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Уважаемые участники конференции! 

Дорогие гости! 

 

Сегодня в нашем университете знаковое событие – открытие и проведение седьмой 

международной конференции молодых учѐных «Наука и образование - 2011», которое уже 

стало ежегодным традиционным мероприятием в общественной жизни Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева. 

Позвольте мне поприветствовать всех участников конференции студентов, 

магистрантов, докторантов, молодых учѐных, которые являются интеллектуальным 

потенциалом нашей молодой и независимой страны. Символично, что нынешняя 

конференция проходит в год празднования двадцатилетней независимости Республики 

Казахстан, и проведение конференции приурочена в честь ознаменования этой юбилейной 

даты. 

Уважаемые друзья! Мы должны осознавать, что в преддверии двадцатилетней 

независимости Республики Казахстан, все граждане нашей страны с чувством высокого 

долга должны с достойными достижениями встретить славный юбилей независимости. 

Уверен, что в этом проявит себя и наша молодѐжь! 

На данный период Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева является 

общеобразовательным и научным центром, вобраший в себя мощный интеллектуальный потенциал 

для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических 

и гуманитарных наук. Научная и инновационная деятельность является важнейшим приоритетом для 

университета как конкурентоспособного вуза международного уровня. 

Университет в настоящее время занимает одно из лидирующих позиций в национальном 

рейтинге вузов. По результатам международного рейтинга QS World University Rankings в 2010 году 

ЕНУ входит в топ – 500 ведущих университетов мира. 

Научно-исследовательская деятельносгь университета направлена на дальнейшее развитие 

университета в качестве крупного научного и исследовательского центра Казахстана, развитие 

научных и научно-педагогических школ, формирование высокотехнологичной инновационной 

инфрастуктуры университета. 

Уважаемые участники конференции! Вы внесѐте свой вклад в процветание 

Казахстана, и мы ожидаем от нашей талантливой молодѐжи новых научных открытий во 

благо нашей Родины! 

Сердечно желаю успехов и плодотворной работы конференции! 

 

 

 

Б.Ж. Әбдірайым, 

ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,  

почетный академик НАН РК, д.ю.н., профессор 
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ПОДСЕКЦИЯ 7.1 КАЗАХСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

ӚСІМДІК АТАУЛАРЫНЫҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ ҚҦРАМЫ 

  

Абильдинова Жанар Кабдоллаевна 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университетінің IV курс студенті, Астана қаласы 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к., доцент Сарекенова Қ.Қ. 

 

Ғылыми жҧмыстың мақсаты кӛп жылдардан бері жиналып жҥрген қазақша ӛсімдік 

атауларын тілдік лингвистикалық тҧрғыдан қарастырып, олардың лексикалық қҧрамын 

анықтау. Қазақ тіліндегі ӛсімдік атауларының қҧрамы жағынан ең алдымен: тӛл ӛсімдік 

атаулары және басқа тілдерден ауысқан (кірме) ӛсімдік атаулары деп екі топқа бӛлуге 

болады. 

Тӛл ӛсімдік атаулары ӛз ішінде: а) тҥркі тілдеріне ортақ ӛсімдік атаулары және ә) 

қазақ тілінің ӛзіне ғана тән ӛсімдік атаулары болып тағы да екіге бӛлінеді. 

Ал басқа тілдерден ауысқан ӛсімдік атаулары: а) араб-парсы тілдерінен ауысқан 

ӛсімдік атаулары, ә) монғол тілі мен қазақ тілдеріне ортақ ӛсімдік атаулары, б) орыс тілінен 

ауысқан ӛсімдік атаулары болып ҥшке жіктелінеді. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке 

тоқталалық. 

Тҥркі тілдеріне, соның ішінде қазақ тіліне де ортақ ӛсімдік атаулары – тіліміздегі ең 

әріден келе жатқан кӛне атаулар. Олар – негізінен тҥркі халықтары мекен еткен аймақтарға 

тән, шаруашылық маңызы зор, кҥнделікті тҧрмысқа пайдалы: арша, шырша, емен, қарағай, 

тал, қарағаш, жӛке, шие, қарақат, ырғай; арпа, бидай, сұлы, қонақ; кендір, балдыр, 

бүлдірген, кӛде, бетеге, т.б. осылар сияқты ағаш, бҧта, жеміс-жидек, астық, шӛп атаулары 

[1]. 

Оқырмандарға нақтылы мәлімет беру ҥшін, алдымен кӛне тҥркі жазба 

ескерткіштерінің тілінде қандай ӛсімдік атаулары кездесетіндігін атап ӛтелік. Ол ҥшін, 

бірінші кезекте, XI ғасырға тән Махмуд Қашқаридың «Диванына» жҥгінеміз. Онда тҥркі 

тілдерінің (бәріне болмаса да) біразына ортақ, оның ішінде қазақ тіліне де тән мына сияқты 

ӛсімдік атаулары кездеседі: айва (avja), алма (alma), андыз (anduz), арпа (arpa), арпаған 

(аграҥап), бидай (buydaj),  жаңғақ     (jayaq), жуа (Java), т. б. 

Әрине, тҥркі тілдеріне ортақ ӛсімдік атаулары бір бҧлар ғана емес. Тілімізде тҥркі 

тілдеріне ортақ бҧлардан басқа да ӛсімдік атаулары кӛптеп кездеседі.
 

Қазақ тіліне ғана тән ӛсімдік атауларына бертінде, яғни қазақ тілі ҧлт тілі болып 

қалыптасқаннан кейін жасалған, тек ӛзіне ғана тән, бірлі-жарым болмаса баска тҥркі 

тілдерінде кездеспейтін ӛсімдік атауларын жатқызамыз. Олардың мейлі тҥбір сӛз болсын, 

мейлі туынды немесе біріккен сӛз болсын мағыналары тҥсінікті болып, дыбыстық 

қҧрамынан-ақ тҥп-тӛркіні, мән-мағынасы сезіліп тҧрады. Мысалы: ажырық, боз, бүрген, 

ебелек, ермен, жалбыз, жантақ, желкен, изен, күйреуік, қияқ, қылқан, құрақ, қоға, қылша, 

қына, мия, мүк, ошаған, сасыр, селеу, теріскен, шайыр, шырыш, шытыр, шекілдеуік, т. б. 

Қазақ тілінің ӛзіне ғана тән ӛсімдік атауларына әсіресе екі сӛздің (тҥбірдің) бірігуі 

арқылы жасалған атауларды жатқызуға болады. Мысалы: атқұлақ, аюбалдырған, балықкӛз, 

биеемшек, дәндіқара, итмұрын, кәріқыз, киікоты, қарғатұяқ, қоянтобық, қырықбуын, 

түйеқарын, саңырауқүлақ, шайшӛп, т. б. Бҧлардың бәрі бейнелеу арқылы, яғни бір затты 

екінші бір затпен салыстыру арқылы жасалып тҧр. Бәрінің де берер мағынасы тҥсінікті, 

айтар ишараты да белгілі. 

Қазақ тіліне басқа тілдерден ауысқан ӛсімдік атауларының ішіндегі ең кӛбірегі – араб-

парсы тілдерінен енген атаулар. Олар қазақ тіліндегі ӛсімдік атауларының 2,3 пайызын 

қҧрайды. 

Біз қазақ тіліне араб-парсы тілдерінен ауысқан ӛсімдік атауларын анықтау мақсатында 

Н. Оңдасыновтың 1969 жылы шыққан «Арабша-қазақша тҥсіндірме сӛздігі» мен 1974 жылы 

шыққан «Парсыша-қазақша тҥсіндірме сӛздігін», Е. Бекмҧхамбетовтың «Қазақ тіліндегі 
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араб-парсы сӛздері» (1977) атты тҥсіндірме сӛздігін және Л. Рҥстемовтың «Қазіргі қазақ 

тіліндегі араб-парсы кірме сӛздері» (1982) деген еңбегі қарастырылды. Бҧл еңбектерде араб-

парсы тілдерінен енген делініп, мына сияқты ӛсімдік атаулары кӛрсетілген: алмұрт (әмруд), 

алша (әлучә), анар (әнар, нар), арша (арчә), бадам (бадам), бәдірең-бадыраң (бадрәнг), 

баклажан (бадәңджан), беде (бидә), беһе (биһ), құрыш (морч), дарбыз/қарбыз 

(тарбуз/хәрбузә), долана (дуланә), жоңышқа (йондже), жүгері (джухари), жыңғыл 

(джәнгәл), запыран (зафран/зағфаран). 

Бҧл тҧрғыда араб-парсы кірме сӛздерін зерттеген Л. Рҥстемов былай дейді: «Араб 

және парсы тілдері ӛзге тілдердің лексикасын толықтыратын қайнар кӛз болып қана қойған 

жоқ. Сонымен бірге араб-парсы тілдері де ғасырлар бойы ӛздерінің сӛздік қорын толықтыру 

ҥшін шетел тілдерінен сӛз қабылдап, оларды ӛз тілдерінің фонетика, грамматика жағынан 

толық игеріп, ӛзінің лексикалық қорына қосып келді». 

Қазақ тілі мен монғол тілдерінің сӛздіктерін 
 

салыстыру арқылы бір-бірімен 

дыбысталуы жағынан ҧқсас, берер мағыналары бірдей мынандай ӛсімдік атаулары бар: алма 

– алим, алмұрт – алмарад, анар – анар, арпа – арвай, арша – арц, балдырған – барчиргана, 

бидай – буудай, буршақ – буурцаг, бурген – бҥрэлгэнэ, дарбыз – тарвас, долана – долоогоно, 

қалақай – халгайшай – цай [2]. Монғол тілінде кездесетіндігіне қарап, кейбір 

зерттеушілерше, бҧларды «моңғол тілінен ауысқан ӛсімдік атаулары» деп тҧжырымдай 

салуымызға болар еді, әрине.  Бҧл атауларды «монғол тілінен қазақ тіліне ауысты» немесе 

«қазақ тілінен монғол тіліне ауысты» деу ҥшін, бҧлтартпас ғылыми дәлел керек. Ондай дәлел 

бізде әзірше жоқ. Сондықтан бҧл мәселеде бәлендей деп кесіп-пішіп тҧжырым жасау қиын. 

