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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 равнивая 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. Сӛз қадірін тҥсінген ха- 

лық ханды да, қараны да бір ауыз сӛзбен тоқтатып, 

даттарын айта білген. Сонау жыраулар шығарма- 

сына кӛз жҥгіртер болсақ та арғысы Асан қайғыдан 

Бҧқарға дейінгі талай саңылақтарымыздың тілінен 

тамған тҧшымы мол туындыларында хан мен пат- 

шаға арналып айтылған сӛздердің де қатары мол. 

Олардың бірі ханның кеткен қателігіне сын пікірін 

айтып, тоқтау салып жатса, енді бірі жасаған ке- 

лелі әрекетіне кӛңілі толып қолдау білдірген жыр- 

лар екендігі анық. 

Асан қайғының: 

Ай, хан, мен айтпасам білмейсің, 

Айтқаныма кӛнбейсің. 

Шашылып жатқан елің бар, 

Аймағын кӛздеп кӛрмейсің [1, 24 б.] – деп жы- 

рлауының да ӛз мәні бар. Сол заманда жыраулар 

хандардың кеңесші, қысылғанда ақыл қосар қолда- 

ушыларының бірі болғандықтан, «мен білемдікке» 

салынған шақта ӛз ойын ӛткізу ҥшін қызыл тілге 

ерік беріп отырған. 

Еңсегей бойлы ер Есім 

Есім сені есірткен, 

Есілде менің кеңесім. 

Ес білгеннен, Есім хан, 

Қолыңа болдым сҥйесін, 

Қолтығыңа болсын демесін [1, 24 б.] – деп жы- 

рлаған Жиембет жыраудың жыры сӛзіміздің 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 кӛпшілігіне 

хандардың, патшалардың айтқан сӛзі мен атқарған 

жҧмыстары себепші болған. Абылайдың кеңесшісі 

болған Бҧқар жыраудың т.б жыраулардың жырла- 

рындағы ханға мадақ сӛздері ханды ел алдында 

беделін ӛсіріп, ел ҥшін жасаған ерен ерліктерін 

халыққа насихаттап отырған. Сӛз арасындағы 

шымбайға тиетіндей батырып айтқан тҧстары 

қара халықтың қамы ханның қара басынан жоғары 

екендігін жеткізу мақсатында қолданылған. 

Еліміз тәуелсіздік алып, тӛрт аяққа нық тҧрған 

шақта азаттықты жырлаумен қатар, Елбасына ар- 

налған жырлардың да қатары молайды. Оның тҥбі 

жоғарыда ӛзіміз айтып ӛткен бабалар мҧрасында 

жатыр. Елдің бірлігі мен ынтымағын берік ҧстау 

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 ӛлеңдер 

қатары мол. Басшысы ақынын іздеген заманда мә- 

дениеттің кӛші ілгері болатындығы сӛзсіз. Т.Мол- 

дағалиевтің Елбасына жолдаған хатына жауапты 

ӛлеңмен алуы – ақындықтың беделі биіктігінің 

дәлелі. 

Жақсыны, жаманды да кӛрді басым, 

Сондықтан асымаймын, тасымаймын. 

Тҧманбайлар ісімді қолдап жҥрсе, 

Бастай берем халқымды жасымаймын [2] – де- 

ген жауабынан-ақ ақындардан қолдау болса, ел 

басқару жолында жасымай, тосылмай қарқынды 

еңбек ететіндігін айтады. Әрине, «жақсы сӛз – жа- 

рым ырыс», атқарған іске қолпаштау, қолдау болса 

адамның шабыттанары айқын. Елбасының осы бір 

ӛлең жолдарында жоғарыда айтқан ойымыз анық 

кӛрсетілген. Ақыны мен патшасы жҧмыла жҧмыс 

атқарған елдің келешегі де жарқын. 

