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ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ 
КАЗАХСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ƏОЖ 811.512.1 

М.А.Тұрсынова1, Ж.Е.Тілеубек2 
1Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті; 

2А.Құнанбаев атындағы № 5 мектеп-гимназиясы, Абай (Қарағанды облысы) 
(Е-mail: t_marhaba@mail.ru) 

Түркі тілдеріндегі жабайы аңдарға қатысты атаулардың 
тарихи-салыстырмалы сипаты 

Мақалада қазіргі түркі тілдеріндегі жабайы аңға қатысты атаулардың сипатына тарихи-салыстырмалы 
талдау жасалған. Түркі тілдеріндегі жабайы аңға қатысты атаулардың өзіне тəн ерекшеліктері 
қарастырылып, мысалдармен дəлелденген. Түркі тілдеріндегі жабайы аңға қатысты атаулардың 
сипатын көрсетуде зерттеушілер еңбектері арқылы қыпшақ, оғыз, қарлұқ, бұлғар, ұйғыр-оғыз 
тобындағы тілдердегі дамуы мен қалыптасуы, жеке тілдерге қатысты өзгешеліктері қарастырылған. 
Түркі тілдеріндегі жабайы аңға қатысты атаулардың ерекшеліктерін, айырмашылықтарын, 
ортақтықтарын көрсету барысында көне жазба ескерткіштері материалдарымен байланыста талдау 
жасалған, түркі тілдерінің тарихи грамматикасына қатысты мəліметтер келтірілген. 

Кілт сөздер: түркі тілдері, салыстырмалы лексика, түркі тілдеріндегі жабайы аң атаулары, көне түркі 
тілі, қазіргі түркі тілдері, салыстырмалы-тарихи зерттеулер. 

 
Түркі тілдерінің салыстырмалы лексикасына қатысты талдау жүргізу арқылы көне түркі тілінен 

бастап қазіргі түркі тілдерінің дамуын, сөздік қордағы сөздің қалыптасуын немесе өзгеріске түсуін 
қадағалауға болады. 

Түркілердің көне жəдігерлер тілінен келе жатқан сөздерінің ортақтығымен қоса, жеке тілдің 
қалыптасуына байланысты өзгешеліктері де жоқ емес. Солардың бірі — түркі тілдеріндегі жабайы 
аңдарға қатысты сөздердің сипаты. 

Түркі даласын мекендейтін, сиыр тұқымдас күйіс қайыратын дала жануары, сусиыры «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде» Африкадан тараған, терісі қалың, тықыр түкті, сүтқоректілер тобына 
жататын, салмағы зор, ірі денелі хайуанды сусиыр екендігін айтады [1]. Қарақалпақ тілінде сув 
сыйыр; ноғай тілінде сусыйыр, кəвміш; түрік тілінде сусығыры; түркімен тілінде гəвмиш деп 
қолданылады. Басқа түркі тілдерінің көбінде (башқұрт, қазақ, қырғыз, татар, тува) орыс тіліндегі 
буйвол сөзі алмастырады. Түрік тілінде сусиырын басқаша манда деп те атайды [2; 122]. Əзербайжан 
тілінде сусиырдың еркегіне байланысты қолданатын кəл сөзі кездеседі. Сусиырдың жас төлінің 
еркегін кəлчə деп атайды. Əзербайжан тілінің əр диалектісінде кəлчə сөзінің жас мөлшеріне 
байланысты мағынасы əр түрлі болып келеді. Кейбір жерлерде жаңа туған төлінен бастап алты айға 
дейінгі баласын, кейбір жерлерде бір жасқа дейінгі төлін немесе бір жастан үш жасқа дейінгі төлін 
осылай атайды. Сусиырдың ұрғашысына байланысты əзербайжан тілінде жамыш сөзін қолданады. 
Жамыш сөзі түрік тілінде жамус деп кездеседі. Бірақ мұндағы жамус сөзі жалпы буйволдардың 
атауы болып табылады. Ал ұрғашысын домбай сөзі алмастырады. Əзербайжан тілінде жамыш сөзі 
дүйə сөзімен тіркесіп келген жағдайда əлі шағылысқа түспеген жас ұрғашы сусиырды білдіреді. 
Ұрпақ таратуға қабілетсіз, бедеу ұрғашы сусиырды əзербайжан тілінде əрəмік деп атайды. 
Сусиырдың жынысы мен жас мөлшеріне байланысты жіктелуі əзербайжан тілі мен түрік тілінде 
көрініс табады. Мысалға əзербайжан тілінде туылғаннан бастап алты айға дейінгі төлдің жалпы 
атауын балағ, балах деп атайды. Түрік тілінде малақ (жас сусиыр); көдəк, хөтəк (алты айдан бір 
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жасқа дейінгі төлі); пота, авара (бір жастан екі жасқа дейінгі төлі); дүгə (жас ұрғашы сусиыр); ішəй 
(екі жастан төрт жасқа дейінгі еркек сусиыр); шахі, кəл вуран, быға кəл (үш жасар еркек сусиыр); кəлə 
дуран (үш жасар ұрғашы сусиыр); тумі (төрт жасар еркек сусиыр) деп атайды [2; 123]. Бұдан 
сусиырдың барлық түркі тілдерінде жасына, жынысына байланысты атаулардың толық көрініс 
таппайтынын аңғаруға болады. Махмұт Қашқаридің еңбегінде жабайы сиыр мағынасында қоtuz сөзі 
кездеседі [3; 422]. 

Түркі жерін мекендеген жабайы дала жануарларының бірі — доңыз. Доңыз — терісі қалың, түр-
сипаты тұрпайы жабайы хайуан, шошқа. Доңыз сөзі көне түркі тілінде тоңuz болып кездеседі [3; 358]. 
Əзербайжан тілінде донуз; гагауз, түрік тілдерінде домуз; қазақ тілінде доңыз; қарақалпақ, түркімен 
тілдерінде доңуз; татар тілінде дуңыз; өзбек тілінде тунғыз; ұйғыр тілінде тоңғуз, тоңуз, доңуз деп 
атайды. Доңыз сөзі өзбек тілінде үйде өсірілетін доңызбен қоса жабайы доңызды да осылай атаған 
(jaбан дуңғузы, кик тоңуз, қазіргі өзбек тілінде евойи чучқа). 

А.М.Щербак өзінің еңбегінде Əлішер Навоидің «Мухакамат ал-лугатайн» деген еңбегіне сілтеме 
жасай отырып: «Одним из важнейших животных, на которых охотятся в Средней Азии, является 
тонқуз, и что самца этого животного называют қабан, самку — мегежін (өзбек тілінде мегəжін, қазақ 
жəне қырғыз тілдерінде мегежін, монғол тілінде megcin), а детеныша — чорпə», – деп жазады [2; 
125]. Қырғыз тілінде де доңуз сөзі жабайы шошқа мағынасында жұмсалады. Көне жыл санау 
бойынша доңыз жылы он екінші жыл болып саналады. 

Доңыз сөзінің этимологиясын анықтауда əр түрлі пікірлер бар. Г.Вамбери тоңуз сөзінің негізін 
тоң сөзі деп, оны қырғыз тіліндегі «үлкен», «мықты» мағынасындағы чоң сөзімен байланыстырады. 
Ал Г.Рамстедт тоңуз сөзін ton (шошқа) сөзімен байланыстырады [2; 125]. Біздің ойымызша, көне 
түркі тіліндегі тоңуз сөзі қатып қалған, қыңыр мағынасындағы сөзден туындауы мүмкін деп 
ойлаймыз (тоңмойын — ырыққа көнбейтін бірбет, қыңыр мінез). 

Түркі тілдерінің көбінде үй шошқасынан бөлек жабайы, дала шошқасын қабан деп атаған. Тува 
тілінде ғана қабан сөзі үй шошқасы мағынасында қолданылады. Мысалға, чер хаваны (жабайы 
шошқа), ым хаваны (үй шошқасы) деп айтылады. Ал басқа түркі тілдерінде жабайы шошқаны қабан 
деп атайды. Əзербайжан, түркімен тілдерінде ғабан; башқұрт, қарақалпақ, татар, қазақ тілдерінде 
қабан; қырғыз тілінде қаман; өзбек тілінде қабан; ұйғыр тілінде қаван деп атайды [2; 125]. Тірі 
тілдердің, диалектілердің, жазбалардағы сөздердің мəліметтеріне сүйенсек, қабан сөзінің көне 
мағынасы жабайы шошқа дегенді білдіреді. Осы мағынадағы кабан сөзі түркі тілінен орыс тіліне 
көшкен. Сөйтіп, көне славян тіліндегі қабан мағынасындағы вепрь сөзін ығыстырып шығарған. 

Осы сөздермен синонимдес чочқа сөзі түркі тілінде қолданылады. Мəселен, алтай, қырғыз 
тілдерінде чочқо; башқұрт тілінде сусқа; қазақ, қарақалпақ тілдерінде шошқа; татар тілінде чучқа; 
өзбек тілінде чўчқа; ұйғыр тілінде чочқа; хакас тілінде сосха; чуваш тілінде сысна деп атайды. 

Гагауз тілінде скрофа; < румын тілінде scroafa; < якут тілінде сабінне; < орыс тілінде свинья. 
Көне жазбаларда шошқа мағынасындағы лағзын сөзі кездеседі. Бұл сөзді В.Томсен манчжур тіліндегі 
улгян сөзімен жақындастырады [2; 125]. 

Шошқаның төлін қазақ тілінде торай; қырғыз тілінде торопой; якут тілінде тороқу, тороху 
(жабайы шошқа, қабан) деп атайды. Монғол тілінде түркі тілінің əсерінен болса керек, торой деп 
қолданылады. Қырғыз тіліндегі торопой сөзін этимологиялық формаға жақын деп айтуға болады. 
Біздің ойымызша, торопой сөзі түйенің төліне байланысты атайтын торум сөзі мен сиырдың төліне 
қолданатын торпақ сөзімен байланысты деп ойлаймыз. 

Түркімен тілінде шошқаның төлін jojuk деп атайды. Jojuk сөзі чочқа сөзінен туындап, 
морфологиялық өзгеріске түсуі мүмкін. Əзербайжан тіліндегі чочқа сөзі доңуз сөзімен қарама-қайшы 
келеді. Дегенмен, шошқаның төлін білдіретін чочуқ сөзімен мағыналас болып келеді. Түркі тілдерінің 
ішіндегі түрік тіліндегі ерекшелікті аңғаруға болады. Түрік тілінде чожуқ сөзі бала мағынасында 
жұмсалады [2; 126]. 

Гагауз тілінде төлге де, балаға да қатысты женік сөзі қолданылады. Женік сөзін біз көне жəне 
қазіргі көптеген түркі тілдеріндегі бөрінің, иттің, көп жағдайда арыстанның төлін білдіретін енік, 
енүк сөздерімен байланыстырамыз (арслан енүкледі). Біздің ойымызша, қазақ тіліндегі күшік сөзі 
көне түркі тіліндегі енүк сөзімен байланысты болуы мүмкін. Гагауз тілінде малдың төлі 
мағынасындағы басқа түркі тілдерінің ешқайсысында кездеспейтін потмар сөзі кездеседі. Дегенмен 
потмар сөзін басқа тілден енген, кірме сөз деп қарастыруға болмайды. Морфологиялық жағынан 
өзгерген чуваш тіліндегі чумар (жаңбыр) < чу — құлау, жүру + мар, көне түркі тілінде жағмур; пусмар 
(зорлық) < пус — басу, қысым көрсету + мар; көне түркі тіліндегі алмыр (сараң) < ал — алу + мыр, 
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чоқмар (шоқпар) < чоқ — тоқ — соғу + мар; түрік тіліндегі чоқмар (шоқпар, екінші мағынасы, — 
мұқыл қой), чомар (бақташы ит, екінші мағынасы — құлағы мен құйрығы қысқа, бойы аласа қойдың 
түрі). Потмар сөзі «пот» сөзі арқылы жасалған туынды сөз болуы мүмкін. Мысалға, əзербайжан 
тіліндегі «сыч» арқылы жасалған сычовул (егеуқұйрық) жəне «мыш» арқылы жасалған мышовул 
(тиін) сөздерін атауға болады. Түйенің төлін білдіретін ботуқ (потуқ) сөзінің де түбірі бір болуы 
мүмкін. Потмар сөзіне жақын, морфологиялық жағынан өзгеріске ұшыраған татар тіліндегі 
егеуқұйрық мағынасындағы көсмəр сөзін жатқызуға болады. Шошқаның төлін білдіретін түрік 
тілінде буртлақ (бурт + лақ) сөзі кездеседі. Якут тіліндегі осы мағынадағы боросуонақ сөзі орыс 
тіліндегі поросенок сөзімен байланысы бар деп ойлаймыз. Махмұт Қашқаридің сөздігінде аюдың 
төлін білдіретін merdek (мердек) сөзі кездеседі (адзығ мердегі). Ғалымның жазуы бойынша, кейбір 
түркі халықтары доңыздың төлін де «тоңуз мердегі» деп атаған [2; 126,127]. 

Түркі даласын мекендеген, түркі халықтарына ортақ жыртқыш аңдардың бірі — аю. Аю сөзі көне 
түркі тілін зерттеген ғұлама ғалым Махмұт Қашқаридің сөздігінде ajығ (айығ) деп кездеседі [2; 113]. 
Осы сөздікте аюды қыпшақша ава деп атағанын байқаймыз [3; 116]. «Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде» аюды ірі денелі икемсіз жыртқыш аң деп түсіндіреді. Аю сөзі түркі тілдерінде бір 
мағынада жұмсалады. Əзербайжан, түрік тілдерінде ауi; түркімен тілінде ауі, ауызекі сөйлеу тілінде 
gödek adam; қырғыз тілінде аюу, ауызекі сөйлеу тілінде копол адам; қазақ, қарақалпақ, алтай, балқар, 
татар тілдерінде аю; башқұрт тілінде айыу; құмық, ноғай тілдерінде айыв; тува тілінде адыг; өзбек 
тілінде айиқ; ұйғыр тілінде əйіқ; хакас диалектісінде азығ, адығ деп қолданылады [2; 130]. Түркі 
халықтарының ішіндегі сібір түркі халықтарында, əсіресе якут халқында аюға байланысты тыйымдар 
(табу) кездеседі. Содан болар якут тілінде аюдың жеке нақты атауы кездеспейді. Аюды ата 
мағынасындағы «эһэ» сөзі алмастырады. Алтай, хакас, тува тілдерінде де аю сөзін алмастыратын 
көптеген эвфемизмдер кездеседі. Хакас тілінде əке мағынасындағы «аба» сөзі, алтай тілінде шал 
мағынасындағы «апшыйақ» пен аға мағынасындағы «абаға» сөзі тува тілінде ана мағынасындағы 
«ава» сөзі алмастырады. 

Якут диалектісіндегі аюды білдіретін басқа сөздер біршама суреттелген. Мысалға, тыатаағы 
оjурдағы (орманда жүретін); қырдағас (қария); оғоннор (шал); эһэкэн (ата); қыыл (хайуан); тыа 
қырдағаһа (орман шалы); тоjон эһэ (қожайын ата); ардай аһыылах (өте өткір азу тісті); адыырға 
(қылшықты, азулы); сырған (аш); моғус (қомағай); отуулах (күркесі бар) сөздерін кездестіруге болады 
[2;131]. 

А.М.Щербактың «Название домашних и диких животных» еңбегінде якут жəне тува тілдеріндегі 
аю мағынасындағы бірнеше сөздерді орыс тілінің əсерінен пайда болған деп жазады. «Ряд названий 
медведя в якутском языке — искаженные русские слова, ср. біліміэм (< медведь), таптыықын 
(<топтыгин), маатыс (< матушка, тыһы эһэ), мөлбүөм (- мөлбөр < медведь), мііскэ (< мишка). 
В тувинском языке дополнительными наименованиями медведя являются: хаjəрақан (соответствует 
рус. благочинный или господин), мажаалай (< русск. Михаил), ірэй (< ір муж, мужичок), қара чүвэ 
(букв. черная вещь, черный предмет), чоорғаннығ (букв. имеющий одеяло) [2; 131]. 

Тува жерінің кейбір аудандарында аюдың жас ерекшелгіне байланысты сөздерді байқауға 
болады. Бір жасар аюдың баласын бічіі оғлу, екі жасар аюды хунан оғлу, немесе қунан айуу, үш жасар 
аюды төнөн оғлу деп атайды. Махмұт Қашқаридың сөздігіне сүйенетін болсақ, көне түркі тілінде 
аюдың баласын merdek (адзығ мердегі) деп атаған [3;540]. 

Түркі тілдерінің көбінде аюдың аналығына, ұрғашысына арналған жекелеген сөздерді кездестіре 
алмаймыз. Тек ұрғашы (діші, ене, ана) мағынасындағы сөздер тіркесіп келген жағдайда аюдың 
ұрғашысын білдіреді. Қазақ тілінде аюдың ұрғашысы мағынасында кірекей сөзін кездестіруге 
болады. Бұл сөз басқа түркі тілдерінде кездеспеген соң, оның этимологиясын анықтау мүмкін емес. 

Түркі жерін мекендейтін жыртқыш аңдардың бірі — қасқыр. Бұл сөз түркі тілдерінде бөрі, құрт, 
қасқыр деп кездеседі. Көне түркі тілінде сырттан мағынасында «ar» сөзі кездеседі (Ar bөri — көкжал 
бөрі) [3,109]. Бөрі сөзі алтай, балқар, қырғыз, қарақалпақ, құмық, тува тілдерінде бөрү; башқұрт, 
татар тілдерінде бүре; қазақ, түркімен, ұйғыр тілдерінде бөрі; өзбек тілінде бўри; хакас тілінде пӱӱр; 
якут тілінде бөрө деп кездеседі [2;131]. Татар тілінде чүл бүресе шиебөріні, ар бөрі қорқау қасқыр 
мағынасын білдіреді. Мұндағы «чүл» сөзі дала, ал «ар» сөзі сарғыш деген мағынаны білдіреді. 
Жоғарыда атап өткендей, көне түркі тілінде көкжал бөріні білдіретін ар бөрі сөзі татар тілінде 
мағыналық жағынан өзгергенін көруге болады. Кейбір түркі тілдерінде қасқыр сөзі кездеседі. Қазақ 
пен қарақалпақ тілдерінде қасқыр; қырғыз тілінде қарышқыр; өзбек тілінде қашқыр; чуваш тілінде 
кашкӑр деп атайды [2; 132]. 
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Махмұт Қашқаридің еңбегінде көне түріктер қолданған «құrt» сөзін кездестіруге болады [3;400]. 
Құрт сөзі қазіргі түркі тілдерінің ішіндегі əзербайжан тілінде ғурд; түрік тілінде қурт; түркімен 
тілінде ғурт деп қолданылады. Түрік тілінде қурт сөзі «желелі» сөзімен тіркесіп келген жағдайда 
қорқау қасқыр мағынасында жұмсалады. Бұндағы «желелі» сөзі жалды мағынасын білдіреді. Құрт 
сөзі түркімен тіліндегі жəндікті білдіретін «möjekler»; əзербайжан, ғағауз тілдеріндегі жануар 
мағынасындағы «hayvan» (жанавар); ғағауз тіліндегі хайуан мағынасындағы «жабаны» сөздерімен 
қатар жұмсала береді [2; 132]. 

Түркі тілдерінде қасқыр сөзіне байланысты тыйымдар кездеседі. Тыйымға байланысты 
қасқырды атайтын басқаша атауларды көруге болады. Мəселен, əзербайжан тілінде ағзығара (аузы 
қара); тува тілінде көк қарақ (көк көз, қарас), қызық қарақ (қызыл көз, қарас), ашақ (шал); якут 
тілінде кутуруктах (құйрығы бар), аһыылаах (тамағы бар), тынырахтаах (тырнағы бар), халаан уола 
(аспан ұлы), сэм (тамақ қалдығы), қыыл (хайуан), кутурук (құйрық), таңара уола (тəңір ұлы); чуваш 
тілінде тукмак (тоқпақ), тукмак хÿре құйрығы тоқпақ сияқты), вурум хÿре (ұзын құйрық), пігамбар 
jыммы (пайғамбардың иті) деген сияқты сөздер алмастырылып қолданылады. Қазақ тілінде де 
тыйымға байланысты осындай сөздерді атап өтуге болады. Мысалы, қазақ қасқырды «ит», «ұлыма» 
сияқты сөздермен атаған. 

Кейбір түркі тілдерінде қасқыр, бөрі сөздері «кəнтəй», «қаншық», «қыс», «өлешін» сөздерімен 
тіркесіп келген жағдайда ұрғашысын білдіреді. Мысалға, башқұрт тілінде кəнтəй бүре; қазақ тілінде 
қаншық қасқыр; қарақалпақ тілінде қасқыр қаншығы; тува тілінде қыс бөрү; өлешін бөрү деп атайды. 
Мұндағы «кəнтəй», «қаншық», «қыс», «өлешін» сөздері ұрғашы мағынасын білдіреді [2;133]. 

Бұдан бөлек қасқырдың баласын білдіретін қазақ, қырғыз, тува тілдерінде жеке сөздерді 
кездестіруге болады. Қазақ тілінде бөлтірік; қырғыз тілінде бөлтүрүк; тува тілінде бөрзек деп 
атайды. Бұл сөздердің барлығы бөрі сөзіндегі соңғы дыбыстың түсіп қалуынан пайда болған. Көне 
жəне қазіргі түркі тілдерінің көбінде қасқырдың баласына «енүк» сөзі қолданылады. 

Махмұт Қашқаридің сөздігінде жыртқыш аңдардың бірі аrslаn сөзі кездеседі [3;184]. 
Əзербайжан, балқар, ғағауз, түрік тілдерінде аслан; алтай, қарақалпақ, құмық, ноғай, татар, түркімен, 
ұйғыр тілдерінде арслан; башқұрт тілінде арыслан; қазақ, қырғыз тілдерінде арыстан; чуваш 
диалектісінде услан деп атайды [2;137]. Арыстанның жынысына, түріне байланысты атаулар түркі 
тілінде көп кездеспейді. Тек қарайым тілінде славян тіл тобындағы ұрғашыны білдіретін -ка 
қосымшасы арқылы (арысланка) арыстанның ұрғашысын білдіреді. Басқа түркі тілдерінде 
арыстанның ұрғашысына жеке атаулар кездесе қоймайды. Арыстан сөзінен бөлек осы мағынаны 
білдіретін əзербайжан, түрік, түркімен, ұйғыр тілдерінде шир; қарақалпақ, қырғыз, өзбек тілдерінде 
шер сөзі кездеседі. Махмұт Қашқаридің сөздігіне сүйенетін болсақ, көне түркі тілінде арыстанның 
күшігін енүк деп атаған. Енүк сөзі арыстанның күшігінен басқа сырттан, бөрі мен иттің күшігіне де 
бірдей қолданылған. 

Осындай жыртқыш аңдардың бірі — жолбарыс. Башқұрт, татар тілдерінде юлбарыс; қазақ, 
қарақалпақ тілдерінде жолбарыс; қырғыз тілінде жолборс; өзбек тілінде йўлбарс; ұйғыр тілінде 
йолвас деп келеді. Жолбарыс сөзі барлық түркі тілінде жол жəне барыс мағынасындағы сөздер 
арқылы жасалған. Мұндағы жол сөзі барлық түркі тілінде жолақ мағынасын білдіреді. Осы 
мағынадағы сөз хакас тілінде алабарыс деп кездеседі. Қар барысына байланысты қазақ тілінде ілбіс; 
қырғыз тілінде илбирс сөздері кездеседі [2;138]. Жалпы бұл сөздердің жолбарыс, не болмаса 
алабарыс сөздерімен байланысы жоқ, жеке сөздер деп ойлаймыз. Махмұт Қашқаридің еңбегінде көне 
түрік тілінде жолбарыс тектес бір аңды «тоңа» деп атаған [4]. 

Түркі тілінде жыртқыш аңдардың тағы бір атауы қабылан сөзі кездеседі. Башқұрт, ноғай, татар, 
түрік, ұйғыр тілдерінде каплан; қырғыз, қазақ тілдерінде қабылан; түркімен тілінде ғаплан; өзбек 
тілінде қоплон деп атайды. Түрік тілінде қабылан сөзінен бөлек осы мағынада çitа, leopar сөздері 
кездеседі. Көне түркі тілінде жолбарыс мағынасында есрі жəне тоңа сөздерін кездестіруге болады 
[2;138]. 

Түркі тіліндерінде осындай жыртқыш аңдардың бірі — барыс, кейбір түркі тілдерінде пəлəң, 
бəбір деп келеді. Қазақ тілінде барыс; қарайым, қарақалпақ, қырғыз, татар, түркімен тілдерінде барс; 
түрік тілінде парс; ұйғыр тілінде ба(р)с деп қолданылады. Алтай тіліндегі бар, ал тува тіліндегі пар 
сөзі монғол тіліндегі бар < барс сөзінің ықпалынан туындауы мүмкін. 

Қырғыз диалектісінде пəлəң, палаң; түркімен тілінде пелең; ұйғыр тілінде пəлəң сөздерін 
кездестіруге болады. Əзербайжан тілінде қабылан мағынасында халлы пəлəнк сөзі де қолданылады. 
Ал пəлəнк сөзі жеке келіп жолбарыс, арыстан мағынасында жұмсалады [2;139]. 
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Қабылан мағынасында қазақ тілінде бабыр; əзербайжан тілінде бəбір; түрік тілінде бебр; якут 
тілінде баабыр сөздері кездеседі. Тува тілінде диис, моортай сөздері осы мағынада жұмсалады. 

Түркі даласын мекендеген жабайы аңдардың бірі — түлкі. Түлкі сөзі Махмұт Қашқаридің 
сөздігінде тіlкү деп берілген [3; 485]. Сөздікте қыз балаларды тұспалдап осы сөзбен атаған деп 
жазылған. Əзербайжан, алтай, қырғыз, ноғай, құмық тілдерінде түлкү; башқұрт тілінде төлкө; гагауз, 
түрік, түркімен тілдерінде тілкі; қазақ, қарайым, өзбек, ұйғыр тілдерінде түлкі; татар тілінде төлке; 
тува тілінде ділгі; хакас тілінде түлгү; чуваш тілінде тилĕ деп атайды. Түркі тілдерінің ішіндегі якут 
тілінде түлкі сөзіне қатысты ерекшелікті байқауға болады. Якут тілінде түлкіні саһыл деп атайды [2; 135]. 
Түркі тілдерінің көбінде түлкінің баласына байланысты жеке атаулар кездесе қоймайды. Қырғыз 
тілінде түлкінің баласына байланысты бачики, пачки сөздері қолданылады. 

Түлкі тектес жануарларға жататын, дала жануарларының бірі — қарсақ. Қарсақ сөзін көне түркі 
тілінің сөздігін жазған Махмұт Қашқаридің еңбегінен (қаrsақ) кездестіруге болады [3; 533]. Онда 
қарсақты түлкі тұқымдас бір айуан деп түсіндіреді. Қазіргі түркі тілдерінде қарсақ сөзін кездестіре 
алмаймыз. Тек чуваш тілінде қарсақ сөзі кездескенімен, мағыналық жағынан өзгеше болып келеді. 
Кейбір түркі тілдерінде түлкі тұқымдасына жататын кырса сөзі кездеседі. Кырса сөзінің алғашқы 
мағынасы кең болуы мүмкін. Сондықтан болар, кырса сөзі түлкіден бөлек бұлғын мен күзен 
мағынасында да жұмсалады. Мысалға, қырғыз тіліндегі қырса сөзі түлкіні; тува тіліндегі кырза күзенді, 
ал чыдығ кырза болып келген жағдайда бұлғынды; якут тіліндегі кырса сөзі түлкінің бір түрін білдіреді. 

Түркі тілдерінде ортақ жануардың бірі, даланы мекендейтін, сүтқоректілер тұқымдасына 
жататын қоянға келетін болсақ, түркі тілдерінде осы сөзге қатысты айырмашылықтар мен 
ұқсастықтарды байқауға болады. Алтай, қырғыз тілдерінде коён; башқұрт, чуваш, татар тілдерінде 
куян; қазақ, қарақалпақ, ноғай, құмық, түркімен, ұйғыр тілдерінде қоян; тува тілінде кодан; өзбек 
тілінде қуён; хакас тілінде хозан деп кездеседі [2;136]. Түркі тілдерінің көбінде қоян сөзіне ақ, сұр, ор 
сөздері тіркесіп келген жағдайда қоянның түрлерін білдіреді. 

Махмұт Қашқаридің сөздігінде қоян мағынасында тауышған сөзі кездеседі [2; 403]. Қазіргі 
түркі тілдерінің ішінен əзербайжан тілінде довшан; гагауз, құмық, түрік тілдерінде тавшан; түркімен 
тілінде товшан; якут тілінде куобах деп кездеседі. Көне түркі тілінде табыш сөзі секіру мағынасын 
білдіреді. Тавышқан сөзінің шығуы осы етістікпен байланысты болуы керек. А.М.Щербактың 
еңбегінде тува тілінде шымдаған сөзі тавышқан мен қоян сөзінің мағынасында қолданылатыны 
туралы кездеседі. Қазіргі тува тілінде қоян мағынасында тоолай сөзі кездеседі [2; 136]. Бұл сөз көне 
түркі тілінде кездеспегендіктен, монғол тіліндегі туулай сөзінен келген болуы керек деп ойлаймыз. 
Осы сияқты орыс тіліндегі заяц сөзінің əсерінен чуваш тіліндегі қоян мағынасындағы сайкка сөзін 
айтуға болады. 

Қоянның баласын көжек деп атайды. Көжек сөзі қазақ тілінен бөлек қарақалпақ тілінде гөжек; 
қырғыз тілінде бөжөк; түрік тілінде гөчкен, гөжен деп кездеседі. Осы аталған сөздер тобына түрік 
тіліндегі сусар мағынасындағы гүчлін, қырым — татар тіліндегі сасықкүзен мағынасындағы гүчəн 
сөзін жатқызуға болады [2; 137]. 

Түркі жерін мекендейтін, қуыс мүйізділер тұқымдасына жататын жұп тұяқты сүтқоректі 
жануардың бірі — жайран. Алтай тілінде жеерен; əзербайжан тілінде ceyran; қазақ тілінде жайран; 
қырғыз тілінде жейрен; түрік тілінде жейлан; тува тілінде чеерен; түркімен тілінде жерен; ұйғыр 
тілінде жəйрен (жəəйрен); өзбек тілінде жайрон деп атайды [2; 133]. Қазақ, қырғыз, өзбек, ұйғыр 
тілдерінде бөкен мағынасын да білдіреді. Мəселен, қазақ тілінде сайғақ, бөкен, ақбөкен; қырғыз 
тілінде бөкөн; өзбек тілінде оққуйруқ, қорақуйруқ сөздерін кездестіруге болады. Тува тілінде жайран 
сөзі сайғақтың ұрғашысын білдіреді. Көне түркі тілінде ақбөкен мағынасында suқақ (сұқақ) сөзін 
қолданған [2; 133]. Сұқақ сөзін қазіргі түркі тілдерінің ешқайсысынан кездестіре алмаймыз. 

Осы тектес жануарлардың бірі əзербайжан, түрік тілдерінде аху; өзбек тілінде оху сөздерін 
кездестіреміз. Аху сөзі қазақ тіліндегі қарақұйрық деп аталатын жануарды білдіреді. Сол сияқты 
этимологиясы түркі тіліне белгісіз ғазал сөзін атап өтуге болады. Мысалы, əзербайжан тілінде гəзал; 
түркімен тілінде ғазал; өзбек тілінде ғызол деп кездеседі [2;133]. Біздің ойымызша, ғазал сөзі араб 
тілінен кірген кірме сөз болуы мүмкін. 

Түркі тілдерінде бұғы тұқымдас жануарлардың атауы көптеп кездеседі. Олардың жынысы мен 
жасына байланысты атаулар барлық түркі тілдерінде кездеспейді. Кездескен жағдайдың өзінде 
барлығында бірдей емес. Əзербайжан тілінде сығын (sığın); түркімен тілінде sugun; хакас, тува 
тілдерінде сыын сөздерін кездестіруге болады. Сығын сөзі қазақ тіліндегі марал, бұлан сөздерімен 
синонимдес. Көне түркі тілінде қолданған bulan сөзін кездестіруге болады. Махмұт Қашқаридің 
сөздігінде: «Қыпшақ елдерінде өсетін ірі жабайы хайуан. Оны аулайды. Оның түбі ойық күбі секілді, 
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іші бос қуыс, ауызы жоғарыға, аспанға қарап шыққан мүйізі бар. Оған қар, жаңбыр сулары жиналады. 
Ұрғашысы шөгіп, оның мүйізіне — еркегі, еркегі шөгіп, оның мүйізінен ұрғашысы су ішеді», — 
деген анықтама берілген [3;473]. Осы мағынада жұмсалатын тува тілінде иви сөзін атауға болады. 
Тува тілінде кездесетін бұғы тектес жануарлар: дуб, улуг, буур, эдер, булан, мынды, амытан сөздері 
бар. Қазақ тілінде кермарал, марал, бұлан, кербұғы сөздерін атап өтуге болады. Осы сөздер басқа 
түркі тілдеріне қарағанда, түрік тілінде маралды ерекшелік байқалады. Мəселен, түрік тілінде бұғыны 
geyik, маралды sibirya geyik, ал бұланды кanada geyiği деп атайды. 

Осы тектес жануарлардың бірі — бұғы. Балқар тілінде бу; қазақ тілінде бұғы; қырғыз, өзбек 
тілінде буғу; ұйғыр тілінде буға деп кездеседі [2;134]. Біздің ойымызша, ертеде «бұқа» сөзі бұғының 
орнына жұмсалып, сол малдың аталығын білдіруі мүмкін. Кейіннен уақыт өте келе бұғы сөзі 
қолданысқа еніп, бұқа сөзін ығыстырып шығарған болу керек. 

Бұғының басқаша атаулары гагауз тілінде қаража; татар диалектісінде жуша; түрік тілінде 
жағмурча (аса ірі емес бұғы); якут тілінде анабы, анамы (ірі бұғы), хаарғын (чукот бұғысы), мəнəəк 
(жабайы бұғы), ондоодо (қолға үйретілген бұғы) сөздерін кездестіруге болады. Марал сөзі қазақ 
тілімен қоса əзербайжан, қарақалпақ, ұйғыр, чуваш тілдерінде кездеседі [2;134]. 

Осы тектес жануардың еркегін якут тілінде бур, таба, қыыл деп атайды. Тува тілінде еркегін 
чары, ал ұрғашысын иви деп аталады. Түрік тілінде ұрғашысына байланысты бурчын, бурчун сөздері 
пайдаланылады (бур+чун, чын). Мұндағы -чын, -чун қосымшалары монғол тілінде ұрғашыға қатысты 
қолданылады. Маралдың ұрғашысына байланысты алтай тілінде мыжғақ, муйғақ; тува тілінде 
мыжғах; хакас тілінде муйғах деп кездеседі. Муйғақ сөзі тек еркек мағынасында қолданылатын 
«сығын» сөзімен қатар келген жағдайда ғана маралдың ұрғашысын білдіреді. Сол сияқты кейбір түркі 
тілдерінде бұғы сөзі еркек мағынасында, ал марал ұрғашы мағынасын білдіреді. 

Маралдың жас ерекшелігіне байланысты толық атауды тува тілі мен диалектісінде байқауға 
болады. Мысалы, жалпы төлдерінің атауын быза, бір жасқа дейінгі төлін дош, бір жасар төлін 
сарадақ (көбінде ұрғашысын), екі жасар төлін сарылық деп атайды. Осы сияқты бұғының да бір 
жасқа дейінгі төлін доңгур, бір жастағы төлін хоққаш, екі жасқа дейінгі төлін дүктүг мыжыс деп 
кездеседі [2;135]. 

Марал мен бұғының жас ерекшелігіне байланысты атаулар қырғыз бен якут тілінде де 
ұшырасады. Қырғыз тілінде жас марал мен бұғыны буғучар; якут тілінде үш жасар бұғыны үөңəс, ал 
еркек бұғыны туған мезгілінен бастап төртінші көктеміне дейін үктəнə, іктəнə; бір жасқа дейінгі 
бұғының төлін туғут, тубут деп атайды. 

Салыстырмалы-тарихи зерттеудің ішінде бұрыннан сөз болып келе жатқан саласы лексика. 
Лексиканың өзіндік ерекшелігі де бар. Ең алдымен, ол — тілдердің туыстық белгісін, сəйкестігін 
анық көрсететін фактілерге бай сала. Бірақ тілдің лексика саласы тез өзгеретіндігін, лексикадағы 
сəйкестік барлық кезде де туысқандықтың белгісі бола бермейтіндігін тіл мамандарының барлығы 
дерлік мойындайды. Демек, тілдің лексика саласының екі жағы бар екен: бір бөлшегі ертеден келе 
жатқан төл сөздер де, екіншісі — кірме сөздер. Тілдердің туыстық белгісін анықтауда тек осы төл 
сөздер ғана ертеден келе жатқан сөздік қорға негіз бола алады. 
 
 

Əдебиеттер тізімі 

1 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. — Алматы: Дайк-Пресс, 2008. — 744-б. 

2 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. — Ч. 3. Лексика. — М.: Изд. АН СССР, 1955. — 
298 с. 

3 Қашқари М. Түрік сөздігі. — І-т. — Алматы: Хант, 1997. — 375 б. 

4 Қашқари М. Түрік сөздігі. — ІІІ-т. — Алматы: Хант, 1998. — 493-б. 

 
 
 



М.А.Тұрсынова, Ж.Е.Тілеубек 

10 Вестник Карагандинского университета 

М.А.Турсунова, Ж.Е.Тилеубек  

Сравнительно-историческая характеристика 
названий диких животных в тюркских языках 

В статье проанализированы названия диких животных в современных тюркских языках в сравнитель-
но-историческом аспекте. Авторами выявлены общие характерные особенности, которые подтвер-
ждаются анализируемым языковым материалом. При описании особенностей названий диких 
животных на основе исследований по кыпчакской, огузской, карлукской, булгарской и уйгуро-
огузской группам языков рассмотрены история их становления и развития, а также некоторые осо-
бенности в отдельных языках. С целью выявления общих черт, различий и особенностей названий 
диких животных в тюркских языках исследованы материалы памятников древнетюркской письменно-
сти, а также приведены сведения по исторической грамматике тюркских языков. 

 

M.A.Tursunova, Zh.E.Tileubek  

The comparative-historical characteristic of names  
of wild animals in Turkic languages 

In article names of wild animal modern Turkic languages in comparative-historical aspect are analyzed. 
Authors the general characteristics for names of wild animals in Turkic languages which are confirmed by the 
analyzed language material come to light. At the description of features, the name of wild animals on the ba-
sis of researches on kypchaksky, oguzsky, karluksky, Bulgar and uyguro-oguzsky group of languages the his-
tory of their development, and also some features in separate languages are considered. For the purpose of 
identification of common features, distinctions and features of names of wild animals in Turkic languages 
materials of monuments of drevnetyurksky writing are analyzed, and also data on historical grammar of Tur-
kic languages are provided. 
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(E.mail: turmahan54@mail.ru) 

Қазақ тіліндегі шылаулардың морфологиялық тұлғасы мен 
лексика-грамматикалық мəні 

Мақала тіліміздегі шылау сөз табының тілдік табиғатына арналған. Шылау сөздердің морфологиялық 
құрылымы мен лексикалық-грамматикалық мағыналары қарастырылды. Авторлар шылаудың басқа 
сөз таптарынан айырмашылықтарын көрсете отырып, оның толық мағынасының болмайтыны, сөйлем 
ішінде шылау сөздер сөйлем мүшесі бола алмайтыны, шылаулар сөз бен сөзді не сөйлем мен сөйлемді 
салаластыра, сабақтастыра байланыстырып немесе толық мағыналы сөздің жетегінде оған қосымша 
мəн үстей қолданылатыны, түрленбейтіні жəне басқа сөз таптарынан жұрнақ арқылы жасалмайтыны 
нақты мысалдар негізінде талданған. Шылаулар лексикалық мағынасынан айырылу нəтижесінде туған 
көмекші сөздер ретінде саналады деген қорытынды жасалған. 

Кілт сөздер: шылау, көмекші сөздер, морфологиялық форма, лексикалық мағына, грамматикалық 
мағына, сөз таптары, септеуліктер, демеуліктер. 

 
 

Шылау сөздердің сөз таптарының ішіндегі өзінің тілдік табиғаты, қызметі, қолданысы жағынан 
ерекшеленуімен қатар, тұлғалық өзгеріске түспеуі, оның негізгі морфологиялық белгісінің бірі болып 
табылады. Осындай қасиеттеріне байланысты қазақ тіл білімінде шылауды топтастыруда түрліше 
тұжырым, пікірлер бар. 

К.Аханов шылаулардың «көмекші сөздердің лексикалық мағыналары мен грамматикалық 
мағыналарының ұласып, бір-біріне сіңісіп кететіні соншалық, олар кейде аффикстер тəрізді қызмет 
атқарып, солардың мағыналарына барабар мағыналарды білдіреді» деп көрсете отырып, 
грамматикалық мағыналары сəйкес келген жағдайларда бірінің орнына бірі қолданыла алатындығын 
да айтып, шылаулардың грамматикалық мағынасы қосымшалардың грамматикалық мағынасымен 
сəйкесетінін мысалмен келтірген [1]. 

Бірақ шылаулардың морфологиялық формалар арқылы түрленіп өзгермеуі негізгі қасиеті 
болғанымен, оларда басқа сөз таптарында болатын кейбір ерекшеліктер кездесіп отырады. Басқаша 
түсіндірер болсақ, сын есім есімдер тобына жатса да, өзінің сындық қалпында септік, көптік, тəуелдік 
жалғауларын қабылдамайтыны мəлім əрі кейбір есімдік сөздер де септелмейді. Ал, кей септеуліктер 
сол септеулік дəрежесінде тұрып-ақ морфологиялық жағынан тұлғаланып, кейбіреулері септік 
формасын, кейбіреулері көптік, жіктік жалғауларын қабылдап, кейбіреулері жұрнақтарды да қосып 
алып, түрленіп өзгеріп отырады. 

Тілімізде кездесетін осындай септеулік шылауларға тоқтала кетер болсақ, атау септікті меңгеретін 
септеуліктерден «бойы» сөзі тілімізде барыс, жатыс, көмектес септік формаларында келеді. Мысалы: 
Осындай тойлар Алуаны жағалай қонған ауылдарды жаз бойына біріне-бірі ұласып жатты (С.М.). 
Байтас та күлген бойында қайта оралып келеді екен (М.Ə.). Сүлеймен жылаған бойымен айта берді 
(С.Ер.). 

Бұл сөйлемдерде «бойы» септеулігі «бойына, бойында, бойымен» формасында келгенімен, оның 
негізгі көмекшілік қызметі мен мағынасында өзгеріс болып тұрған жоқ. «Бойы» сөзіне жалғанып 
тұрған «-на, -нда, -мен» жалғауларын жалғамай-ақ: Осындай тойлар Алуаны жағалай қонған 
ауылдарды жаз бойы біріне-бірі ұласып жатты. Байтас та күлген бойы қайта оралып келеді екен. 
Сүлеймен жылаған бойы айта берді деп өзінің алғашқы тұлғасында айтуға да болады. Олай болса, 
«бойы» септеулігі септеліп өзгереді деп қарамай, кейбір септік формаларын қабылдау қабілеті 
сақталған деп қарағанымыз дұрыстау болады деген пікірдеміз. 

Сол сияқты туралы септеулігі өзінің негізгі көмекшілік мағынасында əр түрлі морфологиялық 
тұлғада тұрып қолданыла береді. Мысалы: Құлыншақтар ол турада өздерін кінəлі деп санар емес 
(М.Ə.). Күнкенің аулы Құнанбай турасынан ертерек хабарланып тұрады (М.Ə.). Тоғжан 
турасындағы ең соңғы үміт бұл да кетіп қалды (М.Ə.). 
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Бұл сөйлемдердегі «турада, турасынан, турасындағы» сөздер — «туралы» септеулігінің түрленіп 
келген варианттары. Алғашқы екі сөйлемде «туралы» септеулігі тіркескен сөздердің толықтауыш, 
соңғы сөйлемде анықтауыш орнында екені сөйлеуде ашық көрініп тұрғаны болмаса, қанша түрленсе 
де, «туралы» көмекшісінің негізгі қызметі мен мағынасына нұқсан келтіретін емес, «туралы» болып 
келсе де, ол тіркестер «неменеге?, неге өздерін кінəлі деп санар емес?, неден хабарланып тұрады?, 
қандай соңғы үміт кетіп қалды?» деген сұрауларға жауап болып тұр. 

«Жөнінде» септеулігі де кейде шығыс септік формасында «жөнінен» түрінде де жұмсалады. 
Мысалы: Жаңағы арыз жөнінен Ақбас берген бірнеше сұрауларға жауап айтып болды да, Абай 
тағы кітаптарға қадалды (М.Ə.) дегенде де «жөнінен» формасы көбінесе ауызекі сөйлеуде 
ұшырасады. «Жөнінде» септеулігіне, əдетте, сын есімнің «-гі» жұрнағы жалғанып келеді. Сонда да 
тіркескен сөзіне септеулік дəрежесінде қызмет етіп отырады. Мысалы: Асқар бұл жөніндегі өзінің 
пікірін сол кездегі баспасөз бетіне жазды. 

«Сияқты, тəрізді, секілді, сықылды» септеуліктері көмекшілік дəрежесінде тұрып, есім 
сөздердей көптік, септік жалғаулары арқылы өзгереді, жұрнақ арқылы да етістікше өзгереді. Мысалы: 
Саяси сабақ оқытқан Забировтың сөзін түсіну маған да, мен сияқтыларға да оңай болған жоқ 
(С.М.). Бұл теңсіздіктің өзегін суырып тастамай дүмбілез қалдырып келген мына сіз сияқтылардың 
өзі сияқтылардың сөзі мен ісі (Х.Есенж.). Таза тас сияқтанған күміс кесек, Жапырақ секілденген 
таза төсек (І.Ж.). Бұл адам Асқарға Ботакөз сияқтанып кетті (С.М.). Бұл сөз Байсалдардың 
қабағына қарағанда ұзаққа бармайтын тəрізденді (М.Ə.). 

Сан есімдермен тіркесіп келетін «шақты, шамалы» септеуліктері де тəуелденіп барып, табыс 
септік формасын қабылдайды. Бірақ өзінің алғашқы көмекшілік қалпын өзгертпейді. Мысалы: 
Басшыдан қырық шақтысын құлатқан соң, Қалғаны тоз-тоз болды шыдай алмай (И.Б.). Қояннан 
күніне он шамалысын ұстайды (С.М.). 

Барыс септігін меңгеретін «дейін, шейін» септеуліктері сын есімнің «-гі» жұрнағын қабылдап 
өзгергенімен, өзінің сол септеулік қалпында қызмет ете береді. Мысалы: Бұл күнге шейінгі өмір — 
екеуінің үлеспеген еншісіндей ортақ өмір (М.Ə.). Алдымен, сіздің бұл күнге дейінгі біздер туралы 
ойлаған ойыңыз бен біздің күткен үмітіңізді білгім келеді (Ə.Ə.). 

«Соң» септеулігінің морфологиялық ерекшелігі басқаша, яғни сол көмекшісі «сол» сілтеу 
есімдігінің шығыс септік формасы түсіп қалғанда онымен қосылып жазылады. Мысалы: Істен сөзіңіз 
көбірек болатын, сонсоң ұрсатынбыз (Ғ.Мүс.). Бейсен сонсоң түнде кетті (Ғ.Мүс.). 

Ал есімшенің өткен шағына тіркесетін жағдайда шақ жұрнағының соңғы «-н» дыбысы кейде 
түсіріліп қалып айтылса, «соң» септеулігі кейде «сын» болып жалғанып келуі тілімізде жиі ұшырап 
отырады. Мысалы: Нағашылық, құрбылық, татулық — бəрі бір жерден шыққансын үшеуі (Амантай, 
Тұяқ, Ұлберген) жандай дос-ты (С.М.). Қолдан келері аз болғансын, ол орнына қасын беруді ойлады 
(С.М.). 

«Соң» септеулігіне сын есімнің «-ғы» жұрнағы жалғанып кетуі де кездеседі. Содан соңғы 
əңгімеге біз араласпадық (С.М.). 

«Былай» септеулігі — тек сын есімнің «-ғы» жұрнағын қабылдап барып өзгереді. Бірақ оның 
септеулік мəні өзгермейді. Мысалы: Бұдан былайғы əңгімені екеуінің аузынан күттік (М.Ə.). Бұдан 
былайғы жұмыстарыңа көмектесіп тұрам (Б.М.). 

«Бірге» көмекшісі тіркескен сөз есім баяндауышпен байланысқанда, «кіммен?» сұрағына жауап 
беріп, жанама толықтауыш болады. Мысалы: Бұл табысқа Омарғалимен бірге сушылар Абдоллаев, 
Рахманов жолдастар да ортақ (М.Қар.). 

«Бірге» септеулігі тіркескен сөздер бағыныңқы сөйлемнің баяндауышы болады. Мысалы: Қалың 
ел жаңа жырды айтумен бірге, жаңасын да шығаруда (М.Қар.). 