Қазақ тіліне орыс тілінен немесе орыс тілі арқылы баска тілдерден ауысқан ӛсімдік 

атаулары да әжептәуір. Оларды шартты тҥрде ҥш топқа жіктеп кӛрсетуге болады: 

Бірінші топ – орыс тілінен сол орыс тіліндегі кҥйінде, яғни ешбір дыбыстык, не 

мағыналық ӛзгеріссіз ауысқан атаулар. Мысалы: ананас, антоновка, анис, апельсин, астра, 

астрагал, бамбук, банан, баобаб, валерьяна, гладиолус, женьшень, какао, кактус, лавр, 

лотос, эвкалипт, эспарцет, ярутка, т.б. Бҧлар орысша-қазақша сӛздіктерде ешбір 

тәржімесіз-ақ осылай берілген. 

Екінші топ – тілімізде орыс тіліндегі атауымен бірге қазақша баламасы да жарыса 

қолданылып жҥрген атаулар: алоэ – алоэ, жҥзжылдық; акация – акация, ақ қараған, арахис – 

арахис, жер жаңғағы; бузина – бузина, аюбадам; капуста – капуста, қырыққабат; картофель 

– картофель, картоп т.б. 

Ал ҥшінші топқа аир (айыр, иір), айва (айва), арбуз (қарбыз, дарбыз), бадьян (бадиан), 

баклажан (бадинжан, бадинган), жасмин (иасмин, ясмин), изюм (жҥзім), инжир (інжір), 

деген сияқты ӛсімдік атаулары жатады. Бҧлар бір кезде тҥркі тілдерінен орыс тіліне ауысқан, 

кейін тҥркі тілдеріне қайта айналып келген атаулар [3]. 

Е.Н. Шипованың «Орыс тіліндегі тҥркизмдер сӛздігі» деген еңбегі бойынша тҥркі 

тілдерінен орыс тіліне енген (ауысқан) ӛсімдік атауларының ҧзын саны – 88 сӛз екен. Бҧл 

атаулардың бәрін тізіп жатпай-ақ, орыс тіліндегі ӛсімдік атауларына байланысты 

тҥркизмдердің сипатын кӛрсету мақсатында олардың біразын ғана кӛрсетелік. Мыс: алыча 

(алша), барбарис (барбарыс), вишня (бішне), ильм (ілім, ілме), ирга (ырғай), кандиль 

(кандыл), кизил (қызыл), лебеда (алабота), ревень (раванд), табак (темекі), тальщік (тал), 

типчак/типец (тебін<теп), фисташка (пісте),черемша/черемица (сарымсақ), чилига (шілік), 

т. б. [4]. 

Бҧл атаулар, біріншіден, орыс жерінде кездеспейтін ӛсімдіктерге ғана тән, екіншіден, 

кӛбінесе Қазақстан ӛсімдіктерін зерттеуші ғалымдардың еңбектерінде ғана кездеседі. 

Сонымен қорыта келгенде айтарымыз, қазақ тіліндегі ӛсімдік атауларының 

лексикалық қҧрамы сан алуан болып келеді. 
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ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН ТІДЕРІНДЕГІ МАҒЫНАЛАРЫ  

СӘЙКЕС ТҦРАҚТЫ ТІРКЕСТЕР 

 

Ағымедуллаева Н.Б. 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық  университеті, Астана қаласы 

 

Ҧлт мәдениетінің қай тҥрінде болмасын, онда сол ҧлттың бҥкіл таным болмысы мен 

тҧрмыс-тіршілік сипаты сақталған. Белгілі бір ҧлттың тарихынан, мәдениетінен, таным 

болмысынан, тҧрмыс-тіршілігінен хабардар ететін тілдік бірліктерге, ең алдымен, тілдегі 

фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, нақыл сӛздер жатады. Себебі бҧлар белгілі бір ҧлттың 

рухани дҥниетанымдық, салт-дәстҥр т.б. ерекшеліктерін кӛрсетеді, ҧлттың ӛмір 

кӛріністерінің айнасы іспеттес. 

Біздің елімізде қазақ тілі мен орыс тілін салғастыра зерттеуге арналған еңбектер 

қҧрылымы әр тҥрлі тілдерді салыстыра-салғастыра зерттеудің ҥлгісі болды. Қазіргі отандық 

тіл білімінде енді ғана бой кӛтеріп, кейінгі жылдары ғана тҧсауы кесілген саланың бірі- қазақ 

және герман, қазақ және роман тілдерінің фразеологизмдерін кешенді тҥрде тіл біліміндегі 

жаңа бағыттардың ҧстанымдарына сҥйене отырып зерттеу. Осындай тың, қиын, ӛзекті 

мәселелердің бірі- қазақ және ағылшын тілдеріндегі фразеологиялық бірліктердің 

салғастырыла зерттелуі. 

Қандай да бір тіл болмасын оның фразеологиялық қоры ҧлт мәдениетін, менталитетін, 

ҧлттың психологиясын барынша қамтиды. Сондықтан да қазақ және ағылшын тілдерінде 

фразеологиялық бірліктерді жҥйелеп, салыстырмалы-салғастырмалы талдау жҥргізіп, 

баяндау арқылы осы ерекшеліктерді анықтауға деген қызығушылық тудырады. Діні, 

мәдениеті, тарихы, әлеуметтік және саяси даму жолдары бӛлек ағылшын және қазақ 

халықтары тілдеріндегі тҧрақты тіркестерді салыстыра-салғастыра зерттеу арқылы оларға 

тән ҧлттық-мәдени ерекшеліктерді айқындау, сәйкес тҧстарын табу бҥгінгі кҥннің ӛзекті 

мәселелері болып табылады. 

Тіл мен мәдениет – халық дамуындағы ҧрпақтан-ҧрпаққа беріліп отыратын ҧлттық 

қҧндылықтар жиынтығы. Әр ҧлттың ана тілінде оның бҥкіл ӛмірі, тарихы, тыныс-тіршілігі, 

рухани дҥниесі кӛрініс табады. Тіл мен мәдениет-қоғам дамуының әлеуметтік азығы. Тілдің 

әлеуметтік маңызы, табиғат тіл мен мәдениетті, тіл мен қоғамды тҧтас алып қарағанда ғана 

айқындалады. Адамның жан дҥниесі мен болмысының, мәдениетінің қалыптасуына зор ҥлес 

қосатын халықтың баға жетпес байлығы – оның тілі. Тіл – мәдениеттің, ҧлт ӛмірінің айнасы. 

Тіл қоғамнан, мәдениеттен тыс ӛмір сҥрмейді, себебі ол қоғам мен мәдениеттің кӛрінісі 

болып табылады. Қоғамда болып жатқан ӛзгерістер арқылы бейнеленіп, сипатталып, тілдің 

кумулятивтік қызметі арқылы ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізіледі. Қоғамдағы саяси, мәдени 

ӛзгерістер тілде де ӛз ізін қалдырып отырады.  

Тіл білімінің басқа салалары сияқты фразеология саласы да бҥгінгі таңда терезесі тең, 

дербес пәнге айналып отыр. Фразеологиялық бірліктердің танымдық қызметі зор, ең кӛне 

бірліктер қатарына жатады, әрі қарапайым, тілде жиі қолданылады. Олар белгілі бір заттың 

кӛркемдік сипатын бейнелі тҥрде суреттейді. Ал, фразеологиялық теңеулер – ҧқсас, ортақ 

белгілердің негізінде бір затты екінші затпен салыстыру арқылы олардың арасындағы 

сәйкестіктерді анықтауға кӛмектеседі. 

Фразеологиялық теңеулер фразеологизмдердің басқа тҥрлерінен ӛзінің қҧрылымы, 

мағынасы мен стильдік қызметі арқылы ерекшеленеді. Фразеологиялық теңеулер табиғатын 

зерттеуде фразеологиялық теңеу мен метафораның ӛзара байланысы, ҧқсастығы мен 

айырмашылықтарына тоқталу қажет. Теңеуде салыстырушы теңеу заты және оған қажетті 
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негіз бар. Ал метафораға ондай негіз қажет емес. Фразеологиялық теңеулер екі затты 

салыстырудың нәтижесі болса, метафоралар – олардың ҧқсастығының нәтижесі She is a fox – 

ол тҥлкі; She is as sly as a fox – ол тҥлкідей қу, айлакер. 

Фразеологиялық теңеулерді лингвомәдениеттану және когнитивтік лингвистиканың 

негізгі ҧстанымдарына сҥйене отырып салыстырмалы-салғастырмалы зерттеу жҥргізудің 

мәні ерекше. Себебі халықтың дҥниетанымы, ӛмірге және қоршаған ортаға деген кӛзқарасы, 

салт-дәстҥрі, кӛңіл-кҥйі әр халықтың жалпы фразеологиясынан, оның ішінде, әсіресе, 

фразеологиялық теңеулерден кӛрініс табады. Фразеологиялық теңеулер жекелеген ӛмір 

қҧбылысына нақты баға беретін, ғасырлар бойы атадан балаға мҧра ретінде беріліп 

отыратын, әр халықтың ӛмірінен мәні зор деректерді ӛз бойына жинақтаған халық мҧрасы. 

Сондықтан, туыстас, не туыс емес тілдердегі фразеологиялық теңеулерді 

лингвомәдениеттанымдық тҧрғыдан зерттеу әр тілдің ӛрнек бояуын, ерекшелігін танып 

білуге, олардың тілдік қолданыстағы қасиеттерін ашуға мҥмкіндік береді. Осы тҧрғыдан 

алғанда, туыстығы жоқ қазақ және ағылшын тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің 

ерекшеліктерін немесе кейбір сәйкестіктерін анықтау ерекше мәнге ие, себебі тілдік 

ерекшелік ҧлттық ерекшеліктерден мағлҧмат беруі әбден мҥмкін. 

