелось ему также ис-
пробовать себя в комплиментарной ретроспекции 
биографического жанра (фильмы режиссера И.  
Гонопольского). Он, скорее, провокативно манифе-
стировал в  своих фильмах интуитивно им найден-
ную обстановку как глушь уже свершившегося эк-
зистенциального сомнения, как падшую материю, 
как сферу крайней психоделической коллизии, в 
которой его героям суждено пройти испытание на 
витальную прочность между патологической выхо-
лощенностью и человеческим достоинством. 

Самый сильный декларативный символ прими-
рения автора с герметичной изнанкой физической 
реальности, явный акт его предельной исповедаль-
ности  воплощены в облике подростка из детской 
тюрьмы в ленте «Опыт креста», в образе мальчика, 
проглотившего крестик, который застрял в его гор-
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ле, - он, подобно Богослову, съевшему свиток медо-
вой мудрости, верит в чудо, и безоглядная всамде-
лишность в его наивном усердии (в решительном 
неведении – в единственном, наверное, что ценно 
тут, по сю сторону действительности) удостоиться 
горней милости  оказывается и впрямь безотчетной 
догадкой, инстинктивной подсказкой пропасть в 
невозможном – почти «подражанием божествен-
ному», la divina mimesis - «…ключевым аспектом 
воздействия искусства на человека является зага-
дочность его атмосферы, куда погружается субъект 
восприятия, что порождает глубинные психологи-
ческие и духовные эффекты» [3]. Но это, увы, ред-
кие, завораживающие метки катарсического транса 
в работах Владимира Тюлькина. 

Отечественные документалисты предыдущих 
поколений – и «сталинского ренессанса», и отте-
пели, и застоя – в своей ясной ангажированности 
откровенно избегали нигилистического видения, 
даже в эллиптичных намеках и скрытых аллю-
зиях не касались мглы мира, понуждая зрителя 
не смотреть на тлен и пепел, не думать о плохом, 
дабы не стать частью плохого. Тем самым в своем 
обильном оптимизме, демонстрирующем сияние 
земного простора от светёлок уютного дома до ве-
ликой шири (сегодня этим художникам остается в 
пассеистском порыве лицезреть артефакты лучше-
го только в прошлости прошлого), они исподволь 
подготовили мстительную, самоотслеживающую 
методологию кинописьма, что в конечном счете 
разрушила изнутри их поэтику, в одночасье рассы-
павшуюся в прах. 

Существует протестный этап в эволюционных 
претензиях художественной рефлексии, когда чет-
кая, диагностическая нацеленность авторского ана-
лиза на болезнь и энтропию оборачивается формой 
приоритетного риска, - угроза тут делегирует себя 
обещанием упования. В таких обстоятельствах воз-
мездие приходит ветхой культуре за инерционную 
тактику, за этическую слепоту с ее же окраин, из 
подполья вроде бы прежде весьма скромной и неза-
метной ойкумены. В принципе, само творчество в 
лучших своих проявлениях маргинально и, так как 
любая эстетизированная вещь в идеале периферий-
на или в своей периферийности идеальна, она не 
может быть сугубо локальной, профанно местной 
и посему вплетена в общее, неуловимое шествие 
мирового духа. 

Подрыв некогда исключительно привилегиро-
ванных (теперь изжившихся) устоев нормальности, 
комфортной дистанцированности и прочной сер-
дечности с настойчиво показной и неподкупной од-
нозначностью вершится в трех дебютных картинах 
В.Тюлькина, образующих своего рода трилогию 
изгнанничества. Риторика лицедейской авторитар-
ности в них раздавлена деструктивным хаосом ны-
нешнего языка. Документалист нового поколения 
в сердцевине гаснущей империи как бы предъяв-

ляет миру свой «мужицкий» постмодернизм (если 
воспользоваться лексикой спонтанного искусство-
ведения позднего Возрождения, пытавшегося ода-
рить хотя бы условно-оценочным именованием 
наждачную, сиюминутно длящуюся эпичность 
брейгелевских полотен). Его принцип съемок не 
предусматривает скользящих импрессий («Люди с 
реки По», М.Антониони), или созерцания стоициз-
ма и противостояния крошечного тела гигантской, 
нещадной стихии («Нанук с Севера», Р.Флаэрти), 
или изучения и панорамирования через тревеллог 
топографических масштабов некой неведомой хто-
нической светоносности («Индия», Р.Росселини), 
или оммаж одухотворенной личности («Один день 
из жизни Андрея Арсеньевича», К.Маркёр), - этот 
режиссер просто портретирует персонажей  фрон-
тально, включая в минималистскую череду своих 
приемов два элемента: интервью и внешнюю среду. 

Обычно пейзаж в документальных фильмах 
служит вестником нейтральности – этакий немой 
античный хор, стоящий поодаль и не комментирую-
щий безлико происходящее. Но в картинах Тюльки-
на пространство колюче вторгается в речь героев, в 
их монологи, в их израненные судьбой и враждеб-
ным обществом затравленные голоса. 

В ленте «Буду защищаться сам» (1987г.) на про-
тяжении 28 минут показаны сцены, снятые либо 
в интерьере, на фоне судебного заседания, либо в 
кабинете следователя, либо мы видим глаза, губы, 
руки человека, исполосованные на переднем пла-
не тюремной решеткой. То есть дискомфортная 
обстановка оттеняет психологическую ночь, опас-
ная зримость цитирует тайное неблагополучие 
людей – иными словами, мы невольно участвуем в 
уплощенной пародией на древнюю трагедию про-
токольно-стенографической мистерии сплошных 
совпадений, где глухой, удушливый воздух вторит 
эмоциональной пришибленности героев. Едва ли 
объективистский почерк Тюлькина можно назвать 
(как, скажем, европейскую контестацию в кино 60-х 
годов минувшего столетия) rubbia poetica (яростная 
поэзия (итал.)) - если «ярость» в этом письме как 
бы отстраненного очевидца горьких унижений еще 
нетрудно сыскать, то поэзией в нем, в этом блёк-
ло-белом репортаже, ни в коей мере не веет. Это, 
собственно, детально деформированное без прямо-
линейных обобщений дневниковое повествование 
потерявшего доверие к чрезмерной красоте лири-
ческих иносказаний бывшего идеалиста и певца, 
которому остается лишь надеяться, что лабиринт 
увиденного им лимба, вероятно, утаивает слабые 
огоньки и смутные блики грядущей песни. 

Тот же топос безнадежности и слома сберег ав-
тор публике и в другой своей картине, «Повелитель 
мух» (1991г.). Герой здесь балансирует между пре-
исподней и благодатью в атмосфере шизоидного 
обихода. Название – метафизическая версия «бури 
в стакане воды» - издевательски отсылает к Бруку 
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и Голдингу,  к оскудению культурной дрессировки, 
к бесплодию пацифистского критицизма и вездесу-
щего патернализма. В этой работе крупный план, 
прикинувшийся отборным, время от времени усту-
пает участок операторской слежки лишенной пер-
спективы человеческого присутствия тупиковой, 
угловато-острой окрестности, и тем самым мон-
тажный рисунок в панорамировании, в статичных 
эпизодах, в наездах трансфокатором получается 
тесно-сбивчивым, в то время как кадры будто в пе-
ремотке припоминаются вереницей рваных быто-
вых грёз, хотя визуальный рассказ в данном случае, 
казалось бы, передан в замедлении. 

Следует отметить, что этот фильм снят в лобо-
вой стилистике, мимикрирующей под бесстраст-
ный, шаблонный телевизионный очерк, - чуть ли 
не  в каждом отрывке «Повелителя мух»  гнетуще 
убогая натура (двор и домашняя предметность) 
словно впивается извивающимися в металлических 
бочках какими-то галлюцинаторными личинками в 
исповедальные сумерки, в артикуляционный бред, 
в мнимое благообразное обличье главного героя, 
Кирилла Шпака, чей шлепок прямо в объектив  в 
прологе этой экранной истории призван, как не-
избежность, символизировать уловление летучих 
насекомых – навязчивую идею одной из неприка-
янных  теней оруэлловской узурпации. В наше поле 
зрения во всей своей телесности попадает типичная 
жертва исторического императива, концептуальной 
нетерпимости, пребывающая в счастливом аду, в 
котором «царят строжайшее исполнение законов 
и милосердие», по выражению самого повелителя 
мух. Автор отнюдь не вопрошает, почему возника-
ют подобные витальные трещины, рассекающие 
надвое эпоху, и не дает ответов – он лишь указыва-
ет (не объясняя первопричину пагубы) на болезнь, 
означающую «дальше – тишина». 

Именно мертвенным молчанием обдает экран 
фильм «Опыт креста» (1995г.), завершающий 
триптих (в остальных произведениях Владимира 
Тюлькина в самоцитациях так или иначе сказыва-
ются ключевые структурные компоненты и худо-
жественный вектор, найденные мастером преиму-
щественно в трех ранних работах).  На деле здесь 
каждый фрагмент говорлив, насыщен то блатным, 
воровским жаргоном, то приторной, затверженной 
нотацией методиста-воспитателя детской колонии, 
то опасливым, закадровым шепотком тюремно-
го психолога, высматривающего видео-искателем 

«сынков» для учебно-аналитического отчета, то 
вкрадчивой перед сырой, плесневелой стеной, ще-
мяще-тихой  полуфразой малолетнего преступника, 
чьи губы прихвачены коростой и сыпью, то шерша-
вым матом и командной бранью надзирателей. 

В этом мрачном визуальном этюде, исполнен-
ного глубокого, немотного укора и завуалирован-
ных обвинений, что ввинчены вглубь незрячей, 
запертой бесчеловечной демаркацией, ничейной 
действительности, вновь всплыло методологиче-
ское средокрестье, вновь со дна привычной и проб-
ной стилистики изъялись два змеисто сплетшихся, 
формообразующих средства: интервью и внешняя 
среда, потерянные лица подростков и ритуально 
открытая площадка, где бритоголовые юные стра-
стотерпцы отсчитывают расхристанной обувью и 
вышколенным маршем туда и обратно несколько 
раз на дню свой постылый маршрут, не истощая 
его. Шаркающая поступь понурых фигур во дворе 
детской тюрьмы смахивает на шелест иных ног, уже 
призрачных, в документальном фильме Алена Рене 
«Ночь и туман» - как признается диктор в одном из 
трэвеллингов  над полосой выжженных трав в этой 
мемориальной поэме, «окрест мы ничего не слыша-
ли, кроме шороха наших собственных шагов». 

Пожалуй, этот экспрессивный пассаж венчает 
в творчестве Владимира Тюлькина вполне пред-
сказуемо (вспомним идиому Нерваля [4]) черное 
солнце среднеазиатской меланхолии и вызывающе 
срочно итожит в казахстанской документалистике 
период отрицания в угоду напоенной беспримес-
ной здешностью кинематографической зоркости. 
Впоследствии режиссер обязан был совершить 
полный поворот в обратном направлении: от нуле-
вого бегства  в черный эстетический бунт  и депрес-
сию к признанию прозрачности волюнтаристской 
простоты и чести. 

Его внезапное обращение, его резкий и вме-
сте с тем прогнозируемый переход к целительной 
встрече с бескорыстием, с чудом наяву творящегося 
подвижничества, с иррациональной, неотвратимой 
искренностью, чья мера не имеет меры, с необду-
римой спонтанностью мирного энтузиазма наме-
чены в его последних исследованиях (к примеру, 
в «Непокоренной вершине», 2003г.), откуда берет 
начало для визионерского инструментария этого 
автора новая, эстетическая бессребренность экран-
ных странствий.  

Литература:

1. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы / Киноглаз 1924/ -  Москва, 1966, С. 88, 89
2. Базен А. Что такое кино /Сборник статей/  – Москва: Искусство, 1972 
3. Ким Л.М. О духовном единстве народов Азии через восприятие 
художественного слова / Вестник КазНУ. Серия философии. №1 (50), 2/5 - Алматы, 2014, С. 62
4. Нерваль Ж. Дочери огня - Л. 1985 [Явилась мне моя померкшая звезда 
Как солнце черное с гравюры незабвенной] Интернет-ресурс http://www.epwr.ru/ Режим доступа  http://

www.epwr.ru/quotauthor/285/-chernaya-tochka.html 



177

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

Ешмуратова Анар Карибаевна
Магистр искусств, докторантка Казахской Национальной Академии Искусств им. Т.К. Жургенова

сот: 87013741311, email: anarochka2010@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ В ТЕАТРЕ КУКОЛ КАЗАХСТАНА
 
Резюме. Национальная драматургия Казахстана сложна, и на сегодняшний день лишь единицы драма-

тургов пишут пьесы для театров кукол. В современном театре кукол Казахстана наблюдается острая 
нехватка молодых авторов. С развитием и обновлением репертуара театра кукол Казахстана вернется 
и интерес к развитию национальной кукольной драматургии.  

Түйін. Өкінішке орай төл драматургтеріміз қуыршақ театр сахнасына арнап жазар пьесалары аз-
кем. Жаңа дәуір кезеңінде жаңа Қазақстанның жас драматургтері  қуыршақ театрының қоржынын 
толтырарлық пьесалар жазуды дұрыс көрүлері тым сиреді. Репертуарды байыта түсу қарқыны қайта 
орала ма жоқпа бұл күрделі мәселе болып тұрғаны анық.

Summary. National dramaturgy of Kazakhstan complicated, and today only a handful of dramatists write plays 
for puppet theaters. In the modern puppet theater of Kazakhstan there is an acute shortage of young authors. With 
the development and renewal of the repertoire of Kazakh Puppet Theater will return interest to development of the 
national puppet dramaturgy.

«Кукольный театр – особая область художе-
ственного творчества, в которой своеобразно ре-
шаются проблемы культуры. Сила эмоциональ-
ного воздействия кукольного театра делает его 
важным средством в эстетическом воспитании. Не 
случайно замечательный философ П. Флоренский, 
рассуждая о внезапно открывающейся в человеке 
духовной гармонии, писал, что «… она живет в тех 
самых слоях личности, которые будит в нас кук-
ла».» [4, с.151]

Говоря о драматургии театра кукол в целом, 
необходимо помнить о неоспоримой специфично-
сти самого кукольного искусства. Очень емко эту 
мысль высказал российский историк и теоретик те-
атра Борис Павлович Голдовский:  «Действие дра-
матургии театра кукол специфически динамично. 
Ему присущ особый, свойственный только этому 
явлению, лаконизм. Многособытийность «куколь-
ной драмы», сжатость, концентрированность ее 
сценического времени, влекут за собой изменение 
темпо-ритмической структуры.» [1, с.4]

Что же касается драматургии Казахстана, то 
следует отметить ее сложность. Истинная драма-
тургия рождается в стенах театра, то есть драма-
тург, пишущий для театра кукол, должен обладать 
знаниями не только литературы и правил напи-
сания пьес, а также знаниями специфики самого 
театра, кукол, зрителя. Для этого ему необходим 
определенный опыт, он должен работать и «расти» 
внутри театра кукол. Не случайно такие драматур-
ги работали на должности заведующих литератур-
ной частью в течение многих лет.

Драматургия театра кукол специфична, автор 
должен обладать многочисленными знаниями. 
Какой же он – истинный драматург театра кукол? 
Сергей Образцов в своей книге «Моя профессия» 
писал много о работе режиссера, важности дра-
матургии, о тонкостях специфики театра кукол. В 
качестве примера он приводил ситуацию, когда не-

обходимо было обозначить место действия поста-
новки – «Париж». Ставя спектакль для детей, важ-
но учитывать то, что ребенок не может знать, что 
будет ему ясно в лаконичном изображении кукла-
ми. В данном случае установка на портале химеры 
не допустима, чтобы донести до зрителя, что дей-
ствие происходит в Париже, потому что ребенок 
этого может и не знать.  Необходимо искать дру-
гие признаки Парижа. То же самое касается пьес, 
языка. В этом и многом другом состоит сложность 
создания спектакля для детей. Для данной работы 
необходимо прежде всего знать детей, знать круг 
их знаний, их аксиомы, их ассоциации. Образцов 
сравнивает умение писать для театра кукол с та-
лантом оратора. «Талант оратора – это умение го-
ворить языком слушателя, апеллируя к их знаниям, 
их понятиям, их чувствам» [3, с. 280].

Чтобы быть драматургом, необходимо также 
учитывать механизм самих кукол. Кукла не может 
долго говорить, произносить длинные монологи, 
вступать в продолжительные диалоги. Она может 
произносить минимальные реплики, дополняя сло-
ва пластикой. У кукол не такая богатая мимика, как 
у человека, она не может дополнять слова выраже-
нием глаз. Кукла имеет возможность показывать 
свое отношение к собеседнику, только короткой 
репликой и дополнить ее выразительность движе-
нием. Насколько кукла справится с тем, чтобы до-
нести замысел автора, во многом зависит не только 
от таланта актера-кукольника, пластики куклы, но 
и от емкости, простоты и лаконичности сказанных 
ею слов. Поэтому основной задачей драматурга 
при написании пьесы, является необходимость 
создания коротких, но гениальных в своей понят-
ности, реплик для героев.

Пьеса для театра кукол пишется с учетом сво-
его определенного зрителя, этим искусство театра 
кукол в корне отличается от искусства драматиче-
ского театра. Основной зритель театра кукол – это 
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дети. Однако пьесы для детей от трех до пяти лет 
не будут интересны ребенку от пяти лет и старше. 
Для каждого возраста нужны определенные зна-
ния, а самое главное, необходим разный язык обра-
щения к зрителю. Драматург театра кукол должен 
знать психологию ребенка в различных возрастах, 
быть немного педагогом.  «Нельзя писать для де-
тей, не зная детскую психологию, не сознавая всей 
ответственности перед будущим ребенка. Отвечать 
за свою аудиторию – одно из основных педагогиче-
ских требований как для драматурга, так и для теа-
тра. И все те, кто хочет работать на этом поприще, 
кто хочет внести свою лепту в воспитание будуще-
го поколения должны быть не только художника-
ми, а в первую очередь педагогами. Это положение 
для театров кукол неоспоримо» [6].

«Работая в театре кукол, драматург может знать 
все особенности и специфику данной работы. 
Только сталкиваясь ежедневно с куклами, автор 
может знать, что может или не может делать кукла, 
каким должен быть язык для зрителя определенно-
го возраста» [5].

Авторы, писавшие для казахстанских театров 
кукол, такие как О.Аубакиров, О.Бодыков, многие 
годы сами работали в театре кукол на должности 
заведующих литературной частью. Они знали 
специфику, механику кукол, и что они могут де-
лать лучше, чем актер-человек. О.Аубакиров и О.
Бодыков переписывали свои драматические пьесы 
специально для театра кукол.

Современный театр кукол Казахстана пережи-
вает острую нехватку национальной драматургии. 
Не случайно, городской театр кукол , бывший Ре-
спубликанский театр кукол г. Алматы, которому 
уже восемьдесят лет, ставил спектакли авторов, 
долгое время работающих заведующими литера-
турной частью. Первой постановкой по националь-
ной пьесе был спектакль «Чемпион Қожа» 1960г. 
О. Аубакирова, режиссера-постановщика заслу-
женного артиста Казахской ССР - П.И. Поторока. 
С течением времени расширились требования к 
темам и характерам персонажей. В 1970г. «Чемпи-
он Қожа» был усовершенствован и осовременен 
автором совместно с ученицей С. В. Образцова 
режиссером-постановщиком К. Х. Ешмуратовой. 
Спектакль стал выходить под новым названием 
«Спорт и Қожа». В пьесе поднимаются актуальные 
вопросы о значении спорта в жизни людей, его по-
пулярности, важности честного бескомпромиссно-
го спорта. Не смотря на всю серьезность тематики 
произведения, текст написан с присущим автору 
юмором. Пьеса ставится в стихах сочным народ-
ным языком.

Еще одним примером драматургии являет-
ся комедия О. Бодыкова «Взбалмошная Сабира». 
Повествование пьесы продолжается в спектакле 
«Неудачливый Ораш» (режиссер К. Ешмуратова, 
художник Е. Яшнев, композиторы Е. Хасангалиев, 

В. Булгаровский, В. Краснюк). Обе части написаны 
для взрослого зрителя в остросатирическом клю-
че. В произведениях рассматриваются этические и 
эстетические проблемы современности, высмеива-
ются нравственные недостатки людей. В спекта-
клях много музыки, танцев и пения. Вторая часть 
«Неудачливый Ораш» по характеру, динамике и 
музыкальной фразеологии приближается к совре-
менному мюзиклу. В постановке данных спекта-
клей использован нарочито условный гротескный 
стиль, выраженный в оригинальном способе по-
дачи материала. Актеры в костюмах персонажей 
управляют механизированными масками, которые 
подчеркивают обобщенность, пародийность пьес. 
Спектакли не только позволяют разобраться в се-
рьезных проблемах современного общества, но и 
раскрывают новые пластические возможности ак-
теров.

В 1977г. состоялась тысячная постановка спек-
такля «Взбалмошная Сабира» во время гастролей в 
Каракалпакской АССР, где он был удостоен грамо-
ты Министерства культуры Каракалпакской АССР.

Одним из ярких примеров литературной рабо-
ты для театра кукол является пьеса народного пи-
сателя романиста Сакена Жунусова «Атамекен». 
Автор так же работал много лет заведующим лите-
ратурной частью и отлично разбирался в специфи-
ке искусства театра кукол, где главное - не слово, а 
действие. Пьеса «Атамекен» была написана по мо-
тивам известной повести «Аманай мен Заманай». 
Также по данной повести был снят кинофильм в 
1997 г. Спектакль Сакена Жунусова начиная с 1985 
г. не сходит с театральной сцены и по сей день. 
Пьеса начинается с того, что бабушка рассказывает 
внуку, как люди на чужбине тосковали по Родине. 
Народ маленького аула в суровые годы вынужден 
покинуть родные земли и перейти горы Алатау, от-
куда уже не имеют возможности вернуться домой. 
На чужбине правит хан Ми Лау. Взрослые пере-
дают всю любовь и тоску по Родине своим детям 
и внукам. Легенда заканчивается трагедией. Двое 
влюбленных решаются бежать с чужбины на земли 
предков. Они не могут перейти через гору Сауке-
ле и остаются там навечно, принеся себя в жертву, 
чтобы враги никогда не пришли в родные земли.

Можно также привести в качестве примера от-
лично написанных пьес для театра кукол, таких как 
«Заветные слова» (автор Л. Симонава, режиссер 
К.Х. Ешмуратова 1975 г.), «Легенда о белой птице» 
( автор Н. Оразалина, режиссер К.Х. Ешмуратова 
1980 г.), «Волшебные слова» (автор М. Тойбаева, 
режиссер К.Х. Ешмуратова 1985 г.), «Алдар косе» 
(автор Ш. Хусаинова, режиссер П. Поторока 1974 
г., по мотивам народных сказок), «Сказки старого 
сундучка» (режиссер К. Х. Ешмуратова 1994 г.).    
Областные театры кукол сотрудничают с несколь-
кими национальными авторами, которых очень 
мало. К примеру, в репертуаре Мангистауского 
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областного театра кукол состоят следующие пьесы 
национальных драматургов: «Алдар көсе хикаясы» 
(1989г., авторы А. Окуньков, Е. Каунбаев, режиссер 
А. Окуньков); «Колобок на Жайлау» (1993 г., автор 
Е. Абдрашев, режиссер К. Х. Ешмуратова); «Бітпес 
оқиға» (1994 г., авторы А. Окуньков, А. Табылдиев, 
режиссер А. Окуньков); «Ожившая легенда» (2007 
г., автор и режиссер Н. Майбо по мотивам Казах-
ских народных сказок); «Люди птицы» (2011г. по 
повести «Тропа» С. Жунусова, режиссер Б. Парма-
нов); «Сурмерген» (2012г., автор Т. Жагыпаров, ре-
жиссер Н. Н. Насырова); «О чем рассказал белый 
ветер» (2013г., автор Н. Н. Насырова, режиссер Н. 
Н. Насырова); «Күнше» (2014г., авторы Л. Кусаи-
нов, Х. Булибеков, режиссер Н. Н. Насырова).

     На сцене театра кукол «Зазеркалье»  г. Алма-
ты ставятся несколько спектаклей замечательного 
детского драматурга Надежды Милентьевой: «Пу-
тешествие в Наурыз», «Сказание акына». Пьеса 
“Ожившая легенда”, написанная Н. Милентьевой 
по мотивам казахских народных сказок, учит зри-
теля бескорыстию, дружбе, бережному отношению 
к природе. Также театр кукол «Зазеркалье» ставит 
такие спектакли национальных драматургов, как 
«Жымбала, Мико және қасқыр» С. Балгабаева, «Се-
крет Айсулу» А. Омарова (идет на казахском и рус-
ском языках).  Очевидно, что, испытывая острый 
дефицит в национальной драматургии, театры ку-
кол прибегают к пьесам, которые написаны много 
лет назад. Основу репертуаров казахстанских теа-
тров кукол составляют спектакли для детей от двух 
до пяти лет по мотивам русских народных сказок, 
такие как «Коза-дереза», «Колобок», «Репка» и т.д. 
Репертуар редко обновляется, а для детей старших 
классов, старшего звена,  кукольных спектаклей 
нет совсем. Национальная драматургия Казахстана 
сложна, и на сегодняшний день лишь единицы дра-
матургов пишут пьесы для театров кукол. 

В современном театре кукол Казахстана наблю-
дается острая нехватка молодых авторов. Выпуск-
ники академий искусств крайне редко идут рабо-
тать в театры кукол, в виду сложности понимания 
специфики театра кукол. Возродить интерес к ку-
клам, можно лишь создавая новые произведения, 
обновляя репертуар, развивая новые приемы ку-
кольной выразительности.

На примере студентов факультетов «Кино и Те-
левидение» необходимо организовывать участие 
учебных пьес для театра кукол в международных 

конкурсах и фестивалях театров кукол, таких как 
Международный фестиваль театров кукол «В го-
стях у Арлекина» (проходивший в 2013г. в г. Омск, 
Россия, в нем приняли участие кукольные кол-
лективы из Японии, Франции, Ирана, Испании, 
Индии, Болгарии, Китая, Канады и других стран).              
Международный фестиваль театров кукол «Ортеке 
IV» прошедший 26 апреля 2015 г. в г. Кустанае, в 
нем приняли участие кукольники из Кыргызста-
на, Таджикистана и Казахстана. I Международный 
фестиваль театров кукол «Куралай» им. Куралай 
Ешмуратовой, прошедший в г. Астане. В меропри-
ятии участвовали 9 театров кукол со всего мира 
(Эстония, Болгария, Перу, Румыния Бухарест, Сер-
бия, Италия, Тамбов, Татарстан, Таджикистан, Ка-
захстан), которые показали свои представления с 
29 июня по 2 июля 2015 г. Управлением культуры 
города Алматы также проводятся международные 
кукольные фестивали. Участие молодых драматур-
гов позволяет создавать новое, обращаясь к луч-
шим спектаклям в истории, перенимать и знако-
миться с опытом кукольников других стран.

Драматургия театра кукол зачастую обходится 
стороной в процессе обучения современных дра-
матургов и литераторов, необходимо внести пред-
ложение о внесении драматургии театра кукол в 
обязательную программу обучения студентов теа-
тральных факультетов. Цель данного предложения 
– возрождение национальной драматургии театра 
кукол, так как театр кукол является самостоятель-
ным искусством, а не прикладной частью театра 
в целом. Необходимо соблюдать традиции, обра-
щаться к историческим героям, сказаниям, леген-
дам. Ведь именно сказка способна раскрыть детям 
богатую историю нашего края, донести народную 
мудрость казахов. Не забывая о классических про-
изведениях национальной драматургии, необходи-
мо также создавать новые сюжеты, отвечающие 
современной действительности. Однако это будут 
уже другие герои, другие сюжеты, иной творче-
ский подход и новые приемы выразительности, ко-
торые необходимо искать.

С развитием и обновлением репертуара театра 
кукол Казахстана вернется и интерес к развитию 
национальной кукольной драматургии.  Как считал 
Сергей Образцов: “… Драматургия – это кровь теа-
тра. Недаром только те театры остаются в истории, 
которые создали свой репертуар, свою драматур-
гию” [3, с.106].
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Г. МАЦКЯВИЧЮС ТЕАТРЫНДАҒЫ БЕЙНЕ ФИЛОСОФИЯСЫ 
ЖӘНЕ ПЛАСТИКАЛЫҚ ДРАМА ПОЭТИКАСЫ

Түйін: Мақалада Гедрюс Мацкявичюстің сөзсіз тек қимыл арқылы қойылатын пластикалық драма театрындағы 
бейне философиясы және пластикалық драма поэтика жайында жан-жақты қарастырылады.

Кілт сөздер: пластикалық Драма,театр драма
Резюме:В данной статье широко рассматривается философия образа и поэтика пластической драмы в пласти-

ческом театре, основанный на различных видах сценического и бытового движения, танца и пантомимы, но созна-
тельно лишенный слова. 

Ключевые слова: пластическая драма, театр драма, 
Resume: This article is widely considered a philosophy and way of poetics Plastic Drama Theater in the plastic. Plastic 

theater – a theater, based on different types of stage and everyday movement, dance and pantomime, but deliberately devoid 
of words.

Key words: Theatre plastic, plastic drama.

Пластикалық драма – ХХ ғасырдың екінші жар-
тысында қаланған театр өнерінің дербес жанры. 
Гедрюс Мацкявичюс пластикалық драма театры 
дәуіріндегі 1970-1980 жылдары көрермен сахна-
лық шығармалары визуалдық мәліметтермен сәй-
кестелген. Совет драма театры сол жылдардағы 
жаңалықтарға сүйене отырып, көрермендерге 
музыкалық тәсілдерді енгізе білді. Актерлік пла-
стика өнері тек қана көрініс тілінің қолданбалы 
элементі ғана емес, сахналық шығармашылықтың 
яғни көрерменнің назарына актер денесінің қанша-
лықты қажет екенін дәлелдейді. 

Гедрюса Мацкявичюстің пластикалық драмасы 
Кеңестер Одағы кезеңінде пантомимо жанрына үл-
кен қызығушылық туа бастаған кезде пайда болды. 
Ол әуелде тіпті «пантомимо ансамблі» деген атпен 
жүріп, режиссердің өзі жұмыс істеп жүрген пла-
стикалық драманың нақты атауын енгізіп қалып-
тастырғанша, пантомимо атауымен өсіп-өркендеді 
десек те болады. Болашақ кәсіби мим бола тұра, 
Гедрюс Мацкявичюс, жаңа жанрдың ерекшелік-
терін алғашқыда сезінбеді. Өзі де, сын да алғашқы 
спектаклдерді пантомимо деп санады. 

«Пантомимо» сөзі гректің «pantomimos» - бар-
лығын ымдап көрсетуші деген мағынаны білдіреді 
[1].

Пластикалық театр – қысқа уақыт аралығын-
да театр өнерінде жеке дара бағыт ретінде белгілі 
бола бастап, сыни жарияланым беттерінде өзінің 
ойып алар орыны болды. Мацкявичюстің айтуы 
бойынша, пластикалық драма – «өздерінің қой-
ылымдарында драма, мүсін, би, пантомима, цирк, 
эстрада мәнерлі құралдарын пайдаланатын» ерек-
ше театр және сөзсіз, тек қимыл арқылы, өйткені 
«пластиканың тілі соншалықты бай, сөздің қажет-
тілігін керек те етпейді» [2].

Сыншылар пластикалық комедия жанрының 
негізгі жасаушысы Вячеслав Полунин және оның 
клоун-мимі «Лицедей» театрына негізделген және 
белсенді түрде (ХХ ғасырдың басына байланысты) 

жаңа бағыттың шыққанын негіздеу мақсатында 
«пластикалық драма» атты жаңа терминді пайда-
лана бастады.

Гедрюс Мацкявичюс, студиялық қойылымда-
рында адамзат рухының өмірі, шынайы тереңді-
гі, «көркем драмалық актер мен пластикалық 
өнер синтезін» жүзеге асыру үшін адам денесінің 
қимылын көрсетуге тырысты. Режиссер өз қой-
ылымдарының жанрын «пластикалық драма те-
атры» деп анықтады. Драма дегеніміз – онда 
драматургиясы бар, қарама-қайшылық, қарым-қа-
тынастан мінез-құлыққа дейінгінің барлығын пла-
стика арқылы көрсетуді жүзеге асырады [3]. 

1950 жылдың аяғынан 1970 жылдар аралығын-
да классиктердің шетелдік пантомимосы мектебі-
не сүйене отырып студиялық пластикалық театр 
өзіндік нақты тұжырымдар жасай білді. Осындай 
жарқын көріністердің алғашқы түрлері болған Ге-
дрюс Мацкявичюс спектаклдері өзінің ашқан теа-
трының реперуарына енгізілді. 

Гедрюс Мацкявичюс ашқан авторлық театры 
актердің пластикалық тәсілдеріне қарамастан біре-
гей театрлардың қатарында болды. Гедрюс Мац-
кявичюстің шығармашылығы пластикалық мүм-
кіндіктері бар заманауи актердің мүмкіншілігі кең 
көлемді тәжірбие болып есептеледі. 

Өрлеу жылдарында құрылған плпстикалық 
драма театрын толық театр жүргізудегі феномен 
деп айту мүмкін емес еді. М.Тениссонның педа-
гогикалық әдісін зерттеуде өзіндік орны бар жан-
жақты қабілеті жоғары актерді тәрбиелеу жатады.  

Сонымен қатар «пластикалық драма» авторы-
ның тәжірбие әдісі К.С.Станиславскийдің жүй-
есімен байланысы бар екені де жазылған. Әрі 
қарай К.Р. Юнгтың аналитикалық психологиясы 
Мацкявичюс режиссерге ықпалын тигізген. 

Өзінің әдеби ойларының метафоралық тұжы-
рымдалған түріне ұлттық ой тұжырымы М. Те-
ниссонның басшылығы арқасында екенін біле біл-
ді. Сондықтан сахналық әдістерінде М. Юнгтың 
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мұрагерлігіне сүйене білді, себебі Юнг әлем ха-
лықтарының мифологиясын зерттеуде көлемді 
тәжірбие жинақтаған. Архитип теориясы режис-
серға «пластикалық драма» сахналық мәтінінің 
мифологиялық тұрғыда көмегін жасайды [4].

Мацкявичюс пен Тенисонның актер тәрбиеле-
уде импровизацияға баса көңіл бөлуі, кең көлемді 
диапазондағы пластикамен жұмыс жасауы, еке-
уінің педагогикалық тұрғыдағы әдістері ұқсас бо-
лып келеді. Сондықтан Мацкявичюстің актердің 
шынайылығы мен анықтылығын ашу мақсатында, 
экспериментальды өнердің жетекші бағыттағы із-
деністерін баса назарға аламыз. 

«Көзбен тыңдау – махаббатың жоғарғы 
ақылы...» (Глазами слышать – высший ум любви...) 
қойылымымен жұмыс жасау және әдеби сцена-
рий құру барысында сахналық мәтін дүниеге ке-
леді. Сахналық мәтіннің қалыптасуы барысында, 
этюдта – біршама айқындылық пен эмоционалдық 
фрагменттер байқалады. Ассоциативті суретте, 
ауызша емес орындау арқылы конверсиялық әдеби 
сценарийдің эмоционалдық және философиялық 
мазмұнын белгілейді [5].

Қойылымдарды қарастыруда, басым бөлігі по-
этикалық шығарма: П.Неруданың «Жұлдыз және 
Хоакина Мурьеттаның өлімі» (Звезда и смерть Хо-
акина Мурьеты) атты пьесасы және А.А. Блоктың 
«12» поэмасы. Осы қойылымдардың пластикалық 
интерпретациясының қайнар көздері және өзегі ми-
фологиялық трактовкаға, оның ішінде кейіпкердің 
ішкі қақтығысына сүйенеді. Қойылымдардың екі 
түрлі атауларына эклектикалық тілдің прициптері 
Мацкявичюстің экперименттік-тұжырымдама-
лық құрамдас режиссурасы салыстырмалы шешім 
шығаруға мүмкіндік береді. Мацкявичюстің «пла-
стикалық драма» терминологиясының негіздемесі 
«драма – яғни драматургия бар, қақтығыс бар, ха-
рактерлерді саралау бар, қарым-қатынас және осы-
ның барлығы пластика арқылы жеткізіледі; «пла-
стикалық драмадағы» кейіпкердің проблемасы, 
негізінде актердың қойылымда және пластикалық 
интерпретация, поэзиялық шығарма, проза яғни 
осы жанрлар арқылы режиссермен әдеби қақтығы-
сы. «Жеңу» қойылымының драматургиясы айқын 
тексеріледі (Қорқынышты соттың, суретшінің за-
мандастарды жасауы, келемеждеу, мұнда өзінің 
стихиялық табиғатын жоғалту, төменгі дәрежеде-
гі келемежге айналды, таланттың қоғамдағы ор-
нының үстемеленуі) және Каунас «XX ғасырдың 
Капричоссы». Күрделі аңыз сияқты Шекспир қой-
ылымдарының мәтінін оқу ұсынылады, семанти-
калық бейне қаралады, кейіпкердің пластикалық 
қарым-қатынасының ерекшелігі және қойылым-
ның элементі проблемалық қатарға жатады.

1980 жылдың аяғында Г.Мацкявичюстің дай-
ындығы жүйелеу кезеңінде жинақталған тәжіри-
бені алмасу және оның бағдарламасы пластика-
лық драма театрынан тыс, және бұл экспериментті 

жалғастыру мүмкін еместігі ұжымдардың ішкі 
шығармашылығы және басшылықтың дағдарысы, 
сонымен қатар ішкі социалды-экономикалық фак-
торларға байланысты. Мацкявичюстің 1989 жылы 
пластикалық драма театрынан кетуі және келесі 
кезекте 1992 жылы театрдың жабылу себептері қа-
растырылды.

«Пластикалық драманың» терминологиялық 
түсініктемесінің, пантомима ансамбльінің («ми-
модрама», «аллегориялық пантомима» және т.б.) 
әртүрлілігі кейіпкерлердің арасындағы вербальді 
қарым-қатынастың назардан тыс қалуын дәлелде-
уге мүмкіндік береді.

Г. Мацкявичюс өзі «пластикалық драма» деп 
анықтаған, пантомиманың жанрлық шекарасын 
кеңейту мақсатында біршама жетістіктерге жетіп, 
жаңа пластикалық қойылымның үлкен қалпын 
жасады. Г.Мацкявичюстің «Пластикалық драма» 
жанры совет дәуірінің теңдесіз жаңаша туындысы 
ретінде санауға болады. 

«Пластикалық драма» жасаушы режиссер мен 
драматургтың барынша функциясын синтездеді, 
осы кезеңде процесті ұжымдық шығармашылыққа 
ауыстырды, орнына шартсыз үйлестірушісінің 
рольін қалдыра отырып, болашақ символикалық 
сахналық картиналардың шарттарын таңдады 
және жинады. «Пластикалық драма» сценарий 
құрамы поэзия мәтіні қағидасы бойынша бастапқы 
материалдар көздерін біріктірді, ассоциативтік 
байланыс түрлері және метафоралық бейнелер қа-
тары, актердың пластикасының арқасында жүзеге 
асуы. XX ғасырда Г.Мацкявичюс «Алдыңғы дра-
матургиялық мәтін» қағидасын жасап шығарып, 
өзінің практикалық тәжірибесіне сүйене отырып, 
актер-мимнің орыс театр мектебіндегі орнын және 
аналитикалық психологияны ашты. «Пластика-
лық драманың» сахналық және драматургиялық 
мәтінінің этюдпен қатар құрылуы, драматургиялық 
концепцияның және терең шығарманың ұжымдық 
нәтижиесі – бастапқы ойға жетелеп, дайындық ке-
зеңіне дейін сүйенеді. Осы жағдайда әдеби сцена-
рий бастапқы емес, соңғы кезең болды.

Өзара іс-қимыл және өзара ену процесі арқылы, 
өнер туралы, шын мәнінде, олардың әсері ену сәті-
нен бастап, антикалық авторлардың мұрасы екені-
не бірінеше дәлелдемелер табуға болады. Театр 
жалпы визуальды өнер түрі ретінде принциптер 
мен қасиеттерден тыс өмір сүре алмайды. 

Қазіргі заманғы хореография модерн стильінде 
магиялық (сиқырлы) рәсімдермен толыққан. Му-
зыка – лирикалық баллададан бастап, қайғы-мұңға 
да жалғасып, көрерменге бар жан-тәні мен бүкіл 
құпиясын ашады. 

Г.Мацкявичюстің алғашқы әрі көлемді қой-
ылымының ғылыми аспектілері, сахналық сөзден, 
әр түрлі қимыл-қозғалыстарға яғни практикаға 
баса назар аударған. Кәсіби емес актерлар сахна-
лық сюжетте, Микеланджелоның шығармасының 
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желісіне сүйене отырып, биографиялық, тарихи 
және өнертанушылықтың қайнар көзін жоғалт-
пай, эмоционалдық тұрғыда бір-біріне ұқсамайтын 
рольдер тізбегін жасады. Мацкявичюстің өзіндік 
режиссерлік қолтаңбасы «Жеңу» қойылымында 
айқын көріне бастады. Олар: орындаушылардың 
аз мөлшерімен иллюзиялық көпшілік сахнаның 
құрылуы; «кинематографиялық» қабылдау рапи-
ды, эпизод монтажы; ықшамды көпфункциялы 
сценография (суретші П.Сапегин); музыкалық жи-
нақ қатары. Одан кейін Г.Мацкявичюстің қойылы-
мының сахналық сөзінің құрылуы қарастырыла-
ды, сонымен қатар «Жеңу» қойылымымен жұмыс 
жасау кезеңдері яғни дәстүрге айналған «пласти-
калық драма». Шығармашылық топтың терең әрі 
тарихи, музыкалық материал, өнертанушылық, 
сюжеттің режиссерлық трактовкасы және «негізі 

арқау болатын нүктесін» анықтау арқылы әрекет 
анализин шығарады. Берілген шығарманы өн бой-
ына сіңіру барысында пластикалық тілдің этюдтық 
нұсқасын қарастырып, іздейді. 

Қорытындылай келе, пластикалық образдың 
тілі – Мацкявичюстің режиссерлық тың ойлары, 
актерлерді тәрбиелеуде «осы тәрізді бірқатар об-
раздар, оған тағы өзінің ішкі энергетикасын қосса» 
деген пікірлері Мацкявичюстің шығармашылық 
өмірінде, педагогикалық қызметінің алар орны 
ерекше. Орыс театр мектебінің клоундық өнермен 
өзіндік үйлесім табуы Г.Мацкявичюстің жарқын 
қызметінің бастамасы және ол ұжымның студи-
ялық кезеңнен (1975-1977 ж.ж.) бастап-ақ қой-
ылымдарды саханалауы, ол қойылымдар театр 
жұртшылығының назарын өзіне қаратты. 
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ФЕСТИВАЛЬ КОЧЕВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ «ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВОКРУГ АСТАНЫ» 
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА

Аннотация: В этой статье рассказывается о фестивале кочевой цивилизации «тысячелетия вокруг 
Астаны», изучается его культурное и историческое значение. На примере фестиваля изучаются главные 
тенденции организации массовых культурно-развлекательных мероприятий в Казахстане. Сквозь призму 
фестиваля делается акцент на инновационные подходы в работе режиссера массовых представлений и 
шоу, подчеркивается его роль, как одного из главных участников организационного процесса.

Ключевые слова: фестиваль, режиссер, организация, шоу, кочевник, Астана,  идеология. 
Түйін: Бұл мақалада «Мыңжылдықтар тоғысындағы Астана» көшпенділер өркениеті фестивалі мен 

бұл фестивальдің мәдени және тарихи маңызы зерттелді. Автор, фестивальді мысалға ала отырып, 
заманауи Қазақстандағы жаппай мәдени шараларының ұйымдастырылу ерекшеліктеріне назар ауда-
рады. Әсіресе жаппай  бұқаралық шаралары мен шоу бағдарламалардың режиссуралық ерекшеліктерін 
көрсетуге тырысқан бұл ғылыми еңбекте автор, режиссураның ұйымдастырушылық істеріндегі рөліне 
тереңірек үңілуге тырысады.

Кілт сөздер: фестиваль, режиссер, ұйымдастыру, шоу, көшпенді,Астана, идеология
Summary: In this article it is told about a festival of a nomadic civilization of "the millennium around Astana", 

it is also studied its cultural and historical meaning. On the example of a festival it describes the main trends of 
organization of mass culturally entertaining events in Kazakhstan. Through a prism of a festival it focuses on 
innovative approaches in work of the director of mass representations and show, highlight is his role as one of the 
main participants of organizational process is emphasized.

Keywords: festival, director, organization, show, nomad, Astana, ideology.

Праздник занимает особое место в структуре 
человеческой культуры. Более того, его наличие 
обнаруживается во всех известных сегодня куль-
турах. Современная праздничная культура явля-
ется эклектикой, сочетающей в себе праздничные 
традиции прошлых эпох, и представлена большим 
спектром разновидностей – от семейных торжеств 
до массовых гуляний. Одной из наиболее распро-
страненных форм массового праздника является 
фестиваль. Будучи неотъемлемой частью культуры 
как знаково-коммуникативной системы, фестиваль 
являет собой уникальный образец разноуровнево-
го общения, открывает возможности для эффек-
тивной межкультурной коммуникации, в результа-
те которой достигается понимание между людьми 
как представителями культур, разница между ко-
торыми носит, например, социальный, професси-
ональный, возрастной, этнический и др. характер. 

Термин «фестиваль» (фр. festival, от лат. festivus 
— праздничный) определяется как массовое празд-
нество, показ (смотр) достижений музыкального, 
театрального или любого другого вида искусства. 
[1] В рамках статьи ведется речь об этно-фоль-
клорных особенностях фестиваля «Тысячелетия 
вокруг Астаны» и причинах его возникновения, се-
миотическом значении в культурном пространстве 
Республики Казахстан, его задачах и целях, а также 
об особенностях организации.  

Прежде всего, стоит отметить особенность са-
мого фестиваля: «Тысячелетия вокруг Астаны» 

пока единственное в мире мероприятие фестиваль-
ного типа, посвященное цивилизации кочевников. 
Причина отсутствия аналогичных масштабных 
мероприятий ориентированных на азиатский но-
мадизм можно обнаружить в том факте, что на 
протяжении длительного времени в Европе и Рос-
сии доминантой выступала теория евроцентриз-
ма. Одним из первых, кто противостоял ей был 
Дж.Неру. Свою позицию он выразил весьма резко: 
«Взглянем как следует на Европу и Азию. Открыв 
атлас, ты увидишь маленькую Европу, примыка-
ющую к великому Азиатскому континенту…. В 
течение длительных периодов, на протяжении зна-
чительных отрезков времени доминировала Азия. 
Ее народы, наступая волна за волной, завоевывали 
Европу. Они опустошали  Европу – они цивилизо-
вывали  Европу. Европа долгое время была  чем-то  
вроде колонии для Азии, многие народы современ-
ной Европы ведут свое происхождение  от этих за-
хватчиков из Азии.  Следует помнить, что именно 
Азия дала великих идейных вождей…». [2,138] 
Ситуация несколько изменилась с распадом СССР, 
когда многие тюркские государства обрели свой 
суверенитет. Этот исторический момент стал от-
правным пунктом для начала поиска народами сво-
их корней и идентичности. В работах Л. Гумилева, 
во многом опередившем события, встречается кри-
тика превалирующих на тот момент взглядов. Он 
писал: « нереально думать, что в кочевом обществе 
невозможен технический прогресс. Кочевники…
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изобрели такие вещи, которые ныне вошли в оби-
ход человека как нечто само по себе подразумеваю-
щееся. Первое усовершенствование одежды – шта-
ны – сделано еще в глубокой  древности. Стремя,…
первая кочевая повозка…изогнутая сабля, и нако-
нец, круглая юрта, в те времена считалась наибо-
лее совершенным видом жилища».  [4,78]

Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев определил: 

«Культура – это отражение нации, ее души, ума 
и благородства. Цивилизованный народ гордится 
ходом своей истории, развитием культуры, вели-
кими людьми, прославившими страну и внесшими 
огромный вклад в золотой фонд мировых достиже-
ний мысли, искусства. Именно посредством куль-
туры, традиций нация становится известной».[6]

Согласно концепции культурной политики Ре-
спублики Казахстан, казахский народ имеет мно-
говековую историю, является обладателем куль-
турных ценностей, вошедших в сокровищницу 
мировой цивилизации. По количеству и разноо-
бразию памятников, Казахстан не уступает таким 
странам как Индия, Китай, государствам Среди-
земноморья и Ближнего Востока и является свое-
образным музеем под открытым небом.

Далее в этом программном документе отмеча-
ется, что культурное наследие Казахстана вобрало 
в себя все многообразие культурных ценностей 
народов, проживавших на его территории. Это - 
свыше 25 тысяч недвижимых памятников истории, 
археологии, архитектуры и монументального ис-
кусства, более 2 млн. 56 тысяч единиц культурных 
ценностей, находящихся в экспозициях и фондах 
89 государственных музеев, 66 млн. 840 тысяч то-
мов книг, редких рукописей и изданий, хранящихся 
в 3495 государственных библиотеках.[7]

Особенно важным фактом является историче-
ски «срединное» положение Казахстана на самом 
обширном континенте планеты - евразийском - об-
условило его причастность ко многим знаковым 
цивилизационным процессам и событиям. Так, 
многими культурологами  и философами, истори-
ками считается, что с незапамятных времен обшир-
ная казахская земля была культурной колыбелью 
всего евразийского пространства. В древности по 
степям Казахстана проходил Великий Шелковый 
путь, связывавший Восток и Запад. На маршру-
тах караванных путей были представлены многие 
культуры, обычаи и традиции, религии – ислам-
ская, христианская, буддистская и конфуцианская. 
Наследием той эпохи являются многочисленные 
памятники истории и культуры. 

Среди всех видов искусств ведущим считается 
музыкальное наследие Казахстана, которое при-
знано уникальным.

Сегодня Казахстан процветающее, динамично 
развивающее, независимое государство в сердце 
Евразийского континента, продолжающее быть 

связующим звеном между Востоком и Западом. 
Многонациональное суверенное государство 
успешно интегрировалась в мировое культурное 
пространство, сохранив свое историческое куль-
турное наследие и уважение к традициям предков. 

Фестиваль кочевой цивилизации «Тысячелетия 
вокруг Астаны» появился как ответ на поиски ка-
захского народа своей аутентичности.  

Базовым призванием фестиваля стало подчер-
кнуть единство противоположностей – городской и 
степной культур, прошлого и настоящего, рельеф-
но, зримо демонстрировать особенности кочевой 
цивилизации. Изначально целью проекта было и 
остается продемонстрировать не только историче-
скую ценность кочевой цивилизации номадов, но 
и ее актуальное влияние на образ жизни, модные 
тенденции, архитектуру современного Казахстана 
в лице ультрасовременной Астаны.  

Начиная с 2008 г. и вплоть до 2015 г. фестиваль 
эволюционировал в нескольких направлениях. 
Прежде всего, фестиваль, проходящим в столице 
Казахстана – Астане. 

Структура фестиваля 
Концепции по созданию программной струк-

туры фестиваля особое внимание уделено следую-
щим базовым константам кочевничества: 

1. Лошади. 
Как известно, основу цивилизации кочевников 

Евразии составляют лошади. Поэтому ее и назы-
вают конно-кочевой цивилизацией. Многие важ-
нейшие черты хозяйства, социальной организации, 
быта и, возможно, менталитета степняков были 
детерминированы именно этим фактором. И тут 
следует обратить особое внимание на факт одо-
машнивания лошади, так как, по последним архе-
ологическим данным, оно произошло впервые на 
территории современного Казахстана 5,5 тысячи 
лет назад, в урочище Ботай. 

2. Жилище. 
Пожалуй, самым важным фактором в сложении 

кочевничества стало создание юрты – универсаль-
ного переносного жилища, пригодного для жизни 
в нем и в летних, и в зимних условиях. По утверж-
дению исследователей, юрта являлась определяю-
щим, своего рода «индустриальным» мотивом для 
развития цивилизации кочевников. 

3. Система информационных коммуникаций. 
Как отмечают ученые /Барфилд, Крадин и др./, 

при кочевых политиях формировались обширные 
сети торговых и культурных контактов между но-
мадами и представителями оседлых культур. Цен-
тром подобного рода контактов, как правило, ста-
новились степные города, роль которых в кочевых 
цивилизациях до сих пор остается не осмысленной 
по достоинству. Эти города, как часть глобального 
степного общества, функционировали в качестве 
организации распространения культурной инфор-
мации для всей Евразии. Таким образом, уже в 



185

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

средневековье в степи сложились так называемые 
«информационные коммуникации».