Қазақ әдебиетінде жоғарыда келтірілген мы- 

салдар біз қаузап отырған мәселенің бір пҧшпағы 

ғана. Қолына қылқалам алып ӛндіртіп жазып жҥр- 

ген ақындардың бірі – Несіпбек Айтҧлы. Қандай 

қиырға салсаңда тосылмай тартатын ақын лирика- 

да да, эпикада да ӛз орнын анықтай алды. Фило- 

логия ғылымдарының докторы, профессор Г.Орда 

Несіпбектің поэмалары жайында кеңінен толғап 

жоғары баға береді: «Соңғы жылдары эпикалық 

жанырда ӛндіре жазып жҥрген қазақтың кӛрнекті 
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ақындарының бірі – Несіпбек Айтҧлы» [3, 71 б.]. 

Оның тарихи тақырыптарға таралғы болған кӛп- 

теген поэмалары қазақтың ертедегі ӛмірін кӛз ал- 

дыңа әкеледі. Ол шығармаларды жазуда оқиғалар 

желісін қиялдан тудырмай, нақты деректер мен 

аңыздарға сҥйене отырып, кӛркем туынды мен та- 

рихи сюжетті бір арнаға тоғыстырып, жҧмыр дҥ- 

ние жасай білген. Ақынның ерлік пен елдікті жы- 

рлаған тарихи жырларымен қатар, бҥгінгі кҥннің 

ақиқатын сипаттаған «Бәйтерек» поэмасы да оқы- 

рмандар мен сыншылар тарапынан жоғары баға 

алған туындылардың бірі. 

Он тараушадан тҧратын поэманың алғашқы 

тарауында баяндау әдісі арқылы ежелден қалып- 

тасқан ӛлең сарынын пайдалана отырып, ақынның 

ӛз аруағын асыра суреттеп, қызыл кӛрген қыран- 

дай қанатын қомдап алдағы жазылатын жырларға 

ерекше серпін береді. 

Ӛлеңнің ақтаңгері арғы бабам, 

Басынан ешкім асып қарғымаған. 

Тҥсімде Тәуелсіздік падишасы, 

Ақ қағаз, алтын қалам берді маған [4, 338 б.] 

– деп ақынның айбынын арттыратын шумақтағы 

«Тҥсінде Тәуелсіздік падишасының» ақынға қалам 

беруі – тҥс кӛру мативі арқылы жасалған ертеден 

бар тәсіл. Дегенмен бҥгінгі кҥннің жыршысы тәу- 

елсіздіктің таңын, азаттықтың мәнін айтарда осы- 

лай бір серпілу кемеріне келіп, кернеуінен тасып 

тҧрған шабытты бір шайқап алу шығарманың кӛр- 

кемдігін арттырады. 

Тәуелсіздіктің қадір-қаиетін тілге тиек етіп, 

азаттық болмаса ӛмірдің де мәні жоқ екендігін алға 

тартады. Қҧлқынның қҧлы болғаннан, халықтың 

ҧлы болуды артық қойған ақын оқырманын да 

соған жетелейді. 

Жеткізбес қҧдай сҥйсе баққа кімді, 

Қарыны ақ тҥйенің ақтарылды. 

Ат шаптыр, аруақ шақыр, тойла қазақ. 

Тәуелсіз Президентің атқа мінді [4, 340 б.] – деп 

алтын тағыңа ӛз ханың отырып, дербес мемлекет 

болғаныңды жай ғана атай салмай, азаттықтың 

айбынын әлемге кӛтеретіндей той жаса, «ӛшкенің 

жанып, ӛлгенің тірілген» шақта қалай қуанып, 

шат-шадыман болсаңда жарасымды екендігін ай- 

тып, Тәуелсіз ел болудың бақытын жаһанға жария 

қылуға тырысады. 

Осы бір азаттықты әр қазақ жҥрегнің тӛрінде 

сақтап, салт пен санамызды тҧнық ҧстауға шақы- 

рады. Қаншама асылдарымыздың қылыштың 

жҥзінде кеткендігін айта отырып: 

Жоғалса қыздан иба, ҧлдан иман, 

Кең дала кімге керек қҧр далиған. 