Фразеологизмдердің ішкі формаларының тасалануынан олардың мағыналарының 

кҥңгірттенуі шығады. Ондай фразеологизмдердің сырын, жасалу тӛркінін тілдің ішкі 

заңдылықтарынан, этимологиядан іздеу қажет. Мысалы, кәрі қойдың жасындай жасы қалды 

фразеологизмі қой тҥлігінің тіршілік ету мерзімін (10 шақты жылдай) бақылаудан туған. Осы 

жайт ауыспалы мәнде жасы ҧлғайған адамға қатысты айтылатын бейнелі тіркестің тууына 

негіз болған. Ағылшын тіліндегі to fight like Kilkenny cats (Килкени мысықтарындай айқасу) - 

ӛлімге бас тігіп қырқысу деген мағынада қолданылатын фразеологизмнің қалыптасуына ХVII 

ғ. Kilkenny мен Irishtоwn қалалары арасындағы қантӛгістің аяғы екі қаланың да қирап бітуіне 

әкелген тарихи уақиға негіз болды. 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі фразеологизмдердің басым кӛпшілігі «Адам» атты 

мағыналық макротопқа жатады, олар негізінен адам мен оны қоршаған әлемнің ӛзара 

байланысын бейнелейді. Салғастырмалы зерттеу нәтижесінде әртиптес екі тілдегі осы топқа 

жататын фразеологиялық бірліктердің тӛменде кӛрсетілген мағыналық-тақырыптық топтары 

анықталды: 

1. Адам мінезі мен ақыл-ой қабілетін сипаттаушы тҧрақты тілдік бірліктер: to 

speak unceasingly- аузы- аузына жҧқпау; happen to be head over heels- аяғы аспаннан келу; to 

take by ruse- айлаға басу; to become ingraied- сҥйекке сіңген; to make lie truth- ӛтірікті шындай 

қылу; thunder is strong, but there is no rain- кҥркіреуі бар да, жауары жоқ. 

2. Адамның жағдай-кҥйіне байланысты тҧрақты тілдік бірліктер: to be grateful- 

разы болу; to be on the alert- сақадай сай болу; to be blood- stained- қан- жоса болу; to be 

smashed- кҥл- талқан болу; to break iron by nick- тепсе темір ҥзу; his eyelids are swollen-  

кӛзіне шел біту; to raise up to heavens- тӛбесіне кӛтеру, ҧшпаққа шығару; wisdom likes silence- 

ҥндемеген ҥйдей бәледен қҧтылады;  fix one‘s eyes- тесірейе қарау. 

3. Адамның сыртқы келбетін сипаттаушы тҧрақты тілдік бірліктер: perfectly 

beautiful, without defect- тал бойында бір мін жоқ; bulging eyes- бӛкен қабақ; doe- eyes- 

қҧралай кӛз. 

4. Адамның ӛмірі мен қызметін сипаттаушы тҧрақты тілдік бірліктер: to be 

determined- тәуекелге бел байлау; to be a sponger- ас ішіп аяқ босату; to be on pins and needles- 

тыным таппау; to listen attentively- қҧлақ тҥру; to run after two hares- екі кеменің қҧйрығын 

ҧстау.  

5. Адамның эмоциялық жағдайын сипаттаушы тҧрақты тілдік бірліктер: he can‘t 

hold his joy in his bosom- қуанышы қойнына сыймау; take heart, hearten up-еңсесі кӛтерілу; 

blood drips from his sabre- қылышынан қаны таму; to have one‘s heart in his mouth, to break into 

a smile all over the face- екі езуі екі қҧлағында. 

6. Адамның басқа бір адамға немесе затқа қатынасын сипаттаушы тҧрақты 

тілдік бірліктер: to differ from other people- елден ала бӛтен; to shake out a soul- ит сілікпесін 
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шығару; his eyes papped out of their sockets-  кӛзі ҧясынан шығу; to make wait for beestings of a 

dry cow- қашпаған сиырдың уызына қарату; gladden the eye- кӛздің жауын алу. 

7. Арақашықтықты сипаттайтын тҧрақты тілдік бірліктер: at the end of the world- 

ит арқасы қиянда; close range- қарға адым жер.  

Қорыта айтқанда, қҧрылымы әр тҥрлі ағылшын және қазақ тілдерінің сӛздік 

қорындағы ӛте жиі қолданылатын, мағынаға бай, қолданыс ауқымы кең тілдік бірліктердің 

бірі –  тҧрақты тіркестер екендігі анықталды.  

Тҧрақты тіркестердің мағынасын олардың қҧрамындағы ҧлттық-мәдени элемент 

білдіреді. Ҧлттық-мәдени элементке әр халықтың ӛзіне ғана тән бейнелеу образдары жатады. 

Белгілі бір ғана тілде кездесетін тілдік образдар басқа тілдерде қайталанып келмесе, олар 

әрқашан ҧлттық болып табылады.  

Екі тілдегі фразеологиялық бірліктерді салғастыра талдау барысында олардан ҧлттық 

дҥниетаным ерекшеліктері мен ҧқсастықтары бар екені анықталды. Тілдік бірлікке тән 

коннотацияның ҧқсас не сәйкес келуі ҧлттық дҥниетаным деген тҥсінікпен ҧштасады, ал бҧл 

халықтар туыстығы дҥниетанымының ортақтығына немесе ҧқсастығына әкелуі мҥмкін. Ал 

ҧлттық дҥниетанымның ерекшелігі, оның тілдегі кӛрінісі тіл иелерінің ӛз даму тарихына, 

табиғи ортасы, салт-дәстҥрі, тҧрмыс-тіршілік, шаруашылық тҥрлері т.б. жағдайларына 

байланысты деп білеміз. 
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ТҤЛПАРДЫҢ СЫНЫ 

 

Асанбаева Г.А. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті 

 

Қазақ халқы астына мінген атының шабысты, жҥйрік болғанын қалайды. Қазақты 

«жылқының жалында туған» халық деп санайды. Қазақтың ҧлан байтақ даласында Ғалидың 

дҥлдҥлі, Қамбардың қасқа аты, Ер Тарғынның Тарланы, Қарабектің қарасы, Алпамыстың 

Байшҧбары, Ерқосайдың торысы, Сейітбатталдың сарысы, Қобыландының Тайбурылы, Ақан 

серінің Қҧлагері, Қабанбайдың қубасы, Оспанның қызыл аты секілді талай ӛрен жҥйріктер 

кең кӛсіле шапқан. Осындай тҧлпарлардың ең басты қасиеті олар қашқанды қуып жететін, 

қашса қҧтылатын, алдына ат салмаған желдей жҥйріктігінде. Жҥйрік аттарды қазақтар 

ішінен ерекше бағалайды. «Жҥзден жҥйрік, мыңнан тҧлпар», «Аттың бәрі тҧлпар болмас» 

дейді қазақ халқы. Шынында, Қамбар атаның ҧрпағы – жылқы жануарының ішінде 

ерекшеленген мыңның бірі ғана дҥлдҥл сәйгҥлік болып шығады. Кӛшіп-қонып жҥрген 

кӛшпелі қазақ халқы ҥшін жылқы жануарының, әсіресе алдына ат салмас тҧлпарлардың 

орны ерекшелігі сонша - олар елге жау келгенде қарсы аттанар батырдың жан серігі болып 

есептеледі. «Ат – ердің қанаты». Жҥйрік ат – қазақтың бір мерейі. 

Қазақтың кең даласында жҥйтки шапқан жылқы жануарының асыл тҧқымды тҧлпар 

екенін анықтап, сын айтудың ӛзі кӛрегенділікті білдіреді. Мысалы, ХХ ғасырда Баян 

Ӛлгийде ӛмір кешкен Кӛбеш батырдың ат жаратуға келген жас баланы сынаққа алуы: 

- Мықтылықтың белгісі қай жерінде болады?  

- Алкеудеде болады. 

- Сергектіктің нысаны ше? 
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- Қос жанардан білінер. 

- Сҧлулықтың сипаты ше? 

- Жҧмырлықтан байқалар. 

- Жҥйріктіктің белгісі ше? 

- Тӛрт тағаннан кӛрінер. 

- Ал жарағанын қайтіп білесің? 

- Қҧмағынан (қҧмалағынан). 

- Қҧмағынан деймісің? Қҧмақсыз мал бола ма екен? 

- Қҧмағы қҧп-қҧрғақ болып шықса, дегенім ғой. 

- Жҥйріктің белгісінен сәл хабарың бар екен, бҥгіннен бастап жарат», - депті 

[1.253]. 

Міне, жҥйріктің де жҥйрігін анықтар қасиет қазақтың қанына сінген 

қҧбылыс. Қазақ халқы әрқашанда шапса бәйге алар сәйгҥліктеріне ерекше кҥтім жасап, жал-

қҧйрығын тарап, арнайы жабдықтарымен әсемдеп, сҧлу дҥлдҥлді жҧрт алдында мақтан 

тҧтқан.  

 Сҧлу киініп, сәйгҥлік мініп, кӛңілден жыр самғатып, кӛмейден ән саулатқан Ақан 

серінің Қҧлагері - алдынан ҧмтылған аң қҧтылмас, артынан шапқан жылқы жетпес 

Кӛкшетаудың дҥлдҥлі. Қазақ даласында шапса желдей жҥйткіген Қҧлагердің аты мәшһҥр. 

Сол ӛрен жҥйріктің тҧлпар деген атқа лайық бітімінің ӛзі ғажап! Ҧзақ шабар жҥйріктігін 

сынаған Кҥреңбай сыншының сынына назар аударсақ:  

Тәует бас, қамыс қҧлақ, қуарған жақ, 

Қҧлан жал, бҧлан мойын, қой жҧтқыншақ, 

Қоян жон, жазық жая, жауырынды, 

Қҧс топшы, қос шынтағы қалқыңқырақ. 

 

Сіңірлі, жер соғарлы, аяғы тік, 

Тҥлкі тӛс, тазы тізе, ит жіліншік, 

Шашақты, шақпақ етті, аласа ҧршық; 

Қҧндыздық қалай біткен қҧйрыққа дҥп? [2.291] –  

деп, дҥлдҥл жҥйріктің әр мҥшесін санамалай отырып, басқа бәйге шабар тҧлпарлардан 

ерекше қасиеттерін атап ӛтеді. Шынында, жылқының қырағысы болған сыншының осы 

суреттеуі шапқанда қанат бітер тҧлпарды кӛз алдымызға алып келеді. Кӛкшетаудың шҧбар 

ала тасындай болат тҧяғымен қазақтың қара топырағында жҥйтки ҧшқан Қҧлагерге жетер 

тҧлпар бар ма, шіркін!  