Шылау сөздердің семантикалық-грамматикалық топтары сөздерді бір-бірімен тіркестіру 
қабілетіне қарай бөлінеді [2]. Септеуліктердің тағы да бір ерекшелігі бар. Олар өздері тіркескен 
сөздердің семантика-грамматикалық мағынасын толықтырумен бірге, сол сөздердің сөйлем ішіндегі 
басқа сөздермен байланысын да қамтып, оларды бір-бірімен септестіріп тұрады. Бұл жағынан 
қарағанда, олар септік жалғауларына ұқсайды. 

Сөйтіп, шылаудың басқа сөз таптарынан мынадай айырмашылықтары бар: 
1. Шылаудың толық мағынасы болмайды. 
2. Сөйлем ішінде шылау сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды. 
3. Шылаулар сөз бен сөзді не сөйлем мен сөйлемді салаластыра, сабақтастыра байланыстырып 

немесе толық мағыналы сөздің жетегінде оған қосымша мəн үстей қолданылады. 
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4. Шылаулар түрленбейді жəне басқа сөз таптарынан жұрнақ арқылы жасалмайды. Шылаулар 
— лексикалық мағынасынан айырылу нəтижесінде туған көмекші сөздер [3]. 

Қазіргі қазақ тілінде септеуліктер сөйлемде атқаратын қызметі жағынан олар басқа сөздерден 
кем түспейді. Бұлар сан жағынан шағын болғанымен, тілде өте жиі қолданылады. Септеуліктер 
өзгермейтін, дербестігі жоқ сөздер болуына қарамастан, тіркескен есім сөздерін синтаксистік 
қатынасқа келтіріп белгілі бір септіктерді меңгеріп тұрады. Септік жалғауларының грамматикалық 
мағыналарын жетілдірумен бірге, септеулі сөзді басқа сөздермен байланыстырып жəне оларды 
меңгеретіндіктен, бұл көмекші сөздер септеуліктер делінеді. 

Олар ішкі мазмұны (мағынасы), сыртқы формасы (дыбыстық жағы), сөйлемдегі қызметі 
жағынан өзінше дербес категория. Шылаулардың мағынасы, грамматикалық қызметі атауыш 
сөздермен тіркескенде ғана анықталады [4]. 

Тілімізде сөйлем ішіндегі сөздерді өзара байланыстырып құрастыру-тіркестіру тəсілінің бірі 
болып саналатын шылау сөздердің жеке бір тобы — демеулік шылаулар. 

Демеуліктер — өз алдына дербестігі жоқ көмекші сөздер. Олар шылаулардың басқа түрлері 
(жалғаулық, септеулік) іспеттес абстрактылық ұғымды білдіреді. Солай бола тұрса да, демеуліктер 
өзіндік көмекшілік ерекшелігін сақтай отырып, сол жалғаулық, септеулік сияқты грамматика-
семантикалық топта жалпы шылау сөздермен құрмаласа қаралуға тиіс. 

Демеуліктердің көпшілігі қосымшалар тəрізді өздері тіркескен сөздерінің соңғы дыбыстарының 
əуеніне қарай ма//ме, ба//бе, па//пе, да//де, та//те, қана//ғана, шы//ші т.б белгілі-белгілі дыбыстық 
вариантта болып келеді. Бірақ демеуліктер қосымшалардай белгілі бір сөз табына телулі болмайды. 
Олар əр алуан тұлғадағы көптеген сөздерге, яғни барлық сөз таптарына тəн сөздерге тіркесе береді 
жəне жұрнақтар сияқты сөздің лексикалық мағынасын да өзгертпейді, басқаша айтсақ, жаңадан сөз 
жасамайды. 

Сол себепті де демеуліктерді қосымшалармен теңестіріп, тек морфологиялық категория деп 
танып, синтаксиске қатысы жоқ екен деп қарауға əсте болмайды. Демеуліктер негізінен абстрактылы 
сөздер қатарында жеке сөзге қатысты ғана болып қоймай, сонымен бірге сөйлемнің мағынасы мен 
құрылысына тікелей қатысты семантика-грамматикалық категория болып табылады. Рас, қайсыбір 
демеуліктердің өздерінің де алғаш дербестік мағынасынан ажырап, көмекшіге ауысқаны сияқты, 
қосымшаға да айналып бара жаткандары бар. Мысалы, «ма» демеулігі түбір мен қосымшаның 
арасына түсіп, қысаңданып, «мы-мі» болып, тілектік ұғымдағы «шы//ші» демеуліктері түбірімен бірге 
келіп, жұрнаққа айналып бара жатқандығы да кездеседі. Бірақ бұған қарап демеуліктерді жалпы 
қосымшаға бейім сөздер деп есептеуге болмайды. 

Демеуліктердің сөйлем құрылысында адамның көзқарасы мен көңіл-күйін көрсетудегі алатын 
орны синтаксистік қызметі деп танылып, грамматика-семантикалық топта қаралуға тиіс. Мысалы: 
Қап, мына абыройсыз, бар абыройдан бір-ақ айрылды-ау! Абай: «Дəмі қайтпас тəтті бар ма!» — 
депті. Алданып сұм дүниеге жүрген шығар. Шығанақ оған бала оқытушы ғана деп қарамайды. 

Осы жоғарыда келтірілген мысалдардан кейде ызалану, кейде күмəндану, кейде таңырқау, 
топшылау, шамалау, кейде құптау, жұптау тəрізді жазушының білдіргісі келген қалтарысты 
жайттарын оқушыға əсерлі етіп көрсетуіне өзге де көмекші құралдармен қатар демеуліктердің де 
талғай, таңдай қолданылуы сол демеуліктердің сөйлемнің ішкі модальдық мəніне қажетті дəнекер 
екенін аңғартады. Ендеше, демеуліктердің жалғаулық, септеулік сияқты синтаксистік категория 
екеніне ешбір күмəндануға болмайды. 

Сонымен, демеуліктер — дербестік лексикалық мағыналары болмағанымен, сөйлем ішінде басқа 
сөздерді өзара қарым-қатынасқа келтіріп, байланысын күшейтетін топтағы көмекшілер, яғни 
семантика-грамматикалық мағыналары жағынан адамның əр түрлі сезім жайттарын анықтай түсетін 
сөздер. Демеуліктер де жалғаулық пен септеулік тəрізді шылаудың қатарындағы сөздер, яғни 
сөздіктің қатарынан шығып қалған сөздер емес. Демеуліктер сөйлем ішіндегі, құрамындағы белгілі 
бір сөзге я сөйлемшеге тіркесе келіп, осы сөйлемдерге алуан түрлі абстрактылық мағына қосу үшін 
жұмсалады. 

Демеуліктер, негізінен, өздері тіркескен сөздердің я сөйлемнің мағынасына, ұғымына сөйлеуші 
немесе жазып отырған адамның əр түрлі көңіл-күйінің шырайын, реңкін, райын жəне əр қилы 
қатысын үстемелеп тұрады, яғни демеуліктер негізінен өздерінің қатысы бар сөздерінің адам көңіл-
күйіне байланысты ұғымын нақтылайды, даралайды. Мысалы: Сөйлесіп ебін табатын да адам жоқ-
ау!... Осындай істер əр елде болатын шығар деймін. Əй, иттің ғана малы-ай, шашымды ағарттың-
ау! 
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Бұл сөйлемдердің біріншісіндегі «да» демеулігі «табатын» сөзінің мəнін күшейтсе, «-ау» 
демеулігі өкінуді білдіріп, екеуі келіп ереше ызалануды аңғартады. Екінші сөйлемдегі «шығар» сөзі 
дəл осы сөйлемде адамның өзіне айтып отырған ойына сенімділігін ескерту ұғымын үстемелейді. 
Үшінші сөйлемдегі «ғана» тек жағымсыз, теріс мінезді адамға тəн екеніне шек қоя айтуды, «-ай» 
демеулігі қатты ренішпен қаратыла, «-ау» сөзі күйінішпен түңілуді күшейте айтуды көрсетеді де, 
осындағы демеуліктердің бəрі жиналып келіп, сол сөйлемде күйінішті күшейте түсіп, налудың 
зілділігін, тіпті ашынудың аяныштылығын баяндайды. Міне, осы тəрізді демеуліктердің семантика-
грамматикалық мағыналары адамның көзқарасы мен көңіл-күйін білдіруі жағынан демеуліктерді 
модаль сөздермен белгілі бір сөзге тіркесе келіп, сол сөздің ұғымына ортақтас болмайды. Модаль 
өздердің көпшілігі сөйлемде сөйлеушінің көзқарасын аңғарту үшін келтірілгенімен, басқа сөздерден 
дауыс ырғағы арқылы да оңашаланып келеді жəне оқшау сөз ретінде сөйлемде үтірмен бөлініп 
беріледі. Мысалы: Менің аянған жерім болды ма, сірə? Бұл Абайдың, əсіресе жауап айтар, не айтар 
екен? деп асыға күткен жайы еді. Тіліміздегі əрине, мүмкін, бəсе, əйтеуір, тиіс, ендеше, бəлки, бар, 
жоқ, аз сияқты т.б. модаль сөздердің өз алдына дербестік қасиеті бар. Сондықтан олардың 
кейбіреулері сөйлем мүшесі де бола алады. Мысалы: Құсалықпен өтті ғой, Махамбеттің көп ісі 
дегенде «көп» анықтауыш болып тұр. Теретін тезек біздің елде де бар дегенде «бар» — баяндауыш. 

Өз бойында лексикалық мағынасының элементтерін молырақ сақтаған, азды-көпті семантикалық 
дербестігі бар шылаулар өздері тіркесетін атаушы сөздердің негізгі мағыналарына аз да болса, өз 
үлесін қосып отырады. Ал өздерінің бастапқы лексикалық мағыналарынан тым алшақтап кетіп, 
семантикалық дербестігін мүлдем жоғалтып алған шылаулар өздері тіркесетін атаушы сөздердің тек 
формалдық-грамматикалық компоненттері ретінде ғана қолданылады. Мұндай шылаулар 
грамматикалық сипат жағынан аффикстерге бір табан жақын болады, бірақ олар атаушы сөздермен 
тіркескенде жеке сөздік бейнесін жоғалтпайды [5]. 

Жекелеген түркологтардың айтқандары болмаса, жалпы түркі тектес тілдерде, оның ішінде қазақ 
тілінде, тіпті орыс тілінің өзінде де, модаль сөздердің əлі толық зерттеліп жетпегені мəлім. Дегенмен, 
мағыналық жағынан модаль сөздер демеуліктермен сыбайлас бола тұрып, қазақ тілінде қолданылуы 
жағынан жеңіл ажыратылады. Неге десеңіз, шылаудың басқа түрлеріндей демеуліктердің де 
дербестік мағынасы жоқ. Олар тек басқа сөздерге көмекшілік ретінде қолданылып, өң беріп, сол 
дербес мағыналы сөздердің негізгі ұғымына модальдық түсінікті күшейтеді, кейде өзара 
байланыстырып тиянақтап та тұрады. Мысалы: Жиен-ау көзің талды ғой... Жаңа ғана үйде деген 
кіріп қана шығам, — деді ол Бүркітбайға. Қош келдіңіз, — деп аттың шаужайына оралды жігіт. 
Шығанақ сонда ғана арбадан түсті. Шырағым, ұйқың келген шығар. Ойға алғанның бəрі түгіл бірі 
жоқ. Сен түгіл өзім де анық білмеймін. Ырғызбайдан атқа мінген жиырма кісі Күнтаудың аулына 
келіп, ошарылып бір-ақ түсті. Келді де сəлем берді төресіне, аз-ақ тұр шықпай жаны денесінде. 
Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек? Əлде бір алма мойын əнші ме екен? Ертең Айға, Шолпанға 
саяхат етіп адам да барады. Мына топырдың аяғы брдемеге апарып соғып жүре ме дегенім де... 

Сөйтіп, демеуліктер көп жағдайда, əсіресе модаль сөздер мен жалғаулықтарға бейімділігі бар 
бола тұрса да, өз алдына жартылай грамматикалық, жартылай лексикалық типтегі сөздер болып 
табылады. 

Демеуліктер жалғаулық шылаулар сықылды тұлға жағынан тиянақталған бір ыңғайлас сөздерге 
тіркесіп, бұларды өзара байланыстыра келіп, түрліше логика-грамматикалық қызмет атқарады. 
Мысалы: Шыны ма, тас па, əйтеуір асылдың тегі өзі дегенде, «ма, па» демеуліктері сөйлемнің 
бірыңғай мүшелерімен тіркесіп келіп, əдеттегідей сұрау емес, талғау, таңырқау ұғымын білдіріп тұр 
жəне сол бірыңғай мүшелерді байланыстырып та тұр. 

Ал, ыңғайлас жалғаулыққа жатқызылып жүрген «да, де, та, те» шылаулары, сол жалғаулық 
болумен бірге, көп реттер де күшейткіш демеулік қызметін атқарады. Мысалы: Ойнаймыз да күлеміз, 
Тебіскен тай мен құлындай дегенде, «да» — жалғаулық. Өйткені бұл жерде олар сөйлемнің бірыңғай 
мүшелерін байланыстырып тұр. Ал, Сен де бір кірпіш дүниеге дегенде, «де» көмекшісі «сен» сөзіне 
ерекше көңіл аударып, басқа емес, не тыңдап, не оқып отырған адам екенін арнай көрсетіп тұр. Сабақ 
деген мектепте ғана емес, өмірде де бар деген сөйлемде «де» көмекшісі «өмір» сөзіне ерекше көңіл 
аударып, соның мəнін күшейтіп тұр. Тек «өмірде бар» десек, ешқандай əсер алмас ек. Ал, «де» сөзін 
қосып айтқанда, ерекше сезім, көңіл-күйімен байланысты айтылады. 

Сондықтан «да, де» көмекшісін осындай көңіл-күйімен байланысты болып келгенде күшейткіш 
демеулік деп танығанымыз жөн. «Да, де» сөздерінің жалғаулыққа сəйкеспейтін мұндай ерекшелігі 
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жиі кездеседі. Мысалы: Сен түгіл өзім де анық білмеймін. Онда жаяу тарта берем де. Өткел жайын 
да айттым. Дəл өзі болды да қойды. 

Жалғаулықтардың демеулікке қарағанда тағы бір ерекшелігі бар. Ол көп ретте ешбір сөзге 
тіркеспейді, дербес тұрады да, сөздерді не сөйлемдерді саралап көрсетеді немесе сөйлемнің бірыңғай 
мүшелерін байланыстырғанда екеуіне де қатысты болып келеді. Мысалы: Ендеше, не ер бол да ақта! 
Немесе илан да жазала! Ал, демеулікте өзінен бұрынғы сөздермен тіркесіп келіп, сол тіркескен 
сөзінің ішкі мағынасына ортақтасады да, кейбір жағдайларда сол сөздің грамматикалық мағынасын 
түрлендіріп, онымен тұтасып та кетеді. Осы жағынан алғанда, демеуліктер септеулік шылауға 
ұқсайды. Олар сөйлем ішіндегі бір сөзге жанаса келіп, сол сөзді келесі бір сөзбен байланыстырып 
тұрады. Тіпті сол сөздің құрамына да енеді. Мысалы: Меніңше, елге қайтасын ғой деймін. Осындай иі 
қатты Олжабектің бабын табатын бір ғана Жамал. Сен түгіл өзім де анық білмеймін. Білсем, 
əлдеқашан айтбайын ба. 

Бұл сөйлемдердегі «ғой, ғана, түгіл, ба» демеуліктер өздері қатысты: «қайтасын, бір, сен, 
айтпайын» деген сөздерге тіркесіп жоғарғыда аңғартқанымыздай, оларды келесі сөздермен 
байланыстыру да, тиянақтауда да өте қажеті болып тұр. Бұған дəлел келтірейік. Бірінші сөйлемдегі 
«ғой» демеулігін алып тастап айтсақ, бұл сөйлемдегі ой жалаң бұйрық болып шығар еді. Ал «ғой» 
демеулігін қосып айтқанда, тұжырымды мегзеу бар екені аңғарылады. Үшінші сөйлемдегі «сен» 
деген сөз «түгіл» демеулігімен айтылмайынша, басқа сөздермен ешқандай не мағыналық, не 
грамматикалық байланыста болмай қалады. «Түгіл» демеулігі бұл арада өте қажетті болып 
тұрғандығы өз-өзінен айқын. Төртінші сөйлемнің осы бір келтірілген құрылысында «ба» 
демеулігінен сөйлемді тиянақтауға болмайды. 

Демеуліктердің сөзге тіркесуі жағынан септеуліктерге ұқсас болғанымен, олар септеуліктер 
сияқты өздерінің тіркесетін сөздерінің белгілі бір тұлғада келуін тілемейді. Септеуліктер өзі 
тіркесетін сөздерінің белгілі септік формада келуін тілейді. Ал, демеуліктер олай емес, кез келген 
формадағы сөздермен тіркесе береді. 
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Т.Т.Примбетов, А.А.Ахметова  

Морфологическая структура и лексико- 
грамматические значения предлогов казахского языка 

Статья посвящена языковой природе предлогов как служебной части речи. Рассмотрены морфологи-
ческая структура и лексико-грамматические значения предлогов казахского языка. На основе языко-
вого материала проанализированы грамматические особенности предлогов в казахском языке. Они 
охарактеризованы как служебные слова, обозначающие отношения между объектом и субъектом, вы-
ражающие синтаксическую зависимость имен существительных (или слов, употребляемых в функции 
существительного), местоимений, числительных от других слов в словосочетаниях и предложениях, 
которые не могут употребляться самостоятельно, они всегда относятся к какому-нибудь существи-
тельному. Вследствие своей синтаксической несамостоятельности предлоги никогда не выступают в 
качестве членов предложения. Они обслуживают управление как вид подчинительной связи, будучи 
связанными с управляющим компонентом словосочетания. Авторы делают вывод о том, что данная 
часть речи сформировалась за счёт других лексико-грамматических разрядов. 
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T.T.Primbetov, A.A.Akhmetova  

Morphological structure and lexical and grammatical values  
of pretexts of the kazakh language 

Article is devoted to the language nature of pretexts as auxiliary part of speech. In article the morphological 
structure and lexical and grammatical values of pretexts of the Kazakh language are considered. On the basis 
of language material garmmatichesky features of pretexts in the Kazakh language are analyzed. They are 
characterized as the syntactic words designating the relations between object and subject expressing syntactic 
dependence of nouns, pronouns, numerals on other words in phrases and offers can't independently be used, 
they always treat any noun (or to the word used as a noun). Owing to the syntactic dependence pretexts never 
act as sentence parts. They serve management as a type of subordinative communication, being connected 
with the operating phrase component. Authors draw a conclusion that this part of speech was created at the 
expense of other lexical and grammatical categories. 

 
 

Referenсes 

1 Syzdykova G.O. Morfologiya of modern Kazakh language, Almaty: Dauir, 2012, p. 142. 
2 Toleuov A. Parts of speech, Almaty: Mektep, 1982, p. 120. 
3 Oralbay N. Morfologiya of modern Kazakh language, Almaty: Kaynar, 2007, p. 328. 
4 Iskakov A. Modern Kazakh language. Morphology, Almaty: Arys, 1991, p. 119. 
5 Kazakh grammar, Astana: Gylym, 2002, p. 362. 

 
  



Серия «Филология». № 4(80)/2015 17 

ƏОЖ 811.512.122:[811:39] 

А.З.Қазанбаева, Г.Қалыбекқызы 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
(Е-mail.gulnura_k_19@mail.ru) 

Батырлар жырындағы этномəдени лексиканың танымдық сипаты 

Мақалада қазақ тіліндегі этномəдени лексиканың батырлар жырындағы қолданысы қарастырылған. 
Тіл этностың бүкіл рухани, мəдени байлығының негізгі көрсеткіші болып табылатындығы жəне ұлт 
тіліндегі этномəдени лексика ұрпақтан ұрпаққа жетіп отыратын мəдени мұра болып саналатындығы 
сөз етілген. Этнолексикалық қолданыстардың мəтін ішіндегі көрінісі негізінде ұлт тіліндегі қызметі 
айқын көрінетіндігі айтылған. Батырлар жырынан алынған этномəдени лексика ұлт тарихын 
айқындайтын ақпарат көзі болатындығы нақты мысалдар арқылы берілген. Этномəдени лексика 
ұлттық-тарихи колорит жасауда таптырмайтын тілдік құрал болатындығы айқындалған. 

Кілт сөздер: этнолингвистика, этномəдени лексика, лексика-семантикалық, ұлттық материалдық 
мəдениет, этноақпарат, рухани-мəдени қазына, эпостық жырлар, ұлттық сана, этимологиялық, сөздің 
этноқызметі. 

 
 

Тіл, мəдениет, өркениет өзара бір-бірімен сабақтастықта əрі үйлесімділікте өмір сүретіні мəлім. 
Кез келген тілдің бірліктері сол ұлттың дүниетанымы, қоршаған əлемді қабылдау ерекшелігіне 
байланысты рухани жəне материалдық мəдениеті жөнінде мол мағлұмат береді. Тіл этностың бүкіл 
рухани, мəдени байлығының негізгі көрсеткіші болып табылады жəне ұлт тіліндегі этномəдени 
лексика ұрпақтан ұрпаққа жетіп, оның мəдени мұрасы ретінде мəңгі сақталады. Кез келген тілдің 
көрінісі халықтың тарихына, мəдениетіне, əдебиетіне, салт-дəстүріне, əдет-ғұрпына, дүниетанымына, 
жалпы тұрмыс-тіршілігіне байланысты болып, сол тілден мол деректер беретіні мəлім. Тілді 
мəдениетпен байланыстыра зерттейтін, сонымен бірге тілдің қызметіндегі жəне қалыптасуындағы, 
дамуындағы лингвистикалық, этномəдени жəне этнопсихологиялық факторлардың өзара əсерін, бір-
бірімен байланысын қарастыратын тіл білімінің жаңадан дамып келе жатқан саласы этнолингвистика 
болып табылады. 

Ғалым Е.Жанпейісов: «Этнолингвистика өзінің бітім-болмысы, табиғаты жөнінен жалпы тарихи 
категория болып табылады. Себебі ол этностың қазіргісін ғана емес, көбінесе өткенін зерттейді. 
Ал этностың өткені оның этномəдени лексикасынан айқынырақ көрінеді», — дейді [1]. 

Этнолингвистиканы арнайы зерттеген ғалым М.М.Копыленко: «Этностың тұрмыс-тіршілігі, 
қазіргі болмысы мен тарихы, оның материалдық жəне рухани мəдениетінің тілдік көріністері 
айқындалады жəне жете зерттеледі», — деп анықтайды [2]. Ғалым Ж.А.Манкеева: «Қазіргі тіл 
білімінде ұлттың рухани-мəдени қазынасы ретіндегі тілді зерттеудің ауқымы кеңейе түсуде. Оның 
себебі: əр тіл өз бойында ұлт тарихын, төл мəдениетін, танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, 
кəсібі мен салтын, дəстүрі мен даналығын тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе. Осындай мазмұнды 
құрылымына сəйкес ол жай таңбалық жүйе емес, ол — мəдениет айнасы. Олай болса, ондай жүйені 
зерттеуде дəстүрлі құрылымдық лингвистиканың мүмкіншілігі шектеулі екені байқалады. Себебі бұл 
арада тілдің қызметі тек коммуникативтік емес, ол (тіл) — этномəдени ақпаратты жинап, сақтаушы, 
жеткізуші, келесі ұрпаққа жалғастырушы, сайып келгенде, ұлтты бір бүтін етіп тұтастырушы», — 
деген пікірі тіл мен мəдениеттің сабақтастығын, тілдің бойындағы ұлттық сипатты айқындай түседі [3]. 

Қазіргі этнолингвистиканың теориялық жəне практикалық қажеттіліктерінің негізінде 
этномəдени лексикасы қарастырылып, линвистикалық талдаулар жүзеге аса бастады. Сөздердің 
белгілі бір ұлтқа қатысты қолданыстық сипаты осы этнолексика аясында зерттелді. 

Қазақ тіл біліміндегі этнолексика этнографиялық, тарихи, лексика-семантикалық, 
этимологиялық, танымдық тұрғыдан қарастырылып келеді. Қолданыстағы сөздің этноқызметі, 
мағынасы оның тілдік қатынастағы жұмсалу ерекшеліктерін айқындаумен маңыздырақ. Мəтін 
құрамындағы сөздің, сөз тіркесінің этнолингвистикалық қолданылу ерекшеліктерінің айқындалуы 
тілдің əлеуметтік ортадағы қызметі туралы жан-жақты хабар беруге бағытталады. Тіліміздегі 
сөздердің мəтін ішіндегі қолданысы этнолексика арқылы көрініс беріп, тұтастай бір ұлттың 
этномəдени, тарихи, ұлттық бітім-болмысын таныта түседі. 
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Этнолексикалық қолданыстар тек атауыштық қызмет атқарып қана қоймайды, сонымен қатар 
олардың қарым-қатынастық ролі де айқын көрінеді. Этнолексика арқылы қазақ халқының 
дүниетанымы, ұлттық ерекшелігі көрініс беріп, этнолексикаға қатысты атаулар қолданыс барысында 
əр түрлі мағыналық реңктерді кеңінен қамтиды. Қазақ тіліндегі этнолексика, этноатаулар ауыз 
əдебиетімізде, көркем шығармаларда кеңінен қолданылып, сол ұлттың табиғатын айқын көрсетіп 
бере алады. Тіліміздегі этнолексикаға жатқызылатын атаулар этностың тілінен, сол этнос туралы 
жазылған көркем əдебиеттен орын алады жəне ұрпақтан ұрпаққа ұлттық əрі рухани байлығымыз 
іспетті жеткізіліп отырады. 

Этнолексика, мəдени лексика жайлы құнды пікірлер ғалым Ж.А.Манкеева еңбектерінде 
қарастырылып, дəлелді тұжырымдар берілген. Ғалым этнолексикаға былайша баға береді: «Сонымен 
көне тамырлы этнолексика халықтың этномəдени тарихы жəне тілдік шығармашылығы туралы баға 
жетпес «ақпарат» көзі болып табылады. Оның негізін құрайтын тұрмыстық лексиканың дені — 
ұлттық материалдық мəдениеттің реликті əрі рухани байлығымыздың түбірі. Себебі бұл жүйедегі 
сөздер тек атауыштық қызмет қана атқармайды. Қазақ тіліндегі заттық мəдениетке қатысты атаулар 
немесе тұрмыстық лексика қазақ халқының материалдық өндірісінің деңгейін, сипатын, түрлерін 
жəне шаруашылық пен тұрғын үй мүліктері, киім мен тұрмыс бұйымдарын əшекейлеуге қажет 
мұқтаждықты қамтамасыз етуге бағытталған қазақтың халықтық қолөнер бұйымдарын бейнелейді. 
Ал олар — қазақ халқының материалдық қана емес, рухани да байлығының көрсеткіші» [4]. 
Ғалымның пікірінде атап өтілгендей, тіліміздегі этнолексиканы құрайтын атаулар сан-салалы болып 
келеді. 

Батырлар жырында қазақ халқының өмірін, салт-дəстүрін, əдет-ғұрпын, болмысын, танымдық 
көрінісін бейнелейтін этномəдени лексика молынан кездесіп, ұлт тарихын айқындайтын ақпарат көзі 
болып табылады. Батырлар жырында қолданылатын этноатаулардың ұлттық бояу жасаудың бірден-
бір құралы, негізі болатындығына көз жеткізу үшін, батырлар жырынан алынған төмендегі 
үзінділерді келтіруге болады. 

Қазақтың тұрмысынан хабардар ететін этнолексика үй-ішіндегі тұрмыстық заттарды атап қана 
қоймай, сол ұлттың өмірінен, тұрмысынан, тыныс-тіршілігінен толықтай түсінік беретініне көз 
жеткізуімізге болады. 

Əкеңнің бір атасы Қоянжырық: 
Босаға, маңдайша мен табалдырық, 
Кереге алты қанат, алтын уық, 
Шаңырақ, күлдіреуіш оған жуық. 
«Төріңде, — сандық айтар, — төремін» деп, 
Есік айтар: «Əр нəрсе көремін», — деп. 
Асылып керегеге ішік толып, 
Толғайып тұз баспақ тұр іші толып, 
Мейманды үйге келген күтіп алып. 
Құман тұр от басында келін болып, 
Туырлық, үзік, белдеу, ши, дөдеге 
Шалқалап түндік жатыр дəл төбеде. 

Жоғарыда берілген мысалдардан қазақ тұрмысының суреті бейнеленіп, санамыздан орын алады. 
Босаға, маңдайша, табалдырық, алты қанат кереге, алтын уық, сандық, ішік, баспақ, құман, 
туырлық, үзік, белдеу, ши, дөдеге, түндік, түс киіз, əбдіре, қазан-аяқ этнолексикалық қолданыстары 
ұлт тіліндегі айрықша мəн беретін жəне қазақ тұрмысындағы ең негізгі əрі маңызды мəдениет 
бұйымдарының бірі болып табылатын киіз үйдің барлық құрама бөліктерін орынды берілгенін 
байқаймыз. Жалпы қазақ тұрмысында дайындалатын дəстүрлі бұйымдар ерекшелігіне қарай негізгі 
қолданған шикізаттары төрт түлік малдың жүні мен терісі, аң терілері, құстың мамығы жəне əр түрлі 
өсімдіктер болған. Тілдік жүйедегі қазақ қолөнеріне байланысты атауларды олардың 
экстралингвистикалық мəнділіктерімен тығыз байланыстыра отырып, этнолингвистикалық тұрғыдан 
зерттеу белгілі бір тақырыптық топтарға жататын атаулар жүйесінің құрылымын, олардың тілдегі 
көрінісін, қалыптасу заңдылықтарын айқындауға мүмкіндік береді. Қазақ қолөнеріне байланысты 
атаулардың рухани мəдениетпен астасып жатуы этнолингвистикалық зерттеуді қажет етеді. 

Қазақ халқының материалдық мəдениетінің ерекше бір көрініс беретін саласы күнделікті тұрмыс 
қажетін өтейтін қолөнер саласының жете дамығандығын байқаймыз. Қолөнер кəсібі əрбір ұлттың 
заттай жəне рухани мəдениетінің көрінісі болып табылады. Халықтық қолөнер — өзінің көркемдік 
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мəн-мазмұнымен, бітім-болмысымен ғасырдан ғасырға сақталып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын 
қазына. Қолөнер үлгілері тек эстетикалық объект ғана емес, сондай-ақ ұлт өмірінен хабар беретін 
этноақпараттық қазына екені мəлім. Бұл атаулар тек тілдік материал ғана емес, олар халықтың салт- 
дəстүрін, əдет-ғұрпын танытатын ұлттық бояуы сіңген талғамдарын көрсететін ұлттық рухы екені 
белгілі. 

Атап айтатын болсақ, ұлтымыздың тарихы, тұрмыс салты, ой-өрісі мен эстетикалық талғамдары 
тек оның рухани байлығы арқылы ғана емес, оның күнделікті тұрмыста қолданған құрал- 
жабдықтарынан, үй-жиһаздарынан, киім-кешектерінен, əшекей бұйымдарынан айқын көрініс береді. 
Тұрмыста қолданылатын қолөнер бұйымдары — тарихи-мəдени категория. Олар дəстүрлі 
мəдениеттің түрлі қабаттарын құрайды. Оның əр қабатында қоғамның əлеуметтік-тарихи, 
материалдық-экономикалық дамудың таңбалары қалып отырады. Күнделікті тұрмыста қолданылатын 
қолөнер туындыларының тілдік қабатын анықтау, этноатаулардың жасалу жолдарын, тарихын, 
мағына-мазмұнын ашу маңызды мəселелердің бірі болып қалады. Ұмытыла бастаған осындай 
қолөнер бұйымдары эпостық жырларда кездесіп, түсініктеме беруді қажет етеді. Олардың кейбірі 
бүгінгі күні тілімізде қолданыстан шығып қалған. 

Тіл мен мəдениет негізінде қалыптасқан қолөнерге байланысты туындаған этнолексика, 
этноатаулар белгілі бір уəжділігі бар сөзқолданыстар. Қазақ қолөнеріне байланысты туындаған 
атаулар сол ұлттың эстетикалық талғамының деңгейін, рухани танымының жетістігін жəне 
шығармашылық еңбегін əрі табиғатты игерудегі өмірлік тəжірибесін байқатады. Қолөнерге қатысты 
бұйым атаулары қазақ халқының тұрмысындағы рухани, мəдени, əлеуметтік ролін айқындап ғана 
қоймайды, сонымен қатар олар ұлт мəдениетінің қалыптасқан тұтас бір бөлшегі ретінде саналады. 
Этнолексика ұлттық-тарихи колорит жасауда таптырмас тілдік құрал болып табылады. Бұндай 
қолданыстар ауыз əдебиетінде ғана емес, көркем шығармаларда да жиі кездесіп отырады. 
Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Ж.Аймауытовтың «Күнікейдің жазығы» повесінен мына 
төмендегі үзіндіні мысалға келтіруімізге болады. 

«Күнікейге камзол, көйлек, өзіне кебіс, шапан, Жұматайға күпі керек. Құлтуманы қойшы, о түгілі 
Күнікейге жаңа көрпе, жастыққа тыс, кестелі орамал, ақ шымылдық, сары қол сандық, қызыл сал 
керек. Тұяқ: «Есік көрсет, малыңды алып, қалыңдығымды бер», — деп қыңқылдағалы қашан. Қысқы 
азығы, соғымы тағы келеді. Үш қанат желкөз баспананың туырлығы жұлдыз-жұлдыз: бүктеумен, 
жазумен, артумен, тігумен, сұрғылданып, өзі үлдіреп тозығы жеткен құрымға қой сүйкеніп, лақ 
секіріп, сиыр мүйіздеп, сау тамтығын тастамады. Бір жағынан, бозбаласы түскір іргенің сиқын кетіріп 
бітті: шиде қирамаған аяқ, үзілмеген бау қалған жоқ» [5]. 

Осы тектес мысалды батырлар жырынан көптеп кездестіруге болады. Мысалы, «Қобыланды 
батыр» жырынан үзінді келтіретін болсақ: 

Алтынды тоны жылт етіп, 
Саулы інгендей ыңқылдап, 
Күшігендей сұңқылдап, 
Сүмбіледей жылтылдап, 
Буыны түсіп былқылдап, 
Алтын қалпақ дулыға, 
Шекесінде жарқылдап. 

Төменде тағы да мысал келтіре кететін болсақ, қазақ тұрмысына қатысты этноатаулар кездеседі. 
Қаланың аузын қандатып, 
Көшенің аузын шаңдатып, 
Қақпадан атын қарғытып, 
Кіндіктен оғын сырғытып, 
Туырлығын тоқым қып, 
Керегесін отын қып, 
Мал шығармай далаға, 
Ел шығармай салаға. 

Қазақ тұрмысына қатысты этноатаулар тон, дулыға, туырлық, тоқым, кереге сөздері негізінде 
ұлт тұрмысы көрініс береді. Қазақтың тұрмысына қатысты атаулар арқылы ұлт тіліндегі ақпарат 
жеткізуші қолданыстар айқындала түседі. 

Арқан есіп, жүн түтіп, 
Құрт қайнатып қазанда, 
Қайғыменен қан жұтып, 
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Жүргенінде келерсің. 
Қарындасың Бикешжан 
Əбдəстесі жанында, 
Пияласы қолында, 
Белдемшесі белінде, 
Қызылбастың елінде 
Шай қайнатып жүргенде, 
Сұлтаным, сонда келерсің. 

Қазақ тұрмысына қатысты этноатаулар арқан, жүн, құрт, əбдəсте, белдемше сөздерінен ұлттық 
таным мен түсінікті, ұлттық болмысты байқаймыз. Əбдəсте сөзі — көне сөз, сулық, қол сүртетін 
орамал деген мағынаны береді. 

Қазақ ұлтының тұрмысымен байланысты, рухани дүниесімен сабақтаса қалыптасқан 
этнолексика ұлт мəдениетінде ерекше қолданылып, тілдік деректер ретінде сақталады. Батырлар 
жырынан келтірілген үзінділер осының дəлелі бола алады. 

Киім атаулары да ұлттық мəдениетті танытудың бірден-бір құралы болып табылады. Қазақ 
қоғамында киген киімдерінен олардың əлеуметтік ортасы да көрініс берген. Бұл мысалда да киіз 
үйдің кейбір бөліктері суреттеліп, ұлт тіліндегі орны айрықша көрінеді. Суреттеліп отырған 
этномəдени лексиканың маңыздылығы оқырманға жетуі жəне оның санасынан орын алып ұлт 
менталитетіндегі алатын орнының айрықша көрінетінінде. 

«Қобыланды батыр» жырында кездесетін этнолексикаға тоқталатын болсақ, олардың 
қолданысынан ұлттық танымды анық байқаймыз. 

Отауды жығып көшірді, 
Бурылын құндақтап, 
Биені тіркеп көшіне, 
Асқар төбе бел еді, 
Белден көшкен ел еді, 
Көшті тартып келеді. 

Отау сөзін ғалымдар адамның тұрағының атауы ретінде қарап, көп жағдайда оны «от» сөзімен 
байланыстырады. Жоғарыдағы үзіндіде кездесетін отау, көш сөздері қазақ ұлтына тəн этнолексика. 
Бұл қолданыстар ұлт мəдениетін, талғам-танымын көрсететін бірліктер болып табылады. 

Қару-жарақ атаулары да ұлт мəдениетінен көрініс беретін ақпарат болып табылады. Мысалы, 
«Қобыланды батыр» жырында қару-жарақ атаулары көп кездеседі. 

Үстіне сауыт кигізді 
Жанына байлап болатты 
Беліне садақ ілгізді. 

Жырдан мысал келтіретін болсақ, қару-жарақ атауларының біраз түрлері қамтылғанын байқаймыз. 
Қолына алып толғанып, 
Қозы жауырын жебені 
Ат үстінен ширеніп, 
Сонда тұрып тартады. 
Қарағай найза саптатты, 
Алмас қылыш соқтырып, 
Күміспен қынап шақтатты. 
Беліне семсер іледі 
Ақсауытын бөктеріп, 
Ноғай бөркін киеді. 
Қылышпенен өлтірсем, 
Қиқаладың дерсің сен 
Найзаменен өлтірсем, 
Миқаладың дерсің сен. 
Садақпенен өлтірсем, 
Қапыл қалдым дерсің сен, 
Мылтықпенен мен атсам 
Жазым қалдым дерсің сен. 
Қанжарменен қармасты, 
Семсерменен серместі 
Қанжар қалды қайысып, 
Семсер қалды майысып [6]. 
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Жоғарыда келтірілген мысалдан қару-жарақ атаулары: жебе, найза, алмас қылыш, семсер, садақ, 
қанжар, мылтық атаулары батырдың жауға шапқанда қолданатын негізгі қару түрлері болған. 
Этностың дəстүрлі мəдениетінде қару-жарақ атауларының алатын орны ерекше. Қару атаулары 
ұлттық мəдениеттің ерекше феномені болып табылады. Халықтың дəстүрлі түсінігінде қару-жарақ 
тек соғыс құралы ғана емес, қарудың барлық түрі этностың өмір сүру динамикасының айрылмас 
элементі болып табылады. Қару-жарақ атаулары түрлі тұрмыстық жəне əлеуметтік функциялары 
арқылы этностың өмір сүру процесін көрсетеді. 

Қазақтың мəдениетіне қатысты тілдік атаулардың табиғаты «ұлт пен тіл біртұтас» қағидасына 
негізделіп ашыла түседі. Тілдің лексика-семантикалық жүйедегі қолданыстары ұлт мəдениетінің көзі 
ретінде айқындала түседі. Қазақтың күнделікті тұрмысында қолданылатын бұйымның не болмаса бір 
заттың атауы ұлттық сана мен ұлттық талғам сабақтастығының негізінде пайда болып, сол ұлттың 
болмысын аша түсетін интегралды туындының тілдегі бейнесі болып табылады. Сонымен, тілдегі бір 
заттың атауы белгілі бір затты білдіріп ғана қомайды, ұлттың өзіне тəн туындаған дүниетанымдық 
ерекшелігін байқатады. Халықтың жалпы рухани өмірін, талай ғасыр басынан өткен ата-салтын, əдет-
ғұрпын, елдік қасиетін бейнелейтін ұлтқа қатысты байырғы этнолексикасы батырлар жырында жатса 
керек. 

Сонымен, байқайтын болсақ, қазақ тілінің лексикасы қат-қабат, сарқылмас мол қазына болып 
табылады. Осы мол байлықтың ең негізгі қабаттарының бірі — этнографиялық лексика. Онда 
мағынасы күңгірттеніп қолданыстан шығып қалған, ұлтымыздың əдет-ғұрпы мен салт-дəстүрін 
бейнелейтін жəне сонымен қатар əр түрлі кəсіпке байланысты қазіргі уақытта ұмыт бола бастаған 
атаулар, сөз тіркестері, оралымдар, сөйлемдер көптеп кездеседі. Тіліміздегі киіз үй бөлшектерінің, 
киім-кешек, қару-жарақ, қолөнер бұйымдары, саятшылыққа, зергерлікке, ұлттық тағамдарға жəне т.б. 
байланысты атауларда халқымыздың басынан өткен ұзақ өмірінің өрнегі жатыр десек те болады. 
Этнос тілін тану арқылы ұлттың танымы мен талғамы айқындала түседі. Қазақ дүниетанымындағы 
қалыптасқан ұғымдар оның рухани-мəдени мұрасынан көрініс береді. 

Батырлар жырында қолданылған этнолексика, этномəдени атаулар тарихи-мəдени жəне 
лингвистикалық мазмұн мен мəнді тудыратын күрделі категория, ұлттық болмысымыз бен ұлттық 
танымымызды көрсететін, кумулятивтік қызметі айрықша көрініс беретін ұрпақтан ұрпаққа жетіп 
отыратын рухани, мəдени байлығымыздың негізгі көрсеткіші болып табылады. 
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А.З.Казанбаева, Г.Калыбеккызы 

Когнитивная характеристика этнокультурной  
лексики в героических эпосах 

В статье рассмотрено употребление этнокультурной лексики казахского языка в героических эпосах. 
Авторами доказано, что язык, являясь основным ключевым показателем всего духовного и 
культурного богатства, переходит из поколения в поколение как культурное наследие народа. 
Проанализированы этнолексические употребления на материале текстов героических поэм. На 
конкретных примерах показано, что этнокультурная лексика является информационным источником 
истории народа и нации, языковым инструментом в создании национально-исторического колорита. 
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A.Z.Kazanbayeva, G.Kalybekkyzy 

The cognitive characteristic of ethnocultural lexicon  
in the geroycheskikh eposes 

In article the special use of ethnocultural lexicon of the Kazakh language in the geroycheskikh eposes is 
considered. By authors it is proved that language, being the main key indicator of all spiritual and cultural 
wealth, passes from generation into generation as cultural heritage of the people. The ethnolexical uses on 
material of texts the geroycheskikh of poems Anelizirutsya. On concrete examples show that the 
ethnocultural lexicon is information source of history of the people and the nation, the language tool in crea-
tion of national and historical color. 
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Modern technologies the professional focused studying of Russian 

In article modern innovations of the professiоnal-focused studying of Russian are considered. The main atten-
tion is paid to the organization of the professional focused methodical system of studying of Russian. The 
making technologies of problem-oriented training are allocated: method of debate and case-study. It is em-
phasized that use of cases, especially in combination with a form of debate promotes formation of key profes-
sional competences and the new type of thinking answering to inquiries of time. 

Key words: modern innovations, method of debate, method of cases, self-education, professional competence. 

 
The most important tendency of the last decades are powerful integration processes which take all areas 

of public life including the higher school. The higher education and science become a global factor of social 
development, move forward in number of the most important national priorities. 

With development of processes of globalization of economy and business before the higher education 
there were new purposes — preparation of the professional shots capable effectively to work in the changed 
conditions of the market. In the conditions of shift of general education aspects on the personal sphere 
trained, objectively there is a question of improvement of technology of training, in particular, use of active 
forms and methods of training, the most adequate to this direction. 

The professional focused training became the answer to that call which made to pedagogical science ac-
tually training process, the changed living conditions and activity of the person and the person with his aspi-
ration to self-improvement. 

As one of the tasks set for teachers expansion of scope of forms and methods of training which allow to 
form both practical skills of the analysis of information, and aspiration trained to self-education and self-
improvement acts. Realization of the above-named tasks assumes the appeal to active methods of training. 

Effective way of activization of educational process is application of innovative methods of training. In-
troduction and use of innovative methods of training has to be directed on formation of the identity of the 
trainee according to in advance set purposes for perhaps shorter time [1]. 

The main goal of technology of preparation of qualified personnel consists in developing and realizing 
intellectual potential of the nation, the states, societies. The higher school trains not narrow experts, and it is 
rather the strategists capable of risk, anticipation able to make a choice, those who is ready to private and 
social life. Only well put education allows the person to open the talents fully. 

Active methods of training are subdivided into two big groups: group and individual. Group are appli-
cable at the same time to some number of participants (group), individual — to the specific person who is 
carrying out the general, special, vocational or other training out of direct contact with another trained [2]. 

Various authors classify active methods of training by the different bases, allocating different number of 
groups of active methods of training and differently packing the maintenance of the relevant groups 
of methods. 

Yu.N.Yemelyanov suggests to unite active group methods in three main units conditionally: a) debatable 
methods (group discussion, analysis of incidents from practice, the analysis of situations of a moral choice, 
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etc.); b) game methods: didactic and creative games, including business (administrative) games, role-playing 
games (behavioural learning, game psychotherapy, psychodrama correction); countergame (transaktny meth-
od of understanding of communicative behavior); c) sensitive training (training of interpersonal sensitivity 
and perception of as psychophysical unity). S.V.Petrushin suggests the main methods of active social and 
psychological training to subdivide in the main directions of psychology and allocates training group, groups 
of meetings, the psychodrama, gestalt therapy [3]. 

On nature of educational cognitive activity methods of active training subdivide on: the imitating meth-
ods which are based on imitation of professional activity and not imitating. Imitating, in turn, subdivide on 
game and not game. Thus carry the analysis of concrete situations to not game, actions according to the in-
struction etc. Game methods subdivide on: business games, didactic or educational games, game situations, 
game pri6emy and procedures, trainings in the active mode. As activity of participants during search of the 
solution of tasks allocate the methods constructed on: ranging on various signs of subjects or actions; optimi-
zation of processes and structures; design and designing of objects; a choice of tactics of actions in manage-
ment, communication and conflict situations; solution of an engineering and design, research, administrative 
or social and psychological task; demonstrations and training of skills of attention, invention, originality, 
speed of thinking and others. On the number of the participating allocate: individual, group, collective meth-
ods, and also the methods assuming work of participants in dyads and triads [3]. 

A.A. Voronova allocates three main types of methods of active social and psychological training: 
• Method of the analysis of concrete situations. Situations can be various on a didactic orientation and 

are used according to a task which is set by the leader for group: a situation — an illustration, some concrete 
case offered leaders for demonstration of theoretical material; a situation — exercise where participants have 
to allocate and remember some elements; the situation — an assessment in which the offered problem is al-
ready solved, and to participants is offered to estimate it; the situation — a problem, before group is put a 
number of questions which should be analysed and solved. 

• Social and psychological training where the trainer doesn't carry out the leading function, and plays a 
role of the benevolent observer, the subject — subject nature of communication of participants provides. 

• Game modeling or imitating games. Games (imitating) are subdivided on business where the imitating 
model, and organizational where participants choose system of decisions is in advance set. Purpose 
igrotekhnik: the organization of activity of participants of game, directed on development of a solution [4]. 

We will adhere to the following classification of active methods of training or methods of active social 
and psychological training assuming their partitioning on four groups, uniting group and individual forms of 
occupations at domination of the first. 

1. The debatable methods (the free and directed discussions, meetings of experts, discussion of vital and 
professional incidents, etc.) constructed on real-life and direct communication of participants at passively 
detached position of the leader who is carrying out function of the organization of interaction, an exchange 
of opinions, if necessary management of processes of development and adoption of the group decision. 

2. The game methods (business, organizational and activity, imitating, role-playing games, the psycho-
drama, a sotsiadrama, etc.) using everything or some of the major game elements (a game situation, a role, 
active playing, reconstruction of real events, etc.) and directed on finding of the new experience inaccessible 
to the person for one reason or another. 

3. Rating methods (efficiency ratings, popularity ratings), aktivizuruyushchy activity trained due to ef-
fect of competition, correction of requirement of achievement. 

4. Training methods (the behavioural and personally focused trainings) directed on rendering the stimu-
lating, correcting, therapeutic, developing impact on the personality and behavior of participants. 

Each group of active methods of training assumes the specific organization of interaction of the partici-
pants staying in a position of pupils and possesses the specific features, including appointment, positions of 
participants and the leader, existential parameters of carrying out, the requirement to competence of 
the leader. 

We will consider one of debatable technologies which is based on communication of students among 
themselves and acceptance of the common decision. 

The analysis of concrete educational situations (case study) — the method of problem training intended 
for improvement of skills and receiving experience in the following areas: identification, selection and solu-
tion of problems; work with information — judgment of value of the details described in a situation; analysis 
and synthesis of information and arguments; work with assumptions and the conclusions; assessment of al-
ternatives; decision-making; hearing and understanding of other people — skills of group work. 
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The essence of a method consists that обучащиеся receive a package (case) of the tasks which don't 
have the exact decision. Respectively it is required to understand the confused situation: or to reveal a prob-
lem and to find ways of its decision, or to develop options of a way out when the problem is designated. Cas-
es differ from usual educational tasks (tasks have, as a rule, one decision and one correct way leading to this 
decision, cases have some decisions and a set of the alternative ways leading to it). 