4. Жизнь в фольклоре. 
Особая экология обитания породила особую 

культуру, в которой нашла отражение система цен-
ностей кочевника, его мировоззрение, его отноше-
ние к себе и к миру. Ментальной спецификой этой 
культуры является эпизация всего, что касается 
жизни номада во времени и пространстве. Исклю-
чений для этого всеобъемлющего принципа нет, 
все подчиняется ему, начиная от исторических ле-
генд, завершая системой орнаментов. [5]

Удовлетворяя первую из поставленных задач, 
было особое тщательное внимание уделено оформ-
лению самой территории проведения фестиваля. 
За основу были взяты многочисленные этнографи-
ческие исследования представителей различных 
поколений ученых и сведены воедино как холи-
стическая целостность. Парадигмы, некогда пре-
валирующие в архаическом обществе, нашли свое 
отражение в архитепических формах архитектур-
ного замысла и организации пространства. Язык 
символов и знаков без сомнения является одной из 
древнейших /если не самой древней/ форм языка, 
чему и было отдано предпочтение. Причина дан-
ного выбора в уже утвердившейся аксиоме о кол-
лективном бессознательном, воспринимающем те 
или иные укоренившиеся символы в качестве безо-
говорочно принимаемой данности. «Фундаментом  
задумки стало создание микромира – сакрального 
пространства, являющегося зеркальным отраже-
нием космологического мировоззрения предтечей 
современного тюркского мира.» [3,81] 

Вопросом, вставшим перед организаторами и 
идеологами проекта, было свести на перекрестке 
новой столицы Казахстана пыльные дороги про-
шлого с асфальтированными трассами настояще-
го и будущего. Именно на этом этапе возникла 
острая необходимость в использовании новейших 
свето и звуко-технологий. Главным требованиям к 
участникам фестиваля – вокалистам и инструмен-
талистам – было живое исполнение произведений, 
вошедших в «золотой» фонд номадической куль-
туры. Для реализации этой цели были привлече-
ны лучшие специалисты в области современных 
шоу-технологий: звуко и свето-инженеры, сцено-
графы, хореографы. Разработка проекта велась на 
протяжении полугода, а в качестве консультантов 
были задействованы как казахстанские специали-
сты в области акустики, так и их зарубежные кол-
леги. Как уже отмечалось, прогресс не стоит на 
месте, и за какие-то пару лет изменился и подход 
к визуальной презентации той или иной стороны 
номадического быта и культуры. Особенно ярко 
это проявлено на примере демонстрации традиций 
и обрядов древних. В первые годы существования 
фестиваля традиции и обряды демонстрировались 
по отработанной схеме ингрессии одного этапа 

жизни, в другой. Принцип схемы был одновремен-
но прост и сложен в своей идеологемме: каждый 
шаг человека, начиная от рождения и заканчивая 
«зимой» жизни, сопровождался не только обрядо-
выми действиями, но и сопутствующим им  му-
зыкальным сопровождением. Поначалу обряды 
демонстрировались в обрамлении классических 
театральных декораций. Но спустя пару лет, с по-
явлением голографической технологии, стало воз-
можно не отвлекать внимания зрителя на антракт, 
дабы поменять декорации, а сделать процесс не-
прерывным, вовлекающим каждого зрителя в вол-
шебство мгновенной трансформации реальности в 
соответствии с определенным сценарием. Менять-
ся стали лишь артисты на сцене, а декоративный 
фон преобразовывался в соответствии с задумкой. 
Так, уютная атмосфера юрты и склонившейся над 
бесік матери могла спустя лишь пару минут рас-
кинуться бескрайней степью, манящей своими го-
ризонтами. Визуальное представление самой исто-
рии также претерпело изменения. В соответствие с 
требованиями времени, было введено гениальное 
изобретение инженера Ричарда Фуллера – геодези-
ческий купол, позволяющий и днем создавать ат-
мосферу кромешной тьмы. В свою очередь, за счет 
темноты возникала возможность реализовать уни-
кальное нововведение -  3D проекцию, создающую 
абсолютное ощущение присутствия всего визу-
ально происходящего на глазах зрителя. Визуаль-
ный ряд стал не просто наслаждением для глаза, 
но ощутимо погружал присутствующих в куполе в 
сюжет повествования. 

Эволюцию претерпела и режиссура. На сме-
ну классическим схемам логически выстроенной 
программы, режиссеры фестиваля стали адаптиро-
вать свои решения в соответствие с новаторскими 
инженерными технологиями. Стоит заметить, что 
единственное, в чем фестиваль остался неизмен-
ным, так это в массовых постановках, тщательно 
отобранной музыке и артистов. Каждый год уча-
стие в фестивале принимает порядка 800 артистов 
в различных жанрах. Как и во время своего дебю-
та, фестиваль соответствует требованию наличия 
торжественного открытия и закрытия. В контексте 
общего содержания также сохраняются константы, 
но есть и элементы трансформирующиеся год за 
годом, дабы удовлетворять необходимость посети-
телей в новшествах. Задачей главного режиссера 
является держать в поле зрения все действующие 
площадки и быть готовым в соответствии с отра-
ботанным хронометражем циклически запускать 
механизмы действий, подчиненных выработанной 
логике. Главной целью, стоящей перед режиссе-
ром, становится непрерывно держать посетителей 
в состоянии готовности к неожиданным и при-
ятным сюрпризам. Учитываются особенности и 
правила социальной психологии малых и больших 
групп лишь некоторое время центрировать свое 
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внимание на определенных действиях. Переключе-
ние внимания с одной шоу-программы на другую, 
не утрачивая при том заинтересованности, задача, 
казалось бы, непростая, но – разрешимая, как на 
то указывает опыт. Но все это возможно благода-
ря целой команде ассистентов и администраторов, 
каждому из которых отведена своя особая роль. 
Важное место в их числе занимает помощник ре-
жиссера, снимающий с главного «дирижера» всего 
действа необходимость быть одновременно на всех 
площадках. В ведении помощника входит не толь-
ко контроль над последовательностью действий, 
но и подготовка к новому циклу шоу, следующему 
за основным. Переводя внимание зрителя  с одной 
программы на другую, главный режиссер не дол-
жен быть обеспокоен готовностью следующего, 
где ему вновь предстоит присутствовать, ведь это 
задача его помощника и ассистента в одном лице. 
В период подготовки к фестивалю, который длится 
от завершения актуального до начала следующего, 
Главный режиссер и его помощник работают со-
обща. И если главному режиссеру отведена роль 
креатора будущего действия, то помощника режис-

сера выступает основным реализатором его заду-
мок: собирает требующуюся информацию, ведет 
контроль над последовательностью и своевремен-
ностью выполнения задач, несет непосредствен-
ную ответственность за весь период подготовки, а 
затем и его реализацией. 

За восемь лет своего существования фестиваль 
«Тысячелетия вокруг Астаны» стал не только хо-
рошей традицией для Казахстана, но своего рода 
архивариусом многовековой истории, интегриро-
ванной в условия современности. Есть все осно-
вания полагать, что и спустя годы, фестиваль по 
прежнему будет оставаться актуальным благодаря 
уважительному отношению как к прошлому, так 
к настоящему и будущему. Благодаря изначально 
четко заданным целям и задачам, ясно изложен-
ной идеологии и учета потребностей казахстанцев 
обрести свою аутентичность и полагающееся ме-
сто в мировом сообществе, фестиваль «Тысячеле-
тия вокруг Астаны» станет культурообразующим 
центром не только Казахстана, но и перекрестком 
культурного диалога всего тюркского мира.    
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ҚЫШ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІК

Түйін. Бұл мақалада автор қазақ қолөнерінің бір саласы қыш өнері туралы жазған.  Керамика өнерінің даму та-
рихы мен жасалу жолы сонымен қатар, қазіргі таңдағы қыш өнерінің даму бағыты туралы толыққанды мәлімет ала 
аласыздар.  

Кілт сөздер: бейнелеу өнері, Қазақстан қолөнері, көркем қыш, керамика.
Резюме: Статья автора посвящена искусстве керамики как одном из направлений казахского прикладного искус-

ства.  Из данной статьи вы можете получить полную информацию об историй керамики и дизайна, а также сведения 
о развитии современной керамики.

Ключевые слова: изобразительное искусство, прикладное искусство 
Казахстана, художественная керамика, керамика.
Summary: Article author devoted to the art of ceramics as the one of the directions of the Kazakh applied art. In this article, 

you can get complete information about the ceramics and the history of design, as well as information on the development of 
contemporary ceramics.

Key words: fine art, applied art of Kazakhstan, art pottery, ceramics.

Адамзат өзінің дамуының ең жоғарғы сатысын-
да өндіру технологиясын игерген, қолдануға қолай-
лы болғанықтан ең дәстүрлі материал болып сана-
латыны – керамика (кермек, шынысыр). Керамика 
Қазақстан жерлерінде ерте дәуірдегі және ортаға-
сырдағы көшпенділер дәуірлерінің барлық мәде-
ни топтарында кездеседі. Біздің аймақта табылған 
керамиканың формалары дүниежүзінің барлық 
түкпірінде табылып жатқан үлгілерімен бірдей. 
Әдетте –ол кенеріне немесе түбіне тақау жеріне 
геометриялық өрнек түсірілген кесе, құмыра, то-
стаған сияқты заттар болып келеді. Бірақ қазіргі 
таңда заманауи формада, әртүрлі кәдесый бұйымда-
рын да көреміз. Ұлттық нақышта орындалған түрлі 
форма мен фактураны асқан шеберлікпен бейнелеу 
арқылы қазіргі таңдағы қыш өнерінің өзгеше жаңа 
бағытта дамып жатқанының дәлелі бола алады.

Қыш-құмыра жасау өнерінің қазақ жеріндегі 
бастауының тарихы ғасырлар қойнауының тереңі-
не жетелейді. Көне Отырарға қазба жұмыстарын 
жүргізгенде Отырардың монғол шапқыншылығына 
дейінгі Ұлы Жібек жолы бойындағы ең бір маңыз-
ды орталықтардың бірі болып даңқы мен байлығы 
аспандап, дәуірлеп тұрған кезінде, сондай-ақ Қазақ 
хандығы құрылған тұста (ХV-ХVІІ ғғ.) Сырдария 
бойындағы көптеген қалалардың қайта дәуірлеп, 
гүлденген кезінде жасалған сан түрлі керамика-
лық бұйымдар мен тұтас көшелердің бойын алып 
жатқан қыш-құмыра құятын шеберханалар та-
былғаны белгілі.

Қола дәуіріндегі қыш ыдыс жасау өнері Отан-
дық археология тарихында қола дәуіріндегі зат-
тай ескерткіштерді зерттеуде белгілі бір дәрежеде 
жетістіктерге қол жеткізілді. Сондықтан құнды 
тарихи деректеме болып табылатын қыш архео-
логиялық ескерткіштерден алынған жәдігерлердің 
негізгі категориясын түзеді. Қыш ыдыстарды зерт-
тей отырып, ертедегі тұрғындардың түрлі топтары-
ның өзара қатынасын, ауысуын, шаруашылық әре-

кеттерінің ерекшеліктерін, дүние танымдарының 
кейбір қырларын, археологиялық мәдениеттерінің 
туыстастығы мен олардың шығу тегін баяндай-
ды. Қоныстарды мекендеушілерде қыш ыдыста-
рын жасау ісі едәуір орын алды. Оның бәрі шару-
ашылық пен тұрмыста пайдалануға арналды. Қола 
дәуірінде құмырашылар көбінесе әйелдер болды. 
Құмыраларға салынған өрнектер негізінен алған-
да штрихталған үшбұрыштар, зигзагтар, шырша, 
дөңгелек батырып салған оюлар, сызықшалардан 
тұрды. Ыдыс-аяққа қарап, олардың жасалу техни-
касы туралы сөз етуге болады. Балшық өте мұқият 
таңдап алынды, кейде ол бірнеше шақырым жерден 
әкелінетін болған. Кейін барып ұқсатылатын, атап 
айтқанда: мұздатылатын (қыстатылатын) немесе 
жаз бойы әр түрлі арнайы қоспалар қосылып иі 
қандырылып, одан кейін иленетін болды [1, 125-
127 б.]. Ыдыстардың пішінін, жасалу техникасын 
және өрнегін салыстыра зерттеу қола дәуіріндегі 
мәдениеттің әрбір кезеңіне ыдыстардың белгілі бір 
пішіні тән екенін анықтауға мүмкіндік береді. Ерте 
қола дәуірінде бүйірі тікше немесе біраз шығыңқы, 
мойыны ішке қайрылған, түбі жайпақ ыдыстар ба-
сым болды. Тісті немесе тегіс қалыппен түсірілген 
шырша өрнектері, шаршы, үш бұрышты, сопақша 
ойықтар, қисайта бытырылған түтікшемен түсіріл-
ген «орақ тәрізді» ойықтар, тырнақпен түсірілген 
өрнектер көп таралды. Ыдыстардың бүйірі мен 
түбі түгел өрнектеледі. Кейде өрнек тіке, көлденең, 
ирек сызықтардың, тік ирекшелердің, сызықшалар-
мен толтырылған үш бұрыштардың қиюласуынан 
құрылады. Орта қола дәуіріне тән құмыралардың 
түбі жайпақ келеді, иіні дөңгелетіліп немесе мой-
ыны мен бүйірінің арасы ойықталып жасалады. 
Өрнек тегіс немесе ұсақ тісті қалыппен түсіріледі. 
Бұл дәуірдегі ең көп кездесетіні геометртиялық өр-
нек – үш бұрыш, меандр, сынық, ирек сызық және 
осылардың әртүрлі қиюласуы. Тұрқы дөңгелетіле 
жасалған құмыралардың көбінесе ернеуі, мойны, 
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үстіңгі жағы өрнектеледі, ал иіні ойық көзелерде 
сурет үш жерге – мойнына, ортасынан жоғарырақ 
бөлігіне, түбіне жақындау жерге салынады. Кейде 
ыдыстың түбі өрнектеледі. Соңғы қола дәуіріндегі 
құмыралардың дені иіні дөңгелек, бүйірі шығыңқы 
болып жасалады. Олардың ернеуіне қиғаш және ай-
қыш-ұйқыш кертпелері бар балшық таспа жапсы-
рылады. Кейде иініне өрнектің басқа түрлерімен 
қатар ирек сызық, қисық ойық, шырша, «меруерт-
тер» түрінде сурет салынады. Оқта текте үстіңгі 
жағы сопақша ойықтармен өрнектелген немесе 
ешбір өрнексіз құмыралар да кездесіп қалады [2, 
128 б.]. Андронов шеберлері қыш ыдыс өндірісін-
де қалыптарды қолданған. Көп жағдайда жұмсақ иі 
қанған балшық қалыптың ішіне салынуы мүмкін 
(ыдыс жасалынатын масса жабысып қалмас үшін). 
Қыш дайындауда қалыптың қолданғанын мына-
дан байқалады. Көптеген ыдыстардың астыңғы 
жақтары іштен қатты сығымдалып жасалған, бұл 
тек сыртта тіреп тұрған қатты қалып болғанда ғана 
мүмкін нәрсе. Жұмсақ үлгілердің көлемінен тәуел-
сіз балшықтың қалыңдығы  4–6 мм.  аралығында. 
Археологиялық мәдениетті бөлген кезде ғалымдар 
тек пошымына ғана емес кыштың өрнектелуіне 
де назар аударады. Бұл ежелгі адамдардың ыды-
стағы өрнектері мен киімдегі оюлары, әшекейлері 
мен денеге салған белгілері арқылы өз халқын 
басқалардан ажырататын болғандығына байла-
нысты туындаған. Сондықтан, қыштағы өрнекті 
де этностын айырмашылығын білдіретін көрсет-
кіш ретінде тануға болады. Зерттеген кезде оның 
құрылысы мен оның элементтерін ғана емес, өр-
нектегі этникалық көрсеткіш болатын әрбір өрнек 
жүйесінің салыну ережесі де анықтау маңызды. 
Ұзақ уақыттар бойында алакөл мен федоровтық өр-
нектерде ұқсастық бар деп есептелді. Оған негіз - 
геометриялық тікбұрышты фигуралардан құралған 
өрнектер белдеуінің салынуы еді. Бір қарағанда, 
осынау абстрактілі фигуралар андрондықтар үшін 
белгілі мағына бергені мәлім. Олардың кейбіреу-
лерінің мәнін көптеген тарихи және этнографиялық 
мәліметтермен жобалауға болады. Үшбұрыштар 
көптеген мәдениеттерде аналық бастаудың, жер-а-
на өсімталдығының, өсіп-өнудің символы болып 
саналды. Ромбылар тізбегі өмір ағашы — бәйтерек-
ті, ирек сызық суды бейнеледі. Андрон көзелерінің 
иықшалары негізінен кас таңба (свастика, қолө-
нерде "шыраш" деп те аталады) элементтерінен 
құралған әртүрлі композициялармен әшекейленді. 
Қас таңбасы (свастика) еркек жынысына қаты-
сы бар өте көне белгілердің бірі. Ол күн мен өмір 
күшін білдіреді. Оның бейнесі ыдыс ішіндегіні 
зұлым күштерден сақтайды. Қас таңба бейнелен-
ген ыдыстар еркектердің тектік символын білдіреді 
деп есептеліп, ерлер жерленген зираттардан басқа 
күйеуі бар әйелдердің зиратына да қоятын болған 
[3, 54б.]. Беғазы-дәндібай мәдениетінің ерекшелік-
терінің бірі керамика болып табылады. «ол белде-

улі керамика» деген атау алған. Белдеу(валик) қыш 
ыдысқа балшықтан жапсырылған сәл дөңестеу жо-
лақ түрінде болады, ол ыдыстың мойын тұсын сән-
дейді. Белдеулі қыш беғазы-дәндібай мәдениетінің 
барлық жерлеу орындарынан және қоныстарынан 
табылған ыдыстар тырнақ бедерлі, шырша, ирек, 
саусақ ізі, тор үшбұрыштармен әшекейленген. Ою 
ыдыстың жоғарғы жағында салынған.[4, 69 б.]. 
Қыш құю өнерінің соншалықты жоғары дәрежеде 
дамығанын ХІ-ХІІ ғасырда жасалған, бүгінге дейін 
өте жақсы сақталған, көне Тараз шеберлерінің бұй-
ымдарынан анық көруге болады. Олардың ішінде 
шыны тәріздес жылтыр қорытпамен қапталған ке-
рамика бұйымдарының небір кереметтері кездеседі 
және табақшалар түрлерінің бірегейлігімен, нәзік 
жасалған ою-әшекейлерімен көздің жауын алады. 

Н.К. Рерих өзінің «Керамика тарихи дереккөзі 
ретінде» деген еңбегінде негізінен қыш ыдыстар-
дың ою өрнектеріне тоқталып өтеді. Ою өрнектің 
екі негізі- шұңқыр және оның қыры. Осы екуінің 
қосылуы негізінде әр түрлі  фигуралар келіп шыға-
ды; өрнектің сипаты олардың сапасына өте тәуелді 
болып келеді. Керамика жасау өнері әр дәуірде өз-
геріске ұшырап оырғанын атап өтеді [5, 3 б.]. Қоры-
та айтсақ, өткен дәуірлерді зерттеудің өзекті мәсе-
лелерінің ішінде – қыш (керамика) өңдеу ісі ерекше 
орын алады. Негізгі ою-өрнек мәнерлері – тең бүй-
ірлі шимақталған үш бұрыштар, неғұрлым ұсақ 
суреттерді көмкере салынатын үш бұрышты ірі фе-
стондар және т.б. Ою-өрнек мәнерлерінің формасы 
мен сан алуан болып келуі жағынан олар қайсыбір 
ретте Беғазы-дәндібай және Қарасұқ мәдениет-
терімен (Бұғылы ІІ, Дәндібай қорымдары, Беғазы 
ІІ, ІІІ тақта тас қоршаулары және басқалары) тура 
ұқсас келеді. Аталмыш кезеңнің мерзімін белгілеу, 
ежелгі дүние тұрғындары арасындағы мәдени бай-
ланыстарды анықтау, қола дәуірінің кейінгі кезең-
дермен этномәдени сабақтастығын зерделеу қыш 
өнеріне тікелей байланысты. Қола дәуірінің жерлеу 
орындары мен қоныстарында жиі кездесетін қыш 
ыдыстар және оларға салынған өрнектер ежелгі дү-
ние тұрғындарының өнері мен шаруашылық түрі-
нен хабар берсе керек.

Қазақстанда XX ғасырда ғана керамика өндірісі 
бірте-бірте жандана бастады.

Бұл бағыттағы алғашқы қадам деп 1935 жылы 
Алматыда Ғылыми-эксперименттік керамика стан-
циясының ұйымдастырылуын айтуға болады. Бұл 
өнеркәсіпорны шығарған бұйымдар 1937 жылы 
Париждегі Бүкіләлемдік көрмеге қойылып, күміс 
медальді иеленеді. 1952 жылы Мәскеудегі Үлкен 
театрдың 175 жылдығына Алматы керамика стан-
циясы жасаған, қазақтың үлттық оюларымен әше-
кейленіп, Абай атындағы опера және балет театры-
ның суреті салынған ваза тарту етіледі.

Ал 1960-1970 жылдарды Қазақстан керамикасын 
өркендетудің жаңа кезеңі деу ләзім. Давиташвили, 
Ф. Письман, Е. Панфилова, Ткачевтар Республика-
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мызда түңғыш рет ұлттық стильдегі ою-өрнектер-
мен безендірілген керамикалық ыдыс-аяқ, кәде-
сый бұйымдары мен тартулар шығаруға атсалыса 
бастады. А. Ткачевтың «Қазақ ССР-іне 40 жыл» 
атты мерекелік вазасы авторлық керамиканың отан-
дық тарихының бет ашары іспетті. Қазақстандағы 
керамика шеберлерінің аға буынын сөз еткенде Н. 
Павленко, Е. Мхиторяндардың шығармашылығын-
да керамика бірте-бірте тұрмыстық кәдеге асудан 
жоғарылап, шығармашылық қиял көзіне айналып, 
сәндік өнердің дербес бір түрі ретінде көркемдік 
сапа мен құндылыққа ие болады.

Л. Колотилинаның көркемдік тәсілінде оп-
тимизм мен дүниетанудың тұтастығы аңғарыла-
ды. Оның әр жылдарда жасаған сәндік паннола-
рында, шыңылтырланған вазаларында сезімнің 
ырғақтылығы, кеңістік пен бояу сәуле шашады.

Р. Қожахметовтың образдық, стильдік ізденіс 
ауқымы бір жанрдың шеңберіне сыймайды. Оның 
орындауындағы желілік композицияларда, жанр-
лық мүсіндерде, бұл шебердің дүние танымының 
санқырлылығы, сонымен бірге оның материалдың 
сәндік әрі әдемілік үлгісін жасаудағы сарқылмас 
мүмкіндігін көрсетуге деген талпынысы айқын 
аңғарылады.

Шыны, сәндік өнердің дербес, авторлық түрі 
ретінде, әртүрлі себептерге байланысты, бірін-
ші кезекте шыны үрлейтін-шеберлер дәстүрінің 
жоқтығынан, өкінішке орай, әлі дами алмай келеді. 
Шыны өнеркәсібі өндірісі тек қана стандартты 
ыдыс-аяқ түрлерін шығарумен шектеліп отыр.

Кәсіби суретшілердің ішінен түрлі-түсті шы-
ныдан бұйымдар жасаумен 70-жылдары Г. Слю-
сарев айналысты. Бұл шебердің негізінен шыны-
ны бір қалыпқа салмай еркін үрлеу техникасымен 
орындалған жұмыстары авторлық стилінің айқын-
дылығымен, әсемділігімен көз тартады.

Бүгінгі күнгі Қазақстандағы, аса талантты ше-
берлер ұсынған, авторлық керамика, қалыптасқан 
және бірқалыпты дамып келе жатқан көркемөнер 
мектебінің бір белгісі деп толық айтуға болады. 
Өкінішке орай, ертеректе байқалған ілгері жылжу 
мен даусыз жетістіктері, әртүрлі себептерге, әсіре-
се, технологиялық процесс күрделілігіне байланы-
сты үзілген немесе жоғалған фарфор мен шыны 
жөнінде мұны айта алмаймыз. Бірақ бұл алдарына 
нақты мақсат қойған, шығармашылықтары үнемі 
ізденіспен экспериментке толы Г. Тастаева, Б. Әлі-
шев-Әсербеков, И. Қожахметов тәрізді авторларды 
тоқтата алмайды.  Орта ғасырларда керамикаға де-
ген сұраныс Ұлы Жібек жолындағы қалалардың 

дамуына байланысты өсіп отырғаны белгілі. Еу-
разиядағы керамика өнерінің мектептерімен ортақ 
белгілеріне қарамастан әрбір аймақтың жергілікті 
мектебіне ғана тән таңба –белгілерін оңтүстік Қа-
зақстандық А.Рысбаев, Қ.Қарабдалов, О.Шолақов, 
Алматылық М.Сәрсембаев сияқты қазіргі заманның 
керамист-шеберлері асқан мұқияттылықпен кера-
мика өнерін қайта жаңғырту жолында еңбектеніп 
келеді. Керамика еліміздің бар аймағында кеңінен 
тараған қолөнердің бір саласы. Руспубликамыздың 
мұражайларында сақталған бай археологиялық ма-
териалдар керамиканың даму жолдарын зерттеуге 
мол мүмкіндік береді. Орта ғасырдың соңғы шенін-
де, әсіресе ХХ ғасырдың басында Қазақстанда ке-
рамика өнері мүлдем жоғалып кетті. 

Қазақстанда тек қана XX ғасырда, кеңестік ке-
зеңде, Целиноград (қазіргі Астана) пен Қапшағай-
да зауыттар салынған кезде фарфор өндірісі жолға 
қойылды. 50-жылдардың ортасында Қазақстанда 
фарфор бойынша, орыстардың және кеңестік фар-
фордың ең үздік дәстүрлері мен бірқатар сәндік 
шығармалар жасаған кәсіби суретшілер жұмыс 
істей бастады. «Дина Нүрпейісова» мен «Ақын 
Жамбылдың» портретін, сондай-ақ ұлттық тақыры-
пқа жанрлық мүсіншілер жасаған 3. Береговойдың 
шығармашылығы мұның жарқын мысалы.

Қапшағай зауытының бұйымдары өзінің жоға-
ры сапалылығымен, формаларының сұлулығымен, 
безендірілу бедерлерінің стильдік түрлілігімен 
ерекшеленеді. Зауыт суретшілері А. Северов, И. 
Швайко, Э. Юрченконың шығармашылық жү-
мыстары орындалуының шеберлігі, фарфордың 
икемділік пен сөндік қасиеттерін барынша ашуға 
талпынуы айрықша атап өтілді. Бұл тәрізді тамаша 
материалға бүтіндей берілген К. Сабдыкеев фарфор 
тостағандарды тамаша безендірді.

Қазақ қолөнерінің барлық түрлері сияқты кера-
мика да көркем ойды жеткізудің бірден бір құралы 
ретінде шеберлерді қызықтырады, қазіргі таңда 
көптеген шеберлер көркем туынды жасауда мате-
риалдың өзіндік өзгеше ерекшеліктерін тиімді пай-
даланып келеді. Шеберлер нағыз көркем дәстүр-
лі керамика формаларын жаңғыртып, өткеннің 
мұрасынан жаңа өмір табуда.  Қазіргі замандағы 
Қазақстандық керамика үлкенді-кішілі сәндік фор-
маларда ұсынылып, сонымен қатар, дәстүрлі са-
бақтастықты жоймай, қөркем бұйымдардың сапасы 
арта түсуде. Бүгінгі күнде дәстүрлі қолөнердің да-
мып, жаңа бағытта жанданып келе жатқаны осыған 
айқын дәлел бола алатыны сөзсіз.
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БҰҚАРАЛЫҚ ҚОЙЫЛЫМДАРДЫ ДАМЫТУ ПРИНЦИПТЕРІ 
(Қазақстандағы шоу бағдарламаларды көркемдеп-әрлеу мысалында)

Түйін. «Мәңгілік ел» бұқаралық қойылымы – бірегей жоба. Қойылым көреремендері өзара байланысқан 
бірнеше іс-шараның бірге көрініс тапқан сәттерін тамашалауға, ата-бабаларымыздың тұрмысымен, 
салт-дәстүрімен танысуға, қазақы мәдениеттің, өркениеттің дамуына куә болады.  Қазақ тарихының 
қайта құрылуын, салт-дәстүрін тамашалау, жастардың, өскелең ұрпақтың патриоттық рухын көтеру 
негізінде қойылатын шоу бағдарламаның көркемдеп-әрлеу тәсілдері де сан алуан болады.

Кілт сөздер: Бұқаралық қойылым, шоу бағдарламалар, көркемдеу, әрлеу тәсілдері, сахналанған көріні-
стер.

Бұқаралық қойылымдар тарихы көне заман-
дардан бастау алатыны тарихтан белгілі. Ежелгі 
эллада елін айтпағанның өзінде, ержүрек сақ жа-
уынгерлерінің ат үстіндегі өнері бұқаралық си-
пат алып, артынан тұтас әскери  өнердің ғылым-
дық тұрғыдағы  зерттеулеріне негіз болғандығын 
білеміз. Жалпы алғанда, бұқаралық қойылымның 
басты мақсаты тынығу, көңіл көтеру, бос уақытты 
ұйымдастыру, бұқара халық көңілін табу, оларға 
қызмет істеу талабынан туындайды. Сондықтан да, 
бұқаралық мерекеге арналған қойылым сценарийі 
ауқымды ұғымды қамтиды. Онда драматургтің, 
режиссердің, суретшінің, сазгердің, ұйымдасты-
рушының жұмыстары бірге қамтылады. Сцена-
рий жазбас бұрын деректі және көркем материал 
жинаумен қатар, оның көрерменге әсері мен берер 
тағлымының дұрыс болуы көзделеді.  Бұқаралық 
қойылым алдымен  тақырып пен идеяны анықтау-
дан басталады.

Тақырып – өнер туындысының іргетасы, яғни, 
бұқаралық мереке сценарийінің тақырыбы – мен 
мұндалап тұруы, жарнама сияқты өзіне халықты 
шақырып тұрғаны абзал. Ондағы әр сөз мұқият-
тылықпен алынып тақырыптың мәні мен сәніне 
айналғаны дұрыс.

Еліміз егемендік алып, әлемдік саясатта өз ор-
нын ойып тұрып көрсетсе де, төл тарихымызды 
барша жұрт біле бермейді. Сол кемшілікті толтыру 
мақсатымен, өткен жылы Қазақ хандығынын 550 
жылдығы республика көлемінде кеңінен тойланып, 
алыс, жақын шетелдерден көптеген қонақтар кел-
гені, ұлы дала халқының өмір жолын сахналанған 
көріністер арқылы тамашалап, талай мәлімет алға-
ны ақиқат.

      Өткен ғасырларда  біздің күшті мемлекет-
тік құрылымдарға және жеке салт-дәстүрге ие 
болғандығымызды көрсететін, Ұлы Жібек жолын-
да ежелгі қала Таразда туын тіккен хандығымыз,  
сол оқиғаларды нысан еткен бірнеше этнографи-
ялық-театрландырылған шоулар дайындалып, қа-
лың жұртшылыққа  ұсынылғанын білеміз. Еске 

сала кетсек, Жамбыл облысында 550 жыл бұрын 
Талас пен Шу өзендерінің арасында Керей мен 
Жәнібек сұлтандар Қазақ хандығының іргесін қа-
лаған еді, осыған орай ауқымды шара өтті. Сон-
дай-ақ Қазақ хандығының құрылуы және тарихына 
арнайы шығарылған кітаптардың тұсаукесерінен 
басталып, «Мәңгілік ел» идеясы аясында «Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған республи-
калық ақындар айтысы, облыстардың мерекелік 
концерттік бағдарламасы, қазақ күресінен «Евра-
зия барысы» халықаралық турнирі, «Мерекелік 
тарту» акциясы, «Тараз – ғасырлар  куәсі» атты 
тарихи көрме, «Көне Тараз» археологиялық паркі 
мен «Ежелгі Тараз» музейінің, «Қазақ хандығы» 
мемориалды монументінің салтанатты ашылу 
рәсімі өткізілді [1]. Этноқалашықта, елордасында, 
республиканың көптеген өңірлерінде театрланды-
рылған көрініс пен шеру ұйымдастырылды [2].

      Егер сол кезеңге көз жүгіртсек, жаугер-
шілік заманда жеке мемлекет болып шығып, сая-
си қалыптасудың өзі оңай болмағандығы сөзсіз. 
Осыған орай, тарихқа шолу жасап өтсек. Қазақ 
хандығының құрылуы Мұхамед Хайдар Дулатидің 
«Тарих-и-Рашиди» еңбегінде көрсетілгендей, 1465 
жылы  алғаш туын тіккен [3]. Дегенмен, хандық 
құрылу оңай іс емес екендігі анық. Жеке хандық 
құруға бет бұрған Жәнібек және Керейдің әрекетін 
қазақ рубасылары мен тайпа көсемдері  қызу қол-
дады. Олар 40-50 жылдары-ақ Ке- рей мен Жәні-
бектің маңына, Қазақстанның оңтүстік аудандары 
– Қаратау бөктеріне, Сырдарияның сағасына, Түр-
кістанның солтүстік бөлігіне топтаса бастады. Қа-
ратау бөктері мен Сырдариядағы қалалар – Созақ, 
Сығанақ, Сауран, т.б. бұл кезде Жәнібек пен Кере-
йдің қолдарында болған [3].

Орта ғасырлық мемлекет – Қазақ хандығы Ор-
талық Азия аймағында үлкен рөл атқарды. XV 
ғасыр ортасынан XVIІ ғасыр басына дейін Қазақ 
хандығы әжептәуір біртұтас саяси мемлекет бол-
ды. Қазақ хандығында біртіндеп, ру-тайпалық 
сана әлсіреп, жалпы қазақтарға тән этникалық 
сана күшейді. «Қазақ жері», «Қазақ мемлекеті», 
«Қазақ елі» деген түсініктер кең өріс алды. Қиын-
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шылықтар мен жаугершілік замандарда ержүрек 
қазақ халқы намысын бермей, арыстандай айқа-
сып, жаулардан ұлы даласын, шаңырағын сақтады, 
артына өлмес, өшпес бай мұраларын қалдырды. 
Осындай бабалар аманатын арқалаған қазіргі жас 
ұрпақ тарихи сананы сілкінту мақсатымен Қазақ 
хандығының 550 жылдығын атап өтуге кірісті. Бұл 
шараға  арналған театрландырылған шоу   үлкен 
мереке болғаны сөзсіз. 

Осы шағын еңбегімізде біз де өз тарапымыздан 
бұқаралық қойылымдарға арналған көркемдеп әр-
леу тәсілдерінің кей түрлеріне тоқталсақ дейміз. 

Біз алып отырған нұсқа бойынша, бұқаралық 
қойылымның тақырыбы –Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған  «Мәңгілік ел» деп аталды. 
Қойылым ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Тарих 
толқынында» кітабына сүйене отырып қойылды, 
себебі бұл еңбек қазақ халқының көне замандар-
дағы тарихынан бастап, қазіргі әлем таныған тәу-
елсіз елге айналған деңгейіне дейінгі аралықты 
қамтиды.

Бұл шоу – қазақ  халқының сан ғасырлық бай 
да асыл мұрасын айғақтайтын әрі бүгінгі мәдени-
етіміздің жоғарғы деңгейін көрсететін көрініс бола 
алады. «Ұлы дала елі» деп аталатын алғашқы та-
рауда көкте еркін самғаған қыран құс, ержүрек сақ 
жауынгерлерінің келбеті сахнадан көрініс табады. 
Ол көріністі белгілі ақын Ж.Молдағалиевтің «Қы-
ран дала» өлеңі тамаша толықтырары сөзсіз. Ал 
екінші «Тарих ағымында» атты бөлімді М.Жұма-
бевтың «Отты күннен Ғұн туған» атты жалынды 
өлеңі әрлей түседі. Көркемдеу үшін «Алтын адам» 
композициясы, аң стиліндегі айшықтар, ұлы қол-
басшы Күлтегін, дала ойшылдарының қанаты сөз-
дері, Ұлы Жібек жолы бойындағы тарихи қалалар, 
барлығы да төл тарихымыздан сыр шертуге тиісті. 
3000 жылдық тарихы бар көшпенділер өркениеті 
мәдени мұрасының, айрықша өмір салтының ін-
жу-маржандарын паш еткен ұлттық салт- дәстүр-
лерге қатысты көркем қойылымдарды сахналап, 
экран мүмкіндігін барынша пайдалануға болады. 
Халқымыздың  дәстүрлі саз өнерін, әуезді өрне-
ктерінің көркемдігін айғақтайтын концерттер, 
аталарымыздың қайталанбас қолөнер туындыла-
рынан үлгілер, дала халқының жауынгерлік өнері 
мен  қазақтың ұлттық салт-дәстүрін бейнелейтін 
көркем көріністер салтанатты түрде жұртшылық 
назарына ұсыныла отырып, көрермендерді ерекше 
рухани мақтанышқа бөлері сөзсіз.

«Көшпенділер әлемі» этномәдени жобасы та-
мыры терең тарих тұңғиығында жатқан көне түр-
кі өркениетінің тыныс-тіршілігі, болмыс-бітімі 
мен рухани дүниетанымынан сыр шертетін дала 
дәстүрінің бүгінгі күнгі мәдени айнасына айналып, 
шет елдік қонақтарға тарихта қайталанбас қолтаң-
басы қалған қазақ мәдениетінің әлемдік өркениет 
кеңістігіндегі айрықша орнын әйгілеп бере алады.

«Қазақ хандығының құрылуы» атты үшінші 

тарау өзінің көркемдік-образдық сюжетімен ерек-
шеленеді десек, артық айтқандық емес. Себебі ақ 
киізге көтеріп, «хан сайлау» дәстүрі, қасиетті тай-
қазан бейнесі біздің көрсеткіміз келген идеяны аша 
түседі.  

      Қазақ десе ұлы билеріміз еске түсетіні секіл-
ді, хан көтеру салтында танымал тарихи тұлғалар-
дың бата, тілектерін келтіру ең бір ұтымды тәсіл 
бола алады деп санаймыз. Мысалы,

Төле би:
Ақты ақ деп бағала,
Қараны қара деп бағала.
Өзегің талса, өзен бойын жағала,
Басыңа бұлт түссе, көпшілікті сағала.

Қазыбек би:
Біз – қазақ деген қайсар рухты еліміз,
Ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз.
Елімізден құт-береке қашпасын деп,
Жеріміздің шетін жау баспасын деп,
Найзаға үкі таққан елміз.

Әйтеке би:
Өзіңе өзің кәміл бол,
Халқыңа әділ бол,
Жауыңа қатал бол,
Досыңа адал бол, – деп бата беріп, тілек етеді 

[4]. Бұндай өлеңмен өрілген сөз маржандарын та-
нымал дикторлар, даусы мәнерлі, сазды әртістер 
оқу арқылы қалың көпшілікті баурап алары сөзсіз. 
«Дала ренессансы» атты төртінші бөлім де, «ХХ 
ғасыр» деп аталатын бесінші тарау да айтылар ойы 
мен көрсетілер танымдық бағыттағы көріністері 
арқылы көрермендерге ерекше әсер етеді. Ондағы 
орыстың ұлы жазушысы Ф.Достоевскийдің Шоқан 
Уалихановқа жазған хатын сахнадан көрсетіп, 
мақамы келіскен дауыспен оқылғанда, көрермен 
мен тыңдарманды бей-жай қалдырмасы анық. 

ХХ ғасыр тарихта революция соғысымен, 
нәубет жылдарының қиыншылықтары мен ашар-
шылыққа тап болған кезеңмен, Алаш қайраткер-
лерінің жаппай қудалануымен, Ұлы Отан соғы-
сының зұлматымен тарихта қалғаны белгілі. Осы 
қиын кезеңдер қазақ халқының бастан өткерген 
тағдыр тарихында да әсерлі берілу керек деген 
оймен бірнеше әрлеу, эмоционалды безендіру 
тәсілдерін қолданған жөн. Бірін ғана атап айтсақ, 
сахнадағы тақта арқылы Ұлы Отан соғысының 
батырларының аты-жөні жазылған тізім шығып, 
олар анимациялы түрде қалықтап жоғары қарай 
көтеріліп, кеңістікке сіңіп кетіп жатса... Бұл әдіс 
ерлікпен мерт болған аға рухтарының көкке кө-
терілгендігін көрсеткендей әсер етері сөзсіз.

Бұдан кейінгі кезеңде соғыстан кейінгі қайта 
өрлеу кездері, Байқоңыр ғарыш айлағы, ядролық 
қарудан бас тарту бойынша жасалған келісімшарт-
тардағы қол қою сәттері (экранда алып саңыра-
уқұлақ көтеріліп, қазақтың ұлы даласында жа-
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рылып,  мыңдаған шақырымға дейін созылған 
полигон аймақтары көрініс табады)

Келесі тарау «Тәуелсіздік» деп аталады. Бұл 
ұлы сөздің астарында қаншама ой, мағына, армен 
мен мақсат жатқанын әрбір қазақ сезеді десек, 

артық  айтқандық емес.  Тәуелсіздік дегеніміз ең 
алдымен, ол –Астана. Ол –Бәйтерек. Ол – «Бейбіт-
шілік және келісім»  сарайы. Ол – Ақ Орда.  Ол 
«ОSCE» төрағалық еткен кезең.  Бұл сөздерді мына 
ұсынылған суреттер маңыздырақ ете түсері анық.

2011 жылы өткен қысқы Азиада ойындары да тәуелсіз Қазақстан тарихындағы жарқын беттер екендігі 
даусыз. Бұлардың бәрі де экранда түрлі қойылымдар, ән, би, декоративті бейнелер арқылы тұтас компози-
ция жасайды.
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«Мәңгілік ел» тақырыбымен берілген соңғы 
тарауда экраннан мәңгілік ел болуға ұмтылған 
тәуелсіз Қазақстанның даму бағдары көрініс та-
буы қажет. Ол уақыт талабы мен егемен елдің 
өміріне сәйкес бүкілхалықтық идеологиялық көз 
қуанышқа айнала білуі керек. Оның өзіне сәйкес 
атрибуттарын келтіріп, танымдық ұғымдары мен 
мағынасын орнық-тыратындай көркемдеп, әрлеу 
шаралары қажет. Ол үшін оған заман талабына 
сәйкес оның тарихи нышандары мен атрибуттарын 
лайықтап,  жалпықазақстандық мүддеге лайықтау 
керек. Ең бастысы – «Мәңгілік ел» идеясының қай-
нар көзін тауып, ұлтжандылық пен отанға деген 
құрметті арттыратын мақсаттағы әрлеу әдістерін 
келтіруге тырысқан абзал.

Қорыта айтқанда,  «Мәңгілік ел» бұқаралық-та-
рихи қойылымы – бұл бірегей жоба. Қойылым көре-
ремендері өзара байланысқан бірнеше іс-шараның 
бірге көрініс тапқан сәттерін тамашалауға, ата-ба-
баларымыздың тұрмысымен, салт-дәстүрімен та-
нысуға, қазақы мәдениеттің, өркениеттің дәмін 
татуға мүмкіндік алады. Қазақ тарихының қай-
та құрылуын, салт-дәстүрін тамашалау, жастар-
дың, өскелең ұрпақтың патриоттық рухын көтеру 
негізінде қойылған шоу шарасында әр адам эт-
но-мәдениеттің жан-жақтылығын сезіне отырып, 
халқымыздың тарихымен таныса алады. Осының 
барлығы көрермендерге Қазақ хандығының ат-
мосферасына кіруге мүмкіндік береді. Осындай 
бұқаралық қойылымда Қазақ елінің тарихы мен 
қазіргі заманауи келбеті жеті тарау арқылы сах-
наланды. Әрбір тарауда мемлекетіміздің ел болып 
дамыған, ұлт болып қалыптасқан тарихи кезең-

дері ән-күй, жыр-терме, хореография, хор секілді 
әртүрлі жанрлар арқылы қамтылды.       Дала қаси-
еті мен халықтың болмыс-бітімі пластика тілімен 
суреттеліп, «Ұлы дала елі» деп аталатын тарауда 
«Алтын адамның» алаңға шығуымен басталған те-
атрландырылған көрініс көрермендерді V-IX ғасы-
рдағы Түркі қағанаты дәуіріне әкетеді. Кейін Қазақ 
хандығының құрылуы көрініс тауып, қазақтың үш 
биі – Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би туралы әң-
гімеленеді.

XIX ғасырдың ұлы өнер, мәдениет және ғылым 
қайраткерлері туралы баяндалған «Дала ренессан-
сы» тарауы кейін Қазан төңкерісі мен Ұлы Отан 
соғысына ұласады. Ал, алтыншы тарау Тәуел-
сіз Қазақстан тарихына арналса, соңғы бөлімде 
«ЭКСПО-2017» мен «Қазақстан–2050» стратеги-
ялық құжатына арналған көріністермен  экранда-
лады. Ал, финалдық кадрлар Ұлы дала халқының 
жаңа жарқын өмірінің нышаны  – «Мәңгілік Ел» 
театрландырылған көрінісі арқылы паш етіледі.

 Өзінің мыңдаған жылдық тарихы бар мем-
лекеттігіміздің негізгі көріністері мен мәнінен 
дөп басып тауып, оны бірыңғай ұлттық нышанда 
сахналауды (театрландыруды), қалың бұқараға 
ұмытылмастай әсер ететін шоу түрінде ұйымда-
стыруға қазіргі технологиялық мүмкіндіктер мол. 
Қазақстанда халықтық тарихына, мәдениеті мен 
өнеріне арналған мәдени сипаттағы үлкен теа-
трландырылған шоуларды түрлі көркемдеп, әр-
лендіру шығармашыл адамның ой қиялының ке-
мелділігіне, сана байлығына, тарихи танымының 
тереңдігіне, креативті пайымына байланысты бо-
латыны даусыз.
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Сайлыбаев Бағашар Әлдібайұлы
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы «Актер шеберлігі және режиссура» 

кафедрасының 2 курс магистранты

ҚАЗІРГІ АКТЕР ӨНЕРІНДЕГІ САХНАЛЫҚ СӨЗДІҢ МАҢЫЗЫ 

Түйін: Автор бұл мақаласында қазіргі таңдағы актерлік өнердегі сахналық сөздің маңызы туралы ой қозғайды. 
Сахналық сөздің маңызын драматургиялық материалдың өзегімен тығыз байланыста қарастыра отырып, оның көр-
кемдік қуатын жеткізудегі актер шеберлігіне де назар салады. Театр тәжірибесіндегі сахналық сөздің сипатындағы 
олқылықтардың теориялық негізіне мән беріліп, одан қутылудың жолдарын қарастырған.

Резюме: В данной статье автор затрагивает мысли о важности художественной сценической речи в актерском 
искусстве. Рассматривает значение сценической речи связывая с драматургическим материалом, пытаясь донести 
его художественную мощь обращая внимание и на актерское мастерство. В театральной практике уделяет внима-
ние  на теоретические основы упущения в сценической речи, рассматривает пути избавления от этого.

Summary: In this article the author touches upon the idea of the importance of the art of elocution to the art of acting. It 
considers the importance of communicating with elocution dramaturgical material, trying to convey his artistic power of paying 
attention to acting. The theatrical practice focuses on the theoretical basis of omissions in elocution, is considering ways of 
getting rid of this.

Театр өнерінің негізі әдебиет екені баршаға аян. 
Әдебиет – сөз өнері. Ал әдебиеттің негізі әр ха-
лықтың сөз өнерінде. Адамзат баласы жаралғалы 
бері сөз түсіну құралы болып келеді. Сөз өнерінің 
ең жоғарғы сатысы – поэзия дейміз. Ал антик 
дәуірінде өмір сүріп, сарқылмас рухани мұра қал-
дырған философ-ғалым Аристотель өзінің «Поэти-
касында» трагедияны поэзияның биік шыңы ретін-
де қарастырып, оның көркемдік қуатын жоғары 
бағалаған.  Содан бері қаншама ғасырларды артқа 
тастасақта, драма өнерінің сол маңызы жойылмаға-
нына анық көзіміз жетеді. 

Драма театрындағы сөздің маңызы жайлы ай-
тқанда драматургия ауылына соқпай кетпеу мүм-
кін емес. Қазақ драматургиясы да әлемдік драма 
өнерінің барлық жақсы қасиеттерін бойына жинап, 
ұлттық құндылыққа айналған классикалық жауһар-
ларды дүниеге әкелді. Арғысы Жүсіпбек Аймауы-
тов, Мұхтар Әуезов, Жұмат Шанин, Ғабит Мүсіре-
повтерден бастау алған қазақ драмасы қазіргі таңда 
жаңа есімдермен жыл сайын толықпағанымен, әр 
кезеңде бірнеше қаламгерлердің осы лекке ілігіп, ат 
басын бұрып жүргендері бар. Олар шама-шарықта-
ры, қарым-қабілеттері жеткенше, дүниетанымдық 
өресінің деңгейіне сай пьесаларын жазуда. Бірақ 
солардың барлығы бірдей сахнаға сұранып тұрған 
дайын дүниелер еместігі де бүгінгі театр өнерінің 
басты мәселелерінің бірі. 

Себебі кейінгі лектегі қазақ драматургтері «дра-
мадағы ең басты, ең шешуші, ең негізгі нәрсе – тіл. 
Пьесаның күші де, әлсіздігі де тілде; пьесадағы әр 
сөз мірдің оғындай өткір, көздеген жеріне дір етіп 
тиердей дәл, көкейге саулап құйылардай таза, мөл-
дір, санаға мықтап дарығандай мағыналы, мәнді 
болып келуге тиіс» [1, 374 б.] – екенін мүлде жа-
дыларынан шығарғандай. Негізінен, қазіргі драма-
тургияда әдеби тіл мен сахналық тілді шастастыру 
проблемасы да бой көрсетеді. Сол себепті де, «қа-
зақ драматургтері сөзге үйір, сондықтан кейіпкер 
мінезі дараланбай жатады» – дегенді жиі естиміз. 
Бұл туралы: «Сахналық тіл – әдеби-көркем тіл. 

Сахналық тілден қашуға болмайды. Ал әрекетті 
жиып қойып, ділмарлыққа ұрынса, малдас құрып 
алып фәлсафа соғып жатса, ол да болмайды. Әр 
нәрсе өзінің орнымен. Миллиграмм жұмсайтын 
жеріне – миллиграмм, килограмм жұмсайтын жері-
не килограмм жұмсасын. Ал бізде миллиграмм сөз 
айтатын жерде бәленбай килограмм сөз айтып оты-
рып алатын әдет те бар. Бұл драматургтың талғам-
сыздығынан» [2, 147] – деген ойда айтылып жүр. 
Драматургияда осындай мәселелердің байқалуы 
сахналық сөздің де көркемдігіне әсерін тигізуде.

Сахналық сөз туралы ой қозғағанда, Қазақстан-
ның халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауре-
аты, көрнекті театр және кино актері Т.Жаманқұло-
втың: «Пьеса тілі, әрине, «өмір – театрдың» 
(В.Шекспир) тілінен едәуір биік, бейнелі, әрі әре-
кетті боп келуі, оның сүмбі сипаты, тіпті бұл дәлел-
деуді қажет етпейтін аксиома» [1, 78] – деген сөз-
дері еріксіз еске оралады. Сахналық сөздің парқын 
жете ұққан сақа актердің мына ойлары да: «Сөз 
мәнісін терең ұғып, айтар ойы оқшаулана түсетін 
кестелі сөйлемдермен шегенделген шешен тілді 
бір кейіпкердің өзі спектакльдің бүкіл көкейкесті 
өзегінің қуатты қайнарындай болары белгілі. Сол 
кейіпкердің сұлу өрілген сөз тіркестері төңірегінде 
жүрген өзгелерді де өрекпітіп, спектакльдің өн бой-
ына жан бітіріп, қан жүгіртіп, өтіп жатқан оқиғаны 
одан сайын құтырта, құлпырта түсіп, кейіпкерлерін 
тосын әрекеттерге тап қылар ерекше сиқырға ие 
екенін сөз білетін, біліп қана қоймай, оның қадір-қа-
сиетін ұғатын, сөздің түсін, исін сезетін кез келген 
сезімтал, алымды, ақылды актер біледі» [сонда] 
– деуі драмашылармызды, қала берді сахнагер-
лерімізді де толғантары қақ. Актер өнері режиссер-
ге, драматургияға тәуелді. Сондықтан орындаушы 
үшін драматургтің ең қажетті сөздерді қолдануы 
аса маңызды болатындығын Т.Жаманқұловтың ой-
ларынан анық ұғамыз.

Сахна өнерінің ең басты құралы сөз екені бар-
шаға аян. Сондықтан да сахна абызы К.С.Станис-
лавский өз жүйесінің негізгі заңдылығы ретінде 
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сөзге аса мән берген. Ол: «Әріптері ауысып кеткен 
сөздер маған аузының орнына құлағын, құлағының 
орнына көзін, мұрынының орнына саусағын ауы-
стырып алған адам сияқты болып көрінеді. Асығыс 
басталған сөз басы қабысып қалған адамның 
басы сияқты әсер етсе, аяғы айтылмай қалған сөз, 
аяғынан айырылған адам сияқты әсер етеді» [3, 71 
б.] – деген екен. Кейіпкердің тебіренісі мен сезімі, 
ішкі күдігі немесе қуанышы сөзбен бедерленетінін 
ойласақ, әр сөздің өз орнымен ойнатылуы аса 
маңызды екенін аңғару да қиынға түспейді. Драма-
тург жазып берген сөзге сену, ішкі мазмұнына мән 
беру де, яғни «сөз астарын» ашу процесі де ең қиын 
шығармашылық процесс екенін, әрі екінің бірінің 
қолынан келе бермейтін ол маман, актер, режиссер 
ретінде жақсы сезінген.

Актердің сөзді бойына сіңіру процесі мол даяр-
лықты, көп әзірлікті талап етеді. Сөзді өз бойынан 
өткізіп, ой қорытып барып, қайта шығару оңай 
шаруа емес. Дегенмен, сол процесс актер бойын-
да өтпесе сөздің мән-мазмұны кеміп, ой «киімсіз» 
қалғандай әсер етеді. Бірақ бұл процесс ұдайы 
көрермен алдында өтпегені жөн. Көрерменнің ал-
дында жалаң мәтінді ойнау актердің осалдығын 
көрсететін әрекет. Сол себепті артист даярлық 
үстіндегі сезімдерін есіне алып, өзінің психо-фи-
зикалық аппаратын іске қосып, бейнесіне «жан 
бітіріп», драматург ұсынған жазбаны өзінікіндей 
етіп нағыз «өмір сүруге» кірісуі тиіс.

«Сахнадағы актер әйтеуір мінезі бар, сөзі бар 
жәй ғана адам емес, оның сахнадағы өмірі өзінің 
адами талаптарымен, немесе жеке мінезімен шек-
телмейді. Актер өз тұлғасы арқылы, білім-парасат, 
табиғаты арқылы бүтін бір халықтың бейнесін көр-
сетеді, тұтас оқиғаны бере алады» – [1, 136 б.] деген 
ой бекер айтылмаса керек-ті.  