Жолында Бостандықтың тӛгілген қан, 

Кетеді судай зая қҧмға қҧйған [4, 342 б.] – деп 

елдің азаматтары рухын биік ҧстап, намысын қай- 

раққа жаныған қанжардай ӛткір ҧстамаса, тәуел- 

сіздіктің қҧны кӛк тиын екендігін тҧспалдайды. 

Бойыңды шымырлатар осы бір шумақта қаншама 

философиялық ой, қаншама ӛнеге жатыр. Тҥйеден 

тҥскендей кесек сӛздерімен ақынның шеберлігі 

аңғарыла бермек. 

Ақынның қаламына қарым қосып, Елбасына 

арнап поэма жазуға тікелей себепкер – кейіпкердің 

ӛзі. Әр бӛлім бір-бірімен астасып, сабақтасып жа- 

туы да Елбасының айтқан сӛзі ӛлеңге ӛрілуінде 

жатыр. 

«Қазір ӛмірімнің ҥштен біріне жуығы бітпей- 

тін ресми сапарларда, дәлірек айтсам, республика 

ішінде немесе әлемнің тҥрлі елдеріне ҧшу сапарла- 

рымен ӛтіп жатқан шақта...» [5, 14 б.] осы бір қа- 

тар жолда Кӛшбасшымыздың ел мен жердің қамы 

ҥшін шартарапты аралап, жаһанды кезіп жҥргенін 

білсек, ақын қаламынан осы бір жолдар ӛлең бо- 

лып былайшы ӛріледі: 

Шарпысып жаңа дәуір ескіменен, 

Кӛз кӛрді хикметті естімеген. 

Елбасы шарқ ҧрады шартарапқа. 

Қырандай балапаны кеш тҥлеген[4, 343 б.] 

Осыдан ары ақын елдің маңайын қоршаған 

алпауыттардың кӛзі біздің шекарамызда екенін 

тҧспалдай келіп, тобықтан қағуға дайын дҧшпан- 

ның меселін қайтару ҥшін кҥш ар-намысқа тҥсіп 

тҧрғанын баян етеді. Ақын ӛрлеу мен даму жо- 

лында басқалардың кӛшінен қалып қойсаң, бір- 

ден қорқаудай бас салуға дайын екендігін, жердің 

астын да, ҥстін де аңдыған жаттың пиғылына 

сақтық жасау керектігін ескертеді. Азаттықтың 

берекесін келтіріп, татулық пен достығымызды 

нығыз ҧстамасақ, бабалар аруағы кешірмесі тағы 

бар. 

Еліміз азаттық алғаннан-ақ, Елбасымыздың 

ядролық қарудан бас тартқан әлемдегі бірінші 

мемлекет екендігін, кӛрегенділігінің арқасында 

елге тыныштық әкеліп, әлемге ҥлгі болып отырған 

сарабдал саясатын ақын майда тілмен әсерлі сурет- 

тейді. 

Зулаған зымыран оғы заманада, 

Зорлығы зҧлымдықтың жоғала ма? 

Қарудан ядролық бас тартпаса, 

Маза жоқ мҧңға батқан Жер-Анаға [4, 344 б.]. 

Ақын осы бір тҧста 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 жҧмылған жҧдырықтай бір ауыз- 

дан атқару қажет екенін меңзейді. Елдің келешегін 

мойнына алған Елбасының 

Жҧртының аманаты жҥрегінде 

Дәуірдің ауыр жҥгі иығында [4, 344 б.] – екен- 

дігін кестелей отырып, болашақтан зор ҥміт кҥ- 

тетінін байқатады. Халықтың сҥйікті ҧлына бҥкіл 

бір елдің аманатын арқалап, жауапкершілік жҥгін 

алып жҥру қиынның-қиыны екендігі белгілі. Қай- 

ысапай қара нардай алға сҥйреу ҥшін ел болып 

етектен тартпай, қауым болып қолдау білдіру ме- 

дет. 
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Елбасы «Еуразия жҥрегі» кітабында астананы 