The accent is transferred to development of knowledge, but not to mastering ready knowledge. Trained 
have an opportunity to correlate the theory to real life in which future experts need ability to draw conclu-
sions, to defend the position [5]. 

In modern working programs this technology can be used not on each occupation. We consider specif-
ics of teaching Russian in national groups where there are both lexical, and grammatical subjects of occupa-
tions. 

As it is professional Russian which is carried out on the second year of training, it is necessary to con-
sider a lack of information on the future profession at students, as upon termination of the first course at it in 
baggage of knowledge only general education disciplines. Therefore we consider it expedient to carry out 
discipline professional Russian at least on the third and as at most for the fourth year of training. In the senior 
groups we can teach future expert to how to maintain official documents as it is stylistically correct to issue 
scientific work, and also very important aspect for the expert — written and oral speech of future expert. 

Case example on occupation of Russian: Types of scientific texts. Skin. Structure and structure of skin 
(discipline «Professional Russian» 2y year of training, KGMU, Karaganda). 

Before you some scientific texts on a lexical subject of occupation, your task to define type of each text. 
Situation: to sort accessory of scientific texts on type in each group. 
Immersion in a situation: 
 Whether you important consider the touched issue? 
 What depends on the solution of this problem, on this or that point of view? 
Tasks: 
 To formulate a problem in writing; 
 To pick up arguments in favor of the chosen point of view, proceeding from the characteristic of types 

of scientific texts, to range them; 
 to prepare counterarguments to the opposite point of view. 
The objectives achieved when using a case technologies: development analytical, creative, critical, fo-

cused on application and the solution of problems of thinking; practice of search and development of alterna-
tive decisions, understanding of a polysemy practical (arising in real professional activity) problems and life 
situations; ability and readiness for an assessment and decision-making; a guarantee of better assimilation of 
knowledge due to their deepening and detection of gaps of knowledge; development of social competences 
during the work of group (including study at others and with others) 

The case technology allows to make active theoretical knowledge and practical experience of trainees, 
their ability to introduce the ideas, ideas, offers, ability to listen to the alternative point of view, and is rea-
soned to state the, allows to see ambiguity of the solution of problems in real life [6]. 

The basis of a case is the competently picked up problem situation, logically built system of tasks, mo-
tivated presentation of result. 

The following which is often used by an innovative method of studying of Russian is the game method — 
a method of debate. 

Debate is an intellectual game in which two teams (claiming and denying), discussing the set subject 
formulated in the form of the statement puts forward the arguments and counterarguments concerning the 
offered thesis to convince judges of the correctness and experience of rhetoric. Together with arguments par-
ticipants of debate have to present to jury of the proof, the facts, quotes, statistical data supporting their posi-
tion which make a team case. Participants of debate ask questions to the opposite side and answer questions 
of opponents; questions can be used for an explanation of a position of opponents and for identification of 
mistakes at the opponent. After listening of both teams of jury fill in protocols which fix the decision on 
preference of more convincing team in debate and submit to audience the comparative analysis of positions 
of the parties. Three players from each party participate in game, but the number of participants can be in-
creased depending on type of debate. The regulations also make a reservation in each case. Also the 
taymkiper who watches observance of regulations is appointed [7]. 

Debate as pedagogical technology it isn't simple dispute, it is fight of cases. 
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Debate — strictly regulated and accurately structured process in which participants carry out the role by 
the rules defined in advance: to work at a certain speed, to carry out self-checking and self-correction to 
show respect for the opponent to be honest in arguments to acquire knowledge [8]. 

Basic principle: In debate there are no lost! 
It is very good to use a method of debate at analysis of lexical subjects of occupations, for example: ear-

ly pregnancy, abortion, smoking, drug addiction, alcoholism, suicide, etc.: 
 The plan of carrying out occupation with use of technology of debate; 
 To formulate a subject of debate on occupation when studying new material; 
 To break trained for teams; 
 To give tasks for teams: to adduce arguments in support of pros and cons; 
 Upon termination of work of group represent all the practices vapors «argument-counterargument». 

At the end arguments on which there were no counterarguments are adduced; 
 This method finds successful application when carrying out conversations on lexical subjects of occu-

pations: Early pregnancy, Abortion and its consequences, Smoking, Drug addiction, Alcoholism, Sui-
cide, etc.; 

 Experts estimate quality of arguments and counterarguments; 
 Simplification in respect of carrying out occupation with use of technology of debate (a basis the 

technology of the modified debate or express debate is). 
However it should be noted that the choice for application of new technologies of training shouldn't be-

come end in itself of the teacher in educational process. As we already noted, the greatest effect can be 
reached at system approach to a choice of traditional and innovative technologies of training, at their reason-
able combination, addition of each other and at effective and competent management of the teacher who is 
simply obliged to improve the qualification [2]. 

Thus, when using such activity on occupation as the solution of cases, especially in combination with a 
form of debate, happens spontaneous transition trained from external motivation in the course of training to 
internal moral and strong-willed regulation of self-training, key professional competences and the new type 
of thinking answering to inquiries of time are formed. 
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Г.Ю.Аманбаева, Г.Б.Қасенова  

Орыс тілін кəсіби бағдар бере отырып оқытуда заманауи  
технологияларын қолдану 

Мақалада орыс тілін кəсіби бағдар бере отырып оқытуда қолданылатын заманауи технологиялар 
қарастырылды. Авторлар аталған əдіс жүйесін ұйымдастыруға ерекше тоқталып, оқыту 
технологиясын құрайтын case-study мен дебат əдісінің тиімділігін зерделеді. Заман талабына жауап 
беретін жаңаша ойлау мен кəсіби құзыреттілік негізін қалыптастыруда кейс əдісін дебат формасымен 
байланыстыра қолдануға баса назар аударды. 

 

Г.Ю.Аманбаева, Г.Б.Касенова 

Современные технологии профессионально-ориентированного  
изучения русского языка 

В статье рассмотрены современные инновации профессионально-ориентированного изучения русско-
го языка. Основное внимание уделено организации профессионально-ориентированной методической 
системы изучения русского языка. Выделены составляющие технологии проблемно-
ориентированного обучения: методы дебатов и case-study. Отмечено, что использование кейсов, осо-
бенно в сочетании с формой дебатов, способствует формированию ключевых профессиональных ком-
петенций и формирует новый тип мышления, отвечающий запросам времени. 
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Балаларға арналған қазақтың халық ойындарының  
Қытайдағы тарихи даму барысы 

Мақалада зерттеу нысанына алынған мəселе — қазіргі фольклортанудағы өзекті тақырыптардың бірі. 
Қазақ ауыз əдебиетінде жеке сала болып қалыптасқан жəне əлі де болса жалғасын тауып келе жатқан 
балалар фольклорының көкейкесті мəселелері ғылыми тұрғыда қарастырылған. Автор балаларға 
арналған ойын түрлері мен өлеңдердің жас ұрпақты тəрбиелеудегі алатын орнына тоқтала келіп, 
олардың жеке тұлға қалыптастыру жолындағы психологиялық, педагогикалық маңызына зерттеу 
жасаған. Балаларға арналған қазақтың халық ойындарының түрлерін жəне оларға байланысты 
өлеңдердің шығуы мен айтылу ерекшеліктерін саралады. Ұлтымыздың байырғы балалар ойындары 
бүгінгі дамыған қоғамға сай өзгеріске ұшырауына нақты көңіл аударылған. Қазақтың байырғы 
балалар ойындарын қазіргі кездегі заман дамуына сай түрленуі мəселесін салыстырмалы тұрғыда 
талдаған. 

Кілт сөздер: қазақтың халық ойындары, фольклор, балалар фольклоры, балаларға арналған байырғы 
ойын түрлері мен өлеңдер. 

 
 

Қазақ балаларының байырғы ойындары арғы тегінен алғанда ол, қазақ балалар фольклоры болып 
— халық фольклорының арналы салаларының бірі болмақ. Арыдан тектер болсақ, бұл ойын түрі 
ықылым заманнан тартып халықтың дəстүрлі бала тəрбиесінің негізінде туып қалыптасқан. Ауқымы 
кең, мазмұны ғибратты, тілі көркем, жеңіл жатталатын ғасырлар бойына халық даналығына, 
тəжірибесіне құралған қазақ балаларының байырғы ойындары балалардың мінез-құлқын, көркемдік 
талғамын танытатын шығарма болумен тең балалардың қуат көзін ашатын асыл мұра [1]. 

Негізгі тақырып болып отырған бала — əке-шешенің перезенті, ұрпағы. Жыныс ерекшелігіне 
қарай ұл, қыз; жас шамасына қарай: нəресте, сəби, бөбек, балдырған, жеткіншек, жасөспірім болып 
жіктеледі. Ұл-қыздың жарық дүниеге келген сəтінен бастап кəмелетке толғанға дейінгі кезеңі бала 
ұғымына саяды. Демек, бұл жағынан айтар болсақ, жер бетіндегі балажан халықтың бірі, бір болғанда 
бірегейі — біздің қазақ. Бала десе, ішкен асын жерге қоятын халықпыз «баласын бауыр ет, қолқа 
жүрегі» деп білумен бірге, өз үміті мен арманын ұрпағына жүктеп, ата тағылымын ардақтап, өз 
дəуірінің өмір қорытындысын жасап, соңғы ұрпаққа үлгі-өнеге боларлықтай санаусыз дана 
тұжырымдар қалдырған. 

Ал енді ойын дегеніміз — баланың ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып ойдан ойға 
жетелейін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат бітіретін ғажайып нəрсе. Ойынды көп 
ойнаған, халық фольклорынан мол сусындаған бала сол халықтың тынысымен дем алатыны жəне сол 
ойындар арқылы өз халқының салт-дəстүріне, туған жерінің географиялық жағдайына, яғни табиғат 
ерекшеліктеріне, мəн беріп қанық болып өсері сөзсіз. Бұдан да анығырақ айтар болсақ, баланың 
бірінші əрекеті — ойын, сондықтан да ойынның мəн-мағынасы ерекше, ойын — адамның өмірге 
қадам басардағы алғашқы адымы. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай: «Ойын ойнап, əн салмай, өсер 
бала бола ма?» — дегеніндей, баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. «Баланың өмірді танып, 
еңбек көзқарасы психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады. Ойынды зерттеу 
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мəселесімен тек психологтар мен педагогтар ғана емес, философтар, тарихшылар, этнографтар 
сияқты əр сала қайраткерлері шұғылданады. Көптеген жазушы, ақындар бала ойынының 
психологиялық мəнін жəне ойынға тəн ерекшеліктерді көркем бейнелер арқылы ашып береді» [2]. 

Адам іс-əрекетінің ерекше түрінің бірі — ойынның пайда болуы туралы тоқталған зерттеу-
шілердің көпшілігі өз еңбектерінде ойын көркемдік іс-əрекетінің алғашқы қадамы деп түсіндіреді. 
Ойында шындықтың көрінісі, оның образды сəулесі қылаң береді. Өмірдің əр түрлі құбылыстары мен 
үлкендердің əр түрлі іс-əрекеттеріне еліктеу ойынға тəн нəрсе. Ойынға шартты түрде мақсаттар 
қойылады, ал сол мақсатқа жету жолындағы іс-əрекет бала үшін қызықты, ойын балаларға ақыл-ой, 
адамгершілік, дене шынықтыру жəне эстетикалық тəрбие берудің маңызды тетігі деуге болады. 
Балалар ойын барысында өзін еркін сезінеді, ізденімпаздық, тапқырлық əрекет байқатады. Сезіну, 
қабылдау, ойлау, қиялдау, зейін қою, ерік арқылы түрлі психикалық түйсік пен сезім əлеміне сүңгиді. 

Педагогикада бала ойынына ерекше мəн беріледі. Өйткені балалық шақтың түйсігі мен əсері 
адамның көңіліне өмірбақи өшпестей із қалдырады. Бала ойын арқылы өзін толқытқан бүгінгі 
қуаныш пен ренішін, асқақ арманын, мұрат-мүддесін бейнелесе, күні ертең сол арман қиялын өмірде 
жүзеге асыруға мүмкіндік алады [3; 12]. 

Демек, қазақ балаларына арналған байырғы ойындар бала табиғатына лайықтылығымен, 
логикалығымен, жүйелілігімен, музыкалы əуенімен, негізгі мазмұнымен, ойнақы жеңіл түрімен, нəрлі 
тілімен балалардың рухани азығына айналған тəрбиенің қайнары болып табылады. Балалар өсе келе 
өздерін қоршаған ортаны — табиғат дүниесіндегі заттар мен құбылыстарды, қоғамды ойын барысын-
да таниды, ойын арқылы бейнелеп отырады. Мұндай қимылды М.Горький: «Ойын — балалардың 
дүниетану жолы» — десе, Лашын: «Ойын — балалардың ең үйлесімді қимылы,» — деп көрсеткен. 
Балалар ойын арқылы сезімін, əуесін, бейімділігін, қызығуын, талабын, талғамын, тағы басқасын 
толқытырып арттырып отырады», — деп жазады. 

Қазақ балалар байырғы ойындарының тарихи даму барысы тереңде жатыр. Қазақтың балалар 
жəне спорттық ойындарының да өзіндік тарихи даму жолдары, қалыптасу кезеңдері бар. Қазіргі 
кейбір тарихи деректерге қарағанда, бізге жеткен ұлт балалар ойындарының біразы сону көне 
заманнан бастау алғандығы анық. Демек, қазақ даласында қалыптасқан алғашқы құрылыс 
халқымыздың ұлттық ойындарын да туғызған. «Бес тас», «асық», «садақ ату» сияқты ұлт ойындары 
шамамен қазақтың ру-тайпалық одақтық дəуіріне тура келетіндігі жайлы айтыла кеп, оны қазақтың 
көне жыр-дастандарында ұлттық ойындар балаларды тəрбиелеуде ерекше орын алғандығы айқын 
көрінеді. Мəселен, «Қобыланды», «Алпамыс», «Ер Тарғын» сияқты эпостық жырларда елін сүйген 
батырлардың, жұртшылық сүйспеншлігіне бөленген ер азаматтардың ең алдымен ұлттық ойындарда 
сайысқа түсіп, одан кейін көп кісі қатысқан ойын-сауықтарда өздерінің мергендік, палуандық, 
шабандоздық, тездік, сергек шеберліктерін көрсеткендіктері айтылады. Балалардың тай, құнан, 
бəйгеге шауып, аттың құлағында ойнау, «асық ойнау», «жұмбақ айтыс», «аударыспақ», «күлкі ойны», 
«ақ сүйек» т.б. сияқты өте ерте заманда пайда болған ойын түрі көп. Бұлардың шығу тегі 
халқымыздың көшпенді дəстүрлі шаруашылық харекеттерінен бастау алады. Сондықтанда 
ертеректердегі ойындарымыздың көбі мал шаруашылығына, аңшылыққа, жəугершілікке негізделген. 

Ұлттық дəстүрлі балалар ойындарының ел арасындағы беделі, тарихи қоғамдағы алатын орны 
жəне болашақ ұрпақты өсірудегі қажеттілігі, оның шығу тарихы туралы ғылыми тұрғыдан бізге 
дейінгі зерттеушілерде көп ізденістер жасады [4; 12]. Осы негіздерде зерттелген ғылыми еңбектерді 
біз хронологиялық (заттың, құбылыстың, оқиғаның пайда болудағы уақыт ретімен келетін кезегі) 
шектілігіне қарай, бірнеше топқа болып қарастырамыз. 

Бірінші, аңға байланысты ойындар: мысалы, «Ақсерек, көксерек» ойны, мұндағы «серек» сөзі 
аң-құсқа қаратылып сергек, сақ, секемшіл, иысшыл сияқты мағыналарда келеді. Бұл ойынға 
қатынаушылар аттасу, ат жасыру арқылы екі топқа бөлінеді. Ашық алаңда ұл-қыз аралас ойнай 
береді. Аралығы 50–60 м қашықтыққа екі топ қарама-қарсы қарап тұрады. Екі жақ «қолға түсетіндер» 
үшін арнайы шеңбер сызып қояды. Ойын жеребе бойынша басталады. Ойын бастайтын жақтың 
басшысы: 

- Ақ серек, көк серек, Бізден сізге кім керек? — деп сұрайды. 
Ал, қарсы жақ: 

Айгөлек-ау, айгөлек, 
Айдың жүзі дөңгелек. 
Ақ серек пен көк серек, 
Шауып алдым бəйтерек. 
Сонау тұрған Айнабектің өзі керек, — 
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деп қарсы жақтың бір ойыншысының атын атайды [5; 19]. Сонымен, аты аталған бала келгенде, 
қарсы жақтың ойыншылары түгел қолдарын созып, алақандарын жайып тұруға тиіс. Келген ойыншы 
қатардың алдынан кесіп өтіп, өзі ұратын адам таңдайды. Топтың алдын үштен артық кесіп өтуге 
болмайды, егер үш рет өткенде де ешкімнің алақанын ұрмаса, ол ойыншының өзі «қолға түседі». 
Ойыншы өзін қуып жете алмайды-ау деген біреуді ұра сап, қашады. Жеткізбей өз қатарына қосылса, 
қуған ойыншы «қолға түскендер» шеңберіне барып қосылады. Егер қуған бала қуып жетсе, қашқан 
ойыншы «ұсталады». Сөйтіп, қай жақ көп «қолға түссе», сол жақ жеңіледі. 

Екінші, малға байланысты ойындар: мысалы, «Соқыр теке» ойыны. Бұл ойында: 
Бұзау, Бота, Құлыншақ, 
Тоқты, Серке, Тай, 
Торпақ, Тана, Тайлақ, 
Құнан, Дөнен, Бесті бар, 
Малдың жасын айыра біл, естіп ал. 
Бұқа, Бура, Айғыр, 
Қошқар, Теке бар. 
Сүзегенсің, тентек Теке, жеке қал. 
Көзін байла, теке-теке «бақ-бақ». 
Соқыр Теке қайдан бізді таппақ [5; 21]. 

Ойын тəртібі: ойнайтын балалар қатар-қатар тұрады. Ойын бастаушы қатар тұрғандардың 
қайсысын, жоғарыда көрсетілгендей, мал атымен атап шығады. Ең соңғы аталған бала «тентек Теке» 
болды. Ойын кең үйде де, далада да ойналады. Егер далада ойналса, шеңбер сызылып, ойынға 
қатынасушылар осы шеңберден шықпауы керек. Ойынды жүргізуші «тентек Текені» ортаға 
шығарып, көзін таңа бастағанда «тентек Теке» былай дейді:. 

- Əй, қараңғыда көзім жоқ, 
Тиіп кетсе, сөзім жоқ. 
Маған жақын келіңдер, 
Бір қыз ұстап беріңдер! 

Мұнан кейін «соқыр Текені» айнала қоршағандар: 
- Соқыр, соқыр, соқырақ, 
Оң көзіңе топырақ. 
Топырағын алайын, 
Тотияйын салайын, 
Ал, ұстап көр, батырым, 
Міне, келе жатырмын! —  

деген өлеңдерді бəрі бірге қосылып айтады. 
Өлең айтылып болысымен, «Соқыр теке» шеңбер ішіндегілерді ұстауға ұмтылады. Бірақ бұл 

кезде ойыншылардың шеңберден шығып кетпеуі қатты қадағаланады. «Соқыр теке» ұстаған бала 
оның орнына тұрады. Ойын қайта басталады. 

Үшінші, түрлі заттармен ойналатын ойындар: мысалы: «Ақсүйек» ойны, бұл ойын — қазақ 
балаларының ежелгі ұлттық ойны. Айлы түнде ойнайды. Ойын бастаушы əуелі бір қу сүйекті 
(жылқының бақай сүйегі, ол болмаса қойдың жілігін) тауып келеді де. Оны ойынға қатынасушыларға 
көрсетіп, белгілеп алады (бақай сүйек пен жілік болмағанда, екі басын жұмырлап жонған екі тұтам 
келетін қолға толымды ағаштан жасап алуға да болады). Бұдан соң ойыншылар екі топқа бөлінеді. 
Екі топтың бірінің ойын бастаушысы ақсүйекті аулағырақ апарып, лақтырып келеді. Ойыншылар 
жапа-тармағай жүгіріп, ақсүйекті іздей жөнеледі. Оны қай топтың адамы тауып, белгіленген орынға 
бұрын алып келсе, сол топ жеңген болады. Жеңген топ сүйекті қайта лақтырады, ойын үстінде 
сүйекті бір-бірінен тартып əкетуіне болады. Сондықтан сүйекті тапқан адам басқаларға жеткізбей 
кетуге тырысады (сүйекті тауып алған адам алдымен «мен тауып алдым» деп қашады). Егер қарсы 
топтың ойыншылары қуып жетіп алса, ол сүйекті өз тобындағылардың біреуіне беріп жібереді. 
Ақсүйекті жүгіріп жүріп ойнайтын болғандықтан, ол денені шынықтырады. Баланы жүгіруге 
жаттықтырады. Шапшаңдыққа, батылдыққа тəрбиелейді. Көзді жаттықтырып, қараңғыда жол табуға, 
төңіректі дұрыс бағдарлай білуге үйретеді. Бұл ойын жасөспірімдер денесінің дұрыс қалыптасып, 
сымбатты болып өсуіне де пайдалы. 

Ақсүйекті ойнауда көңіл бөлетін істер. Негізгі көмбеден 20–30 м алыстықта қосымша көмбе 
болуға тиіс. Ақсүйек лақтырушы сол көмбеден лақтыруы керек. Ойынға қатынасушылар лақтырушы 
«болды» демесінен бұрын іздеуге болмайды жəне сүйекті тауып алып, негізгі көмбеге келгенде 



Балаларға арналған қазақтың … 

Серия «Филология». № 4(80)/2015 31 

майданда жасырынып жатып қалуға болмайды. Ақсүйекті тауып алған адамды ұстап алып додаға 
түскенде, киімнің жыртылуынан сақтану керек. Əсіресе ақсүйекті аламын деп саусақтарды қайыруға, 
қолды бұрауға болмайды. Ойын көңілді де тəртіпті өтуі қажет. 

Төртінші, зеректілікті, ептілікті жəне икемділікті қажет ететін ойындар: мысалы, «Жасырынбақ» 
ойыны, бұл ойын: көбінше кештерде ойналады, бір топ бала жеребе тастап, ішінен ізденушіні 
шығарады да, ол көмбеде көзін жұмып тұрғанда, қалғандары бөлек-бөлек жасырынады, олар 
жасырынып болды-ау дегенде көмбедегі бала көзін ашып, іздеуге кіріседі. Іздеуші жасырынған 
баланы көрсімен, атын айтып, көмбеге бұрын жетсе, тапқан болып есептеледі. Ал кешіксе, есепке 
алынбайды, жасырынған балаларды түгел осылай іздеп табу керек. Алғаш табылған бала келесі жолы 
іздеуші болады да ойын созыла береді. Бір баланы тапқан соң екінші бала іздеушіден бұрын көмбеге 
жетсе, өзін де, оның алдында табылған баланы да іздеу міндетінен босатады. Бұлай болмаған 
жағдайда келесі жолы алғашқы табылған бала іздейді. Ал жасырынған барлық бала таптырмаса, 
іздеуші қайта тұрып, ойын қайта басталады. 

Бесінші, соңғы кезде қалыптасқан ойындар: мысалы, «Құлақ пен мұрын табу» ойны. Бұл ойын: 
құлақ пен мұрын табу күлдіргі жаңылтпаш ойындардың бірі болып, ойынға қатынасушы балалар екі 
топқа бөлініп, қарама-қарсы отырады да бір жағы бір шетінен бастап ойынды бастайды. Бірінші рет 
шапалағын ұрып, екі айқастырып, оң қолымен сол құлағын, сол қолымен мұрнын ұстайды да қайта 
шапалағын ұрып, оң қолымен мұрнын, сол қолымен оң құлағын ұстап, осылайша тез екі қолды 
қайшылап, құлақ пен мұрынды жаңылмай тауып ұстау керек. Егер жаңылып қалса, ұтылған болып, 
өзі бір өнер көрсетеді де кезекті қарсы жаққа өткізеді. Жаңылмаса кезекті өзінің серігіне береді. 
Қарама-қарсы екі жақ ойынды жалғасты ойнап, ең соңында қайсы жақтан жаңылушы көп болса, сол 
жағы ұтылған болып коллектив өнер көрсетеді, болмаса, ұтылған жақтың жаңылушыларын ұтқан жақ 
өткізіп алады да ойынды қайта бастап қалғандармен ойнайды. 

Біз жоғарыда сонау ертеден тартып қазірге дейінгі ұлтымыз ұрпақтары арасында сақталып 
келген ойын түрлерінен бірден мысал келтірдік. Бұдан біз ойын баланың көңілін өсіріп, бойын 
сергітіп қана қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы таным-түсінігіне де əсер ететіндігі. Балалар 
ойын арқылы тез тіл табысып жақсы ұғынысады əрі бірінен- бірі ептілікті үйренеді. Ойын үстінде 
дене қимылы арқылы өзінің денсаулығын, өсіп-жетілуін арттырады. Халқымыз ойындарға тек 
балаларды алдандыру, ойнату əдісі деп қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың көзқарастарының, 
мінез-құлқының қалыптасу құралы деп те ерекше көңіл бөлген. 

Қазақ халқының балалар ойынының тəрбиедегі маңызы мен ролі өте зор. Біз болашақ 
ұрпақтарымызға тілімізді, жазуымызды тереңдей үйретумен тең, салт-санамызды, ұлттық 
дəстүрлерімізді мирас етіп қалдырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына жағдай жасаумыз қажет. Демек, 
ұрпақтарымыздың ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы олардың санасына тереңдей сыңдыру 
арқылы ғана байыды. «Мұндағы салт-санаға қатысты ұлттық мұраларымыздың негізгі бай 
қазыналарының бірі — халқымыздың ұлттық ойындары болып ұлт негізінен ұрпақ тəрбиесіне 
арналған көп салалы, көп қырлы құбылыс, ол тек ойын үшін жасалған сала ғана емес, мəні жағынан 
да жеткіншек сəби тəрбиеленушілердің рухани өресінің кеңіп өсіп-жетілуіне, эстетикалық мəдениет 
қалыптастыруына тəрбиелейтін негізгі құралдардың бір болмақ» [6]. Қазіргі ұлтымыз арасында 
жалпыласып жүрген балалар ойынның ұрпақ тəрбиесінде атқаратын негізгі ролі екеу: біріншіден, 
жаттықтырулар жасап, балалар ойындарын ойнаған кезде дене қуаты жетіліп өсу барысы жақсарса, 
екіншіден, балалар ойындарының мазмұндарын, ойнау тəртіптерін түсіндірген кезде ұлттық əдет-
ғұрыптарымыздан, халқымыздың өткен өмірінен шертілген шежірелерден хабардар болады. 
Сондықтанда халқымыз, ойынымыз, ертегіміз, музыкасыз, қиялсыз толық мəніндегі ақыл-ой 
тəрбиесіне ие ұрпақ болмайды деп қорытады. Бұдан шығар қорытынды, баланың қуанышы мен 
реніші ойында айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар 
ойланады, күйініші мен сүйінішінің əсері ұшқындайды. 

Сондықтан шындықтағыдай «сүйтейік, бүйтіп көрейік» деуі, олардың «ойынды ойын» деп 
түсінуінен, бұған орай ойын туралы жасалатын тұжырым төмендегідей, ойын 

 тəрбие құралы арқылы ақыл-ойды кеңейтеді; 
 тілді ұстартады, сөздік қорды байытады; 
 өмірді танытып, сезімді кеңейтеді, ерік жəне мінез қасиеттерін бекітеді; 
 адамгершілік сапаны жетілдіреді, қайсарлық сезім əрекеттерді өсіреді; 
 эстетикалық тəрбие беру құралдық рол ойнайды; 
 еңбек тəрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді; 
 дене күшінің жетілуіне көмегін тигізеді. 
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Дəл осы мақсатта біз сонау замандардан желіден желіге, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан балалар ойындары сынды мұрамызды тек балаларды алдандыру, ойнату əдісі 
деп қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың көзқарастарының, мінез-құлқының қалыптасу құралы 
деп те ерекше бағалай білуіміз керек. 

Мысалы, балалардың жарық ай астында жақсы көріп жиі ойнайтын «Ақсүйек» ойнын алар 
болсақ, бұл ойын балаларды байқағыштыққа, қырағылыққа, батылдыққа, ептілікке, шапшаңдыққа 
баулитындығы хақ. Халықтық мұраларымыздың маңызды бір бөлігі болып табылатын бала ойындары — 
өздері пайда болған əлеуметтік-мəдени ортаның айнасы. Бала ойындарындағы тіл, сенім, əдет-
ғұрыптар мен түрлі құндылықтар, ұстаным сияқты факторлар ойындарға ұлттық ерекшелік береді. 
Мысалы, балдырғандарға сан үйрететін, ақыл-ойын дамытатын «Он бір қара жұмбақ» (санамақ) 
ойынның басты ерекшелігі — есеп сұрақтарын қою арқылы баланың ойлау қабілетін дамытады. 
Ойын нақтылы былай келеді: 

Бірім — бір, 
Екім — екі, 
Үшім — үш, 
Төртім — төрт, 
Бесім — бес, 
Алтым — алты, 
Жетім — жеті, 
Сегізім — сегіз, 
Тоғызым — тоғыз, 
Оным — он, 
Он бірім – 
Оны тапшы ай-күнім. 

 
Жауабы:     Бір дегенім — білеу, 

Екі дегенің — егеу, 
Үш дегенің — үскі, 
Төрт дегенің — төсек, 
Бес дегенің — бесік, 
Алты дегенің — асық, 
Жеті дегенің — желке, 
Сегіз дегенің — серке, 
Тоғыз дегенің — торқа, 
Он дегенің — оймақ, 
Он бір қара жұмбақ, —  

болып келетін ойындар бөбектерді тəрбиелеуде де берері мол [5; 25]. Ұрпақтарға тағы басқа осы 
тектес тартымды ойындарды үйрету, тіл өнеріне негіз салады деп қараған жөн. Балалар негізінен 
ойын үстінде бір-бірімен тез тіл табысады. Міне, сондықтан да ойынына қарап баланың 
психологиясын аңғаруға болады. 

Зерттемелердің межелеріне негізделген де балалардың жас ерекшелігін үш топқа бөліп 
қарастыруға тура келеді: бірінші, өмірге келгеннен бастап жеті жасқа дейінгі сəби, жеті жастан он бес 
жасқа дейінгі бала, он бес жастан жиырма жасқа дейінгі жасөспірімдер делінсе, осы негізде қазақтың 
балалар ойындарын үш топқа бөліп қарастырып, бірінші топқа сол жастағыларға лайықты 
ойындарды жатқызамыз. Мысалы, «Саусақ санау» ойны: 

Қуыр-қуыр қуырмаш, 
Балапанға бидай шаш! 
Тауықтарға тары шаш! 
Бас бармақ, 
Балалы үйрек, 
Ортан терек, 
Шүлдір шүмек, 
Кішкене бөбек. 
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Сен тұр — қозыңа бар, 
Сен тұр — жылқыңа бар, 
Сен тұр — сиырыңа бар, 
Сен тұр — түйеңе бар. 
...Ал сен алаңдамай, 
Қазан түбін жалап, 
Үйде жат. 
Мына жерде құрт бар, 
Мына жерде май бар... 
Мына жерде қытық бар... 

«Қытық, қытық!» тағы басқа осы сияқты «Айгөлек», «Санамақ», «Тайтай, тайтай», «Соқыр 
теке», «Алақан соқпақ», «Ақ серек, көк серек» сияқты ойындарын, ал, одан кейінгі екінші топқа, 
мысалы, «Үй үстіндегі кім?» ойыны жатады. 

«Бұл ойынға қатынасушылардың бірі жұдырығын түйеді де үстелдің үстіне қояды. Оның үстіне 
басқа балаларда жұдырықтарын қоя бастайды. Бірінің үстіне бірі қойылған қолдар бірнеше қабат үй 
сияқтанып биіктей түседі. Егер ойыншы аз болса, əр ойыншы қос жұдырығын қоюға болады. Ең 
үстіңгі қолдың астындағы жұдырықтың иесі бастап, қалғандары қостап мынадай сөздерді айтып 
шығады: 

— Үй үстіндегі кім? 
— Мұсамын. 
— Неғып жүрсің? 
— Ұшамын. 
— Тезірек үш. 
— Қорқамын. 
— Кешікпей ұш, 
— Асығамын. 
— Секіріп түс. 
— Жығыламын. 
— Астыңдағы не? 
— Келі. 
— Ішіндегі не? 
— Тары. 
— Жүзің неден сары? 
— Жас шіркіннің қары... 
— Атта жымпи, 
Көже іш те тымпи, —  

деп қолдарын алады да, тым-тырыс бола қалады. 
Осы кезде кім бұрын күліп, болмаса қозғалып қойса сол айып тартады. Ойын бастаушы айып 

тартушы баланың алақанын жазып, қолын ұстап отырады да: 
— Кімнің үйіне қондың? — деп сұрайды, айыпты бала ойланбастан: 
— Үсендікіне қондым, — деп жауап береді де: 
— Үсен атама ет асатар, 
— Ет асатса, бес асатар, 
— Бесбай етті неше асатар? — деп тез-тез бірнеше рет қайталайды, жаңылмаса, айбын өтеген 

болып есептеледі. Егер жаңылса, ойын бастаушы тағы да «Кімдікіне қондың?» — деп қайталап 
сұрайды. Айыпты бала бұл жолы өзі білетін үйлердің ішінен біреуін атайды. Ойын бастаушы күліп 
қойған ойыншының алақанын қаттырақ шымши отырып, ет асата бастайды. Ет асатуды үйде неше 
бала болса, сонша рет қайталайды. 

Ең соңында ойын бастаушы «енді жақсылап тұрып өзім бір асайын», — деп батыра алып өзі де 
ет асайды. Бұл ойын барысында ұтылған ойыншыларға қолданған шара есептеледі. Бұл ойын түріне 
«Таяқ тастамақ», «Асық», «Ақсүйек» т. б. сияқты көптеген ойындар жатса, үшінші топтағы ойынға 
«Сақина жасыру» ойны жатады. 

Бұл ойын жасөспірімдер арасында ойналады. Ойынды өткізу үшін бастаушы жəне сақина 
іздейтін кезекші белгіленеді. Қалған ойыншылар шеңбер бойымен отырады. Тізелерін көтеріп, оның 
үстіне алақандарын ашып қояды. Ойынға ұл, қыз шарты қойылмайды. Ойын жүргізуші беттестіре 
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жұмған алақанына салынған сақинасын, əр ойыншының алақанына кіргізіп, сақинаны бірінде 
қалдырады. 

Басқарушы жұмулы қолын əрбір ойыншының қолына салысымен, олар алақанын жұма қалады. 
Сақина жасырылғаннан кейін, ойын жүргізуші күні бұрын сайланған кезекшіден «Сақинам кімде?» 
деп сұрайды, осы кезде барлық ойыншы тынышталады. Кезекші сақинаның кімде екенін тану керек. 
Егер кезекші сақинаның кімде екенін тапса, онымен орын ауыстырады. Егер таба алмаса, өлең айтып, 
би билеп, т.б. өнер көрсетеді де, өз қызметін қайтадан атқарады. Бұл ойынға ұқсас келетін 
ойындардан: «Арқан тартыс», «Теңге алу», «Орамал тастамақ» тектес ойындар кіреді. Мұндай 
ойындар əрқандай жас ерекшелігіндегі баланы тез ойлауға, тапқырлыққа баулып, жаңа 
тақырыптарды жылдам меңгеруге ықпал етіп, сөз тіркесіне, ұйқастыруға дағдыландырады. Міне, 
осының бəрі балалардың ой өрісін ойын арқылы жетілдірудің маңызы мен рөлі болып табылады. 

Соңында қорытып айтарымыз, қазақ балалар ұлттық ойындарының басқа халықтардың ұлттық 
балалар ойындарынан айырмашылығы — оның шығу, пайда болу тегіңің ерекшеліктеріне 
байланысты белгілі бір тəрбиелік мақсат бірлігін көздейтіндігінде. 

Қазақ балалар ойынының қазіргі заманғы беталысы өзгеріске ұшырады. Қазақ балалар 
ойынының жалпы қандай түрі болсын, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа, дəуірден дəуірге ауысып 
отырады. Балалар ойындары өмірдің қажеттілігінен туады да, психологиялық жағынан денсаулық 
сақтауға негізделеді. Тапқыр да алғыр, шымыр да епті, қайратты да қажырлы бала өсіруді 
армандайтын отбасы жоқ. Демек, ойынның өзі бала үшін білудің, тəлім алудың қайнар көзі болып 
табылады. Балаларға ұлттық ойындарымызды үйретіп, оған өзгеше нəр беріп, жаңартып үйретіп 
отыруды ата-аналар, тəрбиелеушілер əр кез естен шығармағандары абзал. Өйткені жас бүлдіршіндер 
ойнай да, күле де, ойлай да білулері бүгінгі дəуірдің қажеті үшін деп ойлау керек. 

Ұлтымыздың байырғы балалар ойындары бүгінгі дамыған қоғамның өзгеруі, əлеуметтік-
экономикалық жағдайдың жақсаруы негізінде толықталып, тұрмысқа сіңіп, электр өндескен өзгеріске 
ұшырау сатысына өтті. Мұндағы бүгінгі дəуір ұрпақтарды болашақ иесі болғандықтан, дүниежүзілік 
мəдениетті танитын, өз ұлтының төл мəдениетін білетін, сыйлайтын, рухани дүниесі бай, саналы 
ойлайтын, деңгейі жоғары білімді болуы міндетті. «Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақтаған 
тəжірибесін, мəдениетін жəсөспірімдер бойына саналы сидыру керек. Олардың өмірге деген 
көзқарасын, мінез-құлқын, болашақ бағытын дұрыс қалыптастыру дегеннің бəрі жалықпай берген 
тəрбиеге байланысты» [7]. 

Бала ойынсыз өспейді. Əйтседе, қазіргінің балалары компьютердің алдынан шықпайды. 
Олардың ақыл-ойлары компьютердің бір нүктесіне тəуелді болып қалған. Мұндай болғанда біз 
ежелден келе жатқан балалар ойындарын жоғалтып алмаймыз деп айту қиын. Бала өмірдегі жеңу-
жеңілу, қажырлы-қайратты болу, шешен-шебер болу, құрметтеу жəне сабырлы болу т.б. ұғымдарды 
өз ойындары арқылы үйренеді. Ал қазіргі балалар интернеттен күнде жаңарып құбылып отырған 
мыңдаған қуыршақтар ойынымен кезігуде. Бұдан осы экран алдында болған балалардың ойлау 
қабілетінің өсу барысы, тілдің дамуы, дене шынықтыру барсының қаншалық дəрежеде боларын 
ойламай болмайды. Сондықтан сабақта жəне тəрбиеде, яғни ата-ана тəрбиесі мен балалар бақшалары, 
бастауыш мектептерде ұлттық балалар ойындарын ұтымды пайдаланса, алдымен еңбекке баулу жəне 
дене шынықтыру пəндерінде оқушылардың өз алдына дара жұмыс жасау, осыған сəйкесетін балалар 
ойындарын ойнау даралықтарын қалыптастыру шарттары теориялық тұрғыдан тұрақтандырылса, 
онда оқушылардың үйренуге деген құштарлығын арттыруға жəне халықтың асыл мұрасын бойына 
сіңдіріп, ұлттық сананы қалыптастыруға болар еді. 

Бүгінгі өркениетті елімізде жасөспірімдерге үлігілі, өнегелі тəрбие беру — қазіргі маңызды 
міндеттердің бірі. Балалар ойындарын оқу жəне тəрбие арқылы пайдалану оқушыда жалпы 
адамзаттық құндылықтар мен адамның айналадағы дүние мен жеке тұлғалық қатынасын (этикалық, 
эстетикалық, адамгершілік тұрғысынан) тəрбиелеу мақсатын халықымыздың мəдени-рухани 
тұрмысының, салт-дəстүрінің озық үлгілерін ұрпақ бойына дарыту арқылы жүзеге асыруға болады. 
Жас ұрпақтар өз халқының мəдениетімен, асыл мұраларымен ұлттық əдебиеттер арқылы танысып 
келеді. Халық ойынды тəрбие құралы деп таныған. Балалар ойындарын сабақта қолдану 
оқушылардың ой-өресін жетілдірумен бірге, өз халқының асыл мұраларын кейінгі ұрпаққа жеткізе 
білу құралы деуге болады. 

Қай халықтың болмасын, олардың ұлттық ойындарының белгілі бір мақсаты мен əлеуметтік-
психологиялық тұрғыдан ерекше қасиеттері болады. Сондықтан халық арасында қалыптасқан 
ойындар туралы сипаттамалық жинақтар, деректер жəне құжаттық ішкерлей зерттеулер мен 
талдаулар болуы шарт. Балалар ойындарын халық мəдениетінің бастау алар қайнар көзі, ойлау 
қабілетінің өсу қажеттілігі, тілдің, дене шынықтыру тəрбиесінің негізгі элементі деп тұжырымдауға 
болады десек, онда балалар ойындарының ертеңгі болашаққа керекті қасиеттерін зерттейтін қомақты 
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ізденістер жаратуға тура келеді. Демек, зерттеу нысанымыз балалар ойын болғандықтан, қазақ 
өміріндегі балалар ойындарының тек ол ойын ғана емес, ол — спорт, ол — өнер, ол — шаруашылық 
істерінде маңызы зор тəрбие құралы екендігі назарда болуы керек. 
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Б. Наукенулы 

Процесс развития казахских народных  
игр для детей в Китае 

Проблема, которая выбрана для исследования в статье, — одна их актуальных в современной 
фольклористике. Проблемы детского фольклора, которые являются отдельной сферой в устной 
казахской литературе и которые по сей день имеют свое продолжение, рассмотрены с научной точки 
зрения. Автор, затрагивая тему места видов игр и песен для детей в воспитании подрастающего 
поколения, исследовал психологическую, педагогическую значимость игр на пути становления их как 
личности. Кроме того, он классифицировал виды казахских народных игр для детей и обратил 
внимание на происхождение песен и их исполнение. В статье особое внимание обращено на 
изменение древних детских игр в соответствии с сегодняшним развитием общества. 

 

B.Naukenuly 

The process of development of  
Kazakh national games for children in China 

The problem that has been selected for research in the article is one of the topical issues of modern folklore. 
Actual problems of children's folklore, which is a separate sphere of Kazakh oral literature, and that today 
have its continuation, are considered from scientific point of view. Author, emphasizing the place of games 
and songs for children in the education of the younger generation, studied the psychological and pedagogical 
importance of games on their way to a person becoming. The author classifies the types of Kazakh national 
games for children and pays attention to the origin of songs and their performance. In the article attention is 
paid to the change of the ancient children's games of our nation according to the present developed society. In 
this regard, questions of various changes in the ancient games for children are classified in comparative de-
gree according to social development. 

 
 

References 

1 Ancestry’s words. 100 of tomes, 72-th. Childhood folklore, Astana: Foliant, 2011, p. 6. 
2 Naukenuly B. Chldrens play songs, Urumchi: Publ. Ulttar, 2011, p. 16. 
3 Akhmeov Sh. Kazakh childhood literature, Almaty: Gylym, 1974, p. 12. 
4 Uakhatov B. Kazakh fol literature, Almaty: Gylym, 1974, p. 12. 
5 White chest, blue chest. Childhood folklore, Almaty: Zhazushy, 1988. 
6 Isilyamzhanuly K. Rukhanu uyz, Almaty: Sanat, 2008, p. 56. 
7 Ibraev Sh. Beginnig, Almaty: Publ. house, 2009, p. 9. 



36 Вестник Карагандинского университета 

ƏОЖ 8217 5127 122 (091) 

Р.С.Каренов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
(E-mail: rkarenov@inbox.ru) 

Ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин –  
көрнекті ақын, жаңашыл жазушы  

Туғанына 175 жыл толуына орай 

Мақалада ХІХ ғасырдың көрнекті ағартушысы, педагогы Ыбырай Алтынсариннің əдеби қызметіне 
көңіл бөлінген. Оның қазақтың əдеби тілінің қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесі туралы 
қорытынды жасалған. Алтынсариннің əдеби шығармаларында ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 
қазақ халқының өміріндегі тарихи жəне əлеуметтік өзгерістер суреттелген. Бұл шығармаларда 
халықты отырықшылдыққа, еңбексүйгіштікке, шындыққа шақырғандығы баяндалған. Өз заманының 
көрнекті ағартушы ретінде Ы.Алтынсарин Л.Н.Толстойдың, К.Д.Ушинскийдің, И.А.Крыловтың 
еңбектерін ана тіліне аударғандығы бейнеленген. 

Кілт сөздер: педагог-ғалым, поэзия, əлеуметтік мəселелер, табиғат, көркем проза, əңгімелер, 
аудармалар. 

 

Кіріспе 

Ыбырай Алтынсариннің жазушылық қызметі ХІХ ғасырдың 60-70-жылдарында қазақ халқының 
өмірінде болған тарихи-əлеуметтік үлкен өзгерістермен сабақтас, солармен тікелей байланысты. Ол 
өзінің əдеби шығармаларымен тіршіліктің өзекті проблемаларын көтеруге батыл бет бұрды. 

Ұлы педагог-ғалым қазақтың жазба əдебиетінің, əдеби тілінің негізін қалаушылардың бірі 
болды. Əдебиетке тың тақырыптар, озық ойлар енгізді. Шиеленіскен тартыстар, соны бейнелер, 
бұрын болмаған жанрлар арқылы əдебиетті мазмұн жағынан ғана емес, түр жағынан да өркендетті. 
Қазақ даласының сұлу табиғаты, ұшан-теңіз байлығы, еңбек пен еңбек адамдары туралы əсем 
лирикалық өлеңдер, қысқа да əсерлі əңгімелер, сол кездегі қоғам өмірінің сан алуан жайларын шебер 
сипаттайтын публицистикалық мақалалар жазды. Оның шығармаларында философиялық 
пайымдаулар мен тұжырымдар молынан келтірілді. Орыс тіліндегі балаларға арналған көптеген 
еңбектерді қазақ тіліне жеңіл аудара білді. Сөйтіп, ұлтымыздың халық ағарту саласында көп еңбек 
етті. 

Ыбырай Алтынсарыұлының өз заманына сай ақындық өнерді меңгеруі 

Қазақ поэзиясында Ы.Алтынсарин несімен ерекшеленеді дейтін болсақ, ең бастысы, асыл сөздің 
негізгі міндетін орындап, өлеңдерін оқыған адамның жанына қажетті рухани білім бере білгенінде. 
Ол халықтың дəстүрлі өлең үлгілерін жаңашылдықпен түрлендіріп, байытты. 

Ыбырай Алтынсарыұлының өлеңдері көп емес. Бірақ қай-қайсысында да ғибрат бар. Ақынның 
өлеңдерінде өнер, еңбек, кəсіп, адалдық, адамгершілік идея, отырықшылыққа байланысты тұрмыс 
жаңалықтары кең көтеріліп, еуропалық мəдениет үлгісі уағыздалды. Өмір мəселелері кейіпкерлер 
əрекеттері арқылы ашылды. Ыбырай мен Абай қазақ əдебиетінде жыл мезгілдерін өз алдына тақырып 
етіп жырлаған жаңашыл лирик ақындар болды. 

«Үміт еткен көзімнің нұры балам ...» атасы Балғожа бидің оқудағы немересі Ыбырайға жазған 
хаты осылай басталады. Бұл өлең-хат қазақ баласының тұңғыш оқу кітабы «Қазақ 
хрестоматиясында» жарияланды. Балғожа бидің жазған хаты тек Ыбырайдың ғұмыр мұратының ғана 
арқауы емес, бар қазақ баласына ықпалы жайылған жəдігер болды [1; 8]: 

Үміт еткен көзімнің нұры балам, 
Жаныңа жəрдем берсін құдайтағалам; 
Атаң мұнда анаңмен есен-аман, 
Сүйіп сəлем жазады бүгін саған. 
Атаңды сағындым деп асығарсың, 
Сабаққа көңіл берсең басыларсың; 
Ата-анаңды өнер білсең асырарсың, 
Надан боп, білмей қалсаң аһ ұрарсың. 
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Шырағым, мұнда жүрсең нетер едің? 
Қолыңа құрық алып кетер едің. 
Тентіреп екі ауылдың арасында 
Жүргенмен не мұратқа жетер едің? 

Ыбырай бұл өлеңді оқу жылдарында дəтке қуат, жанына медет тұтынса, ата-əжесін, ағайын-
туғанын, ауыл-аймағын сағынған сəттерде есіне алып, өзіне одан күш пен жігер тапса, есейе келе оны 
өмірлік тұмар етіп тағынды. Өзге жастарды да оқуға, өнерге тарту мен талпындырудың ұтымды құралы 
ретінде пайдаланды. Өлең кейін Ыбырай хрестоматиясы арқылы мүлде өлмес қасиетке ие болып, қазақ 
шəкірттерінің сан ұрпағына бастапқы мақсатында қызмет етті. 