Егер актердің айтып тұрған мәтінінде халықтың 
бүтін бір мінезін аңғартатын қасиет болмаса ол мі-
незді (қасиетті) актер қалай ойнамақ. Сол себепті 
драматург бойындағы жауапкершілікті әсте кеміту-
ге болмас. «Пьесада жоқ нәрсені орындаушы актер 
қанша толғатқанымен аспаннан тудыра алмас. Әри-
не, біз актерлерден талап етіп отырған көркемдік 
құндылықтар алдымен пьесаның өзінің өн бойында 
болғаны абзал» [1, 145 б].   Бірақ қалай алып қара-
сақ та, драматург сөзін сахнаға алып шығатын ак-
тер. «Драматургтің да, оның шығармасынан туған 
спектакльдің де идеясын халыққа көрсету, ойын 
оған толық жеткізу жөнінде әрекет етуші – актер. 
Егер актер бейне жасауды ойдағыдай түсінбесе, 
түсінсе де орындай алмаса, жаны бар, мақсаты бар 

мінез-құлқы ерекше дара сахналық бейне тумай-
ды Автордың сөзін тек жаттап алып, ең тәуір де-
генде баяндаушы дәрежеде қалып қояды» [4, 107 
б.]. Расында, актер өз ролінің авторы дәрежесіне 
көтерілуі аса маңызды. Жаттанды мәтінді көркемө-
нерпаздар үйірмесіне қатысатын әуесқой да айта 
алатынын ескерсек, «жай» актер мен «дарындысы-
ның» арасындағы айырмашылықты аңғару да қиын 
емес. Әрине, театр табалдырығын аттаған әр бір 
актер «көптің» қатарында қалып қоймаудың қамын 
ойлап, үнемі ізденісте жүру керектігі осындай та-
лаптан шықса керек. Бұл туралы қазақтың біртуар 
көрнекті актері, қазақ актерлік мектебінің негізін 
қалаушы С.Қожамқұлов: «...бейне жасаудағы тағы 
бір мақсат әр рольдің өзіне тән үнін табу. Рольдің 
үнін тапсаң әрі қарай өзінен өзі келе береді. Тек сол 
үнді өршітіп, ширықтырып шыңдай білу керек» [5, 
170 б.] – деуінде мән бар. Әр кейіпкердің ішкі үнін 
табу ең басты шеберлік көзі екенін тәжірибелі ак-
тер тектен текке тілге тиек етіп отырмағаны анық. 
Орындаушының өз ролін сәтті шығаруы үшін роль 
үнінің де маңызы зор екені айтпаса да түсінікті. 

Театр өнеріндегі ең негізгі шеберлік мәселесі 
– тән мен сөздің үйлесім таппауы. Бұл ең бірінші 
шеберлікте шабандық танытып, сөз жаттауды сахна 
өнерінің негізгі талабы деп қабылдайтын актерлер-
ге қатысты.  Шын мәнінде сөз жаттап қана айту – 
актердің ішкі тоқырауының көрінісі. Сөз кепиатын 
парық қылмағандардың қолданар ең жеңіл әрекеті.  
Сөздің тұла бойына қан таратып, орамды-ойлы, 
сұлу сөзден кесте тігу шеберліктің көрсеткіші. 

Қазақта актерлік шеберліктің осынау ең қиын 
талабынан шығып, биік шығармашылық деңгейге 
жеткендер жоқ емес, әрине. Арғысы ұлы актер Қа-
лыбек Қуанышбаевтан бастап, бергісі Тұңғышбай 
Жаманқұлов, Оразхан Кенебаевтардың сахналық 
сөзге жан бітірудегі ерекше қабілеттері мақта-
нышпен айтарлық жайт. Бүгінгі театр репертуары-
ның жүгін абыроймен көтеріп жүрген белгілі қазақ 
актері Бекжан Тұрысовты да осы қатарға қосуға 
тұрарлық. Олар өз шығармашылық еңбектерімен 
сахналық тілдің ғана емес, жалпы қазақ тілінің 
мәртебесін арттырып жүргенін мақтанышпен ай-
туымыз қажет. Бүгінгі руханияттың жұтаң тартып 
бара жатқан кезінде театр – қазақ тілі мен ділінің 
алтын бесігі. Қорыта айтқанда, қазақ драматурги-
ясы, оның көркемдік сапасы, шеберлік деңгейі кө-
терілмейінше, сахналық сөздің қуаты мен маңызы 
да биік деңгейден көрінбесі анық. Сол себепті де, 
қазақ драматургиясына айтылар базына да, наз да 
көп. 
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СӘТТІ  КИНЕМАТОГРАФИЯЛЫҚ БИЗНЕСТІҢ ТЕТІГІ – 
ЖАРНАМАЛЫҚ КОМПАНИЯ

Түйін:Автор мақалада кинематография саласының тарихы мен даму мәселелеріне тоқталып, кинема-
тография саласындағы маркетингтік қызмет пен жарнама рөлініңмаңыздылығын қарастырған.

Резюме: В данной статье автор пишет обистории и развития кинематографии, рассматривает важ-
ность роли маркетинговых услуг и рекламы в области кинематографии. 

Summary: In this article the author writes obistorii and development of cinematography, considering the 
importance of the role of marketing services in the field of cinema advertising.

Адамзат баласы тән азығы үшін еңбек етіп, әр-
дайым тұрмыс-тіршілігін реттеп, дамып отырған. 
Әрине тән қалауын орындағаннан кейін рухани жан 
азығын іздеу арқылы түрлі тәсілдер тауып, кемел-
дікке ұмтылды. Ежелгі тайпалардың, ұлыстар мен 
ұлттардың орналасқан территориялық ерекшелі-
гіне қарай, тұрмыс-тіршілігі мен салт-дәстүріне 
қарай айырмашылықтары болады. Әрқайсысының 
өмір сүру кезеңінде даму үрдісі қалыптасатын-
дығы да белгілі. Мемлекет болып қалыптасқан, не 
болмаса, хандық құрған кез келген ұлысты қалып 
қарасақ, олардың өмір сүру ерекшеліктері бар. Әр-
бір ұлттың сөйлейтін ана тілі, тұрмысындағы ұста-
натын салт-дәстүрі, киім киюі мен тамақтану әдебі 
– барлығы да ұлттың мәдениетін қалыптастырады. 

Мәдениет туралы түсініктің ауқымы өте кең. 
Мәдениет (латын  тілінде сultura – өңдеу, егу деген 
сөзінен шыққан) – табиғат объектісіндегі адамның 
әрекеті арқылы жасалатын өзгерістер. Бұл сөзде 
адам еңбегінің ерекшелігі, оның адамның іс-әре-
кетімен байланыстылығы, адамның және оның қы-
зметінің бірлігі негізделген. Кейіннен «мәдениет» 
деген сөз жалпылық маңыз алды, адам жасаған-
ның бәрін де «мәдениет» деп атады. Осы ұғымда 
мәдениеттің мазмұнды белгілері, түсінігі көрсетіл-
ді. Мәдениет – адам жасаған «екінші табиғат». 
Мәдениет – жеке адамның өмір сүру мақсаты мен 
құндылық жүйесі, адамның өмір сүрген ортамен 
қарым-қатынасы. Ол – өзара қарым-қатынас нәти-
жесінде қалыптасатын ерекше құбылыс [1].

Мәдениет – адамзаттың рухани-эстети¬калық 
дамуына ұдайы қызмет етеді. Қоғам да, оның  кез 
келген саласы да мәдениетпен сабақтасып жатады. 
Яғни, адамзат өмірінде мәдениет саласының орны 
ерекше. Содан болар әр ел, әр өңір көбіне әлемге 
мәдениеті мен өнері арқылы танылады. «Өнер 
ұлы болмай, ұлт ұлы болмайды» деген. Бір мем-
лекеттің екінші бір мемлекеттің алдында абырой-
ын асқақтатуға спорттық жарыстар, халықаралық 
додалар, чемпионаттар мен олимпиадалар ерекше 
рөл атқаратын болса, бір ұлттың екінші бір ұлттың 
алдындағы  болмысын көрсететін, ерекшелігін та-
нытатыны – ұлттық өнері [2].

Адамдар өздерін қоршаған ортаға, оның әлеу-
меттік және мәдени қатынасына әсер етеді, өзгер-
теді. Олар оны өз мақсатына пайдаланады.  Әр-
бір ұлттың тілі, ән-күйі, спорттық өнері мен биі 
біртұтастандырып, өзіндік ерекшелігін, яғни ұлт-
тық мәдениетін қалыптастырады. ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» Стратегия-
сы – қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында «Дәстүр мен мәдениет – ұлттың 
генетикалық коды» деп ерекше атап көрсетілген 
[3]. Ұлттың ерекшелігін айнытпай танытатын 
ән-күй өнері, поэзиялық шығармалары, қолөнері 
көздің қарашығындай сақталып, ұрпақтан ұрпаққа 
беріліп отырады. Тілі, мәдениеті ұмытылмаған 
ұлттың ұзақ жасайтындығы анық.

Көшпелі тұрмыс-тіршілігінен отырықшылыққа 
үйренген, ауыз әдебиетінен жазба әдебиетті қа-
лыптастырған жұртшылық өркениетке, әлем жұрт-
шылығымен бірге дамуға, сондай-ақ, түрлі ұлыс 
пен ұлтқа өз мәдениетін таныстыруға ұмтылды. 
Ғылым-білімге ден қойып, өмір сүрудің қолайлы 
жақтарын қарастырып, жаңа технологияны да мең-
гере бастады.

Алғашында суретке түсіруді меңгерген өнерта-
пқыштар кадрдағы қимылды көрсетуге ұмтылды. 
Кинематография саласы кеш дамыған саланың 
бірі. Оның басты себебі, әрине, түсіру аппараты-
ның жасалуы екенін түсінікті.

Кино тарихы ХІХ ғасырдан бастау алады. ХІХ 
ғасырдың бірінші жартысында қозғалмайтын бей-
нелерді түсіру әдісі ойлап табылды. Сол ғасырдың 
70-жылдарында фотоэмульсияның сәйкес типтері 
ойлап табылса да кино бірден түсіріліп кеткен жоқ. 
Қозғалыстағы бейненің жиынтығын түсіру әрі оны 
көру үшін қаншама жұмыстар жасалды. Танымал 
Эдиссонның өзі қатысса да ол жүйе өте қолайсыз, 
бір ғана адамның жеке көруіне есептелген дүние 
еді. Сондықтан да Эдиссонның бұл жұмысы сәтсіз 
аяқталды.

Бұдан кейін адамның қимыл-қозғалысын 
бейнелеуге, яғни кино түсіруге деген ұмтылыс 
байқалғаны тарихтан белгілі. Француздық ағай-
ындылар Луи мен Огюст Люмьерлер дүние жүзі-
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не кинематографияның өнертапқышы атанды. 
Олардың құрылғысы ыңғайлы, түсіруге жеңіл 
әрі түсірілген фильмді кішкене экранда көрсету-
ге мүмкіндік берді. Люмьерлер жасаған құрылғы 
«Кинематограф» деп аталды [4].

Кино саласы осыдан кейін бірте-бірте қолға 
алына бастағаны анық. Себебі адамзат әрдайым 
жаңашылдыққа ұмтылып отырған. Ең алғашқы 
фильм 1895 жылдың наурыз айында Париж қала-
сында алғаш рет жалпы жұртшылыққа көрсетіл-
генімен, киноның ресми туған күні деп 1895 жыл-
дың желтоқсан айы айтылады. Себебі Капуцинов 
бульварындағы «Гран Кафеде» ең алғаш рет ком-
мерциялық киносеанс жүргізілген еді. Киноның 
нарықтағы бағасы анықталып, тауар ретінде ұсы-
нылуы да осыдан басталады. Әрине бүгінгі күндегі 
киноөндірістің түрлі жанрдағы өніміне қарағанда, 
ХІХ ғасырдағы кино небәрі 50 секунд қана еді. 
Францияның әйгілі кинорежиссері әрі кино сын-
шысы Жан-Люк Годар «Фотография – бұл шын-
дық. Ал кино – секундына 24 кадрдың шындығы» 
деген [5]. Алғашында жұмысшылардың фабрика-
дан шығу сәтін түсірген Люмьерлердің келесі пой-
ыздың жүру сәтіннің бейнесін, әрине, көрермендер 
үшін ерекше әсер қалдырған нағыз шындық еді.

Уақыт өте келе кинематография саласы қарқын-
ды дамып, нарық уақытында бизнестің көзіне 
айналды. «Нарық – тауар өндірісі мен айналымы 
заңдары бойынша ұйымдастырылатын айырбасты 
сипаттайтын тауар қатынастарының жиынтығын 
білдіреді. Басқаша айтқанда, нарық — нақты тау-
ар сатушылар мен оны сатып алушылардың басын 
қосатын кез келген институт немесе механизм» деп 
түсіндірілсе, режиссердің түсірген кинотуындысы 
нақты тауар ретінде саналады, ал көрермендер тау-
арды тұтынушылар болып есептеледі [6].

Киноиндустриядағы өнім – шығармашылық пен 
пайданы біріктіре отырып, табыс табуға да, мансап 
баспалдағын қалыптастыруға да үлкен әсер ететін 
еңбек. Сондықтан да киноиндустрия бизнестің ең 
қуатты салаларының бірі болып саналады. Сапа-
лы кино түсірген режиссердің еңбегі ақталып, аз 
уақыт аралығында бірнеше миллион табыс табуы-
на мүмкіндік бар екендігі дәлелденген. Киноның 
сапасы қаншалықты жақсы екенін киносыншы-
лардан гөрі көрерменнің риясыз пікірі толық ашып 
береді. Бірақ ең бастысы тұтынушыға жеткізу, та-
быс табуды көздеген киноматографтар нарықты 
зерделеп, сауатты маркетингтік зерттеу жүргізуі 
керек. Нарықтың заманда шығармашылық адамы-
ның әп-сәтте қаржыгер, меркетолог, менеджерге 
айналып кетуі таңдандырарлық дүние емес. Ки-
нотүсіруге кеткен қаржының орнын толтырудағы 
ең басты мақсат – көрермен жинау, коммерциялық 
ұтысқа мән беру. Режиссердің бүгінгі міндетіне 
ұтымды кадрлардан әсерлі сюжет құрастырып, 
әдемі картина шығару ғана емес, қаржылық такти-
каны да пайдаланатын стратег болу да кіреді. Де-

генмен, көп ретте продюсердің мәндеті саналатын 
бұл қағида да режиссердің де сіңірер еңбегі бар.

Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, жыл сай-
ын кинотеатрларға баратын көрермендердің саны 
азайып келеді. Егер 1929 жылы әлемнің 70% халқы 
тұрақты түрде кинотеатрға барып тұрған болса, 
жылдан-жылға азая келе, ол көрсеткіш 10% дейін 
төмендеген. Бүгінде ХХ ғасырдың 30-жылдарын-
дағы барлық кинотеатрлардың үштен бір бөлігі 
ғана тұрақты жұмыс істеп келеді [7]. Мұндай көр-
сеткішке төмендеуіне ғылыми-техникалық про-
грестің әсері зор. Адамзаттың өрлеуге ұмтылуы, 
ғарышқа ұшуы, сол арқылы байланыс саласын 
дамытуы техникалық құралдардың көптеп шыға-
рылуына себепші болды. ХХ ғасырдың 60-жыл-
дарында пайда бола бастаған теледидарлар кине-
матография саласына алапат күш секілді әсер етті. 
1924 жылы Хамамацу техникалық коллед-жiнде 
жұмыс iстейтiн Такаянаги Кэндзироу электронды 
сәулелердi пайдалану тәжiрибесiн жүзеге қолға 
алады, ұзақ жылғы ізденістен кейін, араға тоғыз 
салып барып, ол катодты түтiкшенi ойлап табады. 
Теледидар жасаудың алғашқы қадамдары болға-
нымен, теледидар жапондық ғалымның үйiне ең 
алғаш 1953 жылы кiредi. Осы жылдың ақпан ай-
ында 866 жапон отбасы ақ-қара теледидар арқылы 
төрт сағаттық бағдарла¬ма¬ны тамашалайды. 1960 
жылға таман 10 миллион жапон отбасы теледидар 
сатып алса, 1968 жылы 20 миллион отбасы көгiл-
дiр экранды көру мүмкiндiгiне ие болды. Жапон-
дар түрлi-түстi теледидарға 1960 жылы қол жет-
кiздi. Ол кезде теледидар автокөлiк, кондиционер 
тәрiздi қажеттi техниканың бiрi ретiнде белгiлi едi. 
Бүгiнде орта жастағы жапон азаматы күнiне 3 сағат 
32 минутты теледидар көруге арнаса, қариялар кө-
гiлдiр экран алдында 5 сағаттан артық отырады 
екен. 1987 жылы NHK тәулiктiк спутниктiк хабар 
тарату жүйесiн енгiзедi. Жапонның жалпыұлттық 
каналдары: Nihon TV, TBS, FUJI TV, TV Asahi. 
Жапонияда коммерциялық бағыттағы 109 теле-
станция бар. Табыс көзi жарнама болып табыла-
тын бұндай станциялардың жылдық табысы 1,65 
триллион иендi құрап отыр. NHK қарамағындағы 
телеарналар кеңiстiгiнiң 50 пайызы ақпараттық ха-
барларды құраса, 20 пайызы мәдениет тақырыбын-
дағы бағдарламалар, 20 пайызы ойын-сауықтық 
бағдарламалар. Ал коммерция¬лық телеарналар 
желiсiнiң 40 пайызы ойын-сауықтық, 24 пайызы 
мәдени-танымдық, 19 пайызы ақпараттық хабар-
лардан тұрады [8].

Бір ғана жапон ғалымының өнертапқыштық 
қасиеті әлемнің дамуына, сондай-ақ, жоғарыда 
айтылған кинотеатрға барудың пайыздық көр-
сеткішінің азаюына да әсерін тигізбей қоймады. 
Сандық технологияға деген ұмтылыс, теледидар-
лардың шығарылуы телевизиялық бағдарламалар-
дың жасалуына, айрықша әсер еткенімен, негізгі 
кинематографияның тоқырауына алып келді деген 
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пікірлер орын ала бастады. Кинозерттеушілері 
«Кино 1983 жылдың 13 қыркүйегінде, креслодан 
тұрмай-ақ, бір арнадан екінші арнаға ауыстырып, 
өзің көретін дүниені өзің басқаруға мүмкіндік бе-
ретін дистациондық пульт ойлап табылған кезде 
өлді. Көрермен пассивті болса да өз қалауы бой-
ынша таңдау жасай алды, кинематографтың иде-
ясының негізінде жатқан кино саласы дамуын 
тоқтатты» деген пікірлері әртүрлі әсер етті, яғни 
кино саласын не мүлдем жоюға, не басқаша дамуға 
итермелегендей еді. Себебі, телевизия тарихында 
Калифорнияда түсірілген фильмдерді халықтың 
70% үйде теледидар арқылы тамашаланса, 20% 
видеотаспалар арқылы қарай алды, ал көрермен-
дердің тек қана 10% дәстүрлі кинотеатрларға деген 
адалдықтарын танытты [8]. 

Тауар айналымы, пайда түсімі, кіріс-шығыстың 
барлығы да ақшамен өлшенетін уақытта, кинема-
тографтар жасаған туынды да пайда әкелуі тиіс. 
Үйде отырып, ұсынылған бағдарламаны көру бір 
басқа, рухани демалыстың бір тәсілі кинотеатрға 
бару, жан қалауы үшін кино туындыларын таңдап 
көру – екінші бір өзгеше дүние. Бәсекелестік ар-
тып, кинотеатрларға келушілердің саны азайған 
уақытта ақпараттандыру, қызықтыру, шақыру 
тәсілдеріне көп мән беріле бастады. Маркетолог-
тар жарнамалық тәсілдерді зерттеуге көшті. Бір 
фильмнің көрсетілім деңгейін арттыру үшін үлкен 
жарнамалық кампанияларды ойластырды.

Маркетологтар замануи кинофильмдерді көре-
рмендердің типі бойынша 5 категорияға жіктей-
ді: 25  жасқа дейінгі ер азаматтар, 25 дейнгі әйел 
азаматтар, 25 жастан асқан ерлер және 25 жастан 
асқан әйелдер, сондай-ақ ұлттардық сандық көр-
сеткіштеріне қарай. 

Осылардың ішінде кинофильм көбіне 2 катего-
рия бойынша түсіріледі. Алайда, барлық санатты 
қамтитын болса, онда коммерцияық тұрғыда өте 
ұтымды жоба болады. Мысалы, «Титаник» фильмі 
осы сөзге нақты дәлел бола алады. 

Қаржылық тұрғыда ең пайдалы категория – 
25 жасқа дейінгі ер азаматтар тобы. Кинофиль-
мнің жалпы қаражатының 10% жарнама мен 
маркетингке жұмсалуды көздейді. Кинога қы-
зығушылығы жоғары әрі пайда түсетін аудитория-
ны таңдау арқылы, сол жасқа лайықты жарнамалық 
тәсілдерді оңтайлы пайдалана алады. Көп қаражат 
түсіретін кассалық фильмнің қатарына «фран-
шизы» деп аталатын шытырман оқиғалы немене 
бірнеше жалғасы бар фантастикалық фильмдер 
жатады. 25 жасқа дейінгі көрермендердің қалауын 
қанағаттандыратын мұндай өнімдер әрине, марке-
тологтардың жұмысын әлдеқайда жеңілдетеді [7].

Киноөндірісінің даму қарқыны күн санап өсіп 
келе жатқан уақытта кинопрокатты маркетинг пен 
жарнаманың кһмегінсіз жүзеге асыра алмаймыз. 
Қойылған мақсат қарай түрлі маркетингтік және 
жарнамалық стратегиялардың қолдану  – әрбір 

қолға алған жобаның әлеуметтік-мәдениеттік және 
коммерциялық құрылымын сәтті жүзеге асыруға 
мол мүмкіндік береді. Халықаралық үздік жоба-
ларға мән берер болсақ, АҚШ, Франция, Англия 
секілді дамыған елдердің кинематография саласы 
нарықты зерттеуді үйренген. Нарық сұранысын 
анықтауға Ресей Федерациясының маркетологта-
ры да ден қойып жатыр. Кеңес Үкіметі тұсында 
«Қазақфильм» түсірген кеңестік кинофильмдерден 
кейін, тәуелсіз Қазақстанның кинематография са-
ласын дамыту, аудиторияны зерттеу, нарыққа бей-
імделу мәселелері әлі де шешілуді талап етеді. 

Алыс-жақын шетелдік тәжірибеге сүйене оты-
рып кинопрокаттың ажырамас бөлігі – жарнама 
екендігіне көз жеткіземіз. Алайда, ең алдымен ки-
нофильмді түсіруге қаражат керек. Сапалы дүниеге 
салмақты қаржы құю керектігін түсінетін маркето-
логтар маркетингтік стратегия арқылы қаржылық 
табыс табуды зерттейді әрі салған қаржының қай-
тарымы болатындығына көз жеткізеді, сендіреді.

Жарнамалық кампания маркетингтік зерттеу-
ден басталады. Нарыққа керек дүниені анықтап 
алу үшін әлеуметтік сауалнама жүргізіледі. Бұл 
әдіс киноиндустрияның жалпы дамуына үлкен 
әсер етеді: сауалнама негізінде сапалы сценарий 
жазуға мүмкіндік беретін нақты тақырып, жанр, 
талап етілетін аудитория анықталады. Әлеуметта-
нушылармен және психологтармен бірлесе жүр-
гізілетін әлеуметтік сауал уақыт талабындағы 
көрерменді қызықтыратын тақырыпты да, жанрды 
да дөп басуға мүмкіндік береді. Осыдан келіп көре-
рмен аудиториясын, әлеуметтік, психологиялық, 
статистикалық мәліметтерді негізге ала отырып 
киномаркетингтік экономикалық есебі жүргізілуі 
тиіс. Әрине, мұның барлығы да кинотеатрға көре-
рмен тартуға, аудиторияны кеңейтуге сеп болары 
анық [9].

Продюсер мен дистрибьютер үшін білгілі бір 
уақытта нақты аудиторияға арнап фильм түсіру ба-
сты мақсат болып саналады. Ал оның жанры мен 
аудиториясын, мерзімі мен мезгілін маркетингтік 
стратегиялық жоспар бойынша анықтайды. Бұл ке-
зеңде жарнамалық стратегия үстемділігі маңызды. 
Жарнамалық стратегияны ойластыру – аудитория-
ны анықтауға, аудиовизуалды шығарылымдардың 
таратуға, жарнамалық үндеулерді жасау, бұқара-
лық ақпарат құралдарының немесе жарнама та-
ратушы өзге де тетіктердің санын анықтауға зор 
ықпал ете отырып, нәтижелі де жемісті еңбек етуге 
мүмкіндік береді. 

Кез келген жұмыс өз нәтижесін береді. Сцена-
рий жазушы, драматург, рекдактор, дыбыс және 
бейне операторлары секілді бірнеше жауапты ма-
манның басын қоса отырып режиссер түсірген 
кинофильмнің өз аудиториясын табуы да заңды. 
Бірақ, ол қаншалықты үздік болады? Оған әсер 
ететін факторлар бар. Қаражат салынған киножо-
ба белгілі бір мөлшерде пайда әкелуі тиіс. Кино-
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жобаға атсалысқан мамандардың танымалдылық, 
кинобайқаулардағы жүлделі орын алудан бөлек, 
қаржылық табыс табуды қалайды және соны мақ-
сат тұтады. Ал кинематография бизнесінің негізгі 

тетігі – жарнама. Оны ойластыру, жүзеге асыру 
қоғаммен байланыс мамандары мен маркетолог-
тардың еншісіндегі дүние.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЙЛОКА 
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ДИЗАЙНА КОСТЮМА

Резюме: Задачей данной статьи является раскрытие  возможностей и особенностей применения войлока в совре-
менной практике проектирования костюма. Анализируются приёмы использования войлока в проектировании совре-
менных изделий  дизайнерами различных регионов.

Түйін: Берілген мақаланың мақсаты киіздің қазырғы тәжірибеде костюм жобалау мүмкіндіктерімен ерекшелік-
терің толықтай ашу. Ар түрлі аймақ дизайнерлерінің киізді қазіргі заманға сай жобалауында қолданған тәсілдері 
талданады.

Summary: The objective of this article is revealing the possibilities and peculiarities of using wool felt in current practice 
of fashion design. The approaches of using wool in current fashion design by designers of different regions are analyzed.   

На современном этапе развития проектной 
культуры все более востребованными являются 
методы и технологии, позволяющие решать вопрос 
культурной идентичности, а так же соответствия 
глобальной тенденции. Несмотря на то, что дан-
ные две задачи могут противоречить друг другу, 
изучение традиционного мастерства наших пред-
ков находит своё применение в решении и совре-
менных проблем. Экологическое проектирование 
на сегодняшний день отражает целую философию 
проектной культуры.  Понятие «единения с приро-
дой» является традиционным мировосприятием 
казахов [2; 15] , но, в связи с заимствованием зару-
бежных нововведении, постепенно теряется пони-
мание и признание рационального мировоззрения. 
Войлок – материал, олицетворяющий этнические 
традиции наших предков, возрождение которых 
сегодня нам помогает интегрировать экологиче-
ское мышление в современную культуру. 

Во все времена существует определённая ка-
тегория людей, которые преднамеренно избегают 
лейблов и брендовой одежды, считая это пустой 
роскошью. Являясь в свет перед людьми, облача-
ются в единичные экземпляры работ мастеров - 
«носибельное искусство» [6;19], которое бы отра-
жало их любовь и уважение к искусству, даже если 
эта ручная работа стоит дороже рыночной одежды. 
Приобретая одежду из войлока, потребитель опла-
чивает цену за несоизмеримый кропотливый труд 
и терпение мастера, его время и идею. Осознание 
труда, вложенного в изделие, может пробудить в 
человеке бережное отношение к вещи, что и осно-
вой экологического мышления. Художественное 
декорирование, воплощающее культурное насле-
дие народов, является одним из приёмов  развития 
преемственности традиций и восприятия ценности 
изделия новым поколением. Каждое изделие полу-
чается уникальным, так как в силу процесса созда-
ния, сложно повторить идентичный результат, хотя 

процесс изготовления не меняется.
Характерные и уникальные свойства войлока 

определяют его актуальность в экологическом про-
ектировании. Благодаря своей структуре, волокна 
шерсти не требуют ткачества. Как известно, про-
цесс ткачества занимает большое количество вре-
мени и труда, и, как правило, является многопере-
ходным, требующим дополнительной обработки. 
В процессе закройки появляются остаточные об-
резки материала, которые скорее окажутся на свал-
ке. В отличие от тканого материала, войлок удобен 
в аспекте утилизации. Процесс работы с войлоком 
аналогичен процессу замешивания теста или ра-
боте с пластилином, так как обрезки от выкроен-
ных деталей, или неиспользованные пряди могут 
служить основой  для нового, так ценное сырьё не 
уходит в отходы. В случае непригодности, в связи с 
полной изношенностью, он ассимилируется с при-
родой, и из него можно изготовить компост. 

Свойства войлока как материала, актуального 
для современного дизайна одежды,  соответствуют 
принципам экологического проектирования:

1. Безотходное проектирование – волокна по-
зволяют создавать бесшовное  цельнокроеное из-
делие, не создавая ненужные остатки. При образо-
вании остатков, их легко применить в следующем 
изделии.

2. Биологически разлагаемый материал – в кон-
це срока службы, он не наносит вреда природе, и 
не увеличивает массу отходов.

3. Медленная мода – войлочное изделие полу-
чается уникальным, так как создаётся вручную в 
единственном экземпляре. Подобная вещь имеет 
ценность, поэтому может пробудить бережное от-
ношение.

Несмотря на то, что войлок требует много ра-
боты и смекалки, технология его изготовления не 
требует комплексных приспособлений или мето-
дов. Процесс проектирования одежды из войлока 
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отличается от проектирования одежды из тканых 
материалов, так как работа с войлоком интегриру-
ет в себе деятельность текстильного дизайнера и 
деятельность проектировщика. Во время работы с 
шерстью, длина индивидуального волокна может 
ограничить четкость, форму  и размер проекти-
руемого предмета. Изготавливая листы сваляной 
шерсти, можно вырезать формы различных форм 
и размеров и затем привалять их снова на фоновую 
основу, тем самым контролируя процесс. Фактура 
создается в процессе валяния путем варьирования 
густоты волокон в определенных местах, включе-
ния (вмешивания) пряжи других видов волокон, 
слияния шерстяных волокон с ткаными материала-
ми (нуно-волок). Из-за разности в усадке шерсти и 
других материалов смесь будет продолжать давать 
усадку, смарщиваясь и создавая новые текстурные 
вариации.  «Работа с войлоком требует почти ма-
тематического анализа и учёта динамики усадки и 
наслоения шерсти»,  - современный дизайнер То-
мас Хорст [8].

Работая с ткаными материалами, дизайнер мо-
жет не обладать достаточной информацией о том, 
как производилась ткань, что не дает полного пред-
ставления о возможностях материала.  Современ-
ные дизайнеры отмечают ряд преимуществ войло-
ка, такие как: пластичность, формоустойчивость,  
двусторонность, отсутствие осыпаемости по краю 
[3;4], позволяющие художнику по войлоку созда-
вать фактурные, трехмерные поверхности (рис.1). 

Рисунок  1
Chung-Im Kimmeios (Чанг-Им Киммейос): Трехмерная 
поверхность из войлока (3D Textiles Surfaces) – тек-

стильный дизайн с выпуклыми пиками, состоящий из 
белых войлочных ромбовидных модулей, соединенных 
между собой декоративным швом из белых ниток и с 

нарисованными на «пиках» черными орнаментальными 
рисунками [11]

 
В рамках дизайна современной одежды из во-

йлока можно выделить 2 направления в стили-
стических решениях войлочных изделий. Первое 
направление: исследование определило несколько 
дизайнеров, принципами которых является целена-
правленное внедрение войлока в проектирование 

как традиционного материала. Традиционность 
изделия выражается в применении националь-
ных  орнаментов в художественном оформлении 
(рис.2,3), а также в традиционном крое (рис. 4, 5). 
В отличие от второго направления, в первом орна-
ментальное оформление сочетается с  традицион-
ной гладкой поверхностью изделия.

Второе направление характеризуется тем, что 
у некоторых дизайнеров в художественном реше-
нии моделей наблюдается применение биониче-
ского формообразования, а именно – копирование 
природных биоформ [4;4] (рис.10), графическая 
стилизация (рис.7,11),  аналогичность силуэта 
костюма природной форме (рис.6), и биофактура. 
Творчески-информационным источником часто 
служат бионические формы, такие как камни, рас-
тения, а также природные явления (вода, огонь), 
из которых дизайнер заимствует художественный 
образ и колористические решения. Тут в ход могут 
идти смешивание войлока с более деликатными 
материалами – нуно-войлок.  Таким образом, по-
средством  художественного и фактурного оформ-
ления дизайнер воплощает в войлок концепцию 
экологичности. 

 

Рис.2  
Укороченный жакет и 
брюки с завышенной 
талией и традиционной 
узбекской вышивкой 
«сюзане» 
Ая Бапани. 

Орнаментальное решение изделий Аи Бапани 
отличается изобилием орнаментальных элемен-
тов и их композиционной организованностью. В 
художественном оформлении коллекции применя-
ются орнаменты разных национальностей (казах-
ский, узбекский). Характерной особенностью её 
дизайнов является «ковровая» орнаментация, при 
которой, элементы покрывают всю поверхность 
изделия, создавая гармоничное и грациозное про-
странство; «при этом, исключение одного из со-
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ставляющих элементов может привести к наруше-
нию художественной целостности образа» [1,15]. 
Для орнаментальной композиции характерно вы-
страивание за  счет использования симметрии, в 
данном случае, по  вертикальной оси. Часто борт 
и подол изделия обрамлены каймой ленточного 
орнамента. Силуэт - приталенный, расширенный 
книзу – создает образ женственности. Однако «тя-
желый» войлок и некоторые плечевые  изделия 
придают образу воинственный вид. Вот что гово-
рит сама Ая о своем творчестве: «Концепция мо-
его творчества – это дух кочевого народа, и в этом 
образе всегда должен ощущаться степной образ…» 
[7]. Преимущество орнаментального декора и его 
правильной компоновки заключается в визуальной 
идеализации фигуры. 

Поверхность войлока традиционная, гладкая. 
Помимо применения войлока как основного мате-
риала, автор комбинирует его с натуральной орган-
зой и шелком.  По словам дизайнера, в состав шер-
сти некоторых изделий она добавляет шелковые 
волокна, которые придают поверхности дополни-
тельный блеск [7]. Ая Бапани использует войлок 
австралийского производства, так как он мягче и 
нежнее. Шерсть отечественного производства ис-
пользует для создания настенных панно [7].

 

Рис.3 
Шелковое фиолетовое 
платье с войлочным 
орнаментом 
Aigulline - 
Айгуль Жансерикова

В линиях одежд А. Жансериковой казахский 
национальный орнамент наделен статусом ком-
позиционного центра. Орнаментальные элементы 
отображают свою значимость посредством  мас-
штабности, максимально и симметрично  заполняя 
плоскость лекала, они  скомпонованы по принципу 
метрического ряда, в  основном вдоль вертикаль-
ной оси.

Упрощённость и примитивизация форм – 
стремление к практичности и современной про-

стоте. Силуэт свободного и длинного кроя, струя-
щийся и лёгкий. Цветовая палитра одного костюма 
чаще всего монохромна, также встречается гради-
ент. Так же как и у Аи Бапани, поверхность вой-
лока гладкая, и в качестве основы изделия может 
служить шелковая легкая материя (нуно-фелтинг). 

 

      

 Рис.4                        Рис.5
 Традиционное пончо    Жакет и юбка 

Ароцена и Бенитэ (Arocena and Benítez), мо-
лодые дизайнеры из Уругвая, создали свою кол-
лекцию «Доминга» исключительно из местной 
шерсти, в знак уважения исторической традиций 
применения материала в стране. ««Dominga» явля-
ется результатом экспериментального исследова-
ния шерсти – натуральный, естественный и тёплый 
материал, являющийся частью нашей истории и 
культуры» - объясняют дизайнеры [12]. Дуэт ин-
терпретировал традиционный костюм гаучо (фер-
меры, проживающие и работающие в сельских 
местностях Южной Америки). 

Руана – плед, которым накрывают плечи – от-
пустили до линии талии, закрепив сплетённым 
поясом. Традиционное пончо с выпуклым узором, 
имеет прорези выше линии талии для пояса, что-
бы придать изделию форму (рис.4). Вертикаль-
ные складки материала слоями наложены в юбку 
длиной до голени, наподобие изгибу на чирипа 
(chiripá) –национальная одежда, синтез слияния 
юбки и штанов [12]. 

Квадратики из материала наложены друг на 
друга в шахматном порядке, формируя большой 
расклешённый низ платья, который сочетается с  
негабаритными укороченными рукавами (рис.5).   
Практичные формы традиционного костюма с пре-
имуществом интерпретированы в более сложную и 
интересную современную конструкцию. Примени-
ли скульптурное свойство войлока для декорации 
поверхности, с элементами традиционных моти-
вов. Натуральный цвет войлока выделяет уникаль-
ность текстуры войлока, акцентирует внимание на 
декоративных элементах и крое изделий, и так же 
подчёркивает красоту экологичности.
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Рис.6 
Goldenrod, 2011;
 Avocado, 2006. 
Томас Хорст - 
Thomas Horst, 
«Horst Couture»

Источниками вдохновения в коллекциях из-
вестного войлочного дизайнера часто служат рас-
тения и художественный образ времен года (весна, 
осень), которые воплощаются в формообразовани-
ях и насыщенных колористических решениях его 
изделий. Его клиентами являются эстрадные звез-
ды, в основном он проектирует длинные платья 
целиком из войлока, не комбинируя его с ткаными 
материалами. 

 

Рис.7   Рис.8
Женское пальто             Детское бесшовное пальто 

Стамбульский дизайнер Сельчук Гюрышик 
(Selçuk Gürışık)

В Восточной Анатолий широко применяется 
технология вырезания узоров по трафарету, кото-
рая называется kaat`i [9]. Экспериментирование и 
сочетание войлока с мягкими и тонкими материа-
лами придают фактуре и цветовому решению  по-
верхности центральный статус. В декорировании 
встречаются стилизованные и упрощённые моти-
вы растительных элементов, которые заполняют 
всю плоскость изделия в рапортном или произ-
вольном порядке. Растительная тематика является 
идейным источником в развязке художественного 
оформления.

В 2010 г. автор выпустил коллекцию детских 
бесшовных пальто – из одного полотнища войлока, 
который был сложен по концепции оригами (рис.7) 
[10]. В качестве декора он нанёс серебристые маз-
ки краски кисточкой,  в произвольной ритмике и 
композиции, создающие эффект вплетённых запу-
танных ниток.

 

Рис.9 
Жилет Jorie Johnson 
из коллекции Tonellico 
Light Series Джои 
Рэ - Joi Rae (Jorie Johnson), 

дизайнер  родом из  Бостона, последние 26 лет 
проживает в Японий [14], чья культура оказало 
сильное влияние на её дизайны – спокойные и 
минималистичные.  Прослеживается вдохновение 
искусством каллиграфии, и в палитре преобладают 
натуральные цвета природы. У дизайнера особый 
поход к войлоку - в индустриальном производстве, 
для «поддержания» качества изделиий общеуста-
новленным правилом является удаление инород-
ных растительных объектов из состава шерсти. «Я 
хотела вернуть семена обратно в состав шерсти, 
вставляя туда скелеты листьев, кудзу и льняные 
волокна, и другие растительные остатки», говорит 
автор [14].

 

Рис.10 
Дагмар Байндер - 
Dagmar Binder 

Дизайнер по войлоку из Германий, подчеркива-
ет легкость и формоустойчивость войлока посред-
ством многослойности дизайна, применимое  для 
бионического формообразования. Добиться подоб-
ного эффекта с помощью тканых материалов было 
бы тяжело.

Кроме зимней одежды, 
дизайнер проектирует лет-
ние изделия, изготовленные 
целиком из тонкого слоя во-
йлока.

 

 

  Рис.11 
  Пальто Барбара Пуль -   
  Barbara Poole
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Подобно художнику, дизайнер отображает своё 
видение единения человека и природы на войлоке. 
Палитра цветов гармонично отражает фактуру. 

Выражение стихийности и разнообразия при-
роды отображены в живописной и фактурной деко-
ративности костюма, где сочетаются контрастные 
материалы и цвета, подобно мимикрии внешности 
живой природы. Преобладают плавные абстракт-
ные пластичные линии, равномерно заполняющие 
пространство, без композиционного центра -  оли-
цетворение  движения в природе.

Силуэт характеризуется урбанистической, го-
родской стилистикой и комфортом.

 

    Рис.12 
   Платье с объёмными
   рукавами 

Дион Ли - 
Dion Lee

Структура войлока обладает пластичностью, 
благодаря волокнам,  которые позволяют экс-
периментировать с декорированием, менять его 
структуру, добиться фактур, свойственных тканым 
материалам - эффект незавершенности, необра-
ботанные края, дырки, трехмерная поверхность, 
окрашивание, не требует обработки краев, не 
требует подклада и обтачек. Создаются перегру-
женные объёмные  формы, посредством расчёски 
шерсти с длинными волокнами – альтернатива жи-
вотному меху. Сочетание контрастов – архаичная и 
объёмная шерсть с нежным воздушным шифоном. 
Как видно на модели Дион Ли, волокна шерсти 
так же позволяют создать эффект перехода цвета и 
фактуры. Простота формы и кроя войлочных изде-
лий сочетаются с концентрацией на фактурности и 
декоре поверхности.

Популярность сумок из войлока обусловлена 
качеством, которое придает войлок  сумкам -  лёг-
кость и формоустойчивость (рис.13). Применимы 
2 технологии: бесшовный метод мокрого валяния 
вокруг формы, после чего выкраивают трехмерное 
лекало из полого войлока и придают окончатель-
ную форму направленным скатыванием.  Второй 
способ – двухмерное плоское валяние по шаблону, 
которое дает больше вариации в формах сумок, и 
позволяет контролировать точное расположение 
рисунка на нем. Ластовицы делаются путем зажи-
ма и простежки, которые только выглядят выкроен-
ными. Для твердости и водоустойчивости изделие 

покрывают шеллаком – природной смолой, экс-
кретируемая самками ряда родов (Metatachardia, 
Kerria, Laccifer, Tachardiella, Austrotachardiella, 
Afrotachardina, Tachardina) насекомых-червецов 
семейства Kerriidae, паразитирующими на неко-
торых тропических и субтропических деревьях в 
Индии и странах Юго-Восточной Азии [13].

                                                                         
 

Рис.13 Лиза Клакулак;  Рис.14  Лиза Клакулак - 
Сумка из коллекции Hold шарф
                                 

Часто при создании войлочных аксессуров, в 
состав шерсти инкорпорируют дополнительные 
«инородные объекты». Лиза Клакулак, специали-
зируется на войлочных аксессуарах и домашних 
утварях, изготавливая шарфы, она делает малень-
кие кармашки, в которые кладет пляжные сте-
клышки, для придания шарфу текстуры, веса,  и 
особого движения (рис.14). Большинство дизайне-
ров экспериментируют с эффектом пузырчатости, 
и при использовании минеральной колористики, 
пузырьки напоминают маленькие булыжники. 

Фактура ткани имеет большое значение в зри-
тельном восприятии объемности и тяжеловесно-
сти изделия.  Например, шероховатая и рельефная 
фактуры увеличивают зрительную объемность.  
«Тогда как материал по своей природе «мужепо-
добный», так как войлок крепкий и  грубый, он мо-
жет получить женственные очертания и качества, 
если смешать его с более мягким материалом, как  
шёлк» - Сельчук Гюрышик [10]. Практикуют раз-
личные композиции нуно-войлока: войлок и ши-
фон, войлок с полосками из шифона и шелка, вой-
лок и трикотаж, войлок с полосками из трикотажа 
и шифона, войлок и сетка, войлок с обеих сторон 
трикотажа.

Анализ современных войлочных изделий выде-
лил несколько категорий направлении творчества 
дизайнеров:

1. Традиционное, национальное декорирование 
– орнамент.

2. Изображение природных форм в рисунке и 
крое – богатая цветовая структура.

3. Натуральный цвет – манипуляция со структу-
рой и формами.

4. Нуно-войлок – прилегающий силуэт, платья.
5. Эксперементирование с фактурой: декон-

структивизм – эффект незавершенности (неровные 
края), эффект меха, трехмерная скульптурная по-
верхность.

6. Сочетание войлока с легкой тканью, члене-
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ние по деталям изделия.
При художественном оформлении простран-

ства войлочного изделия рисунком, в частности, 
орнаментом, наблюдается традиционная обработ-
ка поверхности фактуры изделия, гладкость. При 
трехмерном оформлении поверхности наблюдает-
ся ограниченность одним, двумя цветами.

Выбор композиционного сюжета в декоре, чет-
кость линий, сложность форм, и фактура поверх-
ности напрямую зависят от мировоззренческих 
принципов дизайнера. Применение природной и 
орнаментальной тематики в художественном де-
коре костюма целенаправленна, так как создатель 
думает о хрупкости человека, а духовная напол-
ненность природы и истории создаёт метафориче-
скую оболочку, выполняя защитную функцию на 
физическом и духовном уровнях. 

Дизайнеры, основным материалом в творчестве 
которых является войлок, независимо от региона, 
верят в защитные силы войлока в предметном и 
духовном мире. Б.Асанова отмечает: «В целом ка-
ждое изделие из войлока символизировало понятие 
домашнего благополучия, достатка, мира и покоя. 
В прослеживаемых магических функциях войлоч-
ных изделий выделяются благопожелательные, ох-
ранно-защитные и лечебные [1].» Лиза Клакулак 
верит, что изображения на войлочных изделиях и 
текстура природных форм, таких как камень, дере-

во, а также энергия, вложенная в создание изделия, 
и сами переплетенные природные волокна, служат 
метафорической защитной броней для тела и души 
человека[13].

У казахстанских дизайнеров наблюдается вли-
яние национальной культуры и традиций на фор-
мирование стиля и декоративного решения. Ха-
рактерной чертой национальной казахской одежды 
является декорирование поверхности изделии 
орнаментами. В современном проектировании 
одежды из войлока данное декорирование при-
меняется до сих пор, и является методом воссоз-
дания традиционных технологий.  У зарубежных 
дизайнеров происходит обращение к войлоку, как 
к материалу природного происхождения, что пре-
допределяет растительную концептуальность в 
стилистическом решении оформления, и является 
одним из подходов экологического направления. В 
стилистическом решении художественного оформ-
ления и создании силуэта зарубежных дизайнеров 
преобладает примитивизм, или упрощённая стили-
зация, минимализм. Таким образом, национальная 
культура может выражаться и через использование 
традиционных материалов и фактур, что оказывает 
существенное влияние на формообразование, де-
кор и эмоционально-образное содержание совре-
менного дизайна.
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Шәкіров Қуаныш Талғатұлы
«Актер өнері» мамандығының 2 курс магистранты «Театр, кино және ТД» факультеті

Қазақ Ұлттық Өнер университеті, Астана қ. shakirov_kuanysh@mail.ru,  тел. 8702-256-90-00

ҚОС ҚОЙЫЛЫМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...

Түйін. «Қос қойылым ерекшеліктері» атты ғылыми жұмысымызда қуыршақ театры мен драма театры қой-
ылымдарының ерекшеліктерін қарастырдық.  Ол үшін біз қуыршақ театры мен драма театрындағы Ғ. Мүсірепо-
втың «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» және Р. Мұқанованың «Мәңгілік бала бейнесі» атты бірдей екі спектакльдерді алып,  
сараладық.

Резюме. В работе «Различие двух спектаклей» мы рассмотриваем, различие спектаклей театра кукол и драма-
тического театра. Для этого, мы проанализировали  пьесы  Габита Мусрепова «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» и Розы 
Мукановой «Мәңгілік бала бейне». 

Summary. In our project work “Characteristics of two stages” we looked up the peculiarities of puppet show and the 
legitimate drama.  For this purpose we analyzed   two plays: “Kozy Korpesh – Bayan Sulu” written by Gabit Musirepov and 
“Everlasting character of  a child”  written by Roza Mukanova.

«Театр – бұл кітап пен прессадан артық әсер 
беретін ең құдіретті кафедра» [1].  Ол құрама 
құбылыс және өте салмақты, болмысы бөлек, бір-
неше өнер атаулысын  бір шаңырақ астына бір 
бүтіндей біріктірген, барлық жанр аясында қыз-
мет атқаратын киелі орда. Онда ән де, би де, ойын 
да – барлық іс-әрекеттер бар. Осылардың тү-
гелін  біз асыл сахна төріне беттеген қойылымдар 
арқылы көріп, сезініп, оларға өз бағамызды  бе-
реміз. Осы тұрғыда, қуыршақ театры мен дра-
ма театры қойылымдары несімен ерекшелінеді? 
– деген сұрақ тууы мүмкін. Сол үшін біз қуыршақ 
театры мен драма театрындағы «Қозы Көрпеш 
– Баян Сұлу» және «Мәңгілік бала бейнесі» атты 
бірдей екі спектакльдерді алып,  саралап көрдік... 

 
Қуыршақ театры мен драма театрының әуел-

гі айырмашылығы актерлік ойындар мен  оларға 
жүктелер міндеттерге тікелей байланысты. Жалпы, 
қойылымдардың екі театрда да, екі бөлек болуы осы 
актерлік өнермен де ерекшелінеді. Яғни, қуыршақ 
театрының актерлері өз өнерлерін   көрермендер-
ге қуыршақтарды ойнату арқылы көрсетсе,  драма 
театрының актерлері өздері жан-тәнімен ойнайды. 
Демек, табиғи болмысы мен табиғи талантын ай-
қын көрсете алады. Бұл ең басты ерекшелік болып 
табылады. Себебі, актерлік өнер – ол спектакльдің 
сәні, негізгі қозғаушы күші.

Сондықтан, кез келген қойылымды сахналаған 
кезде актер өзіне берілген рөлмен толықтай та-
ныс болып, оны зерттеп, театр сахнасына бейім-
дейді. Мысалға, қуыршақ театрында актер өзіне 
берілген кейіпкерін бейнелеген кезде, сол рөлдің  
материалдарымен  толық таныс болуы керек. Қой-
ылымның сюжетін, идеясын кішкентай бүлдір-
шіндерге дұрыс баяндау үшін актер кейіпкерінің  
жүріс-тұрысын, сөйлеу  мәнерін, қозғалысын, оның 
жымиып-мысқылдап сөйлеуін, сондай-ақ басқа да 
іс-әрекетерінен хабардар болып, оны зерттеп, сол 
тапқан мәліметтерін өзінің бойынан, жан дүниесі-

нен өткізіп, оны сахнада көрермен алдында  бей-
нелейді. Сол арқылы, залда отырған балбөбектер 
көз алдында кескінделген  кейіпкерін шынайы  қа-
былдай отыра, оған сене алады. Ал, драма театры 
актерлеріне келетін болсақ, олар да  кейіпкерлерін 
зерттеп, соған қатысты барлық мәліметтерді жи-
нап, онымен танысып, мінез-құлықтарын анықтап, 
олардың бәрін жан дүниесінен өткізеді, сезінеді.  
Бұл тұрғыда, қуыршақ театры мен драма театры 
актерлерінің атқаратын міндеттері бірдей. Алайда, 
екі театр актерлерінің ойынындағы ерекшелік – ол, 
драма актерлері сахна төріндегі кеңістікті еркін 
қолдана отырып,  ондағы  атмосфераны  өздері бей-
нелейді.    Олардың кейіпкерлері  қалай жүріп тұрса 
да, қандай қимыл іс-әрекет істесе де, актерлердің  
өз еркіндіктерінде болса,  қуыршақ театр актерлері 
қуыршақты ойнататын болғандықтан, олар  қуыр-
шақты ойнату техникасын білуі тиіс. Яғни, қуыр-
шақты жүргізе отырып, оның қолының қимылын, 
аяқтарының қозғалысын, бастың оңға, солға 
бұрылуын қадағалап отыру керек. Бұл кезде,  актер 
сахна кеңістігіне бағынышты болады. Сондықтан 
да, қуыршақ театр қойылымындағы актерлік өнер 
драма қойылымынан осымен ерекшелінеді. 

Бірақ, қуыршақ театры мен драма театры қой-
ылымдарының ерекшеліктерін тереңірек зерттеу  
мақсатында  біз екі театрда сахналанған бірдей 
спектакльдерді алып талдауға жөн көрдік... Бұл 
оңайға түскен жоқ... Сөйтіп, екі өнер ошағында 
қойылатын бірдей спектакльдерді іздеумен әуре 
болдық. Бұл тұста, айта кетерлік бір жайт, екі өнер 
шаңырақтарында қойылып жатқан қойылымдары 
бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Театр көрермен-
дерінің ой-санасына, түсінігіне қарай, бұл театрлар 
екі бағытта жұмыс істейді. Ең қиыны да, осы бол-
ды. Бірақ, Таптық...

Ол драма театрлары сахнасында ерекше орын 
алған, бірнеше мәрте  әр театр режиссерлерінің әр 
түрлі көзқарасымен сахналанған қазақ драматурги-
ясының алтын қорына енген  Ғәбит Мүсіреповтің 
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«Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» пьесасы мен Роза 
Мұқанованың «Мәңгілік бала бейнесі» болды. 

«Қозы Көрпеш – Баян Сұлу»  пьесаның ішінде 
жырланған сезімдер, молынан ашылған жеке-жеке 
мінездер,  барлық тартыс атаулының өсіп-өрбуі, ша-
рықтап жетіп, шорт сынып аяқталуы, барлық осы 
сипаттары өз қалпында, өз орнында үлкен шебер-
лікпен қиюласқан...» [2] – деп, кезінде М. Әуезов 
бұл туындыға жоғары баға берген.  Қазақстанның 
барлық облыстық театрларында өз шешімін тапқан 
бұл туындының Ғәбит Мүсірепов атындағы бала-
лар мен жас өспірімдер театры сахналаған нұсқасы 
біздің қолымызға түсті.  Және де аталмыш шығар-
ма Ақтөбе облыстық «Алақай» қуыршақ театр сах-
насында Гүлжайнар Қалдинаның инсценировкасы 
арқылы «Сезім жібі» атауымен кішкентай бүлдір-
шіндер назарына ұсынылды.  

Жастар театрының «Қозы Көрпеш – Баян 
Сұлуы» мен «Алақай» қуыршақ театрының «Қозы-
сы мен Баяны»...        