Қҧлагердің әр мҥшесінің ерекше белгілерін таныстырған Кҥреңбай сыншының 

қырағылығы соншалық, тҧлпардың ҥй соққандай екпінімен пысқырғанда кӛктен қҧсқа, 

жерден аңға шалдырмас жҥйріктігіне дейін айтып береді. «Тәует бас, қамыс қҧлақ, қуарған 

жақ» деп Қҧлагердің әр мҥшесін санамалай сынағанда кӛркемдегіш қҧрал эпитеттерді шебер 

қолдана білген. Ал тҧлпардың қҧйрығын не қою, не болмаса сҧйық емес, жеңіл, Қоқанның 

жібегіндей деген теңеуі жырды тіптен ажарландырып жіберген. Жҥйріктердің қҧйрығы 

кӛбінесе ҧзын қҧйымшақ жағынан қылы тӛгілмелі, қҧйрықтың бас жағы жуантық 

болғанымен, соны сҧйықтау, сымпыс болады. Ҧлы ақын Абайдың «Шоқпардай кекілі бар 

қамыс қҧлақ» деген жырымен Кҥреңбай сыншының Қҧлагерді сынаған сынын салыстырсақ, 

қазақ даласында қҧстай самғаған ӛрен жҥйріктердің ерекше белгілерімен танысамыз. Абай:   

«Шоқпардай кекілі бар, қамыс қҧлақ, 

Қой мойынды, қоян жақ, бӛкен қабақ. 

Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды, 

Ой желке, ҥңірейген болса сағақ. 

 

Теке мҧрын, салпы ерін, ҧзын тісті, 

Қабырғалы, жотасы болса кҥшті. 

Ойынды еті бӛп-бӛлек, омыраулы, 
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Тояттаған бҥркіттей салқы тӛсті» [3.69-70] – деп жырлап ӛтеді.  

Шапқан атқа жеткізбес бӛкен желісті, шоқпардай кекілді тҧлпарды сынап, жыр тӛккен 

Абайдың маржандай тізілген ажарлы сӛздері дҥлдҥл жҥйріктің сынын аша тҥскен. 

Кҥреңбай сыншы «қуарған жақ, қҧлан жал, бҧлан мойын» деп сынаса, Абай атамыз 

«қоян жақ, майда жалды, қой мойынды» деп жануар мҥшелерінің ӛзіндік белгілерін 

кӛркемдейді. «Шашақты, шақпақ етті, аласа ҧршық», «Сіңірлі, жер соғарлы аяғы тік» деп 

берілген сыншының суреттеуімен Абайдың «Ҧршығы тӛмен біткен, шақпақ етті», 

«Жерсоғарлы, сіңірлі, аяғы тік» деген жыр жолдары сәйкес келеді. Кҥреңбай сыншы мен 

Абайдың сынынан кейін, желдей шапқан тҧлпардың аяғы тік, сіңірлі, жерсоғарлы, шақпақ 

етті болу керек екеніне кӛзіміз жетеді. Екі сыншының да суреттеуіндегі осындай ӛзара 

ҧқсастықпен қатар, жҥйріктерді сынауында мынадай айырмашылықтар кездеседі. Ол 

айырмашылықтар екі сыншының сынау қырағылығында, олардың кӛз алдында тҧрған 

тҧлпардың ерекше белгілерін айрықша бейнелеуі мен кӛркем теңеуінде жатыр. Кҥреңбай 

сыншы Қҧлагердің тӛсін «тҥлкі тӛске» баласа, Абай атамыз тҧлпардың тӛсін «тояттаған 

бҥркіттей салқы тӛсті» деп, тҧлпардың тӛсіне ҥстеме мағына беріп, оның кӛркіне кӛрік 

қосып, мазмҧнын қҧнарландырып, пішінін ажарландыра тҥскен. «Салқы тӛс» – тӛсі тҥсіңкі, 

салпиған деген мағынаны білдіреді [4.702]. Сыншылар «болат, жҧмыр» деп тҧяқтың 

айрықша сипатын, сапасын анықтайтын суретті сӛз арқылы тҧлпардың тҧяғын кӛркемдей 

білген. Сондай-ақ, жырдағы Абай атамыздың «бота тірсек» деген теңеуімен қатар, Кҥреңбай 

сыншының «желмаядай тілерсегі» деп келетін балама сӛзі жырдың кӛркін аша тҥскен. 

Желмая дегеніміз – шӛлге тӛзімді, кҥшті де жҥйрік тҥйе [4.292]. Ал, бота – тҥйенің жас тӛлі 

[4.139]. Кҥреңбай сыншы Қҧлагердің тілерсегін шӛлге тӛзімді, жҥйрік тҥйеге теңей отырып, 

маңдайы жарқырап тҧрған жануардың бәйгеден жҥлдені қанжығасына байларына кӛзі 

жетеді. Кҥреңбай сыншы шапса –жел, мінсе – жайсаң, тҧрса – селсоқ Қҧлагерді сынай 

отырып, тіпті оның шыққан тегіне дейін жырлап ӛтеді: 

Қанында шығысың мен батысың жоқ, 

Ағылшын арғымақтың шатысы жоқ. 

Қашаннан қазағымның қолтумасы, 

Араптың дҥлдҥлінің қатысы жоқ.  

Маңғҧлдың мес аты емес тҧқырынған, 

Бҧл таза швед, шотлан тҧқымынан. 

Жануар шапса жҥйрік, мінсе берік, 

Озбайды жҥгіргенде жылқы мҧнан [2.38]. 

Біз сыншының қырағылығының арқасында Қҧлагердің шыққан жеріне дейін танысып 

отырмыз. Сыншылар бейнелеген тҧлпардың ерекше белгілерінің нәтижесінде қазақ 

даласында қҧсша самғаған хас жҥйріктердің дәл осындай болары хақ. Ал, Абай атамыз: 

Тығылмай әм сҥрінбей жҥрсе кӛсем, 

Иек қағып, еліріп басса әсем.  

Шапса жҥйрік, мінсе берік, жуан, жуас, 

Разы емен осындай ат мінбесем [3.70] – деп, ауыз омыртқасы шығыңқы, майда жалды, 

қамыс қҧлақты тҧлпарларға мінудің қазақ ҥшін қаншалықты маңызды екенін жырлай 

отырып, Қамбар ата ҧрпағын ерекше қастерлеп, жҥйріктерді пір тҧтады.  

Қазақ халқында ел қорғаны, ердің сенімді серігі, ер қанаты болып бағаланған «желден 

жҥйрік», «адамнан есті» жануар ретінде ардақталған жҥйрік тҧлпарлар қаншама! Жҥйрік 

аттың осындай қасиетін ерекше бағалайтын халық оны жан-жанурлардың бірі деп қарамай, 

киелі деп санаған. Қазақпен бірге жасасқан асыл жануарларымыздың халқымыз ҥшін орны 

ерекше. Қамбар атаның ҧрпағы жылқы жануарының айрықша белгісі әрқашан биік сапада 

бейнеленері хақ. 
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Тіл қоғаммен тікелей байланыста болғандыктан, қоғамның дамуы, қоғамдағы ірілі-

ҧсақты ӛзгерістер тілде ӛз ізін қалдырып отырады. Мысалы, рулар мен тайпалар жӛнінде 

мағлҧматтар, мемлекеттердің ӛзара қарым-қатынасы, ҧлттардың мәдениетаралық байланысы, 

сауда-саттық, кӛшіп-қону ҥдерісі, сондай-ақ саяси мәні бар оқиғалар, халықтардың әртҥрлі 

соғыс тәсілдері арқылы бірін-бірі бағындыруы, бӛліп алуы немесе ӛз елімен біріктіруі тәрізді 

тарихи мәні зор деректер тілде сақталып қалған және сӛздік қордың ауқымды бӛлігін 

қҧрайды. Әрине олардың тарихи сипатын, тҥп-тӛркінін бірденаңғару мҥмкін болмас, 

дегенмен жан-жақты зерттеу нәтижесінде кҥңгірт тҧстар айқындалады. Қоғамдық 

ӛзгерістердің, тарихи дамудың нәтижесінде белгілі бір уақыт кӛлемінде немесе ғасырлар 

бойы қырғи-қабақ болып келген халықтардың ӛзара бітімге келуі, қақтығыстардың азайып, 

ортақ мәселелердің, тҥйіндердің кӛбеюі де тілге ӛз әсерін тигізеді.  

Мемлекеттердің, халықтардың бітімгершілігінің, ӛзара бірлігінің нәтижесінде адамзат 

қоғамының тарихи таңбалары дәлелдеп бергеніндей, мәдени ауыс-тҥйіс пен рухани 

тҥсініктің негізінде қҧрылған тату кӛршілік, достық қарым-қатынастар орнамақ. Бҧл 

мақсатқа жету ҥшін сол елдің тілін, сол арқылы ол елдердің рухани қҧндылықтарын білуіміз, 

жете тҥсінуіміз әбден қажет болмақ. Сонымен біз ӛз ҧлтымыз бен ӛзге елдің ортақтығы мен 

ҧқсастығын, тілдік ерекшеліктерін және олармен аулымыздың аралас, қойымыздың 

қораластығының қаншалықты терең тарихы бар екендігін және болашақ беталысын бағамдай 

аламыз. 

Қазақ деген ҧлт біреу-ақ. Демек оның тілі мен діні, тарихы мен этнографиясы, әдет-

ғҧрып, салт-дәстҥрі, әдебиеті мен мәдениеті де біреу. Олай болса, шетелдегі қазақтардың 

әдеби мҧрасы жалпы қазақ мәдениетінің ажырамас бір бӛлігі, сырттан қҧяр қайнар 

бҧлағының бірі. Бҧл кҥндері тәуелсіз ел болып, шаңырақ кӛтердік. Қоғамдық ӛмірде 

тҥбегейлі ӛзгерістер болды, ата жҧртын аңсаған ағайындарын бауырына тартты. Олардың 

ӛмір тағдырының тарихын зерттеуге мҥмкіндік туды.  

Бҧл жӛнінде елбасы Н.Ә.Назарбаев: "Ҧлттың рухани ӛмірі оның мәдениетіне 

байланысты, әлі де болса кӛпшілік қауымға жетпей жатқан, әдеби асыл мҧрағаттарымызды 

игеру жолында еңбектену, бҧрын мән бермей келген халықтану, шығыстану,тҥркітану 

ілімдерін барынша дамытуға кӛңіл қою, ҧлттық мәдени ерекшелігімізді сақтау, жинау, 

зерттеу ісін жетілдіре тҥсу бҥгінгі маңызды міндеттердің қатарына кіреді"деген болатын. 

Алдағы уақытта осы діттеген мақсат бағытында жҧмыстар атқару әрбір ел азаматының 

міндеті. 

«Тілдің арқасында біреуді біреу танып, бір халық екінші кӛрші халықты біледі» деп 

Расул Ғамзатов айтпақшы, ел мен елді бітістіретін де, достастыратын да, танытатын да, 

танымал ететін де оның тілі.Сондықтан шетел тілін ҥйрену арқылы ол елдің мәдениетін 

танып қоймай, ӛз елімізді танытуға, дәріптеуге, мәдениетаралық байланысты нығайтуға 

мҥмкіндік туындайды. 