Ыбырай Алтынсаринның «Кел, балалар, оқылық!», «Өнер-білім бар жұрттар» сияқты өлеңдері 
оқырман қауымның жүрегіне жол тапты. Ғұлама педагог-ғалымның туындылары шəкірттерді Отанын 
сүюге, адамгершілікке, тəлім-тəрбиеге жетеледі. Ағартушы ұстаздың [1; 7, 8]: 

Өнер-білім бар жұрттар 
Тастан сарай салғызды. 
Айшылық алыс жерлерден, 
Көзіңді ашып-жұмғанша 
Жылдам хабар алғызды. 
Аты жоқ құр арбаны 
Мың шақырым жерлерге 
Күн жарымда барғызды. 
Адамды құстай ұшырды, 
Мал істейтін жұмысты 
От пен суға түсірді. 
Отынсыз тамақ пісірді, 
Сусыздан сусын ішірді. 
Теңізде жүзді балықтай, 
Дүниені кезді жалықпай, 
Білгендерге осылар – 
Бəрі дағы анықтай. 
Білмегенге танықтай, 
Біз де бекер жатпалық 
Осыларға таныспай. 
Ат өнері білінбес, 
Бəйгеге түсіп жарыспай. 
Желкілдеп шыққан көк шөптей, 
Жаңаөспірім достарым, 
Қатарың кетті-ау алысқа-ай, 
Ұмтылыңыз қалыспай! – 

деген тамаша жыр жолдары жас ұрпақты тəрбиелеудегі қажетті құралдың біріне айналды. 
Ұлы ұстаз балалардың оқу керектігін, оқығандардың көңіліне ықыласпен тоқу керектігін айта 

келіп, оқыған баланың тілегені алдынан шығып, шырақ болып жағылатынына сенген [1; 5]: 
Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық! 
Оқысаңыз, балалар, 
Шамнан шырақ жағылар. 
Тілегенің алдыңнан 
Іздемей-ақ табылар. 

Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметін талқылағанда, оның адамгершілікке арналған мына 
өлең шумақтарының мəніне жету қажет [1; 12]: 

Мақтанба бақыттымын деп бағыңызға, 
Қартаймақ қиын сауда тағыңызда. 
Іске аспай бақ-дəулеттің қалуы оңай, 
Басыңнан бағың тайған шағыңызда. 
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Мақтанба сұлумын деп ажарыңа, 
Ажарсыз адамдарды ал назарыңа! 
Злиха Жүсіппенен сұлу өткен, 
Тұрмаған ажар ара ажалына! 

Ыбырай Алтынсариннің бір топ өлеңдері əлеуметтік мəселелерге арналған. Бұл орайда «Өсиет 
өлеңдері» [1; 9–11], «Əй, жігіттер!» [1; 15, 16] тəрізді тағы басқа туындыларын атауға болады. 
Ақынның мұндай өлеңдері биік адамгершілік тұрғысынан ұрлық-қарлықты, əділетсіздікті сынап, 
жалқаулықтың, ескі салттардың зияндылығын көрсетіп, адал еңбектің, адамгершілік қасиеттердің 
артықшылықтарын бейнелейді. 

Əсіресе ақынның «Араз бол кедей болсаң ұрлықпенен» деген өлеңінің мəні өте терең. Бұнда ол 
еңбек салтанаты мен адалдықты, шындықты жырлайды. Халқын берекесіз, жұғымсыз істен аулақ 
болып, игілікті еңбегімен, өз күшімен күн көруге, шындық үшін жан беруге, адал өмір сүруге 
шақырады. Ыбырай бұл өлеңінде əлеуметтік теңсіздікті жоюдың жолын еңбекке негізделген 
парасатты өмір үстемдігінен іздейді [1; 12]: 

Араз бол, кедей болсаң ұрлықпенен, 
Кете бар кессе басың шындықпенен! 
Қорек тап бейнеттен де тəңірің жəрдем, 
Телмірме бір адамға мұңдықпенен. 
Адамға бір өзіңдей көзің сүзбе, 
Бір əділ қазнасы кең патшаңды ізде! 
Қорексіз еш пендесін қалдырмайды, 
Жаратқан бір тəңіріңнен күдер үзбе! 

Ақын «Əй, достарым!» деген өлеңінде [1; 14, 15]: 
Əй, достарым, жігіттерім, 
Болмасқа болушы болма, 
Қолыңнан келсе, қыл қайыр, 
Кісіден алушы болма... 
Ақылсыз достан — ақылды дұшпан артық, 
Дұшпаныңнан бір сақтан! 
Сырты майда, іші қан, 
Ел ішінде жар-жора, 
Достарыңнан бір сақтағанда, мың сақтан! – 

деп, қайырымды, кеңпейіл, адал азамат болуға шақырады. 
Ақынның «Əділдік көрмегені үшін бір төреге айтылған сөз» атты өлеңінде [1; 19] былай 

делінген: 
Оразаның түбіне мақсым жетер, 
Азған елдің түбіне тақсыр жетер. 
Əділдіктен хан тайса наным кетер, 
Жылай-жылай жарлының малы кетер. 
Ай, тақсыр, бұл дүние өтер-кетер, 
Мал иесі де артыңнан қуып жетер. 
Жарлылар да бір табар əділ қазы, 
Таразылы күн болса арыз етер!.. 

Осы туындыдан байқайтынымыз, Ыбырай Алтынсарыұлының өлеңдері асыл сөзбен жазылған 
мұсылмандықтың тұтқасы болып табылады. 

Ағартушы ақын бала тəрбиесіндегі ананың еңбегіне ерекше мəн берді. Ана махаббатын терең 
сезіммен жырлады. Сол арқылы баланың ата-ана алдындағы перзенттік парызын есіне салатын 
ғибратты сөздер, пайымды ойлар айтты. Əйелді отбасының құты деп, əспеттеп-құрметтеген. 

Ы.Алтынсарин «Ананың сүюі» деген өлеңінде [1; 19, 20] ананың балаға деген шексіз 
махаббатын, ынтызарлығын былайша паш еткен: 

Кім сендерді, балалар, сүйе-тұғын, 
Қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйе-тұғын? 
Түн ұйқысын төрт бөліп, кірпік қақпай, 
Шешең байғұс дамылсыз жүре-тұғын. 
Кім сендерді, балалар, тербететін, 
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Еркелетіп, ойнатып, сергітетін? 
Жалқау болсаң, балалар, жаман болсаң, 
Қамқор анаң көз жасын көлдететін. 
Кім сендерді сағынар шетке кетсең, 
Ғылым іздеп, тез қайтпай, көпке кетсең? 
Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын, 
Хат жазып тұр, төбесі көкке жетсін. 
Кім сағынар сендерді келгеніңше, 
Құлындарын көзімен көргенінше? 
Сендер қайтып келгенде адам болып, 
Еш арманым болмас дер өле-өлгенше. 

Ы.Алтынсариннің табиғат туралы жазған өлеңдері оның ақындық шеберлігін танытады. «Өзен», 
«Жаз» сияқты пейзаждық шығармалары Ыбекеңнің нағыз талантты ақын болғанын көрсетеді. 
Мысалы, Ыбырайдың «Өзені» табиғат суретін тамаша бейнелейді [1; 18]: 

Таулардан өзен ағар сарқыраған, 
Айнадай сəуле беріп жарқыраған. 
Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, 
Аралап тау мен тасты арқыраған. 
Көңілің суын ішсең ашылады, 
Денеңде бар дертіңді қашырады. 
Өксіген оттай жанып жануарлар, 
Өзеннен рақат тауып басылады. 
Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары 
Шуылдап желмен бірге бас ұрады... 

Бұл туындыда суға толы өзеннің ағысы өмір сырын бейнелейді. Тынымсыз ағып, адам, жан-
жануар біткенге өмір нəрін ұсынады. 

Ыбекеңнің бірде ауылға келіп демалғанында шығарған «Жаз» атты өлеңі [1; 16–18] бар. Онда 
қазақ жайлауының классикалық сұлу көрінісі былай бейнеленген: 

Сəуірде көтерілер рақмет туы, 
Көрінер көк жүзінде қаз бен қуы. 
Көктен жаңбыр, таулардан сулар жүріп, 
Жайылар жер жүзіне қардың суы... 
Ұшпақтың бір сəулесі жерге түсіп, 
Өсірер жерден шөпті нұрдың буы!.. 
Жақындар құдайымның көктен күні, 
Тең болар жарлықпенен күн мен түні. 
Аспаннан рақымменен күн төнгенде 
Қуанып қыбырлайды ыныс-жыны. 
Ұйқыдан көзін ашқан жас балаша, 
Жайқалып шыға келер жердің гүлі. 

Ыбырай Алтынсарыұлы осы шығармасында өзінің басты ұстанымын алға тартады: 
Адамзат сайран етер көңілі жай, 
Секіріп ойын салар құлын мен тай. 
Қой маңырап, сиыр мөңіреп шат болады, 
Тасиды күркіреп өзен мен сай. 
Аяғын алшақ басып түйе шығар, 
Жаратқан мұнша таңсық жаббар Құдай! 
Кеш болса күн қонады таудан асып, 
Шапаққа қызыл алтын нұрын шашып, 
Аһ ұрып шүкірлікпен құшақтасар 
Рақатпен кеш уақытында неше асық... 
Боз үйден таң алдында күйеу шықса, 
Артынан қарар жары жүзін басып. 
Құдайға шүкір етер жас пен кəрі, 
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Бердің деп жанға рақат мұндай дəрі! 
Жын-айуан, адамзат, құрт-құмырсқа 
Разылық бір Құдайға асар зары. 
Қырда орман, жер жүзінде бəйшешектер, 
Шуылдап шүкір етер мұның бəрі! 

Сонымен, ақын бұл еңбегінде табиғат пен тіршілікті, аспан мен жерді, ай мен түнді, тау мен 
орманды көріп-сезіну үшін білім керек екенін есімізге салады. 

Ағартушы-педагогтың ХІХ ғасырда айтылған [1; 6]: 
Оқу білген адамдар 
Май тамызған қылыштан... 
Білмегенді білуге 
Есті бала тырысқан, — 

деген ақыл сөзі бүгінгі ХХІ ғасырда да өзектілігін жоғалтпай отыр. 
Жалпы алғанда, Ыбырай өлеңдерінің тілі қарапайым, жатық та тартымды. Олар мақал-

мəтелдерге де толы. Ақын айтайын деген ойын оқушысының көңіліне құйып, қолына нық 
ұстатқандай əсер қалдырады. 

Қорытындылай келе айтарымыз, Ыбырай өлеңдері — тəлім-тəрбие мақсатын көздеген, 
дидактика сарыны басым шығармалар. Сондықтан олардың көпшілігіне публицистика стилі тəн деуге 
болады. 

Ыбырай Алтынсариннің қазақ əдебиеті тарихынан  
мəдениетті прозашы ретінде елеулі орын алуы 

Ы.Алтынсарин қазақ прозасының еуропалық шағын түрін қалыптастырды. Бұл жанрдың сырын 
ашты. Көркем əңгіме, новелла жазудың жақсы үлгісін көрсетті. Сондықтан қазақтың жаңа үлгідегі 
көркем прозасы Ыбырай əңгімелерінен басталады деу орынды. 

Ыбырай əңгімелерін үш топқа бөлуге болады: оның бірі — новелла; екінші тобы — ауыз 
əдебиетінде қалыптасқан ертегі-аңыз үлгісіндегі əңгіме; үшінші тобы — шағын көлемді мысал 
үлгісіндегі өнеге сөздер [2]. 

Мазмұны жағынан Ыбырай əңгімелері өз кезінің келелі мəселелерін қамтыған. Ғұламаның 
шығармаларының барлығы дерлік оқырманын адамгершілікке, кішіпейілділікке, еңбек-сүйгіштікке, 
əділдікке, жақсылыққа, өнерпаздыққа, зеректікке, кəсіпқорлыққа, шынайы достыққа шақырады. 
Жақсылыққа əуестеніп, жамандықтан аулақ болуға баулиды. 

Жазушы «Бақша ағаштары» атты белгілі əңгімесінде тəрбиенің не екенін қарапайым ағаштармен 
салыстыру арқылы былайша сипаттап береді: Жаздың əдемі бір күнінде, таңертең бір төре өзінің 
баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. 

—Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреуі неге қисық біткен? — деп сұрады баласы. 
—Оның себебі, балам, анау ағашты бағу-қағумен өсірген, қисық бұтақтары болса кесіп. Мынау 

ағаш бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен, — деді атасы. 
—Олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен ғой, — деді баласы. 
—Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым; мұнан сен де өзіңе əбірет алсаң болады; 

сен жас ағашсың, саған да күтім керек; мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен 
менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзік кісі болып өсерсің, бағусыз бетімен 
кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің [1; 70, 71]. 

Бұл əңгіменің ата-аналар үшін де, оқушылар үшін де тəрбиелік мəні зор. Балаға жас күнінен 
дұрыс тəрбие беру оның болашақ өмірі үшін өте қажет. Есейіп кеткен соң оның қисығын түзеу 
қиынға түседі. Ыбекеңнің бұл əңгімесі мектеп балаларын тəрбиелеуде қазір де басшылыққа алатын 
басты ұстаным болып саналады. 

Жазушының шығармаларының ішінде сюжеті қызықты «Таза бұлақ» атты əңгімесі. Мұндағы үш 
жолаушының бірі — саудагер, екіншісі — молда, үшіншісі — жай бір келбетті жігіт. Бұлардың 
əрқайсысының өзінше түсінігі, өмірге деген көзқарасы бар. Олар жолдағы бір таста жазылған. 
Ей, жолаушы таза болсаң, осы бұлақтай бол» деген сөзді өздерінше ұғынады: «...Үш жолаушы 
бұлақтан ішіп қанған соң, жазуды оқып, біреуі саудагер екен, ол айтты: 

— Бұл жазылған ақыл сөз екен, бұлақ күн-түн тынбай ағып, алыс жерлерге барады, бара-бара 
кеңейіп, үлкейеді, бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат 
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сол: сен де, адам, тынбай қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең, 
ақырында сен де зорайып мұратыңа жетесің дегені ме деп білемін, — деді. 

Екінші жолаушы мүсəпір молда екен, басын шайқап: 
— Жоқ, мен олай ойламаймын, бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ соқса 

керек, бұл бұлақ: кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады, 
сусағанның сусынын қандырады, оның үшін ешкімнен ақы дəметпейді; бұлай болса адамға да əбірет 
сол: біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек, — деді. 

Үшінші жолаушы көркем келген бір əдемі жігіт екен, бұл үндемей тұрды. Жолдастары: «Сен 
не ойлайсың?» — деп сұрады. 

Жігіт айтты: 
— Менің ойыма бөтен бір нəрсе келеді: бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп-

шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді; бұлақ күні-түні 
тынбай ағып тазаланып түрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы: көңіліңді, 
бойыңды осы бұлақтай таза сақта, нешік бұлаққа қарасақ күн түссе күннің, шөп түссе шөптің 
сəулесін көреміз, көңілің сол реуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын дегені ме деймін, — деді [1; 98, 
99]. 

Автор бұл туындысында кісі еңбегін қанайтын саудагерді де, елге жалған үтіт тарататын 
алдамшы молданы да жақтамайды. Ол еңбекші халық өкілі — жас жігіт ниетін жақтап, соның ойын 
құптайды. 

Ы.Алтынсариннің шығармашылығында еңбекке тəрбиелейтін бірнеше əңгімелері бар. Солардың 
ішіндегі ең биік шыңы — «Бай мен жарлы баласы» [1; 83–87]. 

Бұл туындыда Асан — өмірдің қиыншылығын көрмеген бай баласы, ал Үсен — өмір мектебінен 
өткен кедей баласы. Жазушы үйрек ұстап, шақпақ тұтатып, тамақ пісірген, қармақ иіп балық аулап, 
түнімен от жағып, қамаған қасқырдан да қорықпай, Асанды көшіп кеткен елге аман-есен алып жеткен 
Үсеннің ұстамдылығын байыппен баяндай келіп, түрлі ситуацияны қисын тауып қосып отырып 
ашады. Қызықтыру, елітіп, енді не болар екен дегізіп қоятын тосын оқиға желісі, айнала табиғат, 
жанды-жансыздың жаратылыс суреті, баланың жай-күйі, суда ойнаған балық көрінісі — Ыбырайдың 
жазу өнеріндегі тіл шеберлігі, дүние құбылысын көркем бейнеге көшірудегі қаламгерлік дарыны [3]. 

Бір сөзбен айтқанда, Ы.Алтынсарин қыр өміріндегі балалықтың қым-қуыт шиеленіске құрылған 
бір күнін классикалық əңгімеге айналдырған. Оның бұл шығармасының тəрбиелік түйіні егер өзіңді-
өзің еңбекке, ұқыптылыққа баулып, шынығып өссең, Үсен сияқты өмірге икемді, қиыншылыққа 
мойымайтын, өршіл боласың. Ал еңбексіз арамтамақтықпен өссең, Асанға ұқсап қабілетсіз, икемсіз, 
енжар боласың деген тұжырымға келіп тіреледі. 

Жазушы жасөспірімдерді адал еңбек етуге шақырады. Бұл ойын «Қыпшақ Сейітқұл» əңгімесінде 
өте қызықты əрі тартымды етіп өрбітеді. Онда егін егіп, халықты соңына еріте білген Сейітқұл мен 
оның ұрлықпен күнелткен баукеспе ағасын салыстыра отырып баяндайды. Оңай олжаға қызыққан 
ұры ағасы біреулердің қолынан қаза табады: ...Сейітқұлдың ағасы аттаныс-түсіспен жұрттың 
малын ұрлап бай боламын деп жүргенде, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екені де белгісіз, біреу 
өлтіріп кетіпті; қалған мал-жанын ұрының малы деп Түркістан əкімдері талап алып, 
жамағаттарын Сейітқұл көп жылдар іздетіп, таптырып, қасына алыпты-мыс [1; 98]. 

Сейітқұл болса ақ адал еңбегінің арқасында мол дəулетке ие болады. Оның халық арасындағы 
беделі артады. Əңгіме түйіні осындай. 

Көптеген əңгімелерінде жазушы қоғам өміріндегі мынадай көкейкесті мəселелерді көтеріп, 
жұртшылықты жаңа өмірге жетелейді: 

— «Əке мен бала» əңгімесінің арқауы — «Аз қиынсынсаң — көп жұмысқа тап боласың; азға 
қанағат ете білмесең — көптен де құры боласың» [1; 70] деген нақыл сөз; 

 «Петр патшаның тергелгені» атты əңгімесінде Петр патша өз қателігін мойындап, сот 
алқасының əділ үкіміне риза болып: «Законға мен мұнша көнгенімде, бөтендер көнбестік етуді 
ойынан шығарсын!» [1; 103] — деп бұйырыпты. Бұл қарапайым əңгіме кез келген оқырманға 
əділеттік туралы ой салады; 

 «Асыл шөп» деген əңгімесінде [1; 70] Злиха мен Бəтима дейтін екі кішкене қыздың оқиғасын 
өрбіте отырып, «Сабыр түбі — сары алтын» екенін əңгімелейді; 

 Табиғатты қорғауға байланысты жазылған «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» атты 
əңгімесінде [1; 67] балаларға қоршаған ортаның тазалығын сақтау мақсатындағы «обал-сауап» 
ұғымының мəнін түсіндіріп, экологиялық түсініктерін қалыптастырады; 
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 «Мақта қыз бен мысық» атты əңгіме [1; 132, 133] əлем балалар əдебиетінің үздік үлгілері 
қатарында тұруға лайық дүние: қысқа-қысқа баяндау үлгілері, екеуара сөз қағысу, авторлық 
қыстырма шығармаға жинақылық, жедел даму дарытады; 

– «Лұқпан Əкім» [1; 92, 93], «Надандық» [1; 108–112], «Киіз үй мен ағаш үй» [1; 113–115], 
«Дүниеде жамандық неден?» [1; 133–135] деген шығармалар қоғамдық өмірдің əр түрлі жайларына 
арналған. Бұларда автор сол дəуірдің елеулі мəселелерін көтерді, надандық бұлты басып келген 
халықтың санасын оятып, көкірегін ашуды көздеді; 

– «Түлкі мен ешкі» [1; 77], «Жəнібек батыр» [1; 82, 83], «Баланың айласы» [1; 88, 89], т.б. осылай 
жалғаса беретін əңгімелер топтамасында Батыс пен Шығыстың əдеби үлгілерінің ең татымды 
тұстарын алып, кейбіреуін тəржімалап, кейбіреуін ықшамдап баршаға түсінікті етіп береді. 

«Қазақ хрестоматиясына» арнап жазылған ғибратты қазақтың əңгімелерімен қатар Ыбырай 
келесі мəтіндердің авторы: 

 «Орақ батырдың баласы Əлібек мырзаның бір ханға айтқан сөзі» [1; 25–28]; 
 «Сейітахмет деген жігіттің үйіне түсірмеген құрбысына айтқан сөзі» [1; 28]; 
 «Нұржан бидің бір сөзі»[1; 29]; 
 «Орынбай ақынның Ерден батырды мақтаған сөзі» [1; 29, 30]; 
 «Бір ақынның əділ төреге айтқан сөзі» [1; 30, 31] т.б. 

Бұл мəтіндердің бəрі — қазақ əдебиеті үшін аса маңызды мағлұматтар. 
Сонымен, Ыбырай Алтынсарин өзінің əңгімелері арқылы қазақ балалар əдебиетінің негізін 

салды. Бұл — оның айрықша атап айтар тарихи еңбегі. Оның əңгімелерінің көркемдігі жоғары, нақты 
оқиғаны дəл баяндайды жəне шыншыл. Жазушы-ағартушы адамдар бойында еңбексүйгіштік, 
адалдық, ізгіліктік, достықта сенімділік сияқты адамгершілік қасиеттерді дамытуға көп күш 
жұмсады. 

Алтынсарин аудармаларының мысал жанрының 
қалыптасуына негіз болуы, қазақ əдеби 

тілінің дамуына жол ашуы 

Ыбырай Алтынсариннің тəржімашы-аудармашылығының өзі бір төбе. Қай кезеңде болсын 
аударма ісі əдебиет пен тілдің үлкен бір саласы екендігі айтпаса да түсінікті. 

Ыбырай Алтынсарыұлының аударғаны негізінен прозалық шығармалар. Поэзиядан тек қана 
орыс классигі И.А.Крыловтың «Қарға мен түлкі» [1; 22, 23] жəне «Егіннің бастары» [1; 21, 22] деген 
мысалдарын аударған. 

Ыбекеңнің аудармашылық шеберлігіне «Қарға мен түлкі» деген мысалдың мына бір 
шумақтарының аудармасы айғақ: 

 — Қарға батыр, əр сөзің күміс, алтын, 
Сырттан тілеу тілейді барша халқың. 
Қарға-екеңдей дүниеде əуез жоқ деп, 
Осылайша шығады сыртқа даңқың. 
Сандуғаш, бұлбұлдарды көріп едім, 
Жүзіңді бір көруге келіп едім. 
Даусыңды бір шығаршы, шаттанайын, 
Сырттан асық болғаннан өліп едім, – 
Басын салып құйрығын былғаңдатып, 
Екі көзін қарғаға қылмаңдатып, – 
«Қарға тақсыр, көзім жасын көріңіз», — деп, 
Жыламсырап сөйлейді жылмаңдатып. 
Масаттанып бұл қарға сілкінеді, 
Ішін тартып миықтан бір күледі. 
«Арып-ашып алыстан келген шығар, 
Көңілі тынып кетсінші, шіркін», — деді. 
Мақтау сөзге семіріп судай тасып, 
Пəрменінше «Қарқ!» етті ауызын ашып. 
Қарқ еткенде ірімшік жерге түсіп, 
Оны кетті түлкі-екең ала қашып. 
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Бұл аудармада суреткер түлкінің айлакер, сұм, зұлымдық бейнесін қаншалықты дəл, өткір, 
шебер берсе, қарғаның мақтан сүйгіштігін, аңқаулығын да соншалықты шебер суреттеген. 

Алтынсариннің аударғаны негізінен К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, И.И.Паульсон шығармалары. 
Жазушы Паульсонның өз қаламынан туған жеті əңгімесін тəржімалаған: «Бір уыс мақта» [1; 71]; 
«Алтын шеттеуік» [1; 72]; «Аурудан — аяған күштірек» [1; 74–75]; «Тышқанның өсиеті» [1; 76]; 
«Дүние қалай етсең табылады» [1; 94–95]; «Əдеп» [1; 99]; «Тəкаппарлық» [1; 113]. 

Ыбырай орыстың ұлы жазушысы Л.Н.Толстойды басқадан бұрын танып, оны өзінің ұстазы деп 
санаған. Өйткені Толстой 1862 ж. Ясная Полянада шаруалардың балалары үшін мектеп ашып, 
педагогикалық жұмыспен шұғылданады. 1870 жылдардың басында педагогикалық іске қайта кірісіп, 
«Əліппе» (1871–1872), «Жаңа əліппе» (1874–1875) деген еңбектер жазды. Ұлы жазушы практикадан 
тыс дерегі жоқ педагогиканың негізсіз екенін көрсетті. Ол тəжірибені қорыта білген педагогика ғана 
нағыз ғылым болады деп тұжырымдады [4]. 

Ыбекең Л.Н.Толстойдың əр түрлі оқу құралдары мен балаларға арналған кітаптарынан бес 
əңгіме аударды: «Силинші деген ханым» [1; 93]; «Мұңсыз адам» [1; 100, 101]; «Жамандыққа 
жақсылық» [1; 112]; «Данышпан қазы» [1; 115–118]; «Үш ұры» [1; 118, 119]. Бұл əңгімелер 
тақырыптық ерекшеліктері жағынан Шығыс халықтарының, оның ішінде қазақ халқының арасында 
көп тараған аңыз-əңгімелерге ұқсас. Толстойдың қыруар шығармалары ішінен Алтынсариннің дəл 
осы тектес əңгімелерді таңдап алуы кездейсоқ емес. Ол əңгімелер ұлы ағартушының негізгі 
көзқарасына сай келген жəне халық ұғымына жеңіл, өмір ерекшелігіне таныс. 

Түйін 

Жоғарыда айтылғандардан шығатын қорытынды: Ыбырай Алтынсарин — көрнекті ақын, 
дарынды жазушы. Оның қаламынан бойындағы тамаша талабын танытқандай маңызы зор көркем 
шығармалар туды. Ол өзінің бар күш-қуатын халықты ағарту, жастарды тəрбиелеу қызметіне 
жұмсады. Ыбырайдың жазушылық қызметінің түпкі қазығы да сол оқу-өнер, білім мəселесімен 
сабақтас. Оның ақындық шабытына дем беріп, жазушылық қиялына қанат бітіретін зор нысанасы — 
қараңғы қазақ халқының көзін ашу, көңілін ояту, оны озық мəдениетті елдердің қатарына қосу. 
Сондықтан Ыбырайдың қоғамдық-педагогикалық, жазушылық қызметі өзектес, оның ізгі, көкейтесті 
ойларының туындысы. 

Ұлы педагог-ақын өзінің өлеңдері арқылы оқудың, өнер-білімнің маңызын түсіндіріп, 
надандыққа қарсы шықты. Өмір шындығын танытар көркем проза жасады. 

Қазақ балалар əдебиетінің негізін салды. Өзінің шығармалары арқылы қазақ əдебиетін жанр, түр 
жағынан да, мазмұн-идея жағынан да ілгері бастырды. 

Ыбырай Алтынсарыұлы қазақтың əдеби тілінің негізін салуда да елеулі еңбек етті. Тіл тазалығы 
үшін күресіп, оны ұстартты. Өз туындыларында халықтық тілдің негізгі сөздік қорын пайдалана 
білді. Əдеби тіл принципін қатаң сақтады. Шығармаларында мақал, мəтел, нақыл сөздерді, аңыз-
əңгімелерді шебер пайдаланды. Өмір шындығын халықтық стильде жазды. 

Сонымен, Ыбырай Алтынсарин — кемеңгер ағартушы, өмір шындығын озық идея тұрғысынан 
таныта білген аса дарынды суреткер, қажырлы қоғам қайраткері. Ол заманның ең маңызды 
мəселелерін көтеріп, жыр төккен азамат ақын, жаңашыл жазушы. Сөз жоқ, Ыбекең сол жаңаның 
тынымсыз жаршысы. Ол өз бойындағы қуатын халық мақсаты үшін аямай жұмсаған адал жанды 
Азамат. 

Көрнекті əдебиетші-ғалым Қ.Жұмалиев «ХVІІІ–ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті» деген 
ғылыми-зерттеу еңбегінде педагог-жазушыға: «ХІХ ғасырда қазақ даласынан шығып, орыс, Еуропа 
мəдениетіне қолы жеткен оқымысты, халық ағартушылар дəрежесіне көтерілген əрі педагог, əрі 
ақын-жазушы Ыбырай Алтынсариннің өз халқының келешегі үшін істеген еңбегі зор» [5], — деп баға 
берген. 

Біз: «Ыбырай — ұлы педагог, Ыбырай — ағартушы», — деп жиі айтамыз. Ал осы ұлы ұстаздың 
сан қырлы шығармашылық жолына аса мəн бермейміз. Ол ұлылықты педагогтік қызметімен ғана 
емес, жазушылығы, ақындығы арқылы алып тұрғанын болашақта баса айтуымыз керек секілді. 
Нақтырақ айтқанда, əдебиеттен ойып орын алатын тұсы — оның халық ауыз əдебиетін терең 
зерттеуінде. 
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Грани творчества Ибрая Алтынсарина 

К 175-летию со дня рождения 

В статье описана литературная деятельность педагога-просветителя ХІХ столетия Ибрая 
Алтынсарина. Отмечено, что он внес большой вклад в формирование и развитие казахского 
литературного языка. Литературные произведения Алтынсарина отражали исторические и 
социальные изменения в жизни казахского народа во второй половине ХІХ века. Поэт в своих произ-
ведениях призывал народ к оседлому образу жизни, трудолюбию, честности. И.Алтынсарин 
переводил на родной язык произведения Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского, И.А.Крылова и других, 
близкие по жанру и тематике к идеям педагога-просветителя. 

 

R.S.Karenov  

The brink of creavity of Ibray Altynsarin 

To 175-to the anniversary since birth 

The attention of literary activity of the outstanding educator, teacher of XX of century Ibraya Altynsarin is 
paid. The conclusion is drawn that it made a big contribution to formation and development of the Kazakh 
literary language. It is noted that literary works of Altynsarin reflected historical and social changes in life of 
the Kazakh people in the second half of H_H of an eyelid. It is emphasized that they called for a settled way 
of life, diligence, honesty. It is described that as the outstanding educator of the time Altynsarin translated 
into the native language of work of L.N.Tolstoy, K.D.Ushinsky, I.A.Krylov and others. 
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Қытайдағы таяу заман қазақ əдебиетінің  
қалыптасуы мен даму үрдісі 

XIX ғ. – XX ғ. алғашқы жартысындағы əдебиет мысалында 

Мақалада Қытайдағы қазіргі заман қазақ əдебиетінің қалыптасуы мен даму барысы жалпы қытай 
халқының сол тұстағы саяси-əлеуметтік жағдайымен, мəдени тірлігімен бірлестіре отырып 
қарастырылады. Қазіргі заман қазақ əдебиетінің қалыптасып, даму жолында қалам тартқан 
ақындардың кемелденіп, рухани жетілуіне халықтық бай фольклор, шығыс əдебиеті, Абай мұрасы 
сынды үш үлкен мектептің тірек болғаны, сонымен бірге таяу заманғы қазақ əдебиетінің тарихы 
айтыс өнерімен де тығыз байланыста болып, айтыскерлік бұл дəуірде таңдаулы дəстүр болып 
қалыптасқаны, арнау өлең жасампаздығы да сол заман ақындарында тағы бір түрлі əдеби ауқымға 
айналғаны айқындалды. Бұл дəуірдегі ақындардың бірімен-бірі ілесе, қатарласа шығып, бір бағытта, 
бір мақсатта қалам тартып, əдеби орта қалыптастырғаны, əдебиеттің тақырып өрісі кеңейіп, мазмұн-
мəнері жаңаланғаны пайымдалды. Түр, жанр, формасы жөнінен алғанда ХІХ ғасырдан ХХ ғасырдың 
алғашқы жартысына дейінгі қытай қазақ əдебиеті өзгеше өзіндік өңірлік ерекшелігімен көзге түсетіні 
тұжырымдалды. 

Кілт сөздер: Қытайдағы қазақ əдебиеті, таяу заман əдебиеті, Абай мұрасы, ақындық өнер, əдебиет 
теориясы, түр жəне мазмұн. 

 
Қытай қазақтары рухани əлемінің барысын сөз еткенде, біз, жалпы, қытай халқының сол тұстағы 

əлеуметтік-саяси, мəдени тірлігіне соқпай өте алмаймыз. XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдағы 
Қытай қоғамы, мəдени барыстары жөнінде бірер сөз айтылып, оның сипаты айшықталмайынша, сол 
өлкедегі қазақтардың əлеуметтік, мəдени, əдеби тірлігін безбендеу мүмкін емес. 

Қытайда феодалдық қоғам Чиң патшалығының (1644–1911) соңын ала күйреуге бет алды. 
Əлеуметтік дағдарыс күн сайын күшейіп, ішкі қайшылықтар барған сайын ушығып, хандық барынша 
іріп-шіріді. 1840 жылдардан бастап өзге капиталистік елдердің ықпалымен қытай қоғамында түбірлі 
өзгерістер туыла бастады. Əлемдегі алпауыт империалистік мемлекеттердің Қытайға анталай 
шабуылдауы Қытайдағы феодалдық қоғамның ыдырауын тездетті, капитализмнің өркенін жая 
бастады. Осылайша феодалдық қытай қоғамы жартылай феодалдық қоғамға айналды. Тағы бір 
жағынан, бұл елдер Қытайды өз қалауынша емін-еркін билеп-төстегендіктен, тəуелсіз мемлекетті 
жартылай отар елге айналдырды. Міне, содан бастап империализм мен қытай халқы, феодализм мен 
халық бұқарасы арасындағы қайшылық — таяу заманғы қытай тарихы дамуындағы негізгі 
қайшылыққа айналды. Қытай халқы халық ретінде құрып кетуден сақтану үшін Тайпиңтиангодан 
(1851) Шаңхай төңкерісіне дейін (1911) төңкерістік күресті толассыз жалғастырып отырды. Сондай-
ақ Қытайдың көкірек көзі ояу, алға басар ұл-қыздары саны мол, салмағы батпан қорлық пен 
зорлықтарға төзе жүріп, батыс елдерінің ғылым-мəдениетінен ақиқат іздеді. Осылайша батыстағы 
өркендеген əдебиет — көркемөнердің сан түрлі ағымы Қытайға ағылып кіре бастады. 

Əдебиет қоғамдық идеологияның жəне жалпы мəдениеттің құрамдас саласы ретінде сол дəуірдегі 
қытай қоғамының өзгерістерін бейнелеуге, сонымен бірге өзі де аталған бетбұрыстарға үйлесуге, 
сəйкесуге міндетті еді. Сөйтіп, аталған тарихи кезеңде феодалдық əдебиетпен қатар, отаршылыққа қарсы 
тұруды, феодалдық бұғаудан құтылуды негізгі мазмұн еткен алға басар əдебиет те дүниеге келді. 
Сонымен бір уақытта феодалдық қоғам тұсындағы ескі əдебиетті жаңалау науқаны да қоса жүріп жатты 
[1; 121]. 

Міне, осындай жағдайда таяу заманғы Қытайдың алға басар əдебиеті сол кездегі саяси күрес 
үшін ғана қызмет атқарып қалмастан, белгілі деңгейде империализмге, феодализмге қарсы ұран 
көтерді. Сонымен бірге Қытайдың көзі ашық, көкірегі ояу азаматтары туған елін ояту мақсатымен 
батыс əдебиетінің, əсіресе орыс əдебиетінің көрнекті өкілдерін туған тілдеріне молынан аударды. 
Гегель, Тагор, Петефи, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Гоголь, Чехов, тағы басқалардың 
шығармаларының қытай тіліне аударылуы, сол кездегі хат танитын қауымның сана-сезімінің оянуына 
игі əсер еткені белгілі. Ал аталған əлемдік классиктердің жəне Қазақстаннан барған қазақша, орысша 



Чи Шаубиң, С.Ысқақұлы 

46 Вестник Карагандинского университета 

нұсқалары жəне ішкі өлкеден келген ханзуша нұсқалары Шыңжаң халықтарының да көкірек көзін 
ашып, таным-талғамын өсіре түсті. Сондай-ақ 1930–1940 жылдарда Қытай əдебиетінің көрнекті 
өкілдері Лу Шүн, Го Моро, Мау Дұн, Əй Чиң, тағы басқа ақын-жазушыларының шығармалары да 
Шыңжаңда біртіндеп аударыла бастаған болатын. Сондықтан қытай əдебиетіндегі əр кезеңнің бедері 
Қытайдағы қазақ əдебиетіне өз ізін қалдырып отырды. Жалпы 1920 жылдардан басталған Қытай 
мəдениетінің ояну қозғалысы 1930–1940 жылдарда биік белеске көтерілді десек, тура осындай ояну 
құбылысы ұқсас мезгілде қытай қазақтарында қайталанып отырды. Сол мезгілде Шыңжаң қазақтары 
арасынан шыққан Ақыт Қажы Үлімжыұлы, Əсет Найманбайұлы, Таңжарық Жолдыұлы, 
Жүсіпбекқожа Шайхысыламұлы, Көдек Маралбайұлы, Асылқан Мыңжасарұлы, Шілбі Көмекұлы, 
Шарғын Алғазыұлы, Нұртаза Шалғынбайұлы, Дубек Шалғынбайұлы, Əріпжан Жанұзақұлы, 
Арғынбек Апашпайұлы, Отарбай Дүйсенбіұлы, Асқар Татанайұлы, тағы басқа ақындардың мəдени 
оянушылық рөлі ерекше болғанын байқауға болады. Қалай болғанда да бұларсыз XX ғасырдың 
алғашқы жартысындағы қытай қазақтары əдебиетінің жай-күйін сөз ету мүмкін емес. Аталған 
ақындардың бірі діни ғұлама, бірі əнші-сазгер, бірі айтыс ақыны, енді біреуі аудармашы 
болғандықтан, сол тұстағы сауаттылық деңгейі əр қилы қазақты жан-жағынан қаумалап оянбасына 
қоймады. Тағы бір ескерте кетерлік жағдай, қытай қазақтарын оятушылар тек жоғарыдағы 
ақындармен ғана шектелмейді. Олардың жан-жағында, маңайында қолынан қаламы түспей өткен 
үлкенді-кішілі ақын-жазушылар аз болған жоқ [1; 129, 130]. 

XIX ғасырдың екінші жартысынан XX ғасырдың алғашқы жарымына дейін Қытайдағы қазақ 
жұртының саяси-əлеуметтік өмірінде ғана емес, мəдениеті мен əдебиетінде де өзіндік өзгерістер 
туылды. Мұның өзі заман ауқымының жəне ел іші-сыртындағы ғылым мен мəдениеттің дамуындағы 
табиғи беталыс еді. Мəдениет шебіндегі мұндай өзгерістің басты бір белгісі оқу-ағартудың дамуынан 
байқалады. Қытайдағы қазақ сахарасында XX ғасырдың бас шеніне дейін негізінен ескіше мектеп, 
медреселер ғана болған, онда көбінесе діни оқу оқытылатын, оның үстіне тұрақты емес еді. 1922 
жылы Үрімжі қаласында тұңғыш рет өлкелік мұңғұл-қазақ мектебі ашылды. Бұл мектепте қытай тіл-
əдебиеті жəне қазақша-орысша тіл сабағы өтілді. 1935 жылы құрылған Шыңжаң институтында 
бірталай қазақ балалары оқыды. 1934 жылдан бастап қазақ арасына жаңаша мектептер ашыла 
бастады жəне бірнеше жыл ішінде Іледе — 38, Тарбағатайда — 15, Алтайда 16 мектеп құрылып, 
оқушы саны 6200-ге жеткен. Бұл мектептерде сол кезде Қазақстаннан шыққан жаңаша оқулықтар 
болған. ХХ ғасырдың бас шеніне дейін Қытайдағы қазақ ішінде ескіше оқыған санаулы ғана зиялы 
болған болса, бұл тұста əсіресе 1930–1940 жылдарда бастауыш, орта мектептер мен арнаулы 
курстарды тауысқандардың саны едəуір молықты. 

ХІХ ғасырдың аяқ шенінен бастап Қытайдағы кейбір қазақ əдебиетшілерінің кітаптары Қазан 
қаласындағы баспалардан шыға бастады. Ол кезде Шыңжаңда қазақ тілінде баспа сөз қалыптаса 
қоймаған еді. Тек 1930 жылдардан бастап қазақ тілінде газет-журнал жарық көрді. Қазақ тілінде 
«Шынжаң газеті», «Іле газеті», «Ерікті Алтай», «Тарбағатай газеті» шыға бастады. Үш аймақ 
төңкерісінің ықпалымен 1940–1945 жылдар аралығында «Күрес», «Білім арнасы», «Таң шолпаны», 
«Бірлік», «Одақ» атты журналдар жəне «Əдебиет арнасы» атты альманах жарыққа шықты. 
Тарбағатайда «Жаңа Шыңжаң», Алтайда «Жаңа Алтай» журналы шықты. 

ХХ ғасырдың бас шенінен бастап мəдениет, ғылым, əдебиет саласында жəне əкімшілік, 
басшылық саласында бір шоғыр қазақ зиялылары ел көзіне түсіп жетіле бастады. Олардың қажыр-
қайраты арқасында ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы ханзу жəне əлем əдебиетінің озық үлгілері 
сауатты қауымға дерлік жеткізіліп отырды. 

1930 жылдардан бастап Шыңжаңға, əсіресе қазақ аудандарына мəдениет жағында Кеңес Одағы 
игі ықпал жасады. Олардан түрліше газет-журнал, кітаптар таралды. Шетел қазақ əдебиеті жəне олар 
аударған шығармалар орыс əдебиеті мен еуропа əдебиетінің үздік үлгілері де Шынжаң қазақтары 
арасына тарала бастады. 

Қытай таяу заман қазақ əдебиеті орта ғасырдан жалғасқан халық ауыз екі əдебиетінің 
жасампаздық дəстүріне мұрагерлік етті. Бұл тұста ел арасында ескіден келе жатқан мифтер, аңыз-
ертегілер, ерлік эпостар мен халық дастандары, шешендік сөздер мен мақал-мəтелдер, өлең-жырлар 
мол сақталды. XVIII ғасырдағы «Aқтабан шұбырынды» оқиғасына байланысты туындаған аңыз-
жырлар кең таралған. Сонымен бірге осы дəуірдің өзінде, дəлірек айтқанда XIX ғасырдан XX 
ғасырдың алғашқы жартысына дейінгі дəуірде, жергілікті түс алған қыруар аңыз-əңгіме, өлең-жыр, 
қисса-дастан, шешендік сөз, айтыс өлеңдері барлыққа келіп ауыз əдебиетінің қорын байытты; жазба 
əдебиет өрістеп халық ауыз əдебиетімен жарыса өмір сүрді. Сондай-ақ қазақ хандықтары дəуіріндегі 
қалыптасып, өрістеген зор əлеуметтік жəне қолданылмалы рөл атқарған жыраулар жасампаздығының 
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стилі, сарыны осы дəуірге дейін созалаңдады, яғни бұл дəуірде ертедегі жыраулар жырының көбінесе 
белгілі əлеуметтік қимылға тікелей қызмет ету характері жаңаланып, поэзия жасампаздығы арнаулы 
көркемөнер түр ретінде даралана бастады [2]. 

Еліміз таяу заман қазақ поэзиясының тамырын тереңге тартып, кемелденуінің тағы бір қайнары — 
шығыс əдебиетінің игі ықпалы, яғни шығыстық үлгідегі классикалық шығармалардың өнегесі деуге 
болады. 

Шығыс елдерінің əдебиеті тым ертеде дамығандықтан, Орта Азия халықтарының əдебиетіне 
орасан зор ықпал жасайды. Əрбір жақтан үлгі-өнеге көрсетеді. Шығыс əдебиетінің биігіне қазақ 
əдебиеті де, ертеден-ақ құлаш ұрады. Қазақтың озық ойлы əдебиетшілері шығыс əдебиетіндегі 
оптимистік, адамгершілік идеялардан, көркемдік тəсілдерден, оқиға желісін құрастыру шеберлігінен, 
өлең құрылысын жасау өлшемдерінен үйренеді. Олар шығыстың таңдаулы əдебиет үлгілерінен нəр 
алып оны қазақ сахарасына, өзінің туған топырағына бейімдеп жырлады. ХІХ ғасырдың соңғы 
жартысы мен ХХ ғасырдың алғашқы жартысында еліміз қазақ əдебиетінде назиралық дəстүр кең 
дамыды, қиссагерлік өркендеп өсті. 

Қазақ əдебиетіне Абай сіңірген бұл назиралық үлгіні Қытай таяу заман қазақ ақындары да 
жаппай қолданып, қыруар қиссаларды жаратып, елімізді қазақ жазба əдебиетінің тақырып аясын 
кеңейтуге, мазмұн жəне форма жақтан кемелденіп, биік өреге көтерілуіне елеулі рөл атқарды. Яғни 
олар ұлы Абайдан өнеге қабылдап назира дəстүрінің ықпалымен сюжет сорабын араб, парсы, 
үндістан жəне басқа түркі тілдес ұлттардың халық ауыз əдебиетінен классикалық шығармаларынан 
алып, оны қазақи жолмен жырлады. Сөйтіп, назиралық əдеби тəсіл мен машықтың негізгі жанры 
болған қиссалар сол тұста халық арасына өте кең тарап, дами түсті. Неше ондаған жеке қиссалар 
таралды. «Бақтиярдың қырық бұтағы», «Тотының тоқсан тарауы», «Қырық уəзір» сықылды көп 
сюжетті, тоғыспалы кесек жырлар да жырланды. 

«Қиссалар ХVIII-XIX ғасырларда ауызша ғана емес, қол жазба күйінде, кейінірек баспа сөзде 
жарияланып кітап түрінде таралған. Сондықтан жұрт оны «Өлең кітап» деп те атаған. Халық қисса 
шығаратын, яки оны жырлайтын ақындарды «қиссагер» деп атаған. ХІХ ғ.–ХХ ғасырдың алғашқы 
жартысында қиссагерлікте сауатты халық ақындары көп еңбектенді. Олар көптеп хатқа түсіріп, 
баспада жариялап отырды. Бұл іске жай халық ақындары ғана емес, ықпалды жазба ақындар да 
араласты, соған байланысты қисса жанрының қазақ əдебиеті тарихындағы орны жоғарылады. Кейбір 
əдебиеттанушы-ғалымдар қисса жанры таяу қазіргі заманғы қазақ əдебиеті тарихында маңызды 
орында тұрады, ол XVIII-XIX ғасырлардағы жалпы қазақ əдебиеті жасампаздығындағы үш негізгі 
саланың бірі болып қалыптасты деп есептейді [3]. 

Қисса жанры қазақ əдебиетінде сонау ертеден тартып пайда болып, жалпыласқанымен, еліміз 
қазақтарында оның кең өрістеуі, көптеп жырлануы, таралуы, баспада басылуы, жан-жақтылы 
кемелденіп, озық өреге көтерілуі ХІХ ғасырдың соңғы жартысы мен ХХ ғасырдың алғашқы 
жартысындағы кезең болды. Бұл дəуірдегі қазақ жазба ақындарының бəрі дерлік назиралық жолмен 
қисса жазып, бұл жанрдың өсіп-өркендеуіне өз үлестерін қосты. Əсіресе Жүсіпбекқожа 
Шайхысыламұлы, Əсет Найманбайұлы, Ақыт Үлімжіұлы, Таңжарық Жолдыұлы, Əріпжан 
Жанұзақұлы қатарлы ақындардың еңбегі зор. 