Махаббат... Сарқыраған мөлдір  бұлақтай адам 
жанының асыл қасиеті, нәзік сезімі... Сол, пәк сезім 
лаулаған оттай, оған еш нәрсе тосқауыл бола ал-
майды... Осы тақырып аясында шығармашылықта-
рын өрбіткен  Ғ. Мүсірепов атындағы балалар мен 
жас өспірімдер театры және Ақтөбе облыстық 
«Алақай» қуыршақ театры адал да шыңайы маха-
ббат сезімдерін өз көрермендеріне қалай жеткізе 
алды?!.  Сол тақырып аясында сөз өрбітейік.

Нұрғанат Жақыпбайдың режиссерлік 
шешімімен қойылған «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» 
спектаклі қазақ театр сахнасына мюзикл жанрын-
да бой көтерді. Қойылым атмосферасын бейнеле-
ген ақ және қызыл маталарды  режиссер ұтымды 
пайдаланған.  Орындаушылардың мата арқылы жа-
саған қимыл іс-әрекеттері де  көздің жауын алады. 
Бұл материалдар арқылы қойылым режиссері отау 
үйлерді (ақ, қызыл), көк аспан мен онда қалықтап 
ұшқан құстарды (ақ), биік тау шатқалдарын (ақ), 
толқыған теңіз суларын (ақ),  аң аулауға шыққан 
Сарыбай өлімін (қызыл), жаудың қора, мал-мүлік-
ті жағалап, тонап кетуін (қызыл)  әсем бейнелеген. 
Сонымен қоса, актер қауымы  кескіндеген кейіп-
керлер режиссерлік интерпретацияға ұшырап, жаңа 
бейнеге енген. Мысалы, Ержан Жарылқасынов 
нұсқалаған Қодар бейнесі. 

Қодар – бір елдің батыры. Өр мінезді, батыл, ер 
жүрек жауынгер. Дүниеге қызыққан Қарабайдың 
малдарын айдап кетіп, Қозы ауылында түнеп шыға-
ды. Бұл тұста, біз оның Баянға деген ғашықтық 
сезімдерін, мейірімін сезбейміз. Нағыз намысты, 
өжет, елін қорғай білетін батыр іспетті. Ал, Қозы 
мен Баянның қосылу сахнасында Қарабайдың:         

-«Әкет оны, әкет! Көрмегенім сол болсын! 
Әкет!!! Нағыз бәлем осы болмаса, не болсын! 
Қап...» - деп өкіріп, малын айдап кеткен Қодарға: 

 -«Саған, саған, саған  бердім Баянды. Алда тұр. 

Құтқар мына жеті ағайынды жұрттан, құтқара көр! 
Ал, ал...» - деген сөздерінен кейін ғана Қодардың 
бойындағы сүйіспеншілік сезімдерін байқаймыз. 
Режиссер батыр табиғатын тұйық, бірден ашыла 
қоймайтын өр-көкірек адам ретінде баяндаған. 

Ал, басты кейіпкерлерді ойнаған Қозы – Дәурен 
Серғазин мен Баян – Ақкенже Әлімжан бойындағы 
адал, таза, пәк сезімдері,  әсем  әндері арқылы  көре-
рмен жүрегінен орын алған. Осылайша, режиссер 
кейіпкерлердің ішкі жан дүниесіндегі тебіреністері 
мен мінездерін анық аша білген. Дәурен Серғазин 
кескіндеген Қозы – өте сымбатты, адал, қолынан 
келгенін аямай, кез келген жағдайда қол ұшын бе-
руге әзір жігіт. Өзінің сүйіктісі Баяны үшін еш нәр-
седен аянып қалмайды. Ал, Баян бейнесі сахнада 
екі қырынан танылған.  Ақкенже Әлімжан ойнаған 
Баян алғашқы көріністе елін тонап кеткен жаудың 
сонынан аттанған, елдің намысын қорғайтын, еш-
теңеден қорықпайтын  батыл арудың ержүректілі-
гін бейнелесе,  келесі көріністе біз  өзінің ғашығын 
кездестірген сұлу бойжеткенді көреміз. Бұл жөнін-
де Бақыт Нұрпейіс  Баян бейнесіне мынандай мінез-
деме беріп кетеді: «Баян – алғашында «еркек-шо-
ра» кейіпте айтқанынан қайтпайтын, өзіне-өзі нық 
сенімді өжет қыз. Осы мінезінің арқасында малын 
шауып кеткен Қодардың соңына түспек. Күтпеген 
жерден Қозыға жолығып жолын береді. Бұдан кей-
інгі сахналарда Баян қыз киімін киіп, биязы қалып-
та көрінеді» [3] – деген. 

Нұрғанат Жақыпбайдың өзіне тән ерекшелік-
терінің бірі – актерлердің пластикасына көп көңіл 
бөлуі. Дәл осы спектакльде де актерлер бұлдарды 
туынды табиғатына тән үйлесімді ойната жүріп, 
таланттарының қырын байқатады. Спектакль со-
нысымен айрықша болып тұр. Қандай да бір әрекет 
жасай жүріп, ән салу оңай шаруа еместігі бесене-
ден белгілі. Осындай қиын шаруаны актерлер абы-
роймен арқалаған. Әсіресе, Жантық рөлін ойнаған 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бекбо-
лат Құрманғожаев ерекше көзге түскен. Екі жүзді 
адамның бейнесін келтіруде аталған өнерпаз еш 
жаңылмаған. Бет-бейнесінің оқиғаға сай құбылуы, 
мимикасын ойнатуы дәлме-дәл айшық көрсеткен. 
Ішіндегі арам ойын бірден сыртқа шығармайтын 
кісінің пиғылын дөп басқан. Ұтымды характер 
шығарған. 

Дәл осы, «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» туындысы  
«Сезім жібі» атауымен Ақтөбе облыстық «Алақай» 
қуыршақ театрында кішкентай көрермендер наза-
рына ұсынылып келеді. Гүлжайнар Қалдинаның 
қуыршақ театр сахнасына бейімдеп жазған  инс-
ценировкасында бірнеше жаңа кейіпкерлер орын 
алған. Шығарма  балаға түсінікті әрі қабылдауына 
оңай болу үшін автор осындай қадамға барған. 

Қойылым сахнаның қақ ортасында тоқыма өр-
нектердің арасында ыңылдап ән айтып отырған 
әже көрінісінен басталады. Әже тоқыма жіптерді 
иіріп, ойнап келе жатқан балаларды (қыз бала және 
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ер бала) тоқтатып, олардан жіптерін бір-біріне бай-
лап жіберуін сұрайды.  Осы тұста, әже жанында 
бір-біріне жіппен байлаулы жатқан  екі қуыршаққа 
көздері түскен балалар  оның сырын білуге құмар-
лықтарын танытады.  Осылайша, режиссер әже әң-
гімесі арқылы балаларды сиқырлы театр әлеміне 
аттандырады. 

Автор ертегі әлеміне тән Айдаһар, қаршыға құс, 
Есер сынды кейіпкерлерді қосқан. Және мақсат өз 
деңгейінде жүзеге асқан. Драматургиялық шығар-
ма тартысқа құрылуы тиіс екенін жақсы білеміз. Ре-
жиссер осы жағын оңтайлы ойластырып, қаршыға 
құсты жағымды кейіпкер ретінде алса, керісінше 
айдаһарды жағымсыз образ ретінде көрсетеді. Бұл 
бейнелерді адам ретінде көрсетуге болар еді. Бірақ, 
қуыршақ театрында адам бейнесінен гөрі жан-жа-
нуарлар мен ертегі әлеміндегі кейіпкерлер арқылы 
образды беру жақсырақ. Осы жағынан автор да, ре-
жиссер де еш қателеспеген.  Тағы бір айта кететін 
жайт, Қозы мен Қодар шайқасын көлеңке арқылы 
берген. Бұл құптарлық іс. Себебі, драма театрында 
өлім оқиғасын ашық көрсетуге рұқсат етілсе,  қуы-
ршақ театрында ондайға жол берілмейді. Өйткені, 
бала психологиясына кері әсер тигізуі мүмкін. Сон-
дай-ақ драма театрларында пьесаның толық нұсқа-
сы тіріліп, көрермен назарына ұсынылса, қуыршақ 
театрында қысқартылған түрі көрсетіледі. Бірінші-
ден, уақыт ұзақтығы сәйкес келмейді. Екіншіден, 
пьесада қозғалатын қоғамдағы түрлі мәселелерді 
ашық түрде балаларға ұсына алмаймыз (драма те-
атрында пьесаның толық нұсқасы көрсетілген, ал 
қуыршақ театрында жаңағы талаптарға сай тек ма-
хаббат тақырыбы қозғалған). 

Осы бір тұста, қойылым неге Сезім жібі деп 
аталды деген сұрақ туады. Иә,  сезімнің өзі нәзік 
жіп іспетті... Ол үзілсе, мәңгі келмейтіні ақиқат. 
Автор осы жағын көңілге қонымды ойластырып, 
жеткізген. Қозының өлімінде жіп үзіледі. Жіптің 
үзілуі, Қозы сезімінің ғайып болғанын меңзейтін-
дей. Оны кейіпкер әженің мына сөздерінен сеземіз:

Кемпір (Қолында үзілген жібін ұстап сахнаға 
шығады. Қодарға): - Әй, балам, мынаны жалғап 
бере қойшы, үзіліп қалды мына жібі құрғыр...(Қо-
дарға жақындап келіп, бетіне үңіліп) Сен... Сен  
Қодарсың ба? Оңбаған, залым, бейкүнә жастардың 
ғұмыр жібін үзген сен екенсің ғой. Бәсе, бәсе, көзің 
қан толып тұр. Қолың қанға малынған. Тарт қолың-
ды! Тарт, ұстама менің жібімді. Кет, өзіңмен өзің 
кет! 

Кемпір: (Сахнадан шығып бара жатып, сөйлеп 
бара жатады): - О, жаратқан, сезімнің жібі үзіл-
месін! Сезімнің жібін  қандықол қарақшылардан 
сақта! Сақтай көр!

Сондай-ақ, қуыршақ театры мен драма театры 
қойылымындағы ерекшеліктерін Роза Мұқанова-
ның «Мәңгілік бала бейнесі» атты туындысының 
сахнаға шығуынан, ондағы қолданған әдіс-тәсіл-
дерінің айырмашылықтарын аңғарамыз.

Құдіретті қаламынан қадірлі шығарма тудыра 
білетін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
жазушы-драматург Роза Мұқанованың «Мәңгілік 
бала бейне» пьесасының шоқтығы қашанда биік. 
Аталмыш туынды Қазақстанның көптеген театр-
ларында үздіксіз қойылғаны жалпақ жұртқа мәлім. 
Еліміздің қара шаңырағы М. Әуезов атындағы 
Мемлекеттік академиялық қазақ драма театрының 
сахнасында «Мәңгілік бала бейне» бірнеше жыл-
дан астам уақыт қойылып келгендігінен барлығы 
хабардар. 

Полигонның  нағыз мұң-зардабын тартқан Се-
мей шәһарының халқы да осынау шығарманың 
көзайымы, куәгері болды. Иә, қарт өлкенің Абай 
атындағы Мемлекеттік қазақ музыкалық драма те-
атрында режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Нұрлан Жұманиязовтың  сахналауымен 
бұл туынды 2011 жылы қыркүйек айының он алты-
сы күні тірілген-ді.  

Қойылымды көзі қарақты көрермен ыстық ықы-
ласпен қабылдады. Жанарларына жалыныш жасын 
алды. Себебі, полигонның қайғылы қасіреті, те-
атр сүйетін жандардың көз алдарына тізбектелді. 
Актерлерде барын салып ойнады. Басты кейіпкер 
Ләйлә рөліндегі Сұлушаш Түлекованың кейіпкер 
әлеміне еніп, жарықтық жарық айға мұңын шағып, 
тілдескен сәттегі пішін-порымының, жанарының 
өзгеріп сала беруі шертілген сырдың дәйегі дерсіз.     

Оның жан қиналысы, тебіренісі, толғанысы жа-
нарыңа жас алдырмайды қоймайды. Киелі Семей 
өлкесін жайлаған дерт, қалың қайғы-қасіретті ак-
триса терең түсінген. Ләйләнің тағдыры, уайымы 
тек оның жеке басының тағдыры емес. Ол бүкіл 
қазақ елінің зары екенін актриса дұрыс ұғынған. 
Рөлін барынша сезінген.  

Қатира – Күләш Әбділденова (ҚР мәдениет 
қайраткері) тағдыр ауыртпалығын тартқан әйел 
образын сәтті шығарған. Ләйләны аяп, бірде оған 
ашуланып ерекше ойын өрнегін көрсете білген. 
Маңдай тұсын иемденген әлсін-әлсін әжімдер ғұ-
мырының күйбелеңі көп екенін даусыз ұғындырып 
тұрғандай-ақ.  

Қатша кейпіндегі Рысбүбе Тілеуханованың 
көзқарасы, әлденеге таңқалысы, кейіпкерлермен 
диолог құру кезіндегі іс-әрекеті еріксіз жаныңды 
сүйсіндіреді.  

Сол сияқты арбаға таңылған мүгедек Болтай 
образындағы актер  Азамат Нұрғамысов өзіне ар-
тылған жүкті абыроймен арқалаған. Ләйләні құ-
шарлана сүйіп, Қатша алдында ашуланған сәттегі 
көздерінен жалын, жалыныш ұшқының байқалуы 
артис шеберлігінің биіктігін байқатқандай. Жалпы, 
бұл драма кімді болсын бей-жай қалдырмасы анық. 
Қанша ауыр әрі қасіретті болсада тарихымызды 
білу, оны насихаттау парыз. Шығармашылық ұжым 
осыны ұғынған... Актерлік ансамбль әдемі де жара-
сымды үйлесім тапқан.  

Салмақты һәм арқалы пьесаны жұрт жүрегі-
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не жеткізе білген. Осы орайда режиссер Н. Жұ-
маниязовтың еңбегін ескерген абзал. Асқақ қиял 
арғымағына мінген суреткер полигон жарылысын 
бұлдар арқылы көрсетуі көңілге әбден қонымды. 
Қолайын тауып, жақсы ойластырған. Спектакльдің 
алғашқы эпизотындағы полигонға қарсы жұрттың 
жан-айғайын ұтымды бере білген. Таяқшаға мықтап 
байланған қара бұлдарды қолдарына алған жұртты 
көрген сәтте жан-жүрегің діріл қағады. «Полигон 
жабылсын, полигон жойылсын...»  – деген сөздер 
де ұтымын тауып тұрғаны даусыз.  

Сондай-ақ спектакльдегі би қимылдары арқылы 
замана бейнесін аша білген. Әрине, биін қойған 
Рыстығайша Иманбекова да аз жұмыс жасамаға-
ны анық көрініп тұр. Әртіс бірде адам, бірде мата 
арқылы атам бомбасына айналуы оңды шешім.  

Суретшінің жұмысы да сүйсіндіреді. Қара жа-
мылған ауыл көрінісі  тап өмірдегідей... Артық-тұр-
тық ештеңе жоқ. Тап-тұйнақтай. Ольга Муравьева-
ның талант, қарым-қабілетін осы арадан-ақ танып, 
білетіндейміз. Ләйләнің жарық аймен сөйлесетін 
жартасын артық боямасыз үйлесімді ойластырған.  

Роза Мұқанованың аталған туындысы ел жүр-
гінде мәңгі қалатыны, өлмейтін өміршең болатыны 
ақиқат. Себебі, бұл шынайы өмір-өткелін, өткен 
күннің келбетін суреттейтін дүние.  

Дәл осы туынды, алдағы уақыттарда Астана қа-
ласы әкімдігінің «Қуыршақ театрында» қойылмақ 
ниетті. Оны сахнаға шығару міндетін Қазақстан-
ның еңбек сіңірген артисі Құралай Ешмұратова өз 
мойынына алыпты.  

Әрине, «Мәңгілік бала бейне» пьесасы қуыр-
шақ театрында өзгеше шешім, өзгеше сарынмен 
өрбімек. Себебі, аталмыш өнер шаңырақтары 
балалармен жұмыс жасағандықтан, туындыны 
толықтай сахнаға шығара алмайды. Ұзақ уақыт 
жүретін қойылымды бала психологиясы қабылдай 
қоймасы бізге белгілі. Осы жайында режиссердің 
өзі: «Мен Роза Мұқанованың талантына басымды 
иемін. Оның әр шығармасы құнды, қастерлі. «Мәң-
гілік бала бейнесінің» орны тіпті ерекше. Аталмыш 
дүниені сахналауды бұрыннан ойлап жүр едім. Енді 
оны қуыршақ театрының мамандарымен, студент-
терімен бірлесе басқа қырынан тірілтпек ойымда 
бар. Біз бір жыл бойына тек пьесаны оқып, тал-

даумен айналыстық. Кейбір бала психологиясын 
бұзады-ау деген жерлерді қысқарттық. Драма теа-
трларына жарасымды сөздердің кейбірін қуыршақ 
театрында айтуға болмайды. Осы бір тұсын да ой 
елегімізден өткіздік.  

Жалпы, қойылымға келер болсақ, пьесадағы 
ауыр дертке душар болған Ләйлә мен Болтай еке-
уінің образын қуыршақ арқылы береміз. Олардың 
бейнесін әдемі етіп жасадық. Егер аталған кейіп-
керлерді ұсқынсыз қылып көрсетсек, бала  табиға-
ты дұрыс қабылдамай, сайықмазақ ретінде көзқа-
рас танытулары мүмкін. Біз ойымыздағы жоспарды 
іс жүзіне асырып, байқап көрдік. Балалар осы ай-
тылған қалпында терең ұғынып, жақсы қабылдаға-
нына сөзіміз жетті» [4] – дейді. 

Иә, қуыршақ театрының кәдуілгі кәсіби маманы 
жолынан жаңылмасы белгілі. «Мәңгілік бала бей-
недегі» режиссердің өзіндік қолтаңбасы, өзіндік 
ерекше шешімі бар. Мәселен, жер ғаламшарының 
бейнесі кестеленген шардың пайда болып, соңын-
да жарылуы атам бомбасының зардабы тек Семей 
халқына немесе Қазақ еліне ғана зардабын тигізіп 
қоймай, бүкіл әлемге  қауіп төндірді дегенге саяды. 
Рас, атам бомбаның қауіп-қатері өте жоғары. Оның 
күллі ғаламды күл қылып жіберетін қауқары бар 
екенін біз жақсы білеміз. Аталмыш қойылым осын-
дай ой тастайды. Сондықтан ойланайық.  

Жоғары да тілге тиек еткен Н. Жұманиязов-
тың сахналаған қойылымында  полигон жарылы-
сы мата, бұлдар арқылы берілсе, Қ. Ешмұратова  
шешімінде ол жарылыс жер ғаламшарының кел-
бетін кескіндейтін шар арқылы суреттелген.  

Драма театры мен қуыршақ театрындағы қой-
ылымның тағы бір ерекшелігі кейіпкер келбетін-
де болып тұр. Біз айтқандай-ақ, драма театрында 
Ләйлә мен Болтай бейнесін пьесадағыдай мүгедек 
жан етіп шығарса, керісінше қуыршақ театрында 
бұл бейне өзгеріске ұшыраған. Оның себебін түсін-
дірдік... 

Қалай десек те, аталған өміршең дүние мәңгі 
жасары анық. Себебі, бұл зар-заманның шындығын 
боямасыз суреттейтін туынды.  

Осылайша, біз қуыршақ театры мен драма те-
атры қойылымдарының ерекшеліктерін қалың 
жұртқа сәл болса да түсіндіріп беруге тырыстық...
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туындайтын барлық құқықтық қатынастар түсін-
діріледі» [1, 55] деп пайымдаған

Н.С. Малеин өзінің «Кредитно-расчетные пра-
воотношения и финансовый контроль» деп атала-
тын монографиясында «Есеп айырысу қатынаста-
рының өзіне тән айрықшалығы және құқықтық 
ерекшеліктері болады. Олар арнаулы нормативтік 
актілермен реттеледі және оларды азаматтық 
құқыққа бұрыннан белгілі шарттық қатынастар 
қатарына жатқыза беруге болмайды. Азаматтық 
құқықтық шарт құқықтық қатынастың (белгілі 
бір дәрежедегі) мәнін айқындайтын тараптардың 
ерік-ықтияры ретінде, азаматтық құқықтық қа-
тынастарды белгілеу (өзгерту, тоқтату) жөніндегі 
келісім ретінде айқындалады. Есеп айырысу шоты 
бойынша қатынастарға қатысуға міндеттейтін 
заңдардың нормасы диспозитивтік емес, тек импе-
ративтік және қатаң белгіленген сипатта, былайша 
айтқанда жалпыға міндетті нұсқама сипатында бо-
лады. Есеп айырысу қатынастары күрделі заңи қа-
тынастар. Олар тек банктер мен олардағы шоттың 
иесі арасындағы қатынастарды ғана емес, сонымен 
бірге жеткізуші мен төлеуші арасындағы қатына-

УДК 347. 734 (574) 
Аралбаева Айгерим Адиловна

з.ғ.к, доцент, Алматы, E-mail:  aralbaeva81@mail.ru

Курманалиева Эльмира Бахытжановна
з.ғ.к., Қазақ-Америка Университетінің ассоциялық профессоры, Алматы қ., 

ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ КЕЙБІР ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Түйін. Мақалада Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылаудың теориялық мәселелері қарастырылады. 
Өзектілігі: Қазақстан Республикасының қаржылық жүйесі еліміздің экономикасының маңызды секторларына ше-
телдік капиталды тартуда, еліміздің қаржы жүйесін дамытуға және халықаралық қаржы-несие қатынастарын 
дамытуға әсер етеді. Мақалада «қаржылық құқық», «қаржылық құқықтық қатынастар» «қаржылық бақылау» 
ұғымдарына қатысты қаржылық құқық бойынша ғалымдардың пікір-көзқарастарына шолу арқылы сипаттама 
берілген. Қаржылық бақылаудың ұғымына, түрлеріне, әдістеріне, субъектілеріне авторлар тарапынан сипаттама 
берілген.  Сонымен қатар, қаржылық бақылау өте ауқымды және көп сатылы құрылымдық жүйе ретінде айқында-
лады. 

Кілтті сөздер: қаржылық құқық, қаржылық заңнама, қаржылық құқықтық қатынастар, қаржылық жүйе, 
қаржылық бақылау.

Резюме. В данной статье рассматриваются теоретические проблемы финансового контроля в Республике Казах-
стан. Актуальность: в Республике Казахстан финансовая сфера играет важную роль в  привлечении иностранного 
капитала для развития приоритетных секторов экономики, содействуют развитию финансового рынка страны, 
также содействуют развитию и укреплению международных финансово-кредитных отношений. В статье понятия: 
«финансового права», «финансовых правоотношений» и «финансового контроля» рассмотрены с позиции различных 
точек зрения ученых по финансовому праву. Авторы определяют понятие, виды, методы, субъекты финансового кон-
троля. Кроме того, финансовый контроль определяется как масштабная и многоступенчетая система.

Ключевые слова: финансовое право, финансовое законодательство, финансовые правоотношения, финансовая си-
стема и финансовый контроль.

Summary.  This article discusses the theoretical issues of financial control in the Republic of Kazakhstan. Relevance: the 
Republic of Kazakhstan financial sector plays an important role in attracting foreign capital for the development of priority 
sectors of the economy, promote the development of the financial market, and promote the development and strengthening of 
the international financial and credit relations. In the article the concept: «financial law», «financial relations» and «financial 
control» considered from the perspective of different points of view of scientists on financial law. The authors define the concept, 
types, methods, subjects of financial control. In addition, financial control is defined as a large-scale and multi-stage system.

Keywords: finance, financial law, financial legal, financial system and financial control.

Л.Г. Ефимова «Қаржылық қызметті құқықтық 
реттеу әдісі біртекті емес, нақтылы айтсақ азамат-
тық және әкімшілік құқыққа тән әр түрлі құқық 
салаларының, атап айтқанда азаматтық, қаржылық 
және әкімшілік құқық нормаларымен реттеледі. 
Банктік қызмет нәтижесінде туындайтын қатына-
стар операция түріне орай әр қилы көрініс табады. 
Заңи әдебиетте 1930 – 1932 жылдарғы несиелік ре-
формаға дейінге кезеңде тараптардың жеткізілген 
қызметтер үшін есеп айырысу бойынша құқықта-
ры мен міндеттері дербес құқықтық қатынас ретін-
де қарастырылмаған. (Заңи әдебиетте құқықтық 
қатынас әдетте құқық нормаларымен реттелген 
қоғамдық қатынас ретінде қарастырылады. Иоффе 
О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. 
М., 1961. с.178) Коммерциялық банктердің капитал 
рыногындағы делдалдық іс - әрекеттері, олардың 
өз клиенттерімен жасасқан несиелік шарттары 
құқықтық мағынадағы несиелік қатынастар ауқы-
мындағы қарым-қатынас несиелік құқықтық қаты-
настар болып саналады. Заңи әдебиетте несиелік 
қатынастар ретінде ақша қаражаттарын немесе 
басқа да заттарды қайтарымды негізде беру кезінде 
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старды да қамтиды және әкімшілік заңнаманың да, 
азаматтық заңнаманың да нормаларымен реттелі-
неді. Несиелік қатынастарды реттейтін көптеген 
арнаулы нормалардың болуы, осындай қатынастар-
дың арнайы ерекшеліктері және банктің айрықша 
құқықтық жағдайы кредиттік қатынастардың аза-
маттық құқықтық қатынастар ретінде айқында-
луына негіз бермейді. Әдебиетте әкімшілік (бұл 
жерде кезінде қалыптасқан көзқарас бойынша 
қаржылық құқықтық қатынастар деп түсіну қа-
жет) және азаматтық құқықтық қатынастар бай-
ланысының әр түрлі сипаты берілген. Әкімшілік 
құқықтық қатынас бірқатар жағдайларда тікелей 
немесе басқа заңи фактілермен қосылып заңи фак-
ті болып табыла отырып басқа құқық салалары 
құқықтық қатынастарының туындауын негіздейді. 
Банк пен шаруашылық органының арасында туын-
дайтын қатынастар кешені әкімшілік (қаржылық) 
және азаматтық заңнама нормаларымен реттеледі. 
Мемлекеттік басқару органы несиелеуді және есеп 
айырысуды ұйымдастырушы, шаруашылық қыз-
метке бақылауды жүзеге асырушы ретінде банктің 
құқықтық жағдайынан әкімшілік құқықтық 
(қаржылық) қатынастардың айқындаушы сипатын 
және азаматтық құқықтық қатынастардың туынды 
сипатын білуге болады. Сонымен, несиелеу және 
есеп айырысу жөніндегі құқықтық қатынастар әр 
түрлі құқық салаларының нормаларымен ретте-
летін күрделі құқықтық құбылыс болып табыла-
ды» деген пікірін дәйектеп көрсеткен [2, 32].

Осы ғалымдардың пікір, көзқарастары жөнін-
де мынаны айтуға болады, қаржылық қызмет ая-
сында туындайтын қоғамдық қатынастар негізінен 
әкімшілік және азаматтық құқық нормаларымен 
реттеледі, олар қаржылық құқықтық жағдайына 
байланысты болады, қоғамдық қатынастар құқық 
салалары нормаларына байланысты азаматтық, 
қаржылық, банктік және әкімшілік құқықтық қа-
тынастарға айналады. Біздің ойымызша Л.Г. Ефи-
мова мен Н.С. Малеин тарапынан айқындалмаған 
аса маңызды мән-жай әрі өзекті мәселе қаржылық 
құқықтық қатынастар мен оларға қатысты жайттар 
болып табылады. Себебі экономикалық табиғаты-
на байланысты және түрлі заңнамалар, лицензия-
лар негізінде жұмыс істейтін қаржылық ұйымдар 
құзырында туындайтын қатынастар қоғамдық 
қатынастар болып табылады да қаржылық заңна-
маға орай қаржылық құқықтық қатынастар ретінде 
қалыптасып дамиды. Тек осындай процестен кей-
ін ғана қаржылық құқықтық қатынастар нақтылы 
құқық салаларының қосымша ықпалының нәти-
жесінде қаржылық, әкімшілік, банктік, азаматтық, 
қылмыстық және т.б. сипат алады.

Демек, қаржылық құқықтық қатынастар күр-
делі әрі аралас нысандағы әлеуметтік-экономи-
калық өзара іс-әрекеттер барысында туындап, 
қалыптасатын конституциялық, азаматтық және 
әкімшілік сипатты-мазмұнды қоғамдық қатына-

стар ретінде қаржылық және өзге де заңнаманың 
реттеуші ықпалымен қамтылған экономикалық 
қаржылық болып табылады. Оның субъектілері 
өзара байланысқан субъективтік құқықтары мен 
заңи міндеттерінің негізінде қаржылық және өзге 
де заңнамалық акті нормасының талаптарына сәй-
кес қаржылық қызметті б.а. қаржылық операция-
лар мен өзге де іс-қимылдарды іске асырады.

Қазақстан Республикасында қаржылық 
құқықтық қатынастардың және мемлекеттің 
қаржылық қызметінің маңызды құрамдас бөлігін 
қаржылық бақылау құрайды. Қаржылық бақылау 
мемлекеттің қаржылық қызметін жүзеге асыру 
үшін қажетті элементтердің бірі болып табылады. 

Мемлекет және құқық теориясынан белгілі – 
бір құқық саласы екінші құқық саласынан өзінің 
реттеу пәні мен құқықтық реттеу әдісі арқылы 
ерекшеленеді. Қаржылық құқықтың басқа құқық 
салаларынан ерекшеленетін маңызды белгісі ол 
қаржылық құқықтың реттеу әдістері болып табыла-
ды.  Қаржылық құқықтың теориясында қаржылық 
құқықтық реттеу әдістеріне мыналар жатады:

1. императивтік әдіс. Бұл әдіс субъектілердің 
теңсіздігіне негізделген. Яғни бұл біржақты өк-
тем мәжбүрлеу қатынастары болып келеді. Өк-
темдік көрсету мемлекет тарапынан байқалады. 
Сондықтан мемлекеттің тең құқығы бар, ал бағы-
нышты болу басқа субъектілерге тән болып табы-
лады.

2. диспозитивтік әдіс. Бұл әдіс бойынша қаты-
нас  субъектілер арасында келісу арқылы жүзеге 
асырылады. Мысалы, банктік қарыз шарты және 
т.б.

Қаржылық құқықтық қатынастарды реттеуде, 
оның ішінде біздің қарастырып отырған тақыры-
бымыз - қаржылық бақылауды жүзеге асыруда 
көбінесе императивтік реттеу әдістері қолданыла-
ды. Сондықтан имеративтік әдістерге тән төменде 
көрсетілген мынандай белгілерді  атап өтуіміз қа-
жет:

1. мемлекеттің өктемдік етуі, бір жақты қабыл-
данған заңда белгіленеді;

2. бұл заңдарда қалған субъектілердің тәртібі 
белгіленеді;

3. міндетті субъектілер мемлекет белгілеген 
міндеттерді өзгерте алмайды;

4. міндеттер ерікті түрде орындалмаған ретте, 
кінәні субъектіні мәжбүрлеу,  яғни еріксіз орында-
ту қолданылады;

5. міндетті субъектілердің  мемлекет белгілеген 
міндеттерді өзара келісу арқылы өзгерту мүмкін-
шіліктері жоқ [3,18].

Қаржылық бақылау дегеніміз экономикалық 
қатынастарға қатысатын барлық субъектілердің 
қаржылық қызметіне заң шығарушы және атқа-
рушы билік органдарымен, сонымен қатар арнайы 
құзыретті мемлекеттік органдарымен жүзеге асы-
рылатын бақылаудың түрін айтамыз.   
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Қаржылық бақылауды екі түрлі мағынада қара-
стырамыз: 

- экономикалық қатынастарға қатысатын субъ-
ектілердің өз қызметтерінде қаржылық заңнама 
мен қаржылық ережелердің заңға сәйкес орында-
луын арнайы құзыретті мемлекеттік органдарымен 
жүргізілетін бақылауы ретінде;

- қаржылар мен ақша ағымдарын қаржылық 
операциялардың тиімділігі мен маңыздылығын 
қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін бақыла-
уы ретінде.

Қаржылық бақылауды жүзеге асыратын субъек-
тілеріне:

1) Қазақстан Республикасының Парламенті;
2) Қазақстан Республикасының Үкіметі;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Эконо-

мика министрлігі; 
4) Қазақстан Республикасының Қаржы мини-

стрлігі;
5) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлі-

гінің қазынашылық комитеті, мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті, қаржылық бақылау 
комитеті, қаржы мониторинг комитеті, мемлекет-
тік сатып алулар және мемлекеттік кіріс комитет-
тері;

6) Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық 
бірліктерінің, Астана және Алматы қалаларының 
әкімдіктері;

7) Республикалық және жергілікті бюджеттік 
бағдарламалардың әкімшілері;

8) Қазақстан Ұлттық Банкі және т.б. болып та-
былады.

Қаржылық бақылаудың объектісі ретінде ең 
алдымен, қаржылық жүйенің барлық құрылымда-
рында қаржылық ресурсттарды қалыптастыру мен 
пайдалану барысында пайда болатын ақша қаты-
настарын айтамыз. Демек, қаржылық бақылау өте 
ауқымды және көп сатылы құрылымдық жүйе қа-
тарына жатады. Себебі, мемлекеттің қаржылық 
жүйесі шаруашылық қызмет саласындағы субъек-
тілердің,  республикалық бюджет және жергілікті 
бюджетті қалыптастыруға, пайлалануға және қай-
та бөлу барысындағы мемлекеттің жүзеге асыра-
тын бақылауының бір түрі. 

Қаржылық бақылау тек қана мемлекеттің ғана 
емес, сонымен қатар экономикалық қатынасқа қа-
тысушы барлық субъектілердің заңды мүдделері 
мен құқықтарын қорғауға бағыттылған.  Қаржылық 
құқықтық норманы бұзуға бағытталған іс-әрекет-
терге мемлекет тарапынан санкция мен айыппұл 
төлету белгіленген. 

Қаржылық бақылауды негізінен екі түрге бөліп 
қарастырсақ болады: мемлекеттік қаржылық бақы-
лау және мемлекеттік емес қаржылық бақылауға. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау дегеніміз елде 
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақса-
тындағы мемлекеттің қаржылық саясатын жүзеге 
асырудың әдісін айтамыз. Қазақстан Республика-

сында мемлекеттік қаржылық бақылауды арнайы 
құзыретті органдар жүзеге асырады. Атап айтатын 
болсақ, өз құзыреттері шегінде Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Экономика министрлігі, Қазақстан Респу-
бликасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Респу-
бликасы Қаржы министрлігінің Салық басқармасы, 
Қазынашылық комитеті, Кедендік бақылау басқар-
масы, Қазақстан Республикасы әкімшілік-ау-
мақтық бірліктерінің, Астана және Алматы қалала-
рының әкімдіктері, республикалық және жергілікті 
бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, Қа-
зақстан Ұлттық Банкі болып табылады. Қаржылық 
бақылауды жүзеге асырушы органдар жылына кем 
дегенде бір рет кешенді және тақырыптық реви-
зияны республикалық бюджеттен және жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын мекемелер мен 
ұйымдарға жасауға құқылы болып келеді.   

Мемлекеттік емес қаржылық бақылау дегеніміз 
ұйымдардың өздерінің жүзеге асыратын ішкі ша-
руашылық және аудиторлық тексеруін айтамыз. 
Осы анықтамадан мемлекеттік емес қаржылық 
бақылауды шаруашылық қызметті жүзеге асы-
рушы кәсіпорындардың экономикалық қызмет 
бөлімдерінің жүзеге асыратынын байқасақ бола-
ды. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасын-
дағы ұйымдар мен кәсіпорындар аудиторлық қыз-
метті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметтеріне 
де жүгінсе болады. Бұл ретте, қаржылық тексеруді 
аудиторлық ұйымдар жүргізеді, ал аудиторлық ұй-
ымның қызметіне жүгінген ұйымдар аудиторлық 
ұйымның қорытындысына сәйкес өздерінің шару-
ашылық қызметінде жіберілген қателіктерді неме-
се сәйкессіздіктерді жойып отырған. 

Қаржылық құқықтың теориясына сәйкес 
қаржылық бақылаудың мемлекеттік қаржылық 
бақылау және мемлекеттік емес қаржылық бақы-
лаудан басқа да түрлері бар. Атап айтатын болсақ, 
қаржылық бақылауды жүргізу уақытына, бақыла-
уды жүргізуші субъектіге байланысты қаржылық 
бақылауды төмендегідей түрлерге бөліп қарастыр-
сақ болады. 

Қаржылық бақылауды жүргізу уақытына байла-
нысты мынандай түрлерге бөлеміз:

- алдын-ала қаржылық бақылау. Мысалы, 
қаржылық және бюджеттік заңдардың жобаларын 
қарау барысында;

- ағымдағы қаржылық бақылау. Мысалы, Пар-
ламенттің комитеттерінде парламенттік сұрау 
негізінде бюджеттің атқарылуының жекелеген 
сұрақтарын талқылау;

- кейінгі қаржылық бақылау. Мысалы, бюджет-
тің атқарылуы туралы есептерді қарау және бекіту.

Қаржылық бақылауды жүргізуші субъектіге 
байланысты мынандай түрлерге бөлінеді:

- президенттік;
- атқарушы билік органдарының жүргізетін 

бақылауы;
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- жергілікті атқарушы және өкілді органдары-
ның жүргізетін қаржылық бақылауы;

- қаржылық органдардың жүргізетін бақылауы;
- ведомстволық бақылау;
- шаруашылық субъектілердің ішкі бақылауы;
- аудиторлық бақылау.
Қаржылық қызметтің түрлеріне байланысты 

қаржылық бақылау төмендегідей түрлерге бөлі-
неді:

- бюджеттік бақылау;
- салықтық бақылау;

- валюталық бақылау;
- несиелік бақылау;
- инвестициялық бақылау;
- ақша айналымына жүргізілетін бақылау бо-

лып табылады.
Сонымен, қаржылық бақылау дегеніміз эконо-

микалық қатынастарға қатысатын барлық субъек-
тілердің қаржылық қызметіне заң шығарушы және 
атқарушы билік органдарымен, сонымен қатар ар-
найы құзыретті мемлекеттік органдарымен жүзеге 
асырылатын бақылаудың түрін айтамыз.   
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ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ ЕЛДЕРІНІҢ ЖАСТАР САЯСАТЫ

Түйін. Мақалада, жастар саясатының еуропалық үлгісінің ерекшеліктеріне талдау жасалынады. Германия, 
Франция, Ұлыбритания елдері мысалында Еуропалық Одақтың жастар саясатын қалыптастырып және жүзеге 
асыру бойынша, оң тәжірибелері қарастырылады. ЕО елдеріндегі жастар саясатының мазмұны қарастырылып, 
осы елдердегі жастарға қолдау көрсетуге бағытталған бағдарламалар және жобаларға талдау жасалынады.

Резюме. В статье анализируется особенности европейской модели молодежной политики. На примере Германии, 
Франции, Великобритании, рассматривается положительный опыт Европейского Союза в вопросах формировании 
и реализации молодежной политики. Раскрывается сущность молодежной политики стран ЕС, анализируются про-
граммы и проекты, реализуемые в этих странах, направленные на поддержку молодежи.

Summary. The article analyzes the peculiarities of the European model of youth policy. For example, Germany, France, 
UK, deals with the positive experience of the European Union in the development and implementation of youth policy. The 
essence of youth policy of the countries analyzed programs and projects in the European Union, to support young people, and 
the similarities and differences of youth policy.

Жастар саясатын ғылымда және тәжірибеде екі 
бағытта қарастыруға болады. Біріншіден, жастар 
саясаты – бұл жас ұрпақтың әлеуметтік дамуына 
ықпал етуге бағытталған, мемлекеттің, саяси пар-
тиялардың, қоғамдық бірлестіктердің және әлеу-
меттік қатынастардың басқа да субъектілерінің қы-
зметі. Ал екіншіден, жастар саясаты – бұл жастар 
тұрғысынан саяси бағытқа қолдау табу мақсатында 
саяси субъектілер идеяларының, іс-шараларының, 
мекемелерінің жүйесі. Мемлекеттік жастар саясаты 
– мемлекет жүзеге асыратын және жастарды қол-
дауға бағытталған әлеуметтiк-экономикалық, сая-
си, ұйымдастырушылық және құқықтық шаралар 
жүйесi.  Мемлекеттiк жастар саясаты жастардың 
рухани, мәдени, бiлiм алуы, кәсiби қалыптасуымен 
дене тәрбиесiн дамытуы үшiн әлеуметтiк-экономи-
калық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар 
мен кепiлдіктер жасау, бүкiл қоғам мүддесi үшiн 
олардың шығармашылық әлеуетiн ашу мақсатында 
жүзеге асырылады. 

Жастар саясаты мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі ретінде жастардың өсіп -өр-
кендеуін, азаматтық қалыптасуын алғышарттай-
тын құқықтық, экономикалық және ұйымдасты-
рушылық жағдайларды құрып, нығайтуды көздейді 
[1, 75].

Қазақстанда мемлекеттік жастар саясатын 
жаңғырту барысында шетелдерде аса жетістікпен 
қолданылып жүрген тәсілдер мен амалдарды қол-
дану жөн саналады. Осы орайда, жастармен жұмыс 
жүргізу бойынша шетелдердің жастар саясатын 
зерттеу, шетел тәжірибесінің ұтымды жақтарын 
отандық жастар саясатына бейімдеуге талпыну 
бағытында әлемдік саясаттағы жетекші мемлекет-
тер, Германия, Франция, Ұлыбритания тәжірибе-
лерін қарастыру маңызды болып табылады. Еуро-
палық елдердің жастар ісі саласындағы мемлекеттік 

саясатына талдау жасау, мемлекеттердің жастар са-
ясатының негізгі сипаттарын анықтауға және ерек-
шеліктерін қарастыруға мүмкіндік береді.

Еуропалық елдердегі жастар саясатының мақса-
тына, жастардың әлеуметтік қатынастарға бейімде-
луі, жас ұрпақтың белсенді азаматтық ұстанымда-
рын қалыптастыру жатады.

Жалпы, еуропа елдерінің жастар саясаты ХХ ға-
сырдың 50-60 жылдары қалыптаса бастады. Зертте-
ушілер, еуропалық жастар саясатының қалыптасу 
және дамуының бес кезеңін айқындайды [2, 107]:

Бірінші кезең, ХХ ғасырдың 50 жылдарындағы 
«табиғи патернализм» кезеңі. Бұл деңгейде жастар-
ды жекелеген әлеуметтік топ ретінде қарастыру аса 
белең алмаған еді.

Екінші кезең, ХХ ғасырдың 60 жылдары еуро-
па елдері «Жастар- үлкен күш» бастамасы аясында 
жастар саясатына ден қоюға назар аудара бастаған.

Үшінші кезең, ХХ ғасырдың 70 жылдары 
жастарға үміт арту кезеңі ретінде мемлекеттер сая-
сатында дербес жастар саясаты қалыптаса бастаған.

Төртінші кезең, ХХ ғасырдың 70-80 жылдары 
еуропалық елдерде, жастардың білім алу ісіне, жұ-
мысқа орналасу істеріне мемлекеттік органдар та-
рапынан қолдау көрсетуді жандандыру кезеңі. Бұл 
кезеңде Еуропалық мемлекеттер, жастарды белсен-
ді еңбек етуге, кәсіби өсуге бағыттап, жастарды жұ-
мыспен қамту, білім беру саясаты, жастарды кәсіби 
дайындау сияқты бағыттарға үлкен қолдау көрсете 
бастады. 

Бесінші кезең, ХХ ғасырдың 90 жылдарынан 
бастап қазіргі уақытқа дейінгі аралықты қамтитын 
кезең. Яғни жастар саясатын ғаламдық деңгейде 
қарастыру арқылы, жастардың қозғалысын әлеу-
меттендіру.

Еуропа елдеріндегі жастар саясатының екі стра-
тегиясын және үлгісін ерекшелеуге болады. 
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Бірінші үлгі, Германия және Франция елдерінде 
қалыптасқан жастар жөніндегі саясатты айқындай-
тын бағыт. Мұнда, мемлекет жастар саясатының 
басым бағыттарын айқындаушы рөлді атқарып, 
үкіметтік емес ұйымдармен тығыз байланыста сая-
сатын жүргізеді. Жастар саясатының стратегиясын-
да жетекші рөлді мемлекет атқарады.

 Мәселен, Германияда жастар саясаты, 
«Жастарға және балаларға қолдау көрсету туралы», 
«Жастарды қорғау туралы» федералдық заңдар не-
гізінде жүзеге асырылады. Федералдық деңгейде 
жастар саясатымен, «Жанұя, қарттар, әйелдер және 
жастар істері бойынша» министрлік, жастар саяса-
ты комитеті айналысады. 

Германияның «Федералды жастар кеңесі» 
жастар ұйымдарының басын біріктіруші құрылым 
болып табылады. Оның құрамына 24 жастар ұй-
ымы, 6 аймақтық және 5 филиалдық құрылымдар 
кіреді. Ұлттық жастар саясатына бағытталған 
бағдарламалар федералды, аймақтық және муни-
ципалды деңгейде жүзеге асырылады. Германияда, 
мемлекет жастарының 25 пайызын қамтитын 90 – 
ға жуық аймақтық жастар ұйымы және одақтары 
бар [3,21]. 

Жастарға көмек беру және қолдау көрсету, 
Германия мемлекеттік жастар саясатының негізін 
құрайды. Негізгі бағыттары, жас өспірімдердің 
қоғамдағы өз орнын табуына жағдай жасау мақса-
тында, ата-аналарға көмек көрсетуге арналған.  

Жастармен жұмыс жүргізудің негізгі міндет-
теріне төмендегілер кіреді:

• жастарға мектептен тыс білім беру (жалпы 
саяси, әлеуметтік, 

санитарлық-гигиеналық, мәдени, гуманитарлық 
және техникалық салаларда білім беру);

• кәсіби салада, мектепте және жанұяда 
жастармен жұмыс жүргізу;

• спорт, ойындар және өзара әңгімелер жүр-
гізу арқылы жастармен жұмыс;

• халықаралық деңгейде жастармен жұмыс 
жүргізу;

• балалар және жастардың демалысын 
тиімді ұйымдастыру;

• жастарға кеңес беру.
Мемлекеттік жастар саясатын жүргізудегі маңы-

зды Федералдық бағдарламаларға:
• агенттіктердің құзыреті бағдарламасы 

(жастармен әлеуметтік жұмыстар жүргізу);
• жастар арасындағы радикалдық экстре-

мизм, ксенофобия және антисемитизм белгілеріне 
қарсы бағытталған федералдық бағдарлама;

•  «Кеңес беру жүйелерін дамыту және ра-
дикалды экстремизммен күрес бойынша топтарды 
құру» Федералдық бағдарламасы;

• еңбекпен қамту, білім беру бойынша ар-
найы бағдарлама;

• «Өзіңе қамқор бол» атты бағдарлама үл-
гісі;

• «Мигранттардан тұратын жастардың, 
билік органдарының жұмысына қатысуы» атты 
бағдарлама.

Ал Францияда жастар саясатын үйлестірумен 
«Жастар, спорт және қоғамдық істер» жөніндегі 
министрлік айналысады. Аталған елдердің жастар 
саясатын жүргізудегі ерекшелігі, үкіметтік емес ұй-
ымдармен тығыз байланыста қызметтерін жүргізуі 
болып табылады. Мысалы, Франциядағы «Жастар, 
спорт және қоғамдық істер» жөніндегі министрлік-
те тіркелген қоғамдық ұйымдар, жастар саясаты 
бойынша белгілі бір жобаларын жүзеге асыру үшін 
материалдық жәрдем алуға құқылы.

Франциядағы жастар саясатын жүргізуде заң 
шығарушы және атқарушы билік органдарының 
қызметі айқындалады. Француз парламентінде 
жастар мәселесімен айналысатын екі комиссия: 

1.Білім беру және мәдениет бойынша Ұлттық 
комиссия.

2. Мәдениет, жанұя және әлеуметтік мәселелер 
бойынша Ұлттық жиналыстың Тұрақты комиссия-
сы жұмыс жүргізеді [4, 26].

Францияның мемлекеттік жастар саясатының 
басым бағыттары төмендегілерді қамтиды:

• жастарға ақпараттар беру арқылы бағыт-
тау (бұл бағыт бойынша, 

министрлік барлық елде таралған жастардың 
ақпараттық желілерінің қызметіне қаржылай көмек 
көрсетеді. Оның негізгі мақсаты жастарға шынайы 
ақпараттар беріп отыру);

• жастардың қоғамдық өмірге қатысуына 
қолдау көрсету (жастар 

кеңесі арқылы жастар және атқарушы билік ор-
гандары арасында диалог орнату);

•  жастардың бастамаларына қолду көрсету. 
(Envie d’agir бағдарламасы аясында, 11-30 жас ара-
лығындағы жастарға қажетті педагогикалық, тех-
никалық және қаржылай көмек көрсету);

•  демалыс уақытында, кәмелетке толмаған-
дарды қорғау;

• Франко- Герман, Франко-Квебек жастар 
бюросы қызметі аясында жастардың халықаралық 
және еуропалық алмасу бағдарламаларына қолдау 
көрсету;

•  волонтерлік қызметтерге қолдау көрсету;
• кәмелетке толмағандарды қорғау;
•  жастардың денсаулығын сақтау;
• білім беру саясаты.
Германия және Франция елдерінде жастар са-

ясатына бақылау жүргізіп, жастардың әлеуметтік 
және саяси жағдайларына талдау жасаумен тәуел-
сіз сарапшылар айналысады. Мәселен, Германияда 
жастардың негізгі мәселелерін зерттеумен айналы-
сатын 200 ге жуық ғылыми орталықтар, ұйымдар 
және мекемелер қызмет атқарады. Атап айтқанда, 
неміс жастар институты Бундестаг және Бундесрат 
үшін жүйелі түрде жастардың елдегі жағдайы тура-
лы есеп дайындаумен айналысады. 
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Жастар саясатының екінші үлгісі Ұлыбритания 
мемлекетіне тән. Мұнда, мемлекет және жастар 
саясаты саласындағы азаматтық құрылымдар ара-
сындағы тең дәреже негізінде жастар бойынша 
саясат жүзеге асырылады. Мемлекеттер жастар 
саясатының негізгі бағыттарын, басымдықтарын 
айқындаса, жергілікті өзін – өзі басқару ұйымдары 
және қоғамдық ұйымдар аталмыш саясатты жүзеге 
асырумен айналысады. Бұл елдерде арнайы түрде 
жастар ісімен айналысатын мамандандырылған 
мекемелер, министрліктер құрылмаған. Сонымен 
қатар арнайы жастар саясаты бойынша бағдарла-
малар қарастырылмаған. Жастар саясатын, түрлі 
министрліктер, ведомствалар, қоғамдық ұйымдар 
өз құзыреттелігі шеңберінде жүргізеді. Жастар ісі 
бойынша саясаттың негізін бұл елдердегі білім 
беру сапасы мен білімнің қол жетімділігі құрайды. 
Ұлыбританияда жастардың білім алуын жалға-
стыруына, мемлекет тарапынан субсидиялар беру 
арқылы қолдау көрсетіледі [5]. Бұл мәселе, 2002 
жылы мемлекеттік мектептерге қолдау көрсетуге 
бағытталған «Білім беру туралы» Заңда, көрініс 
тапқан. Елде, 2007-2017 жылдарға арналған «Ірі 
табыстарға талпыну» бағдарламасы, тұрмысы на-
шар отбасылардан шыққан жастардың бойында 
қабілеттер мен тәжірибелік дағдыларды дамытуға 
бағытталған. Мұнда, қоғамға пайдалы әлеуметтік 
қызметтерге жастарды тартуға жағдай жасайтын іс 
шараларға, жастарды ынталандыруды қамтамасыз 
ететін нақты ұйымдық-құқықтық механизмдерді 
құру көзделген. 

2013 жылғы «Жастардың қарқынын жүзеге асы-
руға қолдау көрсету» бағдарламасында, білім беру 
сапасын арттыру, жастардың жалпы және арнайы 
кәсіби білім алу мүмкіндіктерін кеңейту, жергілікті 
жастар кеңесінің қызметтерін дамыту, жастар қыл-
мысын азайту және олардың алдын алу, жастардың 
жұмысқа орналасуына қолайлы жағдайлар жасау, 
денсаулық ісін жақсарту, спортты дамыту мәселе-
лері көзделген.

Ұлыбританияда жастардың еңбек нарығын 
жетілдіру істері бойынша, бос орындар туралы 
мәліметтердің ашықтығы, өндірістерде ашық есік 
күндерін өткізу, кәсби бағдар жұмысын жетілдіру 
жұмыстары жүргізіледі. 2012 жылы Жұмыспен 
қамту және зейнетақы Департаменті «Жастар 

келісім-шарты» бағдарламасының жұмысын 
бастаған. Бағдарлама, жұмыссыздықпен күреске 
және жастар үшін жұмыс орындарын кеңейтуге, 
тағлымдамалардан өтуге мүмкіндіктер жасауға 
бағытталған. 

Еуропалық Одақ елдерінің жастар саясаты бой-
ынша стратегиялары, бағдарламаларын қарасты-
ра отыра, төмендегі бағыттар жастар саясатының 
стратегиялық бағттары болып табылатындығын 
ерекшелеуге болады:

1. Жастардың өз құқықтары мен міндеттері бой-
ынша ақпараттармен толық қамтамасыз етілуі.

2. Жастардың толыққанды және жан-жақты да-
муы үшін мемлекет тарапынан барлық жағдайдың 
жасалуы.

3. Жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту 
мақсатында, жастар ұйымдары мен бастамаларына 
мемлекет тарапынан қолдау көрсету.

4. Жастарды теріс бағыттағы саяси, экономика-
лық, әлеуметтік және рухани факторлардан қорғау.

Жалпы, Германия, Франция, Ұлыбритания ел-
дерінде жастар саясаты, мемлекеттік саясаттың ба-
сым бағытына айналған. Бұл елдерде, жастар саяса-
тын жүзеге асырудың екі жолы қалыптасқан:

Біріншісі, жастардың қоғам өміріне белсене 
араласуындағы мемлекеттің жауапкершілігі. Мұн-
да, мемлекет жастар саясатының негізгі принцптері 
мен бағыттарын айқындай отыра, тиісті мемлекет-
тік органдар мен ұйымдарға өкілеттіктер жүктеп, 
мемлекеттік деңгейде қаржыландырады. 