Қазіргі таңда жер бетінде кӛптеген ҧлттар ӛмір сҥреді, осыған орай олардың тілі де, 

мәдениеті де әртҥрлі болып келеді, бірақ адамзат тарихы тҧрғысынан кӛз жіберсек, барлығы 

да адамның баласы деген бір ғана ҧғымға ие екені баршаға аян. Мәселеге осы тҧрғыдан 

қарасақ, адам баласында ӛзгешеліктен гӛрі ортақ қасиет кӛбірек деген тҧжырым жасай 

аламыз. 
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Қазір қолданылып отырған недәуір кемелденген тілдеріміздің ӛзі де тарихта мәлім бір 

диалектінің ыдырауы нәтижесінде пайда болған деуге болады, ΧΙΧ ғасырдан бастап 

жҥргізіліп келе жатқан салыстырмалы зерттеу нәтижелері бҧл тҥйінді дәлелдеп отыр. Қазақ, 

ҧйғыр, ӛзбек, татар т.б. тілдері ертедегі «тҥркі» ата тілінің ыдырап бӛлінуінен пайда болған. 

Кейбір тіл мамандары осындай тегі бір туысқан тілдерді біріктіретін кӛне  тҥркі тілін «негіз 

тіл» деп, ал қазақ, қарақалпақ, ноғай т.б. сияқты тілдерді «ҧрпақ тіл» деп атайды.  

Туысқан тілдерді салыстыра қарағанда ортақ қайнарлары кӛптеп кездеседі, ал туыс 

емес тілдер тҧрғысында сәйкестіктердің болуы қиын, әйтседе оларды салғастыра зерттеу 

нәтижесінде кейбір ҧқсастықтарды аңғаруға болады. Мысалы, ханзу, яғни қытай тілінде 

қазақ тілімен салғастыра алғанда, сәйкестіктен гӛрі алшақтық, ерекшеліктер басым. Мысалы, 

қазақтар «кӛк шӛпті жҧлма, кӛктей соласың» десе, қытай халқы керісінше, «шӛп кӛрсең 

тамырымен қҧрт» дейді. Қазақ ҥшін шӛп мал азығы, ал қытайдың ҧғымында егін майсасынан 

басқа шӛптің барлығы керексіз, зиянды. Бҧл әр халықтың дҥниетанымын, айналысатын 

кәсібін кӛрсетеді, яғни ҧлттық, тілдік ерекшеліктің кӛрінісі.  

Тілімізге тиек болып отырған мәселелердің бірі- сӛз ауысу, яғни кірме сӛздер. Қытай 

тілінде сақталған мҧралардан екі елдің халықаралық қарым-қатынасының тамыры тереңде 

жатқаны кӛрінеді, тҥркі тайпаларының кӛрші қытай елімен мәдени, сауда-саттық, тағы да 

басқа мақсаттарға негізделген байланысы кӛне заманнан қалыптасқаны байқалады. 

Қытай мен тҥркі тайпаларының, қазақ елінің тарихи, мәдени байланысы туралы 

деректер Францияның кітапханалар қоры мен қоймаларында сақталған, парсы, тҥркі және 

қытай тілдерінде орасан зор қолжазбалар бар. Гимэ атындағы шығыс халықтарының 

кӛркемӛнері мҧражайындағы XVIII ғасырға қатысты "Қазақ елі қытай императорына ат 

сыйлауда" деген сурет қазір  сол қорда сақталуда екен. 

Бҥгінгі кҥні 1757 жылғы дипломатиялық сыйлық тапсыру рәсімін бейнелейтін бҧл 

сурет сол кезеңді бейнелейтін жалғыз мҧра. Ҥш қазақ елшісі мен ҥш ат бейнеленген бҧл 

сурет Қытай императоры Циньлунға достық пен бірлік нышаны ретінде қазақтардың сыйлық 

тапсыру рәсімін танытады. Қазақ елшілері кӛрнекті тҧлғалы болып кӛрсетілген. Аттары да 

керемет, қолға ҥйретілген асыл тҧқымдысәйгҥліктер, қарағанда сҥйіспеншілік сезімін 

тудырады. Адам бейнелері де жарқын суреттелген, олар бейне бір тірі адамдар сияқты. Сурет 

сол уақытта болған киім ҥлгілерінен де мол мәлімет береді. Салтанатты қабылдаудағы 

қолданылған ыдыс-аяқ шынайы берілген, сарай ӛмірінің кӛріністерін айшықтайды. Суретте 

бейнеленген оқиғалар қазақ елінде Абылай хан және Қытайда Циньлун императоры билік 

жҥргізген уақытты кӛрсетеді. 

Міне, осындай мәдени байланыстың, тарихи дамудың нәтижесінде Қазақстан мен 

Қытайдың бҥгінгі бейбіт саяси, мәдениетаралық байланысы қалыптасты. Осындай 

байланыстардың негізінде тілдік ауыс-тҥйістердің де орын алатыны анық.  

Салғастырмалы зерттеу жҧмысымен айналысып жҥрген С.К.Сәтенова «...Қытай 

тілінен енген кірме тілдік бірліктердің зерттелу тарихына шолу жасау барысында бҧл 

мәселенің әлі де болса кешенді тҥрде жан-жақты зерттеле қоймағандығы анықталды. Зерттеу 

жҧмыстарының басым бӛлігі негізінен жалпы тҥркі тілдеріндегі және ҧйғыр тіліндегі қытай 

сӛздерін талдауға арналған. Салыстырмалы тҥрде алғанда, ҧйғыр тіліндегі қытай 

элементтерін зерттеуде айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілген»,-дейді (1,26). 

Осы мәселе тӛңірегінде қытай тілінің маманы Д.Мәсімханҧлының: « Жердің беті 

тҥптеп келгенде адамзаттың ортақ мекені. Сондықтан  қандай ҧлы халық, ірі мемлекет 

болмасын, бәрі де маңайындағы ӛзге халықтармен, басқа елдермен қарым-қатынас жасамай 

тҧра алмайды. Ал осындай халықтар арасындағы мәдени-рухани, саяси-әлеуметтік барыс-

келіс барысында, олардың бір-біріне тілдік ықпалдастығы болатындығы да дау туғызбайды. 

Мысалы, қытай тілі ӛзінің грамматикалық ерекшелігі, фонетикалық сипаты жағынан сырттан 

сӛз қабылдауға қанша кертартпа болғанымен, бәрібір сырттан - ӛзге халықтардан кӛптеген 

сӛз қабылдағаны қҧпия емес » деп, қай тілде де сӛз ауысудың болып отыратынын ескертеді 

(2,81).  
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Әрбір тілдің ӛзіне тиісті қҧрылым жҥйесі және даму заңдылығы болады. Фонетика, 

лексика, грамматика жақтарынан ӛзгешеленіп келетіндіктен ӛзге тілден ауысқан (кірме сӛз) 

ӛз қалпынша ӛзгеріссіз сіңіп кете алмайды. Белгілі дәрежеде лайықты ӛзгерістер жасап сол 

тілдің фонетика, лексика, грамматика заңдарына бағынады. Мысалы қазақ тіліндегі "шәй" 

деген сӛз қытай тіліндегі "шаие"(茶叶) сӛзінен қалыптасқан. Бҧл сӛзде кӛптеген фонетикалық  

ӛзгерістер бар. Қытай тіліндегі (оқылуындағы) екі буынды сӛз бір буынға айналып 

"ch"дыбысы "ш"дыбысына айналып, кейінгі буындағы"е" дауысты дыбысы тҥсіп қалған. Сол 

сияқты "шаң" (шаң-тозаң) деген сӛз қытай тіліндегі "шін" (қазіргі ортақ қытай тілінде 

оқылуы) деген сӛзімен тӛркіндес деп ойлаймыз. 

Осындай қазіргі қытай тілі мен оның диалектісінде сақталып отырған жҥзден астам 

жеке сӛздерге шынжаңдық тҥрколог-ғалым Ясин Қҧмарҧлы мен Д. Мәсімханҧлы тҥркі 

тілдері мен қытай тілінің байланысын жан-жақты зерттеп, сараптама жасап келеді. 

Енді осы Қытай тілінде тҥркі тілімен грамматикалық, фонетикалық, лексикалық 

байланысы бар сӛздердің бірқатарын салыстырып кӛрелік. 

 

Қытай иероглифі Қытайдың қазіргі 

ортақ тілінде 

оқылуы 

Қытай тілінің 

оңтҥстік-шығыс 

диалектіcінде 

оқылуы 

Қазақ немесе ӛзге де 

тҥркі тілдерінде 

水 shui Сыу, сҧ Су (ҧйғырша: сҧ) 

听 ting тың Тың (тыңдау,тыңшы) 

看 Kan кӛ Кӛр 

阿哥 A ge А кә Аға (ҧйғыр:ака) 

铁 tie Тет Темір 

   

Бҧл тілдік бірліктер қазірге белгілі болған кірме сӛздердің бір бӛлігі ғана, яғни әрі 

қарай зерттеуді талап етеді. Ӛзге тілден ауысқан сӛздер алғашында ауызекі тілге тиесілі 

болса, кейін келе кейбір ӛміршеңдік кҥші бар, тіл заңдылығына лайықты болған сӛздердің 

сӛздік қордан орын алатындығы анықталды. 
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Адамның эмоциясын жеткізудегі тілдің экспрессивтік қызметі ғалымдардың назарын 

кӛптен бері аударып келеді. Стилистиканың ғылым ретінде дамуына тҥрткі болған 

В.Гумбольдт, К.Фосслер зерттеулері дҥниеге келген заманнан бері бҧл бағытта кӛптеген 

еңбек жазылды. Сол кезеңдегі тілдің эстетикалық табиғатын оның экспрессивтік қызметімен 
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тығыз байланыста қараған тҧжырымдар бҥгінде дамытылып, стилистиканың экспрессивтік 

стилистикасы саласының арнайы қарастыратын мәселелеріне айналды. 