Бұл дəуірдегі ақындар назиралық үлгімен қисса жазу дəстүрін кең жалпыластырып, оны бір 
түрлы шығармашылық тəсіліне айландырған. Өздерінің ақындық атағын жұртқа əйгілеуде назиралық 
үлгімен қисса жазуды ақындық өнердің үлкен өлшемі деп білген. Бұның өзі қисса жанрының дамып, 
кең өрістеуіне, таратылуына ықпал етті. Ақындар көптеген қиссаларды назиралық жолмен өздері 
жазып таратса, кейбіреулерін баспа сөзде жариялады. Тіпті бұрыннан халық арасында бар 
қиссаларды да жинап, реттеп, жырлап ел арасына қайталай кең таралуына себепші болды. Мəселен, 
«Ел ішіндегі қарттардың айтуынша: «Бақтияр» жəне оның «Қырық бұтағын» Шыңжаң қазақтарына 
көп таратқан ақын-жыршылардың бірі Əріпжан Жанұзақұлы сияқты. Əріпжан ақын 1940 жылдардың 
басында Тарбағатайда қайтыс болады. Əріпжан қырық бұтақты түгел білген, үзбей жырлағанда бір 
айдан артық уақытқа созылады екен. Əріпжан бұл қиссаны өз əкесі Жанұзақтан жаттаған. Ал 
Жанұзақ ақын бұл қиссаны өзінен бұрынғы ақындардан жаттады ма, я болмаса өз жанынан жырлаған 
ба, бұл жағы анық емес [4]. Бұл қиссалар ақындар жағынан қайталай жырлануы, таралуы барысында 
мазмұн жəне форма жағынан үлкен өзгерістерге ұшыраған. Яғни қазақтың тұрмыс-салтына, 
эстетикалық талғамына, ұлттық психикасына, көркемдік дəстүріне бейімдеп, жырлаған. Қайталай 
жырлану барысында қиссалардың ұлттық бояуы ажарлана түскен. Өйткені ақындар оны 
қазақиластырғанда ондағы оқиға, кейіпкерлерден тартып — бəрі-бəрі де қазақтың сахарасындағы 
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өмір шындығына ыңғайланған. Солай бейімдей, соған сəйкестіре жырлаған. «Ондағы адамдар қазақ 
психологиясында жасалған. Олар барлық іс-əрекетінде қазақша қимылдайды, қазақша ойлайды, 
сөйлегенде де қазақтың сөйлем орамы, сөз кестесі бойынша сөз саптайды. Ұлттық салт жақтарында 
онда қазақтың алты алашы шақырылып, қазақтың алты қанат ақ ордалары тігіліп, ақсарбас айтылып 
сойылып, ұлан-асыр жомарт той болып жатады. Қонаққа ет атпен тартылады. Дүрілдетіп домбыра 
шертіледі. Шілдехана өткізіледі. Өлең айтысады. Балуан күреседі. Теңге ілу жəне сөлкебай ату, 
қызқуар, ақсүйек, алтыбақан секілді қазақ ойындары ойналады. Ат бəйгесі болады. Құдаларға 
құйрық-бауыр асатылады. Өлгенге жоқтау айтылып, ас беріледі. Жөн-жосықты бұзғандарға қазақ 
жолымен айып салынады. Ел басына, ауыл ақсақалдарына сыбаға сақталады, тарту беріледі. 
Сыбызғы, қобыз ойналады. Қазақ билері биледі. Ит жүгіртіп, құс салынады. Жар-жар, беташар 
айтылады. Мұндай қиссаларды оқып отырғанда əсте шеттен келген деп сезінбейсің, қайта қазақтың 
ата-бабалары кезінде Бағдат, Мысыр, Шам қалаларында дəурен сүргендей, араб, парсы, түрік тілдерін 
де тұтынғандай түсінесің [5]. 

Бізде қазақ жазба əдебиеті ХІХ ғасырдың екінші жарымынан ХХ ғасырдың бас шеніне дейін 
қалыптасты. Ұлы ақын Абай жасампаздығының ықпалын қабылдай отырып, өзіндік арнада өрістеді. 
Таяу заманнан бергі жазба əдебиеттің басты белгілерінің бірі туындыны баспасөзде жариялау болса, 
бұл дəуірде Қытайда қазақша баспасөздің қалыптаса қоймағанын айту керек. Сол себептен бұл тұста 
ақын, қиссагер, əдебиетшілер туындыларының баспасөзде жарияланғандары санаулы ғана еді. Қисса-
дастандардың бір бөлегі жəне кейбір шежіре кітаптар қолжазба күйінде таралды. Ал əдеби 
туындылардың дені ауызша таралды жəне сақталды. Бұл дəуірде ең алғаш баспа сөзде кітабы 
шыққандар ғұлама ақын Ақыт Үлімжыұлы мен Жүсіпбекқожа Шайқсыламұлы болды. Олардың 
көптеген қиссалары кезіндегі Қазан, Уфа қалаларының баспаларынан шықты. Шетелде 
басылғанымен бұл екі ғұлама ақын шығармаларының баспадан шығуы Қытайдағы қазақ жазба 
əдебиетінің қалыптаса бастағанын анық аңғартты. Жазба əдебиет дегенде хатқа түсірілген, қағазға 
жазылған туындылар да қамтылуға тиісті. Осы тұрғыдан айтқанда бұл дəуірде бізде қазақ жазба 
əдебиеті едəуір жалпыласты деуге болады. 

Жазба əдебиетіміз ХХ ғасырдың 20–40-жылдарында бұрынғыдан əрі мазмұн жағынан ілгерілей 
түсіп əлеуметтік сипат алды. Түр, жанр молайып одан ары дамыды. Бұл дəуірде əйгілі ақын 
Таңжарық өкілдік еткен ақындар поэзиясы зор əлеуметтік ықпал тудырды, төңкерістік күрестердің 
ықпалын қабылдады, ескі қоғамның ем қонбайтын дерт-дербездерін əшкерелеумен бірге төңкерістік 
алға басар идеяны жырлады. Жазба əдебиетімізде төңкерістік идея дəріптеле бастады. Бұл беталыс 
Таңжарық жасампаздығынан анық бейнеленді. Оның көптеген өлеңдерінде, əсіресе түрме 
тақырыбындағы шығармаларында кертартпа үстемдікке қарсы күресу зұлымдықты əшкерелеу, 
халықты есе теңдікке жеткізу дəріптеген. Мұндай əлеуметтік сарындар өзге ақындар поэзиясынан да 
елеулі орын алды. 

Түр, жанр, формасы жөнінен алғанда ХІХ ғасырдан ХХ ғасырдың алғашқы жартысына дейінгі 
Қытайдағы қазақ əдебиеті өзге ұлттар əдебиетінен əрі шетел қазақ əдебиетінен өзгеше өзіндік 
ерекшелігімен көзге түседі. Бұл дəуірдегі əдебиетімізде өлең сөз жасампаздығы басым орында тұрды. 
Бірақ ол жасампаздық ауқым-беталысы, поэзиялық жанрлары жағынан болсын өзінен ілгергі 
дəуірдегі поэзиядан нəр алып, өзіне тəн дəуір ерекшелігін қалыптастырды. Ең алдымен 
жасампаздығының ықпалын жетілдірді. Түр жəне өлең өлшемі жағынан жаңаша поэзия арнасына 
ойысты. Жазба əдебиет құрамы барған сайын молықты. Жалпы алғанда, бұл дəуірдегі 
əдебиетшілеріміздің дені ұлылы-кішілі ақындар болды. Олар негізінен халық ауыз əдебиетінен 
үйренді, соның топырағында өсті. Олар, ең алдымен, халық ауыз əдебиеті туындыларын əсіресе 
халық өлең-жырларын қаршадайынан жаттап, үйреніп, содан нəр қабылдады, шабыт алды, соның 
бесігінде өсіп-жетілді. Халық ауыз əдебиеті туындыларын, жыр-дастандарды жинаушы, жырлаушы 
жəне біртіндеп баспа сөзде жариялаушы болды. Халық ауыз əдебиетінің сюжетін жаңғыртып туынды 
жаратты. Жүсіпбекқожа Шайқысыламұлы, Ақыт Үлімжіұлы, Таңжарық Жолдыұлы, Əріпжан 
Жанұзақұлы, тағы басқалар — міне осы түрдегі əдебиетшілердің типтік өкілі. 

Демек, еліміз қазақ жазба əдебиетінің негізін қалаған ақындардың үлгі алған үлкен мектебінің бірі — 
халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауысып келген халық ауыз əдебиеті. Халықтың 
көркемдік ақыл-ойының жемісі саналатын фольклордан нəр-қорек алмаған бірде-бір ақын жоқ десек 
те болады. Олардың жасампаздығы халық ауыз əдебиетімен тығыз байланысты болды. Ақындар 
шығармаларында ажарлы айшықтардың ғасырлар сүзгісінен өткен халық поэзиясының үлгі-
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өрнегімен ұштасып жатқанын аңғару қиын емес. Десе де, ХХ ғасырда ғылым мен мəдениет, 
əдебиеттің дамуына ілесіп, қазақтың поэзия жасампаздығының сипатында өзіндік өзгерістер туылды. 

Еліміз таяу заманғы қазақ əдебиетінің тарихы айтыс өнерімен тығыз байланыста болды. Себебі 
бұл тұстағы Қытайдағы қазақ əдебиетшілерінің негізгі тұлғасы ақындар еді. Ал ақындық 
жасампаздық пен айтыс дəстүрі тығыз байланысып жатты, бірге туып біте қайнасты. Ол кездерде 
қазіргідей жазба ақындар мен айтыс ақындарының, ара-жігі ажырамаған еді. ХІХ ғасырдан ХХ 
ғасырдың алғашқы жартысына дейінгі дəуірдегі еліміз қазақ əдебиетінің тарихын негізінен поэзия 
тарихы, ақындар жасампаздығының тарихы деуге болады. Ал сол ақындар шығармашылығында 
айтыс өлеңінің өзіндік орны болды. Поэзия жетекші жанр болған бұл дəуірдегі қазақ əдебиетінің 
негізгі тұғыр-тұлғасы болған ақын əдебиетшілердің бəрі əуел баста айтыс өнерінің халықтық 
мектебінен тəлім алған. Айтыс өлеңімен қанаты қатып, бұғанасы бекіген де айтыс ақыны болған, 
жетіле келе поэзияның əр жанрына құлаш сермегендер еді. Бұлардың шығармашылық табиғатынан 
қарағанда айтыс поэзиясына соқпай өткендері жоқ дерлік. Олардың ақындық атағының əйгілі 
болуында тұтас шығармаларының рөл атқарғандығы даусыз, əйтсе де олардың ақындық өнерін ең 
алдымен елге танытып, даңқын асырған да айтыс өлеңдері болғаны хақ. Сөйтіп, ұлттық 
əдебиетіміздің өзіндік ерекшелігіне сай айтыскерлік бұл дəуірде таңдаулы дəстүр болып 
қалыптасқан. Айтыс ақыны болу ақындықтың негізгі белгісі есептелген. Ақындар кезінде талай айтыс 
түсіп тыңдармандарын тəнті еткен айтыс өлеңдерін қалдырған. 

Аталған дəуірде айтыс өнерінің біртіндеп кең таралуы оның тез өсіп-жетілуіне түрткі болды. 
Поэзияның, айтыс дəстүрінің құнарлы топырағынан нəр алған сахара жұрты айтыс десе делебесі 
қозып, ішкен асын жерге қоятын болды, айтыс бірте-бірте жалпы жұрт талпынатын өнерге айналды. 
Сөйтіп, ерте заманда жыраулар, шешендер, билер жəне халық ақындары өркенін өсірген суырып-
салмалық — импровизаторлық өнер əрі сол негізде өрістеген айтыс дəстүрі біздегі қазақ ішінде 
неғұрлым кең қанат жайды. Қыруар айтыс өлеңдері барлыққа келді. Қорының қомақты болуы сол 
дəуірде қазақ қауымының ішінде айтыс өнерінің кең өрістеп дамығанын айқындайды. Ақынға «ақын» 
атағын əперетін ең үлкен байқау айтыс болған. Өзін ақындықпен танытқысы келген əрқандай адам 
жұртқа танылған мықты ақынмен өнер сынасып, сөз жарыстырған. Халықтың алдында өзінің 
ақындық қабілетін сынға алған. Егер осы жарыста халық мойындаса, ол жұртқа танылған, ал көптің 
көңілі толмаса, ақын деп танылмаған. Мұның өзі сол замандағы айтыс дəстүрінің кейбір сипаттарын, 
яғни халықтық айтыс өнерінің бел ортасында шыңдалатын ақындық таланты бар жастардың 
қаршадайынан ақындық өнерге ден қоятынын, айтыс десе жарғақ құлағы жастыққа тимей қайда аты 
шыққан азулы ақын болса, соны іздеп барып айтысып, жеңістік алуға асығатынын, соған байланысты 
айтыс өнерінің ру-тайпа, ел-жұрт арасында үлкен беделге ие екенін, жеңістік алған ақынның рулы 
елінің зор абыройға кенелетінін, мəні жағынан алғанда, айтыс өнерінің жай эстетикалық талғам 
өресінен асып, əлеуметтік байланысқа, ел-жұрттың қарым-қатынасқа, ар-намысына, тіпті 
ақындардың тағдырына елеулі ықпал ететінін аңғартады. 

Бұл дəуірде жалпы кəделі бас қосудың бəрі дерлік айтыссыз өтпеген, айтыс өлеңдердегі 
деректерге қарағанда, ол кезде ел ішіндегі салт-жора, ас-той, жəрмеңке-жиылыс, шілдехана, қомақты 
қонағасы — отырыстардың бəрінде айтыс негізгі көңілашар, өнер жарысы болған. Бір ауыл-аймақтан 
бірер мықты айтыс ақыны өсіп жетілсе, сол өңірдегі өлең ошағы мен айтыс өнерінің оты маздаған. 
Осыдан болар ХІХ ғасырдың соңғы жартысынан бастап, ақындар айтысы халық арасында шұғыл 
өрлеуге көтеріліп, бір топ адуын айтыскерлерді тудырған. Əсет Найманбайұлы, Жүсіпбекқожа 
Шайхысыламұлы, Таңжарық Жолдыұлы, Асылхан Мыңжасарұлы, Отарбай Дүйсенбіұлы, Шарғын 
Алғазыұлы, Кəрібай Таңатарұлы, Аппақ Майтабанқызы, Мағауиа Орысбайқызы, тағы басқалар 
қатарлы екпініне ел көтеріліп, жүйрік ойлы арынды айтыс ақындары арт-артынан көзге түскен. Ел 
айызын қандыратын, күнді түнге жалғап айтыс бəсекесін оздыратын, бұқаралық сипаты күшті көркем 
өнеріміздің шоқтығы биік жанры болып қалыптасқан жəне дамыған. 

Арнау өлең жасампаздығы еліміз таяу заман ақындарындағы тағы бір түрлі əдеби ауқым болып, 
ақындар қоғамға, болмысқа, небір жекеге болған көзқарасын, тұрғы танымдарын бейнелеуде арнау 
өлеңдердің алуан түрін пайдаланған. Сол арқылы да өз тұсындағы қоғамның сан-алуан қайшылығын, 
шынайы бет-бейнесін, қараңғы, жақтары мен жағымсыз мінез-құлықтарды, тоғышарлықты 
əшкерелеп діттеген мақсаттарына жетіп отырған. Демек, арғы тарихы халық ауыз əдебиетінен бастау 
алған арнау өлеңдер еліміз таяу, қазіргі заман қазақ поэзиясының тағы бір арнасы болып қосылған. 

Міне, осындай құнарлы топырақтан өсіп-өнген арнау өлеңдерінің еліміз таяу заман қазақ 
поэзиясының үлкен бір арнасы болғандығын ұлы Абайдан тікелей ақындық тəлім қабылдаған 
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Шыңжаң қазақ əдебиетіндегі ұлы тұлғалар Ақыт, Əсет, Таңжарық, Көдек, Асылқан, Отарбай, тағы 
басқа ақындардың туындылары дəлелдей түседі. Бұл дəуірде шағын, қысқа өлеңдер шоғырындағы 
арнау жырлары қорының қомақты болуына қарамай, аса икемді бір поэзиялық жанр ретінде 
тұлғаланды. 

Бұл дəуірдегі ақын туындыларының бір бөлімі баспа сөзде жарияланды. Бірақ 1930 жылдардың 
екінші жарымынан ілгергі дəуірде баспасөзде жарияланғандары тым көп емес. Олардың 
туындыларының бір бөлімі қолжазба күйінде, тағы бір бөлегі ауызша таралды. Мұндай шығармалар 
бертінде ел аузынан жазып алынды. Бір талайының бірнеше нұсқасы (варианты) сақталған. Кейбір 
шығармалар текстологиялық тұрғыдан əлі зерттелу үстінде. Авторының кім екені немесе қайсы 
нұсқасының түпнұсқа екені əлі күнге дейін дүдəмəл, мұның өзі осы дəуірдегі əдебиет жасампаздығы 
халық ауыз əдебиеті ықпалынан арылып кете алмағанын бір қырынан сипаттайды. 

Бұл дəуірде əдебиетімізде кейбір оқиғаларды, ел-жұрттың, ақындар мен авторлардың өз басынан 
кешірген оқиғаларын баяндайтын жыр тобы пайда болды. Мұны өз тұсындағы əлеуметтік өмірдің 
тарихи туындысы десе де болады. Мұндай топаны мол, формасы да алуан түрлі, белгілі нақ оқиғаны 
толық қамтып, дастан түрінде ұзақ жырланғандары да, келте қайырып, қысқаша жырланғандары да 
кезігеді. Бірақ олардың бəріне ортақ бір ерекшелік — өз тұсында ақынға ерекше əсер еткен жəне ел-
жұрттың басынан өткен аянышты оқиғалар, ақынның сол жөніндегі ой толғанысты жырланады. Онда 
оқиға, адам, оқиғаның туылған орны, уақыты, нəтижесі, автордың көңіл-күйі өңдеп əрлеуден 
өткізілмейді, негізінен өзгеріссіз жырланады. Өйткені ақындар өз ойын қара сөзбен баяндағаннан 
гөрі, өлең сөзбен жырлағанды абзал көретін. Жұрт ішінде өлең-жырды естіген жерден құйма құлақ 
өлеңші ақындар көп болған. Поэзия кең қанат жайған ортадан мұндай өлең-жыр кең таралатын əрі 
ықпал тудыратын. 

Қытай таяу заман қазақ əдебиетіндегі эпикалық шығармалардың ендігі бір шоғыры суреттелетін 
оқиға негізінен өзі өмір сүрген орта, қазақ қоғамына тəн тіршілік көрінісінен алынып, дəуір шындығы 
бейнеленетін немесе халықтың ілгерінді-кейінді өмірін суреттейтін шығармалар, басқаша айтқанда, 
халық басынан өткен тарихи оқиғаға, жеке тұлғаларға арналған я белгілі кезеңде болуы мүмкін 
шындық негізінде жазылған, кейде тіпті ақынның өз тағдырына қатысты жайлар да орайластырып 
жырланатын туындылар болып табылады. Яғни, аталған дəуірдегі еліміз қазақ жазба əдебиетінде 
дастан жанры да қарыштап дамыды. Сол тұстағы ақындар идеялық мазмұн, көркемдік өресі жағынан 
шұрайлы дастандар жазып, жазба əдебиетіміздің тақырып аясын кеңейтіп, көркемдік арнасын 
молайтуға үлкен үлес қосты. 

Бұл дəуірде жазылған дастандардың бір тобында ерте кездегі, сонау қазақ хандықтары 
дəуіріндегі кейбір тарихи оқиғалар баяндалса, кейбіреуінде дастанға арқау болған оқиға бертінгі 
дəуірден, тіпті ақын өмір сүрген заманнан алынады. Енді бір бөлім дастандардың туылуына қазақ 
арасында тарап жүрген белгілі бір хикая яки аңыз себепші болған. Тарихтан белгілі кейбір тарихи 
тұлғалар да дастандарға арқау болады. Бір бөлім дастандар қиялдық, аңыздық сипаты басым болып, 
романтикалық түске ие болса, көбінің оқиғалығы шындық өмірге жақын, яғни, реалистік сипаты 
басым келеді. Кейде асқақ романтизм мен реализм тығыз ұштасып жатады. Кейбірінің мазмұны 
ғашықтыққа құрылып, ескі неке түзіміне қарсы тұрып, əйел теңдігі, жастардың махаббат еркіндігі 
дəріптеліп жатса, кейбірі батырлық хикаяға құрылып, ерлік рух жырланады. Мейлі қайсысы болсын 
бəрінде де ұлттық салт-сана, ғұрып-əдет, жора-жосындар, яғни ұлттық ерекшелік, айқын көрініс 
тауып жатады. 

Бұл дəуірде əдебиеттің тақырып өрісі кеңейді, мазмұн-мəнері жаңаланды. Жалпы əдебиет 
жасампаздық ауқымы біртіндеп сыншыл реализм арнасына ойысты. Мадақ-марапат жырлары азайып, 
сын əшкерелеу көбейді, өмірдегі əлеуметтік теңсіздіктерге наразылық күшейді. Кейбір шығармаларда 
заман ауқымының індеттері мен керағарлығы əшкере айыпталып отырды. ХІХ ғасырдың ІІ-
жартысында туылған аумалы-төкпелі, зобалаң жағдайлардың салдарынан Алтай, Тарбағатай жерінде 
қазақ жұртшылығында басқа өңірлерге ауа көшу арқылы ауыр алман-салықтан қашу, жергілікті 
билеушілердің баса билеуі мен жолсыз жазалауына қарсыласу жайттары күшейді. Ауған елдің ұзаққа 
созылған аумалы-төкпелі өмірі жөнінде көптеген өлең-жыр жəне дастандар туындаған. Бұл топтағы 
шығармаларда сол елдің тартқан тауқыметі мен азапты, ауыр кешулері, мұң мен наласы 
бейнеленумен бірге, кіндік кесіп, кір жуған жерге деген сағыныш, қимастық сезім, күңіренген көңіл-
күй кестеленген. Мұндай мұңды, зарлы зар-заман əуендердің бір тобы «жер-су өлеңі» болып 
қалыптасқан. Ауған елдің атамекенін аңсауынан туындаған бұл секілді сағыныш жырларында жер 
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мен судың көркем табиғаты мен мəн-жайы, өзгеше бітім-болмысы ақынның еміренген сағынышты 
сезімімен өріле біртұтас суреттеледі. 

Біз сөз еткен кезеңде еліміз қазақ поэзиясында табиғат лирикасы негізгі сарын болмағанымен, 
табиғат ана өскен ортаның құбылыс-көріністері ақындарды əсерлендірмей қоймаған. Еліміз таяу 
заман қазақ табиғат лирикасының қалыптасып, дамуына негіз салған ақындардың қөшбасшысы — 
Ақыт пен Таңжарық деуге болады. Өйткені Таңжарық, Ақыт поэзиясының көркемдік қуатының 
өзгешелігі, бейнелеу шеберлігі жағынан дара тұратыны белгілі. Ол нені суреттесе де, көз алдыға 
келетіндей сурет салуға ұмтылады. Оның суреткерлігі, немесе бұл тақырыптағы табысы, табиғат 
лирикаларынан да көрініс табады. 

Қазақ халқы — табиғатпен егіз, етене халық. Сонау ықылым заманнан тартып сахараның салқын 
самалын жұтып, таңғажайып табиғатын қызықтап, оның ішкі қыры мен сырына терең үңіле білген, 
көркемдікке барлау қабілеті бар халық. Кезінде М.Əуезовтің: «…Кең далада, еркін ауада сайран 
қылып, жер мен көк, су мен ағаш, тау мен тастың тамаша сырларымен бірге туысып, біте қайнап, 
басы бос, қиялы күшті, бұлғақтап жүрген дүниенің бір ерке баласы», — деп жазғанындай, Қытайдағы 
қазақ əдебиетінде басқаларға ұқсамайтын сезімталдықпен табиғат көрінісін бейнелеген Таңжарық 
десек, артық болмас [6]. Рас, бай халық əдебиетімізде жер-суға арналған өлеңдер, табиғат суреттері 
баршылық. Таңжарық та осыдан нəр алған, бірақ сезім бояуы ұқсамайды. 

Ақындық қарымы мен дарыны, көркемдік қуатының келістілігі жағынан тартымды туындылар 
берген ақындар өз өлеңдерінде көркемдікке ұмтылды, өлең жазудағы Абай талаптарына талпынды. 
Жатық тіркес, шымыр ұйқас құруға, ажарлы сөзбен бейнелеуге, шырайлы шумақ жасауға, осылардың 
бəрін үйлестіре келіп, ой салар, жүрек тербер көркем поэзия тудыруға тырысты. Олар белгілі 
дəрежеде Абай бастаған қазақтың жаңа жазба əдебиетіндегі көркем үлгіні басшылыққа алды. Табиғат 
көріністерін беруде, жер-су, тау-дала, қоршаған ортаны, өмір құбылыстарын суреттеуде алдыңғы 
буынға көз салды, ізденді, солармен үндесетін азды-көпті туындылар берді. Алайда ақындар 
поэзиясында өздерінің бойына бала кезінен сіңген халықтық сипат, ұлттық дəстүрдегі көркемдік үлгі 
басым байқалатыны шындық. 

Еліміздегі қазақ жазба əдебиетінің негізін қалаған ақындарға ұлы Абайдың да əсер-ықпалы аз 
болмаған. Өйткені XX ғасырдың алғашқы жарымында Абай мұрасының идеялық-эстетикалық терең 
мəні Қытайдағы қазақ əдебиетшілерінің де үлгі-өнегесіне айналған-ды. Біріншіден, Абай 
шығармалары қалың қауымға рухани нəр берсе, екіншіден, ақындықты мұрат еткен өнер иелерінің 
адастырмас темір қазығы болды. 

«Абай қазақтың жаңа реалистік жазбаша поэзиясының, əдебиетінің негізін салды. Абайдың 
ақындық дарыны аса қуатты жəне сан қырлы. Ол — керемет суреткер ақын жəне сыршыл лириканың 
сирек кездесетін шебері. Сонымен бірге біз Абайды ойшыл ақын дейміз. Мұны алдымен ақынның 
өмір құбылыстарын терең толғау жағы басым келетін өлеңдеріне қатысты айтсақ, сонымен қатар 
өмір, адам тағдыры, дүние, заман ағымы жайлы пікірлері, дүниетанымы көбірек көрінетін өлеңдеріне 
қатысты, яғни ойшыл-философ ақын деген мағынада айтамыз» —деп, академик Заки Ахметов ұлы 
дарынға үлкен баға береді де: «Ақын тұлғасы қаншалықты ірі болса, ықпалы соншалықты зор 
болатыны, айналасына түсетін жарығы да мол болатыны анық, — деген тұжырым жасайды» [7]. 

Абай еліміз қазақ əдебиетшілеріне де «жарығын түсіргені» белгілі. Өйткені ұлы Мұхтар 
Əуезовтің «Абай — қазақтағы суретті, сұлу сөздің атасы, тереңге сырлы, кең мағыналы кестелі 
өлеңнің атасы. Қазақ өлеңіне өрнек берген, түрін көбейтіп, қалыбын молайтқан Абай. Ол қазақтың 
ішінен оқушы тапқан», — деп айтқанындай, Абайдың ХІХ ғасырдың соңынан бері еліміз қазақ 
əдебиетінде де «оқушылары» болғанын Абай дəстүрін жалғастырушы ақындар дəлелдейді, яғни 
еліміз таяу заманғы қазақ ақындары Абайдан үлгі қабылдап, мұндағы жазба əдебиетіміздің тақырып 
аясын кеңейтуге, көркемдік өресін жоғары көтеруге, мазмұны мен формасының жаңалануына игі 
ықпалын тигізді [8]. 

Қытайдағы таяу заман қазақ əдебиетіндегі ақындар тақыр жерден пайда болған жоқ. Тағылым 
алар, тағылым берер алды-арты, ақындық айналасы болды. Олар бірімен-бірі ілесе, қатарласа шығып, 
бір бағытта, бір мақсатта қалам тартып, əдеби орта қалыптастырды. Қалай дегенмен де, ықпалдастық 
райдағы ақындық орта жасады. Осы ретте біз сөз етіп отырған Таңжарық, Ақыт, Шылбы, Асылхан, 
Көдек, Досбер, Шарғын қатарлы ақындар шығармашылығындағы үндестік негізінен ағартушылық 
идеяның дамуы мен əлеуметтік сарынның көріну бағыттарында тоғысады. Ағартушылық идея да, 
əлеуметтік сарынның көрінуі де барлық ақынның шығармашылығына тəн болғанымен, олардың бір 
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тобы ағартушылық бағытта басымырақ қалам тербесе, екіншілері əлеуметтік мəселені көбірек 
қозғаған өлеңдер жазды. Бұл орайда Ақыт, Шылбы, Шарғын сынды ақындар ағартушылық идеяның 
дамуына барынша үлес қосып, басымдылық танытса, Асылхан, Көдек, Досберлердің 
шығармаларында əлеуметтік сарын молынан көрінеді. Ал Таңжарық шығармаларында бұл айтылған 
мəселелердің қай-қайсысы да ашықтау көрініп, жетілдіріле түседі. Əрине, шығармалары талданып 
отырған ақындар тек осы шеңбер аясында ғана өлең тудырды деген түсінік болмау керек. Біздің бөліп 
қарап отырғанымыз — белгілі кезең əсерінде туған əдебиетті жүйелеп көрсету мақсатындағы 
айтылған ой. Əйтпесе бұл ақындар азды-көпті болса да алуан түрлі тақырыпта қалам тартқаны 
белгілі. 

Қорыта айтқанда, еліміз таяу заман қазақ əдебиетінің қалыптасып, даму жолында қалам тартқан 
ақындардың кемелденіп, рухани жетілуіне тірек болған, үлгі-өнеге алған тəлімдік мектебі, сусындап 
нəр алған қайнар үш бұлақ көзді айтқан орынды. Оның бірішісі, халықтық бай фольклор, екіншісі, 
шығыс əдебиеті. Үшіншісі, Абай мұрасы. Əсіресе халық əдебиетінің сан ғасырлық өшпес өрнек-
үлгісіне сүйенуі ақындар шығармаларына ерекше ажар ашып бергендігін көреміз. Шығыс əдебиетінің 
де ғибрат тағылымы, үйретер үлгісі аз болмаған болса, Абай үлгісімен өлеңдер дестесін жазған. Оның 
даналық жолын жалғастырып, өлмес өлеңдерін көптеп таратқан. Шығармаларын өнеге тұтқан. 
Сонымен кезінде Абай үні еліміздегі қазақ қауымына да кең тараған, өнер иелеріне нəр беріп ұстаздық 
еткен [9]. 
 
 

Əдебиеттер тізімі 

1 Мəсімханұлы Д. Сарап. — Астана: Елорда, 2001. — 238-б. 

2 Қазақ əдебиетінің тарихы. — 3-кіт. — Үрімші: Шыңжаң халық баспасы, 2003. — 3–5-б. 

3 Қазақ əдебиетінің тарихы. — 1-кіт. — Үрімші: Шыңжаң халық баспасы, 2002. — 622-б. 

4 Мыңжани Н. Қазақтың халық қиссасы — «Бақтияр» жəне оның «қырық бұтағы» жайында // Қазақ ауыз əдебиеті 
туралы пайымдаулар. — Үрімжі: Шынжаң халық баспасы, 1984. — 757 б. 

5 Егеубаев О. Қазақ халық дастандары туралы // Қазақ ауыз əдебиеті туралы пайымдаулар. — Үрімжі: Шынжаң халық 
баспасы, 1984. — 138-б. 

6 Əуезов М. Абай тағылымы // Абай. — 1995. — № 1, 2. — 140-б. 

7 Ахметов З. Абайдың ақындық əлемі. — Алматы: Ана тілі, 1995. — 245-б. 

8 Əуезов М. Əдебиет тарихы. — Алматы: Ана тілі, 1991. — 230-б. 

9 Сейітжанұлы З. Шынжаң қазақ əдебиеті. — Алматы: Қазақ ун-ті баспасы, 1999. — 87–96-б. 

 
 

Чи Шаубин, С.Ыскакулы 

Формирование и процесс развития  
современной казахской литературы в Китае 

На примере литературы XIX в. – первой половины XX в. 

В статье формирование и процесс развития современной казахской литературы в Китае рассмотрены в 
единстве с политико-социальными условиями, культурным бытом народа. Автором изучены вопросы 
становления казахской литературы рассматриваемой эпохи. Отмечено, что совершенствованию 
творчества поэтов, их духовному созреванию помогали народный фольклор, восточная литература и 
наследие Абая. История развития современной казахской литературы находится также в тесной связи 
с таким народным творчеством, как айтыс. Определено, что поэты эпохи вышли на творческую арену 
одновременно, целенаправленно формировали национальную литературную среду, благодаря чему 
круг литературной тематики был расширен, а содержание и стили обновились. Сделан вывод о том, 
что китайская казахская литература по своим видам, жанрам и формам с ХІХ века до первой 
половины ХХ века притягивает взоры исследователей своеобразной региональной особенностью. 
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Chi Zhaubin, S.Iskakuly 

The formation and development of Kazakh  
literature of the near period in China 

For example, the literature of the XIX century – first half of XX century 

In the article the formation and development of Kazakh literature of the near era in China are considered in 
the unity with political and social conditions, cultural life of the people of China at that time. The author of 
the article covers the establishment of Kazakh literature of the of near era, improving of poets creativity in the 
way of development, as they contribute to the spiritual maturation of the so-called three great schools: a rich 
folklore, the Eastern literature, heritage of Abai. The article also considers the history of Kazakh literature of 
the near age in close contact with the art of aitys, as aitys mastery in this era was the chosen tradition; as 
dedication verses creation by poets of that time has been transformed into a kind of literary range. The author 
gives a judgment on how the poets of this era came into the arena at the simultaneously, accompanied each 
other in one direction, purposefully formed the literary environment, so the circle of subjects of literature has 
been expanded and contents and styles were renewed. The author of the article concludes that the Chinese 
and Kazakh literature in its forms, genres and forms with the nineteenth century until the first half of the 
twentieth century, attracts attention by its peculiar regional characteristics. 
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Іргелі жазушы, халқымыздың асыл перзенті 
Ілияс Есенберлиннің əдебиетімізде алатын орны 

Туғанына 100 жыл толуына орай 

Мақалада XX ғасырдың көрнекті жазушысы Ілияс Есенберлиннің өмірі мен қызметі суреттелген. 
Оның балалық жəне бозбала шағы саяси төңкеріс, азаматтық соғыс, 1930 жылдардағы қайғылы 
оқиғалар секілді қазақ халқының қасіретті жылдарымен тұспа-тұс келгендігі айтылған. Оның бірқатар 
өлең шумақтарына əн жазылғандығы, əндерінің бірнеше кинофильмдерде орындалғаны, оның поэма 
да жазғаны, драматургия тəжірибесінің сəттілігі айрықша айтылған. Есенберлинге тəн асқан 
жауынгершілік жəне жазушылықты өте жоғары бағалап құрметтеу оның үлкен əдеби жанр-роман 
жазуға көшуін едəуір кешеуілдеткені көрсетілген. Оның ондаған жылдар бойы жинақтаған поэзиялық, 
сценарийлік, драматургиялық тəжірибесі Есенберлин феноменінің негізін қалап, жазушының кемел 
шағында жыл сайын бір романнан жазып отыруына мүмкіндік бергені дəлелденген. Оның 
шығармаларының қазақ əдебиетінің алтын қорына еніп, ұлттық құндылық болып табылатындығы 
жалпыланған. 

Кілт сөздер: қаламгер, ата-тегі, өмірдеректері, ақын, дастандар, майдан жырлар, əндер, романдар, тың 
игеру, тарихи тақырыптар. 

 

Кіріспе 

Ілияс Есенберлин туған жеріне, өскен еліне шығармагерлік алапат еңбегімен, талмас талантымен 
танылған ірі қаламгер. Ол 1915 жылы қазіргі Ақмола облысындағы Атбасар қаласында туған. 

Арқа жерінде орыстандандырудың азабын көбірек тартқан аймақ — Ілияс Есенберлин мен 
Сейітжан Омаровтардың кіндік қаны тамған осы Атбасар. Қазақ жері патшалық Ресейдің меншігіне 
біржола тигесін, XIX ғасырдың аяғына таман бұл өңірге «переселендер» қаптап келе бастайды. 1897 
жылғы санақ бойынша, Ақмола облысы тұрғындарының 33 пайызын солар құраған екен. Екінші 
дүниежүзілік соғыс басталғанша, 40–50 жылдың ішінде бұлар одан сайын көбейіп өскен. Солтүстік 
аймақтарда сол кезде ішкі Ресейден қоныс аударып келгендердің жеке болысы да болған. 

Ілекеннің туған інісі Раунақ Есенберлин «Мен үшін ерекше адам» деген естелігінде өздерінің 
балалық шағын былайша еске алады: «Біз ерте жетім қалдық. 1924 жылы анамыз дүниеден өткеннен 
кейін өгей əкеміздің қолында қалған төрт бала едік: үлкен апамыз Назым, Ілияс, мен жəне əкеміздің 
ағасынан қалған бауырымыз Ахметқали. Өз үйіміздегі біздің өміріміздің соңғы жазы қатты есімде 
қалды. Танертең үйдің батыс жағындағы көлеңкеге жайғасып отыратынбыз. Сонан соң сол жерде 
Ілияс бізге ертегі айтатын. Ертегілері өте қызық болушы еді жəне олар бітпейтін. Мен оның 
осыншама көп ертегі білетініне таң қалатынмын. Кейінірек түсінгенім: ол ертегілерді өз жанынан 
шығарып ойлап табады екен. Болашақ жазушының табиғи дарынының қабілеті сол балалық шақта 
қалыптаса бастаған- ау деп болжаймын» [1]. 

І.Есенберлиннің шығу тегі — Арғын-Алтай тайпасына жататын Байдалы руы. Ата-тегі былайша 
жіктеледі [2]: Алтай — Байдалы — Өмірқұл — Жəмеке — Есімбек — Сеңгірбай. Сеңгірбайдан — 
Мамырбай, одан — Аймолда. Аймолдадан — Жетпісбай, одан — Бітеубай. Бітеубайдан — Есенберлі, 
одан — Ілияс, Раунақ. 

Жазушының маңызды өмірдеректері 

І.Есенберлин 1940 жылы Қазақ тау-кен жəне металлургия институтын бітірген. Əскер қатарына 
шақырылып, майданда ауыр жарақаттанған. 

1942 жылы Қазақстанға қайтып оралды. 1947 жылға дейін Қазақстан Компартиясының ОК-нің 
аппаратында істеді. 1947–1951 жылдары Қазақ мемлекеттік филармониясының директоры 
қызметінде болды. 
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«Халық жауы» Хамза Жүсіпбековтің қызына үйленіп, қуғын-сүргінге ұшырады. Жұмыстан 
қуылып, жер аударылып, өлім аузынан қалды. 1953 жылы (Сталин өлгесін барып) бостандыққа 
шықты. 

1953–1954 жылдары Қазақ КСР-ның Геология министрлігінде аға инспектор, сосын Ақтөбе 
облысындағы Берсүгір шахта басқармасының бастығы. 1955–1957 жылдары Қазақ мемлекеттік 
көркем əдебиет баспасының аға редакторы, 1958–1967 жылдары «Қазақфильм» киностудиясының 
сценарий-редакция коллегиясының редакторы, 1967–1971 жылдары «Жазушы» баспасының 
директоры, 1971–1975 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының екінші хатшы 
қызметтерін атқарды [3]. 

Ілекең КСРО Жазушылар одағы басқармасының, «Советский писатель» баспасы басқармасының 
мүшесі, одақтық съездердің делегаты болған ресми қызметтерімен қоса, халықтық істердің 
қандайынан болса да бас тартпай қажырлық танытқан қайраткер. Ұлттық рухты оятқан суреткер 
1983 жылы 5 қазанда Алматыда дүние салды. 

Есенберлиннің əдебиеттегі алғашқы адымдары 

І.Есенберлин өзінің шығармашылық өмірбаянын өлең жазудан бастаған. 1945 жылы «Сұлтан», 
«Айша» дастандары жарық көрген. Тырнақалды өлең-жырын іріктеп, 1949 жылы жарияланған 
«Адамгершілік жыры» атты жинағына енгізген. «Көп алғыс Ұлы Сталин сізге бізден» деп басталатын 
«Қазақ қызының Отан туралы жырына» қоса, «Отан», «Социалистік Еңбек Ері досыма», «Мойынты-
Шу ерлеріне», «Еңбекпенен гүлденем» деген сияқты саяси лириканың қызыл матаға жазылған ресми 
ұрандармен орайлас жолдарын өлең етіп ұйқастырған [4; 104]. 

І.Есенберлиннің ақындық қуатын көлемді дастандар цикліндегі ұлт мұратына негізделген, адам 
əлемі мен еңбектің асқақтаған, тарихи тұлғалар мен өмір оқиғаларын арқау еткен, уақыт таңбасы мен 
тынысын терең сезінген танымдық бағыттағы, тағылым-тағзымға толы мына туындылары құрайды: 
«Намыс» [5; 6–13]; «Айша» [5; 14–64]; «Сұлтан» [5; 65–75]; «Адам — мəңгілік» [5; 76–86]; «Қазақ 
қызы» [5; 87–98]; «Біржан сал» [5; 132–180]; «Əбу Насыр Мұхамед əл-Фараби» [5; 181–192]; «Көңіл 
дастан» [5; 193–206]; «Бір түнде» [5; 207–228]. 

Акынның қайсыбір өлең-жыр, дастандарының жазылу тарихына, мазмұн-құрылымына, 
көркемдік-стильдік сипаттарына байыппен ден қойсақ, онда [6]: 

 тарих толқынының терең иірімдерін; 
 өмір оқиғаларының бедерлі іздерін; 
 дерек көздерінің көркем де келісті өрнек құрағанын; 
 ерен еңбек тынысы мен келелі келешек бағдары, дəуір дидары, өмір ағыны мен уақыт 
шындықтарының кең өріс, жүйелі бағыт, сырлы сипат алғанын аңғаруға болады. 

Ақын мұрасында Ұлы Отан соғысы тақырыбы, оның зұлмат-зобалаңы, қасірет-қайғысы мен 
тағылымына да зор маңыз беріледі. Ол соғысты, басқа да ел тірлігін еске ала отырып, өзінің ащы-
тұщы өміріне қорытынды жасайды. Мəз өмірі, жаз өмірі қайтқан қаздай қайырылмайтынын ойлап бір 
сəтке мұңаяды. Жалған дүниеде кейде шоқ басқанын, кейде от құшқанын, сөйтсе де қуанышы 
қасіретінен көп болғанын есіне алып күрсінеді. Соғыстың өрт-жалынында өзі де шарпылып шыққан 
ақын үшін майдан мəнісі құр атыс-шабыс емес. Ол — сын. 

І.Есенберлиннің майдан жырларына жататын «Намыс» атты топтама өлеңдерінде елдік сыны, 
өрлік пен өжеттік мəні, ерлік сипаты былай беріледі [5; 11]: 

Ерлікке бармайды адам өлемін деп, 
Қанымды атақ үшін төгемін деп. 
Бел буар аз да болса сенгендіктен, 
Алдағы жарық күнді көрермін деп. 
Ойға алмай ажал барын аңдып тұрған, 
Билейді шіркін жүрек аласұрған. 
Шын ерлік: өлетінін біле тұра 
Ел үшін өзіңді ету ашық құрбан! 
Оңай ма қию өмір, жарық күнді 
Қиналды, лаулап жүрек жанып, тынды... 
Сүйсе де қанша ыстық бұл жалғанды 
Намысын жібермесін анық білді! 
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«Айша» поэмасындағы елдік пен ерліктің үлгі-өрнектері мəнді де маңызды болса, Айша мен 
Сырымның достық сипаттары, ғашықтық ғаламаттары табиғи дамып, ортақ жарасым-үйлесімімен 
соншалықты сенімді, табанды да тұрақты болып табылады [6; 84]. 

Ақын адам өмірінің жастық кезеңін, сыр мен сымбат үйлесім тапқан — сұлулық сипаттарын, 
ақыл-парасаттың нұр-сəуле шашқан келісті де көркем қырларын — Айша бейнесі арқылы тартымды 
да тағылымды етіп көрсетеді [5; 21]: 

Ойы қандай, 
Қандай жəне қылығы! 
Мойны кандай, 
Қандай жəне бұрымы! 
Сезіміңді оятады-ау қытықтап, 
Сөйлегенде дауысының дірілі! 
Тоты құстай шыққан кезде түрленіп, 
Кəрілер де қалу үшін бір көріп, 
Терезеден үңілетін, 
Ол болса —  
Кергімейтін сылаң қағып, 
Сыр беріп!.. 
Ол көшеде таң да əдемі ататын, 
Ол көшеде күн де əдемі бататын. 
Ертеңгілік, 
Кешкілікте. 
Өйткені 
Тық-тық басып Айша келе жататын! 
Құмырсқа бел, 
Оймақ ауыз, 
Қыр мұрын. 
Толықтырып тұрғанын-ай бір-бірін! 
Егер, егер салыстыра көз салсаң, 
Күңгірт тартып кететіндей нұрлы күн. 
Қиылған қас, 
Айменен тең, 
Жүзі тек, 
Арманыңа, 
Көндіре біл, 
Қызды деп, 
Арбаушы еді... 
Бозбалалар қаншама 
Қолы жетпей десеңізші болды əлек! 

Осы поэмада махаббат мəселесі былай өріс алады [5; 54, 55]: 
О, махаббат, 
Табындырған талайды, 
Түнің сенің таң секілді арайлы! 
Біреу саған жақұтым деп қызығып, 
Біреу саған бақытым деп қарайды. 
О, махаббат, 
Күрсіндірген талайды, 
Түнің сенің таң секілді арайлы! 
Біреу саған ғажапсың деп таңданып, 
Біреу саған лəззатым деп қарайды. 
О, махаббат, 
Сарсаң қылған талайды, 
Түнің сенің таң секілді арайлы! 
Біреу саған жанарым деп жаутаңдап, 
Біреу саған ақ арым деп қарайды! 
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Ақынның адам өмірінің аяулы да қимас сəттерін, жан-жүректің мадақ сезімге бөленіп, көңіл 
қуанған мезеттерін нұрлы да сырлы сипаттармен суреттеген өлең өрімі — өмірден өнерге ұласып, 
көркемдік-эстетикалық əсер-ықпалымен үлкен-кішіге ой салады. Махаббат мəңгілігін паш етеді. 
Жалын жастықты, берік достықты, сыр-сезімді ту етіп көтереді. 

Ілекеңнің «Сұлтан» атты дастаны — қазақтың батыр ұлы С.Баймағамбетовтің «Халқы үшін 
жүрегімен от сөндірген» ерлік үлгісін жырлайды. Ел басына туған қиын да сындарлы сəттегі ер 
тұлғасы мен ерліктің, табандылық пен тұрақтылықтың үлгі-өнегесі С.Баймағамбетовтің жауға қарсы 
өшпенділігінен, Отанға, ел-жерге шынайы берілгендік танытып, жанын жалау етіп, өмірін қиюынан 
еркін көрініс береді [5; 74, 75]: 

Абыржып, зəре қалмай неміс сасқан. 
Қысылып шебін бұзып, кейін қашқан. 
Осылай еді Сұлтан ер өлімі 
Сол күні ұлы айқастың бетін ашқан. 
Мен елмін, егін егем, кен қазамын, 
Қорықпаймын, батыр жұртпын деп жазамын. 
Халқымның бəрі бəрдей жүрек жұтқан 
Сұлтаным — соның бірі, жас қазағым! 
Ерлік не? Күш емес ол тастай берік 
Батырлық о да емес сөзсіз ерлік. 
Туады ерлік арман, өрт сезімнен 
Жаралып махаббатай көзсіз келіп! 
Өлді жас сұм ажалға бетпе-бет кеп. 
Бұны ол ойлаған жоқ ерлігім деп, 
Өрт сезім Отан атты өртеп жанын 
Қас қақпай келді шешім, биледі кек! 
Бірге өлген келешегі — алтын арай, 
Кəрі емес, жас ажалы қандай! 
Сен оған дəрменсізсің — ең қиыны, 
Орыны кесілген қол ауырғандай! 
Кəрі өлсе, көргені көп, қалғаны сəл. 
Ұрпағы — өмірінің жалғасы бар. 
Жас өлсе, немен орнын толтырасың, 
Құлаған ол бір мүлдем жалғыз шынар? 
Əрине, өлмейді адам сүйек, тəні. 
Айналар басқа затқа. Өлер жаны. 
Қайтадан бірақ оны тірілтеді 
Еске алып елі-жұрты, туысқаны. 
Мінеки, оқушым, сен тұрсың ұғып. 
Шынарды дүлей дауыл кеткен жығып. 
Есіне түсіріп бір туған халқы, 
Сұлтанды даңққа бөлеп тұр тірілтіп! 
Шын ерлік күн сəулелі дерсің дастан 
Өзгеге аямай бар нұрын шашқан. 
Сапта тұр сол дастанда батыр Сұлтан 
Қолға ұстап автоматын тапжылмастан! 
Жас та өтер, кəрі де өтер, өмір өтер. 
Талай ұл, туа қалса қауіп-қатер. 
Халқы үшін жүрегімен от сөндірген 
Ерлігін Сұлтанының өнеге етер. 

Соғыс туралы поэмаларынан жақсы аталатыны — «Адам — мəңгілік» дастаны. Өсиеттік, 
тағылымдық сипаты басым дастанның ара-арасына сыналап екі-үш баллада енгізілген. Олардың 
барлығы соғыс шындығынан алынған [5; 80]: 

Соғыс! Соғыс! 
Бар қайғының сен басы. 
Бар зорлықтың 
Сенсің жауыз жолдасы. 
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Сені жеңер, 
Жеңер сені сонда да 
Қарғысы ана, 
Сəбилердің көз жасы! 
Соғыс! Соғыс! 
Сенсің қанқой қара түн. 
Сені қостар 
Қорқау, құзғын, қарға жын. 
Сені жеңер, 
Жеңер сені сонда да 
Əлсіз кұсым, 
Бейбіт құсым — көкаршын! 

Поэмада келтірілген бейбітшілік құсы — көкаршынның үстемдік атаулыға қарсылық білдіріп, 
жан-жүрегін жалау етіп, əлемді шарлаған, көк жүзінде қалықтаған тағдырлы да тынымсыз қимыл-
əрекеттері нанымды əсер қалдырады. 