Екінші түрінде, жастар саясатын жүзеге асыру 
барысында мемлекет, түрлі мемлекеттік емес ұй-
ымдардың қызметіне сүйенеді. Мақала авторлары-
ның пікірінше, ұлттық ерекшеліктерімізді ескере 
отыра, жастар саясатын жүргізудің бірінші жолы 
ықтималды болып табылады. Жастар саясатын 
құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық 
түрде мемлекет жүзеге асырып, мемлекеттік 
қаржыландыру тек республикалық және жергілікті 
бюджеттен бөлінуі тиіс. Себебі қазіргі қалыптасып 
отырған халықаралық саяси жағдайлардың ерек-
шелігіне байланысты, жастар саясатын жүргізуде 
үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық бірлестіктердің, 
халықаралық ұйымдардың қаржыландыруы мен 
араласуына кеңінен жол ашу бірқатар қиындықтар-
ды туғызуы мүмкін.
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САЯСИ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ  ҚОЛДАНУ 

Түйін. Саяси пәндерді оқытy процесінде инновациялық тәсілдің қолданылy аясына байланысты мысалдар кел-
тіріледі. Сол сияқты, келесідей білім беру әдістерге ерекше тоқталады: мәселелік дәріс, жобалы әдістер, рөлдік 
ойындар, кейс-стади әдісі. Сипатталып өткен білім берудегі әдіснамалар «Халықаралық қатынастар теориясы», 
«Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар», «Қазіргі халықаралық қатынастар және жаһандық даму», «Саяси 
жүйелер мен режимдер» сияқты пәндер арасында тәжірибеге ие. 

Кілтті сөздер: оқыту; инновациялар; белсенді әдістер; маман; инновациялық технологиялар.
Summary. The issue represents innovative methods in educating of political sciences, which provide optimization of 

educational process, increases its quality and promote integration, theory and practice. The issue develops actual problems in 
introduction, development and use of innovative receptions and methods in the process of students educating. The analysis of 
front-rank and modern innovative tool that is used by the teachers of Institutions of higher education is conducted. Advantages 
of innovative approach are reasonable as compared to the traditional forms of preparation of students. Issue considers examples 
on use of innovative technologies, while educating political sciences. 

Key words:  educating; innovations;  active methods; specialist; innovative technologies. 
Резюме. В статье представлены инновационные методы преподавания политических дисциплин, которые обеспе-

чивают оптимизацию процесса обучения, повышают его качество и способствует интеграции и теории и практики. 
В статье приводятся примеры по использованию инновационных технологий в процессе преподавания политиче-

ских дисциплин. В частности, описываются следующие методы обучения: проблемная лекция, метод-проектов, роле-
вая игра, метод кейс-стади. Описанная методика ведения занятий практикуется по дисциплинам «Теория междуна-
родных отношений», «Мировая политика и международные отношения», «Современные международные отношения 
и глобальное развитие», «Политические системы и режимы». 

Ключевые слова:  обучение; инновации;  активные методы; специалист; инновационные технологии. 

Білім – сәтті болашақтың бірден-бір кепілі және 
тұлғаның, қоғамның, ұлттың, мемлекеттің дамуы-
ның стратегиялық негізі болып табылады.  Постин-
дустриалды қоғамда тек білім ғана емес, маман 
біліктілігіне негізделген жаһандық-ақпараттық 
қайта құрылyлар, оқу процесін ұйымдастыру ба-
рысындағы инновациялық мәселелерде мейлінше 
өзекті болып есептеледі. Білім жүйесіндегі замана-
уи жағдай мейлінше жоғары талаптарды алға тарту-
да десекте болады. 

Ол үнемі  өзгерісте болатын әлемде адамзаттың 
алдынан шығатын бірыңғай емес кезеңдерде жол 
таба білетін және өз іс-әрекетіне талдаy жасауға 
дағдыланған кең ауқымды әрі қуатты мамандарды 
даярлау міндеттілігін өзіне артады. Талапкерді да-
ярлау сапасы, ең бірінші кезекте, оқытушы құра-
мының кәсіпқой біліктілік деңгейіне және студент-
тің оқу және ғылыми әрекетке қызығушылығына, 
сондай-ақ оның қабілеттілігін қолдау барысындағы 
оқытушы әрекетінің ұйымдастырылуына байланы-
сты болып отыр [1]. 

Оқу жүйесіндегі инновациялық процестерді 
басқаруға бағытталған қазіргі заманғы ғылыми  
әдебиеттерде аталған процестің қиыншылықта-
ры мен көпқырлылығы атап көрсетілген. Болашақ 
мамандарды даярлау барысында негізгі назарды 
мыналарға  аударған жөн: студенттердің оқу-тәр-
бие жұмысындағы барлық аспектілердің қамтылуы 

және оларды жүйелі түрде оқытудағы иннова-
циялық тәсіл, ал бұл тұрғыда оқытушылардың 
жаңа технология мен әдіс-тәсілдерді үйренудегі 
кәсіптік-педагогикалық даярлығы мен оқу бары-
сындағы теориялық және практикалық тәсілдері 
қаралуы тиіс. Мәлім болғандай, оқу процесінде 
қолданылатын инновациялық оқу технологиялары-
ның негізі студенттерді индивидуалды, тұлғалық 
ерекшеліктерімен оқытып, болашақ мамандардың 
кәсіптік қызығушылығы мен әлеуметтік тапсырыс 
бойынша жасалуы міндетті болып келеді [2]. 

Сондықтан жоғары оқу орындарында маман 
даярлаудағы инновациялық нысан мен әдіс-тәсіл-
дер кадрлар даярлаудағы прагматикалық түсініктің  
мақсат-міндеттерімен бірігіп ұйымдасуы қажет.

Болашақ мамандарды даярлаудағы оқу жұмы-
сының тиімді формасы мен оқу процесіндегі инно-
вациялық процесті нығайту мен олардың кәсіпқой-
лық құзіреттілігінің кілті болып, оқу барысында 
түрлі әдіс-тәсілдер мен белсенді формаларды қа-
былдау болып табылады: жоба жасау, қоғамдық 
қимылға даярлау, кәсіптік маңызды мәселелерді 
талқылау, бірлесіп қимылдау, мәселелік  жағдай 
туғызу, кәсіби бағытта видеофильмдер мен презен-
тациялар жасау т.б.

Инновациялық-іскерліктегі инновациялық- 
түсіндірушілікпен оқыту жүйесіне өту болып оқу 
процесінде жаңа копьютерлік және түрлі ақпарат-
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тық технологиялар, электрондық оқулықтар мен 
видеоматериалдарды қолдану, іздену барысындағы 
тәуелсіздікті қамтамасыз ететін, сонымен қатар, 
тұлғалық бағдар мен дамуды қамтамасыз етумен 
тығыз байланыстылар жатады. Мұның нәтижесі, 
бүгінде студенттерді оқытудың түрлі әдістері қа-
ралған, көбінесе, бұл проблемалық және техноло-
гиялық тәртіп, коллективті және топтық техноло-
гиялық іскерлік, белсенді оқытуға еліктеу тәсілі, 
айқын жағдайларға анализ әдісі, бірлесіп оқыту, 
креативті оқыту, инновациялық жобалық білімділік 
іскерлігі, лекция-пресс-конференция, лекция-кеңес, 
лекция-визуалдылық, лекция-пікірсайыс және т.б.

Ұсынылған тәсілдердің кеубіреуін тереңінен 
қарастырып көрелік. Оқытудың дәстүрлі түріне 
студенттерді оқытудағы жетекші рөл атқарып, тео-
риялық материалдарды баяндайтын және оны тұтас 
айтатын оқыту әдісі дәріс оқу болып табылады. 
Дәл осы «дәріс оқу» ғылыми біліктілік тәртібіндегі 
жүйеліліктің негізін қалайды, ғылым аумағындағы 
ахуал мен оның келешегін ашады, білім алушы-
лардың назарын мейлінше күрделі әрі түйінді 
сұрақтарға шоғырландырады, белсенді танымдық 
іскерлікке ынталандырады және шығармашылық 
ойлауға бағыттауға қабілетті болып келеді.

Бұл тұрғыда кафедра оқытушылары білім 
алушылардың жаңа инструменталды бағаға жетуін 
қамтамасыз ете алатын, студенттердің материалды 
қабылдау құзіреттілігін оятуға мүмкіндік бере ала-
тын, студенттерге дәріс оқудың дәстүрлі емес түр-
лерін қабылдауға жәрдемдеседі. Әрине, бұл жерде 
дәрістен бас тартуды емес, керісінше, дәріс жұмы-
сын оқудың жаңа әрі оңтайлы әдісін табу көзделеді. 
Мысал ретінде, студенттердің қызығушылығын 
тудыратын мәселелік сұрақтан басталып, парадок-
сты, саяси тарихтың аяқталмауын қарастыратын 
мәселелік дәрісті атай аламыз [3]. Оның жауабы 
дәріс процесінде тұжырымдалады. Дәріс барысын-
дағы сауалдар болашақ саясаттанушыларды шығар-
машылық ойлау мен мәселенің шешімін таба алy 
қабілетіне жетyіне  түрткі болады. Сонымен бірге, 
негізгі талап студентпен маңызды жағдай бойынша 
жүмыс жасаy, одан шығуға теориялық білімі жет-
песе, ол өзі оқытушы көмегімен және басқа сту-
денттің қатысуымен белсенді қозғалып, жаңа білім 
жинауға мәжбүр болады, бұған өзіне әйгілі бөтен 
әрі өзінің кәсіби әдісі мен логикасы негізделеді. 
Мәселелік тапсырмадағы оңтайлы тәсіл – тапсыр-
маның шешімінің оқытушының өзіне бір мағынада 
қолданылмауы. Мәселелік дәріс үстінде жаңа білім 
мәселелік сұрақтан, тапсырма немесе жағдайдан, 
мәселенің анализінен, болжамдарынан жүргізіледі. 
Мысалы: «Әлемдік саясат және халықаралық қаты-
настар» атты пән бойынша мәселелік дәріс.

Тақырып: «Әлемнің Вестфальдық моделі және 
оның эволюциясы». Халықаралық қатынастардағы 
Вестфальдық жүйенің қиындығы мен қарама-қай-
шылығын ашу, әлемнің Вестфальдық моделінің 

эрозиясының процесі және мүмкіндігінше әлемдік 
саяси тәртіптің сценарииі.

Тақырып: «Әлемдік саясаттағы интеграция про-
блемасы»

«Еуроқұрылыс» мәселесі. Европалық интегра-
цияның XXI ғасырдың бірінші онжылдығындағы 
қорытындысы мен жетістігі әлемдік экономикалық 
дағдарыс пен еуроаймақтағы дағдарыс. ЕО саясаты 
және ұлттық билік дағдарыстан шығу жолын іздеу-
де. Германиялық Еуропа ма ,әлде еуропалық Герма-
ния ма? Интеграцияның жаңа кезеңіндегі ГФР-ның 
рөлі мен сарыны. Еуропалық Одақ: проблемалары 
мен келешегі.

Айта кету керек, мәселелік бағыт-бағдар тәсілін 
қолдану студент-саясаттанушыларға оқытудағы 
түрлі тәртіп пен стереотиптерді меңгеруге, кәсіби 
жағдайларда жаңа амал таңдау, шығармашылық 
даму, креативті мүмкіндіктерді беруде өз тиімділі-
гін береді. 

Білім берудегі кешенді әдіс ретінде қолданыла-
тын жоба тәсілі. Оның нәтижесі сол немесе басқада 
өнім мен құбылыстың қалыптасуы болып табыла-
ды. Оқу жобасының негізі ретінде студенттің жеке 
бағдарлық зерттеушілік қабілеті қарастырылады. 
Жұмыс барысындағы негізгі форма топтық жұ-
мыс болып табылады. Студенттер, топтық жұмыс 
барысында ауқымды проблемаларға жауап іздеп, 
алынған жауапқа талдаy жүргізеді және өз жұ-
мыстарына қорытынды жасайды. Жобалық сабақ 
объект ерекшелігін үйрену барысында, объектілер 
арасындағы өзара байланыс анықтамасында, оқиға 
мен құбылыс арасындағы себеп-салдық байланы-
ста, тапсырма анықтамасын шешу дағдысында 
орын алады. 

Жобалық әдістің мақсаты: студенттің өз бетімен 
білім алуын дамыту. Жоба бірлескен мақсатты әре-
кет ретінде түсіндіріледі. Жетекшілікпен жобалық 
әрекетінің нәтижесі жаңа білім болып табылады.  

Мысалы: «Әлемдік саясат және халықаралық 
қатынастар» пәні бойынша жоба әдісі.

Анықтама: Халықаралық қатынастардағы 
Ауған сұрағы

Ауған проблемасын шешудің жобасы.
Орындалу мерзімі: 12 апта
Орындағанға қойылатын балл: 5 балл
Тапсырманы талдау:
1. Ауғанстандағы кеңес басқыншылығын қа-

рау. 
2. Кеңес әскерінің Ауғанстанға кіргізілуіне 

әлем қауымдастығының көзқарасы және халықара-
лық қатынасқа деген әсерін талдау. 

3. Ауғанстан төңірегіндегі халықара-
лық-құқықтық реттеу жағдайына зерттеу жүргізу. 

4. Ауғанстандағы жанжалдың 2001 жылы 
11 қыркүйекте болған оқиғадан кейінгі кең ауқым 
алғанын назарда ұстау.

5. Ауғанстандағы қарсылықты халықаралық 
аспектілермен белгілеу. 
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6. Ауған проблемасының маңызын халықара-
лық  қауіпсіздікке жасалған қысым ретінде ашып 
көрсету (мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық 
жағдай, нашақорлық мәселесі, терроризм мәселесі 
және т.б.). 

7. Ауған проблемасын шешудің оңтайлы 
әдісін ұсыну.

Әдістемелік ұсыныстар: тәжірибелік, теорети-
калық, болжамды қорытындылардың танымдық 
маңызы; студенттің өзіндік әрекеті. Жоба бөлігінің 
құрылымды иелігі (кезеңдік қорытынды көрсетуі 
бойынша); қолданылған әдебиеттер тізімін пайда-
лану, БАҚ материалдарына  ивент-анализ, интернет 
ресурстар.

Қорғау түрі: презентация.
Баға критериилері: идея дұрыстығы, қазақстан-

дық материалдардың қамтылуы, тереңдік, шешім 
толықтығы, рәсімдеу, шешендік өнер (презентация 
мәдениеті).

Инновациялық әдісті оқытудың бірі ретінде 
case-study әдісі қолданылады. Case-stady әдісін 
нығайту проблемасы мен қоғамдық ғылымдағы 
жоғары кәсіптік оқытудың қазіргі кездегі мейлінше 
өзекті мәселелері екі тенденция бойынша қарала-
ды:

- Біріншісі білім дамуындағы жалпы бағдар-
ды туындатады, оның бағдары кәсібилікті нығайту 
секілді соншалықты таза білім беру емес, ойлау 
әрекетіне дағдылану, тұлғалық мүмкіндікті дамыту, 
осылардың ішінде негізгі назар білім алу мүмкінді-
гіне қаратылады, ойлау парадигмаларының ауысуы, 
үлкен ауқымда ақпараттар өндіруге қабілеттілік;

- екіншісі маман бойына бірінші тенден-
циядан бөлек, түрлі жағдайларда оңтайлы тәсіл 
таба білетін, дағдарыс жағдайында жүйелілік пен 
тиімділік әрекетінен басқа сапаларды игеру қа-
білеттілігі [4]. 

«Әлемдік саясат және халықаралық қатына-
стар» атты пәні бойынша case-stady әдісін теори-
ялық жағдай мен шынайы оқиғаны салыстырып 
қараған кезде қолданамыз. Бұл әдіс оқиғаны ана-
лиздік дамыту, балама баға, тәжірибелік тапсырма-
ларды шешуге дағдылануға мүмкіндік жасайды. 

Мысалы, егер біз Кубаның ракеталық дағдары-
сын зерттеуді жоспарлап, оқиға ізіне талдау жа-
сап, оның себебін тауып, саяси шешімнің себебін 
түсініп, бұл қақтығысқа не алып келгенін білсек, 
онда бұл тарихи зерттеу болады. Кейс-стади дағда-
рыс жағдайындағы стратегиялық шешімге мысал 
келтіріп, дағдарыс басқармасына мысалдар қолда-
нады.

«Әлемдік саясат және халықаралық қатына-
стар» атты пәні бойынша кейс-стади әдісі

Жағдай тақырыбы – Германиядағы иммиграция 
проблемасы

Германия иммигранттарға кеңінен есік ашты. 
Берлинде билік комиссиясының есебі бойынша 
Германияға жыл сайын 50 мың иммигрант келуі 

тиіс деген қорытындыға келді, өйтпеген жағдай-
да мемлекет жұмыс күшінің тапшылығына ұшы-
райды. Эксперттік комиссия иммигранттардың 
мемлекетке кіруін зерттеді. Ең басты себеп, туылу 
деңгейінің күрт төмендеуі, Германия жас білікті 
иммигранттардың елге келуінсіз жоғары өмір сүру 
деңгейінен және экономикалық гүлдену үмітінен 
айырылады. Иммигранттарды Германияға баруға 
үш категория қызықтырады. Олар:

- Бірінші категория бойынша, тұрақтардың 
мерзімсіз түрі және жұмыс істеу құқығын 20 мың 
бірдей жастар мен 45 жасқа дейін алады және білік-
ті шетелдіктер. Сұрыптаудың балдық жүйесі қолда-
нылады. Адам мейлінше жас, білімді әрі тәжірибелі 
болса, көп балл жинайды. Германияға бару мүмкін-
діктерді молайтады және шетел тілін үйренуге, ал-
дымен неміс тіліне  балаларға мүмкіндік тудырады. 
Қаншалықты дәрежеде көп болса соншалықты мар-
дымды болмақ. 

- Екінші категорияда 20 мың адам. Бұл 
қазіргі таңда Германияда үлкен сұранысқа ие ма-
мандар. Олар тұрмыстың тек уақытша түрімен жұ-
мысқа рұқсат алады. 

- Үшінші категориядағы иммигранттар – 
мектеп бітірушілер. Олар, Германияда кәсіби-тех-
никалық білім ала алады, одан соң қалауы бойынша 
сол жақта тұрақтап қала алады. Бұл тұрғыда Герма-
нияға шеттен келетіндерге мейлінше жеңілдіктер 
қарастырылған.

Шетелдіктер мемлекет тараптарының көме-
гімен Германияда өз ісін аша алады. Ол химиялық 
тазартy, автошеберхана, ресторан немесе банк бо-
луы мүмкін. Бастысы – салықтарды дұрыс төлеу.

Тапсырма
Германиядағы иммиграция проблемасын талқы-

лау барысында келесі сұрақтарға жауап беріңіздер:
1. Халықаралық экономикалық қатынастар 

қандай формада және аталған оқиғада қандай про-
блемалық мәселе айтылған?

2. Иммиграцияның қандай формалары қара-
стырылады?

3. Германияның иммиграциялық саясатында 
қандай құрал қолданады?

4. Иммигранттарды қабылдай отырып, Гер-
мания қандай артықшылықтарға ие болады?

Қорытынды
Көптеген дамыған елдер, соның ішінде Герма-

ния демография жағдайындағы туылу деңгейінің 
қысқаруынан жұмысшы күшінің тапшылығын ба-
сынан өткізуде. Капиталдық ресурстармен қатар 
жұмысшы күші – өндірістің маңызды факторы бо-
лып табылады. Германия жұмыс күшінің жетіспе-
ушілігінің орнын халықаралық миграция арқылы 
толтыруда. Көптеген дамыған елдер соғыстан кей-
інгі кезеңде қаражат тапшылығындағы елдерден 
жұмысшы күшін өздеріне тарта бастады. Германия 
билігі иммигранттарды тарту нәтижесінде олар-
ды германия экономикасының стратегиялық және 
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ағымдағы мәселелерін шешуге бағыттауға тыры-
суда. Аталған жағдайларда әңгіме халықтың ашық 
миграцияға ұшырауы жөнінде болып отыр. 

Біріншіден, бұл шет тілін меңгерген, білімді әрі 
балалы жас отбасылардың тұрғылықты жерінен қо-
ныс аударуы. 

Екіншіден, бұл Германиядағы жұмысшы 
күшінің қамтамасыз етілмеуінен келісім шарт 
арқылы жұмысқа келген мамандар. Миграцияның 
бұл формасының артықтығы, ЖІӨ-ді қалыптасты-
руға қатысқан шетелдік жұмысшылар әлеуметтік 
жәрдемақыларды ала алмайды (сондай-ақ, зейнет 
ақы). 

Үшіншіден, кәсіби-техникалық білім алатын 
жастар. Бұл тұрғыда Германия орта білімге кететін 
шығынды үнемдейді және оқытушылардың кәсі-
би-техникалық маман даярлау барысындағы жұ-
мысбастылығын қамтамасыз етеді.

Германия жұмысшы күшін жұмылдыруда, ЖІӨ-
ді жоғарылату мүмкіндігін тудыратын белсенді 
иммиграциялық саясат жүргізуде. Олар келесідей 
құралдарды қолданады: шетелдік жұмысшы күші-
не жоғары білім секілді кәсіби талап, жастық шек 
(45-ке дейін) және т. б.

Иммиграция нәтижесінен Германия жағымды 
шешімдер алуда.

Біріншіден, иммигранттар ұлтты жасартуда, 
екіншіден, мамандық ала отырып, білімге кететін 
артық шығынды үнемдемейді, үшіншіден, имми-
гранттар еңбек ұсыныстарын жоғарылатып, оның 
нарығын кеңейтуде. 

Оқытудың инновациялық әдісіне, сонымен қоса 
келесілер жатады: дәріс-презентациялары, іскерлік 
ойындар, жағдайлық тапсырмалар, шығармашылық 
тапсырмалар, ғылыми пікірсайыстар, аналитика-
лық хаттардың жазылуы, эссе, ағымдағы саясат 
бойынша БАҚ материалдарын пайдалана отырып 
дайджестер жасау (семинар сабағында) және т.б.

Олар студентті шыңдайды және кез келген 
жағдайларға бағдарлайды, туындаған мәселелерге 
талдаy жасайды, басқарушылық шешімдерге итер-
мелейді.

Даулы проблеманы талқылай отырып, сту-
денттер өздерінің дәлелді және дәйекті пікірлерін 
келтіреді. Мәселен, жыл сайын экономика фа-

культетінде семинар сабағы кезінде «Дипломмен 
ауылға», «Саясат нарықтық тауар және қызмет 
түрінде» сынды пікірсайыстар, олардың маман-
дығының қыр-сырына байланысты «Құқықтық 
мемлекет және азаматтық қоғам» тақырыбында 
«Тұтынушылық қызметті құқықтық қорғау» атты 
пікірсайыс, заң факультетінде «Саясат субъек-
тілері» тақырыбында «Тұлға саясат субъектісі 
ретінде» атты пікірсайыстар болады.

Оқытудың мұндай формасы материалды жақ-
сы меңгеріп, тиімді диалогтық үрдістің оңтайлы 
шешімін табуға көмектеседі. Мәселелерді талқы-
лау, пікір алмасу, қайнаған күрделі сұрақтарды 
талқылау лекция мен семинар сабақтарына дина-
микалылық және қанықтық береді.

Ой-талқы әдісі – шығармашылық белсенділікті 
ынталандыру мәселесін шешудегі оперативті әдіс, 
сондай-ақ қатысушыларға мүмкіндігінше көп түрлі 
шешімдер ұсынуды, соның ішінде нағыз фантасти-
калық шешім ұсынды. Одан соң жалпы сандардағы 
айтылған идеялардың практикада қолдануға бола-
тын ең тиімдісін таңдайды. Аталған әдіс «Шека-
ралық одақты қалыптастыру» тақырыбы аясында 
қолданылады [5]. 

Осылайша, қорытынды жасай келе, келесіні 
ескеру керек,  студенттерді инновациялық оқы-
ту әдісі негізінде шығармашылықты жүйелеуге 
көмектесетін, кәсіби іскерлікті түсінуге жол аша-
тын инновациялық қадам, жеке ойлауды дамыта-
тын, шешім қабылдауда оңтайлы тәсілдердің бел-
сенді әдістері жатады. 

Тәжірибеде көрсетілгендей, кәсіби білімді 
бағдарлаудағы инновациялық әдісті қолдану жоға-
ры білікті мамандарды даярлаудың кезек күттір-
мес шешімі болып табылады. Және инновациялық 
технологияларды оқу, болашақ мамандықтың ег-
жей-тегжейін қамту, саясаттанушылардың кәсі-
би сапасын қалыптастыру, студенттерді шынайы 
кәсіби шешімдер шығаруындағы өзінше полигон 
болып табылады. Белсенді оқыту барысындағы 
түрлі әдістерді қолдану студенттердің оқу-таным-
дық әрекеттерге қызығушылығын тудырып, себепті 
атмосфера қалыптастырып, шығармашылық білім 
мен бір уақытта тұтас білім, тәрбие, тапсырманы 
тарқату сынды мәселелерді шешеді.
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БЕЛОРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТЫ

Түйін. Мақалада Белорусь Республикасының білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясаты-
ның ерекшеліктері қарстырылады. Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі үрді-
стеріне талдау жасалынған. Қазақстан және Белорусь елдерінің білім және ғылым салаларындағы ын-
тымақтастығының негізгі бағыттары айқындалады. 

Резюме. В статье рассматривается особенности государственной политики в сфере образования и 
науки  Республики Белорусь. Проанализированы основные тенденции  государственной политики в сфере 
образования и науки. Определены основные направления сотрудничества Казахстана и Белорусь в сфере 
образования и науки.

Summary. The article considers peculiarities of the state policy in the sphere of education and science of the 
Republic of Belarus. Analyzed the main trends of state policy in the sphere of education and science. The main 
directions of cooperation of Kazakhstan and Belarus in the sphere of education and science.

Тәуелсіз мемлекет ретінде даму жолына түскен 
Белорусь елінде ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы 
білім беру жүйесінің жаңа нормативтік-құқықтық 
негізі қаланды. 1991 жылы Белорусь Республика-
сының білім туралы Заңы қабылданды. Осы ке-
зеңде бірқатар маңызды құжаттар қабылданды. 
Атап айтқанда: «Белоруссиядағы білім беру және 
тәрбие тұжырымдамасы», 1996 жылы қабылданған 
«Белорусь Республикасындағы жоғарғы білімді да-
мыту тұжырымдамасы», «Ұлттық мектептегі тәр-
бие тұжырымдамасы», 1999 жылы «Балалар және 
оқушы жастарды тәрбиелеу тұжырымдамасы», 
2000 жылы «Белорусь Республикасындағы педа-
гогикалық білімді дамыту тұжырымдамасы» [1, 65 
б]. 

Белорусь Республикасының білім беру салала-
рындағы мемлекеттің негізгі құжаттары төменде-
гідей түрде:

1. 2002 жылғы Белорусь Республикасының 
білім беру туралы Заңында БР ұлттық білім беру 
жүйесінің жалпы құрылымы, мемлекеттің білім 
беру саласындағы негізгі принциптері, білім беру 
саласындағы стандарттар, білім беру процесін 
ұйымдастырудағы талаптар берілген. 2002 жылы 
Белорусьияда «Білім туралы заңның» жаңа мәтіні 
енгізілді. Заңда білім беру жүйесінің негізгі мін-
деттері мен принциптері берілген. Ол бойынша 
білім беру жүйесінің міндеттері: 

1. Білім беру саласының басымдықтары.
2. Жалпы базалық білім берудің міндеттілігі.
3. Білім алудағы қол жетімділік.
4. Сабақтастық және үздіксіздік.
5. Ғылымилық және жалпы адамзаттық құн-

дылықтардың басымдығы.

6. Білім берудің ұлттық-мәдени негізі.
7. Экологиялық бағыты.
8. Демократиялық және азаматтық сипаты.
Бұл ЮНЕСКО ұсынған, білім берудің халықа-

ралық стандарттық классификациясына сай ұлт-
тық білім беру жүйесінің жаңа үлгісін жүзеге асы-
руға мүмкіндік берді. Осыған сәйкес үзіліссіздік 
жэне сабақтастық ұстанымы негізінде 4 білім 
беру дәрежесі белгіленді. Білім беру жүйесін ал-
дыңғы қатарлы әлем тәжірибесі сараптаған жүйеге 
жақындастыруға маңызды қадам жасалды.

1998 жылғы Белорусь Республикасында қа-
былданған Жоғарғы білім беруді дамыту тұжы-
рымдамасында 2005 жылға дейінгі Республиканың 
ұлттық білім беру жүйесін құруға бағытталған 
мақсаттар, міндеттері және жетілдіру жолдары 
берілген.

2000 жылы қабылданған Белорусь Республика-
сының педагогикалық білім беруді дамыту тұжы-
рымдамасында педагогикалық білім берудің ғылы-
ми-ұйымдастырушылық негіздері және дамыту 
жолдары қарастырылған. Тұжырымдамада 2010 
жылға дейінгі педагогикалық білім беру жолдары-
ның шарттары, механизмдері, болашақ даму жол-
дары берілген.[2]

Тұжырымдамада педагогикалық даму ісін 
жетілдіру бағытындағы іс-шаралар үш кезеңге 
бөліп көрстетілген:

Бірінші кезең  - бағдарламалық ұйымда-
стырушылық (2000-2002 жылдар) норма-
тивтік-құқықтық негізді құру, педагогикалық білім 
беру жүйесінде  құрылымдық өзгерістер енгізу қа-
растырылған.

Екінші кезең -  ұйымдастырушылық – ен-
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гізушілік (2003-2005  жылдар) Жоғарғы және орта 
педагогикалық білім беру жүйесіне өзгерістер ен-
гізу, бақылау жүргізу, қазіргі заман талабына сай  
білім беру технологияларын енгізу.

Үшінші кезең -  түзету аяқталушы (2006-2010 
жылдар).  Педагогикалық білім беру саласындағы 
қайта құрылымдарға бақылау жасау. Қажетті өз-
герістер мен толықтырулар енгізу. 

3. Белорусь Республикасы аймақтарында 
жоғарғы білім беруді дамыту бағдарламасы 1999 
жылы қабылданды. Бағдарламада Республикадағы 
демографиялық  жағдайға байланысты  ЖОО білім 
беру сапасын арттыру мәселелері қарастырылған. 
Аймақтарды мамандармен жабдықтау жолдары қа-
растырылған.

4. 2001 жылы қабылданған Белорусь Республи-
касындағы постдипломдық білім беруді жетілдіру 
бағдарламасында Республиканың жетекші ЖОО 
негізінде  постдипломдық білім беру жүйесін 
жетілдіруге бағытталған  ұйымдастырушылық, 
оқу-әдістемелік, қаржылық мәселелер кешені қа-
растырылған.

Белорусь Республикасындағы білім беру жүй-
есінің құрылымы төмендегідей оқу орындарының 
нысанын білдіреді:

1. Мектепке дейінгі мекемелер:
1.1 - 3 жасқа дейін ясли.
1.2 -6 жасқа дейінгі балалар бақшасы [3,15 б].
Мектепке дейінгі мекемелер: балаларды тәр-

биелеу, оқыту, дамыту және сауықтыру тұтастығы 
принциптерін ескере отырып, мектепке дейінгі 
және бастауыш білім берудің сабақтастығы мен 
үздіксіздігін қамтамасыз етеді, әр баланың тала-
бын, бейімділігін, қабілеттілігін, дарындылығын 
іске асыруға және оның даму ерекшеліктері мен 
денсаулық жағдайын ескере отырып, дара әдіс 
негізінде оны бастауыш білім берудің білім беру 
бағдарламасын меңгеруге даярлауға бағдарланады, 
мектепке дейінгі оқытудың жалпы білім беретін 
оқу бағдарламалары оқудың, жазудың, есептеудің 
және тілдік қатынас тәжірибесінің қарапайым дағ-
дыларын қалыптастырады және бастауыш білім 
беруді меңгеру үшін бірдей бастапқы жағдайларды 
жасауды көздейді.

2. Орта мектеп:
2.1 10 жасқа дейін 1-4 сыныпқа дейінгі –баста-

уыш мектеп.
2.2 16 жасқа дейінгі 5-10 сыныпқа дейін негізгі 

орта мектеп.
2.3 16-17 ге дейін 11-12 сыныпқа дейін жалпы 

орта білім.
2014 жылдың 1  қаңтарындағы мәліметтер 

бойынша  Минскіде 239 жалпы білім беретін мек-
тептер саны  берілген. Оның ішінде: 15,9 пайызы 
лицейлер, гимназиялар, колледждер және 84,1 пай-
ызы дәстүрлі орта мектептер. 

3. Бастапқы және орта кәсіптік білім беру
3.1 16-17 жас аралығындағы 11-12 сыныпқа 

дейін – лицей.
3.2 16-17 жас аралығындағы 11-12 сыныпқа 

дейін – техникум.
3.3 16-17 жас аралығындағы 11-12 сыныпқа 

дейін – КТУ
4. Жоғарғы кәсіби білім беру.
4.1 1-5 курсқа дейін білім алу – мамандар.
4.2 1-4 курсқа дейін білім алу – бакалавриат.
4.3 5-6 курсқа дейін білім алу – магистратура.
5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру – 

аспирантура және докторантура.
Жоғарғы білім беру жүйесінің нормативті және 

әдістемелік басқаруын Белорусь Республикасы-
ның білім беру министрлігі атқарады.

Қазіргі таңдағы Белорусь Республикасының 
ЖОО нысандары төрт түрге бөлінеді:

1. Классикалық түрдегі университеттер.
2. Бейіндік университет немесе академия.
3. Институттар
4. Жоғарғы колледж.
Белорусь сарапшыларының мәлметтері бойын-

ша елдің  99,8 пайызы сауатты. Білім беру жүйесі-
не елдің 98 пайызы қамтылған. Әлемдік рейтингте 
білім беру жүйесі бойынша Белорусь 55 орынды 
иемденеді [3, 16 б]. 2002 жылы Белорусь Респу-
бликасы  1997 жылғы Лиссабон хаммасының то-
лыққанды мүшелігіне өтті.

Білім беру ісін қаржыландырудың негізі қай-
нар көзі мемлекеттік бюджет болып табылады. 
Мәліметтер бойынша ТМД елдерімен салысты-
рғанда Белорусь  ІЖӨ 6 пайызын білім беру сала-
сына жұмсап келеді. 

Мәліметтер бойынша Белорусь елінде 55 ЖОО 
бар, оның ішінде 43 мемлекеттік және 12 жеке 
меншіктегі. Мемлекеттік ЖОО ішінде:28 универ-
ситеттер, 7 академия, 4 институт және 4 жоғарғы 
колледждер бар. Елдің ірі ЖОО төмендегі оқу 
орындары кіреді:  17,7 мың студенттері бар - Бело-
русь мемлекеттік университеті,  25,6 мың студент-
тері бар – Белорусь ұлттық техникалық универси-
теті, 26,0 мың студенттері бар М. Танка атындағы 
Белорусь мемлекеттік педагогикалық универси-
теті, 12,1 мың студенттері бар – Я. Купала атын-
дағы Гроднен мемлекеттік университеті [3,23 6].

Елдің халықаралық білім беру кеңістігіне ин-
теграциялану мәселесін қарастыратын болсақ, 
2002 жылы  Белорусь Президенті А.Г. Лукашен-
ко   Республиканың  Лиссабон конвенциясына қо-
сылғаны туралы № 5 Жарлыққа қол қойған. 2010 
жылы 21 шілде күні Александр Лукашенко  елдің 
Болон үрдісіне  қосылуы туралы Білім беру ми-
нистрлігінің  жоспарын мақұлдады. 2010 жылы 
30 қыркүйекте  Белорусь елінде Болон үрдісінің 
іске асырылуы бойынша ведомствааралық топ 
туралы бұйрықты шығарған. Дегенмен,  Болон 
үрдісінің жұмыс тобы 2012 жылы қаңтар айын-
дағы мәжілісінде  Белорусьияның ортақ еуропалық 
білім кеңістігіне қосылуына қолдау көрсетпеді.  Бо-
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лон үрдісінің жұмыс тобының мүшесі Якоб Фукс 
пікірінше «Қазақстан немесе Әзірбайжан елдерін-
де  Болон үрдісіне қосылу барысында біз мемле-
кет тарапынан толық қолдау таптық, ал Белорусь 
елі болса,  ондай мемлекеттік қолдау көрсетпей 
отыр. Студенттерге қатысты бұл елде репрессия-
лар қолданылады. Ал жұмыс тобының мүшелеріне 
қатысты визалық шектеулер қойылған» [4,14 б]. 
Нәтижесінде Белорусь Республикасының Болон 
үрдісіне қосылуы 2015 жылға жылжытылды. 

Белорусь елінде де  Болон үрдісіне қарсы 
шығып отырған беделді ғалымдар тобы қалыпта-
сқан. Атап айтқанда, Белорусь Республикасының 
тарих мамандығы бойынша эксперттік кеңесінің 
төрағасы, Белорусь мемлекеттік университетінің 
профессоры, тарих ғылымдарының докторы Е. 
К. Новик пікірінше: «Көптеген пікірлер бойын-
ша Болон үрдісі – бұл отарлаудың жаңа нысаны 
болып табылады, бұл арқылы Шығыс Еуропа ел-
дерін өзіне бағындыру үрдісі жолға қойылып отыр. 
Сондықтан да  баспасөз беттерінде Болон үрдіінің 
мәні, бағыты туралы көптеген мәліметтер жария-
лануы керек» [5, 94 б].

2013 жылы 3 желтоқсан күні Белорусь Ми-
нистрлер Кеңесі 2013-2015 жылдарға арналған 
«Әлемдегі Белорусьтар» атты шет елдердегі Бело-
русь халқының өкілдерімен ынтымақтастық орна-
ту туралы мемлекеттік бағдарламаны бекітті. Онда: 
Белорусь Республикасына шет елдерде тұратын 
жоғарғы кәсіпті мамандарды тарту жоспарланған.

2014 Республикалық жоғарғы мектеп институ-
тында EUROSTUDENT-NIS жобасының бастапқы 
конференциясы өтті.  Бұл жоба негізінен елдің еу-
ропалық білім кеңістігіне енуі бойынша шаралар 
кешенін қарастырады. ТМД елдерінің ішінде бұл 
жобаға біздің еліміз және Украина, Армения қаты-
суы қарастырылған [6, 23-24 б.] 

Республикадағы білім беру мәселелері ел Пре-
зиденті А.Г. Лукашенконың 2014 жылғы 22 сәуір-
дегі Жолдауында да  қарастырылды. Лукашенко 
Жолдауда:  Барлық табысты экономика адам капи-
талына қатысты. Білім беру және адамның денсау-
лығы – адам капиталының негізі болып табылады. 
Әлемнің жетекші мемлекеттерінің корпорацияла-
рының  нарықтық құны  интеллектуалдар ұжымы-
на қатысты негізделеді.  Білім беру өмір бойында 
жүзеге асырылатын үрдіс. Сондықтан да, алдыңғы 
үш жылда  білім беру бойынша өзгерістер енгізген 
жөн. [7] 

Ал, нақты Белорусь және Қазақстан елдері 
арасындағы ғылым, білім саласындағы ынты-
мақтастыққа келетін болсақ, 2009 жылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Беларусь Республи-
касының Үкіметі арасындағы Жоғары және жоға-
ры оқу орнынан кейінгі білім саласындағы ынты-
мақтастық туралы келісімге қол қойылды.

Қазақстан-Беларусь ғылыми-білім беру консор-
циумы құрылған. Қазіргі уақытта оның құрамына 

Қазақстанның 14 жоғары оқу орны мен Беларусь-
тің 19 жоғары оқу орны және ғылыми-зерттеу ин-
ституттары кіреді. 

Консорциум қызметінің негізгі бағыты – жаңа 
бірлескен ғылыми-техникалық жобаларды жүзеге 
асыру, инновацияларды ілгерілету, жаңа техноло-
гиялар, идеялар, ғылыми ақпараттармен алмасу. 
Бірқатар бағыт бойынша бірлескен жобалар жүзе-
ге асырылуда. Жалпы, 112 жоба бойынша жұмыс 
істеу көзделген.

Беларусь Республикасының Президенті Алек-
сандр Лукашенконың Астана қаласына ресми са-
пары аясында 2013 жылы 4 қазанда Ақордада Қа-
зақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясы мен Беларусь 
Республикасы Президентінің жанындағы Басқару 
академиясы арасындағы ынтымақтастық туралы 
Келісімге қол қойылды.

1999 жылы Беларусь және Қазақстан елдері 
арасында ғылыми – техникалық ынтымақтастық 
туралы келісім жасалды.  Келісімнің 1 бабына 
сәйкес, тараптар тең құқықтық және өзара тиiмдi 
принциптер негiзiнде  ғылыми-техникалық ынты-
мақтастыққа жәрдемдеседi, оған тиiстi ұйымдық,  
құқықтық және қаржы-экономикалық жағдайлар 
жасайды [8]. 

Осы қадамның нәтижесі ретінде, Беларусь Ұлт-
тық техникалық университетінде Абай атындағы 
қазақтың тілі, тарихы мен мәдениетінің орталығы 
жұмыс жасайды. Дәл сондай Беларусь орталығы 
Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразия Ұлт-
тық университетінде бар. Оқу орынның ғалымда-
ры Беларусь әріптестерімен тығыз қарым-қатынас 
түзіп үлгерген. Ақпараттық және нанотехнология-
лар саласында бірлескен 4 жоба жүзеге асырылып 
жатыр [8].

2009 жылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен Беларусь Республикасының Үкіметі 
арасындағы Өндірістік және ғылыми-техникалық 
кооперация туралы келісімге қол қойылды.

Жалпы, посткеңестік кеңістіктегі мемлекет-
термен жасалатын ресми халықаралық қарым-қа-
тынастармен қатар елдерді жақындастыратын мә-
дени байланыстардың да маңызы зор. Осы орайда 
Қазақстан мен Белорусь арасындағы мәдени және 
рухани байланыстардың кеңінен дамуы кездейсоқ 
құбылыс емес.

Мәдени-гуманитарлық және білім –ғылым са-
ласындағы әріптестікті кеңінен дамытуға деген 
ұмтылыс КСРО құрамынан бөлініп шыққан тәуел-
сіз жас мемлекеттердің әлемдік қауымдастықта өз 
орнын дәйектеуге септігін тигізуде. 

Бүгінде Қазақстан мен Белорусь арасындағы 
байланыстардын қатарында жалпы мәдениет пен 
өнер, білім мен ғылым, ақпарат құралдары мен 
баспасөз, рухани байланыстардың өкшелеп, жал-
пы екі ел арасындағы ресми мемлекетаралық қа-
тынастардың құрамдас бөлігі ретінде әрқайсысы 
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өз саласында жеке бір ағымды құрайтынын айту қажет. Жалпы мәдени байланыстар көлемінде орнатылған 
осы қатынастар бүгінгі ғылыми-техникалық мүмкіндіктер, нарықтық катынастар ықпалымен әр салада 
нақты нәтижелерімен толыға түсуде. 
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ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Түйін. Мақалада шағын кәсіпкерлікті дамытудың тәжірибелік негіздері зерттелінген. Қазіргі дағдарыс уақы-
тында еліміздің кәсіпкерлікті қолдау барысындағы факторлар қарастырылып, олардың даму бағыттары айқын-
далған. Бүгіндегі кәсіпкерлікке экономикалық талдау жасалып, жаңа бағыттағы көзқарастар көрсетілген. Зерттеу 
жұмысы ғалымдар еңбектері мен статистикалық мәліметтерге негізделген. 

Резюме. В статье исследованы практические основы развития малого предпринимательства. Исследованы фак-
торы поддержки предпринимательства в кризисное время, определены направления их развития. Сделан экономиче-
ский анализ современного предпринимательства, показаны новые взгляды на них. Работа основана на трудах ученых 
и статистических данных.

Summary. In this report researched practical principles of developing small business undertaking. Analysed facts of 
supporting business in crisis time,defined ways of developing.And made economical analysis of modern business and have 
shown new views of them. This work basis on works  of scientists and statistical  facts.

Экономикалық өсуді жетілдіру – мемлекеттің 
негізгі саясатының аса маңызды құрлымдарының 
негізгі бөлігі болып қарастырылады, себебі эко-
номикалық өсу – мемлекеттің әл-ауқатының да-
муына қолдау білдіре алады. Шағын кәсіпкерлік 
экономикалық дамудың негізгі бағыттары болып 
табылмақ. Осы тұрғыда осы маңызды мәселелерді 
экономикалық және әлеуметтік міндеттерді шешу 
барысында шағын кәсіпкерліктің маңыздылығы 
айрықша екені белгілі. Мемлекет тарапынан айтар-
лықтай шығындарды талап етпестен, шағын кәсіп-
керлікті  экономикалық  бәсекелістікті қалыпта-
стыруда, нарықтық экономикадағы тепе-теңдіктің 
орнауына және қоғам дамуындағы  жаңа жұмыс 
орындарының пайда болуы,  әлеуметтік төмен топ-
тардың жағдайы жоғарлауына, халықтың өз қажет-
тіліктерін қанағаттандыруға жағдай жасайды және 
мемлекеттің экономикалық өсуіне қамтамасыз 
етеді.

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытпай, на-
рықтық экономиканы қалыптастыру мүмкін емес. 
Өйткені, бұл – нарықтық қатынастарды алға же-
телеуші буын. Нарықтық экономика элементтерін 
енгізудің әрекеттері монополияландырылған ор-
таның қарсылығына тап болуда.Ал монополизмге 
қарсы күресудің тиімді жолдардың бірі – шағын 
және орта бизнесті дамыту.

Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамы-
туға байланысты шаралар Елбасы Н.Назарбаевтың 
1997 жылы 6-наурызда қабылдаған «Шағын және 
орта кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетуді жеделдету шаралары» деген қаулысынан 
басталды. Одан кейін «Шағын кәсіпкерлікті мемле-
кеттік қолдау туралы», «Жеке кәіпкерлік туралы» 
Заңдар қабылданды. Шағын және орта кәсіпкерлік-
ке қолайлы жағдайлар жасау үшін, қаржылай және 
ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру мақсатын-
да Елбасы «Қазақстан Республикасында шағын 
кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың басымдықта-
ры мен аймақтық бағдарламалары туралы» жарлық 
шығарды.

Елбасы ұстанып отырған стратегияық бағыт-

та қоғамды жаңартуға қабілетті, экономиканың 
жағдайын ойлайтын кәсіпкерлерге ерекше көңіл 
бөлінеді. Шағын жәе орта кәсіпорындардың 
тиімділігі және артықшылығы – олар аса үлкен 
қаржыны керек етпейді. Шағын және орта бизнес 
халықтың әл-ауқатын арттырып, қосымша жұмыс 
орындарының ашылуына, жалақының уақытында 
төленіп отыруына себін тигізетіні сөзсіз. Бүгінгі 
Қазақстан жағдайында кәсіпкерліктің осы түрін 
дамытуға кеңінен жол ашылды.

Елбасымыз  өзінің Қазақстан халқына арнаған 
«Қазақстандық жол – 2050: Бір мақсат, бір мүд-
де, бір болашақ» атты жолдауында шағын және 
орта бизнестің дамуын – еліміздің экономикалық 
саясатының басымдықты бағыттарының біріне 
жатқызған. Шағын және орта бизнесті дамыту 
– Қазақстанның ХХI ғасырдағы индустриалдық 
және әлеуметтік жаңаруының басты құралы болып 
табылады. Біздің экономикамыздағы шағын және 
орта бизнестіңүлесі қаншалықты көп болса – Қа-
зақстанның дамуы да соншалықты тұрақты бола-
ды. [1]

Осыған орай Қазақстан Республикасының  
қазіргі уақыттағы басты міндеттерінің бірі- шағын 
кәсіпкерлікті дамыту. Шағын кәсіпкерлікті дамы-
ту экономикалық өсудің және әлеуметтік-саяси 
жаңғыртудың басты құралы. Соның негізінде  Қа-
зақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назар-
баев «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
атап өткендей [1], бізде шағын және орта бизнестің 
800 мыңнан астам субъектісі бар, онда 2,4 мил-
лионнан астам қазақстандық еңбек етеді деп атап 
көрсеткен болатын. [1]  

Алайда  Президенттің алға қойған мақсаттар 
туралы айтатын болсақ,  2050 жылға қарай 50%-ға 
жетуіміз керек, ал 20 жылға қарай орта және шағын 
бизнестің қатысуын, шағын бизнестің үлесін 40%-
ға дейін жеткізуіміз қажет деп атап өткен болатын. 

Мысалы ретінде көптеген мемлекеттерде, Қы-
тайда, Құрама штаттарында мұны қалай істейді. 
Құрама штаттар шағын кәсіпкерлікті дамыту неме-
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се бизнесті дамытуға жағдай жасау жағынан doing 
business индексі бойынша  4 орында тұр, ал Англия 
– 10 орында. Біз 50 орындамыз, бұл 183 мемлекет-
тің ішінде. Бір жағынан біз айтатындай бұл жақ-
сы көрсеткіш. Бірақ егер біз шын мәнінде шағын 
кәсіпкерлікті дамытуда жеткілікті көлемде қаржы 
бөле алмасақ, онда шағын кәсіпкерліктің дамуы 
үшін тиісті жағдайды жасауымыз керек.

Шын мәнінде, шағын және орта кәсіпкерлік – ел 
экономикасының ұтқыр әрі нәтижелі секторының 
бірі. Ішкі жалпы өнімнің елеулі бөлігін өндіру со-
лардың үлесінде. Бұл жағдай тек дамыған елдерге 
ғана қатысты емес, өтпелі экономикасы бар елдер-
ге де қатысты. Бірнеше жыл бұрын президентіміз 
Н.Назарбаев: «Жапония, Германия, Бельгия, Ита-
лия сияқты елдерде шағын және орта бизнес олар-
дың барлық кәсіпорындары санының 90%-дан 
астамын құрайды, көптеген дамыған елдерде олар 
жалпы ішкі өнімнің 50%-дан астамын береді. Сон-
дықтан да біздің шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамытудың түбірінен жаңа идеологиясын түзуіміз 
қажет. Бұл кәсіпкерлік ортаның бастамашылығын 
іске асыру үшін қолайлы жағдай туғызуымыз ке-
рек» – деген болатын. Көріп отырғанымыздай, бү-
гінде президентіміз шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамытуға жағдай туғызу үшін Еуразиялық эконо-
микалық одақ жобасын жүзеге асыруда. Сонымен 

қатар, ДСҰ-ға кірудің алғышарттары да түзіліп 
қойылған. Алдағы уақытта еліміздің экономикасы 
дәл осы шағын және орта кәсіпкерлік арқылы ас-
панға шарықтайды.

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды 
одан әрі ынталандыру үшін мемлекетіміз алдағы 
уақытта да көптеген жобалар мен бағдарлама-
ларды жүзеге асырмақшы. Жоспарланған түрде, 
шағын және орта кәсіпкерліктің ІЖӨ құрылымын-
дағы үлесінің айтарлықтай артуына қол жеткізіп, 
сол арқылы мемлекеттің экономикалық және сая-
си тұрақтылығының берік іргетасы – орта тапты 
нығайту қажеттілігі күн санап артуда және бұл 
жолда президентіміз көптеген мәселелерді шешу-
де. Жалпы, алдағы уақытта Еуразиялық интегра-
цияда, сонымен қатар ДСҰ-да Қазақстан шағын 
және орта бизнес арқылы бәсекеге төтеп беріп, ел 
экономикасын шарықтата алуы тиіс. 

Әйтсе де, Қазақстандағы шағын және орта биз-
нес едәуір қиындықтарды кезіктіруде және оларды 
жеңіп шығу үшін жүйелі жұмыс атқару қажет, ал 
бұл – ең алдымен, заңнаманы әрі қарай жетілдіру, 
қаржылай қолдау көрсету, аймақтық даму бағдар-
ламаларының тиімділігін арттыру, әкімшілік ке-
дергілерді жою және жемқорлықты жеңіп шығу, 
инновациялық әлеуетті арттыру, сондай-ақ, кәсіп-
керлік білімді дамыту жөніндегі жұмыстар.

Дүниежүзілік Банктің DoingBusiness рейтингісіндегі Қазақстанның жағдайы [2]
1 сурет–2008-2014 жылдардағы ҚР рейтингісінің салыстырмалы көрсеткіштері.

Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының 
заманауи шарттары – нарықтық ортада жұмыс 
істеуге барынша дайын болуы тиіс кәсіпкерлердің 
контингентін жаңарту қажеттілігін анықтайды. 
Отандық экономиканың қажеттіліктерін қамтама-
сыз ету үшін, шағын және орта кәсіпкерлік сек-
торы үшін мамандарды ұдайы даярлауды жүзеге 
асырып отыру қажет, ал бұл – тұрақты оқыту-са-
бағаттық құрылымдар жүйесін құруды тұспалдай-
ды. Оқыту-сабағаттық орталықтардың жұмысы 
– шағын және орта кәсіпкерлікке арналған білікті 
кадрларды даярлауға жағдай жасайтын дәстүрлі 

және арнайы оқыту әдістемесін қамтитын, кадр-
ларды даярлау және қайта даярлау үдерісін ерекше 
ұйымдастыруға негізделуі тиіс.

Қазіргі уақытта Қазақстанның білім беру жүй-
есі – әрбір аймақтың экономикалық даму специ-
фикасының ескерілуімен бизнесті ұйымдастыру 
саласында жоғары білікті кадрларды әзірлеу үл-
гісін іздеуде.Бұл – кәсіпкерлік пен шағын биз-
неске бағдарлана отырып оқытушыларды даяр-
лауға; үздік отандық және шетелдік тәжірибені 
Қазақстан аймағына трансферт жасауға; қашықтан 
бизнес-білім беруді дамытуға; оқыту орталықта-
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ры мен сабағаттық орталықтардың тармақталған 
желісін қалыптастыруға қатысты.Кәсіпкерлікті 
дамыту агенті ретіндегі білім беру жүйесінің ар-
тықшылығы – тұрғындарға кәсіпкерлік білім беру 
міндеттерін шешудің синергиялық көбейткіш 
қабілетінде болып отыр:қысқа мерзімнің ішінде 
кәсіпкерлікке қатысты бірнеше жүздеген педагог-
тарды даярлаудың өзі жеткілікті, және олар жыл 
сайын мыңдаған шәкірттердіңбойындағы кәсіп-
керлік мәдениетін жыл сайын екі еселеп отырады. 
Бірақ педагогтар мен шәкірттер тек теория жүзінде 
ғана емес, сонымен қатар тәжірибе жүзінде – «жат-
тығушылық» ұжымдық кәсіпкерлік қызметпен ай-
налысқаны маңызды. Мектеп, кәсіптік училище, 
колледж және жоғары оқу орны шәкірттер үшін 
бизнес-инкубатор, технопарк болуы тиіс, кәсіпкер-
лік білім беруге арналған қолдағы өндірістік және 
оқу аумақтарын барынша тиімді пайдалануы тиіс.