Алматыдан Астанаға кӛшірудің бірнеше себеп- 

терін, оның болашақ ҥшін қаншалықты маңызды 

екендігін айта отырып, «Астананы ауыстыру – 

сӛзсіз тосын да сирек оқиға. Әрине, бір адамның 

ҧғымының шеңберінде. Мемлекет ауқымында 

бҧл әдеттен тыс болса да, соншалықты бас шай- 

қап таңқалғандай қҧбылыс емес» [5, 15 б.] – деп, 

астананы кӛшіруді елдің болашағы ҥшін маңызды 

екендігін сезініп, батыл шешім қабылдап, кӛреген- 

дік жасайды. 

Ақын поэмасында осы бір келелі іс былай су- 

реттеледі: 

Ғасырда кӛтерілген намыс тудай, 

Алаштың бағы жанбас арыс тумай. 

Орнықпас ел іргесі, астананы 

Байтақтың ортансына ауыстырмайм [4, 346 б.] 

Қҧйған қҧрыш секілді шумақтардан болашаққа де- 

ген сенім, Кӛшбасшыға деген қҧрмет айқын бай- 

қалады. 

Ақынның «Бәйтерек» поэмасы Тәуелсіздіктің 

қымбат екенін, осы жолда қаншама саңылақтары- 

мыздың топшысы қиылғандығын сипаттап, ҧлтқа 

рух береді. Азаттықты берік ҧстау бір адамның 

мойнына артылып қоятын жҥк емес, ел болып 

жҧмылып, балақтан тартпай қолтықтан демеуге 

шақырады. 

Астанамыздың келбеті, сҧлулығы суреттелген 

тҧстарында еліміздің айбынын биіктетеді. Қазақ 

даласының мол байлығы – халық игілігі, оны ӛз 

жҥйесімен ҧстап, дағдарыстардан сҥрінбей ӛтуге 

барынша ықпал жасаған әлемдік саяси тҧлға – Ел- 

басының ерен ерлігінің жемісі. 

Ӛтінде арпалысқан ӛмір-майдан, 

Жайқалсын болашағың тәңір жайған. 

Бәйтерек – Елбасының ӛр тҧлғасы, 

Әкеліп ӛз қолымен тәңір қойған [4, 362 б.]. 



Еліміздің ортасына ордамызды орнатып, Аста- 

на салып, астананың символы ретінде Бәйтеректі 

тҧрғызып, еліміздің шекарасын нығайтып, жан- 

жақтағы бауырларымызды бір ортаға жинау тақыр 

жерге тау тҧрғызғанмен тең. Сондықтан ақынның 

«Бәйтеректі» Елбасының тҧлғасымен теңестіріп, 

кӛлемді бір поэма арнауының еш сӛкеттігі жоқ. 

Н.Айтҧлының бҧл поэмасы – халықты ынтымаққа 

шақыратын, кӛшбасшы тҧлғасын айқын суретте- 

ген рух жыры десек те болады. 

Биікке бір шықпаған бейшаралар, 

Тәкаппар таудың сырын аңғарсын ба? [4, 348 б.] 

Тау тҧлғалы азаматтың артынан еретін қаңқу 

сӛздерге ақын жауап іздеп, кейіпкерін ақтап алу 

ҥшін арпалысып жатпайды. Әр детальға сюжет 

қҧрап жайдақтықа салынбай, кеңінен толғап, мо- 

лынан жырлаған ақын, ҧсақ сӛз, қҧр айқай «бей- 

шаралық» дейді. 

Жеке бір адамға арнау ӛлең не поэма жазу асқан 

шеберлікті қажет ететіндігі сӛзсіз. Н.Айтҧлы ӛз 

поэмасында ойының ҧшқырлығымен бір бағыт- 

та ғана суреттелген жайдақ идеядан қаша білген. 