Енді осы дастандағы мына жолдарға көз тігейік [5; 86]: 
Ойға қалдым... Неден шықты сөз басы? 
Паш етеді немен тарих, тұстасы – 
Адамзатты? Əрине, жақсы ісімен! 
Өйткені адам өз ісінің ұстасы. 
Қаздар, қаздар, 
Қаздар қайтып барады... 
Жүдетіп бір, 
Қоштасып əн салады. 
Дейсің сонда: 
Өтер бəрі, 
Тек қана 
Жақсы ісімен 
Адам мəңгі қалады. 

Бұл өлеңді оқыған жан ақынның «адам — мəңгілік» дейтін тезисімен келіседі. Өйткені өлең 
адамдық аталатын алтын сарай кілтін ұсынады. 

І.Есенберлин əл-Фарабидің туғанына бір мың бір жүз толуы қарсаңында əлемнің екінші 
ұстазын (əл-Фарабиді) «Қазақ домбырасы» атап дастан жазғанда, ол Мағжан Жұмабаевтың 
өлеңін еске алады [5; 181]: 

Бір күй бар домбырада құдіретті. 
Ашатын хош иістей көкіректі. 
Аты оның Əбу Насыр Мұхамед қой, 
Сөйлеткен тіл бітіріп, тығыз шекті!.. 

Ақын Шығыс халықтарының өзіндік белгі-ерекшеліктерін, тарихы бай, келешегі кемел 
екендігін, өркениет пен руханият əлемінде, білім-ғылым жүйесіндегі үздік те озық, озат 
тəжірибелерін кең көлемде көрсетеді [5; 185]: 

О, Шығыс — Адамзаттың сен бесігі, 
Алғашқы ақыл-ойдың көл-көсірі! 
Адамға сенен бастап мəдениет 
Ашылған, алтын қақпа, кең есігі! 
Білімге басқа елден бұрын келдің, 
Өзгеден жырттың бетін бұрын жердің! 
Теңіз бен жұлдызтану ғылымдарын, 
Дүниеге барлық жұрттан бұрын бердің! 
Сен таптың құпиясын жауһар тастың, 
Емдеудің ең алғашқы жолын аштың. 
Қолбасшы əлемге ұлы ұлдар беріп, 
Дүниеге ақыл, ойдың нұрын шаштың! 
Этилла, Шыңғысты да сен туғыздың, 
Сел етіп көздің жасын сен жуғыздың... 
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Пəрмені пирамида — гранит тауды, 
Атақты Газыны да сен тұрғыздың! 
Көтердің Сфинксті немен пілдей? 
Бар ғалам жүрген жоқ па əлі білмей! 
Таң қалған адам жеті ғаламатты 
Тудырған өзіңсің ғой бəрін бірдей! 
Теңесең шайқалмалы минаретке 
Бүгінгі жүз қабат үй керемет пе? 
Қарасаң, Таджи Махал шын ғажап қой, 
Сұлулық барма ондай жер мен көкте?! 
Аз емес сен күресіп жыққан жауың, 
Аз емес Батыстан ұтқан дауың, 
Гете айтқан сенің ұлы ақындарың 
Əлемдік поэзияға соққан тауың! 
Осының бəрі Шығыс, бəрі Шығыс, 
Алғашқы алыстарға берген тыныс. 

1977 жылы ақынның «Жұлдыздар» атты поэмалар жинағы шықты. Оның жекелеген өлеңдеріне 
əндер де жазылған. 

Бір мəліметтерге қарағанда, Ілекең 40-тан астам əн мəтіндерінің авторы екен. 
Енді ол кісінің драма жанрында да калам тартқанын, тіпті киносценарий жазып, сол бойынша 

көркем фильм түсірілгенін де жаңғыртып өткеніміз абзал. Өйткені қаламгер шығармашылығының 
зерттеушілер аузынан көп айтыла бермейтін қырының бірі де осы. 

Мысал үшін алатын болсақ, «Таудағы тартыс» пьесасы 1962 жылдан бастап республикалық 
балалар мен жастар театрында біраз уақыт қойылып жүрді. М.Ерзинкянмен бірігіп жазған «Құйма» 
киносценарийі бойынша 1961 жылы фильм түсіріліп, ол Кеңес Одағы республикаларында жəне 
венгр, поляк, болгар экрандарында көрсетілді [7]. 

Тұтастай алғанда, І.Есенберлиннің ақындық мұрасы — өз кезеңінің шындықтарына негізделген, 
өмір-уақыт, тұрмыс сырларына үн қатқан, жастық пен достықты ту еткен танымдық-рухани байлығы 
мол, тағылымдық қырлары көп өміршең өнер өрісі, өлең-жырдың жауһары, парасат поэзиясы. 

«Намыс» дастанына эпиграф ретінде алынған ақын өлеңінде мынадай жолдар бар [5; 6]: 
Өлім не? Тыныштық ол тас қамалды. 
Кəріден бұрын кейде жасты алады... 
Тек қана қаһарманға қара жерден 
Ұлы өмір мəңгі өлмес басталады. 

Сол қаһарманның бірегейі — халқына қаруымен де, қаламымен де ерен қызмет еткен Ілияс 
Есенберлиннің мəңгі өшпес екінші өмірі, ұлы өмірі ХХІ ғасырда жалғасып та кетті. 

Ұлы суреткердің тың тақырыпта жазылған романдары 

Қазақстан Республикасы Мемлекттік сыйлығының лауреаты, қазақ əдебиетінің тарихында 
бүгінге дейін ең көп роман (17) жазған Ілияс Есенберлиннің қаламынан туған «Айқас» (1966), 
«Қатерлі өткел» (1967), «Ғашықтар» (1968), «Алтын құс» (1972), «Көлеңкеңмен қорғай жүр» (1974), 
«Маңғыстау майданы» (1978), «Махаббат мейрамы» (1983), «Аққу құстар қуанышы» (1984), т.б. 
романдары қазақ əдебиетінде оған дейін мүлде көтерілмеген мəселелерді қозғаған, соны серпін 
əкелген, оқырман сүйіспеншілігіне бөленген шығармалар. 

Ұлттық интеллигенцияның қалыптасу кезеңіндегі трагедиялар, колхоздастыру дəуірінің 
шындығы, Ұлы Отан соғысына қазақтардың қатысуы, тың игеру жылдарының хикаясы, Маңғыстау 
майданы, геологтар, мүсіншілер, артистер, жазушылар тағдыры — сол замандағы өмірді бейнелейтін 
Ілияс Есенберлиннің бірнеше романнан тұратын сериясындағы өзекті тақырыптар осылар [8]. 

Жоғарыда атап өтілген еңбектерден екі романға ерекше тоқталған жөн. Олар «Қатерлі өткел» 
мен «Көлеңкеңмен қорғай жүр» туындылары. Жазушы «Қатерлі өткел» [9] романында астарлы түрде 
ол кезде аттарын атаудың өзіне тыйым салынған Ахмет Байтұрсынов пен Мағжан Жұмабаевтың 
бейнелерін сомдайды. Олардың аузына «Ұлт тəуелсіздігі» дейтін сол заманда ешкімнің ойы түгіл, 
түсіне кірмеген сөздерді салады. 

Бұл романда жиырмасыншы жылдарда жексұрын етіп көрсетілетін алашордашылардың 
ықпалында болған жас Бүркіттің жан толғаныстары суреттеледі. Осы образ арқылы сталиндік 
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тоталитарлық заманда халқымыздың басына төндірілген нешебір зұлматтарды Бүркіттің аузымен 
талдатып тұрып айтқызады. Социализмді танымай, мойындамай жүрген жас адамның ойы ретінде 
тіпті, жазушы осы романды жазған 1960 жылдарда Хрущевтің лаңымен қазақ елінде жасалып жатқан 
зорлықтар, жұрттың қолындағы жалғыз малына дейін тартып алып, жерін рұқсатсыз дал-дал жыртып, 
ақыры, жел эрозиясына ұшыратып, елді жаппай орыстандыру үшін қазақ мектептерін жауып, 
ежелден тəп-тəуір өмір сүріп келе жатқан елді мекен мен қоныстарды елеусіз қалдырып деген сияқты 
неше түрлі сорақыларды жасап жатқанын сонау жиырмасыншы жылдарда Бүркіттің көз алдында өтіп 
жатқандай етіп көрсетуі, романды композициялық жағынан шебер құра білуі, сөзсіз, І.Есенберлиннің 
шеберлігі. Сөйтіп, тоталитарлық заманның өзінде айтайын деген жүрек запыранын айтып беруі 
Ілекеңнің халқы үшін ұлы тұлға екендігін танытады [10]. 

Бұл туралы ХХ ғасырдағы қазақ поэзиясының ақиық ақыны Қадыр Мырзалиев былайша айтқан [11]: 
Есенберлин Ілияс қызық еді. 
Ерейменнің сілеме, үзігі еді. 
Арктика мұзындай тақырыпты, 
Алғаш рет ол өзі бұзып еді. 

Осылайша сөз зергері өзінің «Қатерлі өткелінен» абыроймен өтті. Бұл бəрі күтпеген жерде 
тосыннан болған, халқына арнаған сыйы болатын. 

«Көлеңкеңмен қорғай жүр» [12] — тың игерушілер жайлы роман. Осы шығарманы жазу 
барысындағы қаламгердің жаңалығы — көтерілген тыңға байланысты ұлт тағдырының өткір 
мəселелерін алға тартуында. Бұл еңбекте тың жəне тыңайған жерлерді игерудің пайдасы мен зияны, 
туғызған проблемалары, мал басының азаюы, жердің құнары күрт кеміп эрозияға ұшырауы, т.б. 
шаруашылық проблемалармен қабат, саяси жағынан күйіп тұрған мəселе тіке қойылады. 

Пұт көлемінде астық сататын Қазақстан енді миллиард пұт астық тапсырады. «Тың ең алдымен — 
техника, өнер. Бұны бір де. Тың — мəдениет. Бұны екі де. Тың — киіз үй орнына ағаш үй, тезек 
орнына — газ. Қаладағыдай екі миллион сомдық мəдениет сарайы, нейлон көйлек, айналы 
шаштаразы...» — дейді Порфирий Губанов дейтін Саратовтан келген механизатор. 

Тыңның өзге де игіліктері романда бүкпесіз баяндалған. Сонымен бірге романды оқыған адам 
көңілінде Мəскеудегі басшылардың саясаты тек мол астық алуды ғана көздеді ме екен? — деген 
сауал қалып қояды. Ол сауалдардың реті былайша келеді: 

— Қазақ жеріне миллиондаған орыс, басқа ел-жұрт қаптап келіп жатыр. Қазақтың өз жерінде 
азшылыққа айналуына байланысты оның əдет-ғұрпы, дəстүрі... жан дүниесі, тілі... қандай күй 
кешпек? 

— Қазақ малмен күн көретін ел. Арқаның табын-табын жылқысы, отар-отар қойлары 
жайылымдық өріс жаппай жыртылып тастаған соң құрып барады. Жалпы экономикаға, барша тірлік 
мүддесі үшін мал басын құрту тиімді ме? 

— Егін егу, егістікке су жаю сылтауымен ата-баба зираты жермен жексен етіліп жыртылып 
жатыр... Бұл қалай? «Күшің барда ақылдың керегі жоқ» дегендік пе?.. 

Шаруашылық қиындықтар, жер эрозиясы, басқа да кедергілер бірінің артынан бірі жойылып 
жатады. Ал, өз жерінде өзі азшылықта қалған қазақ болашағы туралы мəселе роман күн тəртібіне 
қойылса да шешімін таппаған. Ол үшін авторды жазғыруға болмайды. Ол кездің жағдайында сүйкімсіз 
кейіпкердің аузымен болса да, шындық сөздің айтылуының өзі үлкен жетістікке парапар еді» [4; 114, 115]. 

«Қатерлі өткел», «Көлеңкеңмен қорғай жүр», т.б. күнделікті өмір романдарындағы ұлттық 
тақырып Есенберлин шығармагерлігінің басты идеясына айналды. 

Ілекең бізге «Махаббат туралы трилогия» («Ғашықтар», «Махаббат мейрамы», «Аққу құстар 
қуанышы») тастап кетті. Адамзат баласы үшін қай кезде болмасын өзекті тақырыптар осы 
романдарының атауларынан бастау алады. 

І.Есенберлин талантын жаңа қырынан көрсеткен туындысы — «Айқас» атты романы Қазақ КСР 
Мемлекеттік сыйлығын алды. Аталған роман жазушының ғана емес, бүкіл Қазақ кеңес əдебиетінің 
тарихындағы белесті шығармалар қатарынан саналады. 

Осыдан кейін дарабоз жазушы тарихи тақырыптарға біржола бет бұрды. І.Есенберлиннің бас 
кітабы — атақты «Көшпенділер» трилогиясы (1976). Үш кітапқа өзек — өзара тығыз байланысты екі 
ірі проблема: бірі — XV-XIX ғасырдағы қазақ қоғамының ішкі қарым-қатынасы (дербес мемлекет 
құру»; елдігі, ұлттығы үшін күресі); екіншісі — халқымыздың тəуелсіздігі үшін шет ел 
шапқыншыларымен жанталасқан шайқастары. Жүздеген кейіпкерлер (хандар мен билер, батырлар 
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мен ерлер, халық өкілдері, шонжарлар т. б.), олардың тартыс-күресі, ой-сезімі, тіршілігі ірі тарихи  
оқиғалар: соғыс, ел қорғау, тақ үшін, жер үшін қырқысулар осы екі мəселе төңірегінде өрілген [13]. 

Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясына сіңірген еңбегі ақталды. Орыс тіліне 
аударылған соң Одақ оқырманының жылы лебізіне ие болды. Трилогия жаңа нарық заманында қайта 
басылып, оқушысын тапты. «Көшпенділердің» сəтті шығуы оның авторын тарих қойнауына əрі қарай 
жол тарта беруге жігерлендірді. 

Шабыттана еңбектенген Ілекеңнің қаламынан жаңа қарымды роман — «Алтын Орда» 
трилогиясы туды. Шығармасының денін ұлт азаттығы, тəуелсіздігі идеясымен ұрықтандырған 
жазушы бұл жолы да өзі белгілеп алған күре жолынан жазбады. 

Түйін 

Ілияс Есенберлиннің бүкіл саналы өмірі қиындыққа толы, шығармашылығы барып тұрған 
қатерлі өткел болатын. Жазушының повестері мен романдарының тек аттарына көз жүгірткеннің 
өзінде көптеген деректерді біле аламыз. Ең бастысы, оның алысты болжағыштық қасиеті таң 
қалдырады. Ол үшін шығармаларының ең маңызды құндылығы нақты адам, жеке тұлға тағдыры 
болды. Жазушының бүкіл шығармашылық өмірбаянын «Адамдар жайлы поэма» деп атауға толық 
негіз бар. 

Əдетте, І.Есенберлин есімі аталғанда, ең алдымен, оның алты романнан тұратын тарихи 
шығармалар циклі еске түседі. Сол туындыларына қарап, қаламгер өнерпаздығына баға беріледі. 
Алайда осы бір берекелі талант иесі өзі өмір сүрген заман тынысын арқау еткен көркем 
шығармаларды да жарыққа шығарды. 

Мəселен, Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығына ие болған «Айқас» романында кен өндіруге 
қатысты өндірістік мəселелер сөз болды. «Махаббат мейрамы», «Аққу кұстар қуанышы» 
романдарында көтерілетін жайттар — шығармашылық иелері арасындағы талас-тартыс, арамдық пен 
адалдықтың бітіспес күресі. «Алтын құстағы» махаббат хикаялары да өмірден алынғаңдығы 
байқалады. 

Қаламгер өлең, повесть, романдардан өзге пьеса, киносценарий жазып та бұл жағынан 
жүйріктігін байқатқаны белгілі [14]. 

Қысқасы, ондаған романдарымен халқымыздың өміріндегі əр түрлі кезеңдерді шынайы 
бейнелеген Ілияс Есенберлин — артында қалған мол мұрасының эпикалық тынысы қай заманда да 
тарылмайтын, бір өзі бір көркемдік əлемді жасап кеткен қазақ əдебиетінің белді қаламгері, 
оқырманның қалаулы жазушысы. 

Кезінде ұлы суреткерді сайқал саясат, күйелеш қоғам халқынан қаншалықты алыстатқысы 
келгенімен уақыт — төреші таразы басын теңестіріп, екеуін де бір арнаға түсіріп, біріктіріп, бітістіріп 
жіберді. 

Ендігі жерде қазақ деген халық барда, жазушы Есенберлиннің де есімі мəңгі жасайтынына күмəн 
жоқ. 

Аса дарынды жазушының таланты үкіметті де мойынұсындырып, I.Есенберлиннің осынау мол 
еңбегі жоғары бағаланып, «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі» ордендерімен жəне он алты 
медальмен марапатталған. Туған халқының есінде мəңгі сақталуы да жазушы үшін ең жоғарғы сый-
құрмет болса керек. Соның белгісіндей, 1994 жылдың қысында Алматы қаласындағы өз отбасы 
тұрған үйдің бірінші қабатынан мұражайы ашылды. Сондай мұражай жазушының кіндік қаны тамған 
Атбасар қаласында да жұмыс істейді. 
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Многогранность творчества Ильяса Есенберлина 

К 100-летию со дня рождения 

В статье описана жизнь и деятельность выдающегося писателя двадцатого столетия Ильяса Есенбер-
лина. Отмечено, что его детство и юность прошли в трагические для казахского народа годы: револю-
ция, гражданская война, печально известные события 20–30-х годов. Подчеркивается, что ряд его сти-
хотворений положены на музыку, его песни звучали в нескольких фильмах, вышло несколько поэти-
ческих сборников, он писал и поэмы, удачен был его опыт в драматургии. Отмечено, что присущие 
Есенберлину большая ответственность и глубокое уважение к писательству до поры до времени 
сдерживали его от перехода к большому литературному жанру — роману. Доказывается, что его на-
работанный за десятилетия поэтический, сценарный, драматургический, редакторский опыт стал ос-
новой феномена писателя Есенберлина, когда он в зрелом возрасте почти каждый год писал по одно-
му роману. Его произведения по праву вошли в золотой фонд казахской литературы и являются на-
циональным достоянием. 

 

R.S.Karenov 

Life and working of Ilyas Esenberlin 

The 100th anniversary of his birth 

It describes the life and work of an outstanding writer of the twentieth century Ilyas Esenberlin. It is noted 
that his childhood and youth in the tragic for the Kazakh people's: revolution, civil war, notorious events 20–
30s. It is emphasized that a number of his poems set to music, his songs were heard in several films, 
published several collections of poetry, and he wrote a poem, it was a successful experience in drama. It is 
concluded that the inherent Esenberlin a big responsibility and a deep respect for writing the time restrained 
him from going to the big literary genre — the novel. It is proved that it accumulated over decades, poetry, 
screenwriting, dramatic, editorial experience was the basis of the phenomenon of the writer Esenberlin when 
he adulthood almost every year he wrote one novel. It makes generalizations that his works are included in 
the golden fund of the Kazakh literature and are a national treasure. 
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Өзге тілде ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда  
компьютерлік презентациялар мен бейнефильмдерді қолдану 

Мақалада тіл үйретудегі коммуникативтік оқыту əдістемесі, интернет мүмкіндіктерін қолданудың 
əдіс-тəсілдері қарастырылған. Авторлар жаңа инновациялық технологияларды пайдалану 
оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен тілге деген қызығушылықтарын арттыратындығы 
туралы қорытындыға келеді. 

Кілт сөздер: ақпараттық құралдар, интернет, бейнефильм, электрондық пошта, мультимедиалық 
презентация, анимациялық суреттер, педагогикалық технология. 

 
Қазіргі таңда өзекті мəселелердің бірі болып тілдерді, оның ішінде ағылшын тілін ерте жастан 

оқыту маңызды саналады, себебі Қазақстан Республикасының шет елдермен саяси, экономикалық, 
əлеуметтік жəне мəдени қарым-қатынастар күннен күнге даму үстінде. 

ХХІ ғасыр мектебі түбірлі өзгерістерді талап етіп отыр. Оқушы əлемдегі болып жатқан 
өзгерістерден тыс қалмауы тиіс. Оқушы өзін əлемдегі жан-жақты дамыған, шығармашылықпен, өз 
бетінеше іздене алатын тұлға ретінде көрсете алуы керек. Осыған орай қазіргі таңдағы оқушы тек бір 
тілді емес, бірнеше тілдерді меңгерген көкжиегі кең ұрпақ болуы заңдылық. Ағылшын тілі пəні 
оқушылар үшін өте маңызды, қажетті пəн ретінде саналып отырғаны бəрімізге айғақ. Ағылшын тіліне 
оқыту үдерісінде пəнаралық байланыстың, əсіресе ағылшын тілінің қазақ, орыс тілдерімен 
байланысы ерекше орын алады, себебі бұл пəндердің басты мақсаты — жасөспірімдерді тілге үйрету. 
Оқушы тілдерді меңгеру арқылы басқа елдердің өмірімен, тарихымен, мəдениетін терең түсінетін 
болады. 

Ақпараттық білім беру технологияларын оқыту үдерісінде тиімді пайдалану, өз кезегінде, 
тілдерді оқытудың қарқынын арттыруға бейнелік жəне теориялық ойлауын дамытуға, оқушыларды 
ақпараттық қоғамның жағдайларына бейімделуіне ықпал етеді. Ақпараттық технологияларды 
қолданудың негізгі бағыттары электронды оқулықтар мен интернет технологиясын пайдалану болып 
табылады, сонымен қатар дүниежүзілік интернет желісі оқушылардың білім өрісін кеңейтуге ықпал 
етеді. Сондай-ақ қазіргі оқыту құралдары: компьютерлер, телекоммуникациялық байланыс 
құралдары, қажетті интерактивті бағдарламалық жəне əдістемелік жабдықтар əр түрлі оқыту үдерісін 
қамтамасыз ете отырып, оқушылардың өздігінен білім алуын ұйымдастыруда, өзіндік жұмыстарды 
орындауда əдістемелік құрал ретінде де маңызды. 

Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану білім беру коммуникациясының 
интерактивті сипатын арттыра түседі. Ғалымдар А.А.Андреев, В.И.Солдаткин, В.П.Кашицин 
ағылшын тілін оқытуда ақпараттандыру үдерісінің ықпалын жан-жақты сипаттай отырып, əсіресе 
білім мен ұғымды ұсыну, меңгеру əдістерінің өзгеретіндігін, мұғалімдер мен оқушылардың өзара 
əрекетінің жолдары туралы айтады. Осы орайда оқытудың тиімділігін арттыруды ұсынады. Ағылшын 
тілін оқыту үдерісінде ақпараттық технологиялардың, əсіресе қарым-қатынас ортасын, жалпы 
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тақырып шеңберінде əріптестердің интерактивті өзара əрекет ортасын құрудағы маңызы ерекше. 
Ақпараттық білім беру технологиялары өз кезегінде қарым-қатынас тəжірибесін игеруде, 
оқушылардың лингвомəдениеттік құзырлылықтарын қамтамасыз етуде маңызды. Ғалым М.Ушакова 
ағылшын тілін оқыту əдістемесін зерттей отырып, компьютерлік телекоммуникациялар ағылшын 
тілінде тірі, шынайы қарым-қатынастарды ұйымдастыруға мүмкіндік беретінін айтады [1]. Бұл 
телекомму-никацияның дидактикалық қасиеті шынайы тілдік орта құру үшін керемет мүмкіндіктер 
туғызатынын тəжірибелер дəлелдеп келеді. 

Бүгінде жаңа білім жүйесі интернеттің пайда болуының арқасында қарқынды дамығанын 
барлығы мойындайды. Көптеген əдіскерлер бейнефильм, электрондық пошта (e-mail), 
мультимедиалық презентация, анимациялық суреттер жəне т.б. көмегімен шетел тілінде монолог 
жəне диалог түрінде сөйлеу қабілетін қалыптастыратын жаттығуларды құрастырумен айналысып 
жатыр. Ал шетелде болмай-ақ, сол елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан 
мұғалімнің маңызды тапсырмасының бірі шет тілі сабағында жаңа технологиялардың түрлі 
амалдарын қолдана отырып, сөйлеудің шынайы жағдаяттарын құру болып табылады. Шет тілін 
үйрету процесінде компьютер технологияларын қолдану сабақты қызықты жолмен өткізуге 
көмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, бейнекөріністер, презентациялар жəне т.б. əр түрлі 
дыбыстар арқылы көрсетіледі. Компьютер мониторындағы көріністер оқушының іс-қимылының 
арқасында өзгеріп отырады. Бұл динамикалық жəне оқушының бар ойын өзіне бағыттайды, сонымен 
қатар оқу процесінде оқушының белсенділігі оянады. Нəтижесінде оқушы ақпаратты оңай, əрі тез 
қабылдайды жəне оқушының ынтасы мен қызығушылығы жоғарылайды. 

Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасының негiзгi 
бағыттарының бiрi — оқыту процесiн ақпараттандыру. Дəстүрлi оқу құралдарынан басқа 
тыңдаушыға мына типтегi материалдар ұсынылады: 

 компьютерлiк үйрету бағдарламалары; 
 электрондық оқу құралдары; 
 компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау; 
 электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар; 
 аудио- жəне бейнематериалдар; 
 интернет желiсiндегi ақпараттық материалдар [2]. 

Аталған құралдар оқу материалдарын жеделдетiп меңгеруге жəне оқытудың сапасын арттыруға игi 
əсерiн тигiзедi. 

Ағылшын тілін үйретудің бастапқы кезеңінде монолог жəне диалог сөзді оқыту проблемасы — 
ағылшын тілін оқыту əдістемесіндегі ең басты проблемалардың бірі. Монолог сөзді оқыту — бұл аса 
күрделі іс, ал сұрақ-жауап жаттығулары — оқытудың құралы болып саналмайды. Тілдесудің 
диалогтік формасына келетін болсақ, бұл тілдің коммуникативтік функциясының көрінуіне неғұрлым 
тəн форма. Тілдесудің диалогтік формасы бастапқы кезеңде ағылшын тілін тасушылар тəрізді 
əңгімелесушімен сəлемдесе білуді, сондай-ақ сəлемге жауап бере білуді көздейді. Монолог сөз кез 
келген деңгейдегі жұптық, топтық, жаппай тілдесу процесінің компоненті ретінде қарастырылады. 
Бұл кез келген монолог сөздің өзінің табиғаты жағынан монологтік екендігін, құрылымдық жəне 
көптеген өзге де қарым-қатынастарда оның түрлерінің өзіндік ерекшеліктері мол бола тұра, тіпті 
адресат сөйлеушінің өзі болған жағдайда да, үнемі біреуге жолданып айтылатындығын білдіреді. 

Бұдан өзге, диалог пен монологтың араласу қаупі айқын көрініп отыр. Мұның себебі олардың 
өзара тығыз байланыстылығы мен өзара тілдік қызметке өтуі болып табылады. Мұндай байланыс 
диалог пен монологтың анықтамаларының өзінен-ақ көрінеді, мұны əдіскерлер былайша заңды 
тұрғыда атап өтеді: «Диалог репликалардың тізбегі немесе айтылымдардың топтамасы болып 
табылады, бұларды əдетте екі немесе одан да көп тұлғалардың (əңгімелесушілердің) тікелей тілдесуі 
жағдайында бірі екіншісін тудырады. Монолог — өзінің ойларын, ниеттерін, оқиғаны бағалауын 
жəне т.б. көбірек немесе азырақ кеңейтілген нысанда білдіруші бір тұлғаның сөзі» [3]. 

Шетелдік, сондай-ақ ресейлік көптеген əдіскерлер бейнефильмнің/ бейнеүзіндінің негізінде 
монолог сөзді айту икемділіктерін қалыптастыруға арналған жаттығуларды əзірлеумен айналысуда. 
Мысалы, Ю.А.Комарова оқу процесінде бейнеүзінділердің қолданылуын нақты икемділіктерді 
қалыптастыруға арналған тіректердің қолданылуы ретінде қарастырады. Автор олардың 
функцияларын онымен сабақта жұмыс істеудің кезеңдерін сəйкестікте анықтайды: 

1-ші кезең: бейнеүзінді-мазмұндық тірек (бейнеүзінді (БҮ) — 1). 
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2-ші кезең: бейнеүзінді-мағыналық тірек (БҮ — 2). 
3-ші кезең: бейнеүзінді-стимул (БҮ — 3). 
Бейнеүзінділердің əрбір кезеңдегі функцияларын назарға ала отырып, Ю.А.Комарова монолог 

сөзді құра білуді былайша бөліп көрсетеді [4]: 
1-ші кезең: өзінің ойларын бейнеүзінді — 1-ге сүйене отырып, монологтық формада айта білу. 
2-ші кезең: монолог сөз стратегиясын бейнеүзінді — 2-ге сүйене отырып, аша білу. 
3-ші кезең: бейнеүзінді — 3-ке сүйене отырып, монологтік формада пікір айта білу. 
Көркем фильмнің мазмұны қабылдау мен ұғынудың барлық кезеңдерінде фильмнің тақырыбы 

бойынша, бір жағынан, монолог сөзді жүзеге асыру үшін лексика-грамматикалық материалды 
жинақтау, екінші жағынан, фильмнің оқиғаларына, кейіпкерлеріне, олардың əрекеттеріне, идеялық 
мазмұнына, автордың ұстанымына жеке көзқарасты білдіруге деген қажеттілік пайда болады. Осыған 
байланысты, оқушылардың монолог сөзді айта білу икемділіктерін қалыптастыруға ықпал ететін 
тапсырмалардың бірнеше түрін ұсынуға болады. 

Мысалы: Кодоскоп. 
Диалог сөзді оқыту көрнекілікпен, тыңдалған немесе оқылған мəтінмен, көрілген диафильммен, 

слайдтармен немесе вербалды берілген жағдаятпен ынталандырылуы мүмкін. Мəселен, диалогтық 
сөзге оқытуда кодоскопты пайдалануға болады. Мұғалім ұлына əкесінің айтқан сөздері (немесе 
ынталандырушы репликалар) берілген транспарантты дайындайды. Оқушылардың міндетіне 
диалогтың жасалуы үшін мағынасы жағынан сəйкес келетін жауап репликаларды іріктеу кіреді. 

Father: I say, Sonny, what shell we buy for Mumy on Woman`s day? 
Sonny (1)... 
Father: Тһat`s а goоd idea! And what will you say to Mum? 
Sonny (2)... 
Жауап қатушы репликалар мыналар бола алады: 
(1) Let`s buy her some flowers. 
Let`s buy her а large box of sweets. 
Let`s buy her the book about Moscow. Etc. 
(2) І`ll say, «Dear Mum, I love you so much». 
І`ll say, «Веst wishes for Mother`s Day» [5]. 
Экранға əкенің сөздерін шығара отырып, мұғалім əңгімеге кірісуге ұсыныс жасайды. Бұл 

жұмысты жұптармен өткізу қажет. Оқушылардың жұмыс істеуі кезінде мұғалім оларды бақылайды, 
кім мұқтаж болса, соған көмек көрсетеді, ал бақылауға бір-екі жұпты шақырады. Əлсіз сыныпта 
жұппен жұмыс істеу алдында тапсырманы орындау үлгісін не дыбыстық жазбада, немесе мұғалімнің 
белсенді оқушымен бірге орындауында беруге болады [6]. 

Сабақтың бір ыңғай түрмен өткізілуі оқушылардың белсенді ойлауына кедергі жасайды. 
«Оқытып жүріп, өзіміз де үйренеміз» қағидасын ұстанған ұстаз үшін өзінің əрбір сабағы бірінші өзіне 
жаңалық болуы тиіс. Сөйтіп, жоғарыда аталған əдіс-тəсілдерді қолдана отырып, мұғалім əр сабақта 
оқушыға жағдай жасап түрлі технологияларды жүйелі қолданып, оларды шығармашылықпен 
пайдалана білсе, жақсы нəтижелерге қол жеткізуге болады. 

Жаңа педагогикалық технология баланың жетілген тұлға ретінде дамуы үшін маңызы зор. Ал 
осы жаңа технология таратушы, үйретуші, өзінің шығармашылық еңбегінде жүйелі қолданушы, 
насихаттаушы ол — мұғалім. Жаңаша ойлай білсең ғана ұстазсың. Сол себепті жаңа технологияны 
енгізуші, таратушы тұлғаға үлкен талаптар қойылып отыр. 

Ұстаздардың алдына қойылған міндет — оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіру. Əрбір 
педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік шығармашылық 
қабілеттерін арттыруға қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға қолайлы жағдай жасауға 
қажетті объективтік əдістемелік мүмкіндіктерді қамтиды. 

Қоғам талабына сай тілдеріді оқытуда қойылып жүрген ортақ міндет — тілді коммуникативті 
бағытта оқыту. Ондағы мақсат оқушыларды қарапайым болса да өз ойларын еркін жеткізумен ғана 
шектелмей, өзара тіл табысып, пікір алысуға үйрету, себебі жалпыға білім беретін орта мектепте 
берілетін бүкіл білімнің негізгі мақсаты оқушының шетел тілінде сөйлеу қабілетін жетілдіру. 

Ғылыми əдістеменің обьективті түрде дамуы шет тілін оқыту əдістемелерінің жаңа тиімді 
түрлерін қарастырып табуына əкеліп соқтырды. Бұл салада еңбектенген ғалым педагогтардың ішінде 
Е.И.Пассовтың шет тілін үйретудегі коммуникативтік оқыту əдістемесін, интернет мүмкіндіктерін 
қолдану əдістерін жоғарыда ұсындық. 
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Оқытудың өзі өнер жəне ғылым болып табылатындықтан, мұғалім өзінің кəсіби іс-əрекетінің 
аясында біліктілік деңгейін үзбей шыңдап, ғылыми əдістемелік деңгейін көтеріп, шетел тілінен 
өткізетін сабақтарында жаңа педагогикалық технологияларды, қазіргі заманда өміршеңдігі 
дəлелденген əдіс-тəсілдерді қолданса ғана, XXI ғасырға сай білімді жəне дарынды азаматтарды 
тəрбиелей алады. 
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А.Байгаж, Ж.З.Кадина  

Использование компьютерных презентаций и видеороликов  
для формирования правил устной речи на иностранном языке 

В статье рассмотрены способы применения коммуникативной методики обучения, использование ин-
тернет-ресурсов для изучения языка. Авторами подчеркнуто, что применение новых инновационных 
технологий способствует повышению творческих способностей и интереса к языку у учеников. 

 

A.Baigash, Zh.Z.Kadina  

Using of computer presentation and videos for formation of speaking  
rules on foreign language 

After we gained the independence, we stepped on a new political-social and economic level and in too time 
ours new generation have to be developed in all branches, and also we have to bring up them, give them 
knowledge which corresponding by today, and is our main aim teachers. Using different innovative our 
technologies of pedagogiya motivate pupils to learn foreign languages without obstacle, and also lifts quality 
knowledge. 
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Developing intercultural competency: study abroad experience 

One of the important factors in the development of intercultural competence is training abroad, so you need to 
remember the importance of carrying out a number of procedures for successful assimilation, adaptation of 
students, as it further builds strong leaders and prepares professionals with a global mindset. 

Key words: internationalization, study abroad, intercultural competence development. 

 
The relevance of the research on intercultural competency development became obvious now. Kazakh-

stan sent 2 thousand of students via academic mobility to study abroad, educated more than 10 000 of 
Bolashak recipients abroad, trained thousands of faculty and administrative staff at the foreign universities. 
The result of it as the Ministry of Education states in the mission and vision will be the highly educated, 
competitive and intelligent nation [1]. 

Merriam Webster Dictionary construes «competitive» as to be more successful than others are, while 
«intelligent» means the ability to learn and understand things or deal with new or difficult situations [2]. 

Accordingly, the government seeks to prepare the nation that should be acknowledged, brilliant and 
armed with skills to handle the challenges and hurdles. In Introduction to the Strategy of academic mobility 
to 2020 of the Republic of Kazakhstan, there is the goal that highlights the necessity of higher education de-
velopment with respect to global tendencies and world labor market. The strategy of Mobility is the docu-
ment that determines the priority directions of academic and cultural internationalization of the Kazakhstani 
higher education through Bologna process instruments’ enhancement [3]. 

What is internationalization from the point of view of the Kazakhstani priorities? Among the definitions 
of internationalization put by outstanding professors Knight, de Wit, Altbach, the most appropriate one for 
the research is given by David Killick. He determines «the internationalization of higher education consti-
tutes a complex set of processes which are identified by and incorporated into the activities of an individual 
institution through which all its students experience their subject as globally situated, their peers as equals, 
and perspectives as always challengeable, and graduate as global selves, with the confidence and the capabilities 
to make their way among diverse others on the basis of a critical awareness of the impacts of their actions» [4]. 

Having settled the goals in internationalizing the higher education in Kazakhstan, we generally tend to 
speak about its instruments and rarely about its outcomes and assessment. 

However, the world changes exponentially so that in order to correspond to the global challenges it is 
necessary to build the capacity of the global citizens, global leaders. Obviously, educating global leaders 
overlaps with intercultural competency, thus Justin A. accentuates the need for global competent leaders 
dominates the requirement for the technology and finances, the leaders, who are experts in globalization. 

One of the success factors for the corporation is having the knowledgeable global leader with the con-
stant intercultural competency growth because «need for globally minded and interculturally competent 
leaders is not only a reality in virtual global teams; it is needed in the multicultural context of regional teams 
and organizations as well» [5; 5, 6]. 

The most leaders and leadership comprehend the necessity for preparing students with the global mar-
ket requirements is crucial, yet, the idea of how to implement this education is vague. It is becoming that the 
institutions should approach this need and be oriented to accept the reality of globalization and be ready to 
develop interculturally competent leaders [5]. 

Internationalization of Higher education in Kazakhstan promotes its main instrument as academic mo-
bility. While sending students abroad we should clear understand why we send our students, what are our 
expectations, what knowledge we want them to pursue. However, it is conspicuous that when sending stu-
dents abroad the universities target the students for the successful integration into the academic education, no 
attention paid to the intercultural competence development. Consequently, the student when going abroad to 
study discover cultural, emotional, psychological and behavioral hurdles that make him an expert in interna-
tional education. Intercultural learning is not an easy process that students required to obtain before, during, 
and after a study abroad experience, no matter how long the sojourn is. Living or being in the host culture 
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does not automatically produce interculturality. Many internationalization models ignore this fact; administra-
tors are often engaged in increasing the numbers of exchange students, largely do not paying attention to the 
barriers that may hinder the learning process (e.g., high levels of ethnocentricism, low tolerance for ambiguity, 
culture shock). 

In this age of increased global interconnection, it is vital for interculturalists, applied linguists, and 
study abroad researchers to find out the most productive ways to encourage students towards higher levels of 
intercultural sensitivity and sociopragmatic awareness both at home and abroad. Today, intercultural compe-
tence is as important as language competence and one cannot assume that they will develop simultaneously. 
As educators, we have to empower students to become competent, sensitive global citizens and professionals [6]. 

Here, I would like to highlight the necessity of students not being prepared to challenges but being 
aware that the experience he gains will be transformative for him to become a global leader. 

Thus, the universities should be mindful of the importance of intercultural competency, but only few 
universities conduct assessment and evaluation process pre- and post-tests of the study abroad experience. 
Darla K.Deardorff states that fewer universities elaborated the mechanisms of outcomes measuring of inter-
cultural competence [7]. 

Deardroff designed the Intercultural Competence Model where she represents the process of intercul-
tural development as a constant process of individual development with the opportunity to rethink and re-
evaluate the intercultural competency over the time. The critical thinking skills is another central element in 
assessment ability because it stimulates the evaluation of the knowledge acquired. Openness, respect and 
curiosity are the attitudes, which have a great impact on the intercultural development. The last aspect of her 
study is the ability to see from other’s perspectives [7]. 

Tracy Williams developed the Reflective Model of Intercultural competency, which contains questions 
with the aim to collect data about students’ learning outcomes and reflections from study abroad. The model 
is a new approach to assess the study abroad results [8; 289–306]. 

The data reveals that students’ responses grouped in four categories: increased understanding of interna-
tional and cultural issues, broadened flexibility, expanded open-mindedness, curiosity and enhanced critical 
skills. The students indicated that they gained the cultural and global awareness from perspectives of the 
host’s values, views and culture; developed adaptation skills in handling with difficulties; comprehended 
significant transformation in creativity and openness. The study abroad experience encouraged the students 
to learn more about others and increased the desire to be globally aware [8]. 

Deandroff’s survey proves the same «One surprising result of this study was the specific skills that 
emerged through consensus, which included skills to analyze, interpret, and relate, as well as skills to listen 
and observe. Cognitive skills emerged, including comparative thinking skills and cognitive flexibility. These 
skills point to the importance of process in acquiring intercultural competence and the attention that needs to 
be paid to developing these critical skills. It is important to note that only one element received 100 % 
agreement from the intercultural scholars, which was «the understanding of others’ world views» [7]. 

The US academia is seeking for intercultural competence, the ability to feel at home at other societies as 
one’s own, experienced and skilled for working abroad and personal growth to meet the requirements of the 
Council of Academic standards in higher education [9]. 

Madeleine Green states «while international education administrators can play a facilitating role, a suc-
cessful assessment effort must be owned by the faculty, with the support and engagement of institutional 
leaders, administrators, and governance structures» [10]. 

Consequently, the intercultural competence is a process that lead to development of various intellectual 
skills of the students and requires the constant assessment and evaluation. In addition, methods of assessment 
vary from individual to group works, from academia to administration levels, from scientific to experimental. 

The results of the administrators’ participation in the last round of the Delphi study indicated that ad-
ministrators achieved 100 % agreement on four specific assessment methods: observation by others/host cul-
ture, case studies, judgment by self and others, and student interviews. Administrators were nearly unani-
mous (95 %) in using a mix of qualitative and quantitative measures to assess students’ intercultural compe-
tence. The following assessment methods also received 95 % acceptance among administrators: analysis of 
narrative diaries, self-report instruments, other-report instruments, triangulation (multiple methods), and a 
bottom-up approach involving such techniques as focus groups, dialogues, and workshops [7; 243]. 

In the research of how to develop intercultural competence among graduate students revealed «teaching 
development programs with intercultural communication components provide an excellent opportunity to 
foster the skills that graduate students will need after graduation». The outcomes of the research firstly, 
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demonstrate the ability of graduate students to evolve intercultural skills in the period of studies; secondly, 
exposes the positive effect of two teaching development programs at the Canadian research university, which 
describes how students utilize their new adopted skills on intercultural competence in their graduate study 
and research. Eventually, the research manifests the benefits of the students in the preparation to become the 
global employee. The teaching program (The Teaching Assistant Training Program, TATP) designed for the 
graduate students, the half of them are international students with the aim to be integrated in the courses of 
design, marketing strategies, facilitating class discussions, and active learning. The intercultural component 
in this program is a two-hour video case study on teaching in the intercultural classroom [11, 12]. 

Observing the literature under the research it is necessary to formulate the important steps to achieve 
the goal of the strategy of the preparing the professionals with global mindset. 

First, it is vitally important to design the operational plan in implementing the strategy, which will con-
tain the detailed analysis of the global market requirements and challenges. Second, it is crucial to devise the 
pre-test and post –test instruments of study abroad program assessment, as well as the follow-up experi-
mental mode observance (proved by the psychologists it has a positive impact on the outcome). Finally, in-
tercultural competence should be recognized as a student achievement of internationalization, thus the uni-
versity curricula should contain the instruments (curricula, orientation workshops, case studies and various 
assessments) to develop intercultural competence. Furthermore, every higher education institution should 
establish its own strategy oriented to educate global experts contributing in the country and beyond. 
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Ж. Сағындықова  

Шетелде оқыту арқылы мəдениетаралық құзыреттілікті дамыту 

Мəдениетаралық құзыреттілікті дамытудағы маңызды фактордың бірі шет елдерде білім алу болып 
табылады. Сондықтан да қазақстандық университеттер студенттердің болашақта жаһандық 
мəселелерге араласа алатын маман екенін есте ұстап, соған сай дайындаулары керек. 

 

Ж.Сагиндыкова  

Развитие межкультурной компетенции посредством обучения за рубежом 

Одним из важных факторов развития межкультурной компетенции является обучение за рубежом, по-
этому необходимо помнить о важности проведения ряда процедур для успешной ассимиляции, адап-
тации студентов, так как это в дальнейшем формирует сильных лидеров и готовит специалистов с 
глобальным мышлением. 
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Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности учащихся 
кыргызской школы при формировании речевой компетенции 

В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с ролью речевой компетенции в изучении рус-
ского языка в кыргызской школе. Основной целью изучения русского языка является формирование 
речевой компетенции, т.е. способности и готовности учащегося к межнациональному общению. 
Речевая компетенция реализуется в процессе овладения нормами русского литературного языка и 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучения школьников 
умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Ключевые слова: речевая компетенция, речевые умения, аудирование, говорение. 

 
После обретения в 1991 году независимости изменилась языковая ситуация в Кыргызской Рес-

публике. Обучение русскому языку учащихся кыргызской школы необходимо решать с учетом сло-
жившейся языковой ситуации. В большинстве сфер речевой деятельности в Бишкеке и городах севе-
ра республики преобладает русский язык, а в сельской местности — кыргызский язык. Практика по-
казала, что главными причинами низкого уровня устной речи учащихся кыргызской школы являются 
отсутствие русскоязычной среды, когда дети не слышат русскую речь и им не с кем говорить по-
русски; в повседневной жизни ученики общаются только на кыргызском языке; на родном языке 
слушают радио, смотрят телепередачи, читают периодические издания. Зачастую для значительной 
части учащихся уроки русского языка и литературы являются единственным местом, где они слышат 
русскую речь и сами говорят по-русски. Поэтому учащиеся часто не понимают содержание услы-
шанного текста, задания, вопроса и т.д., не умеют ответить на вопросы, наблюдаются паузы обдумы-
вания в речи, связанные с подбором слов для ответов, искажение произносимых слов, замена звуков, 
неправильная постановка ударения, что является результатом несформированности у учащихся-
кыргызов умений аудирования и говорения. 

Необходимой компетенцией, являющейся важным условием формирования русской речи, на 
наш взгляд, является речевая компетенция. Русский язык в нашей стране является официальным и 
употребляется во многих сферах жизни, поэтому учащиеся-кыргызы должны понимать русскую речь 
и выражать связно, правильно и грамотно свои мысли на русском языке. Учащиеся должны овладеть 
речью как средством коммуникации, основой умственной деятельности, ведь в процессе речевой дея-
тельности учащиеся сравнивают, классифицируют, систематизируют и обобщают. Устная и письмен-
ная формы речи взаимосвязаны, овладение аудированием и говорением способствует формированию 
письменной речи школьников. 

Для определения речевых трудностей, которые испытывают учащиеся в процессе общения на 
русском языке, было проведено анкетирование среди учащихся 5-х классов кыргызских школ г. Биш-
кека. Трудности, испытываемые значительной частью пятиклассников при общении на русском язы-
ке, подтверждают необходимость систематичной и последовательной работы по формированию у 
обучаемых умений говорения и аудирования. 

Результаты анкетирования показали, что трудно общаться по-русски почти половине опрошен-
ных; 28 % учащихся указали, что знают мало русских слов; 53 % школьников боятся допустить 
ошибку при разговоре; стесняются разговаривать на русском языке 24 %; другие затруднения («не 
понимаю некоторые сложные слова», «плохо читаю», «не умею составлять вопросы» и т.д.) указали 
20 % опрошенных. 29 % учащихся ответили, что им трудно слушать и понимать русскую речь, 37 % 
учеников испытывают затруднения при разговоре на русском языке. 

Среди пятиклассников было проведено тестирование на тему «Умеете ли вы слушать?». Анализ 
данных, полученных в результате тестирования, показал, что 120 человек (62 %) предпочитают пас-
сивное слушание, активное слушание — 74 человека (38 %). Рефлексивный вид слушания характерен 
для 83 человек (43 %), нерефлексивное слушание — 111 человек (57 %). 
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Чтобы получить объективные данные об уровне овладения устной речью, были использованы 
следующие методы: наблюдение за речевой деятельностью учащихся на уроках русского языка, бе-
седы с учителями и учениками, интервьюирование, анкетирование. 

В ходе констатирующего среза были выявлены: 
1) уровень овладения пятиклассниками кыргызской школы устной формой речевой деятельно-

сти; 
2) объем учебного материала, отведенного в программе на развитие умений аудирования и гово-

рения учащихся пятого класса; 
3) связь устной формы речевой деятельности обучаемых (аудирования и говорения) с лексико-

грамматическим материалом учебника для пятого класса; 
4) трудности, которые испытывают ученики в процессе аудирования и говорения. 
Для определения уровня развития навыков аудирования и говорения школьников использова-

лись следующие показатели: правильное понимание смысла услышанного (текстов, вопросов и т.д.), 
объем высказываний (правильно составленные вопросы, распространенные ответы на вопросы, пере-
сказы текстов, аргументирование своих высказываний и т.д.), употребление различных языковых 
средств в речи, интонационная грамотность, наличие ошибок лексического, фонетического или 
грамматического характера в речи пятиклассников кыргызской школы. 

Использовались следующие измерители уровня овладения русским языком: методики измерения 
уровня владения видами речевой деятельности — аудированием и говорением; тестирование, с помо-
щью которого определяется уровень знаний.  

Каждое задание включало в себя: объект проверки; материал, с помощью которого эта проверка 
осуществляется; критерий обработки полученных результатов. 

При оценке усвоения учащимися учебного материала в качестве единиц контроля выступали 
слова и их формы, а в качестве показателей обученности — правильное употребление в речи языко-
вого материала. 