Шағын және орта бизнестің дамуындағы 
жетістік көп жағдайларда мемлекет құратын шарт-
тармен анықталады. Қазақстан тәуелсіздігінің 

екі жиырма бес жылдығы ішінде тартымды биз-
нес-климетты құру жолында маңызды қадамдар 
жасалды, және халықаралық деңгейдегі бағалау 
мен шағын және орта бизнес секторының едәуір 
өсуі – осының куәсі болып табылады. Шағын және 
орта бизнес секторы экономиканың нақты «қозға-
ушы күшіне» айналуы үшін, мемлекет бірінші ке-
зекте оның қатысушыларының қалауын ескеретін 
кешенді қолдауды әрі қарай жалғастыруы тиіс.

Жалпы шағын кәсіпкерлікті мемлекет тара-
пынан қолдау үшін осы бағытта жүргізілуге тиіс: 

1) жаңадан құрылған кәсіпорындар мен фирма-
лардың құрылу және қызмет атқару үдерісіне ар-
найы білім беру; 

2) Жаңа кәсіпкерлік іс әрекетпен айналыса-
тын ұйымдарға жеткішілкті мөлшерде қаржылық 
көмек көрсету

3) Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында салық салу 
аясында белгілі бір жеңілдіктер беру; 

4)  Қаржылық көмек ретінде кәсіпкерлік 
құрылымдарға техналогиялық көмек көрсету.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Түйін. Осы мақалада  Қазақстан Республикасында электрондық коммерцияның және оның ерекшеліктері деген  
ұғымдар анық  қараластырылып  отыр. Негізгі ойы ,мақсаты заманға лайық бүкіләлемдік нарық және  электрондық  
бизнес  сегменттерінің дамуына    зер салынды. Осы шолуда  сандық көрсеткіштерге, негізгі қаржы институттар-
дың және оның жүйелері, электрондық сауда, негізгі факторлар – Қазақстан Республикасында  саланың  дамуына 
әсер етеді.

Резюме. В данной статье рассматривается понятие электронной коммерции и ее особенности развития в Ре-
спублике Казахстан. Уделено внимание современным тенденциям рынка, а так же основным сегментам развития 
электронного бизнеса. Представлен обзор по количественным показателям, основным финансовым институтам и 
системам, связанным с электронной коммерцией, выделены основные факторы, влияющие на ее развитие в Республи-
ке Казахстан и мнение автора на этой ситуации.

Summary. The study examines the review of the concept of electronic commerce, and features of development of e-commerce 
in the republic of Kazakhstan. Current trends of the market and main segments of development of electronic business. The review 
on the quantitative indices, the main financial institutions and systems connected with electronic commerce. Also allocated the 
major factors, influencing on e-commerce development in the Republic of Kazakhstan and author's opinion about that.

В современном мире рыночные отношения уже 
давно перешли в онлайн-режим ведения бизнеса. 
Неминуемый процесс переноса различной пред-
принимательской деятельности в интернет вы-
нуждает участников этого процесса непрерывно 
развивать и совершенствовать ее инновационную 
составляющую что бы соответствовать тенденци-
ям современного рынка. Электронная коммерция 
выступает в данной ситуации во многих ролях – в 
первую очередь осуществляет виртуальные потоки 
денежной массы, организует переводы, возмож-
ность использования платежных карт и т.д. Вы-
шеперечисленные операции относятся в большей 
степени к банковской деятельности, в то время как 
сейчас электронная коммерция имеет большое ко-
личество определений. Для подтверждения можно 
взять следующие определения, используемые в 
различных источниках: «Электронная коммерция- 
это любая форма бизнес-процесса, в котором вза-
имодействие между субъектами происходит элек-
тронным образом.»[1] и «Электронная коммерция 
- любые формы бизнес-деятельности, использую-
щие возможности информационных сетей, - мар-
кетинг, продажи товаров, аренда приложений, пре-
доставление услуг, информации и т.д. Здесь также 
необходимо выделить Интернет-коммерцию, как 
часть коммерции электронной, её особенность со-
стоит в том, что все транзакции осуществляются 
посредством сети Интернет.[2] Из данных опре-
делений можно сделать вывод, что развитие ин-
формационных технологий и многообразие сфер 
применения определили разнообразие функцио-
нальных возможностей систем и продуктов элек-
тронной коммерции в современном мире.

Годовой оборот рынка электронной коммерции 
в 2012 году в Казахстане составил 300 млн. дол-

ларов. Уже в 2015 году эта цифра увеличилась бо-
лее чем в два раза и составила 700 миллионов, что 
является достаточно высоким показателем роста.  
Поднимая вопрос структуры платежных систем в 
Казахстане можно отметить, что банковские карты 
на сегодняшний день представлены шестью  ос-
новными компаниями. Лидерство по проведению 
платежей в республике занимает Казкоммертцбанк 
с системой e-pay, которая интегрирована в большее 
количество сервисов.  Ресурсы данной платежной 
системы занимают около 65-70% всего рынка, до-
статочно высокий показатель. Второе место зани-
мает компания Processing.kz, с которой на данный 
момент работает 4 финансовых института - Народ-
ный Банк, Нурбанк, АТФ Банк и Сбербанк. Их доля 
на рынке насчитывает - 29-34%. Оставшийся объем 
транзакций – не более  2 % - приходится на дочер-
ний процессинг Альфа Банка. Если же касаться во-
проса онлайн платежей, то сегодня данной услугой 
пользуются около 35% пользователей. И примерно 
такое же количество казахстанцев используют ус-
лугу пополнения баланса через терминалы. В этом 
сегменте рынка определить лидеров можно одно-
значно - это компании «Qiwi» и «Касса 24» – 13 и 
10 тысяч терминалов, соответственно. Именно они 
предлагают большое количество услуг, включая 
интернет-магазины, электронные деньги. Таким 
образом, можно сделать вывод, что это растущий 
сектор электронной коммерции. [3]

Но, в электронной коммерции можно выделить 
еще один основной сегмент, развивающийся на 
данный момент достаточно активно - интернет-ма-
газины. В Казахстане работают более тысячи вир-
туальных торговых площадок, из них две трети ис-
пользуют электронные платежные системы. В 2014 
году казахстанцы в интернет-магазинах потратили 
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около $2 млрд., используя карты оплаты коммер-
ческих банков. По словам представителя компании 
Visa Андрея Щербины, эта цифра могла быть го-
раздо большей, при условии лояльного отношения 
банков к платежным операциям своих клиентов  
в интернете.  Вот  что сказал эксперт в интервью 
интернет-изданию e-event.kz,  в ходе конференции 
«Торговая миссия в Казахстане», в начале года в 
Алматы. [3]

В Казахстане рынок электронных денег разви-
вается -  на текущий момент на рынке функцио-
нирует восемь отечественных систем электронных 
денег, их эмитентами выступают шесть банков 
второго уровня. В ближайшее время планирует-
ся запуск еще двух систем. Оценивая итоги 2014 
года - с использованием электронных денег было 
совершено 8,7 млн транзакций на сумму 21,5 млрд 
тенге. Данный инструмент должен служить для 
развития банковских и финансовых услуг для на-
селения», — отмечает Руслан Мусаев - директор 
Департамента развития и управления платежны-
ми системами Национального Банка РК. Но надо 
так же иметь в ввиду, что несмотря на достаточное 
развитие рынка платежных карт и других способов 
осуществления платежей, отмечается ряд барьеров 
и проблемных вопросов в развитии рынка рознич-
ных платежей. Наличный оборот до сих домини-
рует на рынке. Если сравнивать степень внедрения 
систем безналичных платежей, то она все еще ко-
нечно мала, по сравнению с развитыми странами. 
Помимо этого, нужно учитывать, что большая 
часть операций — это просто получение наличных 
денег в сети банкоматов — более 70% приходится 
именно на эту операцию. Отмечается так же низ-
кий уровень взаимодействия между банками. Пре-
доставляемые банками услуги в розничной сфере 
часто строго ограничиваются системой этого бан-
ка. И именно отсутствие подобной межбанковской 
интеграции приводит к медленному развитию пла-

тежного рынка. [4]
Одним из этапов развития электронной ком-

мерции в Казахстане можно отметить создание ор-
ганизаций, к примеру Казахстанской ассоциации 
ИТ-компаний, Ассоциация казахстанского инетр-
нет-бизнеса, HalykBank, Казконтент, Processing.
kz, ассоциации Казахстанского интернет-бизнеса и 
мобильной коммерции (АКИБ) и т.д.

По материалам пятой профессиональной ин-
тернет-конференция iPROF 2015 Константин 
Горожанкин, президент Ассоциации Казахстан-
ского интернет-бизнеса и мобильной коммерции 
(АКИБ), представил некоторые факты по текуще-
му состоянию рынка электронной коммерции в 
Казахстане. По материалам его выступления весь 
оборот рынка e-commerce в республике составляет 
800 млн долларов, а основными городами, где по-
являются e-commerce проекты, являются Алматы, 
Караганда и Астана. На топ-50 интернет-магази-
нов приходится 440 млн долларов. За 2014 год рост 
рынка составил 70% в тенге и 43% в долларах. В 
сравнении с прошлыми годами, казахстанцы ста-
ли однозначно чаще совершать покупки в отече-
ственных интернет-магазинах. Если в 2012 году в 
Казахстане оставалось лишь 10% от всех карточ-
ных оплат казахстанцев в интернет-магазинах, то в 
2014 эта цифра составила уже 35%.

Имеются в отечественном интернете и отрас-
ли-лидеры. Одной из них, с оборотом в 120 млн 
долларов, стал сегмент продажи авиа- и жд-биле-
тов. Самым крупным игроком здесь по-прежнему 
остается AirAstana (71%). На втором месте КТЖ с 
долей в 13%, на третьем — Aviata (6%), на четвер-
том — Chocotravel (4%). [5] [6]

Однако по результатам данных processing.kz 
можно сделать вывод, что даже при оформлении 
заказа через интернет, казахстанцы предпочитают 
наличные расчеты электронным проплатам. 

Рис. 1 Формы расчетов в интернет-торговли в Казахстане в 2013 г. [6]



231

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

Помимо этого, можно выделить определенные 
факторы, объективно влияющие на развитие элек-
тронной коммерции в Казахстане.

Предприниматели с течением времени все 
больше отходят от представления, что информа-
ционные технологии должны первыми попадать 
под сокращение бюджета и с их помощью можно 
наоборот сокращать издержки и развивать бизнес. 
Это можно отнести к экономическому фактору, ко-
торый влияет на развитие электронной коммерции 
в Казахстане. Из факторов, оказывающих негатив-
ное влияние, либо тормозящих развитие можно в 
первую очередь выделить правовой. В Казахста-
не и по сей день нет закона об условиях ведения 
и четкого регулировании сделок по электронной 
коммерции, а число международных договоров и 
конвенций, связанных с объектом исследования 
не так много. Помимо этого отсутствуют условия, 
способствующие развитию интернет-торговли, 
как, к примеру, снижение отдельных налоговых 
позиций для предпринимателей, что достаточно 
распространено на западе. Так же к факторам мож-
но отнести социальный - существующее и по сей 
день недоверие к проведению электронных денеж-
ных интернет-транзакций и технический - среднее 
покрытие как технологиями, так и сетью интернет 
по республике и наличие части населения, кото-

рая помимо этого не имеет возможности освоения 
работы с компьютером и подобными системами. 
Серьезные разработки все-таки еще не доступны 
для предприятий малого бизнеса, а на рынке пре-
доставления систем электронных проплат присут-
ствует монополия.

В качестве заключения можно сказать, что Ка-
захстан является страной, объективно имеющей 
достаточные перспективы в плане развития элек-
тронной коммерции и ее технологий, таких как 
осуществление дистанционной торговли, перево-
дов и т.д. и на данный момент рынок электронной 
коммерции в Казахстане переживает стратегиче-
ский момент развития. Момент, когда компании 
и предприниматели, особенно в условиях необхо-
димости развиваться во время кризиса начинают 
понимать все плюсы использования информаци-
онных технологий в своем бизнесе. И если список 
сайтов и интернет - магазинов с каждым днем неу-
клонно растет и наблюдается ожесточенная борьба 
в данной нише, то продукты электронной коммер-
ции, созданные под конкретную модель бизнеса и 
бизнес – процессы выводит сам бизнес на новый 
уровень, делая сервис не только оптимизационным 
инструментом на предприятии, позволяющим эко-
номить, но и его сильным конкурентным преиму-
ществом.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

Түйін. Бұл мақала мекеме қызметінің тиімділігін жоғартуға арналган әрекеттер инструменті – бизнес-процес-
стердің реинжинирингіне арналған. Мақалада реинжинирингтің негізгі сипаттамасы және оны қолдану жолында 
шығатын проблемалар мен рисктер қаралған. Қазақстандағы бірінші практикалық мысалы – «Самұрық-Қазына» 
Ұлттық Әл-Ауқат Қоры» Акционерлік қоғамының трансформация бағдарламасы сарапатталған. Сонымен бірге 
компанияның   тіршілік кезеңінде қолданылатын бизнес-процесстер реинжинирингының  теоретикалық негіздемесы 
көрсетілген.

Резюме. Данная статья посвящена реинжинирингу бизнес-процессов как одну из инструментов повышения эф-
фективности деятельности организации. Рассмотрены основные характеристики реинжиниринга, а также риски 
и проблемы на пути его реализации. Проанализирована Программа трансформации АО «Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Қазына» - первого практического примера осуществления реинжиниринга в Казахстане. Также 
выделено теоретическое обоснование использования реинжиниринга бизнес-процессов в разрезе жизненного цикла 
компании.

Summary. This article deals with reengineering of business processes as an instrument of the company’s efficiency 
enhancement. The author considers main features of the reengineering and risks and problems of its realization. Analyze of the 
Transformation program of Joint Stock Company Sovereign Wealth Fund «Samruk-Kazyna» is provided as the first example 
of reengineering implantation in Kazakhstan. Theoretical justification for using of reengineering of business processes is 
presented in the context of the company’s life cycle.

Появление в конце 80-х годов концепции ре-
волюционного преобразования организационной 
деятельности предприятия, получившей в эко-
номической литературе название реинжиниринг 
бизнес-процессов, стало ответной реакцией на 
изменения внешней среды. Внедрение и развитие 
информационных технологий послужили основ-
ной причиной данных изменений.

Вследствие усиления конкуренции и увеличе-
ния требований потребителей появилась потреб-
ность в реинжиниринге – методе приобретения 
конкурентных преимуществ в результате скачко-
образного роста эффективности компании.

Впервые данную концепцию представили 
Майкл Хаммер и Джеймс Чампи в работе «Реин-
жиниринг корпорации: манифест революции в 
бизнесе». В научной литературе имеется большое 
количество определений реинжиниринга, зачастую 
не в полной мере выражающих его суть. В свою 
очередь Хаммер и Чампи представили следующее 
определение: «Реинжиниринг – это принципиаль-
ное переосмысление и радикальная перестройка 
бизнес-процессов для достижения кардинальных 
улучшений критических современных показателей 
эффективности: стоимости, качества, сервиса и 
оперативности». [1, 27]

Отличительной чертой реинжиниринга явля-
ется полная реструктуризация бизнес-процессов, 
тем самым подразумевая отказ от традиционных 
методов управления компанией, что фактически 
означает ведение бизнеса с нуля, но в другой пло-
скости организационной модели. Оптимальная 

функциональная организация процессов, высокие 
потенциальные прибыли, ориентация на потре-
бителя, эффективное использование трудовых и 
материальных ресурсов – все это малая часть пре-
имуществ данной концепции. Реинжиниринг по-
лучил широкое распространение среди американ-
ских корпораций, тем не менее, далеко не каждый 
эксперимент давал ожидаемый результат. В виду 
больших возможностей пропорционально возрас-
тают и риски, как правило, в 80 % случаев пред-
приятия терпели неудачу. [2, 3]

Ориентированный на революционную резуль-
тативность реинжиниринг изначально несет в себе 
высокую степень опасности, исходя из основных 
характеристик данного явления. С точки зрения 
риска реинжиниринг «подобен игре в шахматы, а 
не игре в рулетку», то есть участники реинжини-
ринга в меру своих знаний и умений могут влиять 
на результат. 

Рассматривая концепцию реинжиниринга биз-
нес-процесса, необходимо принимать во внимание 
не только многообещающие результаты, но и со-
пряженные с ними риски. Несмотря на то, что на 
сегодняшний день не существует общепринятой 
классификации рисков, характерных для реинжи-
ниринга, имеется совокупность опасностей, на ко-
торые необходимо обратить особое внимание.

Можно выделить две большие категории. В 
первую входят риски, характерные для большин-
ства проектов такие, как финансовые и временные. 
Они характеризуются высокой потребностью в ин-
вестициях в течение краткосрочного периода. Вто-
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рая категория носит операционный характер, свя-
занная с человеческими ресурсами: риски уровня 
высшего руководства и риски, связанные с моти-
вационной составляющей сотрудников компании.

Реинжиниринг бизнес-процессов, несмотря на 
свои достижения, подвергся всесторонней крити-
ке к концу 90-х годов с силу участившихся неу-
дач компаний в период его внедрения. Некоторые 
специалисты считают, что на этом и закончился 
период расцвета реинжиниринга.

Однако Хаммер и Чампи в обновленном изда-
нии своего бестселлера, обозначают актуальность 
реинжиниринга в XXI веке. Хотя ему больше не 
уделяется такое значительное внимание, компании 
по-прежнему применяют его для преобразования 
основных элементов цепочки создания ценности. 
Выполнение заказов, производство, закупки и сер-
вис изменились до неузнаваемости всего лишь за 
несколько последних лет. К примеру, реинжини-
ринг породил такое явление, как назначение одно-
го человека для выполнения всех шагов по обра-
ботке запроса клиента. [1, 10]

В настоящее время многие международные 
компании применяют реинжиниринг в той или 
иной форме. Имеется достаточное количество ин-
формации по внедрению реинжиниринга, однако 
до настоящего момента это не относилось к отече-
ственным компаниям. 

В октябре 2014 года Акционерное общество 
«Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Қазына» объявило о проведении Программы 
трансформации, которая в свою очередь включает 
в себя реинжиниринг бизнес-процессов.

В своем Послании «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состояв-
шегося государства» Глава государства поставил 
перед страной задачу войти к 2050 году в число 30 
самых развитых государств мира. Для достижения 
поставленной цели в качестве одной из первоо-
чередных задач необходимо увеличение объема 
инвестиций в экономику и повышение производи-
тельности труда. [3]

В этой связи АО «Самрук-Қазына», являясь 
«локомотивом» национальной экономики, разра-
ботал Программу масштабных преобразований 
своей деятельности и деятельности контролируе-
мых портфельных компаний. [4] Сама модель раз-
работана на основе лучшей мировой практики для 
аналогичных холдингов и суверенных фондов, при 
участии консультантов из Deloitte, BCG, McKinsey.

Программа трансформации предполагает ре-
ализацию трех основных целей - увеличение сто-
имости существующих активов, оптимизацию 
портфеля и совершенствование корпоративного 
управления.

В свою очередь председатель Правления АО 
«Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев отметил, что 
реализация данной программы к 2017 году сокра-

тит операционные расходы на 20%, а  к 2020 году 
принесет национальной экономике дополнитель-
ные 11 млрд. долларов. [5]

6 октября 2014 года прошел Форум с участи-
ем Президента Республики Казахстан Нурсулта-
на Назарбаева, на котором обсуждались вопросы, 
связанные с запуском Программы трансформации. 
Среди участников были и иностранные специа-
листы. Нуриэль Рубини, профессор экономики 
Нью-Йоркского университета, отметил потенциал 
данной программы и спрогнозировал скорый уход 
Казахстана от сырьевой направленности в тече-
ние 20-30 лет. А Доминик Бартон, управляющий 
директор McKinsey & Company, отметил то, что в 
Казахстане, равно как и в странах СНГ, подобные 
сложные преобразования еще ни разу не проводи-
лись. Однако заверил, что при разработке програм-
мы были учтены опыт реализации по всему миру. 
[6]

Многие отечественные эксперты высказались 
по этому поводу. Председатель правления BRB 
Invest LLP Галим Хусаинов высоко оценил содер-
жательность программы трансформации. В свою 
очередь отметив, что основная задача реинжи-
ниринга - это повышение эффективности работы 
бизнес-процесса, включающая в себя точность 
бюджета, эффективность закупа, эффективность 
логистики и скорость и точность учета. Однако са-
мое важное, чтобы все разработанные теоретиче-
ские аспекты нашли свое применение на практике. 
[7]

Трансформация холдинга была запущена не-
посредственно в самом Фонде и в трех пилотных 
компаниях «КазМунайГаз», «Қазақстан темір 
жолы», «Казпочта». Тем самым крупные дочерние 
предприятия так же задействованы в общую систе-
му реализации программы. [8] В первую очередь 
была пересмотрена организационная структура и 
кадровая политика.

Программа, проводимая АО «Самрук-Қазына», 
является примером антикризисной политики. Учи-
тывая нестабильную ситуацию в мире, реализация 
трансформации фонда является своевременной ме-
рой пресечения возможных последствий затянув-
шегося кризиса.

Основной целью антикризисного управления 
является обеспечение стабильного положения ком-
пании при любых политических, социальных и 
экономических изменениях в стране. [9] То есть, 
политика антикризисного управления решают мно-
гоплановые задачи и способствуют эффективному 
уклонению от возможных негативных последствий 
динамично развивающейся экономической среды.

В виду своей специфики реинжиниринг, как и 
трансформация, актуален в применении в опреде-
ленные жизненные циклы компании. Краснослав 
Чупров в статье «Развитие концепции реинжини-
ринга» представляет необходимым применение 
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этого инструмента в тех случаях, когда необходимо 
провести качественные изменения организации ра-
дикальным способом и с резким скачкообразным 
переходом в новое состояние, отсутствовавшее до 
данного момента развития. [10]

Реинжиниринг необходим в случаях потреб-
ности очень существенных улучшений. Владимир 
Баринов в статье «Реинжиниринг: сущность и ме-
тодология», акцентируя внимание на циклическое 
развитие предприятий, выделяет три типа пред-
приятий, для которых реинжиниринг необходим и 
целесообразен. [11] В первую очередь это подхо-
дит для тех компаний, которые переживают глубо-
кий кризис. Фактически, таким компаниям уже не-

чего терять, но, как показывает практика, именно 
эти предприятия добиваются поставленной цели. 
Предприятия, ориентированные на стратегическое 
планирование, зачастую также прибегают к реин-
жинирингу, предотвращая тем самым возможные 
проблемы в будущем. Особую популярность дан-
ная концепция приобрела среди компаний – лиде-
ров, так как позволяет увеличить отрыв от компа-
ний-последователей.

На данном этапе еще рано говорить о том, на-
сколько программа трансформации будет успеш-
на, однако внедрение подобных сложных методик 
менеджмента говорит о повышении уровня управ-
ленческой мысли в Казахстане.
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ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ: МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Түйін. Бұл мақалада Қазақстандағы және әлемдегі жаңартылатын энергия көздерінің қазіргі жағдайына тоқта-
лып, олардың мәні мен маңызы ашып көрсетіледі. Сондай-ақ, елімізде жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайда-
лану және дамыту саласында атқарылып жатқан іс-шаралар да қарастырылады. 

Резюме. В статье рассматривается современная ситуация, сложившаяся с возобновляемыми источниками энер-
гии в мире и в Казахстане, раскрывается их суть и значение. А также представлены меры, проводимые нашей стра-
ной в области развития и использования возобновляемых источников энергии.  

Summary. This article deals with the current state of renewable energy in Kazakhstan and around the world, their importance 
and value are specified. Also rational use of the electric power in the country and works on it development is considered.

Бүгінде әлемдік қауымдастықтың алдында 
тұрған күрделі де өзекті мәселелердің бірі энер-
гетикалық және экологиялық қауіпсіздік екені да-
усыз. Себебі, соңғы 200 жылда мәдениет пен өр-
кениеттің қозғаушы күшіне айналған энергияға 
деген сұраныстың артуынан және жер шарындағы 
энергия қорларының едәуір басым бөлігін құрай-
тын мұнай, газ, көмір секілді дәстүрлі энергия көз-
дерінің сарқыла бастауынан энергия тапшылығы 
туындап, әлемнің түкпір-түкпірінде геосаяси бей-
берекетсіздік пен экологиялық қауіп-қатерлер орын 
алуда. Оның үстіне энергияға деген  мол сұраны-
сты қанағаттандыру мақсатында көмірсутегі шикі-
затының көптеп пайдаланылуы және осы шикі-
заттан шығатын зиянды қалдықтардың жаһандық 
жылынуға түрткі болуы экологиялық апатты үде-
те түсіп, қоршаған ортаның тепе-теңдігін бұзуда. 
Сондықтан, күллі әлем елдерінің назары мейлінше 
қауіпсіз саналатын баламалы және жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалануға бағытталып отыр. 
Бұған дәлел ретінде әлемде баламалы және жаңар-
тылатын энергия көздерін дамытуға қазірге дейін 1 
трлн. доллар көлемінде инвестицияның салынуын 
атап өтуге болады.

Жалпы, бүгінгі қоғамда «Жаңартылатын энер-
гия көздері дегеніміз не? Оның өзге энергия көз-
дерінен артықшылығы қандай? Жаңартылатын 
энергия көздерінің қазіргі ахуалы қандай және 
келешегі не болмақ?» деген сауалдарды жиі кез-
дестіреміз. Бұл тақырыпта халықаралық және ұлт-
тық деңгейде жүргізіліп жатқан алқалы жиындар 
мен іс-шаралар да аз емес. Германия, Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Қытай, Үндістан, Канада, 
АҚШ, Франция сынды ірілі-ұсақты дамыған және 
дамушы елдерде баламалы және жаңартылатын 
энергия көздерінің қолданылу аясын кеңейту-
ге бағытталған әртүрлі деңгейдегі жобалар мен 
бағдарламалардың іске асырылып жатқаны да 
белгілі. Мысалы, Еуроодақ экономикасының күре-
тамырына айналған Германия Үкіметі «энергети-
калық төңкеріс (Energiewende)» деп аталатын ре-
форма аясында елдегі жалпы электр энергиясының 

30 пайызын қамтамасыз етіп отырған 20 атом стан-
циясынан алдағы 20 жыл ішінде бас тартып, олар-
ды 2030 жылға дейін жел турбиналарымен алма-
стыруды жоспарлап отыр. Тіпті, 2050 жылға қарай 
баламалы және жаңартылатын энергия көздерінен 
алынатын электр энергиясының көлемін 80%-ға 
дейін ұлғайтпақ. 

Швеция – биоотынды өндіру және қолдану са-
ласындағы көшбасшы мемлекеттердің бірі. Мұнда 
1980 жылға дейін ішкі нарықтағы энергия сұра-
нысының басым бөлігі сырттан тасымалданатын 
көмір есебінен қанағаттандырылып келген. Осыған 
орай, Швеция Үкіметі экологиялық қауіпсіздік пен 
энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ету мақ-
сатында бар-жоғы 30 жыл ішінде биоэнергетика 
саласын дамытуға бел буып, биотын есебінен өн-
дірілетін жалпы энергия көлемін бүгінде 120ТВт*-
сағ-қа дейін жеткізіп отыр. 

Үндістанда энергетикалық қауіпсіздікті қамта-
масыз ету басым бағыттағы ұлттық стратегиялар-
дың бірі ретінде бекітілген. Мұнда жаңартылатын 
энергия нарығының өсу қарқыны жылына 15%-ды 
құрап отыр. Үндістан жаңартылатын энергия көз-
дерінен алынатын электр энергиясының көлемі 
бойынша әлемде 5-орында (8 ГВт). Бұл көрсет-
кішті 2030 жылға қарай 200 ГВт-қа жеткізу меже-
ленген. [1]

Осыған ұқсас басқа да әлем елдерінің балама-
лы және жаңартылатын энергия көздерінің мүм-
кіндіктерін пайдалану және дамыту саласындағы 
тәжірибелерін және ел аумағындағы табиғи ре-
сурстардың әлеуетін ескере келе, Елбасымыздың 
тікелей бастамасымен елімізде де бірқатар заңдар, 
бағдарламалар және тұжырымдамалар қабыл-
данып, нақты іс-шаралар атқарылуда. Мемлекет 
басшысы Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы Жол-
дауларының бірінде: «Көмірсутегі шикізатының 
нарығында ірі ойыншы болып қала отырып, біз 
энергияның баламалы түрлерін өндіруді дамытуға, 
күн мен жел энергиясын пайдаланатын техноло-
гияларды белсенді енгізуге тиіспіз. Бұл үшін бізде 
барлық мүмкіндіктер бар. 2050 жылға қарай елде 
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энергияның  баламалы және жаңғыртылатын түр-
лерін қоса алғандағы барлық энергия тұтынудың 
кем дегенде тең жартысы келуге тиіс», [2] – деуі 
бұған дәлел. Сонымен қатар, 2017 жылы елімізде 
өткелі жатқан Халықаралық «ЭКСПО-2017» көр-
месіне «Болашақтың энергиясы» атты тақырып-
тың арқау етуі де кездейсоқтық емес. Бұдан бөлек 
2009 жылы «Жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалануды қолдау туралы» заң қабылданып, 
2013 жылы «Қазақстан Республикасының «жа-
сыл экономикаға көшуі жөніндегі» тұжырымдама 
бекітілді. Аталмыш заңда жаңартылатын энергия 
көздеріне «табиғи жаратылыс процестерi есебiнен 
үздiксiз жаңартылатын энергия көздерiн, атап ай-
тқанда, күн сәулесi энергиясын, жел энергиясын, 
гидродинамикалық су энергиясын; геотермаль-
дық энергияны: топырақтың, жерасты суларының, 
өзендердiң, су айдындарының жылуын, сондай-ақ 
бастапқы энергия ресурстарының антропогендiк 
көздерiн: биомассаны, биогаз және электр және 
(немесе) жылу энергиясын өндiру үшiн пайдала-
нылатын органикалық қалдықтардан алынатын 
өзге де отын» деп сипаттама берілген. [3]

Ал 2012 жылы бекітілген Қазақстанда бала-
малы және жаңартылатын энергетиканы дамыту 
жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған іс-шара-
лар жоспарында 2020 жылға дейін 34 жел (1787 
МВт), 41 су (539 МВт), 28 күн (713,5 МВт) және 3 
биоэлектр (15,05 МВт) станцияларын қоса алған-
да белгіленген жиынтық қуаты 3054,55 МВт бо-
латын 106 жаңартылатын энергия көздерінің ны-
санын пайдалануға беру жоспарланған. [4] Бұған 
Қазақстандағы жел әлеуетінің жылына 1820 МВт/
сағ., күн әлеуетінің 1300-1800 кВт*сағ/м², су әлеу-
етінің 170 МВт*сағ-ты құрауы оң септігін тигізері 
анық. 

Зерттеулердің қорытындысы бойынша Қа-
зақстан аумағында күннің сәулелену ұзақтығы өте 
жоғары (3100 сағатқа дейін жетеді), жалпы сәуле-
ленудің бақыланатын аймағы 1900,5 мың шақы-
рымды кұрайды. Қазақстан аумағына түсетін күн 
энергиясының жылдық әлеуеті 340 млрд. тонна 

шартты отынға тең деп бағаланады. Сондықтан, 
Қазақстанның көптеген аймақтарында күн энер-
гиясын пайдалану мүмкіндігі өте жоғары. Мұн-
дай аймақтарға Ақтөбе, Орал, Қарағанды, Семей, 
Атырау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, 
Алматы облыстары және Павлодар облысының 
оңтүстік бөлігі жатады. [4]

Осы орайда соңғы жылдары ел аумағында бала-
малы және жаңартылатын энергетиканы дамытуға 
шетелдік компаниялар мен белді халықаралық 
ұйымдардың да қызығушылық танытып, өзіндік 
көмегі мен қолдауын көрсетіп отырғанын да айта 
кеткен жөн. Мысалы, БҰҰ Даму бағдарламасының 
өкілдері екі жыл бойы республикамыздың әрбір 
өңіріндегі желге мониторинг жүргізу арқылы «Қа-
зақстанның жел атласын» жасап шығарған. Осы ат-
ласқа сәйкес Қазақстандағы жел әлеуетінің негізгі 
ұстыны солтүстік өңір екені айқындалған. Себебі, 
жел арыны тұрақты түрде Астанада, Қостанайда, 
Қызылжарда, Қарағандыда, Павлодарда 7 м/с-
тан, Көкшетау өңірінде тіпті 8 м/с-тан асатыны 
анықталған.     

Еліміздегі баламалы және жаңартылатын энер-
гия көздерінің мүмкіндіктерін ұтымды пайдала-
нуға арналған іс-шараларды жоспарға сай тиімді 
жүзеге асыру нәтижесінде баламалы энергетика 
саласында 2014 жылы жалпы қуаттылығы 53,62 
МВт-ты құрайтын 9 нысанның және 2015 жылы 
жалпы қуаттылығы шамамен 120 МВт-қа тең 14 
нысанның құрылысы аяқталып, жаңартылатын 
энергия көздерінен жылына 700 млн. кВт*сағ 
энергия өндіріліп отыр. Бұл Қазақстанда бала-
малы және жаңартылатын энергетиканы дамыту 
жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған іс-шара-
лар жоспарының бастамасы ғана. Ендеше, алдағы 
тың жобалар мен «ЭКСПО-2017» көрмесінің ая-
сында еліміздегі жаңартылатын энергия көздері-
нен алынатын энергияның үлесін 1 пайыздан 2050 
жылы 50 пайызға дейін жеткізудің жолы алыс емес.

Осы факторларды ескере отырып, өндірілетін 
энергия қуаты Оңтүстік Қазақстанда жоғары бола-
тынына көз жеткізуге болады. Осы бағытта жүр-
гізілетін ғылыми жұмыстар қажетті деп ойлаймын.
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ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Түйін. Мақалада классикалық ислам философиясын жаңашылдық негізде діни-иррационалдық тұрғыда ғана емес, 
сонымен қатар Исламды философиялық-рационалды мәтіндердің жиынтығы түріндегі философиялық талдау жа-
салынған. 

Резюме. Статья посвящена философскому анализу классической исламской философии в рамках новаторского 
подхода к исследованию Ислама как совокупности текстов не только религиозно-иррационального, но и философ-
ско-рационального содержания.

Summary. The article is devoted to the philosophical analysis of classical Islamic philosophy within an innovative approach 
to the study of Islam as a set of texts not only religious and irrational, but also philosophical and rational content. 

Қазіргі таңда әлем түрлі өркениеттер мен дін-
дер, мәдениеттер мен идеологиялардың тоғысы 
нәтижесінде саналуан ақпараттық, саяси, эконо-
микалық, экологиялық және мәдени өзара әрекет-
тесуде, шағын «ауылға» айналды. Планетамыздың 
кез келген нүктесінде болған оқиғаларды қысқа 
мерзімде сезіне отырып біз әлем ұсынған бей-
бітшілік пен келісімді, өзара түсінісуді түсіне де, 
сезіне де бермейміз. «Ауылдың» тұрғындары түрлі 
тіл және мәдениет өкілдер бола тұра «Өзгені» түсі-
нетін, көпқырлы адамсүйгіштікті дәріптейтін қағи-
даттарды еңсергісі келмейді. Дәл осындай жағдай-
да қазіргі таңда Батыс пен Шығыс – өмір сүру 
философиясында, этикада, психология мен өнер-
де т.б. қалып отыр. Мәдени, жалпыадамзаттықты, 
барлығымыз қажеттілігіміз бір адамбыз, бір конти-
ненттің, планетаның, Ғаламшардың тұрғынымыз 
деген ойды іздеудің орнына қарама-қарсы орна-
ласқан оппозициялар өз мәдениеттерінің жоғалып 
кетуінен қорқып, өз мәдениетін өзге мәдениетінен 
артық санап, адам деген атаудың тұтас қажеттілігін 
түрліше түсінуде. Егер олардың өзге мәдениеттер 
мен ұлттардан іздеп тапқандары болса, ол – дәл сол 
қалпында олардың экономикалық, материалдық 
қалыптарын өздеріне бейімдегені, ал олардың ин-
теллектуалды және рухани деңгейлері жайлы айта-
тын болсақ, ол – екінші деңгейге, тіпті ұмытылып 
та кетіледі.

Мұндай жағдайға Батыстың өзі де қалып отыр, 
мәселен, Шығыстың бір тармағы ислам жайлы 
айтсақ та жеткілікті. Бұл дінге деген Батыс зерт-
теушілерінің көзқарастары көбіне-көп өздерінің 
көзқарастары бойынша, колониялық немесе өзін-
дік гуманитарлы білім тұрғысынан т.б. болды. Со-
нымен қатар ислам интеллектуалды әлемін тануда 

батыс зерттеушілерінің де жұмыстарын теріске 
шығаруға болмайды, араб және тағы басқа ис-
лам өркениетінің тілдерін меңгере отырып, олар 
– ортағасырлардағы ислам өркениетінің гүлде-
ну шағындағы кітаптарды жүйеледі, кереметтей 
аударма жұмыстарын жасады, әйтсекте, ислам 
мәдениетінің түбегейлі мәнін тануға арналған ең-
бектері өте сирек. Дегенмен батыстық ғалымдар 
ислам мәдениетіндегі философиялық мәселелерді 
де зерттеді. Әрине олардың назарын ең алдымен 
ислам ойлау мәдениетіндегі арғыаристотельдік, 
антикалық перипатетиктердің идеялары қызықты-
рды, әсіресе Ф. Аквинскийдің еңбектері арқылы. 
Мәселен, Л. Массигнон, А. Гойчон, Луис Гардет 
сынды ғалымдар христиан философиясының не-
отомистік өкілдеріне жатса да, ең алдымен назар-
ларын мұсылмандық перипатетизмге аударған. М. 
Штейншнайдер, Саломо Мунк, Игнац Гольдзихер, 
А. Дж. Венсинка, Симона ванн дер Берга және т.б. 
сынды еврей ғалымдары назарларын перипатетиз-
мнің араб тілді еврей философиясының болғанын 
дәлелдеп бағып, ХІ-ХІІІ ғғ. Маймонид, Леви бен 
Ибраһим бен Хаимом, Леви бен Герш т.б. зертте-
ген. Аңғарып отырғанымыздай аталмыш еврей 
және христиан ғалымдары батыстық зайырлы білім 
алып шыққандар немесе батыстық философиялық 
парадигма өкілдерінен шыққандар, олар өздерінің 
алдына Ислам философиялық өлшемдерін мұ-
сылмандардың түсінігіндей етіп көрсетуді мақсат 
етпеді, олардың еңбектерінен өз діни және дүни-
етанымдық сенімдерін аңғарамыз. Тағы бір топ 
батыс зерттеушілері исламды зерттеуде діни дүни-
етанымдық критерийлеріне мән бермей кез келген 
дінге үстемдік ететін модернизмді дәріптейді. Бұл 
бағыттың көрнекті өкілдеріне кеңес және батыс 
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интеллектуалдары Л. Гаусьер мен Э. Ренан жатты. 
Академик Ә. Нысанбаев басқарған ислам филосо-
фиясын зерттеуші отандық ғалымдар атап өткен-
дей «Алғы КСРО кеңістігіндегі философияның 
дамуы атеизм шеңберінен аса алмады, сонымен 
қатар көптеген зерттеулер танымдық-логикалық 
бағыт алып, философияның ғылыми аспектілері-
не көп көңіл бөлінді, ал философия шын мәнінде 
дүниетанымнан жоғары тұратын рефлексия ретін-
де дүниеге деген адамгершілік, эстетикалық, діни 
қатынастары баршылық болатын» [1]. Профессор 
Н.С. Қирабаев та бұл пікірге жақын өз ойын – мұ-
сылман философиясы осы уақытқа дейін өз құн-
дылықтық дүниесімен зерттелінбегенін және «тек 
діни идеологиялық, көркемдік-философия аспек-
тісі аясында, дінтану және тарихи-арабистика 
тұрғысынан қарастырылғанын» айтады» [2]. Әри-
не үдерістің мұндай көріністері отандық көптеген 
зерттеушілердің көңілінен шыға бермеді. Мәселен, 
әл-Фараби мұрасын зерттеуші профессор А.Х. Қа-
сымжанов ислам мәдениетіне тән өз пікірін былай-
ша сипаттайды: «мәдениеттің спалылығы – алғы 
өткен негіздерді еңсеру, олардың жаңа талаптарға 
бейімделуі және болашақ дамуы, бұрын-соңды 
болмағандай жаңаның туындауы» [3].

Батыстық ойлау парадигмасының ислам бол-
мысын объективті түрде танудағы, онымен мәде-
ни сұбатқа түсудегі кедергілер немен түсіндіріледі 
және олардың мәні неде? Мәселенің мәні замана-
уи модернистік мәдениеттің сипаттамалары және 
оған жататын зерттеуші шығыстанушылардың 
пікірлері, соның ішінде ислам мәдениетін зерт-
теушілер болмыстың жоғарғы қағидаттары мен 
ұстындарын бұрмалау, оларды мәнсіздендіру, 
трансформациялау болып табылады. Яғни про-
фессор Н.С. Қирабаев атап өткендей: «Мұсылман 
мәдениетінің философиялық сараптамасы немесе 
мұсылман мәдениетінің философиялық негіздеме-
лері оның тарихи дамуы парадигмасында тұрақты 
және өзгермелілікті көрсету болып табылады… 
Тәртіп бойынша ислам дамуында батыс модель-
дерін қолдану осы уақытқа дейін сәтсіздіктерге 
соқтыртты, себебі мұсылмандықтың рухы болып 
табылатын дәстүрлі негіздемелері тарихи тұрғыда 
еңсеріледі деп күтілді» [2, 321 б.]. Шын мәнінде 
заманауи ғылыми парадигма – постмодерннің кез 
келген әрекетте адамның экзистенциясы жатыр 
деген «ғылыми емес» парадигмасын айтпағанда 
– субъективтілікке толы, сондықтан да антропом-
орфты. Қай жағдайда ойлау жүйесі адам болмы-
сынан онтологиялық ерекше кез келген ұстын-
ды терістейді, антропоморфты және субъективті 
емес болады? Заманауи дүниетанымның негізінде 
жатқан эпистемологиялық мәнге сүйенсек, оның 
«ғылыми» объективтілігімен қатар субъективтілігі 
де баршылық екенін аңғарамыз. Заманауи ғылым 
Ғаламшар жайлы сөз қозғап, ондағы адам рух, па-
расат ретіндегі акциденциясы және құрамдас бөлі-

гі, тәуелді екенін айтады, адамның негізгі мақсаты 
ғаламдағы физикалық, химиялық, кванттық т.б. 
үдерістерді тану және әлемді тану барысындағы 
үдеріс, білімді айқындайтын құрал антропоморф-
ты, субъективті екенін заманауи модернистік са-
рынның зерттеулерінде үстемдік етуде. Тіпті алыс 
жатқан ғаламшарды тануда біз қаласақ та, қалама-
сақ та ол адамның санасында жүзеге асырылады 
немесе кез келген тәжірибе өзінің позитивистік 
мағынасында бастапқы нүктесіне қайта оралады, 
яғни тәжірибенің моделін құрастыру және оған 
сәйкес нәтижені алуды меңзейді. Бұл парадигманы 
құрастыру барысында тек адамның ғана парасаты 
мен санасы, оның «Мені» ғана ненің ақиқат және 
жалған екенін айқындайды, шешеді. Шығыстық 
дүниетаным жағдайында, жекелей алғанда ис-
лам дүниетанымдық жүйесінде антропоморфизм 
жоқ, ал білім кеңістігі адамның парасаты емес, 
бірақ Құдіретті, Әмбебап Интеллект, ол адамның 
ішкі күйі мен «сенім» арқылы қолжетімді. Мұн-
дай көзқарасқа сәйкес әлемнің шынайы ғылыми 
көрінісі адамның интеллектісіне емес, Жоғарғы 
Интеллектке негізделуі тиіс, себебі адамның ин-
теллектісінен жоғары және онтологиялық өлшемі 
кең. Тіпті Декарттың «cogito ergo sum» («Мен 
ойлаймын, демек, мен өмір сүремін») еуропалық 
ойлау дәстүрін Жоғарғы Интеллектке деген талпы-
нысты төмендетті [4]. 

Р. Арнальдез, Х. Корбин, Баусани, әл-Худейри 
немесе И. Мадкур – бізге аутқыған ислам филосо-
фиясы жайлы объективті және толықтай түсінік бе-
реді [5]. Сондай-ақ, түрік зерттеушісі М. Байрақдар 
атап өткендей, «ислам философиясы» түсінігіне 
«практикалық философия» деп танылатындардың 
барлығы енуі мүмкін, олар адамдардың өміріне 
әсер ететін идеялар, мәтіндер мен пайымдар да 
болуы мүмкін. Ол этикалық, экономикалық, сая-
си, философия тарихы (мысалы, ибн Халдун иде-
ялары), сондай-ақ, сол немесе өзге философиялық 
идеяларды сынаған ойшылдар өңдеген идеялар 
(мысалы, ибн Таймия немесе әл-Ғазали) [6]. 

Қазақстандық философ ғалым, белгілі фара-
битанушы Н. Сейтахметова Мәдени мұра мем-
лекеттік бағдарламасы аясында жарық көрген 
«Шығыс философиясының» мұсылман фило-
софиясы бөлімінің беташарында ортағасырлық 
араб-мұсылман философиясын зерттеудегі әдісна-
ма мәселесіне тоқтала келіп, «Бүгіндері көптеген 
зерттеушілер кеңестік емес тәсілдерді жасақтауға 
тырыса отырып, ойлаудың қазіргі бейнесін дамыту 
үшін осы кездері креативті және когнитивті әлеу-
етке ие болған маргиналды философиялық дискур-
стардың кеңестік дәуірде де дамығанын ұмытып 
кетеді. Мұндай дискурстар қазіргі диалогиялық 
шығыс-батыстық философияның дамуы үшін зор 
мүмкіндіктер ашады» – дейді [7]. Кеңестік ғылым 
мен философияның зор мүмкіндіктерін сол ке-
зеңнің белгілі философ, шығыстанушы ғалымда-
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рымен қатар қазақстандық фарабитанудың көш 
басында тұрған Ақжан Жақсыбекұлы Машанов, 
Ағын Хайруллаұлы Қасымжанов мұраларынан 
көруімізге болады. Мысалы, А. Машани өзінің 
«Әл-Фараби» атты деректі романында араб-мұсыл-
ман философиясы жөнінде айта келіп, әл-Фараби-
дің философияны үйренбестен бұрын нені білу 
керек, мінез-құлқындағы нені түзеткені жөн ту-
ралы айтқандарын қорытып, оның ілімінің мәнін: 
«Адамдық адал ниетпен айналаңдағы табиғат дү-
ниесін зертте, онан тапқаныңды ақыл таразысына 
салып өлшеп ал, логиканың қисыны мен геоме-
трияның (есептің) айнымас дәлдік үлгісіне сал. 
Осылардың сынынан өткен нәрсе шындық жолға 
апаратын нысана болмақ. Философия атты, ақиқат 
табуға арналған ұлы ғылымға сол нысаналар алып 
барады. Фараби философиясының негізгі бей-
несін осылардан аңдауға болады» деп ойын түй-
індейді [8]. Сондықтан олардың еңбектерін қазір-
гі заманғы қоғам, ғылым, философия, мәдениет 
дамуының жаңа биіктерге көтерілген, өз арнасын 
салып, болашақ бағдарын анықтаудағы дәл бүгінгі 
тұсында, қазіргі көзқарастар тұрғысынан зерделеу 
бүгінгі қоғамдағы қордаланған кейбір мәселелер 
төңірегінде ғылыми-философиялық көзқарас қа-
лыптастыруымызға тың бағдар болмақ.

Ислам дінінің пайда болуы, орнығуы, тара-
уымен тығыз байланысты болмыстың бірлігі, зер-
де мен сенім, дін мен философияның арақатынасы, 
жалпы философиялық мәселелерді заман талабы-
ның өлшемінен шығып кете алмаса да ғылым қағи-
даларына деген адалдық, беріктік, жанқиярлық 
тұрғысында шешкен ортағасырлық арабтілді, ор-
тағасырлық араб-мұсылман, араб-ислам, араб-пар-
сы т.б. атаулармен белгілі философия бүгінгі күні 
терең де жан-жақты зерттелуде. Философияның 
қоғам дамуында оның ілгерілеуіне түрткі, тығы-
рықтан шығар жол, болашақ бағдарын айқындауда 
темірқазығы екенін білеміз. Дегенмен оның өзінің 
дамуына да қоғамдық факторлардың, саяси, әлеу-
меттік жағдайлардың әсер ететіні белгілі. Ислам 
дінінің келуімен байланысты тұтастай діни ғана 
емес, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-тұрмыстық да-
муы жаңа арнаға түскен араб халықтары, олармен 
бірге ислам дінін қабылдаған елдер тарихында да 
бұл кезең әлем дамуындағы айтарлықтай орынға 
ие – бетбұрыс кезең болды. Осы ретте Н.Сейтах-
метова Құран және оның фәлсафа дамуындағы 
рөлі туралы: «Гректердің бастауды іздестіруі де 
түпнегізді табумен байланысты болатын. Бірақ 
ислам интеллектуалдары үшін бастау исламда, 
Құран мәтіндерінде еді. Рухани надандық джахи-
лийа дәуірі тұтастықтың, бірліктің болмауымен 
ерекшеленетін. Құрандағы концептуализм бүкіл 
онтологиялық және экзистенциалдық болмысты 
Таухид (Бірлік) ұғымымен белгіледі және бұл ба-
сты ислами ниетті және адамзат тарихының мәнін 
білдірді» дей келе, Құран тұжырымдамасының 

Мұсылмандық Ортағасыр әлеміндегі әлеуметтік, 
гуманитарлық, саяси, құқықтық, философиялық, 
ғылыми, этикалық, эстетикалық, теологиялық реф-
лексияның негізін қалағанын айтады [7, 240 б.]. 
Тарихи сабақтастық, сұхбат тұрғысынан келсек, 
академик Ә. Нысанбаев ортағасырлық мұсыл-
ман философиясы, арабтілді перипатетизм, оның 
шыңы әл-Фараби философиясы, ондағы Батыс пен 
Шығыс сұхбаттастығы жайлы айта келіп: «Бұл 
мәдениеттердің іштей философиялық және дүние-
танымдық негіздерінің сұхбатынан басқа олардың 
тарихи жағдайлары да болды. Гректің классикалық 
дәуірі де, иудаизм де, ортағасырлық арабтілді және 
еуропалық мәдени дәстүр де Жерорта теңізінің 
әртүрлі аймақтарына жатады және оларға жақын 
территориялардағы жалпы өркениетті-географи-
ялық кеңістікке шоғырланған болатын. Ислам мен 
христиан діндерінің иудаизмде ортақ тамырлары 
болды және олардың классикалық грек философи-
ясы мен жаңа платонизмге ортақ тарихи-филосо-
фиялық негіздері болғанына» – назар аударады [9].

Ортағасырлық араб-мұсылман филосфиясы-
ның негізгі проблемасы сенімнің ақылға, зердеге 
қатынасынан туындайтын болмыстың бірлігі мәсе-
лесі болғандығы белгілі. Ислам монотеистік дін 
ретінде бір Құдайға, демек, болмыстың бірлігіне 
деген сенім ұстынын ұстанады. Бұл мұсылман фи-
лософиясындағы негізгі тақырыптардың бірінен 
саналатын сенім мен ақылдың қатынасы мәселе-
сінің қойылуына әкелді. Ислам әлеміндегі алғашқы 
философиялық ойлар әуелгіде әлем туралы, Құдай 
туралы, олардың бірлігі жайлы рефлексия ретінде 
VIII ғасырда теологиялық ілім – каламда, мистика-
лық ілім – сопылықта пайда болды. Бұл ілімдермен 
қатар антикалық философиялық мұраны игеру, 
діни, философиялық, ғылыми ғана емес, қоғам-
дық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, тұрмыстық 
мәселелерге, заң, қорғаныс істеріне байланысты да 
өзекті, мемлекет, оның ішкі және сыртқы саясаты-
ның стратегиясы ретінде де маңызды мәселелерге 
қатысты пайда болған ортағасырлық араб-мұсыл-
ман философиясының классикалық кезеңі санала-
тын шығыс немесе исламдық перипатетизм фило-
софиясы дамыды.