Жалпы мазмҧнына елдік пен ерлікті сиғызған по- 

эма – жеке бір адамға арнау емес, кҥллі халықтың 

қуанышына ортақтасатын соны туынды. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

1. Бес ғасыр жырлайды: 2 томдық. / Құрастыр. М.Мағауин, М.Байділдаев. – Алматы: 

Жазушы, 1989. – 348 б. 

2. http://www.akjolgazet.kz/?p=6411 

3. ХХІ ғасырдағы қазақ әдебиеті (2001-2011жж.). – Алматы: «Арда», 2011. –640 б. 

4. Айтұлы Н. Көз жасым. Таңдамалы. Астана: Күлтегін, 2006. – 368 б. 

5. Назарбаев Н. Еуразия жүрегінде. – Алматы: Атамұра, 2005. – 192 б. 

 
 

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ - СONTENT 

ФИЛОЛОГИЯ – PHILOLOGY 

Даутова Гҥлназ Рахимовна 

ҚАЗАҚ, БАШҚҦРТ ЖӘНЕ ОРЫС ЭПОСТАРЫНДАҒЫ 

БАТЫРДЫҢ ҒАЖАЙЫП ТУУ МОТИВІ ................................................................................................. .....................7 

Какжанова Фазира Айдархановн 

ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАТЕГОРИИ ВИДА В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ ............................................................................................ ..............11 

Кыяхметова Шара Асетовна, Мырзабаева Лунара Ержановна 

ҦЛТТЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ ІЛИЯСТАНУ ІЛІМДЕРІ.............................................................. 15  

Мҧсабеков Е.Ә., Мҧсабекова Ҥрзада Әбілкасымкызы 

«ТӚРЕ БІТІГІ» ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ ЗАҢ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ.............................. 18 

УтебалиеваГульнара Ергазыевна, Дюсетаева Роза Кенесхановна 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ТЕОРИИ УСВОЕНИЯ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА ................................................................................... ....................22 

Әбдіқҧлова Раушан Мамиевна 

ҒЫЛЫМИ ШЕШЕНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ...................................................................................................... ........ 26 

Шафигулина Розалия Рамильевна, Ерденова Сандугаш Муратовна 

СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ..................................................................................29  

Султанмурат Мольдир Султанмуратовна, Ерсултанова Гаухар Тилеукабуловна 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЪЕКТИВНЫХ СРАВНЕНИЙ .........................................................33 



Жалалова Акшай Максутовна, Базарбаева Зейнеп Муслимовна 

АҒЫЛШЫН ИНТОНАЦИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ БАҒЫТТАРЫ ............................................................................36  

Жамбылқызы Марина 

ФУНКЦИОНАЛЬНО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗОВЫХ 

ГЛАГОЛОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ .....................................................................................39 

Байелі Әсел Жарылқасынқызы 

ОҚУ МӘТІНДЕРІН ІРІКТЕУ ПРИНЦИПТЕРІ.......................................................................................................... 44 

Шыныбекова А.С. 

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯ БІРЛІКТЕРІ ..................................................................................47  

Райханова Лаура Кәдірқызы 

ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ АБЫЛАЙ ХАН БЕЙНЕСІ ...............................................................................50  

Сҥйінжанова Жанар Киікбайқызы, Исатай Гҥлмира Асқарқызы 

КӚНЕ ТҤБІР ЭТИМОЛОГИЯСЫНЫҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛУЫ ...................................................... 53 

Тойшиманова Жазира Рысбековна, Оспанова Анар Лесбаевна 

ОСОБЕННОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМ В СФЕРЕ 

ЮРИСЛИНГВИСТИКИ И В ПЕРЕВОДЕ ..................................................................................................................56 