Уровень овладения учащимися устной формой речевой деятельности определялся по четырем 
параметрам: 

1) высокий уровень — хорошо понимают русскую речь и хорошо говорят по-русски; 
2) средний уровень — понимают не в полном объеме русскую речь и говорят по-русски с ошиб-

ками; 
3) низкий уровень — плохо говорят по-русски и плохо понимают русскую речь; 
4) очень низкий уровень — не понимают русскую речь и не говорят по-русски. 
Наблюдения показали, что если ученик не получил представления о звуках, характерных для 

русской речи, то он говорит с сильным акцентом, часто не понимает, что ему говорят, и его самого 
трудно понять. 

Например, ошибки в согласовании прилагательного с именами существительными происходят 
из-за того, что имя прилагательное в русском языке является согласуемой (по роду, числу, падежу) 
категорией, а в кыргызском языке — примыкающей категорией. 

В процессе наблюдений за речевой деятельностью учащихся на уроках русского языка, а также 
из бесед с ними выяснилось, что на успешность овладения устной формой речевой деятельности 
влияет «локус контроля». В психологии человеческое свойство восприятия себя и других людей на-
зывается «локус контроля»: склонность искать причину жизненных обстоятельств в себе (внутренний 
локус контроля) или во внешнем мире (внешний локус контроля). 

Определенная часть учащихся считает, что в незнании русского языка, неумении правильно го-
ворить по-русски виноваты обстоятельства (учителя, отсутствие условий для занятий и общения и 
т.д.). Значит, у этих учащихся локус контроля большей частью внешний. В зависимости от подготов-
ленности класса, количество таких учащихся варьируется. Когда класс хорошо подготовлен, таких 
учеников мало, если подготовка учеников слабая, они могут составлять больше половины класса. 
Ученики с внешним локусом контроля на уроках обычно молчат, боятся говорить, не уверены в себе, 
скованы, так как считают, что допустят ошибки в речи. Затрудняет речь школьников и малый словар-
ный запас. 

В отличие от них, ученики с внутренним локусом контроля считают: «Я не смог чего-то достичь, 
потому что не очень-то и хотел или плохо старался». Такие ученики чаще сосредоточиваются на сво-
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ем желании «я хочу хорошо учиться, хорошо знать русский язык и говорить по-русски». Соответст-
венно, уровень овладения русским языком у таких учеников выше. 

На основе результатов диагностического среза нами определены общие проблемы речевого раз-
вития учащихся с низким и очень низким уровнями овладения русским языком: 

1. Проблемы фонетического уровня: смешивание по мягкости-твердости согласных звуков рус-
ского языка. В кыргызском языке система мягкости-твердости согласных звуков не выражена 
так ярко, как в русском, в которой она обладает смыслоразличительной функцией. Например, 
был [б][ы][л] — бил [б’][и][л]. 

2. Проблемы морфемно-морфологического уровня: 
 ученики не различают приставку и предлог (в кыргызском языке вместо предлогов существу-
ют послелоги); 

 не различают род имен существительных, прилагательных, местоимений и т.д., так как в кыр-
гызском языке отсутствует категория рода. 

3. Проблемы лексического уровня: 
 не знают значения некоторых слов; 
 не различают оттенки значений отдельных слов (например, прилагательные длинный и боль-
шой считают синонимами). 

4. Поздно овладевают русской речью. 
5. Маленький словарный запас на русском и кыргызском языках. 
6. Недостаточное усвоение грамматики русского языка. 
На вопрос анкеты «Назови причины, которые вызывают у тебя затруднения при общении на 

русском языке» 39 % учащихся основными причинами затруднений назвали недостаточный словар-
ный запас, боязнь допустить ошибки в речи, неуверенность. Некоторые ученики отметили, что им 
«трудно произносить отдельные звуки», «трудно произносить сложные слова», «трудно отвечать на 
вопросы, потому что не понимают, о чем их спрашивают» и т.д. 35 % школьников трудно слушать и 
понимать русскую речь, 37 % учащихся трудно говорить по-русски. Основной причиной такого по-
ложения считаем недостаточное внимание со стороны учителей работе по формированию умений 
говорения и аудирования на уроках русского языка. 

Анализ школьной практики показал необходимость развития у учащихся 5-х классов кыргыз-
ской школы следующих умений: 

 составлять устные развернутые ответы на вопросы учебника; 
 аргументировать свой ответ; 
 описывать речевую ситуацию на основе задания, текста, рисунка; 
 ставить вопросы к тексту; 
 владеть продуктивными навыками различных видов устной речи; 
 ориентироваться в ситуации общения, учитывая адресат, и т.д. 
Концепция содержания обучения русскому языку в кыргызской школе предусматривает форми-

рование речевой компетенции школьников, связанной с овладением всеми видами речевой деятель-
ности, правилами использования языка в разных сферах общения. Ориентированное на компетенции 
образование (competence-based education — СВЕ) в контексте предложенного Н.Хомским понятия 
«компетенция» применительно к теории языка связано с мышлением, реакцией на использование 
языка, с навыками, т.е. связано с самим говорящим. 

Целью преподавания русского языка в кыргызской школе является обучение учащихся видам 
речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению, письму), снятие интерференции в речи. 
Речь является высшей психической функцией, поэтому сформировать речевую компетенцию у уча-
щихся можно, если развивать умение мыслить с помощью языка. Проблема формирования речевой 
компетенции очень важна, так как овладение видами речевой деятельности позволит ученику всту-
пать в общение и через него в социально-общественные отношения. Речевая компетенция относится 
к группе ключевых компетенций, имеет особую значимость в жизни человека, поэтому её формиро-
ванию следует уделять большое внимание. Под речевой компетенцией понимается умение ученика 
практически пользоваться русским языком в конкретных ситуациях общения, используя речевые, не-
речевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их совокуп-
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ности. Речевая компетенция предусматривает лексическую, грамматическую, фонетическую, диало-
гическую и монологическую составляющие. 

Речевая компетенция школьников связана с овладением всеми видами речевой деятельности. 
При формировании речевой компетенции происходит совершенствование речемыслительной дея-
тельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским языком в раз-
ных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовер-
шенствованию. При формировании речевой компетенции наблюдается тесная связь речевого и умст-
венного развития школьников, их мышления, восприятия, наблюдательности. Ведь ученику в процес-
се речевого общения необходимо представлять себе объект рассказа, устанавливать причинно-
следственные, временные и другие отношения между предметами и явлениями, уметь анализировать. 
Необходимо также умело использовать интонацию, логическое ударение, подбирать подходящие для 
выражения данной мысли слова, уметь строить предложения. 

Основой формирования у учащихся речевой компетенции является учебно-познавательная (ус-
воение школьниками знаний о русском языке, правилах произношения и т.д.) и творческая деятель-
ность (практическое применение усвоенных знаний при выполнении заданий и упражнений на уро-
ках русского языка). При обучении русскому языку необходимо учитывать тесное взаимодействие 
всех видов речевой деятельности, особенностей их функционирования. 

На основе анализа исследований по проблемам речевого развития учащихся выделим следую-
щие методические принципы развития речи и обучения русскому языку: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития кыргызских учащихся 
при формировании речевой компетенции. 

Формировать речевую компетенцию у учащихся необходимо на основе развития содержатель-
ной стороны мышления, так как речемыслительная деятельность тесно связана с познанием окру-
жающего мира. Поэтому работу по формированию речевой компетенции нужно направить на разви-
тие сенсорных и мыслительных процессов. Необходимо использовать методы и приемы, способст-
вующие развитию познавательных процессов, так как усвоение речевого материала происходит в ус-
ловиях решения мыслительных задач, а не путем простого воспроизведения. Только специально раз-
работанная система заданий и упражнений будет способствовать формированию речевой компетен-
ции, равномерному развитию умений говорения и аудирования у учащихся кыргызской школы. 

Формирование речи осуществляется в определенной последовательности: от конкретных значе-
ний к более абстрактным; от простых структур к более сложным. 

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к формированию речевой компетенции у 
учащихся. 

Коммуникативный подход выдвигает на первый план формирование речевого высказывания, по-
этому основные направления работы по формированию речевой компетенции, языковой материал, 
методы обучения должны способствовать развитию речевых умений учащихся. 

3. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как целостного 
образования. 

Реализация этого принципа состоит в освоении всех уровней языка (фонетики, лексики, грамма-
тического строя и т.д.) в их тесной взаимосвязи. В процессе развития одной из сторон речи одновре-
менно развиваются и другие. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности учащихся. 
Обогащение мотивации речевой деятельности учащихся в процессе формирования речевой ком-

петенции имеет большое значение, так как положительная мотивация речи повышает результатив-
ность уроков. 

Учитель, учитывая возрастные особенности детей, должен использовать разнообразные, инте-
ресные для ребенка приемы, стимулирующие их речевую активность и способствующие развитию 
творческих речевых умений, создать ситуации, вызывающие у учеников потребность в общении. 

5. Принцип обеспечения активной речевой практики. 
Речевая активность — это не только говорение, но и слушание, восприятие речи, одно из основ-

ных условий формирования речевой компетенции у учащихся. Речевой активности способствует ис-
пользование на уроках субъект-субъектного общения, использование наглядного материала, игровых 
приемов, смена видов деятельности; задания, обращенные к личному опыту, и т.д. 
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При формировании устной формы речи развиваются следующие речевые умения: умение гово-
рить, т.е. излагать свои мысли в устной форме; умение аудировать, т.е. понимать речь в ее звуковом 
выражении. Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной, мыслительно-мнемической 
деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения сложных логических операций, та-
ких как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение. Аудирование как способ введения языкового 
материала в устной форме является одним из ведущих при обучении русскому языку в кыргызской 
школе, который должен использоваться не только как средство, но и как цель обучения русскому 
языку. 

Речевые умения аудирования базируются на единстве слуховых, речемоторных образов языко-
вых явлений и их семантики. Слушающий, воспринимая речь, преобразует с помощью речедвига-
тельного анализатора звуковые образы в артикуляционные. Устанавливается прочная функциональ-
ная связь между слуховым и речедвигательным анализаторами. Зрительный анализатор облегчает 
восприятие и понимание речи на слух. Аудирование на уроках русского языка выступает во взаимо-
связи с говорением (ученики слушают, чтобы ответить), чтением и письмом (учащиеся фиксируют 
звучащую информацию). Качество знаний учащихся во многом зависит от восприятия речи, без ко-
торого невозможно речевое общение. «…характеристика слушания как вида речевой деятельности 
связана с анализом его внутренней стороны, которая определяется как смысловое восприятие» [1]. 
Важно научить школьников правильно понимать русскую речь и говорить по-русски, точно выражать 
свои мысли. Основой для восприятия (аудирование) и продуцирования (говорение) являются психо-
логические и физиологические механизмы, логические, лингвистические, психолингвистические, 
нейрофизиологические и методические аспекты восприятия и извлечения текстовой информации и ее 
синтеза в формах ответов на вопросы, формулирования главной мысли, дискуссии и др. 

В «Программе по русскому языку для V–IX классов общеобразовательной школы с кыргызским 
языком обучения» отмечено, что «…образовательная целевая педагогическая установка работы учи-
теля-русиста в кыргызской школе ориентирована на то, чтобы научить ученика уверенно пользовать-
ся русским языком в жизненно необходимых ситуациях общения» [2]. Обучение общению на русском 
языке является актуальной задачей, стоящей перед кыргызской школой, так как знание языка помо-
жет установлению контактов между людьми разных национальностей и укреплению взаимопонима-
ния и взаимодействия между ними. Ученик должен понять, что русский язык необходим для общения 
в многонациональной среде и поможет ему реализовать себя как члена общества. 

Необходимо научить учащихся пользоваться русским языком для общения и для достижения 
своих целей, развивая и монологическую, и диалогическую речь. Учитывая при этом, что речь изна-
чально диалогична, возникает в общении двух людей, а уже затем человек приобретает способность к 
монологической речи. 

Формирование речевой компетенции учащихся должно происходить на основе коммуникативно-
деятельностного подхода к процессу обучения, позволяющего на практическом уровне овладеть рус-
ским языком, разными видами речевой деятельности. Формирование речевой компетенции преду-
сматривает развитие правильного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого языка, 
соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произноше-
ния различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью интонации. Ученик дол-
жен понять, что существует разнообразие лексических и грамматических средств языка, отражающих 
окружающий нас мир, выражающих наши мысли и чувства. 

Усиление речевого направления в обучении русскому языку требует переосмысления содержа-
ния, методов и приемов в обучении русскому языку. Отбор содержания должен проводиться по 
функциональному принципу, в соответствии с которым каждое явление языка должно быть рассмот-
рено с точки зрения его функционирования в речи. Ученик должен научиться понимать смысл обра-
щённой к нему речи (устной и письменной), а использование лексических и грамматических средств 
русского языка позволит ему быть понятым окружающими. При формировании речевой компетенции 
учащихся кыргызской школы необходимо обратить внимание и на этический аспект культуры речи, 
связанный с речевым этикетом: в каких ситуациях как уместно поздороваться, попросить, отказать 
и т.п. 

Развитие речи является комплексным обозначением процессов, этапов и методик, связанных с 
овладением человеком средствами устной и письменной речи, характеризующими развитие его на-
выков коммуникации и вербального мышления. Овладение учащимся языком происходит в опреде-
ленных условиях речевой деятельности, при этом работа над правильным произношением, над пра-
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вильным употреблением слова, над обогащением словаря, над орфографически грамотным письмом 
является основным содержанием уроков русского языка по развитию речи. 

Нередко проблемой для учителя является разный уровень владения учащимися русским языком. 
Объясняется это тем, что в одном классе учатся как городские школьники, так и приезжие, из разных, 
нередко самых отдаленных, регионов республики. Поэтому при подборе упражнений и заданий учи-
тель должен учитывать уровень овладения учащимися русским языком. 

В современных условиях важно, чтобы учитель не давал ученикам готовые знания, а учил добы-
вать знания. Чтобы выразить свои мысли на русском языке, школьники должны не только знать пра-
вила, но и расширять свой активный словарь. Наблюдения показывают, что небольшой словарный 
запас учащихся кыргызской школы обусловлен отсутствием среды, в которой говорят по-русски, де-
ти мало читают литературу на русском языке, в большинстве своем не смотрят телевизионные пере-
дачи на русском языке. Нередко только на уроках русского языка и чтения они читают, говорят и 
пишут на русском языке. 

Во время проведения уроков русского языка к числу эффективных технологий можно отнести 
технологии работы в группах (пары, группы сменного состава и т.д.). Технология обучения в группах 
позволяет создавать на уроке определенные речевые ситуации, привлекать к организации работы в 
группе учащихся с разным уровнем овладения русским языком, что способствует формированию ре-
чевой компетенции школьников. 

Формированию речевой компетенции у учащихся 5-х классов кыргызской школы способствует 
проведение работы по следующим трем направлениям: 

 над словом; 
 над словосочетанием и предложением; 
 над связной речью. 
Все виды перечисленных работ параллельны и взаимосвязаны: словарная работа даёт материал 

для словосочетаний, предложений, связной речи; а рассказ, монолог или диалог требуют подготови-
тельной работы над словом и предложением. Результатом проведения данных работ является обога-
щение лексики учащихся, упорядочение знаний о слове, словосочетании и предложении, умение 
применять их в устной речи. 

Формирование речевой компетенции у учащихся 5-х классов кыргызской школы предусматри-
вает обогащение, уточнение и активизацию словаря учащихся, воспитание у обучаемых внимания к 
значениям слов и употреблению их в речи. Ученик должен осознать, что слово — важнейшая едини-
ца языка и любое речевое высказывание складывается из слов, выстроенных в определенной после-
довательности в соответствии с замыслом и связанных между собой по смыслу. Работа над словом 
необходима на каждом уроке русского языка в кыргызской школе, только осмысленное, правильно 
понятое учеником слово может войти в его активный словарь. К.Д.Ушинский отмечал: «Дитя, кото-
рое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или вовсе не понимает его настоящего зна-
чения и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда будет 
страдать от этого коренного недостатка» [3]. 

Формированию речевой компетенции способствуют речевые игры как средство освоения умения 
эффективно пользоваться языковыми средствами в коммуникативной ситуации. Речевые игры помо-
гают усвоить различные аспекты языка как средства общения. В.А.Сухомлинский писал: «Игра — 
это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности» [4]. Игра способствует выполнению важнейших методических задач. Она обес-
печивает психологическую подготовку к речевому общению; дает возможность повторить изучаемый 
материал; позволяет отработать навык выбора нужного речевого варианта, что является подготовкой 
к ситуативно-спонтанной речи учащихся. Во время игры дети действуют свободно, не боятся ошиб-
ки. Их интересует не результат, а сам процесс игры. Участие в игре снижает психологическое напря-
жение, испытываемое ребенком в процессе учебной деятельности. 

Формированию речевой компетенции у учащихся 5-х классов кыргызской школы способствуют 
следующие виды речевых игр: 

1. Фонетические игры, направленные на формирование правильного произношения. 
2. Лексические игры, ориентированные на правильное употребление слов в зависимости от си-

туации общения, обогащение словаря школьника. 
3. Игры, направленные на развитие творческих способностей учащихся. 
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Г.М.Аманова 

Сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыруда қырғыз мектебі  
оқушыларын сөйлеу іс-əрекеті түрлеріне оқыту 

Мақалада қырғыз мектебінде орыс тілін оқытудағы сөйлеу құзыреттілігі роліне байланысты 
көкейкесті мəселелер қарастырылды. Орыс тілін оқытудағы негізгі мақсат сөйлеу құзыреттілігін 
қалыптастыру болып табылады, яғни оқушылардың ұлтаралық қарым-қатынасқа қабілеті мен 
дайындығы. Сөйлеу құзыреттілігі орыс əдеби тілінің нормаларын игеру үрдісінде жəне оқушылардың 
сөздік қорын молайту жəне грамматикалық сөйлеу құрылымы, ауызша жəне жазбаша өз ойларын 
дұрыс жеткізуге үйретуде іске асырылады. 

 

G.M.Amanova 

Interconnected teaching speech activities of Kyrgyz schools’ pupils  
in the formation of speech competence 

The article deals with actual issues related to the role of speech competence in learning Russian language at 
Kyrgyz schools. The main purpose of learning Russian language is the formation of speech competence, i.e., 
the ability and willingness of students for international communication. Speech competence implemented in 
the process of mastering the rules of Russian literary language, enrich vocabulary and grammatical structure 
of students’ speech, teaching students the ability to coherently express their thoughts in oral speech and writing. 
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Трехъязычие в Казахстане: pros and cons 

В статье рассмотрены проблемы реализации программы трехъязычия и формирования языковой лич-
ности нового типа в учебном дискурсе школы и вуза Республики Казахстан. Сегодня в казахстанском 
обществе назрела необходимость овладения подрастающим поколением не только казахским языком, 
но и русским как языком межнационального общения, и английским языком как языком науки и меж-
дународного признания. Активная позиция Казахстана в Евразийском союзе, реформирование образо-
вания согласно Болонской декларации, вхождение Казахстана в ВТО — все эти события способству-
ют тому, что проблема формирования языковой личности приобретает государственное значение. Ав-
торы статьи затронули некоторые аспекты решения данной проблемы. В процессе подготовки специа-
листов в учебном дискурсе возникают определенные трудности, обусловленные материально-
технической базой, обеспечением школ и вузов учебниками по языкам последнего поколения и т.д. 
Отмечено, что первоочередное внимание следует уделить сегодня обучению молодежи казахскому 
(государственному) языку. Вместе с тем английский язык необходим для международного признания 
казахстанских ученых, для участия в международных научных и учебных программах. 

Ключевые слова: трехъязычие, казахский язык, русский язык, английский язык, государственный 
язык, язык межнационального общения, язык международного общения, языковая личность, высоко-
компетентный специалист, полилингвоментальное пространство учебного дискурса Казахстана. 

 
Формирование языковой личности нового типа в учебном дискурсе Республики Казахстан обу-

словлено глобальными мировыми процессами не только в образовании, но и, прежде всего, в полити-
ке и экономике. Подписание Болонской декларации в марте 2010 г., создание Евразийского союза, 
вхождение Казахстана в ВТО — все эти события способствуют тому, что сегодня в казахстанском 
обществе назрела необходимость овладения подрастающим поколением не только казахским (госу-
дарственным) языком, но и русским как языком межнационального общения в Казахстане и в Евра-
зийском союзе, а также английским как языком международного общения. 

В 2007 г. для реализации поставленной цели был инициирован культурный проект «Триединство 
языков» — изучение казахского, русского и английского языков в школе и вузе. В 2011 г. последова-
ло принятие Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казах-
стан на 2011–2020 гг. Программа рассматривает казахский (государственный) язык как главный фак-
тор национального единства, планирует мероприятия по популяризации и широкому применению 
государственного языка во всех сферах общественно-политической жизни, развитию языковой куль-
туры и лингвистического капитала казахстанцев. При этом предполагалось, что доля взрослого населе-
ния, владеющего государственным языком, по результатам сдачи экзамена по системе оценки уровня 
знания казахского языка граждан Республики Казахстан по программе «Казтест», к 2014 г. составит 20 %, 
к 2017 г. — 80 %, а к 2020 г. — 95 %; доля выпускников школ, владеющих государственным языком на 
уровне В1 к 2017 г. составит 70 %, а к 2020 г. уже 100 %;   взрослое население Республики Казахстан, 
владеющее русским языком, к 2020 г. должно достичь  90 %; доля населения республики, владеюще-
го английским языком, к 2014 г. должна была составить 10 %, к 2017 г. — 15 %, к 2020 г. — 20 %; а доля 
населения, владеющего тремя языками (казахским, русским и английским), к 2014 г. должна составить 
10 %, к 2017 г. — 12 %, а к 2020   г. — до 15 % [1]. 

Итак, насколько реально выполнить качественно и в заявленные сроки Государственную про-
грамму развития и функционирования языков? В Казахстане как в многонациональном государстве 
на протяжении десятков лет формировалось двуязычие различных типов: казахский–русский, родной 
язык–казахский, русский–казахский, казахский–татарский, казахский–уйгурский, немецкий–
казахский, немецкий–русский и т.д. Двуязычие населения было следствием совместного проживания 
на определенной территории. 

Многие этнические группы сохраняли свой родной язык внутри диаспоры — это узбеки, уйгуры, 
ингуши, чеченцы, немцы, корейцы и т.д., приобретая при этом с детства навыки общения на казах-
ском и русском языках. Как известно, русский язык казахи начали изучать еще в составе Российской 
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империи, в советский период русский язык приобрел статус языка межнационального общения, како-
вым и остается до сих пор. 

Сегодня русский язык преподается как учебная дисциплина в школах и вузах с казахским языком 
обучения, в школах и вузах с русским языком обучения. В республике издаются газеты и журналы на 
русском языке, ведут вещание телевизионные каналы, Интернет и т.д. На педагогических специально-
стях вузов ведется подготовка учителей русского языка по программе бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры. Интерес к русскому языку обусловлен не только политическими, экономическими и 
культурными контактами с Россией, но и семейными узами. Кроме того, можно смело утверждать, что 
русский язык является сегодня языком международного общения за пределами Казахстана. 

Английский язык в школах Казахстана изучается сегодня с первого класса, а в старших классах — 
11-м и 12-м — предполагается преподавать большинство предметов на английском языке. Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев считает, что «…надо учить английский язык, начиная с первого 
класса. В 11–12 классах все предметы должны быть на английском. Так делает Малайзия. Когда они 
получили независимость после войны, то решили развивать государственный малайский язык, а его 
никто не знает в мире, и перешли опять на английский. Точно так же в Сингапуре» [2]. Предполагается 
приступить к реализации данной программы постепенно, начав преподавание нескольких предметов на 
английском языке. Преподавание школьных и вузовских дисциплин на английском языке уже ведется в 
Назарбаев Интеллектуальных школах, некоторых гимназиях и в университетах. Трехъязычие является 
необходимостью в современном мире, это не роскошь, это минимум. В европейских странах выпускни-
ки гимназий свободно общаются на английском языке, в вузах он уже не преподается, если не является 
специальностью. Большинство студентов владеют и вторым иностранным языком. 

Обучение английскому языку в европейских странах также сопровождается различными про-
блемами и дискуссиями. Так, в Германии в 2009 г. школьные учителя сочли обучение английскому 
языку детей в возрасте до 11 лет «пустой тратой денег» налогоплательщиков. Педагоги утверждают, 
что совсем юные дети способны заучить много слов, но не грамматические правила [3]. Во Франции 
с 1994 г. действует Закон Тубона, т.е. запрет на обучение на иностранных языках в школах и вузах. 
Однако теперь с целью повышения привлекательности французского образования для студентов из 
других стран правительство Франции предлагает отменить этот запрет [4]. В Испании английский 
язык изучается в школах различного типа, в Италии существуют языковые школы, где учат два ино-
странных языка, обычно английский и французский, и языковые школы, где учат один язык. Изуче-
ние английского языка начинается уже в начальной школе. 

Английский язык необходим cегодня в Казахстане: 
 топ-специалистам различных казахстанских и совместных компаний; 
 инженерно-техническому и рабочему персоналу различных казахстанских и совместных компаний; 
 преподавателям вузов, читающим лекции по своей специальности; 
 для привлечения в казахстанские вузы зарубежных студентов; 
 студентам для поступления в магистратуру и докторантуру; 
 преподавателям и студентам для участия в программе академической мобильности; 
 магистрантам и докторантам для прохождения практики в зарубежных вузах; 
 студентам, магистрантам, докторантам для изучения научной литературы по теме исследования; 
 студентам для обучения в зарубежных вузах; 
 учащимся школ для успешной сдачи ЕНТ; 
 учащимся школ для обучения в европейских школах; 
 преподавателям вузов, магистрам, докторантам, ученым для участия в государственной про-
грамме «Болашак», позволяющей проходить стажировки и обучаться в различных зарубежных 
вузах Европы, Америки и Азии; 

 всем гражданам Казахстана, которые при выезде за рубеж хотят чувствовать себя психологи-
чески комфортно в любой бытовой и рабочей ситуации. 

Для реализации этих планов следует обратить внимание на учебники английского языка в шко-
лах и вузах республики. В настоящее время в школах используются различные учебники в зависимо-
сти от статуса школы — в гимназиях и лицеях основными учебниками являются британские учебни-
ки издательства «Маcmillan», в средних школах — казахстанские учебники Т.Аяповой, 
Т.П.Кузнецовой и других, российские учебники. Учебники Т.Аяповой остаются в течение многих лет 
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единственными отечественными учебниками английского языка, и сегодня остро встает проблема 
современного отечественного учебника английского языка для всех классов, начиная с первого по 
одиннадцатый, поскольку английский язык преподается с первого класса. Вероятно, следует изме-
нить концептуальный подход к учебнику иностранного языка, к его содержанию, лингвосоциокуль-
турологической информации, к системе упражнений, поскольку общество ожидает от школы конеч-
ный продукт, каковыми являются, прежде всего, коммуникативные иноязычные компетенции. 

Несмотря на известную Концепцию развития иноязычного образования Республики Казахстан 
(2004), в которой обозначен уровневый подход к обучению иностранным языкам в школе и вузе, он 
не нашел своего полного отражения в учебниках английского языка как для средней школы, так и для 
вузов. Прошло более 10 лет со дня принятия Концепции, а ситуация с учебниками не изменилась. В 
условиях дефицита отечественных учебников английского языка в учебном дискурсе вуза и школы 
используются российские и британские учебники. Широко развернули свою образовательную дея-
тельность языковые центры, компенсируя пробелы в тех знаниях, которые учащиеся не смогли полу-
чить в школе. Сегодня приходится констатировать, что процесс обучения английскому языку в мас-
совой школе Республики Казахстан малоэффективен — выпускники школы не говорят на английском 
языке. Это неоспоримый факт. 

Еще один момент, на который следует обратить внимание, — форма итогового контроля 
в 11 классе. Тест ЕНТ определяет сегодня содержание обучения английскому языку как в школе, так 
и в языковых центрах, где учащиеся продолжают подготовку к ЕНТ: это грамматика и лексика, пре-
жде всего. Вся концепция иноязычного образования сводится, в конечном итоге, к лексико-
грамматическим навыкам, которые являются лишь первой ступенькой в овладении любым языком. Вот 
парадокс: с одной стороны, цель ставится — научить иноязычному общению, а с другой — учебники 
и, соответственно, методика обучения, а также форма контроля не обеспечивают достижения постав-
ленной цели. 

Количество недельных часов английского языка должно быть увеличено до 4-х часов, поскольку 
для изучения любого языка при отсутствии языковой среды необходимо создавать искусственную. 
Два часа в сегодняшнем расписании школы — это пустая трата времени и государственных средств. 

Как известно, Европейский совет и Европейская Комиссия постановили еще в 1995 г., что каж-
дый ученик в Европе должен знать сегодня два европейских языка. На Лиссабонской встрече в 2000 
г. иностранные языки были включены в пять базовых предметов, подлежащих изучению в школе. Но 
сегодня во многих странах изучают два и более иностранных языка. Так, например, два иностранных 
языка входят в перечень обязательных школьных предметов в Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, 
Люксембурге, Швеции, Словении, Словакии, Германии, Латвии и на Кипре. 

В современной Европе, как и в странах СНГ, наблюдается гегемония английского языка и суже-
ние зон распространения французского, немецкого и других официальных языков ООН. В странах 
СНГ знание английского языка настолько привлекательно, что он занимает второе место после род-
ного языка. Отнюдь не безобидная экспансия английского языка, по мнению многих исследователей, 
разрушает систему сложившихся традиций обучения другим европейским языкам на европейском и 
постсоветском образовательном пространстве. 

В некоторых государствах дети приступают к изучению иностранных языков в конце начальной 
школы, а в Мальте, Люксембурге и Норвегии — с первого класса. В среднем дети в Европе ежене-
дельно 3–4 ч изучают иностранные языки. В целом, английский язык изучают 93 % всех детей Евро-
союза, а на старшей ступени обучения цифры возрастают. Французский язык на старшей ступени 
изучают 33 % учащихся, а на заключительном этапе обучения число сокращается до 28 %. 

Некоторые ученые считают, что распространение английского языка может препятствовать пла-
нам возрождения малых языков, реформам образования и культуры в соответствии с потребностями 
основной массы коренных жителей Европы. Расширение сферы применения английского языка не во 
всех странах воспринимается положительно. В ряде государств разработаны и внедрены в практику 
комплексы мер по защите родного языка. Так, во Франции, например, на государственном уровне 
действует целый ряд ограничений распространению английского языка. В Казахстане также выска-
зываются мнения по поводу обучения английскому языку в ущерб казахскому, государственному 
языку. 

Широкомасштабные реформы, проводимые сегодня в Казахстане во всех сферах общественно-
политических отношений, в том числе и в образовании, требуют высококомпетентных специалистов — 
для их непосредственной реализации, с одной стороны, и для долгосрочной подготовки таких спе-
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циалистов — с другой. В связи с этим проблема языковой личности, владеющей несколькими языка-
ми на высоком уровне, переходит из области лингвистической в экономическую и, наоборот, ее ре-
шение позволит выяснить, какой специалист является сегодня наиболее перспективным и экономиче-
ски эффективным для данного государства. 

На постсоветском пространстве языком учебного и научного дискурса является, в том числе, и 
русский язык, а для научных и профессиональных контактов с университетами дальнего зарубежья 
необходимы английский язык и другие иностранные языки. Для успешного построения собственной 
карьеры казахстанскому специалисту необходимы навыки овладения государственным языком. Не 
случайно в перечень дисциплин Единого национального тестирования были добавлены языки обуче-
ния: казахский язык для обучающихся на русском языке и русский язык для обучающихся на казах-
ском языке, начиная с 2008 г. 

Лингвистика призвана описать модель языковой личности, формирующейся сегодня в евразий-
ском полилингвоментальном пространстве учебного дискурса Казахстана. Именно поэтому разработ-
ка проблемы языковой личности является сегодня для казахстанской науки одной из важнейших. 
Стремительные и значительные изменения в общественно-политической и экономической жизни Ка-
захстана требуют как своего научного осмысления, так и научного прогнозирования. Казахстан явля-
ется полиязычным, полиэтническим государством, в котором проживает более 130 национальностей, 
и вопросы языка в контексте становления личности приобретают особое значение. В условиях глоба-
лизации и интеграции в мировое экономическое и образовательное пространство изучение языковой 
личности во всем многообразии ее проявления в полилингвоментальном сообществе Республики Ка-
захстан и создание собственной методологической базы для ее описания являются приоритетными 
задачами отечественной лингвистики. 

Для вхождения в мировое экономическое и образовательное пространство Казахстан нуждается 
в специалистах, владеющих несколькими языками, среди которых особое место занимают казахский 
язык как государственный, русский и английский языки как мировые языки, как языки информаци-
онного пространства и научного дискурса. Соприкосновение с иной лингвокультурой расширяет го-
ризонты мировоззрения молодого человека, побуждает его к анализу не только языковых явлений 
родного и чужого языка, но и дает работу душе. Интернационализация образования, науки, общест-
венной жизни, создание единой Европы и единого общеевропейского и мирового образовательного 
пространства требуют серьезных навыков межкультурной коммуникации и глубокого знания языков. 
Казахстан исторически является мультилингвистическим государством, в котором сегодня особое 
значение придается поликультурному образованию, формирующему новый тип личности мирового 
сообщества. 

Следует отметить также, что в Казахстане уделяется большое внимание распространению и изу-
чению английского языка как языка науки и международного общения. Более результативно он изу-
чается в городских школах, прежде всего в гимназиях, а в сельских регионах ощущается острая не-
хватка квалифицированных учителей иностранных языков. 

Итак, при рассмотрении возможных моделей языковой личности в Казахстане необходимо 
учесть, что, во-первых, казахский и русский этносы являются наиболее многочисленными в респуб-
лике; во-вторых, русский язык продолжает оставаться языком межнационального общения в широ-
кой сфере социально-политических, экономических и культурных отношений для значительного кру-
га представителей различных этносов; в-третьих, «глобализация может привести и уже приводит к 
тому, что в национальных языках усиливается тенденция к так называемому двуязычию» [5];            
в-четвертых, «специфика национального коммуникативного поведения обусловлена самим отношением 
нации к языку» [6]; в-пятых, рост влияния массовой культуры, в том числе и через английский язык, 
который становится единственным иностранным языком в школах республики. На наш взгляд, со-
временный специалист евразийского пространства, высококвалифицированный профессионал ХХI 
века — это языковая личность идеального или элитарного типа. Многомерность международных от-
ношений в эпоху глобализации и интеграции, необходимость соблюдения конфиденциальности мно-
гих научных исследований, использование в профессиональной деятельности информационных тех-
нологий все более высокого уровня ставят мировое сообщество перед необходимостью постоянного 
повышения уровня подготовки специалистов. В этих условиях овладение языковой личностью дис-
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курсивными компетенциями на нескольких языках, в том числе и иностранных, приобретает стратеги-
ческое значение. 

Мы обозначили первоочередные, на наш взгляд, задачи, которые следует решить для достиже-
ния цели, поставленной в Государственной программе развития образования: создание отечествен-
ных учебников английского языка для средней школы и вуза в соответствии с Концепцией развития 
иноязычного образования Республики Казахстан и современными методическими концепциями; 
обеспечение учебниками всех детей школьного возраста; изменение формы контроля иноязычных 
знаний, умений и навыков — это должны быть говорение, аудирование, чтение и письмо; увеличение 
количества недельных часов; подготовка специалистов различных специальностей, владеющих анг-
лийским языком профессионально. Казахстан находится сегодня на новом этапе своего развития и 
предпринимает шаги для дальнейшего реформирования образования. Вхождение в Болонский про-
цесс открывает широкие возможности для подготовки современных высококвалифицированных спе-
циалистов, для обеспечения их мобильности в евразийском и европейском пространстве. Подготовка 
современного специалиста начинается в общеобразовательной массовой школе, а также в гимназиях 
и лицеях. Обучение иностранным языкам в школе и вузе предполагает обеспечение качественного 
скачка в овладении компетенциями межкультурного общения на английском языке как языке между-
народного общения, а также других иностранных языках. 

Знание иного, неродного языка делает человека свободным. Он получает возможность читать 
литературу на этом языке, общаться в интернете с носителями данного языка, путешествовать, при-
обретать друзей, получить работу за рубежом, получать большее вознаграждение за свою работу и 
т.д. Сегодня Президент Казахстана предлагает гражданам своей страны овладеть тремя языками, т.е. 
видеть, слышать и знать в три раза больше, чем те, кто говорит только на родном языке. 
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Қaзақстандағы үш тұғырлы тіл: pros and cons 

Мақалада Үш тұғырлы тіл бағдарламасының іске асыру кезінде кездесетін мəселелері мен ҚР 
мектептері жəне жоо да тілдік тұлғаның қалыптастырылуы қарастырылды. Бүгінгі таңда қазақстандық 
қоғамда өскелең ұрпақтың тек қазақ тілін меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар ұлтаралық қатынас 
үшін орыс тілін, ғылым мен халықаралық тіл ағылшын тілін білу қажеттілігі туып отыр. 
Қазақстанның Еуроодаққа белсенді қатысуы, Болон декларациясына сай білім беруді реформалау, 
алда Қазақстанның ДСҰ-ның құрамына кіруі осы уақиғалардың барлығы тілдік тұлғаның 
қалыптастырылу мəселелерін мемлекеттік маңызы бар уақиғаға айналуына себепші. Авторлар осы 
мəселені шешуде кейбір қырларды (аспектілерді) қарастырып отыр. Оқу дискурсында мамандарды 
даярлау барысында мектептер мен жоғары оқу орындарын соңғы ұрпақ оқулықтарымен қамтамасыз 
етуімен қиындықтар туындайды. Қазақстан қоғамында үш тілдік пен жəне оны жүзеге асыру жолдары 
туралы əр түрлі пікірлер бар. Бүгінгі танда жастардың, ең алдымен, қазақ (мемлекеттік) тіліне 
аударуы берілуі тиіс деп саналады. Сонымен қатар ағылшын тілі халықаралық ғылыми жəне білім 
беру бағдарламаларына қатысуына жəне Қазақстанның ғалымдардың халықаралыққа танылуы үшін 
маңызды болып табылады. 
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N.S.Zhumagulova, E.V.Zhumagulova  

Trilingual program in Kazakhstan: pros and cons 

This article discusses the problem of realization of the trilingual program and the formation of new type of 
linguistic identity in the educational discourse at the universities and schools of the Republic of Kazakhstan. 
Today in Kazakhstan society, there is a need for mastery of the younger generation, not only in the Kazakh 
language, but English and Russian as the language of international communication, and English as the lan-
guage of science and international recognition. The active position of Kazakhstan in the Eurasian Union, re-
forming the education according to the Bologna Declaration, the imminent occurrence of Kazakhstan in 
WTO-all these events contribute to the problem of the formation of linguistic identity becomes public value. 
The authors of the article touches on some aspects of the problem. In the course of training of specialists in an 
educational discourse there are certain difficulties caused by material base, providing schools and higher edu-
cation institutions textbooks on languages of the last generation, etc. In the Kazakhstan society there are vari-
ous opinions apropos the trilingual program and ways of its realization. There are different opinions about the 
trilingual and ways to implement it in Kazakh society. It is believed that priority should be given training Ka-
zakh (state) language of young people today. However, the English language is essential for the international 
recognition of Kazakhstan's scientists to participate in international scientific and educational programs. 
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Асқар таудай əке мұрасын зерттеу 

Əке туралы сағынышпен естелік жазғанда көңіл əуені сан-саққа шарықтап, асқар тау əкенің асыл 
да абзал, қымбат та ұмытылмас мінез-қасиеттерімен, ақыл-кеңестерімен, елдік намыс-мүдделерімен 
қайта табыстырып, тарих қойнауына оралмастай боп сіңген сонау бір қызық та, шыжық күндерді 
нақпа-нақ жауһар күйінде жəудіретіп еске салып, еңселендіретіні таңырқарлық құбылыс екендігі 
баршамызға аян. Осы орайда айтарымыз атақты ғалым Рашит Əл-Каренидің (Кареновтің) əкесі 
Саттар Қараұлының 100 жылдығына орай «Əке рухымен сырласу» атты монографиясын жарыққа 
шығаруы1. 

Монография əке мен бала арасындағы диалог түрінде жазылған жиырма бес əңгімеден тұрады. 
Зерттеуші-ғалым осы еңбегін қолға алғанда жазушының бес қаруының біріндей тылсымы мен 
тынысының тұңғиығына тартып, алдындағы тұлғалы кейіпкердің ішкі сырына дендей енудің 
сиқырлы əрі əмбебап кілтіндей болған, сөйтіп, əлгі адамның өзіндік ишаралы сөзінің оймен 
өрнектеліп, санада салтанат құруын діттейтін, сонысымен де жан тербейтін жасырын бүкпесін 
жаһанға жеткізуге себебі тиетін осынау шығармашылық тəсіл — диалог əдісіне жүгінген. 

Автордың бұрыннан жеңіл тақырыптарды таңдамайтындығы белгілі. Кезінде «Тұғыры биік 
тұлғалар», «Мəңгілік құндылықтар саңлақтары», «Қазақтың үш ұлы көсемі», «Көмейінен жыр 
төгілген Ахметбек ақын», «Алаш азаттығының ақиығы Иман Əлімбеков», «Ойы ұшқыр, өлеңі сұлу 
Құлтума ақын», «Азаттық қаһарманы Мəнжі батыр» атты кітаптары ұлтымыздың құнды еңбектеріне 
айналған болатын. Одан кейін жарық көрген «Ақын-ақ еді», «Алаштың жиырма жыр алыптары», 
«Алдаспаны Алаштың ақын Мағжан», «Жұмабек Тəшенев — Алаштың жүз жылда бір туар алып 
тұлғасы», «Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметінің жиырма көшбасшылары», «Үш жүздің 
шежіресі жəне Арғын-Алтай тайпасының Қареке-Мұрат рулары: энциклопедиялық анықтамалық» 
атты еңбектер де қазақ оқырмандары мен жастарының санасын оятып, ел тарихын түгендеуге 
қосылған зор үлес болды. Бұл еңбектердің қай-қайсысы болса да ұзақ зерттеуді, терең білімді қажет 
ететін күрделі тақырыптар болатын. Кезінде бұл еңбектерді оқыған оқырман, Кеңес өкіметі кезінде 
жасырылып, айтылмай келген халқымыз тарихының жаңа беттерін ашып, тарих тереңінен сыр 
шертетінін жақсы біледі. 

Монографияда автор өз əкесі Саттар Қараұлына да сипаттама берген. Автордың пайымдауынша, 
Сəтекең өмірдің небір қатал иірімдері мен сындарынан сүрінбей өтіп, мол тəжірибе жинақтаған. 
Оның айрықша қасиеті өзіне де, өзгелерге де жоғары талап қойғандығында. Ешкімді алаламайтын, 
бəрін тең көретін мінезі үшін жұртшылық Саттар Қараұлын ерекше құрметтеген. 

Əкейдің алғашқы əңгімесі — оның жер туралы толғанысы. Жүгі нарда, қазаны теңде болып 
көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқы үш нəрсені бойтұмардай қасиет тұтып, қадірлеп өткен. Олар — 
туған ел, жер-ана, қасиетті ана тіліміз. Тəуелсіздік үшін қасық қаны қалғанша күресіп, жауды жағадан 
алған бабаларымыздың аманаты, бойтұмары — Жер-ана. Жер-ананың төл туындылары — айдын-
шалқар көлдерден, құпияға шомылған қайнарлардан, асау тайдай толқынды серік еткен өзендер мен 
ғажайып кеңдігінен бəріміз де бастау аламыз. 

                                                      
1 Əл-Карени (Каренов) Рашит. Əке рухымен сырласу: Монография. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. — 185 б. 
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Сондықтан да, қадым жері үшін қасық қанын аямаған ұлағатты ұл, қасиетті қыздарымыз 
ұлтымыздың тарихында аз емес. Неге десеңіз, қадым жер мəселесінің артында — қазақтың рухы мен 
намысының мəселесі тұр. Мəселен, қазақ тарихының шынайы шырақшысы Ермұхан Бекмаханов: 
«Кенесары көтерілісінің басты қозғау күші — халқымыздың ар-намысын отаршылдар табанына 
таптатпау, ерікті ел болу идеясын алға шығару еді. Осы идеяны ашып көрсеткенім үшін «халық 
жауы» атанып, жазықсыздан 25 жылға сотталып кете бардым...» — деп, ашына жазғаны белгілі. 

Адам баласының басынан өткерген ірілі-ұсақты соғыс-сойқандарының дені — жер мəселесі, 
жерге таласу. Жерсіз мемлекет мемлекет емес. Ал, жер жəне жерасты байлықтары кез келген 
мемлекеттің негізі болуымен қатар, жердің атын иемденген халықтың меншігі. 

Өкінішке орай, соңғы жылдары қоқыстармен ластап, байлыққа батамыз деп жерді асты-үстіне 
аударғанымызды айтпағанда, жалға беріп, саудалағанымыз «Егемен Қазақстан» деген еңселі 
дəрежемізге «тайға таңба басқандай» айқын дақ емес пе? Отандастар, ойланайық! Ата-бабамыздың 
кіндік қаны тамған жердің өзгенің қанжығасында кетпеуі үшін күресейік! Тəуелсіз елдің ұлы — өжет, 
қызы — қайратты, халқы — қаһарман. Теңізге тамған тамшыдай болса да білім мен еңбегімізді ел 
болашағына арнайық! — деп елдікке шақырады автор. 

Монографияның мазмұнына арқау болған келесі мəселе — елі мен жерін жаудан қорғаған өжет, 
атамекенде елдіктің уызын ұйықтап, халқының еңсесін көтерген тарихи тұлғалардың сыр мен сынға 
толы əлеуметтік бейнесі. Сондықтан кітаптағы екінші жəне үшінші əңгімелер ХІХ ғасырдағы қазақ 
халқының ең ірі ұлт-азаттық қозғалысын бастаған Кенесары Қасымұлы жəне сол азаттық жолындағы 
мыңбасы болған, Арғын-Алтай тайпасынан шыққан атақты Мəнжі батыр Күржекейұлы туралы 
деректерді зерттеуге арналған. Хан Кене алдында болған көтерілістерден сабақ алып, қорытынды 
жасаған еді. Біріншіден, ол белгілі бір аймақты ғана қамтыған қарсылықтар ешқандай нəтиже 
бермейтіндігіне көз жеткізді. Сол себепті бүкіл халықты көтеру қажеттілігі айқын болды. Екіншіден, 
қазақтардың ұлт-азаттық қозғалыста ортаазиялық халықтармен одақтасудың қауіптілігін түсінді. 
Тəуелсіздікке қол жеткізгеннен бері, күні бүгінгі дейін «Халық жауы бүлікші» аталып келген ұлт-
азаттық көтерілісінің бастамашысы — Кенесары ханды тарихшылар ақтап алып, оның қазақ 
халқының азаттығын көксеген көсемдігін жария етуде. 

Хан Кене секілді Ұлы тұлғамен үзеңгілес жүріп, жосын жорықтарда қалың қолды бастаған 
Мəңжі батырдың тұлғалық ерекшелігін сомдау, оның ұлағатты ісін ұрпаққа таныту — бүгінгі 
буынның алдында тұрған үлкен міндет. Сондықтан автор арнайы əңгімені Мəнжі батыр 
Күржікейұлының патша отаршылдығына қарсы ұлт-азаттық күрес жүргізген Кенесары ханның 
жасағына қосылып, батыр атанып, одан жүзбасы, мыңбасы атақтарына жетіп, Кенесары ханның 
негізгі батырларының бірі болғандығын көрсетуге арнаған. Осы бағытта ең алдымен ел тарихындағы 
Кенесары хан жəне оның қол бастаған батырлары жайлы қатталған деректерді қазбалап, сол арқылы 
Мəнжі батыр бабамыздың болмысын ашу мақсатында аймағымыздың ғалымдары мен тарихшылары, 
ақындары мен ұлтжанды азаматтары үлкен шығармашылық ізденіспен еңбек етуде. 

Автор өз монографиясында адами болмысқа, қоғамдық қатынастарға тəн мəдени, əлеуметтік, 
саяси мəселелерді зерттеудің тарихи тəсілін асқан шеберлікпен ұтымды қолданған. Атап айтқанда, 
ХХ  ғасырдағы, əсіресе оның 30-шы жылдары жəне орта кезеңіндегі тарихи оқиғаларды зерттеуді 
жəне олардың бір адамның өмірінде сəйкесінше көрініс табуын онтайлы ұштастырған. 

Белгілі бір дəуірдің сыр-сипатын тереңірек түсінгісі келген жан əуелі сол кезеңде өмір сүрген 
жекелеген азаматтар тағдырына зер салса керек-ті. Əкеміз Саттар Қараұлы — Кеңес үкіметінің 
«бесігінде» тербеліп, тұтас ғұмыры соған байланған, «советтік» жүйеге тəн ауыртпалық атаулының 
барлығын да өз басынан өткерген жан жəне, оның айтуынша, «XX ғасырдың 20–30-шы жылдары 
қазақ халқының тарихында күрделі де өзара қайшылықты ауыр кезең болды. Қазан төңкерісі, азамат 
соғысы, соғыс коммунизмі саясаты, жаңа экономикалық саясат, күшпен ұжымдастыру, орталықты 
индустрияландыру жəне т.б. үдерістер Қазақстанды қиын жолға түсірді. 