Ұзақ жылдар бойы араб-мұсылман философия-
сының тарихын, сенім мен білім мәселесін, раци-
оналистік сипатының ерекшелігін зерттеген Е.А. 
Фролова «Ортағасырлық араб-ислам философия-
сының тарихы» еңбегінде Ислам дінінің араб-мұ-
сылман философиясының іргелі идеялық базасы, 
айналасына жаңа әлеуметтік қауымдастықтар 
шоғырланған рухани «ядро» болғанын атап өтеді. 
Исламның жергілікті рулық идеологияға айналған 
пұтқа табынушылықпен күрестегі жеңісі арабтар-
мен қатар ұланғайыр территорияны мекендеген 
елдердің қоғамдық өмірін ұйымдастырудың жаңа 
формасын енгізгенін, бірақ бұл жағдайдың кейін-
нен исламның өз ішінде, жергілікті халық ментали-
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теті, әдет-ғұрып, салт-дәстүрі т.б. байланысты түр-
лі секталардың пайда болып, алғашында білімнің 
жаңа формасы, ғылыми, философиялық ойдың 
қозғаушысы, тұтас идеология ретінде пайда болған 
ілімнің жіктелуіне әкелгенін айтады [10]. Исламға 
дейін арабтарда адамның шығу тегі жайлы ортақ 
түсінік болмады. Зерттеушілер көрсеткендей ол 
кезең джахилийа, яғни надандық жайлаған кезең 
болған. Ол уақытқа дейін көшпенді және жарты-
лай отырықшы арабтарда білімнің рационалдық 
емес, эзотериялық және экзотериялық білімге 
негізделген мистикалық (құпия) түрлері тарады. 
Адамдар дуалау, сиқыр сияқты рационалды түсін-
діруге келмейтін қабілеттерге сенді. Арабтардың 
поэзиясы мен этнонимдерінде де адамның, тұта-
стай әлемнің жаратылысы жайында мифологиялық 
түсінік кездеспейді» [10, 16 б. ]. Ислам дінінің ке-
луімен адамзаттың бір атадан тарайтыны, олардың 
ортақ тарихы бар екені айтыла бастады. Мұны Е.А. 
Фролова: «Мұхаммед рулық топтардың әрбірінің 
өзінің тегі, өткенінің сансыз формаларының орны-
на жалпыға ортақ адамзат тегі, ортақ тарихи уақыт 
жайлы түсінік қалыптастырды» – дейді [10, 17 б.]. 
Құран бойынша наным-сенімдері әртүрлі болға-
нымен бір атадан тараған адам біртұтас адамзат 
қауымын құрайды. Оларды мұсылмандар, хри-
стиандар, иудейлер деп – қасиетті мәтіндерге бай-
ланысты, буддашылар, зороастризм дініндегілер 
және пұтқа табынушылар деп (араб халықтарының 
наным-сенімдеріне де қатысты) – екі топтқа бөліп 
қарауға болады.

Араб-мұсылман философиясының баста-
уы ислам діні болғаны белгілі. Осы діннің пайда 
болуымен оны түсіну және түсіндіру, қағидала-
рын бекіту, идеяларын негіздеу мақсатында ха-
лифтердің тікелей басшылығы, яғни мемлекет 
бақылауымен алғашқыда грек тіліндегі әдеби, 

философиялық мәтіндерді сирия, кейінірек араб 
тіліне жаппай тәржімалаумен басталып, кейіннен 
кәламмен байланысты – діни-теологиялық ілім, 
одан шығыс перипатетизміндегі – ғылыми-филос-
лофиялық деңгейге дейін көтерілген ортағасырлық 
араб-мұсылман философиясының дамуы ислам 
дінінің де тарихи дамуы, қалыптасуымен қатар 
жүрді десек қателеспеспіз. Е.А. Фролова осы ке-
зеңдердің бәрінде, гректерден әдебиет болсын, 
жаратылыстану ғылымдары, философия болсын, 
ислам дініне қайшы келмейтін жаратылыстану 
(математика, асторномия, физика, медицина), по-
этика (поэзия емес!), логикаға байланысты ең-
бектердің іріктеліп алынғанын айтады [10, 54 б.]. 
Сонымен қатар, халифаттағы дін мен мемлекеттік 
биліктің кейінгі, атап айтқанда халиф әл-Мамун 
кезінен бастап аражігінің ажырап, аймақтардағы 
билеушілердіңсарайларында ғалым-философтар 
ұстағаны, перипатетизм өкілдерінің дерлігінің 
уәзір (Ибн Сина, Ибн Баджжа), кеңесші (әл-Кинди, 
әл-Фараби), хатшы (Ибн Туфейль), қади (сот) (Ибн 
Рушд) қызметтерінде болғандығына назар аудара-
ды.Ғылым мен философияға деген құрметтің кей-
де саяси қитұрқылық салдарынан сұрапыл індетке 
айналып оқымыстылардың өлімі мен қудалануына 
себепші болып отырғанында атап өтеді.

Әрине бұл зерттеуде біз ислам философиясы 
мен оның құрамдас бөлігі құран философиясының 
абсолютті толық мән-мағынасын ашып бердік де-
геннен аулақпыз, мұндай пайымдау ең алдымен 
ислам ғылымын зерттеуші институттар мен маман-
дар ұжымының, философиялық конпаративистика 
жұмыстарының жемісі. Өйткені елімізде ислам 
мәдениеті мен руханиятын әлеуметтік ғылымдар 
төңірегінде кешенді түрде зерттеу, зерделеу өте 
өзекті екендігі жаңалық емес.

Әдебиет:

1. Нысанбаев А.Н., Курмангалиева Г.К., Коянбаева Г.Р., Кенисарин А.М., Сейтахметова Н.Л. Аль-Фараби и разви-
тие восточной философии. – Астана: Елорда, 2005, С. 8.

2. Кирабаев Н.С. О философских основаниях мусульманской культуры / Homo philosophans. Сборник к 60-летию 
профессора К.А. Сергеева. Серия «Мыслители», выпуск 12. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 
2002. – С. 316

3. Касымжанов А.Х. Аль-Фараби. – Москва: Мысль, 1982. − С. 24.
4. Nasr S.H. The Need for a Sacred Science. London: Curzon, 1993, p. 15–23.
5. Mehmet Bayrakdar. Islam felsefesine giriş. – Ankara, 1997. – S. 5
6. Mehmet Bayrakdar. Islam felsefesine giriş. – Ankara, 1997. − S. 7.
7. Сейтахметова Н. Шығыс философиясы. Әлемдік философиялық мұра. Алматы – 2009. – 345 б.
8. Машанов А. Әл-Фараби (тарихи-деректі кітап). Алматы – 1970. – 245 б.
9. Нысанбаев Ә. Ұлттық тәуелсіздік және қазақ философиясы. Әл-Фараби философиясы туралы. Алматы – 2011. 

– 69 б.
10. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. М., – 1995. – 175 б.



241

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

Ақылбайқызы Айнұр 
Қарағанды қаласы.  Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Журналистика кафедрасының 2-курс магистранты, Ainur_akylbai@mail.ru, 87011051711 

ҚАЗАҚСТАНДА ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

Түйін. Жаңа мыңжылдықтағы ақпараттық технологиялардың қарыштап дамуы нәтижесінде ғаламтор әлемдік 
сипатқа ие болды. Бүгінде оның таралымы кеңейіп, атқарар қызметі артты. Мақалада отандық интернет-жур-
налистиканың даму бағыты, қазіргі қоғамдағы рөлі мен кемшін тұстары баяндалған. Сондай-ақ, саланың дамуына 
бағытталған ұсыныстар жасалды.

Кілт сөздер: интернет-журналистика, бұқаралық ақпарат құралдары, ғаламтор, ақпараттық технология
Резюме. В результате активного развития информационных технологий в новом тысячелетии, особую нишу смог 

завоевать Интернет,  удостоенный статуса «всемирной паутины». В этой статье приводятся сведения о роли и 
значимости в обществе отечественной интернет-журналистики, ее недостатках. Указаны и возможные пути раз-
вития сферы. 

Ключевые слова: интернет-журналистика, средства массовой информации, интернет, информационные техно-
логии

Summary. The internet became the phenomena which had the huge impact on the human life due to informational 
technologies of the new millenium. In this article is largely reported the importance and role, its advantages and disadvantages, 
positive or negative influences on our society of the domestic internet-journalism. Also the suggestions about the development 
of the this branch were made. 

Key words: internet-journalism, mass media, internet, information technologies.

Жаңа мыңжылдықтағы ақпараттық техно-
логиялардың қарыштап дамуы нәтижесінде, ға-
ламтор әлемдік сипатқа ие болып, таралымы мен 
тағылымы зор құбылысқа айналды. Бүгінде зама-
нымыздың бүкіл болмысын айқындайтын ортақ 
құндылық болып қалыптасты. Сөйтіп, ғаламтор 
қоғамдық өмірдің барлық саласына дендеп енді: 
саясат пен экономика, әлеумет, мәдениет пен 
өнер, тіпті, жұмырбасты пенденің күнделікті тұр-
мыс-тіршілігі де желімен тығыз байланысып, біте 
қайнасып кетті. Әсіресе, бұқаралық ақпарат құрал-
дарының дамуына ерекше әсер етіп, жоғары сатыға 
көтерді. Ғаламтор ақпарат ағынының тиегін ағыт-
ты, әлемдік ақпараттық кеңістікті қалыптастырып, 
шеңберін кеңейтті, журналистиканың тың саласы 
– жаңа медианы жасады. Бұқаралық коммуникация 
құралдары ғасырлар иірімінде қарыштап дамыды. 
ХV ғасырда − кітап, ХVІ − газет, ХVІІ ғасырда 
журнал жарыққа шықты. ХХ ғасырда радио мен 
телевизияның жасалуы ақпарат саласында орасан 
зор толқыныс тудырса, ал, ХХІ ғасырда аталмыш 
коммуникация құралдарын бір арнаға тоғысты-
рған ғаламтор пайда болды. Бұл жайт БАҚ-ның 
өнімділігін, пәрменділігін арттырды, жаңа медиаға 
жол ашты. 

Көне түркі жазулардан бастау алып, заман 
көшінен қалмай, өскелең дәуірге өзінше үн қо-
сып келе жатқан қазақ журналистикасы да бұл 
жаңашылдыққа тосырқай қарамады. Жаңа техно-
логияның дамыған кезеңінде біздің елімізде көп-
теген игілікті істер атқарылып жатыр. Соның бірі 
қазіргі қоғамда өте қажет конвергенттік желі. Кон-
вергенттік желі арқылы әр адам маңызды ақпарат-
пен, жаңалықтармен таныс бола алады. Қазнеттің 
ресми тарихы 1994 жылғы 19 қыркүйектен баста-
лады. Ал, 1995 жылы маусым айында бірінші қа-

зақстандық веб-сайттардың Kazakh Internet Yellow 
& White Pages каталогы шықты. 1997 жылы жел-
тоқсан айында қазіргі уақытта ең танымал каталог 
"Весь WWW Казахстан" жобасы шықты. 

•1994 жылдың 19 қыркүйегінде жоғары деңгей-
лі .kz домені ресми түрде тіркелді; 

• 1997 жылы қазақстандық сайт «Business 
Website of 1997» халықаралық байқауда марапатқа 
ие болды;

• 1996 жылдың 24 желтоқсанында Александр 
Ляхов «Lyakhov.KZ-Большая энциклопедия Казне-
та» порталының негізін қалады;

• 1997 жылы қазақстандық интернеттің бей-
ресми әкесі саналатын Александр Ляхов «Весь 
WWW Казахстан» қазақстандық веб-ресурстар ка-
талогының жобасын іске қосты; 

• 1998 жылы ғаламтор парақшасындағы дүкен 
мен Guide Park тауарлар каталогы пайда болды; 

• 1998 жылдың маусымында қазақ тілінде 
алғашқы сайт ашылды;

• 1998 жылдың қыркүйек айынан бері Қа-
зақстанда интернет арқылы тұрақты радиохабар 
таратыла бастады;

• 1998 жылдың қазан айынан бастап универси-
тет ресурстарына қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
онлайн жүйе іске қосылды;

• 2009 жылы «Қазконтент» акционерлік қоғамы 
құрылды. 

 Қарап отырсақ, қазір «мен» деген БАҚ-тың 
барлығында дерлік веб-сайт, портал, жекелеген 
журналистік блогтар мен форумдар, рейтинг-са-
уалнамалар тіпті әлеуметтік желілері де бар. Бұл 
дәстүрлі БАҚ-тың өзі жаңа медиа арқылы ақпа-
рат нарығына шығып отыр дегенді білдірсе керек. 
Бүгінде Қазақстанда 5 мыңнан астам интернет 
сайттары тіркелген. Оның көпшілігі  заманға сай 



242

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016

безендірілген, талаптарға сай келетін ақпарат-
тық-танымдық сайттар. Арасында атауға тұрар-
лық, көш бастап тұрғандары «Ұлт», «Абай», «Мас-
сагет», «Нұр» сайттары. Сондай-ақ, bnews.kz, baq.
kz, primeminister.kz, strategy2050.kz  және kaztube.
kz, adebiportal.kz, el.kz, e-history.kz сынды сайттар-
дың басын қосқан «Қазконтент» акционерлік қоға-
мы жұмыс істейді.  Міндеті интернет желісінің қа-
зақстандық сегментінде ұлттық контенттің үдемелі 
дамуына, ақпараттық кеңістік құруға жағдай жа-
сау. Түрлі жанрлардағы ақпарат үш тілде орнала-
стырылады. «Қазконтент» акционерлік қоғамының 
Басқарма төрағасы Асқар Ахметов. Оқырманға 
алғаш таныс болып, көңілінен шыққан «BNews.
kz» ақпараттық порталы болды. Ол жаңалықтар-
ды оқиға орнынан барынша кең форматта, жедел 
3 тілде таратады. Материалдары сурет, инфогра-
фикамен безендіріледі. Журналистік зерттеу, кең 
көлемдегі мақалаларды да табуға болады. Сон-
дай-ақ, видео-конференциялар, сұхбаттар ұйымда-
стырылып, Президент жанындағы орталық комму-
никациялар қызметінің отырыстары мен Үкімет 
отырыстарын онлайн режимінде көрсетеді.

«Ұлт», «Мінбер», «Мұнара» сынды өз 
күштерімен шығатын жас порталдар бар. Олардың  
басты проблемасы да осы қаржымен байланысты. 
Өйткені көптеген ақпарат құралдары кірістің елу 
пайызына дейін жарнамадан өндіреді. Ал, аталған 
сайттарда жарнама жоқ. Тек өз бағыт бағдары, са-
ясаты бар. «Ұлт кз» ұлттық мүддені қорғап, саяси, 
әлеуметтік, мәдени, әдеби тақырыптарды қаузай-
ды. «Ұлттың» өзгелерде жоқ бір ерекшелігі – та-
рихқа тереңнен үңіліп, төрден орын бергендіктері. 
«Ұлт тарихы» атты айдарда кітаптарда жазыл-
маған, айтылмаған тарихи деректер жарияланады.

Қазақ интернетінде айтарлықтай үлес салмағы 
бар «Нұрмедиа холдингін» атап өтпеуге болмай-
ды. Оның құрамында 1 телеарна, 2 радиостанция 
және 8 газет бар. 2013 жылдың қазан айында хол-
динг аясында 3 жаңа сайт ашылды. "Мұнара" және 
"Ремарка" сайттары холдингке қарасты БАҚ өкіл-
дерінің жаңалықтарынан құралған агрегатор сайт 
болса, "АйнаLine" сайты жастарға арналған ақпа-
раттық портал қызметін атқармақ. Сайттардың ба-
сты ерекшелігі - мультимедиалық контенттің мол 
болуы.

Ғаламтор журналистикасы күн сайын қарқын-
ды дамып келе жатқанымен, кемшін тұстары да 
баршылық. Қаңқу сөздер мен жалған фактілер, 
моральдық сапасы төмен ақпараттар легінің то-
лассыздығы, бір-біріне айдап салу, сыртынан ғай-
бат сөз айту деген секілді проблемалар біздің кон-
вергенттік журналистикада да белең алып келеді. 
Бұл турасында профессор Кәкен Қамзиннің пікірі 
өте орынды: «Қазіргі қазақстандық ақпараттық 
кеңістікте блогтық жұтаң тіл, кибер ой жүйесі же-
дел қалыптасып келеді. Тіпті, аса бай, аса құнарлы 
қазақ тілінің нұсқасы осы деуге сенгің де келмейді. 

Сауатсыздық пен білімсіздіктің көрінісін іздесеңіз, 
тап қазір блогосфераға жүгініңіз. Өтпелі, уақытша 
құбылыс болса да, қазіргі интернет сауатсыздық 
резервациясына, шала сауаттылардың дау-дамай, 
байбаламы мен бетжыртыс алаңына айналды. Ол 
– индивидтер, жіктер, әлеуметтік топтар мәдениеті 
мен көзқарасының айнасы, сонымен қатар психоло-
гиялық терапия, тұрмыстық тауқыметтен, сыбаға-
лы мифологемадан дистанциялық тілдесу, ақпарат 
алмасу арқылы арылудың әдісі. Белгілі бір дәреже-
де көңілдегі кірді кетіру, психологиялық дерттен 
емделу тәсілі. Интернет – ортақ тарихи талқының, 
ортақ тарихи құлазудың да көрінісі» [1]. Шетелдік 
мас-медиа зерттеушілерінің: «Интернет – это соци-
альная анархия. У системы нет никакого управляю-
щего органа»,–деуі тегін емес. Расында да, бас-көзі 
жоқ ақпарат алаңында не айтылып, не жазылып 
жатқанын реттеп жатқан ешкім жоқ. Мұның салда-
рының түрлі жағдаяттарға алып барып жатқаны да 
мәлім. Ұлтаралық дүрдараздық, діни экстремизм, 
адам ұрлау, адам саудасы, нәсілдік кемсітушілік, 
әлеуметтік теңсіздік секілді әлемдік проблемалар-
дың бір ұшы ғаламтормен байланыстырылады. 
Онымен қоса, түрлі «тәртіпсіз» ақпараттар, көлең-
келі қызметтер, суицидке итермелейтін контенттер 
тағы бар. Мұның барлығы сұрыпталмастан қазақ 
аудиториясына сіңіп жатыр. Жаңа медианың ди-
летанттық, яғни, кәсіби емес журналистиканы 
қалыптастыруы журналистиканың болмысына 
нұқсан келтірді. Журналистердің кәсіби абыройы 
мен жұмысына кедергі келтіретін көзқарас қалып-
тасты. Блогерлер, оқырман-авторлар журналисти-
каның тілдік, стильдік мән-мағынасын төмендет-
ті. Публицистиканың эмоционалды-экспрессивті 
деңгейі әлсіреп, мәтіннің көркемдігі мен мәні, 
мазмұндық жүйесі арзандады. Тілдік нормалардан 
тыс немесе сленгтік мәтіндер қазақ тілінің күш-қу-
атын одан әрмен әлсірете түсті. Бұл ана тіліміздің 
тазалығы мен прогрессивті дамуын тежейтін жайт. 
Онсыз да мемлекеттік тіліміз тұғырына қона алмай 
отырған бүгінгі таңда ғаламтордағы қазақ тіліне 
мұндай кері әсері − «жығылғанға жұдырық». Гер-
маниялық RTL-дің бас редакторы Петер Клэппель: 
«Ғаламтор жақсы журналисті ұшпаққа шығара-
ды, жаман журналисті шыңырауға түсіреді», - де-
ген [2, 21]. Себебі, жаңа медианың мүмкіндіктері 
арқылы жетістікке жетіп журген журналистер аз 
емес. Ғаламтор журналистің аудиториямен байла-
нысын одан әрмен тереңдетіп, жан-жақты етеді. 
Ал, шыңырауға түсіретіні жалған ақпаратқа әуес, 
жалаң сөзге құмар, қабілет-қарымы төмен жур-
налистердің сорына бітуі де мүмкін. Авторлық 
құқыққа қол сұғушылық, шығармашылық ұрлық 
жолмен өзгенің еңбегін пайдаланып, соңынан 
араздасып жататындар да жиі кездеседі. Жаңа 
медианың дәстүрлі БАҚ-қа ықпалы туралы түрлі 
пікірде, коммуникативистер. Өйткені, соңғы кезде 
дәстүрлі мас-медианың өзінде ғаламтордың тілдік 
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ерекшеліктері мен ақпараттың берілу формасына 
еліктеу бар. Мәселен, интернет тіліндегідей қысқа 
да нұсқа жазу, лид-мәтіндер, визуалды ақпараттар-
ды мейлінше мол беру үрдісі дәстүрлі БАҚ-ға да 
үйреншікті болып барады. Кейбір мамандардың 
пікірінше, жаңа медиа дәстүрлі БАҚ-қа бәсекелес 
емес, оның жаңа технологиялық жалғасы, жаңа 
формаға енген трансформациясы деп қарастырған 
жөн десе, басқа сарапшылар жаңа медиа күндердің 
күнінде дәстүрлі БАҚ-оның ішіндегі баспасөзді 
уақыт көшінен ысырып тастауы да ғажап емес де-
ген ойда.

Енді ғана бағыт-бағдарын айқындап келе 
жатқан жаңа медиа туралы түсінік әлі толық қа-
лыптасып үлгерген жоқ. Сондықтан дәстүрлі жур-
налистика өкілдері де, оқырмандары да жаңа ме-
диаға жатсына қарайды, оны уақытша нәрсе, не 
еріккеннің ермегі деп санайды. Батыс елдерінде 
қарқынды дамып келе жатқан конвергенттік жур-
налистика қазір саясатқа, қоғамдық өзгерістерге, 
адамдардың ой-санасына ықпал ете алатын күшке 
ие болып үлгерді. Ал біздің елдегі медианың нағыз 
гүлденер кезеңі алда деуге болады. Әуелгіде ой 
бөлісетін, түрлі тақырыптарды талқылайтын фор-
ма ретінде қалыптасқан қазақтілді сайттар қазір 
ақпараттық-сараптамалық материалдар беретін 
пәрменді ақпарат құралына айналып келе жатыр. 
Қазақстанда ақпараттық технологиялық саланы да-
мыту жоғары дәрежеде жүргізіліп жатқандықтан, 
қазіргі қоғамда мектеп қабырғасындағы бүлдір-
шіннен бастап, егде жастағы адамдардың көпшілігі 
ғаламторда отыр деп айтуға болады. Яғни, әртүрлі 
көзқарастардың, пікірлердің жиынтығы, лезде та-
ралатын ақпараттың әлемі — конвергенттік журна-
листиканың болашағы зор. 

Ғаламтор барша тұрғындарға қолжетімді 
болғандықтан, ақпарат қауіпсіздігі мәселесіне баса 
назар аударылуы тиіс. Әрбір сайттың мазмұны мен 
көздеген мақсаты мемлекеттің қарауында болға-
ны жөн. АҚШ-тың бұрынғы президенті Ричард 
Никсон «Ақпарат пен үгіт-насихатқа жұмсалған 
1 доллар қару жүйесін құруға жұмсалған 10 дол-
лардан әлдеқайда табысты, қаруға кеткен шығын 
сол мерзімде іске жаратылып үлгеретін болса, 
шығын келтірген ақпарат сәт сайын,  сағат сайын 
жұмыс істей береді»,-деген еді [3, 39]. Бүгінде әр-
бір мемлекет ақпараттық қуаттарын, ақпараттық 
қауіпсіздіктерін барынша нығайтуда. Дегенмен, 
әлемдегі бір де бір мемлекетте ғаламторда және 

электрондық төлемдерде киберқылмыстың - виру-
стардың таралуы, жағымсыз хабарлар, ерсі ақпа-
раттар, қарақшылық, алаяқтық негізгі түрлеріне 
қарсы тұрақты иммунитеті жоқ. Осы ретте отан-
дық сайттар жан-жақты жұмыс істеуі тиіс. Ақпа-
раттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында 
мына талаптарға баса назар аударған жөн: 

- ақпаратты жою, модификациялау, бұрмалау, 
көшіру, шектеу бойынша қолданылатын іс-әрекет-
тердің алдын алу;

- жеке меншік объектісі ретінде ақпараттың 
және құжаттаманың құқықтық тәртібін қамтама-
сыз ету, ақпараттық ресурстар және ақпараттық 
жүйелерге заңсыз араласудың алдын алу;

- азаматтардың ақпараттық жүйедегі бар дербес 
деректерінің құпиялылығын және жеке құпиясын 
сақтаудың конституциялық құқығын қорғау;

- құжатталған ақпараттың жасырындылығын 
және құпиялылығын сақтау;

- сыртқы теріс әсерден Қазнеттің ақпараттық 
кеңістігін қорғау;

Технология ретінде интернет қырғи-қабақ 
соғыстың нәтижесінде пайда болған. Кеңес Одағы 
ғарышқа бірінші болып шыққаннан кейін Амери-
ка Құрама Штаттары технологиялық зерттеулерге 
қыруар қаражат салып, әскери-өндірістік кешеннің 
тиімділігін арттыру жолдарын іздеді. Осы жұмы-
стың аясында ойлап табылған жетістіктердің бірі 
- Пентагонның түрлі қызметтерін өзара байланы-
стыратын компьютерлік жүйе еді. Кейін соның 
негізінде интернет пайда болды. Кейбір маман-
дардың айтуынша «қырғи-қабақ соғысының» лебі 
интернеттен әлі сезіледі, бір елдің басқа елге деген 
ықпалын күшейту бұл технологияның философи-
ясы деген тұжырым да бар. Интернеттің жаһанда-
ну жылдамдығын күшейтетін негізгі тетік екендігі 
де рас. Бірақ, қалай дегенмен, ол ең әуелі ақпарат 
жеткізу мен адамдарды байланыстырудың құралы. 
Ол құралды дұрыс пайдалана білу, ұлт пен мемле-
кет мүддесіне жарату өзімізге байланысты. Ниет 
болып, сауат жетсе, бұл заманның ақпараттық тех-
нологияларын ана тіліміз бен төл мәдениетімізді 
дамытудың кемел құралына, халқымызды ұлттық 
нышандар мен құндылықтар төңірегінде топтасты-
рудың платформасына айналдыруға әбден болады. 
Бір сөзбен, қазақ тілді порталдар жалпы ұлт мүд-
десіне байланысты мәселелерді бір арнаға тоғы-
стырып, халқымыздың ой-санасын әлемдік өрке-
ниет деңгейіне көтеретін қазіргі заманғы маңызды 
БАҚ құралы болып табылады.
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ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМИ-ТАНЫМДЫҚ ПУБЛИЦИСТИКАСЫ БАСТАУЛАРЫ

Түйін. Мақалада ғылыми-танымдық публицистиканың бастаулары туралы айтылады. Оны зерттеген ғалымдар 
мен ойшылдардың пікірі беріледі. Өткен ғасырда ғылыми-танымдық публицистикаға берілген ғалымдардың сөздері 
мен дәлелдері келтіріледі. 

Кілт сөздер: ғылыми-танымдық публицистика, ертегілер, жаратылыстану ғылымы, ғылым, публицистика
Резюме. В данной статье рассматриваются источники научно-познавательной публицистики, мнение исследо-

вавших ученых и мыслителей. Приводятся высказывания и факты ученых о научно-познавательных публицистики 
прошлого века. 
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Summary. This article discusses the sources of scientific and informative journalism, studied the opinion of scientists and 

thinkers. 
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ХХ  ғасырда фактография мен  ғылыми та-
нымға деген сұраныс артты. Бастыста           Т.Вулф 
бастаған «жаңа журналистер» БАҚ-та ғылыми 
тақырыптар әр қырынан көрініс беруі керек деп  
санады. Қазіргі БАҚ әлемдік ғылым жайлы, ға-
лымдар өмірі, ғылым мен техника проблемалары 
мен ғылыми даму болашағы жайлы материалдар 
жариялады. Ғылым тақырыбы тек  салалық ба-
сылымдарда ғана емес,  әмбебап  басылымдарда 
да «селт еткізер» сенсация түрінде де жарқ ете 
қалды. Жалпы қазіргі  технологиялар ғасырын-
да ғылыми-танымдық дүниелерді көзіқарақты 
оқырман қадағалап, іздеп жүріп оқиды десек ар-
тық айтпаймыз. Себебі, компьютер, смартфон, 
планшет секілді ғылыми технологиялар жемісі 
қарапайым күнделікті тұтыну құралына айнал-
ды. Ғылыми тақырыптар да  оқырман, көрермен 
өмірімен біте қайнасып, бір бөлшегіне айналғаны 
шындық. Гендік инженерия, ғарышты бағындыру, 
адамзаттың марсқа саяхаты, жаһандық жылыну 
т.б тақырыптардағы ғылыми-танымдық дүниелер 
жариялануда. Шетелдік ғылыми басылымдардың 
арасында мақалалар саны жағынан ғаламтор бірін-
ші орында тұр.  Сондай-ақ,  ауылшаруашылығы-
на арналған нанотехнологиялар жасау және оны 
мейлінше оңтайландыру басты тақырыптардың 
бірі болып отыр. Осы тақырыпты орыс тілінде 
тыңғылықты зерттеп жүрген ғалым М.Т.Мукашева 
қазіргі ғылыми-танымдық публицистиканың негіз-
гі тақырыбы - экономикалық дағдарыс екенін ай-
тады. Батыстың нарықтық моделі  постиндустри-
алды кезеңде адамдарды басқарудың жаңа стилін 
туындатты. Жұмысшыларды тынбай еңбектенуге 
мәжбүрлеген капитал маркетингке, пиар-мәтін-
ге, бизнес серіктестер диалогына орын берді.  П. 
Кругман, Дж. Перкинс, Дж. Тобин секілді эконо-
мистер пікірі бойынша жарнама жұмысшылар 
сенімін арттырып,  саясатпен байланысты замана-
уи экономика ғылымдарының дискурсын оқытады 

әрі қазіргі нарық заңдарын айқындауға пайдалы. 
Барлық әлем экономистері қаржы саласындағы 
жаһандық дағдарыстан туындаған жұмыссыздық, 
өмір сүру деңгейінің төмендеуі, Египеттегідей 
саяси тәртіпсіздіктер салдарларын талқылауда. 
Ғылыми-танымдық cараптама батыстағы ірі әлі 
беделді «Нью-Йорк-таймс», «Уол стрит джорнел» 
басылымдарындағы саяси мақалаларға негіз бол-
ды. Терроризм табиғаты, демократия, сайлау және 
т.б. туралы пікірталастар барлық басылымдарда, 
соның ішінде ғылыми-танымдық басылымдар-
да да жарық көрді. Алайда, ғылыми-танымдық 
публицистика қарапайым тұтынушы санасында 
ғылыми техникалық прогресспен қатар қалыптаса-
ды.  Ресейде және шетелде ғылыми танымдық ба-
сылымдарға деген қызығушылық артуда. «Знание –  
сила», «Наука и жизнь», «Наука и религия», «Geo», 
«Нэшнл джиогрэфик», «Экономист» және т.б. ба-
сылымдары тиражының үнемі өсіп отыруы ғылым 
мен БАҚ байланысының артып отырғандығының 
дәлелі. Өкінішке орай, отандық ғылыми-танымдық 
публицистика толыққанды зерттелмей отыр. Фан-
таст жазушы әрі филология ғылымдарының док-
торы, профессор А. Мархабаев «Жасыратын несі 
бар, қазақ журналистикатану мұхитында “ғылыми 
публицистика” архипелагы шынымен де ешбір 
зерттеушінің “аяқ баспаған” жері. Бұл ақауымыз-
ды, бір жағынан, жалпы баспасөздің тарихын да, 
теориялық қағидаларын да зерттеуге енді-енді 
ғана “бел шеше” кіріскенімізді сылтауратуға бо-
лар.  Екінші жағынан, ғылыми публицистика зерт-
теушісінен осы заманғы күрделі де іргелі, нақтылы 
жаратылыстану ғылымдарының кешегі тарихы 
мен бүгінгі қым-қиғаш, табанда адам ойына кіріп 
болмайтын, “бас айналатындай” жаңалықтарынан 
мол мәлімет талап ететін объект. Амал не, мұндай 
“ғылыми капитал” журналист-зерттеушілеріміздің 
бәрінің бірдей бойынан табыла бермейді» [2] деп 
жазды мақаласында.
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Өткен ғасырдың бас кезінде  қазақтың озық 
ойлы қаламгерлері де осы ғылыми публицистикаға 
қалам тербегенін білеміз. Профессор А. Марха-
баев «Саланың алғаш “шылбырын ұстаған” Сұл-
танмахмұт Торайғыров дер едік» дейді. Ғалым 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың “Адасқан өмір” 
дастанындағы ІІ бөлімнің “Сыр тапсам дүниеден 
ашылмаған...” деп басталатын соңғы екі тарауы 
«тұнған ғылыми публицистика» (кей тұстары фан-
тастикалық) деп баға береді. «Алайда, классик 
ақын үшін осы жанрдағы шыққан ең биік Алатауы 
“Социализм” ғылыми-публицистикалық эссесі» 
деп тұжырымдайды.  Алаш қайраткері, тарихшы, 
әдебиетші, ғалым Х.Досмұхамедұлының ғылы-
ми публицистика әлеміне сіңірген еңбегі орасан 
зор. Оның медицина, гигиена, биология, табиғат-
тану тақырыптарына арналған ғылыми-таным-
дық публицистикасы бір төбе. Сондай-ақ, ғылы-
ми-танымдық публицистикадағы С. Ерубаевтың 
үлесі жайлы профессор  Т.Кәкішев: “Саттар Еру-
баев қоғамдық өмірде болып жатқан өзгерістерге 
немқұрайлы қарамай, өзін толқытқан ойды, орын-
ды пікірді көркем тілмен шебер суреттеп берген 
публицист болды. Публицистика оның басқа да 
шығармаларына тән қасиет еді. Саттар журнали-
стиканың ірілі-уақты жанрының бәрінде де қалам 
тартты” деп оның ғылыми-танымдық публици-
стикасы  ретінде “Менің құрдастарым” романын, 
“Келесі соғыс туралы” фантастикалық новелласын 
атап өтеді [2].  Ғасырдың алып тұлғасы М. Әуе-
зов өткен ғасырдың 20-жылдарында қазақ арасы-
на ғылыми идеяларды неғұрлым ұғымды әдіспен 
тарату турасында отыз шақты мақалалар жазған. 
Семей оқытушылар семинариясында  бірге оқыған 
Жүсіпбек Аймауытовпен бірлесіп жазған тұңғыш 
“Қазақтың өзгеше мінездері” деп аталатын мақа-
ласынан бастап, М.Әуезов ғылыми публицисти-
ка проблемасына көптеген мақалаларын арнады. 
“Осы күнгі біздің көп мұқтажымыздың ішінде ең 
ірісі – ғылым...”Ғылым тіліне қазақ сөзі жетпей-
тіні, жететін болған күнде де, аршылып арналмаға-
ны анық. Қандай тілге бай жұрт болсын, ғылым 
жолына түсе бастағанда, тілі кемшілік қылып, не 
түрлі болып аламыштанатынын” сынады. “Ғылым 
анайы топырақты білмейді, еркін, отансыз, анасыз 
зат” деп есептеген болашақ классиктің өзі “Фи-
лософия жайынан” және “Япо¬ния” деген ғылы-
ми-публицистикалық эсселер жазды. 

Қазақ ғылыми публицистикасының осы 
марқасқаларының туындыларымен таныс болды 
ма, жоқ па – оны біз біле бермейміз, алайда, өзінің 
шығармашылық шабытының арқасы ма, Қазақ 
Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі 
Ақжан Машанов ХІХ ғасырдың екінші жартысын-
да ғылыми-публицистика әлеміне “Жер астына са-
яхат” кітабымен қадам басты. Автор оның жанрын 
“Ғылыми-фантастикалық әңгімелер” деп белгіле-
генімен, оны құнттап, зерттей оқып шыққан адам 

оның басым бөлігі геологияның, жер мен космо-
стың ара-қатынасын, халық ауыз әдебиетіндегі 
кейбір сюжеттердің аспан денелерімен байланы-
стылығын қызықты хикаядай баяндайтын ғылыми 
публицистика сарынымен жазылғанын бағамдау 
қиын емес. 1996 жылдың 26 шілдесінде “За-
ман-Қазақстан” газетінің тілшісіне берген сұқба-
тында Ақжан Машанов: “Бұл адамды мен зерттей-
мін, осы жолға түсем” деген берік байламға келдім 
де, Қаныш марқұмның алдына кірдім ғой. Мені 
білетін, жақсы көретін. Тауда, экспедицияда талай 
бірге жүргенбіз. “Қаныш аға, – дедім, – әл-Фара-
би сияқтанған дүние жүзі білетін ғалым¬ды біздің 
білмей отырғанымыз масқара, намыс емес пе?! 
Мен осы кісіні іздеймін...” – деген сөйлемдермен 
бастаған екен [2].  

Содан бергі А. Машановтың ғылыми-шығар-
машылық мақсаты әл-Фарабидың баға жетпес 
мұрасын зерттеу, саралау, қалың оқырманға қай-
мағын бұзбай жеткізу болды. Сол ерен еңбегінің 
алғашқы жемісі – “Әл-Фараби” тарихи-деректі 
кітабы.

Сол кездегі Ғылым академиясының президенті, 
академик Ш.Есенов кітапқа алғысөз жазған. Онда: 
“Бүгінгі таңда Қазақстанда Фарабидің “қайта тууы-
на” көп қайрат жұмсап жүрген еңбеккер ғалым Ақ-
жан Машанов өзінің көп жылдық еңбегінің жемісі 
ретінде осы “Әл-Фараби” атты кітабын ұсынып 
отыр... Оқушыны өзіне қызықтырарлық тартым-
ды әңгіме-аңыз, ғылыми дерек, батыл гипотезалар 
кездеседі. Соның бәрі қосылып келіп әл-Фараби 
туралы түсінікті молайта түседі. Халықтық ілім-
білімді кең қамтыған, берерлік мағлұматы мол, 
көп нәрселерге жаңаша қарауға шақыратын, қиял-
ды қозғайтын қызғылықты туынды” - деп, жоғары 
баға берген. 

Кітапта: “Ғылым болсын, дін болсын, саясат 
болсын – бәрі де адамның өміріне байланысты 
туған нәрселер ғой. Адам білгенді адам неге біл-
месін. Олай болғанда, осылардың бәрін де қалдыр-
май білу керек. Білгенде, олардың бір ғана үзіндісі 
емес, бастан-аяқ тегіс адақтау керек”, – деген қағи-
да жазылған. Осы қағидатты ұстанған шығарма-
ның бас қаһарманы өзінің алдында өткен геометр, 
астроном, оптик, метеоролог, медик, психолог, саз-
гер Әбу Юсиф ибн Исхақ әл-Киндидің жаңалықта-
рын публицистік жалынмен қорғай білді. Автор 
тек қана Фараби келбетін төңіректеп қалмайды. 
Сонымен қоса, қабат асыл тастарды жіктеп, сара-
лау, әр алуан “сиқырлы” сандардың құпиясын ашу, 
адамның мәдени қадамының әліппесі мен санның 
қарым-қатынасын ажырату, жыл қайыру аңызда-
рын баяндау, Нысан абыз хақындағы әфсаналар 
мен әлемнің жеті ғажабын сипаттау, тағы да қыру-
ар құпияларды ақиқат публицистік арынмен өрне-
ктейді.

А.Машановтың шоқтығы биік  дүниесінің бірі  
– “Табу” хикаяты деп жазды ғалым мақаласында. 
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Автор тек өзіне тән “шығармашылық елгезекті-
гімен” оқырмандарын жер беті, планетаның төмен-
гі қыртыстары былай тұрсын, космосқа “алып ке-
теді”. Ол Қорқыт атамен “кездестіреді”. Тағы да 
айналып-үйіріліп Фараби феноменіне соға береді.  
Мұның бәрін кітаптағы бас кейіпкер – Маңғаз 
ұстаз: “Менің айтар сөзім... жаттанды, жасанды, 
жалған сөз емес. Иесі жоқ жетім сөз емес... Сөздің 
асыл тегі оның терең тарихында. Ғылымның да 
шыққан көзі сонда. Білім бұлағының бастауы – ана 
тілің... Ғылымның, білімнің, өнердің, өмірдің басы 
осында”, – деген тұжырым жасайды. Астрономи-
ялық аңыздар, олардың ертегілермен кіндіктес 
екендігінің фан¬тастикалық дәйектерін А.Маша-
новтың Ж.Машановамен  бірге жазған “Ғажайып 
от ошағында” деген ғылыми-публицистік еңбе-
гінен табар едік. Бұл кітапта қазақ халық ауызекі 
әдебиеті және де басқа  шығармалардағы аспан 
хақындағы болжамдар, даналық есептер, архео-
логиялық қазбалардан табылған ежелгі дүниелер, 
халықтардың космологиялық ұғым-танымдары-
ның шығу, даму хикаялары, Орталық Азия мен 
Қазақстанның, тіпті, күллі Шығыс аймағындағы 
мәдени мирастар  әл-Фараби зерттеулерінің дәйек-
темелерін негізге алып қарастырар болсақ, А.Ма-
шановқа тән сол баяғы ғылыми-публицистикалық 
мәнер мен екпін айқын байқалады. А. Машано-
втың  көзі тірісінде жарық көрген соңғы дүниесі 
“Ай арысы” – Ғылым жаңалықтары” кітабы. Мұн-
да, негізінде, коммунистік атеизм қаншама жылдар 
бұғау салып келген алхимия, астрология секілді 
ғылым салалары жөніндегі озық көзқарастар қайта 
жаңғыртылды. Автор: “әл-Фараби алхимия негізін 
бүкіл ғаламның жаратылуымен, оның әрі қарай 
дамуымен байланысты өте кең мағынада қараған. 
Ал бұл ғылым өзімшіл, күншіл, надан адамдардың 
қолына түссе, олар оны сол адам ниетіне бейімдеп 
алады. Қысқасын айтқанда, әл-Фараби шындық 
іздеген ғалымдар үшін химия ғаламның сырын 
шешетін, сол арқылы ғаламның Жаратушы Иесін 
тану, соның жолымен жүру үшін алхимия – өзін-
өзі мадақтау құралы”, – деп жазған. Осы алхимия 
– біздің журналистика үшін тың тақырып. 

Жоғарыда шолу-пікір білдірген кітаптардан 
да басқа, әр кезде газет-журналдарда жария-
ланған “әл-Фараби, Кеплер, Галилей және Ислам”, 
“Әл-Фарабидің Нұрнамасы” тәріздес жарияланған 
қыруар мақалалары да ғылыми публицистиканың 
негізгі миссиясын айқындай түсері анық. А.Маша-
новтың ғылыми-публицистік шығармашылығын 
әлі толыққанды зерттелген жоқ. Ғалымның көптом-
дық шығармалар жинағын шығару қолға алын-
ды.  Публицист еңбектерінің  4 томы жарық көрді. 
Оларға  “әл-Фараби” романы, “әл-Фараби және 
Абай”, “Жер құрылысы”, “Қазақстанның тас-қола 
дәуірі мирастары”, “Тасқа түйілген тарих” секілді 
уникум-туындылар енген [2].    

Ғылыми-публицистиканы зерттеуші ғалым 

М.Мукашева: «Многие видные казахские жур-
налисты, писатели и общественные деятели пе-
риодически так или иначе обращались к научной 
журналистике: Букейханов А., Торайгыров С., Ай-
мауытов Ж., Ауэзов М., Тынышбаев М., и многие 
другие» деп  публицистика көздерін халық фоль-
клорынан, ақын-жыраулар шығармашылығынан  
іздеу қажеттігін айтады.  Зерттеуші Асан қайғы, 
Қазтуған, Шалкиіз, Бұқар жыраулар, Шал ақын 
шығармаларынан ғылыми-танымдық дүниелер қа-
растырады. Ғалымның халық ауыз әдебиеті жауһар-
ларын тізбектеуінде жан бар. Халық ертегілерінде 
ғылыми таным маржандары сақталса, мақал-мәтел, 
жұмбақтарында ой тұнып тұр. Мәселен, халқы-
мыз табиғи құбылыстарға қатысты «Күркіреген 
бұлттың жаңбыры аз», «Сәуір болмай, тәуір бол-
мас», «Жел дауылды шақырады», «Қаз келсе, жаз 
келер, қарға келсе, қатқақ келер», «Үркерлі айдың 
бәрі қыс», «Жаз  сайға қонба, қыс қырға қонба», 
«Сүмбіле туса, су суыр» секілді мақал-мәтелдерде 
дүниетану ғылымының негіздерін табамыз. Қазақ 
жұмбақтарының да көпшілігі ғылыми-танымға не-
гізделген.  Мәселен «ауа» ұғымын «Көзге ілінбейді, 
жұтсаң білінбейді» деп жұмбақтаса, «Бір халық ас-
панда ұшқан аяғы жоқ, ұстаған қолдарында таяғы 
жоқ, Күніне талай жерге кетер кезіп, Нәрсенің бұл 
секілді аяғы жоқ" деп бұлтты сипаттайды.  Демек 
ғылыми-танымдық публицистика қазақ халқының 
тұрмыс-тіршілігі, салт-cанасымен, таным-түйсі-
гімен біте қайнасып бірге дамып келеді. Атын атап, 
айдар тақпаса да күнделікті тұрмыс тіршілігіне, 
табиғи құбылыстарға, өмір заңдылықтарына терең 
таныммен қарап, философиялық түйін, ғылыми 
тұжырымдар жасалған. Халық ауыз әдебиетіндегі 
ғылыми-танымдық публицистиканың айқын ны-
шандары халық ертегілерінде  көрінеді. Бірқатар 
ғалымдар халық шығармашылығы әртүрлі уақыт 
кезеңдерінің мәдени синтезі ретінде қарастыра-
ды.  Фольклордың қара сөзбен айтылатын, ерекше 
мол түрінің бірі — ертегі. Ол халықтың ауызша 
айтатын көркем әңгімесі. Осы ауызша әңгімелері, 
ертегілері арқылы еңбекші халық бақыт туралы, 
еркін өмір, жайлы мекен туралы үміт-армандарын 
баяндайды. Ертегіде баяндалатын сан алуан қызық 
уақиғалар шындықтан гөрі көбіне қиял дүниесі 
тудырған. Ғажайып хал, қиял әңгімелері, орасан 
уақиғалы қазақ әңгімелері, салтпен, тарихпен бай-
ланысты оқшау әңгімелер – бәрі де ертегінің түр-
лері. "Ертегі" деген ат ертеде, ерте күндегі деген 
сөздерден туған. Кейде "ертек" деп те айтылады. 
Содан ертегі айтушыны "ертегіші", "ертекші" дей-
ді. Осы аты көп ертегінің басында әдейі айтылып, 
аумай аталып та отырады. Қазақ ертекшісінің де 
көптен-көп ертегісін: "ертеде бір бай бопты", "ер-
теде бір хан бопты", "ертеде бір кемпір мен шал 
бопты" деп бастайды. Немесе "ертек-ертек ерте 
екен" деген сияқты көп ертектерге ортақ, ерекше 
өлеңше бастаумен келеді.
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Қазақ ертегісі есте жоқ ескі замандардан бастап 
беріге шейін болған талай ұзақ-ұзақ дәуірлердің 
кездерінде туған, өсіп, көбейіп келген мол дүние. 
Онда сонау арғы үйсін, қаңлы руларының кезінен 
санап, Қыпшақ елдігінен, монғолдар жорығының 
тұсынан, Алтын Орда үстемдігі дәуірінен айтылып 
келген көне әңгімелер көп. Қазақ атты ел құрал-
мастан бұрын, мұсылман діні кірместен бұрын 
ескі руларға түгел ортақ болған ертектер бар. Дү-
ниетану, дінге нану, шаманизм, буддизм бағытын-
да болған кездерде шыққан ертектер де бар тәрізді. 
Одан беріде ислам діні арқылы, кітап арқылы та-
раған діни ертектер тағы бар.

Бертінде қазақ халқы қалыптанып, тілі жеке-
леніп, шаруашылық, салт-саналық, қоғамдық өз-
гешелігі айқындалған сайын, сол ел ортасында 
бұрынғы ескі әңгіменің қайсысы болса да тыңнан 
қорытылып, жаңғырып, қайта туғандай боп әң-
гімеленетін болған.

Қазақ халқының аузында сақталып қалған, 
өзінше өңделген, өзгертілген, өз тәні болған ер-
тегілер қазақ фольклорындағы ұшан-теңіз қазына 
болмақ керек.

Ертегілер бай фольклор жанры ғана емес, ғылы-
ми-танымдық публицистикаға да жатады.   Бірақ, 
осы байлықтың ғылым жолымен жиналып, зертте-
луі аса кемшін боп келеді.  Қазақ ертегісіне көңіл 
бөлген кісілердің саны бірқатар. Бірақ бұлардың 
бәрі де зерттеу, тексеру жұмысын аз жасап, көбін-
ше естіген ертегілерін жинаумен болған.

Әрине, деректер, фактілер жиналып болмай, 
ғылымдық байлау, қорытынды жасау мүмкін емес. 
Әуелі ертектердің ауызда жүрген барлық мол бай-
лығын жазып алып, жиып, жарыққа шығарудың өзі 
де ғылым жолындағы үлкен еңбек.

Қазақ фольклорының үлгілері, оның ішінде ер-
тегілері де XIX ғасырдың басынан бері қарай жи-
нала бастады.

Қазақ ертектері ең алғаш қомақты болып ака-
демик В.В.Радлов жинағында басылды1. Қазақтың 
ауыз, жазба әдебиетінің басқа үлгілерімен қатар, 
Радлов жинағына: "Алтын бел", "Хан Шантай", 
"Еркем Айдар", "Жақсылық пен Жамандық", "Хан 
қызы", "Түс сатқан тазша", "Молданың үйінде 
оқыған бала", "Түлкі, қасқыр, жолбарыс", "Дудар 
қыз", "Балқан тау", "Үш ұл", "Қармақ салған жі-
гіт", "Қарагөз сұлу", "Алтын бас, күміс аяқ", "Ақ-
сақ Темір хан", "Киік" деген ертегі, аңыз әңгімелер 
кірген. Радлов қазақ ертегілерін естілуінше, тіл, 

сөз ерекшелігін сақтай, дәл жазып алуға тырысқан.
Радловтан бұрын қазақ ертегілерін Шоқан Уә-

лиханов, профессор Березин, Ильминскийлер де 
едәуір жинаса да, дәл Радлов сияқты ғылыми жүй-
еге келтіріп, қазақ тілінде бастырып үлгермеген. 
Березин жинаған ертектердің бірқатарын кейін 
өзінің хрестоматиясына кіргізді. XIX ғасырда қа-
зақ ертегілерін көп жинаған А.Е. Алекторов пен 
Г.Н.Потании. А.Е.Алекторовтың қазақ арасынан 
жинаған ертегілері орыс тіліне   аударылып, сол 
кезде қазақ даласында шыққан газет, журналдарда 
("Дала уәлаяты", "Тургайская газета", "Астрахан-
ский вестник", т.б.) 1880-1890 жылдар арасында 
үнемі басылып отырған. Алекторов XIX ғасыр-
дың тек соңғы 20 жылының ішінде жүзден артық 
қазақтың ертегі, аңыз әңгімелерін жинап басты-
рған.  Мәселен, 1893 жылы бір ғана "Астраханский 
вестник" газетінде: "Ағайынды екі қу", "Лұқпан 
хаким", "Айтуған батыр", "Омар молда", "Жирен-
ше мен Алдаркөсе", "Қарағай мен сексеуіл", "Абы 
жылан", "Ағайынды үш жігіт", "Алдаркөсе мен 
Шық бермес Шығайбай", "Хан мен жігіт", "Ер 
Қосай батыр", "Түлкі мен қой", "Тақ Сүлеймен", 
"Өтірік ертек", "Залым Қали", "Әулие бала"  атты 
ертегілер жарық көрген. Жазушы М.Әуезов те қа-
зақ ертегілерін жинап, зерделеуге  де ерекше ден 
қойған.  Ол қазақ ертегілерін бес түрге бөліп қара-
стырған. Ал, орыс ғалымы   Г.Н. Потанин Сибирь 
татарларының, алтай, моңғол халқының ертегі, 
әңгімелі жыр (эпос), аңыздарын жинаумен қатар, 
қазақ даласын да көп аралап, ел аузынан мол ерте-
гі, жыр әңгімелер жинаған және сол жинағандарын 
зерттеп отырған. Өзінің "Европаның орта ғасыр 
эпосында шығыстық сарындар" дейтін еңбегінде 
Потанин қазақтың көптеген ертегі, аңыз әңгіме-
лерін, сюжетін келтіріп, бірталай қазақ ертегілері 
мен аңыздар ертедегі дүниетанумен байланысты 
туғандығын көрсетеді. Алайда, Потаниннің зерт-
теу әдісі буржуазиялық салыстыру әдісінің дәре-
жесінен аса алмады, материалы мол болғанмен, 
ғылымдық қорытындыларының бірталайы теріс 
еді. Потаниннің қазақ арасынан жинаған ертегілері 
әрбір газет, журналдарда басылудан басқа, өз ал-
дына жеке кітап болып "Қазақ, Алтай ертегілері" 
деген атпен 1916 жылы шықты [5]. Алайда, қазақ 
ертегілері ғылыми-публицистика  ретінде зерде-
ленген жоқ.  Енді ертегіні ғылыми публицистика-
ның қайнар бастауларын зерттеуде негізгі нысана 
ретінде қарастыруымызға әбден болады.  
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ҚАЗІРГІ БАСПА ІСІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

Түйін. Бүгінгі күні кітап айналасында қозғалар тақырыптар, шешімі қиын түйткілдер көбеймесе азаяр емес. 
Шығарылымында да, таралуында да, сатылуынада да көптеген кедергілерге тап келіп отыр. Осы мәселе маңатында 
зерттеу жүргізіп, кітап ісінің дамуына бір қадам жақындадық.

Резюме. На сегодняшний день вокруг книги, книгоиздания в Казахстане много не решенных проблем. И с каждым 
годом они только прибавляются. Чтобы решить эти проблемы мы провели исследования.

Summary. Nowadays, a lot of unsolved problems around the book and book publishing in Kazakhstan. From year to year 
they added. To solve these problems, we have conducted studies. 

Жаһандық өркениет бізге көп өзгеріс әкелді. 
Жаңа технология, жаңа көзқарас, жаңа мүмкін-
діктер. Алайда елдің кемелдігін, рухани тоқтығын 
әйгілер мәдениет саласында бүгін көңілді күпті 
етер түйткіл көп. Халықтық  ән-күй, қолөнер, әде-
биет пен мәдениет те қамқорлыққа зәру. Қай өнер 
өкілімен тілдессеңіз де, сол саланың әлеуметтік 
әлсіз қорғалғанын айтып ағытыла жөнеледі.  Баспа 
ісі мен кітап саудасы да – солардың қатарында.  