Tussupbekova Madina 

TEACHING AND LEARNING LANGUAGES BY EXPLORING THE CITY ...........................................................61 

Эргашева Надра Дадажановна 

ДЖОНАТАН СВИФТ - ВЕЛИКИЙ САТИРИК XVII ВЕКА И РОМАН “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА” ......65 

261 

Қазақстанның ғылымы мен ӛмірі – Наука и жизнь Казахстана 

Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016 

Сырбаева Қарлыға, Ыбыраева Ҥржамал, Әділбекова Тамаша 

CӘКЕН ЖҤНІСОВТІҢ «АҚАН СЕРІ-АҚТОҚТЫ» ДРАМАСЫНЫҢ ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ...............68 

Сырбаева Қарлыға, Ыбыраева Ҥржамал, Әділбекова Тамаша 

ТҤРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ІЛІК СЕПТІК ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ.........................................70 

Шеримбетова Меруерт Алиқызы, Назарова Анеля Нурғалиқызы 

«ТPИСТАН МЕН ИЗOЛЬДА» ЖӘНЕ «ҚOЗЫ КӚPПЕШ-БАЯН СҦЛУ» 

ШЫҒАPМАЛАPЫНДАҒЫ АНТРОПОНИМДЕРДІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ.............................................................72  

Чаканова Салима Жалгасовна 

О ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ................................................................... 75 

Хуатбекҧлы Ерканат, Шортанбаев Шохан 

«БӘЙТЕРЕК» ПОЭМАСЫНДАҒЫ КӚШБАСШЫ БЕЙНЕСІ.................................................................................78  

Абдуова Баян Серікбайқызы 

АҚПАРАТ БЕРУДЕГІ ТӘСІЛДЕРДІҢ ШЫНАЙЫЛЫҒЫ МЕН КЕРІ ӘСЕРІ........................................................ 81 

Шыныбекова Айгҥл Кҥлшаевна 

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЗАҢ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ ..........................................................................84 

Каудырова Айман Оразгалиевна 

О. ӘУБӘКІРОВ САТИРАСЫНДАҒЫ АНЫҚТАМАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ............................................................. 88 

Исаева Жазира Исақызы, Молдашева А. 

ПАРЕМИЯЛЫҚ ҚОЛДАНЫСТАРДЫҢ ЭМОЦИЯЛЫҚ –ЭКСПРЕССИВТІЛІК МӘНІ ......................................91 

Исаева Жазира Исақызы, Мехмет Каваклы 

ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ УӘЖДІЛІГІ ................................................................................... ....................95 

Исаева Жазира Исақызы, Мехмет Каваклы, Маметова Дильфуза Алимовна 

ТАБУ ҚҦБЫЛЫСТАРЫНА ҚАТЫСТЫ ПАРЕМИЯЛЫҚ ҚОЛДАНЫСТАРДЫҢ 

ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ....................................................................................... ........................... 98 

Есенова Қалбике Ӛмірбайқызы 

РАДИО ТІЛІНІҢ АЙЫРЫМ БЕЛГІЛЕРІ....................................................................................................................103 

Duisen Ainur Onalbekkyzy 

THE BENEFITS OF NEW TECHNOLOGY IN LANGUAGE LEARNING ..............................................................107 

Erbota Ainur Saparkizi 

THE ROLE OF FUN AND GAMES IN THE ENGLISH LESSONS .........................................................................110 

Erbota Ainur Saparkizi 

«COLOR» ADJECTIVES IN THE WORK N. V GOGOL «EVENINGS ON A FARM NEAR DIKANKA» ............112 

Aripzhan Gulnur Zhoyankizi, Dadashov Dilmurat Temirkhanovich 

MODAL PRAGMATIC ASPECTS OF MASS MEDIA LANGUAGE ........................................................................116 

Aripzhan Gulnur Zhoyankizi, Mailikaraeva Peruza 

INVESTIGATIONS OF THE KAZAKH LANGUAGE IN THE STYLISTIC ASPECT ............................................118 

Aitpaeva Aida Sadikovna, Raimbekova Alia Anuarhanovna 

FORMATION OF PHONETIC COMPETENCE ON THE INITIAL STAGE 

OF LANGUAGE ASSIMILATION IN A FOREIGN AUDIENCE.............................................................................. 120 

 