Автордың пайымдауынша, Кеңес дəуірінде ашаршылық тақырыбы жабық тақырып болған. 
Баспасөзде ол жайында сөз қозғалмаған. Көшпенді жұртты қынадай қырған аштық зұлматының 
ажалды тырнағынан ешбір қазақ əулеті дін аман құтыла алмаған. Сондықтан да сол бір жылдардағы 
ашаршылық халық санасына терең жара салды. 

Өкінішке қарай, ашаршылық салдарынан құрбан болғандар саны туралы əлі ортақ тұжырым 
болмай отыр. Шетелдік зерттеушілердің есебі бойынша, олардың саны 860 мың мен 2 млн адам 
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аралығында, отандық ғалымдардың пайымдауынша, бұл көрсеткіш — 1,5 млн мен 3 млн адам 
шамасында. Олардың дəл саны əлі күнге дейін анықталған жоқ. 

Сондықтан да, автордың ойынша, алдағы уақытта ашаршылық құрбандарының жалпы саны əлі 
де болса терең зерттеп, анықтай түсуді талап етеді. 

Монографияда отызыншы жылдардағы қазақ халқы бастан кешкен екінші қырғын — 1937–1939 
жылдардағы саяси қуғын-сүргін ауыртпалықтары туралы кеңінен сөз қозғалады. Сол кезеңде озық 
ойлы «елім» деп еңіреген азаматтарды жаппай қырып-жойған қуғын-сүргін науқаны жүргізілді. 
Жалпы, 1937 жылы қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ зиялыларының ұзын саны 120 мың болса, соның 
30 мыңы атылып кеткен. Талай-талай тағдырды тар жолға салып, тайғақ кештірген қаралы күндерді 
ұмыту, оны жылына бір мəрте болса да еске алмау — үлкен күнə. Сондықтан да болар, жыл сайын 
мамырдың соңында осы тақырыпқа бір айналып соғу, қазақстандықтардың, əсіресе БАҚ өкілдерінің 
парызына айналған. 

Кітаптағы мұнан кейінгі «Ұлы Жеңіс ел жадында», «Барлаушы» атты екі еңгіме Ұлы Отан 
соғысы тақырыбына арналған. Мұнда автор өз əкесінің жəне əкесінің ағасы Асқар Кареновтің Отан 
қорғау жолындағы жасаған ерліктерін əңгімелейді. Əсіресе Асқар Қараұлының Ленинград 
майданында барлаушы ретіндегі ептілігі, Волхов жəне Карель майдандарындағы кескілескен 
ұрыстарда көрсеткен ерліктері егжей-тегжейлі баяндалған. Сондай-ақ соғыс кезінде Отан үшін 
жанын құрбан етіп, қыршынынан қиылған ағаларымыз бен апаларымыз, аяулы азаматтарымыз 
туралы, олардың соңында жесір қалған əке-шеше, бауырлары, жұбайы мен балалары туралы сыр 
шертілген. 

Автор өзінің жеңіс солдаттарының бірінің баласы болғанын ойынан шығармайтынын айтады. 
Балалары, немерелері аталарының майдангер болғанын, ерлік көрсеткенін, мемлекеттік марапат 
алғанын мақтаныш тұтатынын көрсеткен. 

Еліміз тарихында Ұлы Жеңістің ерекше орын алатыны сөзсіз. Жеңіс ел мен ұрпақ үшін 
ұрандатып соғысқа қатысқан сарбаздардың қаны текке төгілмегендігінің айғағы. Уақыт өтсе де, «Ер 
есімі — ел есінде» демекші, ешкім ешқашан ұмытылмайды. 

Соғыстан кейінгі оқиғалар тың игеру науқанын баяндаудан басталады. Бұл науқанның ресми 
саяси тұстарымен қатар, оның көлеңкелі жақтары да көрсетілген. Мəселен, 1954–1956 жылдары 
Қазақстанға сырттан 640 мың адам қоныс аударып келді. Жəне олардың басым көпшілігі 25 жасқа 
дейінгі жігіттер мен қыздар болды. 

Дабылы мен даңғазасы көп тың игерудің алғашқы екі жылының өзінде Қазақстанға жан-жақтан 
25 мыңдай жетекші кадрлар жіберілді. Олардың ішінде тыңға соқа салудан гөрі, басқару 
аппараттарынан үлес алуды көбірек көксеп келгендері аз емес еді. Лауазымдық жұмыстарға негізінен 
келімсек кадрлар орналастырылды. Республиканың бұрынғы басшыларын шұғыл ауыстыру 
шаралары Орталық Комитеттің шынайы көмегі деген желеумен жүзеге асырылды. Жергілікті ұлт 
кадрлары жаппай ысырылып, қызмет деңгейлері күрт төмендеді. Олардың үлкен республиканы 
басқаруға қабілеті жетпеді, қиыншылықтан тайсақтады деп түсіндірілді. 

Осыларды келтіре отырып, монографияда автор Сəтекең көрсеткен келесі тұжырымды ойларды 
қадап айтқан: «Қиын-қыстау заманда жат жұрттың мыңдаған адамын бауырына басып, ыстық ықылас 
көрсете білген қазақ халқына Кеңес өкіметі кезінде шет елде əр түрлі себеппен бас сауғалап қалған 
қандастарымызды ата-жұртына жинап, қайта оралдырғысы келмеді! Бұл жағдайды дұрыс пайдалана 
білгенде өткеннен қорытынды шығарылып, қазақ қауымы демографиялық тұрғыдан өркендеп, 
сырттағы ағайындарымыздың ата-жұртта тұрақтануына жағдай жасалып, экономика мен 
мəдениетіміз, рухани байлықтарымыз одан əрі көркейе түсері сөзсіз болатын. Бірақ мұның бəрі бізге 
қажет болғанымен, Кремльге керегі жоқ еді». 

«Қазаққа қан жұттырған аждаһа» атты əңгімеде Семей полигонының зардаптары барынша 
толығырақ зерттелген деректерге зер салсақ, 1947 жылғы 21 тамызда Кеңес Одағы үкіметінің 
шешімімен құрылған № 2 Мемлекеттік орталық сынақ полигонында 1949–1989 жылдары 460-тан аса 
ядролық сынақ, оның ішінде 30 жер үсті, 88 əуе, 348 жер асты ядролық жарылыстары жасалған. 13 
рет радиоактивті газдың атмосфераға таралуынан келген экономикалық жəне демографиялық 
зардаптарына 1,5 млн жергілікті тұрғын ұшырады. 

1991 жылы 29 тамызда ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаев Семей полигонын жабу туралы Жарлыққа 
қол қойды. 
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Өкінішке орай, бұл сынақтардың зардабын осы күнге дейін шегіп келе жатқан аға-апаларымыз, 
ата-əжелеріміз бар. Сол жандардың жан жарасына сəл де болса демеу болып, қолдау көрсетуі — 
бүгінгі ұрпақ міндеті. 

Ал келешекте тəуелсіздік жемісін татқан ұрпақ алаңсыз білім алып, ядролық қару сынауға қарсы 
əрекеттерге үлестерін қосып, еліміз үшін аянбай еңбек етуін тілейік, — деп ой қорытады автор. 

«Кітап — халықтар ой-санасының архиві» деген əңгімені автор əкесінің «Əдебиет ұлы болмай 
— ұлт ұлы болмайды», ал кітап деген ұғым, алдымен, əдебиетпен егіз. Сондықтан да адамзат үшін 
жақсы кітаптан асқан байлық жоқ. Өйткені ой түбінде жатқан «таза, мінсіз асыл сөз» халыққа 
көбінесе кітап арқылы ғана жетеді. Адам баласы ең асыл рухани құндылықты кітаптан ғана алатынын 
айта келіп, автор кітап жайындағы əкесінің өте шұрайлы ойын былайша келтіреді: «...Түрлі шетелдік 
авторлар болды дегенмен, қазақтың негізгі басым бөлігі оқыған кітаптардың көпшілігі қазақ ақын-
жазушылары еді. «Абай жолы» бастаған қазақтың бар болмысын ашып берген ұлы шығармалар 
болмаса, мен оларды оқымасам, қазақтың, ұлтымның бет-бейнесін, ұлттық дүниетанымын, салт-
дəстүрін бүгінгідей жетік танымаған болар едім». 

Əсілі, қай кезде де жақсы кітап адамның жан сарайын шуаққа бөлейтін, рухани жан азығы 
екендігі баршамызға белгілі. 

Диалог түрінде жазылып, саяси-əлеуметтік мəселелерді зерттеуге арналған кітапта көп əңгімелер 
тəлім-тəрбие мəселелерін қарастыруға бағытталған. Сəтекеннің ойынша, қазақ халқы ежелден тəрбие 
ісінде бірнеше маңызды мəселені қамтыған. 

Біріншіден, тəрбие басы алдымен əдептілікті үйретуді көздеп, əдептілік мəселесін басты міндет 
етіп қойған. 

Екіншіден, мейірімді болуға тəрбиелеген. Өйткені, мейірімді адам қашанда қайырымды болады. 
Үшіншіден, тіл алғыш, елгезек бол деп үйреткен. Бұл баланы еңбекке баулудың алғашқы 

белгілері. Баланы сергек сезімді, еңбек сүйгіш азамат етіп тəрбиелеу ісін, оның жас ерекшелігін 
ескере отырып жүргізген жөн. 

Төртіншіден, адалдық пен шындыққа тəрбиелеу. Кез келген тəрбие құралына талдау жасасақ, 
ақыл-ой, дене, еңбек, адамгершілік тəрбиелері іштей сабақтасып, араласып жатқанын көреміз. 

Бесіншіден, білгір бол, ұстаз бен ғалымның, көпті көрген данышпан қарияның сөзін тыңда, ақпа 
құлақ болмай, құйма құлақ бол дегенді бойларына сіңірген. 

Алтыншыдан, үлкенді, ата-ананы, сол арқылы қоршаған ортаны, айналаны сыйлауды басты 
міндет етіп қойған. 

Бұл айтылғандар бала тəрбиесі, яғни адам тəрбиесі, тек бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның 
міндеті екенін танытады. 

Монографияда «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен» айшығымен берілген əңгімеде əйел мен 
бала тағдырының мемлекет үшін маңызды мəселе екенін ескере отырып, қоғамдық жəне отбасылық 
тұрғыдан нақты қадамдар жасаудың, соған сай іс-шараларды қарастырудың қажеттілігі көрсетілген. 

Ағайынның татулығы мəселесін зерттей келе, автор өз ата-анасына сыни көзқарас тұрғысынан 
баға берген: — Менің ата-анам əрдайым кері кеткен тірлікті бері тартып, ақ пен қараның аражігін 
ажыратып, ой салуға тырысты. Бойларын өсек-аяңнан аулақ ұстады. Əділетсіздікке көздері 
жетпейінше, ел арасындағы алыпқашпа сөздерге сенбеді. Ешкімнің сыртынан сын айтып, айбат 
көрсетпеді. Өмір сүрген ортасының қадірін түсірмей, күйбең тіршіліктің сұранысынан кең болды. 
Орынсыз ашу шақырмады. Намысқа нұқсан келтірмеді, кім болса да сабасына түсіре білді. Ауылынан 
өсіп шыққан, ауызға іліккен азаматын мақтан етіп, жетістігіне қуана білді. 

«Хəкім Абайды толық тану оңай ма екен?!» деген əңгімеде зерттеуші-ғалым «мыңмен жалғыз 
алысқан» ұлы Абайдың əлемдік дүниетанымын, əлемдік өркениет деңгейіне көтеріле білген ерекше 
тұлға, өзгеше жаратылыс екендігін алға тартады. Өз кезіндегі казақ елінің мешеу тұрмысы туралы сөз 
ете отырып, ой кемелдігі, сыншыл көзбен бағалай білуі жағынан Пушкин, Лермонтов, Крылов биігіне 
көтерілгенін жоғары пафоспен паш етеді. 

Автордың «Өмір — аққан дəрия, көшкен сел» тақырыбындағы əңгімесі өмірдің терең 
философиясына толы. Мұнда ол əкесінің бірқатар өмірлік ұстанымдарын келтірген: 

Біріншіден, — деді əкем, — өмір — Алла тағаланың адамдарға берген ең қымбат сыйы. 
Кез келген адам бұл фəниден кеткенде артыңдағы ізің жүзіп өткен балықтың ізіндей болса, 

атыңды өшірмейтін жақсы ісің мен хатың қалмаса, жоқтайтын жоқтаушың болмаса, нағыз сорлылық 
сол болса керек. 
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Екіншіден, бір шаһар бар, есігі жалқауларға жабық, еңбекқорларға ашылатын. Аталмыш шаһар 
«Мақсат» деп аталады. Адамзат баласы ес жиғаннан бастап, өз алдына мақсат қояды, мақсат деген 
адамға жігер беріп, алға бастап, демейді. 

Үшіншіден, өмір болғасын, өмірдің түрлі түйткілдері мен бұралаңдары, адам баласы түсініп, 
шегіне жетіп шықпайтын ұғым, мағыналары болатыны заңды құбылыс. «Өмір кешу, даламен шауып 
өту емес» деп орыс халқы айтатындай, сол өмір сүрудің өзін əркім өз ұғымы аясында əр түрлі 
бағалайды. 

Төртіншіден, уақыт ұзап, жылдар жылжып өткен сайын əрбір жұмыр басты пенденің бұрынғы 
көргендері, бастан кешкендері əрдайым жарқын, жағымды құбылыстардай танылып, есте сақталар 
естеліктерге, кейде тіпті сартап сағыныштарға айнала бастайды. 

Бесіншіден, біз қаласақ та, қаламасақ та, кəрілік — адам өмірінің ең соңғы кезеңі. Табиғат 
маусымның қысындай. Əрбір адамның əдемі қартая білуді ұзақ ғұмыр сүрудің далбасасына 
айналдырмай, ізіңнен гүл өсіріп, ісіңнен игілік туғызып кетердей жаныңды жақсылыққа ғана жегіп, 
тəніңді адалдық пен əділдіктің арашашысы ете білгенге не жетсін. 

Адамзат өміріндегі парасатты тақырыптардың бірі — тектілік мəселесін автор былайша 
өрбіткен: 

1. Сонау 30-шы жылдары орыстың атақты ғалымы, академик Н.Вавилов осы бір «тек» деген 
киелі ұғымның рас екенін дəлелдеп-ақ шықты. Оны ғылым тілінде ген дедік, генетика дедік. Амал не, 
қарғаны сұңқар, тұғырды тұлпар дейтін бір кезеңдер қай заман, қай қоғамда да болып тұрады ғой. 
Сол ғұлама Вавиловтың түбіне оның қасында əшейінде оң жағына бір, сол жағына бір шығып 
жалбақтап жүретін Лысенко деген саппас жетті. Міне, сол генетикаңыз кейін жəне бүгін нақты 
ғылым ретінде дəлелденсе, оны біздің ата-бабамыз бұдан бірнеше ондаған ғасыр бұрын айтқан, 
білген, тіпті, күнделікті тұрмыста ел, мемлекет басқару ісінде қолданып отырған. 

2. Алдағы уақытта біз тектілік келбетімізді биіктетіп, дамудың даңғыл жолына түсуіміз керек. 
Өйткені дамудың кілті жемісті идеяда. Жемісті идея кемел білімді тұлға бойынан шығады. Кісілік — 
келбетті иеленгендер ұлттық рухтың қорғаны. Тектілік — келбетті мен кемеңгердің, есті мен 
еріктінің əлеуметтік жемісі мен жеңісі, ұлағаттылық пен рухани ұстаздыққа кісілік жол. Нағыз 
тектінің тірегі мол, жұбанышы жетерлік. 

3. Тектіліктің бекем ұйытқысы — отансүйгіштік, Отанға деген махаббат. Үлкен азаматтық 
сезіммен Отанын шынайы сүйген жан елі үшін ерлік жасаудан ешуақытта тайынған емес, тайынбайды 
да. 

Ұлтын сүю — қай халыққа да тəн қасиет. Ол — ұлтшылдық емес. Бір халықтың, бір халықтан 
артық-кемі болмайды. Ұлт — қасиетті ұғым. Демек, ұлттық намыс — ол сол ұлттың барлық жақсы 
қасиеттерін ардақ тұту, қадірлеп-қастерлеу деген сөз. 

4. Қазақтың таным-түсінігінде «жеті ата» ұғымымен катар, қыз жəне ұл жағынан аталатын «жеті 
ұрпақ» ұғымы да кеңінен дəріптеліп келді. Қазақтар бала жағынан ұрпақтарын: бала, немере, шөбере, 
шөпшек, немене, туажат, жүрежат деп атап, ал қыз жағынан туған ұрпақтарын: қыз, жиен, жиеншар, 
дегеншар, көгеншар деп атаған. Отбасылық тəрбие арқылы туысқандар мен ағайындар арасындағы 
татулықты, жылдан-жылға қалыптасып отыратын тектілікті, бір атадан тараған тұтастықты, 
бауырмашылдықты сақтауға бағытталған салт-дəстүрлері ұлттың бірлігін нығайтуға да негіз 
болғанын атап өткеніміз абзал». 

Сонымен, тектілік — ұлттық рухтың қуаты, мемлекеттіліктің іргетасы. Себебі нағыз текті тұлға 
өзінің Отан алдындағы перзенттік борышын адал орындайды. Ал адамның адамдығы өзіне, отбасына, 
ұлтына, Отанына қызмет ету деңгейімен анықталады. 

Кітапта автор діл діңгегі — дін мəселесін зерттей келіп, ҚР Президенті Елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаевтың: «Саясат күнде өзгереді. Ал, дін мəңгілік.... Біз Исламға қарызбыз. Өйткені, Ислам 
қазақ халқының бірлігін сақтап қалған, — деген ұлағатты сөзін қаперімізден шығармауымыз 
керектігін айтып, қолымызға келіп қонған бақ құсы — дербес елдігіміз бен тəуелсіздігіміздің іргесін 
шайқалтпай ұстап тұру үшін шариғат шарттарына сай келетін ұлттық дəстүрлерімізді берік ұстана 
білуіміз керек», — деген сөзін келтіре отырып, қалың жұртшылықты мұсылманшылыққа шақырады. 

Кітаптағы «Ата-ананды тірісінде сыйла!» деген əңгімеде өскелең ұрпақ үшін көптеген өсиет 
сөздер бар: 

1. Халқымызда қалыптасқан дəстүр бойынша бала тəрбиесінде баланың əкесі мен шешесінің, 
əжесі мен атасының, өскен ауылы мен қоршаған ортасының жеке-жеке өз міндеті бар. Оны халықтың 
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өзі «Балаға: ана — мейір, əке — айбар, əже — қамқоршы, ата — ақылшы, ауыл — тез» деп 
өрнектейді. 

2. Біздің ата-бабаларымыз қыз баланы алақандарына салып əлпештеп, еркелетіп, қонақ деп 
қараған. Ал, ұл баланы əулеттің ізбасары, ұрпағын жалғастырушы деп сезінген. Сондықтан «Əке — 
асқар тау, ана — мөлдір бұлақ, бала — жағасындағы құрақ» екендігін ешқашан естен 
шығармағанымыз жөн. Ата-аналарымызды қадірлеу — ең басты парызымыз. 

3. Балаларымызды тəрбиелемес бұрын ата-ана мына ережені жақсы білуі керек: «Егер 
балаларымыздың кемшіліксіз болғанын қаласақ, өзіміз кемшіліксіз ата-ана болумыз шарт». 

4. Ата-ананың міндеті мыналар: балаға ат қою, дұрыс тəрбие беру, білім беру, мамандық беру, 
үйлендіру, баспана дайындау, отанға қызмет етуге үйрету. 

5. Жақсы тəрбие көрген бала мыналарды орындауға тиісті: ата-ананың тапсырысын орындау, 
олар мақұлдамаған нəрсені орындамау, ата-ана ұнатпағанды істемеу, ата-анасына ұнайтындай болып 
өмір сүру, ата-аналарын жылы шыраймен қарсы алу, ата-ананың тағы бір үлкен арманы — 
балаларының өз алдына отбасын құрып, бала сүюі. 

6. Өмір тоқтаусыз аққан өзен сияқты. Мұхитқа қарай ағылған өзен суының бастауы оның 
ағысына əсер етеді. Біздің анамыз, анамызға деген махаббатымыз дамылсыз сарқыраған өзен 
ағысының бастауы сияқты. Оған деген сүйіспеншілігіміз, ақ тілегіміз осы бастаудан нəр алады. 

Монографияда ұлт денсаулығы кеңінен сөз болып, жастарға мынандай пікірлер айтылған: 
1. Ислам дініміздің қағидаларының денсаулыққа ешбір зиян жері жоқ екенін, қайта зор пайдасы 

барын айту керек. Ең бастысы, ол денсаулыққа зиян келтіретін əдеттерге қарсы. Əсіресе арақ-шарап 
ішімдіктерінен аулақ болуы талап етіледі. 

2. Мамандардың айтуынша, маскүнемнің балалары көбіне ауру, кеміс, ақыл-есі кем болып туады 
екен. Мына статистикаға қараңыз: ішкілікті аз да болса ішетін əйелдердің өмірге əкелетін сəбилерінің 
80–90 пайызы əлсіз болады, олар болашақта психикалық қиындықтарға ұшырайды, сөйлеу 
мүшелерінде кемістік байқалып, терісінде түрлі аурулар болады екен. 

3. Қандай ауру болмасын, соның алдын алу шараларына діни тұрғыдан зор мəн берілген. 
Мысалы, не болса соны ішіп-жей беру де күнə саналады. Қолды жумай, тамақ ішу дұрыс емес. Ал 
намаз оқу тəртібінің керемет қасиетін айтпаса да түсінікті. 

4. Денсаулығы көтере алатын адамдарға ораза ұстау да — бес парыздың бірі. Оның да 
мүмкіншілігі бар адамдарға пайдасы бар екені күмəнсіз. Ол, əсіресе, зат алмасу үрдісі нашарланған, 
денесі толып кеткен жəне кейбір ауруларға бейімді адамдарға пайдалы. 

5. Тағам туралы сөз болғанда, қазіргі уақытта жиіленіп кеткен кейбір аурулардың негізгі себеп-
салдары туралы көп айтылып жүр. Əсіресе жүрек-қан, тамыр аурулары, семіздік жəне сусамыр 
аурулары туралы айтылады. Бұл ғылыми дəлелденген шындық. 

6. Бақыт та, байлық та, береке де, бірлік те — иманда. Имансыз иба болмайтынын 7 жасар 
баладан 70 жастағы шалға дейін айтады. 

Кітапта рухы таза, ой-өрісі биік, ұлты мен Отанының болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық 
пен табандылықтың үлгісін көрсетуші, өз бойындағы асыл қасиеттері мен білімін болашақ ұрпақтың 
бақыты мен кəдесіне жаратып, қоғамды өрге өркендетуші, жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі — 
жылы, көңілі дарқан адам — ұстаз жайында, оның қоғамдағы рөлі туралы кең көлемде пайымды 
пікірлер айтылған. «Ұстаз — киелі мамандық, оның қадірін білгеннен қасиетің артады» дей келе, 
Сəтекең былайша ой бөліседі: 

1. Білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мəселе. Бұл мəселені 
шешудің кілті ұстаз қолында. Өйткені ұстаз елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ тəрбиелейді. Адам 
тəрбиелеу — ұлы міндет. Ол міндетті атқарушы — ұстаз. Ұстаздың негізгі құралы — сабақ. 

2. Сабақ скрипка аспабы секілді: онымен жай гаммаларды ойнауға немесе Паганинише саусақ 
ұшын сымға жеңіл тигізіп, одан ғажайып үн шығаруға да болады. Əрбір сабағы ғажайып əуенге толы 
нағыз ұстаз болуы кімнің де болса арманы. 

3. Ұстаздан дəріс алмаған адам қазір жер бетінде жоқ десе де болар. Бұл мамандық содан да 
киелі. Жан-Жак Руссоның: «Ұстаз болу — өз уақытыңды аямау, басқаның бақытын аялау» деген 
нақыл сөзі жаныма өте жақын. 

4. Ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі ана тəрізді барлық 
адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Шəкірті өзінен озған ұстаз — еңбегі ақталған 
ұстаз. Өйткені өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған шəкірт тəрбиелейтін шебер ұстаз 
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үздіксіз ізденісте болып, қоғам сұранысына сай білімді, шығармашыл, өзін-өзі дамытып, жетілдіре 
алатын болуы қажет. 

Монографиядағы «Ана тілім — асыл қазынам» айдарымен айшықталған əңгімеде адам мен 
адамды, халық пен халықты жақындастыратын айрықша құрал — тілге деген шынайы құрмет, 
əркімнің өз ана тілінде білім алуына жағдай туғызу, ұлттық мəдениетті дамыту жекелеген адам үшін 
де, ұйымдар мен мекемелер үшін де, мемлекет үшін де аса маңызды құндылық екендігі дəріптелген. 
Сондай-ақ тіл тіршіліктің күретамыры іспеттес қастерлі де қасиетті қазына екендігі, тіл туралы ұлы 
ойшылдар, коғам қайраткерлері, ақын-жазушылар сынды зиялы қауым өкілдері, тіпті қарапайым 
жандар да ой толғап адамзат атаулыға бұйырған осынау баға жетпес байлықты ардақ тұтқандығы 
пайымдалып, тұщымды тұжырымдар жасалған: 

1. «Туған тіліңді қорғау — туған Отаныңды қорғаудан да маңыздырақ. Отаныңды жау басып 
алса, оны ерте ме, кеш пе, əйтеуір азат етеріңе сенесің. Ал тілің жауланса — бітті», — деген екен бір 
ғұлама. 

2. Қазақ халқы өз тілін айрықша құрметтеген, ерекше зер салған. Қазақ сөз қадірін –– өз қадірім 
деп білген халық. Кеңдігін де, елдігін де, кемеңгерлігі мен көсемдігін де сөзге сыйғызған жұрт. Оның 
тарихы да, тағдыры да, тəлімі мен тəрбиесі де, даналығы мен дала көңілі де сол сөздерде жатыр. 

3. Тіл шаруашылықтың бар саласын өркендете түсуге себепші күш, халқымыздың мəдени 
дəрежесін көтере беруші пəрменді құрал, жұртшылықты жаппай отаншылдық рухта тəрбиелеудің 
құралы, қуатты қаруы. 

4. Амал не, осындай əдемі туған тіліміз бола тұра, өзге тілде сөйлейтіндер əлі көп. Тіпті, туған 
тілден безетін сорақыларды да көргеніміз бар. Төл тілде сөйлеуден безу ақ сүт беріп, асыраған 
анаңды ұмытумен бірдей. Осы кезде Паустовскийдің: «Туған тіліне жаны ашымаған адам — жəндік», 
— деп ашына айтқаны ойға келеді... Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан 
да қол үзеді. 

5. Егер біз жер бетінде ұзақ та бақытты өмір сүреміз десек, бұған тек тіліміздің арқасында қол 
жеткіземіз. Тілсіз бақыттың бір бүйірі кем. Халықтың күні қараң. Ұлттық бет-бейнеңді, қасиетіңді, 
діліңді сақтаймын десең, алдымен тіліңді сақта. Ал тілді сақтау үшін сол тілде сөйле, жаз, хат-хабар 
алмас. Кейбір ұлттар сияқты тілімді тірілтемін деп қиналмас үшін оны жойып алма. Тілді сақтауға əр 
қазақ міндетті! 

Монографиядағы «Қазақ мемлекеті қалай болу керек?» деген мəселеге берілген ауқымды жауап 
адамды терең толғанысқа ұшыратады. Қазақ мемлекеті қалай болуы керек? Алаш қозғалысы, 
Алашорда, Алаш партиясы соның негізін қалап, негізгі біртұтас идеясын соқырға таяқ ұстатқандай 
анық жасап кетті. Біз сол жолмен жүрсек, адаспаймыз. Күнделікті қарым-қатынас, алыс-беріс, саясат 
уақыт өткен сайын дами түседі. Бірақ Алаш көсемдерінің ұстанымы біздің елдік қағидамыздың өзегі, 
тамыры, тірегі болуы керек еді. Алаш көсемдері қазақты жанымен жақсы көрді. Қазақ үшін жанын 
берді. Алаш арыстарын бірін-бірінен бөле-жара қарауға болмайды. Олардың мақсаттары, мүдделері 
бір болатын. Ол халқымыздың ояну кезі еді. Мемлекеттікке ашық ұмтылған кезі еді. Сол кездегі 
идеология, бағдарлама дəл қазір де біздің шамшырағымыз, бағыт-бағдарымыз болуы керек еді. Сонда 
біз төрт аяғымыздан тең тұрар едік. Халықтың бойында Алаш рухы өшкен жоқ. Оны ары қарай 
дамыту керек» деп, Алаш рухын мəңгілік етуге шақырады автор. 

Сөз соныңда айтарымыз, оқырман қауымға жол тартқан зерделі ғалымның бұл еңбегі өскелең 
ұрпақ үшін тəрбиелік мəні зор, жастарды елжандылық рухында тəрбиелеу үшін бағдар беретін 
құндылығы мол шығарма. 

 
 



Серия «Филология». № 4(80)/2015 91 

АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 

Abduov, M.I. — Dean of faculty of Philology, Doctor of Philology, Professor of  chair of Kazakh literature, 
Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Akhmetova, A.A. —  Undergraduate, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Amanbayeva, G.Yu — Doctor of Philology, Professor, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Amanova, G.M. — Senior lecturer, Kyrgyz Academy of Education, Bishkek. 

Baigash, A. — Master of Linguistics, L.N.Gumilyov Eurasian National Universiry, Astana. 

Iskakuly, S. — Professor, Ile Pedagogical University, China. 

Kadina, Zh.Z. — Associate professor of a practical course of the Kazakh language, Candidate of Philology, 
Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Kalybekkyzy, G. — Undergraduate, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Karenov, R.S. — Professor of marketing, Doctor of Economy, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Kasenovа, G. B. — Undergraduate, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Kazanbayeva, A.Z. — Candidate of Philology, Associate professor of the Kazakh linguistics, Ye.A.Buketov 
Karaganda State University. 

Naukenuly, B. — Professor, Ile Pedagogical University, China. 

Primbetov, T.T. — Candidate of Philology, Associate professor of the Kazakh linguistics, Ye.A.Buketov 
Karaganda State University.  

Sagyndykova, Zh. — Associate professor at the English department, Sh.Ualikhanov Kokshetau State University.  

Tileubek, Zh.E. — Teacher of the Kazakh language and literature, A.Kunanbayev school of gymnasium 
No. 5, Abai, Karaganda region. 

Tursunova, M.A. — Candidate of Philology, Associate professor of the Kazakh linguistics, Ye.A.Buketov 
Karaganda State University. 

Shaubin, Chi — Professor, Ile Pedagogical University, China. 

Zhumagulova, E.V. — Senior lecturer of German philology and foreign languages, Sh.Ualikhanov 
Kokshetau State University.  

Zhumagulova, N.S. — Candidate of pedagogical sciences, Associate professor, Head of Foreign Languages 
and Translation business, A.Myrzahmetov Kokshetau University. 

 



92 Вестник Карагандинского университета 

2015 жылғы «Қарағанды университетінің хабаршысында»  
жарияланған мақалалардың көрсеткіші.  

«Филология» сериясы 
 
  № б. 

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ 

Адилова А.С., Смаилова А.Ш. Көркем фантастика мəтіндерінің лексикасы (А.-Х.Ф. Мархабаевтың 
«Жұлдыздар жарығы жерге жетеді» романы бойынша) ..................................................................  2 4 

Кадина Ж.З., Қабанов М.Ш., Сатеева Б.С. Толғау поэтикасының ерекшелігі ......................................  2 39 
Купаева А.Қ. Туынды сөз семантикасының қалыптасу ерекшеліктері ....................................................  2 32 
Қабанов М.Ш., Кадина Ж.З. Толғау жанрындағы сөйлемдердің өзара байланысы ...............................  1 11 
Қазанбаева А.З, Қалыбекқызы Г. Батырлар жырындағы этномəдени лексиканың танымдық сипаты.  4 17 
Мажитаева Ш., Садуақасова А. Семантикалық окказионализмдер.......................................................  1 3 
Насыритдинова Ə.Н. Техникалық терминологиядағы омоним-терминдер жəне олардың қолданыс 

ерекшеліктері .......................................................................................................................................  2 15 
Пірімбетов Т.Т., Ахметова А.А. Қазақ тіліндегі шылаулардың морфологиялық тұлғасы мен 

лексика-грамматикалық мəні ..............................................................................................................  4 11 
Рапишева Ж.Д., Жүнісова М.Қ., Сейдахметова З.Қ., Кишенова А.Ю. Терминологиялық 

лексиканың бұқаралық ақпарат құралдарында қолданылу ерекшеліктері .....................................  2 9 
Тұрсынова М.А, Тілеубек Ж.Е. Түркі тілдеріндегі жабайы аңдарға қатысты атаулардың тарихи-

салыстырмалы сипаты .........................................................................................................................  4 4 
Түйте Е.Е. Паралингвистикалық амалдардың коммуникативтік қызметі ..............................................  1 18 
Шортанбаев Ш.А. Махамбет поэзиясындағы сөздердің стильдік-мағыналық  қолданысы ................................  2 22 

Ыбырайым Ə.О. Қазақ тіліндегі ресми-іскерлік стильдің қалыптасу, даму кезеңдері ..........................  2 27 
 

ЖАЛПЫ ЖƏНЕ ОРЫС ТІЛ БІЛІМ 

Аманбаева Г.Ю., Балабекова М.А. Қазіргі таңда Қазақстандағы мультилингвалды жағдайды 
дамытуға бағытталған жағдайлар ......................................................................................................  2 47 

Аманбаева Г.Ю., Қасенова Г.Б. Орыс тілін кəсіби бағдар бере отырып оқытуда заманауи 
технологияларын қолдану ...................................................................................................................  4 23 

Аманбаева Г.Ю., Төлеубекова Ə.Т. Ғылыми диcкурсты зерттеудің интеграциялық модельдері ..........  2 53 
Ажарбекова Э.Н. Вариант фразеологизмдердің көркем шығарма тілінде қолданылуы .........................  3 4 
Зензеров В.Н., Щепина А.А. У.С. Моэмның «Театр» романындағы паралингвистикалық амалдар ролі .  2 64 
Қуанышева Ə.Б. Орыс тіліндегі əлемнің тілдік суретіндегі «күйеу» концептінің өлшемі ....................  2 58 
Наджи Енико. Мектепке дейінгі оқытуда ІТ қолдану ..............................................................................  1 29 
Рахымберлина С.Ə. Қазақ бейресми есімдері тарихы:  бірінші кезең .....................................................  3 10 
Тимошенко В. Заманауи тіл білімінде библеизм түсінігі ..............................................................................  3 15 
Фрешли М. Ежелгі орыс əдебиетіндегі шарап .................................................................................................  2 74 
Харитонова Л.М., Богомолова Т.Л. Қазақстанның баспа стратегиялары ...............................................  1 24 
 

ƏДЕБИЕТТАНУ  ЖƏНЕ ФОЛЬКЛОРТАНУ 

Əбдиманұлы Ө. Өлеңдегі сезім мен өрлік тоғысы .....................................................................................  1 50 
Əбдуов М.І., Алдамұратова А.К. Тұрмыс-салт ертегілеріндегі дəстүрлі сарындардың көрінісі ...............  1 34 
Əбдуова Н.М. Мазмұн мен формадағы сабақтастық .................................................................................  3 43 
Əбілқасов Ғ.М., Жақан Ə.Қ. Жоғары техникалық оқу орнында жастардың сөйлеу мəдениетін 

қалыптастыру .......................................................................................................................................  3 76 
Əлімақынұлы Д. Ақын Зият Көбегенұлының өмірі мен шығармашылығы .............................................  3 69 
Жақан Ə.Қ. Қос шығармадағы ортақ ой, ортақ образдар .........................................................................  1 55 
Жарылғапов Ж.Ж. Бұқар жырау шығармаларындағы романтизмнің бейнелеу принциптері ....................  2 80 
Жұмагелдин Ж.Ш. Төлен Əбдікұлының прозасындағы адам жəне қоғам мəселесі ...............................  1 77 
Каренов Р.С. Əбу Насыр əл-Фараби: өмірі, шығармалары, жаһандық ғылым мен мəдениетке 

қосқан үлесі ..........................................................................................................................................  3 48 



Мақалалардың көрсеткіші  

Серия «Филология». № 4(80)/2015 93 

Каренов Р.С. Кенесары Қасымұлы басқарған ұлт-азаттық қозғалысына қатысқан атақты қазақ ба-
тырлары ................................................................................................................................................  1 66 

Каренов Р.С. Кенесары ханның халық əдебиетіндегі жəне тарихи зерттеулердегі бейнесі ..................  2 88 
Каренов Р.С. Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баяны» — халық даналығының айғағы  2 112 
Каренов Р.С. Ұлы ғұлама əл-Фараби мұрасының əдебиетке, поэзияға қатысты қырлары ....................  3 26 
Каренов Р.С. Ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин — көрнекті ақын, жаңашыл жазушы (туғанына 175 

жыл толуына орай) ..............................................................................................................................  4 36 
Каренов Р.С. Хан Кененің сенімді серігі, сайын даланың қаhарман сардары — Мəнжі батыр 

(туғанына 200 жыл толуына орай) .....................................................................................................  1 39 
Каренов Р.С. Іргелі жазушы, халқымыздың асыл перзенті Ілияс Есенберлиннің əдебиетімізде 

алатын орны (туғанына 100 жыл толуына орай) ..............................................................................  4 54 
Кенжебекова Ж.А. Сал-серілердің ұлттық рухани мұрасы ......................................................................  3 37 
Қалыбекова Қ.С., Хамзина Қ.М. Рамазан Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» романындағы тартыс 

пен характер .........................................................................................................................................  3 81 
Нəукенұлы Б. Балаларға арналған қазақтың халық ойындарының Қытайдағы тарихи даму барысы ..  4 28 
Рахымов Б.С., Утешева А.М. Махамбет поэзиясындағы фольклорлық дəстүр көрінісі .......................  1 61 
Такиров С.У. Сəбит Мұқанов жəне кеңестік сын.......................................................................................  3 62 
Такиров С.У., Шəмшиева Ж.Н. Асқар Алтай прозасының сюжеттік ерекшелігі ...................................  3 20 
Шаубиң Чи, Ыскакулы С. Қытайдағы таяу заман қазақ əдебиетінің қалыптасуы мен даму үрдісі 

(XIX ғ. – XX ғ. алғашқы жартысындағы əдебиет мысалында) ........................................................  4 45 
Ысқақұлы С. Таңжарық ақынның табиғат лирикасы ................................................................................  2 108 
 

КӨПТІЛДІЛІК  МƏСЕЛЕЛЕРІ 

Аманбаева Г.Ю., Əмірханова С.Т. Көптілділікті зерттеудің көкейкесті бағыттары...............................  1 84 
 

ЖУРНАЛИСТИКА  МƏСЕЛЕЛЕРІ 

Абишева В.Т. Мысқыл дүниетанымдық ұстанымды білдіру тəсілі ретінде ............................................  3 101 
Абишева В.Т. Отандық журналистика жүйесінде толеранттылық тұжырымдамасы қалыпты норма 

ретінде ...................................................................................................................................................  3 90 
Асанов Қ.Д., Еркін Ж.Ж. Сөз өнерін меңгеру — болашақ журналистер үшін басты міндет ..................  2 122 
Демьянова Ю.А. Очеркист Жуковский: сөздік портреттің кескіні ...........................................................  3 96 
 

ТІЛ  МЕН  ƏДЕБИЕТТІ ОҚЫТУ  ƏДІСТЕМЕСІ 

Аманова Г.М. Сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыруда қырғыз мектебі оқушыларын сөйлеу іс-
əрекеті түрлеріне оқыту ......................................................................................................................  4 71 

Байгаж А., Кадина Ж.З. Өзге тілде ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда компьютерлік 
презентациялар мен бейнефильмдерді қолдану ................................................................................  4 63 

Балапанова Қ.Ж., Мизанбаева Г.Ш., Сатеева Б.С. Қазақ тілін оқытуда ақпараттық технологияның 
қолданылуы ..........................................................................................................................................  3 122 

Жумагулова Н.С., Жумагулова Е.В. Қазақстандағы үш тұғырлы тіл: pros and cons ...............................  4 78 
Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытуда функционалдық сауаттылықты дамыту негіздері ...........................  3 107 
Масақова Г.А., Айтбаева Б.М. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда ақпараттық 

технологиялардың тиімділігі ..............................................................................................................  3 114 
Сағындықова Ж. Шетелде оқыту арқылы мəдениетаралық құзыреттілікті дамыту ..............................  4 67 
 

СЫН ЖƏНЕ БИБЛИОГРАФИЯ 

Əбдуов М.І., Қазбеков Т.Б. Асқар таудай əке мұрасын зерттеу ................................................................  4 84 
Əбдуов М.І., Қазбеков Т.Б. Кенесары көтерілісінің қаһарманы Мəнжі батыр туралы   зерттеу ...........  3 127 
 

МЕРЕЙТОЙ ИЕЛЕРІ 

Адилова А.С. Мерейтой иесі туралы сөз .....................................................................................................  2 127 



94 Вестник Карагандинского университета 

Указатель статей, опубликованных  
в «Вестнике Карагандинского университета» в 2015 году. 

Серия «Филология» 
 
  № с. 

КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Адилова А.С., Смаилова А.Ш. Лексика текстов художественной фантастики (по роману  
А.-Х.Ф.Мархабаева «Лучи звезд доходят до земли») ......................................................................  2 4 

Ажарбекова Э.Н. Использование вариативных фразеологизмов в художественной литературе ...............  3 4 
Ибраиым А.О. Этапы формирования и развития официально-делового стиля в казахском языке .......  2 27 
Кабанов М.Ш., Кадина Ж.З. Связь между предложениями в жанре толгау ...........................................  1 11 
Кадина Ж.З., Кабанов М.Ш., Сатеева Б.С. Особенности поэтики толгау ..............................................  2 39 
Казанбаева А.З., Калыбеккызы Г. Когнитивная характеристика этнокультурной лексики в героиче-

ских эпосах ...........................................................................................................................................  4 17 
Купаева А.К. Особенности формирования семантики производного слова ............................................  2 32 
Мажитаева Ш., Садвакасова А. Семантические окказионализмы .........................................................  1 3 
Насыритдинова А.Н. Термины-омонимы в технической терминологии и особенности их 

использования ......................................................................................................................................  2 15 
Примбетов Т.Т., Ахметова А.А.  Морфологическая структура и лексико-грамматические значения 

предлогов казахского языка ................................................................................................................  4 11 
Рапишева Ж.Д., Жунусова М.К., Сейдахметова З.К., Кишенова А.Ю. Особенности употребления 

терминологической лексики в средствах массовой информации ...................................................  2 9 
Рахымберлина С.А. История казахских неофициальных имен: первый период .....................................  3 10 
Туйте Е.Е. Коммуникативные функции паралингвистических средств .................................................  1 18 
Турсунова М.А., Тилеубек Ж.Е. Сравнительно-историческая характеристика названий диких 

животных в тюркских языках .............................................................................................................  4 4 
Шортанбаев Ш.А. Использование стилистико-лексических средств в поэзии Махамбета ...................  2 22 
 

ОБЩЕЕ  И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Amanbayeva G.Yu., Balabekova M.A. Conditions for development of multilingualism in Kazakhstan.........  2 47 
Amanbayeva G.Yu., Kasenova G.B. Modern technologies  the professional focused studying of Russian ....  4 23 
Amanbaуeva G.Yu., Toleubekova А.Т. Integrated models of scientific discourse research ............................  2 53 
Kuanysheva A.B. Parameterization of concept «husband» in the Russian language picture of the word .......  2 58 
Nagy Ehiko. IT Competences in preschool teachers training .........................................................................  1 29 
Timoshenko V. The concept of biblical expression in modern linguistics ......................................................  3 15 
Зензеров В.Н., Щепина А.А. Роль паралингвис-тических средств в романе У.С. Моэма      «Театр» ...  2 64 
Фрешли М. Вино в древнерусской литературе ................................................................................................  2 74 
Харитонова Л.М., Богомолова Т.Л. Издательские стратегии в Казахстане ............................................  1 24 
 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И  ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

Abduova N.M. The content and form of succession .......................................................................................  3 43 
Abilkasov G.М., Zhakan A.K. Formation of Youth Elocution in the Technical Higher Education Institutions ..  3 76 
Абдиманулы У. Слияние чувств и возвышенности в стихотворении .......................................................  1 50 
Абдуов М.И., Алдамуратова А.К. Отражение традиционных мотивов в бытовых сказках ...................  1 34 
Алимакынулы Д. Жизнь и творчество акына Зията Кубегенулы ..............................................................  3 69 
Жакан А.К. Сопоставление взглядов и персонажей в произведениях С.Бакбергенова и А.Кекилбаева .....  1 55 
Жарылгапов Ж.Ж. Принципы романтизма в творчестве Бухар жырау ...................................................  2 80 
Жумагельдин Ж.Ш. Проблема человека и общества в прозе Толена Абдикулы ....................................  1 77 
Искакулы С. Пейзаж в лирике Танжарык  акына .......................................................................................  2 108 
Калыбекова К.C., Хамзина К.М. О романе Рамазана Токтарова «Абайдың жұмбағы» .........................  3 81 
Каренов Р.С. Абу Насыр аль-Фараби: жизнеописание, труды, вклад в мировую науку и культуру ....  3 48 



Указатель статей 

Серия «Филология». № 4(80)/2015 95 

Каренов Р.С. Верный сподвижник хана Кенесары, отважный военачальник непокоренной Степи 
— Манжи батыр (к 200-летию со дня рождения) .............................................................................  1 39 

Каренов Р. С. Грани творчества Ибрая Алтынсарина (к 175-летию со дня рождения) .........................  4 36 
Каренов Р.С. Многогранность творчества Ильяса Есенберлина (к 100-летию со дня рождения) ........  4 54 
Каренов Р.С. Знаменитые народные батыры, принявшие участие в народно-освободительной 

борьбе под предводительством Кенесары Касымулы ......................................................................  1 66 
Каренов Р.С. Исследования в области литературоведения, поэзии как составная часть 

многогранного научного творчества великого ученого аль-Фараби ..............................................  3 26 
Каренов Р.С. Образ хана Кенесары в народной литературе и исторических исследованиях ..................  2 88 
Каренов Р.С. «Трактат об излечении от болезней» Отейбойдака Тлеукабылулы — достояние 

народной мудрости ..............................................................................................................................  2 112 
Кенжебекова Ж.А. Национальное духовное наследие сал-сери ..............................................................  3 37 
Наукенулы Б. Процесс  развития казахских народных игр для детей в Китае ........................................  4 28 
Рахимов Б.С., Утешева А.М. Фольклорные традиции в поэзии Махамбета ...........................................  1 61 
Такиров С.У. Казахская литературная критика 30–40 годов XX века (на примере произведений 

С.Муканова) .........................................................................................................................................  3 62 
Такиров С.У., Шaмшиева Ж.Н. Особенности сюжета в прозе Аскара Алтая .........................................  3 20 
Шаубин Чи, Ыскакулы С. Формирование и процесс развития современной казахской литературы в 

Китае (на примере литературы XIX в. – первой половины XX в.) ........................................  4 45 
 

ПРОБЛЕМЫ  ПОЛИЯЗЫЧИЯ 

Amanbayeva G.Yu., Amirkhanova S.T. Essential research trends of multilingualism ....................................  1 84 
 

ПРОБЛЕМЫ  ЖУРНАЛИСТИКИ 

Абишева В.Т. Ирония как способ выражения мировоззренческой позиции ...........................................  3 101 
Абишева В.Т. Концепция толерантности как норма в системе отечественной  журналистики ..................  3 90 
Асанов К.Д., Еркин Ж.Ж. Овладение искусством речи — основная задача будущих журналистов .....  2 122 
Демьянова Ю.А. Очеркист Жуковский: штрихи к речевому портрету ....................................................  3 96 
 

МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Sagyndykova Zh. Developing intercultural competency: study abroad experience ........................................  4 67 
Аманова Г.М. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности учащихся кыргызской школы .   

при формировании речевой компетенции .........................................................................................  4 71 
Байгаж А., Кадина Ж.З. Использование компьютерных презентации и  видеороликов  для  

формирования  правил  устной речи на  иностранном языке ..........................................................  4 63 
Балапанова К.Ж., Мизанбаева Г.Ш., Сатеева Б.С. Использование информационных технологий в 

обучении казахскому языку ................................................................................................................  3 122 
Жумагулова Н.С., Жумагулова Е.В. Трехъязычие в Казахстане: pros and cons .......................................  4 78 
Курман Н.Ж. Основы развития функциональной грамотности в изучении казахского языка .................  3 107 
Масакова Г.А., Айтбаева Б.М. Эффективность информационных технологий в преподавании ка-

захского языка как иностранного .......................................................................................................  3 114 
 

РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ 

Абдуов М.И., Казбеков Т.Б. Исследование о герое восстания под предводительством Кенесары — 
Манжи батыре ......................................................................................................................................  4 127 

Абдуов М.И., Казбеков Т.Б. Исследование о наследии отца .....................................................................  4 84 
 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Адилова А.С. Слово о юбиляре ....................................................................................................................  2 127 