Сӛйлеуде эмоционалды-экспрессивтік мағынаны жеткізуші тіл бірліктеріне дыбыс, 

сӛз, сӛз тіркестері, сӛйлем жатады. Осылардың барлығы жиылып, тақырыптық-

композициялық тҧтастық қҧраған кезде тҧтас мәтіннің эмоционалды-экспрессивтік тонын, 

ырғағын жасайды. Лексика адамның дҥниеге, сыртқы ортаға қатысты сезімдік 

дҥниетанымның тілдік картинасын бейнелесе, сӛздің тҥрлі морфологиялық формалары, 

сӛйлем мен мәтін және дыбыс адамның сыртқы ортамен сезімдік қатынастарының ӛзара 

байланысын, динамикасын нақты контекст жағдайында бейнелейді.[1, 255 б]. 

Қазіргі кезде лингвостилистикалық зерттеулерді жазушының таза тілдік 

ерекшеліктері, яғни стильдік, сӛз қолдану, кӛріктеу қҧралдарын қолдану ерекшеліктері тағы 

басқа сипатта қарастырумен ғана шектеуге болмайды. Мысалы, кӛркем мәтіндегі тҧрақты 

тіркестер сӛздің эмоциялық – экспрессиялық мәнін арттырады. Мҧндай тҧрақты тіркестер 

арқылы жазушы шығармаларында ҧлттық болмыс пен танымның белгісі айқын аңғарылады. 

Мысалы: Жоламан тез-тез адымдап, ҥй орнындай жерге топтала ӛскен доланаға таянғанда, 

Кәрішалдың даусы пышақ кесті тына қалды деген сӛйлемдердегі тҧрақты тіркестер арқылы 

ақпаратты ықшам, бейнелі тҥрде берудің ӛзіндік қолтаңбасын кӛрсетеді. 

Тҧрақты тіркестердің бҧл қырының жарқын кӛрінісін сӛз шеберлерінің тезінен ӛтіп, 

шығармашылық кӛрігінде шыңдалған кӛркем туындылардан кездестіруге болады. 

Б.Соқпақбаев та, М.Гумеров те мҧндай тәсілдерді ӛте сәтті қолдана білген. Мысалы:  Шал да, 

Мҧқамеди де, әйелдері де, тіпті кішкентай Садық та мал емес, ең бір аяулы жақын адамдары 

ӛлгендей кӛздерінің жасы кӛл болып, еңіреп жҥр деген сӛйлемдерден екі қаламгердің 

кейіпкер психологиясы мен танымын тҧрақты тіркестер арқылы шебер суреттеуін айқын 

аңғарамыз.  

Фразеологизмдер арқылы кейіпкер тілінің сӛз байлығын кеңірек, тереңірек 

қолданады. Фразеологизмдер ақынның объективті шындық болмысты қабылдауындағы 

сезімдік және танымдық іс-әрекетінен туындай келіп, ӛмір тіршілігінің барлық саласымен 

ҧштасып жатады. Осындай фразеологизмдерден ақынның ӛмірлік тәжірибесі, танымдық 

деңгейдегі қорытынды пайымдары байқалады. Мысалы, Дҥниеде болсаң жақсы, ат қалады, 

Ҧстадан – тат, молдадан хат қалады («Жақсының аты ӛлмейді, Ғалымның хаты ӛлмейді» 

мақалымен мағыналас фразеологизмінің ішкі формасынан ақынның ӛмірінен тҥйген 

қорытындысы байқалады); Тҥлкінің қҧйрығындай бҧлаңдатып, Қҧйрығымен сәлденің тапты 

малды (Фразеологизм коннотациясынан адамдардың бейнесін ашудағы экспрессивтік, 

бағалауыштық қасиет байқалады, яғни жиіркену, жақтырмау мағынасы кӛрінеді); Дҥние 

ҥшін жанның бәрі қайғы жеген немесе Дҥние – бір бҧлаңдаған қызыл тҥлкі (Ақынның 

эмоционалды кҥйі фразеологизм мағынасына бойлай еніп, оқырманын да сондай кҥйге 

тҥсуге уәждейді, адамдарда болатын дҥниеқоңыздық сияқты қасиетке баға береді. Дҥние 

ҥшін қайғыру ӛмірдегі негізгі ҧстаным емес екендігін тҥсіндіреді, дҥние – қолдың кірі, бірде 

бар, бірде жоқ болатынын бҧлаң-бҧлаң еткен тҥлкі жҥрісіне балап, халық танымына 

тҥсінікті, образды тҥрде жеткізеді.); Қызыл жҥз қурай болып келді кҥзге (Мәтел іспетті 

бейнелі тіркесінен экспрессивтілік, эмоционалдық байқалады.); Екі дҥние – нҧры ғылым, 

Амалдап ҧстамасаң, жойылмағы (Аталған фразеологиялық оралымнан эмотивтік сема мен 

бағалауыштық семаның тығыз байланысты екені байқалады. Мҧндағы «нҧр» лексемасында 

әрі эмоция, әрі бағалау мәні бар.); Жатқанмен алтын жерде кір болмайды, Жай тас пен дҥрдің 

қҧны бір болмайды (Фразеологизмнен астарлы ой байқалады. «Алтын» сӛзінен жағымды 

бағалағыштық коннотация кӛрінеді және ол «Жай тасқа» жағымсыз бағалағыштық қарама-

қарсы мәнде алынып, адамға қатыстырыла айтылғаны айқын.). Осы фразеологизмдерден 

бағалауыштықты, экспрессивтілікті, эмоционалдықты, ассоциацияны анық байқаймыз. Олар 

коннотацияның компоненттері екені белгілі[1, 292б]. 

Семантиканың кҥрделілігіне қарамастан, фразеологиялық бірліктер сӛздік штамп 

болып келеді және эмоцияның айтарлықтай жалпы бейнесін береді. Сондықтан, жиі кҥрделі, 

әрі бірнеше бірлікті болып келетін, тҥрлі эмоционалды жағдайды және қарым-қатынасты 
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бейнелеу ҥшін, мәтінде эмоционалды фразеологиялық бірліктермен бірге, басқа да тілдік 

қҧралдар қолданылады. Бҧл кӛбінесе лексикалық қҧралдар, олар фразеологиялық 

айналымның мазмҧнын ашып, нақтылап, толықтырады; басқа лексикалық қҧралдар 

экспрессивтілік деңгейін жоғарылату ҥшін қолданылады. Экспрессивтілік дегеніміз – 

бейнелеу, бағалау тілдік қҧралдардың айқындығымен ерекшеленіп, сӛйлеушінің белсенді  

сезім-кҥй әрекеттері арқылы ойды әсірелеп, кӛркемдеп жеткізуде сӛз ӛрнектерінің ҧтымды 

қолданылуы болып табылады.  

Эмотивті фразеологиялық бірліктер кӛбінесе кҥшейткіш демеуліктермен (осы, 

барлық, тіпті, жай ғана, тура және тағы басқа) және есімдіктермен (толық, ең, сондай) 

қолданылады, олар экспрессивті функцияның қызметін атқарады. Мәтінде жай ғана, тура, 

осы демеуліктерді қолдану арқылы, айтушы бҧл демеуліктердер соң ауыспалы мағынадағы 

сӛйлем жҥретінін білдіреді, мысалы, фразеологиялық айналым: 

-Лиза, Лиза! – деп Раечка қолымен бҧлғады. – Кеше қайда болдын? Біз ӛзімізді қоярға 

жер таппадық. 

Эмотивті фразеологиялық бірліктерді іс-әрекет демеуліктерімен (кушті, ӛте, мҥлдем, 

тым және тағы басқалары) немесе салыстырмалы демеуліктермен сәйкес қолдану жолы 

арқылы (қаттырақ, кӛбірек, мықтарақ, одан сайын) ҥлкен интенсивті эмоцияның  белгісі 

жҥзеге асады, және кҥшті, мықтырақ секілді жай сӛйлемді демеуліктер экспрессивтілікті 

кҥшейтеді.  

Фразеологизмдерді кӛркем мәтінде қолдану эмоция себебінің кӛрсеткішімен жиі  

сәйкес келеді. Кей кездері «нақтылаушылар» ӛте кҥрделі, ерекше сезімдерді немесе бір 

уақытта болатын бірнеше эмоцияларды білдіруге мҥмкіндік береді.  

Эмотивті фразеологиялық бірліктер ӛзіне синонимдес сӛзбен қолданылған кезде, 

эмоциялар қайталанып келуі де мҥмкін: 

Меннен сізге не керек? – деп Юшков алқынып, ӛз-ӛзінен шыға бастады. – Олар 

кімдер?  

Фразеологизмдер бір сӛйлемде қайталанып та жҥреді. Одағайлық фразеологиялық 

бірліктер қайталанған жағдайда кӛрсетілетін эмоцияның интенсивтілігі айқындалады.  

Баламның кҥйі жақсарды. Соңғы тҥндері жақсы ҧйықтап жҥр. 

Қҧдайға шҥкір. Қҧдайға шҥкір. 

Фразеологиялық коннотацияның тіл бірлігіне  эмоциялық, стилистикалық рең 

ҥстейтіні, кең мағынада коннотация тіл бірлігінің грамматикалық және заттық-ҧғымдық 

мағынасы – денотатты толықтырып, оған экспрессивті рең беретін тҥрі, ал тар мағынада 

коннотация – тіл бірлігі мағынасының бір бӛлігі, сол мағынаның ассоциативті-бейнелік ішкі 

тҧлғасын тҥсінуден туындайтын қосымша мағына екендігі анықталды. Сондай-ақ 

коннотацияның прагматиканың бір мҥшесі болып, мағынаға ҥстеме тҥрде әсер ете 

алатындығы, тілдегі экспрессиялық нҧсқаны жҥзеге асырушы қҧрал болып табылатындығы 

және эмоционалдылық, экспрессивтілік, бағалауыштық және образдылық категориялары 

коннотаттық мағынаның компоненттері болып табылатындығы айқындалды. Коннотация 

қҧбылысы адамның психологиялық және тілдік қызметінің кӛрінісі болуымен қатар аталған 

тіл білімі теориясымен және психологиямен байланысқа тҥсе алады және сонда тҥсіндіріледі. 

Оған эмоция, экспрессия, бағалау және стилистикалық мән енетіні белгілі.  