Кез келген қоғамда ақпараттық үдерістер  осы 
салада мемлекеттік  саясатты іске асыру  жолда-
рымен реттеледі.  Мемлекет осыған сәйкес  заң 
актілерін шығарумен  және қаржы-экономикалық  
жеңілдіктер жасау арқылы  тікелей және жанама  
түрде ықпал ете алады. Біздің ойымызша, мемле-
кет кітап  шығару ісін ұзақ  мерзімді мәселе ретін-
де  қарастырып, нақты  көңіл бөлмей  отыр. Кітап 
ісінің бірқатар  жалпы мәселелері шешілмеген, 
атап айтқанда: құқықтық, салықтық, және әлеумет-
тік. Оның ішінде:

• Кітап саласы мемлекеттік  деңгейде жеткілікті  
реттелмей келеді. Еліміздегі  кітап ісінің қарқынды 
дамуына  бағытталған  нормативтік-құқықтық база 
жоқ;

• Құн салығын  ұстауда салық салу жүйесі 
жетілдірілмеген;

• Кітап оқуға деген  оқырмандар ынтасының  
төмендеуі, әсіресе, жастар аудиториясы;

• Нарықтың төмен рентабельділігі 8-10 пайыз, 
бұл саланың қаржы  жүйесінің  тұрақсыздығын, 
инвестициялық тартымсыздығын көрсетеді.;

• Қордың баяу айналымы;
• Басқа аймақтарда  кітап саудасы және баспа 

компанияларының  жетіспеушілігі;
• Баспа және кітап саудасы бизнесінің  басым 

көпшілігінің  Алматы және Астана  қалаларында 
шоғырлануы;

• Бөлшек-сауда жүйесінің нашар дамуы;

• Отандық полиграфия жүйесінің қанағаттанар-
лықсыз  жағдайы;

• Қағаздың қымбаттылығы;
• Мемлекет тарапынан баспагерлер мен кітап 

саудасымен  айналысатын  компанияларға қолдау-
дың жоқтығы;

• Нарықтың ашық еместігі – компаниялардың 
айналымы  жөніндегі  ақпараттардың жоқтығы, 
шыққан және сатылған өнімдер деректерінің көр-
сетілмеуі;

• Нақты өнімді нақты  тұтынушыға ұсынуға  
бағытталған маркетингтік жоспарлардың жоқтығы;

• Барлық деңгейдегі  біліктілігі  жоғары  маман-
дардың жетіспеушілігі;

Баспагерлер (баспа ісімен айналысатын ұй-
ымдар)  мен полиграфиялық  кәсіпорындар тара-
пынан  Қазақстанда  шығарылған барлық өнімнің 
депозитарийі – кітап палатасының баспасөз  
мұрағатына міндетті  және тегін  данасын тапсы-
руын  реттейтін нормативтік-құқықтық  базаның 
жоқтығы, еліміздің мәдени мұрасын  сақтауға кері 
ықпалын  тигізіп отыр. Сонымен қатар, Қазақстан-
ның баспа нарығының  жағдайына қатысты  стати-
стикалық деректер  де нақтыланбауда.

1992  жылы 22 маусымдағы  Қазақстан Респу-
бликасы Министрлер кабинетінің  «Баспа  шығар-
маларының  бақылау және міндетті даналарын та-
рату  тәртібі туралы» №548 қаулысы күшін жойған.

Кітап тарату жүйесін жетілдіру жолдары
Көптеген баспалар кітап палатасына  шығарған 

өнімдерінің міндетті  даналарын тапсырмайды. 
Бұл өз кезегінде  баспагерлерге (баспа өнімдерін 
шығаратын ұйымдарға) міндетті тегін дананы 
тапсыруды  міндеттейтін  нормативтік-құқықтық  
базаның жоқтығы салдарынан орын алып отыр. 
Осының салдарынан барлық  параметрлер бойын-
ша, баспасөз статистикасы жөніндегі  ақпараттар 
алынбайды.
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  Республикамыздағы кітап шығару  және кітап 
тарату  жүйесінің сараптамасы  және әлеумет-
тік сауалнамалар  негізіне сәйкес  кітап басу ісін  
жетілдіру мақсатында  кітаптың және басқа да  
БАҚ өнімдерінің  рөлін арттыру  қазіргі қоғамның  
тұрақты дамуының басымдықтары:

• Кітап шығару ісін дамытудың  нормативтік- 
құқықтық базасын құру;

• Елімізде көрме-жәрмеңкелерді  өткізуді субси-
диялау  және ұйымдастыруда  мемлекеттік қолдау 
көрсету, отандық баспалардың  халықаралық кітап  
көрмелеріне қатысуын, ұлттық қазақстандық кітап 
экпозициясын қалыптастыруды қаржыландыру;

• Тұрғындардың барлығына қолжетімді бо-
луы үшін, кітап құнының  төмендеуін қамтамасыз 
ету  үшін оқу  және әлеуметтік маңызы  бар әдеби-
етке  қосымша құн салығын ұстамау;

• Бұқаралық ақпарат құралдарында  кітапты 
насихаттау, республикалық газеттер мен  теледи-
дарда  кітапқа арналған  рубрикалар ашу;

• Кітап ісі саласында  халықаралық ғылыми 
және мәдениетті байланыстарды  нығайта отырып,  
баспагерлер мен кітап таратушылардың  кәсіби 
қоғамдық  бірлестіктердің  ғылыми-ақпараттық  
қызметіне қаржылай  қолдау көрсету;

• ҚР Статистика  агенттігіне ұсынатын ста-
тистикалық есепке «кітап дүкендері» және « кітап 
өнімдерін  сату» атты бөлімді енгізу;

• ҚР Қаржы  министрлігінің  Кеден комитеті 
құжаттарына  «кітап өнімдерін  әкелу мен әкету» 
СЭҚ (ВЭД) кодын енгізу;

• «Мәдениет туралы»  Қазақстан Респу-
бликасы Заңының 24-баптың 2-2 пунктіне Қа-
зақстан Ұлттық мемлекеттік  Кітап палатасына  ба-
сылымдардың  міндетті тегін даналарын  тапсыру 
туралы қосымша  енгізу.

Сондай-ақ биылғы жылдан бастап министрлік 
мемлекеттік тапсырыс арқылы жарық көретін бар-
лық кітапты интернетте жариялау туралы шешім 
қабылдаған. Бұл бастама сол кітаптарды кітапха-
налардан ғана емес, әлемдік интернет желісінен 
табуға көмектесіп, авторлардың танымалдығын 
арттырады әрі шетелдік қандастарымызға да қол-
жетімді болуына септеседі.

Кітап өндірісінің, кітап тарату ісінің, кітап  
оқудың қазіргі  жағдайын сараптай келе, қалыпты 
жағдайларға қарамастан (шығарылатын кітаптар 
мен  кітапшалар санын арттыру, жаңа баспалар мен  
кітап дүкендерін ашу) , Қазақстандағы  кітап ісін 
жетілдіру қажет.

Бұл негізінен – басылымдардың сапасын арт-
тыру, ұлттық ГОСТ-тарды  өңдеу және бақылау, 
баспалардан шыққан барлық баспа өнімдерінің  
бақылау данасын  тапсыру, кітап өнімдерін тарату-
дың  жаңа әдістерін іздеу  және  көпшіліктің кітап 
мәдениетіне  деген көзқарастарын жақсарту. Осы-
ның барлығы  нормативті құжаттарда  бекітілген 
шаралар жүйесін  қалыптастыруда мемлекет  пен 

кітап қоғамдастығының  бірлескен күш-жігерін та-
лап етеді.

Көтерілген мәселелерді тиімді шешу үшін мем-
лекет қолдайтын, жетекші отандық баспаларды, 
кітап өнімдерін таратушыларды, полиграфистерді, 
кітапхана қауымдастығының  өкілдерін, жазушы-
лар ұйымдары мен ассоциацияларын біріктіретін  
Қазақстанның кітап одағын құруды қажет етеді.

Тәуелсіз еліміз тәй-тәй басқан алғашқы қа-
дамынан бастап-ақ адамзаттың ақыл-ойының 
жарқын көрінісіне айналған рухани асыл қазына-
ларды қорғауға, қадір-қасиетін кемітпей, қорын 
молайта түсуге, ең бастысы, көне жәдігерлердің 
заңды жалғасындай небір жауһар қазынаны және 
оны өмірге әкелуші туындыгер авторларға қолдау 
көрсетуге бағытталған бірқатар игі шараларды жү-
зеге асырды. Халқымыз көл-көсір көңіліндей шет-
сіз де шексіз дархан даламыздың тарихи-мәдени 
жәдігерлерін бүгінде жастарға интернет кеңістігі 
арқылы қысқа да нұсқа формада беруді ұсынушы-
лар көп. Алайда  аға буын ондай тәсілдің кітапты 
қолға алып оқу ләззатын бере алмайтынын, ин-
тернеттің оларға қағаз нұсқа сыйлайтын азықты 
толықтыра алмайтынын айтады.  Екі тараптың да 
жүгінетіні – Үкімет қамқорлығы, Үкімет қолдауы. 
Қалай десек те, «Кітап – білім бұлағы» ұстанымы-
ның өміршеңдігі де кітапқұмар оқырманымен  ба-
янды болмақ.

Адам өміріндегі кітаптың алар орны өлшеусіз. 
Дей тұрғанмен де бүгінгі қоғамда көпшіліктің 
кітапқа деген ықыласының нашарлығы, оны оқуға 
келгенде енжарлық танытуы «әттеген-ай» дегізіп, 
қынжылтады. Бұл әрине, бір адамның басындағы 
проблема емес. Оны бір-екі адам емес, ел болып, 
жұрт болып жұмыла кіріссек қана өзегін табуып, 
өзгерте аламыз.

 Елімізде кітап ісінің қазіргі кездегі  көкейкесті 
мәселелерін, оның ішінде кітап оқу  дағдарысын 
мемлекеттің саясатынсыз шешу мүмкін емес.       
Қазақстандағы кітап шығару  ісін қолдауға  бағыт-
талған барлық шаралар  біріктірілмеген. Осыған 
байланысты, кітап шығару мен кітап оқуды дамы-
тудың  ұлттық «мемлекеттік»  тұжырымдамасын 
жасау қажеттілігі туындайды. Бұл Кітап палатасы-
ның ғана ұсынысы емес, баспагерлер мен кітапха-
на  қызметкерлерінің де ұсынысы.

Елімізде кітап шығарудың ұлғаюына қара-
мастан, оқырман мәдениетінің төмен екендігін 
мойындауымыз қажет. Оқуға деген құштарлықтың 
төмендеуі көңіл көтеру  индустриясы мен жаңа 
технологиялардың дамуымен байланысты  жалпы 
әлемдік құбылыс болып отыр. Алайда бұл үрдісті 
тежеп, кітапқұмар қоғамды қалыптастыру үшін 
мына маңызды істі жүзеге асыруымыз керек:

- Әлемдік классиктер еңбектерін сапалы түрде  
қазақ тіліне аудару;

- Отандық баспалар шығаратын кітаптар сапа-
сын жақсарту;
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- Жаңа кітаптарды кең көлемде жарнамалау;
  Көпшілікті кітап оқуға тартудың тағы бір жо-

лы-кітап жәрмеңкелері мен көрмелер ұйымдасты-
ру. Кітап палатасы Қазақстан  Баспагерлері мен 
кітап  таратушылары қауымдастығымен  бірлесе 
отырып «Ұлы Жібек жолымен» атты 6-шы Ха-
лықаралық кітап көрмесі мен жәрмеңкесін өткізуге 
ат салысты. Кітап ісі мамандары  мен оқырмандар-
дың назарын аударған «Алматы- кітап әлемі-2011» 
көрме-жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Осындай 
кітап көрмелерін ұйымдастыру арқылы да оқыр-

мандар тартып, кітап саудасындағы тауар айналы-
мын жақсартуға болады.

Кітап айналасындағы мәселе күн санап көбей-
месе, азаяр емес. Бірақ ең бастысы ұлттың рухани 
таяздығын, жұтаңдығын тудыратын осы бір кітап 
оқымау деген кеселден құтылуға, жазушылары-
мыздың жауһар туындыларын елеусіз қалдырмай, 
оқырманмен қауыштыруға бәріміз бір кісідей ат 
салысуымыз қажет. Сонда ғана ұлтымыздың бо-
лашағы болар жастарды дұрыс тәрбиеге, дұрыс 
жолға бағыттап, қоғамдағы жат құбылыстың ал-
дын аламыз.
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КІТАП ТАРИХЫНЫҢ МӘДЕНИЕТІ - 
ОБЪЕКТИВТI ӘЛЕМНІҢ СУБЪЕКТИВТI БЕЙНЕСI

Резюме. Данная статья даёт возможность определить значение книги в культурном пространстве. Здесь с науч-
ной точки зрения рассматривается становление и развитие книги в истории культуры, дается его исследование на 
общефилософской, культурологической и книговедческой основе.

Опираясь на научные труды зарубежных и казахстанских ученых, автор доказывает, что появление и развитие 
книгоиздательства берёт начало с древнейших времён. Наряду с этим, история книгоиздания рассматривается как 
история культуры. 

Summary. This article gives а possibility to define the meaning of the book in a cultural space. In a scientific view, it 
is considered the formation and development of the book in a historical culture also it is given its  research  on a social 
philosophy, cultural and bibliographic basic.   

Rely on scientific work of foreign and Kazakh scientists, the author proves that appearance and development of publishing 
take beginning from ancient  time. Also a history of publishing considered as a history of a history of culture. 

Ғасырлар қойнауынан, мыңжылдықтар тереңі-
нен  тамыр тартатын бай тарихы бар қазақ мәде-
ниетінің бір саласы кітап мәдениетінің жаңа ғасы-
рдағы тағдырын  саралау, өркениеттер қақтығысы 
жүріп жатқан кезеңдегі мәдениетіміздің бола-
шағын тезге салу, Батыс пен Шығыстың додасы-
на түскен ұлт рухының ертеңін айқындау басты 
мақсат болып отыр. Кітап – мәдениет ұғымының 
ажырамас бөлігі деп қарайтын болсақ, кітап та-
рихы соның ішінде қазақ кітап тарихы ұлттық мә-
дениеттің тарихи хал-ахуалын, елдің әлеуметі мен 
мәдениетін айнытпай көрсетіп беретін айна. 

Қай xалық болсын өзiнiң өмiрiне, тұрмыс-тiр-
шiлiгiне қажеттi, пайым-түсiнiгiне сай мәдениет 
жасайды. Мәдениеттiң материалдық та, руxани да 
түрi елдiң қоғамдық дамуына байланысты өзгерiп, 
дамып, жаңарып отырады. Қазақ жұрты да өзiнiң 
ұзақ тариxында кезең-кезеңге сәйкес мәдениет 
жасап отырған. Бұрынғы сақ, ғұн, үйсiн, түркi ба-
баларымыздан бастап, бүгiнгi ұлтымыздың мәде-
ниетiне шолу жасасақ, алуан түрлi мұрамыз және 
қазiргi заманға лайық түрлерi көп мәдениетiмiз бар 
екенiне көз жеткiземiз. Әсiресе, өмiр салтының 
ерекшелiгiне байланысты руxани мәдениетiмiз 
өзiндiк сипатта болғаны белгiлi. Ол ауызша туын-
дап, ауызша орындалып, ауызша тараған, сөйтiп 
атадан балаға, ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып, бiр 
дәуiрден екiншi дәуiрге көшiп отырған. Жай ғана 
көшiп қоймаған, әр дәуiр сайын толысып, толығып, 
жетiле түскен, үнемi баю, даму үстiнде ғұмыр кеш-
кен. Мұндай ескi мен жаңаның бiртұтас дүниеге 
айналған қадамы, бiр жағынан, алғашқы нұсқада 
сақталса, екiншi жағынан, өзгерiске жаңғыра ұшы-
раған, үшiншi жағынан, соны мәдениеттiң негiзiн 
қалаған әрi ажырамас бөлiгiне айналған. Екiншi 

сөзбен айтқанда, руxани мәдениеттiң өз iшiнде 
күрделi процесс жүрiп жатқан, сондықтан мәде-
ниет кей тұстарда қоғам дамуынан алға озып, кей-
де кейiн қалып отырған. Өкiнiшке қарай, руxани 
мәдениеттегi осы заңдылық біздің елімізде кеңес 
дәуiрiнде бiржақты қаралып, таптық тұрғыдан 
ғана бағаланды. Сол себептi руxани мұра үстем 
таптiкi және кедей таптiкi деп, жасанды түрде екiге 
бөлiндi де, оның бiраз бөлiгi жиналмай, зерттел-
мей қалды, соның салдарынан өмiрден ғайып бола 
бастады. Бұл мұраға әрине кiтапты да жатқызамыз.

Қазақ мәдениетiнiң егесi xалық болса, мәдени 
мәйегi, бiрегей бәйтерегi, руxани қазынасы, тау-
сылмас Тайқазаны – ол қазақ кiтабы. Қазақ кiтабы 
– руxани қазынамыздың Тайқазаны, талай ұрпақ 
өкiлдерiнiң өмiр мектебi, қазақ мәдениетi, қазақ 
тариxы, қазақ ғұмыры және өнерi. 

Кiтап мәдениетiнiң әлемдiк өркениеттерде да-
муы, оның қалыптасу тариxы тас ғасырынан тамыр 
тартады. Ұрпақтарға мирас болған таңбалар, көне 
мәдениетiмiздiң бастау бұлағы таңбалы тастағы 
бейнелер, мұны ежелгi ата-бабаларымыздың ама-
наты десек те болады. Оларды петроглиф (тас және 
қашау) деп атаған. Жазу өнерiнiң бастапқы түрi бо-
лып табылатын бұл таңбалардың сан алуан бояу-
лармен әрлендiргенге дейiнгi ұзақ даму сырлары 
бар. Тастағы жазулар бiздiң баға жетпес асыл қа-
зынамыз, бүгiнгi жазу мен өнерiмiздiң бастау көзi. 
Осы жазу-сызу арқылы пайда болған кiтап адамзат 
мәдениетiнiң дамуына барынша үлес қосып келе 
жатыр.  Кiтап басу iсiнiң пайда болуы адамзат та-
риxындағы мәдени-саяси оқиға болды. Ресей та-
риxшысы И. Карамзин бұл жайында: “Адамзаттың 
ақыл-ой тариxы екi ұлы дәуiрдi бiледi: бiрiншiсi, 
әрiптердi ойлап табу болса, екiншiсi баспаxананы 
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ұйымдастыру. Ал басқа табыстары – осы екеуiнiң 
нәтижесi” дедi.  Бұл ойды неміс ғалымы Георг 
Кристоф Лихтенберг “Әлемді алтыннан гөрі қорға-
сын өзгертті, оқтағы қорғасын емес,  типография 
литеріндегі қорғасын” деп толықтырды. 

Кез-келген кітап сол заманның мәдени клима-
тын құрайтын жемiстi мәдени идеялардың ықпа-
лымен қалыптасты. Кiтап шығарушының мәдени-
етке қызығушылық танытуы мiндеттi болмаса да, 
оның кiтабындағы, мәдени композициясындағы 
эмоциональды-мазмұндық мән мен кiтаптағы 
мәтiндiк талдау мәдениеттiлiктi құрайды. Сон-
дықтан да әр адамның әлемге, өмiрге құштарлығы 
мәдениет болып саналады. 

Әрбiр ұлттық мәдениет өзiндiк оқшауланудан 
шығып және өзiндiк ерекшелiгiне орай, жалпыа-
дамзаттық мәдениет құндылығы деңгейiне сай бо-
луда. Олардың жарыса күресуiнен, бiрлесе әрекет 
етуiнен бiр кезеңдерi әлемдiк таралымға ие бола-
тын экономикалық және саяси күш-қуатты мәдени-
ет туады. 

Әлемдік өркениет кеңістігіндегі кiтап мәдени-
етiнiң өрбу барысын материалдық және руxани қы-
зметтiң бастамасы ретінде синтездеп, сараптаған 
шетелдік ғалым В.В. Фарсобин 1931 жылы “кiтап-
тың өзге ғылымдардан шегiн нақты белгiлеу қажет, 
алайда мұндай жұмыс әлi қолға алынған емес”/1/– 
деген едi. Фарсобиннiң сол уақытта кiтапты пале-
ографиямен, кодикологиямен салыстырған нақты 
себептерi мен пiкiрiмен келiсе бермеуге де болады 
(Батыста кiтаптану кодикология деген атау алған). 
Ал ресей кітаптанушысы Л.И. Киселев осындай 
терминге жүгiне отырып, мынандай анықтама бе-
редi: “Кодикологияның пәнi мазмұны мен негiзiне 
қарамастан, тапсырыспен дайындалған кiтап бол-
са-дағы немесе “массалық таралыммен сату үшiн 
немесе кеңселерде тiркеулер жазылған қолжазба 
болса-дағы, ол кiтап болып табылады” /2/.

Қазiргi әлемдік мәдениет көпқырлы болған-
дықтан, кітап мәдениетінің идеясы да, айтар ойы 
да әртүрлі. Сондықтан кiтап iсiнде де бiр-бiрiн 
толықтыратын әрi бiр-бiрiн алшақтататын да фи-
лософиялық идеялар, көптеген тұжырымдар бар. 
Соның ең маңызды деген тұстарына тоқталайық:

Шетелдік феноменолог Э. Гуссерль үшін кiтап 
оқырмандар  қабылдауға арналған, автордың 
өмiр жолындағы тәжiрибесiнiң  белгiлiк пiшiнде-
гi мазмұндамасы. Кiтапта барлық мән мен маңыз,  
түсiнiк пен құндылықтарды ашатын сезiмнiң 
ұшығынан мағлұмат берiледi. Сондықтан да кiтап 
сезiм мен көңiлге  тiкелей әсер ете алатындай бо-
луы керек. Әйтпесе, ол қызықсыз, әрi мәнсiз бо-
лып қалады. Феноменологиялық икемде жазылған 
кiтаптың авторы драмалық талантқа ие болу керек. 
Мұндай талап “лирикке” де, “физикке” де қатар 
қойылады деген пікірді жақтайды /3/. Ал X. Гада-
мер сезiм әлемi бәрiнен соңғы үлеске ие болады 
деп түсiнген. Олар кiтапты авторға белгiлi болған 

бiрнеше iстiң мәнi жинастырылған мәтiн деп қа-
растырады. Осы мәндi автор оқырман қолдануы-
на жарамды, түсiнiктi етiп, өзiндiк құпиялылығын 
арттыратындай белгiлiк пiшiнде қағаз бетiне түсiру 
керек /4/ деген ой түйеді. Герменевтикалық тұрғы-
дан оқырманға бiр жағдайда ғана көмекке келе ала-
мын деп ойлайды автор: шақырған үнге сондай үн 
қосқысы келiп тұратындай оқылымды мәтiн жазу. 
Герменевтиктер осы мәтiн оқырманға сырт қара-
мауы тиiс дегендi жиi айтады. Герменевтиктердiң 
мәтiнiнде оқырманның танымдық өресiн кеңейту-
ге негiзделген көптеген сауалдар жасақталады.

Коммуникативтi  ақылды танытушы фило-
соф Ю. Xабермас кiтаптағы мәтiн оқырманды қа-
уымдастықпен қарым-қатынасқа және автормен 
байланысқа түсуге шақыратындай болу керек /5/ 
деп түсiнедi. Кiтап оқушы мен идеалды  ғалымдар 
қоғамымен байланыстағы пiшiннiң бiрi болып та-
былады. Кiтапты  тек өз атынан жазатын автор, 
олардың түсiнiгiнше нашар автор боп келедi.

Ендi сараптамалық философияның белгiлi күш 
кескiнi, яғни позитивистер, постпозитивистер 
және кітап қатынасы концепциясын жақтаушылар-
дың пiкiрiне жүгiнiп көрелiк:

Неопозитивист Л. Витгенштейн кiтапты тео-
рияға қарағанда бұрынғы кезекте алға тартылатын 
эксперименталды дәйектердi реттеу мен саралау 
формасы деп қарастырады. Ол – семантика, те-
ория, дәйектердi суреттейдi. Кітаптың оқырман-
дары кітап мәтiнiмен кездескенде автормен емес, 
дәйектi тұжырымдайтын, ұлы абсолютты ақиқат-
тың өзiмен қарым-қатынасқа түсiп отырғандай 
әсер қалыптастыруы керек деп бiледi /6/.

Постпозитивист К. Поппер кітаптың теориялық 
дәйектеріне көбірек жүгiнедi. Оларға теория өзге 
және басқа жетiстiктердiң бөлiгiнен құралатынын 
көрсету маңыздырақ. Неопозитивистер кітаптағы 
бiр теорияға постпозитивистер бiрнеше теорияны 
ұсынып, оқырманды кітап арқылы ғылыми деңгей-
дiң өсiп келе жатқандығына, соның iшiнде, кон-
цептуалды бiлiмнiң артқандығына назар аударуға 
үйретедi /7/. 

Ал Дж. Остин семантикалық позициядан бас 
тартады. Олар кiтаптың әрбiр сөзін жеке-жеке қара-
стыра отырып, кітаптағы жазылған мәтiннiң  мәнiн 
ашуға барлық күш-жiгерiн жұмсайды /8/. Оларды 
концептуалды, глобалды жағдай емес, локалды 
жағдай көбiрек қызықтырады. Кітап мәтiнінiң не-
гiзiнде оқырман нақты бiр жағдайларда шешiм қа-
былдауды үйренедi деп түсiнедi.

Постструктуралист М. Фуко әр саланы талқы-
лайтын, жалпыны құрайтын кiтаптың мәтiнi көп-
теген тiлдiк ойындармен қамтылған дейдi /9/. 

Постмодернист Ж. Лиотар постструктурали-
стерге қарағанда, әдеби кітапқа сыни тұрғыда 
жiтi мән бередi /10/. Постмодернизм доминант-
тары – тiл ойындарының агонистикасы, көпқыр-
лылық, үзiндiлiк, кездейсоқтық, екi ұштылық.  Ал 
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ортодоксалды марксистер кiтаптан нақты өмiрдiң, 
яғни “объективтi әлемнiң субъективтi бейнесiнiң” 
шағылысын көредi. Алайда бұл шағылыс бейтарап 
екендiгiне қарамастан нақты әлеуметтiк топтар-
дың мүддесiнен белгiлi бiр формасының, бәрiнен 
бұрын ғылым мен идеологияның басты бекiткiшi 
ретiнде қатысады.

Төңкерiске дейiнгi қазақ зиялыларының кiтап-
тары – xалқымыздың мәдени мұрасының аса маңы-
зды бiр бөлiгi, бастау бұлағы, оны зерттеп игеру 
– бүгiнгi кемелдi руxани өмiр-тiршiлiгiмiздегi төл 
мiндет. Ана тiлiмiзде қазан төңкерiсiне дейiнгi ке-
зеңде жарық көрген кiтаптарды iздеп-тауып, бiр 
жүйеге келтiруде татар тариxшысы Әбрар Кари-
муллин ұлттық баспамыз да, төл баспаxанамыз да 
жоқ кезде қазақ тiлiнде ұзын-саны 509 кiтап жарық 
көргенiн және оның 431-i татар баспаxаналарында 
басылғанын айтады /11/. Әбрар Каримуллин қазақ 
тiлiндегi тұңғыш кiтап 1831 жылы жарық көрген 
дейдi. Ол ойын 1971 жылы “Жұлдыз” журналында 
жарық көрген “Қазанда жатқан қазыналарыңыз-
дан” атты мақаласында тарқатып айтады. Алайда 
бұл мақаламен толық танысудың мүмкіндігі бол-
мады. 146-149 беттерге жарияланған мақаланың 
барлық данасында 147-148 беттері жартылып та-
сталынған екен. 

 Алайда татар кітаптанушысы Әбрар Каримул-
лин қазақ кітабы 1831 жылы жарық көрді дейді. Ал 
қазақ кітаптанушысы Шерияздан Елеукеновтың 
зерттеуі бойынша 1807 жылы жарыққа шыққан 
115-беттiк шағатай тiлiнде жазылған “Сейфүл-
мәлiк” еңбегі екеніне көз жеткіземіз. Негiзi, қа-
зақтың алғашқы кiтабы мынау едi деп дәл айту 
үшiн ұзақ зерттеу жұмысы қажет. Ал қазақ кiтабы-
ның тариxын зерттеудi алғаш қолға алған Ш. Жи-
реншин қазан төңкерiсiне дейiн қазақ тiлiнде мыңға 
жуық кiтап шыққан /12/ дегендi айтады. Негізінде 
Қазақ баспасөзiнiң тұңғышы “Түркiстан уәлаяты-
ның газетi” 1870 жылы шықса, ал қазақ тiлiндегi 
алғаш кiтаптар XIX ғасырдың басында-ақ бой 
көрсете бастағаны анық. Баспа iсiнiң қалыптасу 
кезеңiндегi Қазақстанда жарық көрген газет-жур-
нал, кiтап басылымдары өзара  тығыз байланыста 
болғаны тариxтан мәлiм. Сондықтан Қазақстанда 
сол кездерде баспа болуы мүмкiн деген де пiкiрлер 
бар. Сонда Қазақстанда кiтап шығару XVIII ғасы-
рдың соңы мен XIX ғасырдың басында қалыптаса 
бастады деген пікір көңілге қонымдырақ секілді.

Осы қазан төңкерісіне дейін шыққан мыңға 
жуық кiтапты сараптағанда, оның негiзiнен төрт-
бес салада шығарылғанына көзiмiз жетедi. “Бiрiн-
шi сала қазақ ауыз әдебиетiнiң туындылары: ерте-
гi-аңыздар, қиссалар, эпостық жырлар, айтыстар. 
Әрине, мұның iшiнде Шығыс тақырыбын жырға 
өзек еткен қисса-дастандар да бар. Мұны дәлелдеу 
үшiн бiр мысал келтiрелiк. Жалпы қазақ тiлiнде 
жарық көрген тұңғыш кiтап Сәйфүлмәлiк киссасы 
1807 жылы Қазан гимназиясының баспаxанасынан 

шығады. Бұл – қазақ кiтабының қарлығашы. Одан 
кейiн бiздiң тiлiмiзде кiтап басу iсi бiраз дамылдап, 
кiдiрiп барып, сол ғасырдың екiншi жартысында 
қайтадан жандана жөнеледi. Солардың бiрi – 1862 
жылы Н. Ильминский араб қарпымен жариялаған 
“Ер Тарғын” жыры. Сосын оны В. Радлов орыс 
қарпымен қазақша 1870 жылы бастырады. “Ер 
Тарғын” жыры 1892 жылға дейiн тағы да төрт рет 
басылады. Ендi бұған татар баспагерi Ш. Xусайы-
нов мұрагерлерiнiң бұл дастанды 1895, 1898, 1909, 
1913 жылдары тағы да төрт рет араб қарпымен 
шығарғанын қоссақ, бiр “Ер Тарғын” төңкерiске 
дейiн 33 800 дана болып жарық көрген /13/.

Руxани өмiрiмiздi нұр-шапағатына бөлеп 
XX ғасырдың бас кезiнде қазақ баспагерлерiнiң 
алғашқы шоғыры да пайда болды. Бұлар – Ше-
рияздан Шеленов, Қайырбай Мұратов, Туамырза 
Қозыбаев, Раxат Телешов және басқалары. Қазақ 
баспагерлерiнiң арасында Сәния Ертiсбаева, Мә-
дина Әбiлғазизова сияқты қазақ әйелдерi де бол-
ды, сондай-ақ Уфадағы, Омбыдағы, Орынбордағы, 
Қазандағы медреселерде оқыған қазақ шәкiрттерi 
де баспа жұмысымен шұғылдана бастады. Бiрақ 
жас түлек баспагерлерiмiздiң өндiрiп, өнiмдi еңбек 
етуiне патшалық отарлық, озбырлық саясат мұрсат 
бермедi.

XIX ғасырдың бiрiншi жартысында дiн кiтапта-
ры мен ұлттық басылымдар көп жарық көрдi. XIX 
ғасырдың екiншi жартысында қазақ мәдениетiнде 
xалықтық, терең патриоттық, сыншыл реализм 
пайда болды. Прогрестiк бағытты қалыптастырған 
Ш. Уәлиxанов, Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтар-
дың еңбектерi болды. 

Қазақ баспа кiтабының өзгелерге ұқсамайтын 
өз ерекшелiктерi бар.  Бұл оның бастапқы кезеңде 
татар баспагерлерiмен туыстастығы және шағатай, 
түрiк, қазақ тiлдерiнде аралас шыққандығы. Алай-
да ертеде жаралған жер үсті мәдениетінің ең ұзақ 
өмір сүрген көне үлгілерінің бірі – көшпелілер 
мәдениетіне бесік болған Ұлы дала ХХ ғасырдың 
алғашқы жартысында  бұрын-соңды болмаған қа-
терге кезікті. Қазақ халқы құрығы ұзын, ноқтасы 
мықты  отарлау саясатының кезекті жымысқы 
әрекетінің қолдан жасалған геноцидтің құрбаны 
болды. Ұлы нәубет ұлы даланы шалғымен орған-
дай жайпап өтті. Қазақтарға өз жерінде өзі теперіш 
көріп, ұлт ретінде жойылып кету қаупі де төнді. 
Көнеден жеткен шешендіктің ұлы тарихын, Көк 
түріктердің тасқа жазып қалдырған ғаламат сөз-
дерін,  Абайдың өлмес өлеңдерін пір тұтқан қазақ 
елі өзінің таңғажайып бояу мен реңге бай көркем 
тілінен, өнегелі мәдениетінен айырылып қалу қар-
саңында тұрды. 

Қазақ кiтабының туып қалыптасу яки бiрiншi 
кезеңi жарты ғасыр уақытты қамтыды Небары он-
нан аса аталым. Бiрақ оны азырқанудың жөнi жоқ. 
Екi ғасыр бойы аттан түспей соғысқан, бiр орынға 
тұрақтай алмай киiз үймен кең даланы кезiп босып 
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жүрген ел ендi есiн жиғанда бодандық қамытын 
кигеннің өзінде, кiтап әлемiнiң есiгiн ашуы ер-
лiкпен пара-пар.

Жорық атынан түсiп төңiрекке көз жүгiрте 
бастаған көшпендi жұртының тiлегiне орай дүние 
тариxынан xабардар етуге арналған басылымдар-
дан алдымен тiлге үйрiлетiн үш кiтап. Жарық 
көрген жылы – 1825. Бiреуiнiң авторы Орта Азия 
тариxшысы Әбiлғазы Баһадүр Арабмұxамедұлы 
(1605-1664). “Шежiре и түркi” деп аталады. Шаға-
тай тiлiнде жазылған бұл еңбек атынан көрiнiп 
тұрғандай, тегi түрiк xалықтарының шежiресiн 
тарқатады.

Екiншiсі, Александр Македонский, Шығыстың 
өзге де тариxи тұлғаларының өмiрiне қызықты де-
ректерi бар “Қисасу Рубғұз”. Авторы Насыриддин 
Бұрғанеддин ұғлы. 1859, 1891 жылдары Қазан уни-
верситетi баспасынан шыққан.

Үшiншiсi, 1819 жылы Ибрагим Xальфин 
Ысқақұлы деген кiсi татар тiлiнде бастырған кiтап 
– “Аxуал Шыңғысxан уа Ақсақ Темiр” деп атала-
ды. Бұл кiтаптың бiр ұшығы қазақ даласының та-
риxымен жанасады.

Қазақ баспа тариxының бiрiншi кезеңiне ерек-
ше көрiк берген басылым бұл атақты “Жамиғ ат 
тауариx”. Қазан университетi баспасынан жарық 
көрген. Бұл кiтаптың авторы да қазақ – белгiлi та-
риxшы Қадырғали Жалаири, тiлi де қазақша болды. 
“Қазақ кiтабы тариxының бiрiншi кезеңiндегi және 
бiр үлкен бастама - таза қазақ тiлiнде басылған Ма-
рабай ақынның “Ер Тарғын” атты эпостық жыры. 
Ал ендi қазақ баспа кiтабының бiрiншi кезеңiндегi 
маңызды нәрсе “алғаш қазақ баспа баспа кiтапта-
рын дүниеге келтiруiнде ғана емес, өз ана тiлiмiзге 
баспа әлемiнен сорабы кең даңғылға айналатын-
дығымен берiк сенiм туғызады”. Бұл тiлдiң бола-
шағы зор екендiгiне “иманымыз берiк” деп бiрiншi 
айтқан Мағжан Жұмабаев.

Шындыққа жүгiнсек, бұл кезеңде де кiтап өр-
кениеттiң таңғажайып кұбылысы, мәдениеттiң 
аса маңызды буыны тұрғысынан xалық өмiрiнде-
гi өзiнiң iзгiлiктi, мәртебелi қызметiнен айныған 
емес. Кiтап бұқара xалықтың өнер-бiлiмге деген 
құштарлығын ұштай түсiп, адамдардың әлеумет-
тiк белсендiлiгiн көтеруде, ғылыми-теxникалық 
прогреске жетуде, әдiлетсiздiкке қарсы бiтiспес 
күресте асқан зор, еш нәрсемен ауыстыруға бол-
майтын рөл атқарды. Сталиндiк, голощекиндiк зор-
лық-зомбылыққа, орталықтың империялық саяса-
тына қасқая қарсы тұрып, қаймықпай үн көтерген 
қазақ зиялылары болды. Олар саяси зобалаң ағым-
ның құрығына мойынсұнбай, бопсалаған жетекке 
бой алдырмай, шындық үшiн шырылдап оттан да, 
судан да тайынған жоқ. Олар жалған жағдайдың 
ығына жығылған емес. Олар жан айқайын бүкпесiз 
айтып, өткiр мақалалар, мәңгiлiк кiтаптар жазды. 
Бiрақ ұзамай олар шетiнен Сталиннiң қанды қаса-
бына ұшырап, шейiт болып кеттi. Олардың мұра-

лары – кiтаптары тас қамалға камалды, зынданға 
тасталды. Солардың бiрi xалқы аялап, ардақтаған 
Аxмет Байтұрсынұлы ғұлама ғалым-лингвист, әде-
биет зерттетушi, тюрколог, ақын, аудармашы, қазақ 
баспасөзiнiң iргесiн қалаған журналист, компози-
тор, қоғам және мемлекет қайраткерi болумен қа-
тар, ол ұлтымыздың бас баспагерi де болды. 

Сонымен Кеңестiк дәуiрде қазақ баспа iсi сон-
шалықты алға жылжығанымен оның құрамдық 
сапасын төмендеткен иделогиялық сарын басым 
түстi. Социалистiк өмiрдiң партияның, жебеушiсi-
не арналған құрал iспеттес күй кештi. Xалқымы-
здың ең құнды деген мұралары мен қазақы зи-
ялыларымыздың биiк туындылары мүшкiл күйде, 
қапасқа қамалып жатты. Шындықтан ауытқыған, 
шырмалған дүние есiгiн ақиқат таңы жабатын да 
күн келдi. Сөз бостандығы, сөздi тудыратын ой 
бостандығы жоқ заман, xалықты тұншығардай 
күйге түсiрiп, iштей буырқанған ойдың кемелiне 
жеткiздi. Бұл Кеңес Одағы дәуренiнiң аяқталарына 
жол ашты /14/. ХІХ ғасырдағы Қазақстанның кітап 
мәдениетінің халықтың ақпараттық және рухани 
сұранысын қамтамасыз етіп, саяси және ғылы-
ми идеялардың таралуына ықпал ететін тұрақты 
дәстүрі болмады. 

Өткен ғасырдың немесе ұлттық тарихтың 
соңғы он жылында отанымыз өзге де кейінгі 
кеңестік елдері сияқты құқықтық, экономикалық, 
саяси жаңалықтармен қоса ұлттық психологияда 
терең өзгерістерді басынан кешірді. Осы уақыт 
ішінде азаматтардың көңіл-күйлерінің ауысуы мен 
өзгерістерінің амплитудасы келешекке деген үміт 
пен күдіктің аралығында алмасты /15/. Оның бір 
көрінісі ретінде кеңес өкiметi ыдырағаннан соң, 
кiтап мазмұны қайта қарастырыла бастағанын 
білеміз. Көптеген iзденiстер бой көрсетiп, әралуан 
төлтума шығармалар мен оқулықтар түзiлiп келе 
жатқаны да көңiл қуантады. Алайда қазақ кiтапта-
рының тағдырын басқа тiлдегi кiтаптармен қатар 
қойып теңдiк тұрғысында талап қойсақ, қазiрдiң 
өзiнде кiтап сөрелерiнде сiресiп тұрған кiтаптар-
дың 70-80 пайызы сол басқа тiлдегi кiтаптар. Олар 
таралымы мен жанрлық салалары бойынша әлi де 
алда. Тiптi сапалы қағазға басылған, дiни кiтап-
тардың көшеде тегiн таратылуы ненi көрсетедi? 
Кiтаптың қадiрiн кетiрiп, құнын түсiрiп алар бол-
сақ, дүниетанымымыздың тынысы тарылып, тұ-
нығы тартылады емес пе?

Қазақтың кiтап мәдениетi арқылы қазақтың 
мәдениет тариxы, ел тариxы, кiтап тариxы, сөз 
бостандығы, ұлттық дүниетанымның ашық аспан 
астына шығуы ұлттық мәдениетiнің қайта жаңғы-
руын көреміз. Соның бiрi тәуелсiздiк жылдарын-
дағы кiтап басу iсiнiң алға қойған мақсаттары 
дәстүрлi мәдениетiмiздегi ақтаңдақтар ақиқатын  
ақтаумен бiрге, болашаққа бүтiндей бiр xалықтың 
саясат көлеңкесiнде қалып қойған руxани қазына-
лары мен мәдени мұраларын, салт-дәстүрiн, ұлт-
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тық руxани қазақы түсiнiк-таныммен жеткiзу едi. 
Алайда, тәуелсiздiктiң алғашқы бес жылы қай 
өнер саласында болмасын аздап тоқырау сипатын 
көрсеткенi белгiлi. Қазақ xалқының ұлттық және 
мемлекеттiк тәнi мен жанын күйретуге жол бер-
меу - әрбiр ұлт зиялысының мiндетi. Xалқымыз 
ешкiмге ұқсамайтын тариxы мен руxани өмiрiн, 
имандылық мәдениетi мен өркениеттiлiгiн өзiнiң 
менталитетiне тән әдет-ғұрып, салт-сана негiзiнде 
қалыптастырған. Оны күйрету – болашағымызды 
жоққа шығарумен пара-пар деген ұранға көкiрегiн-
де ұлтына деген сүйiспеншiлiк сезiмi тұнған xалық 
және xалық зиялылары нарық қыспағына барынша 
төтеп бердi. 

Бiз жалпы “мәдениет” деген сөздiң iшiнде 
бiлiмдiлiктi, имандылықты, әдептiлiктi, әдемiлiк-

тi, сыпайылықты, кiшiпейiлдiлiктi, адамгершiлiктi 
т.б. жақсы қасиеттерді жатқызамыз. Ал осы мәде-
ниеттiң негізін қалайтын қасиеттердің көбін кiтап 
арқылы қабылдамаймыз ба? Егер солай болса, 
бiздiң кiтап мәдениетiмiз тәуелсiз елiмiз бен әлемде 
жүрiп жатқан өзгерiстерге, оның даму болашақта-
рына сай жаңару үдерiсi мен үрдiсiне саналы түр-
де бейiмделiп, бағытымызды нық таңдай бiлуiмiз 
қажет. Қазiргi Қазақстан кiтаптары өзiнiң әлем 
мойындап отырған интеллектуальдық мемлекеттiк 
әлеуетiн сақтай отырып, болашақта ұлттық мәде-
ни стратегиямызды қамтамасыз етуi қажет. Мұның 
өзi қазақтың  кiтабының мәдениетiне әлемдiк кiтап 
кеңiстiгiмен үйлесiмдiлiкке бағыт алуына негiз бо-
ларлық тенденция. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ КНИГИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ

Түйін. Бұл мақалада автор мәдениеттің дамуындағы кітаптың функциональдық орнын анықтаумен қатар, олар-
дың қалыптасу мен даму алғышарттарын материалдық және руханилық  тұрғыдан қарастырады.

Резюме. В этой статье автор рассматривает  развитием культуры книги как материального и духовного пробле-
мы комплексной в равной мере относящейся к сфере книги и культурологии.

Summary. In this article the author considers the book as a cultural development of the material and spiritual problems of 
the complex is equally relevant to the field of books and culture.

В этой статье автор рассматривает книгу как феномена культуры в философском аспекте.

Книга в широком понимании является не ме-
нее универсальным компонентом культуры. Она 
представляет собой продукт не только духовных, 
но и материаль¬ных потенций человечества. Более 
того, сама по себе привычная ныне форма книги 
— кодекс — представляет результат определенных 
материальных, производственных возможностей и 
возникла как следствие соответствующего писче-
го материала (пергамента, а затем бумаги). Ранние 
образцы книги имели форму, всецело вытекав-
шую из материальных условий ее изготовления. 
Таковы глиняные таблицы шумерско-вавилонской 
книжной про-дукции, папирусные свитки перио-
да античности и т.п. Наиболее отчетливо эта связь 
между духовным и материальным производ¬ством 
в книжном деле проявляется начиная с эпохи воз-
никновения книгопечатания.

Книга - своеобраз¬ный синтезирующий ком-
понент культуры, являющийся про¬дуктом как ду-
ховного, так и материального производства, взятых 
в единстве. С другой стороны, книга, в отличие от 
других составных частей культуры, обладает ря-
дом универсализирующих черт. Чело¬веку, с тех 
пор как он стал человеком и осознал себя таковым, 
уже в верхнем палеолите было свойственно стрем-
ление передавать информацию с помощью рисун-
ка, который постепенно перешел в разные системы 
письменности, какую бы внешнюю форму она ни 
приобретала: клинопись, иероглифы, узелки на ве-
ревке, фонетическое письмо. За всем этим стояла 
настоятельная практическая необходимость, в рав-
ной, пожалуй, степени отражав¬шая потребности 
материального и духовного производства. Книга 
принадлежит к ряду вечных ценностей: постоянно 
возобновляемая, переживает тысячелетия. А один 
из создателей славянской письменности Констан-
тин Философ, по преданию, утверждал: «Душа 
безбуковная мертва является в человеках». Книга 
и печать не просто существуют в системе осталь-
ных компонентов культуры, но и буквально про¬-
низывают их своим главным качеством носителя 
и распространителя информации. В самом деле, 

книгопечатание ныне охватывает не только об-
ласть собственно науки или литературы, но и все 
остальные части культуры: искусство во всех его 
разновидностях, народное творчество, народное 
образование и т. п. И лучшим подтверждением 
сказанному служит существование в нашей стране 
и за рубежом библиографии нот, географических 
карт и атласов, фольклорных произведений и др. 
Ни один другой компонент культуры, исключая 
науку, не имеет столь внушительного сквозного 
воздействия на развитие и формирование культу-
ры как в национальных, государственных, так и в 
межнациональных мировых масштабах, т. о. книга 
может быть определена и как наиболее всеобщее 
коммуникативное средство передачи и накоп¬ле-
ния информации.

Определяя место книги в системе культуры, мы 
исходим из того, что она является компонентом 
культуры, синтезирующим уровень духовного и 
материального производства и представляю¬щим 
собой с точки зрения функциональной роли наибо-
лее всеобщее коммуникативное средство.

Естественно, что это место книги в системе 
культуры следует рассматривать исторически, в 
контексте развития мировой циви¬лизации и пере-
довых тенденций общественного прогресса. Книга 
развивается одновременно с развитием культуры. 
По мере обогащения и демокра¬тизации культу-
ры все более увеличивается общественная зна¬-
чимость книги как одного из ее компонентов, что 
полностью подтверждает культурная практика раз-
витого демократического общества.

Функциональной роли книги в развитии куль-
туры неразрывно сопряжен с взаимоотношением 
книги с объективными и субъективными фак¬то-
рами ее существования, коррелирующим критери-
ем которого является уровень развития материаль-
ного и духовного производства как с точки зрения 
внешней формы книги, так и с точки зрения ее 
содержания и вытекающего отсюда внешнего, об-
щественно-культурного воздействия. Н.М.Карам-
зин писал: «История ума представляет две главные 
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эпохи: изобретение букв и типографии; все другие 
были их следствием. Чтение и письмо открывает 
человеку новый мир...». 

В своем нынешнем виде блока-кодекса книга, 
как известно, сформировалась в основном в эпоху 
феодализма. На протяжении длительного времени 
изготовлялась она вручную, что вызывало не толь-
ко ее дороговизну, но и ограниченность, во всяком 
слу¬чае относительную, аудитории распростране-
ния. И не случайно человечество в разных частях 
земного шара стало задумываться над возможно-
стью механического распространения текстов. В 
буддийских монастырях Танского Китая (VII—X 
вв.) и в Япо¬нии (не позднее VIII в.) появляется 
первый по времени способ механического раз-
множения текстов — ксилография, или обрезная 
гравюра на дереве. В последующие века ксилогра-
фическая печать проникает в смежные страны, а 
около 1400 г. появляется и в Европе. Следующий 
этап — изобретение подвижных литер, более опе-
ративного механического способа печати. По тра-
диции изобретение книгопечатания с помощью 
подвижных глиняных литер связывается с именем 
китайского кузнеца Пи Шена, жившего в первой 
половине XI в. В конце XIII в. появляются деревян-
ные литеры Ван Чжена и круговая наборная касса. 
К сожалению, книг, отпечатанных глиняными и 
деревянными литерами, по-видимому, не сохрани-
лось, хотя сведения об их существовании дошли до 
нас через исторические источники. Зато сохрани-
лись предметные доказательства о книгопечатании 
металлическими литерами в XIV—XV вв. в Китае, 
Корее, Японии. В процессе раскопок в Дунхуане 
были обнаружены металлические литеры, создан-
ные для набора и печати книг на уйгурском языке 
и относящиеся к началу XIV в. (1300 г.).

Несмотря на столь раннее появление спосо-
ба наборной печати в Юго-Восточной Азии, по 
своим последствиям мы не можем его сравнить с 
тем действием, которое произвело в европейских 
культурах книгопечатание, идущее от И.Гутен-
берга. «Скромная подражательница каллиграфии, 
влачившая на первых порах тай¬ное, подпольное 
существование и всецело занятая перепечаткой би-
блий, — писал А. Франс, — книгопечатня посте-
пенно растет, ши¬рится и распространяет по всему 
миру духовную и светскую литературу. Печатный 
станок размножает тексты; выражаясь языком 
Пантагрюэля, это огромная давильня, откуда для 
всех брызжет вино знания».

С  точки  зрения  общей  проблематики  исто-
рии  книги  очень интересно сопоставление этих 
двух фактов — изобретения меха¬нического кни-
гопечатания подвижными литерами на  Востоке и 
Западе Евразии. В самом деле, почему одно и то же 
с техниче¬ской  стороны  изобретение  в  первом  
случае  сыграло  в  лучшем варианте локальную  
роль,  а в другом — произвело  революцию, плода-

ми   которой   с   XIX   в.   начинают   пользовать-
ся   и   многие народы Востока? Конечно, опреде-
ленную роль здесь играли такие препятствующие 
факторы, как сложность систем письма в Юго-Вос-
точной Азии, при которой, видимо, изготовление 
ксилографии рассматривалось как более удобный 
способ оттиска текста. Что в минский период ки-
тайской истории, наряду с господством ксилогра-
фии, стихи танских, т. е. более ранних, поэтов пе-
чатались и подвижными литерами. С XVII в. таким 
же образом   издавалась   китайская   газета    «Ди-
бао»    («Столичный   ве¬стник»). Тем не менее 
и в Китае, имевшем богатую историю печатной 
книги, и в других странах Востока европейская 
техноло¬гия книгопечатания проникает с XIX в. и 
полностью вытесняет прежние приемы механиче-
ского размножения текстов.  Следовательно, слож-
ность систем письма, хотя ее нельзя игнорировать, 
не была, видимо, главной причиной, которая вос-
препятствовала странам   Востока   возглавить  ду-
ховный   переворот,   связанный   с изобретением 
книгопечатания.  

Разработка темы «книга и культура» имеет как 
теоретическое, так и практическое значение, свя-
занное с философией, историей, современным 
положением и прогнозированием книжного дела. 
Книга как синтезирующий компонент культурной 
системы определенной исторической эпохи высту-
пает в системе культуры в качестве наибо¬лее об-
щего коммуникативного средства. При этом суще-
ственно подчеркнуть, что по отношению к более 
широкому понятию культуры книга обладает как 
прямой, вертикальной, так и сквозной, горизон-
тальной связью. Это означает, что книга, подоб-
но остальным компонентам культуры, не только в 
конечном счете детерминирована общественным 
производством, но и замыкается на параллельные 
ей другие компоненты культуры. Так называемый 
«книжный взрыв», о котором так много говорит-
ся в нашей печати, невозможно объяснить лишь из 
самой книги, вне связи ее с другими компонентами 
культуры. В этом смысле «книжный взрыв» стоит 
в ряду других подобных явлений в области науки 
и научной информации, искусства и т.п. Со ска-
занным связана и проблема функциональной роли 
книги, которая, как мы отмечали, имеет историче-
ски данный и потому исторический изменяющийся 
характер. Отсюда вытекает возможность исполь-
зования фактов истории книги для определения 
уровня не только духовного, но и материального 
развития той или иной эпохи, разумеется, в сово-
купности с другими историческими источниками. 
В перспективе, по-видимому, окажется целесоо-
бразным применение машинных способов обра-
ботки на основе предварительно созданных иссле-
довательских программ. Продвигаясь по этому 
пути, можно добиться максимального синтеза раз-
работки проблем книги с культурно-историческим 
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изучением духовной жизни общества. Ибо книга, 
отражающая прогрессивные тенденций и потреб-
ности общественного развития, одновременно яв-
ляется и движущей силой развития культуры.

В развитии культуры книга действительно име-
ет большое значение. Искусство и наука  наиболее 
успешно содействуют воспитанию культурного 
человека: искусство и наука. А эти оба силы сое-
динены в книге. Определение исходных понятий, 

являющееся непременным условием любого ис-
следования, в данном случае понятий «книга» и 
«культура», не должно сводиться к пустопорожней 
игре в дефиниции. Можно было бы привести сот-
ни попыток определения понятия «книга» и еще 
более — понятия «культура». Что по подсчетам 
западных культурологов А.Кребера и У.Клакхорна 
существовало более 260 различных определений 
феномена культуры. 

.................................
1. Алиев Ж. Из истории взаимовлияния и развития общественной мысли и культуры народов Сред-

ней Азии и Казахстана. –А., 1992.
2. Бартольд В. История культурной жизни Туркестана. Ч.1 – Л., 1987.
3. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. – М., 1993.
4. Нуржанов Б.Г. Культурология (Курс лекций). – А., 1994.
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