Фразеологизмдер коннотациясы және оның прагматикасы бір-бірімен ӛте тығыз 

байланысты. Прагматиканың басты мақсаттарының бірі – сӛздің қолданылу ерекшеліктерін 

тҥсіндіру және қалай тҥсіндірілетінін анықтау. Прагматикалық зерттеу пәні, шекаралары, 

оның басқа ғылымдармен байланысы, ғылыми бағыт ретінде анықталуы тіл білімінде де 

ҥнемі талқыланып келеді. Бҧған қатысты мәселелер Г.В.Колшанский, И.Н.Сусов, 

Ю.С.Степанов, Н.Д.Арутюнова еңбектерінде қарастырылды. Фразеологизмдердің қазіргі 

зерттелу бағытына байланысты олардың дҥниенің тілдік суреті ҧғымы арқылы, яғни 

танымдық тәсілдерді қолдана отырып, олардың тереңде жатқан қҧрылымдарын зерттеу, 

сондай-ақ, тілдің барлық деңгейлеріне енген коммуникативтік-прагматикалық қатынас 
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фразеологизмдердің де қызметі, уәжі және қолданылу мақсатын ашуға негізделгені 

дәйектеледі. 

Тіл біліміндегі прагматика ҧғымы туралы тҧжырымдардың барлығы әсер ету 

нәтижелерін талдауға негізделген. Онда адамның, яғни автордың қажетті тілдік бірліктерді 

таңдаудағы және мақсатқа жету барысында ақпаратты беру қабілетіне ерекше назар 

аударылады. Прагматика тілдің сӛйлесім тәжірибесін халық ӛмірімен байланыстырып, 

адамның әлемді қабылдау ерекшеліктерінің когнитивтік базасын, ҧлттық-мәдени 

дәстҥрлерін, танымын тануды ҥйретеді.  

Демек, фразеологиялық коннотация прагматикасы – бҧл фразеологизмдердегі 

эмоционалдық, экспрессивтік, бағалағыштық, стилистикалық, ассоциативті-бейнелі 

компоненттердің ықпал ету, әсер ету қасиеті[3, 308б]. 
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 ХХ ғасырдың басында қазақтың санасына ағартушылық идеяны орнықтырған 

тҧлғалар ҧлттың жаңа даму сатысына ӛтіп, биікке кӛтерілуін кӛздегені анық. Бҥкіл 

жҧртшылыққа сілкініс пен қҧлшыныс әкелген жиырмасыншы ғасырдың басындағы кезең 

ҧлтымыз ҥшін ӛте бағалы әрі аса қҧнды кезең болып саналады. Ӛйткені, «Халықтың ӛткен 

ӛмірі жалпықоғамдық мәні бар тәжірибе ретінде қорытылып, белгілі бір дәрежеде ҧлт 

игілігіне асқанда ғана қҧндылыққа айналады»[1, 38,]. 

Сол кезеңде ерен еңбек сіңірген ҧлы ағартушы ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы қай кезде 

де білім мәселесіне жете мән берген. Ол басқа да алаш арыстары сияқты елдің санасын 

оятып, жаңа жолға бастаудың кілті білімде деп ҧққан. Халыққа ағартушылық арқылы 

жаңаша бағыт-бағдар сілтеп, ой салуды мақсат еткен. «Ағартушылық – жақсылыққа, бақытқа 

ҧмтылған кҥллі елдің бастан ӛткерер жетілу һәм ӛрістеу жолы»[2, 3], – деп ғалым 

Д.Хамзабекҧлы айтқандай, бҧл ҧғымның білім алып, жаңашылдықты игерумен байланысты 

болғаны белгілі.  

Ӛзінің рухани сана-сезімі мен парасаты және жалпы болмысы жағынан айрықша орын 

алатын Ахмет Байтҧрсынҧлының есімі қазақ халқының тӛл тарихында алтын әріптермен 

жазылды. Ол – фольклортанушы, ақын-жазушы, публицист, аудармашы, қазақ тілі мен 

әдебиетінің ғылыми негіздерін қалаушы, ірі филолог, лингвист-ғалым, тҥркітанушы-

реформатор, ағартушы-демократ, гуманист, педагог, зерделі тарихшы, қазақтың тҧңғыш 

реформаторы, профессор, «Алаш» партиясының негізін салушы, қазақ ғылымын алғаш 

жҥйелеуші, оқулық жазудың білгір маманы, қазақ елінің тәуелсіздікке қол жеткізуі ҥшін жан 

аямай кҥрескен ер азаматы, қоғам қайраткері, ӛз халқының жалындап жанған адал перзенті.   

А.Байтҧрсынҧлы, ең алдымен, бастауыш сынып оқулықтарының авторы әрі қазақ 

тілін оқыту әдістемесі бойынша тҧңғыш еңбек жазған әдіскер-педагог. Ахаңның сол 

заманның ӛзінде-ақ кӛтерген мәселелері, жазба мҧрасының мән-мазмҧны бҥгінгі таңда 

тәуелсіздік алып отырған мемлекетіміздің кҥн тәртібіндегі кӛкейкесті проблемаларға жазып 

кеткен жауаптай кӛрінеді. Ҧлы ҧстаз бала тәрбиесінен бастап ҧлттық санаға дейінгі 

мәселелерді жан-жақты зерделеген. 
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Ғалым-педагогтың ең алғашқы қазақша әліппесі «Оқу қҧралы» деген атпен 1912 

жылы Орынборда М.Ш.Кәрімов пен Ш.Қҧсайыновтар баспасында жарық кӛреді. «Оқу 

қҧралы» жайында Т.Шонанҧлы былай деп жазады: «Бҧған дейін бізде ӛз әліппеміз болған 

емес, дҥмше молдалар әліппе жасай алмай, балаларды әліп-би шартымен қағаз жҥзінде 

оқытса, ал миссионерлер Васильев, Алекторов, Вожинский және басқалар қазақ әліппесін 

орыс транскрипциясымен берді»[3, 148,].  

1912 жылы Орынбор қаласында А.Байтҧрсынҧлының «Әліп-би-І» деген оқулығы 

шығады. Бҧл оқулық 1912-1925 жылдар аралығында 7 рет басылып, оқу-ағартушылық салада 

біраз уақыт қолданылады. 

Әліппеде дыбыс пен әріпті оқыту дидиактиканың «жеңілден қиынға қарай» қағидасы 

бойынша жеке сӛздерді оқытудан басталады да, кейін қысқа-қысқа мәтіндер алынады. Ал 

жеке сӛздер алынғанда, екі дыбыста тҧратын қысқа, жеңіл сӛздерден басталып, бірте-бірте 

кҥрделенеді. Мысалы, ас, аса, асар, ал, ала, қон, қонақ т.б. Бҧл қағида оқушының оқуды, 

жазуды, сӛйлеуді тез ҥйренуін қамтамасыз ету, оқыту ҥрдісін жеңілдету жолдарын іздеуден 

шыққан. 

Ғалым балалар тілін дамыту жолында алдымен жеке сӛздермен таныстыру ҧстанымын 

алға тартқан. Соған сәйкес І кітапта туған-туысқан, киім, ойын-ойыншық, ас-сусын, дене 

мҥшелері, ҥй мҥліктері, ыдыс-аяқ, мал атаулары, малдан басқа тӛрт аяқтылар, қҧс, бақа-

шаян, қҧрт-қҧмырсқа, жер бедерінің аттары, сан сияқты тақырыптар тӛңірегіндегі сӛздер 

беріледі. Бҧл сӛздердің барлығы кез келген баланың кҥнделікті ӛмірінде кездеседі, сӛздік 

қорында қолданылады, демек бастауыш сынып жасындағы барлық балаға ҧғынымды. 

Ары қарай автор баланы қызықтыратын жаңылтпаш, жҧмбақтар мен мақал-мәтелдер 

берген. Бҧлар да бала тілін дамытуға аса қажетті материалдар. Оны оқушының оқуы анық. 

Ғалым осылайша бала тілін ҥйренуші тарапынан қызығушылық тудыратын материалдар 

кӛмегімен дамытуды кӛздеген. Міне, осыдан кейін ғана автор қысқа мәтіндер мен ӛлең 

шумақтарын, «ӛтірік ӛлеңдер» берген. «Ӛтірік ӛлеңдерді» оқулықта беруде де ғалымның 

оқушының қызығушылығын туғызуға ҧмтылғанын дәлелдеп жатудың қажеті жоқ. Бҧл 

ғалымның дидактиканың заңдарын терең біліп, оны оқулық жазуда шебер қолдана 

білгендігіне айғақ болады. Ӛйткені мҧндай ӛлеңдер жаттауға жеңіл, айтуға қызық боп келеді, 

сондықтан олар тіл дамытуға ӛте қолайлы материал болып табылады. 

Бҧл – жаңа қҧрал тҥрлі суреттермен берілген оқулық. А.Байтҧрсынҧлының бҧл 

оқулығы сол тҧстағы жинақталған алдыңғы қатарлы тәжірибелерге сҥйене отырып, озық 

әдістемелік теорияларға негізделіп, жасӛспірімдердің психологиялық ерекшеліктерін, тіпті 

ҧлттық ерекшеліктерін ескере отырып жазылған еңбек.  

Ахмет Байтҧрсынҧлының «Оқу қҧралы» жҥйелі тҥрде жазылған оқулық. Ондағы 

берілген материалдар тілге жеңіл, оқушылардың танымдық қабілетін оятуға арналған еңбек 

екені сӛзсіз. 

 Келесі оқулығы «Әліп-бій» (3-басылымы, 1928ж.) деп аталады. Мҧнда ғалым 

негізінен мәтіндерді қолданған. Бірақ алдымен оқулық тҥрлі ойындардан басталған. Ол 

ойындар дыбыс әдісі жолымен сӛздерді тҥрлендіру арқылы сӛздер, сӛйлемдер жасауға 

арналған. Мҧнда балаларды оқуға қызықтыру, назарын оқуға аударту мақсаты кӛзделгені 

байқалады. 

 Ары қарай автор екі сӛзден тҧратын сӛйлеммен жаттығулар беріп, оларды 

тҥрлендіріп, тіпті жаңылтпашқа айналдыру сияқты тапсырмалар арқылы бала тілін 

дамытудың тҥрлі әдістерін қолданған. Олар кҥрделене келе мәтіндерге айналған. Ол ӛте кіші 

мәтінен басталып, ары қарай кҥрделене береді. А.Байтҧрсынҧлы әдістемесінде аз дыбыстан 

тҧратын сӛзден бастау, жаттығуды аз сӛйлемнен, мәтінді ӛте шағын тҥрінен бастау, оларды 

біртіндеп қана кеңейту, кҥрделендіру тәсілі айрықша орын алады. 

 Ғалымның бала тілін дамытуда қолданылған ӛзіндік бір ерекшелігі – сӛз ҧқсастығын 

ӛте жиі пайдалануы. Мысалы, ол, олар, орлар, шаша, шашақ, керек, терек, тезек, елік, есік, 

зор, Ораз, ора, оз, аз т.б.    
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 Бҧл арада ҧқсас сӛздер мен сӛйлемдерді еске сақтау оңай екені оқулықта жақсы 

пайдаланылған. Тіл дамытуда да, оқығанды есте сақтауда да қайталаудың орны маңызды 

екені белгілі. Автордың балалар меңгерген сӛздерін ҧмытпауын, есте сақтауын, оны жеке 

қолданысты, сӛйлемде, жаттығуда, мәтінде қайталау арқылы жҥзеге асыруға ҧмталғанын 

кӛруге болады. А.Байтҧрсынҧлының бастауыш сыныпқа арналған оқулықтарында тіл дамыту 

мәселесіне ерекше мән берілгені анық. Біз бҧл шолуды қысқаша ғана сипаттап отырмыз. 

 Бҧл «Әліп-бій» а//, р//, з// таңбаларын танытудан басталады. Кітап бетінің тӛменгі 

тҧсындағы сілтеме хат таныту жолы кӛрсетіліп, сабақ әдісі қоса беріледі. Барлық әріптер 

ӛтілген соң танымдық материалдар жазылған. Автор «Оқу қҧралының» алғашқы бетін 

балаларға арналған ӛлең жолдарынан бастайды.  

    Балалар! Бҧл жол басы даналықа. 

    Келіңдер, тҥсіп, байқап қаралық та! 

    Бҧл жолмен бара жатқан ӛзіңдей кӛп,  

    Соларды кӛре тҧра қалалық па? 

    Даналық – ӛшпес жарық, кетпес байлық, 

      Жҥріңдер, іздеп тауып алалық та! 

Осы жолдар арқылы А.Байтҧрсынҧлы жас буынды сауат ашуға шақырады.  

Автор әліппесінің тағы бір қҧндылығы әрбір ӛтілген әріптің мысалдармен бекітіліп 

отыруында. Сонымен қатар А.Байтҧрсынҧлы әрбір тақырыпқа дидактикалық қағидалар 

ҧсынуда, әріптің соңында мынадай тҧжырым жасайды: «Бҧл ҥш әріфті балаларға ҥйрету 

ҥшін әуелі бӛлек-бӛлек бір-бір жапырақ қағазға ҥлкен етіп жазу. Сонан соң А-дан бастап 

әрбіреуін балаларға бӛлек-бӛлек кӛрсету. Балалар әрбіреуін жаңылмайтындай болып білген 

соң, алиф баға қаратып оқыту. Бормен жазатын ҥлкен тақтай болса, әрбіреуін бӛлек-бӛлек 

тақтайға жазып кӛрсетсе де болады». 

Бҧл тҧжырым арқылы автор мҧғалімге қалай оқыту қажет екендігін аңғартып отыр. 

Танымдық материалды іріктеп, жинақтап, жҥйелеп беріп отыратындығы жоғарыда 

кӛрсетілді. Алдыңғы тақырыптарды бекіту ҥшін дидактикалық материалдар беріліп 

отырылады.  

Мәтіндегі әңгімелердің тақырыптары оқу-білімнің қажеттілігіне бағытталған. 

Мысалы: «Мен қалай оқуға бардым» атты әңгіменің мазмҧны – Әбіш деген баланың оқуға 

деген ынтасын оятқан досының тағдыры, сол арқылы автор балаларды оқуға, білім алуға 

шақырады. Ғалым тәрбиеге байланысты да әр тҥрлі тақырыпқа әңгімелер ҧсынып отырған. 

«Жұмаш» атты әңгімесінде жарлы баланың аянышты тағдырын суреттей отырып, 

адамгершілік тәрбиесін алға қояды.    

Сонымен А.Байтҧрсынҧлының «Әліп-бій» оқулығының қҧрылымы мен онда берілген 

мазмҧн-қҧрылысы жайында айтырымыз: 

1) Әріптер мен дыбыстарды таныстырудан басталады, дыбыстарды таныстыру 

бағытында, дыбысқа лайықты суреттер салынған, әріп пен дыбыстар қайталанып 

айтылып отырады. 

2) Ӛтілген дыбыстардың саны кӛбейген сайын дыбыстардан туатын сӛздер саны да 

ӛрбіп отырады. Ол сӛздер қайта-қайта қайталанып келеді. Бір сӛз бірнеше рет 

қайталанады. Себебі баланың есіне ерекше сақталады деген ҧғым бар.  

3) Кҥнделікті тіршілікте суреттеп отыратын ӛте қарапайы мәтіндер ҧсынылып 

отырады. 

4) Мәтіндер жаңылтпаш, жҧмбақ, мақал-мәтелдермен жалғасып, толығып отырады. 

Бҧл жағдай бҥгінгі, кешегі әліппелерде ед кездесіп,  сабақтастық пен жалғастықта 

болып келе жатыр. 

5) А.Байтҧрсынҧлының «Әліп-бій» оқулығында ӛтіліп отырған әр жаңа әріп пен 

дыбыстан туған сӛздер жиынтығында да, сол дыбысқа арналған жаңа мәтіндерде 

де бірде бір ӛтілмеген дыбыстары бар сӛздер кездеспейтіндігіне кӛз жеткізіледі. 

Бҧл – кҥні бҥгінге дейін негізгі педагогикалық ҧстанымдар қатарынан шықпайтын 

қағида. Себебі баланы сӛйлету, ойлату, тілдік қорын дамыту, тілін ширату керек 
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деген талапта ғана ауызша сӛйлеу барысында ӛтілмеген дыбыстар кездесіп 

жатады. Бҧл жағдайда ӛтілмеген әріптер сӛз болмайды. 

Қорыта айтар болсақ, А.Байтҧрсынҧлының «Әліп-бій» оқулығы ӛз кезеңінде сауат 

ашу мәселесінде бірден бір таптырмайтын оқу қҧралы болғанына кӛзіміз жетті. Сонымен 

бірге бҧрынғы, кешегі, бҥгінгі кезеңге дейін бҧл оқулықтың бҥкіл тӛл әліппе оқулықтарын 

жасаудың негізгі тірегі болғандығын теріс деп айта алмаймыз  

Әдебиеттер 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МӘТІНДЕРІН КОМПЬЮТЕРМЕН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК МӘНІ 

 

Кульманова Зульфия Бекбулатовна 

Магистр, Алматы Экономика және Статистика Академиясы, Алматы қаласы 

 

Қазақ тілін оқытудың дидактикалық және компьютерді қолданудың кибернетикалық-

дидактикалық теориясы, оның әлеуметтік мәні синтезделіп, әдістемелік жаңа теория 

жасалуына негіз болады. Әдістеме теориясының табиғаты зерттеу нысанының әлеуметтік 

мәнін ашу арқылы анықталады. Қазақ тіліндегі мәтіндерді компьютер арқылы меңгертудің 

әлеуметтік мәнін мына қатысымдық модель арқылы кӛрсетуге болады. 

                                         Берілетін білім мазмҧны. 

 

 

                                                  

                                  Мҧғалім                                 Оқушы 

1-сурет – Дәстҥрлі сабақ моделі 

 

                                         Берілетін білім мазмҧны 

 

 

 

 

                                                   Мҧғалім                          Оқушы 

 

2-сурет – Компьютер арқылы берілетін сабақ моделі 

Қатысым (коммуникация) – адамдардың, топтың, халықтың, мемлекеттердің ӛзара 

байланысын іс жҥзіне асыра отырып, адамдар арасында ақпарат, ой-сезім, бағалаулар, мән-

мағыналар, қҧндылықтар алмасуын мҥмкін етеді. Қатысымсыз әлеуметтік топтастықтардың, 

әлеуметтік жҥйелердің, ҧйымдардың қҧрылуы мҥмкін емес және тҧтас әлеуметтік ортаның 

болуы да мҥмкін емес. Қатысым - кӛптеген ғылымдардың: әлеуметтанудың, психологаяның, 

саясаттанудың, қатысым теориясының зерттеу нысаны болып табылады. Компьютер арқылы 

оқушыларға қазақ тілі мәтіндерін оқыта отырып, олардың қатысымдық қабілеттерін 

дамытуды мақсат етіп отырғандықтан, катысымның жан-жақты ерекшеліктерін қарастыру 

керек. Егер дәстҥрлі сабақ берудегі қатысымдық ҥрдісте мҧғалім тек кана ақпарат беріп, 

оқушы ол қатысымдық ҥрдіске белгілі бір жағдайларға байланысты кіріге алмайтын болса, 

компьютер арқылы берілетін сабақта оқушы мҧғаліммен ҥнемі қатысымдық әрекет жасап, 

екі жақты байланыс жҥзеге асады. Компьютерді қолдана отырып, казақша мәтіндерді ӛзге 
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ҧлт мектебінде оқытуда оқушының алатын білім мазмҧны оның санасында әлем картинасын 

қалай жасайтынына, ол картинаның адамгершілік және дамытушылык қасиеттерге толы 

болуына тікелей әсер етеді. 

Мәтінді компьютермен оқыту әдістемесінің психофизиологиялық негіздері.  

Компьютермен жҧмыс жасау барысындағы оқушының психофизиологиялық 

ерекшеліктері анықталды. Қазақ тілін компьютермен оқыту әдістемесінде сӛйлесім 

әрекетінің бес тҥрі де «оқушы - компьютер» 
:
диалогында қолданылды. Зерттеу жҧмысында 

оқушының компьютермен жҧмыс жасау барысындағы әрекеттері психофизиологиялық 

тҧрғадан жан-жақты қарастырылды. Адамның психофизиологиясы туралы ғылым - адам 

ағзасының рухани психикалық және физиологиялық функцияларының ӛзара тығыз 

байланыстылығын зерделеу негізінде адамның іс - әрекетін зерттейді. Компьютерді қолдана 

отырып казақ тілін оқыту әдістемесі де сенсорлық сигналдардын қызметін тануды, оларды 

оқыту ҥрдісінде ескеруді, солардың қызметіне орайласқан әдістер мен тәсілдерді тиімді 

қолданудың жолын іздеуді талап етеді. Оқушылардың мҧғалімнің басшылығымен және 

компьютер арқылы ӛз бетімен қазақ тілін басқару мен оны тиімді нәтижелерге жеткізуді 

ҧйымдастыру ҥшін мына бағыттар анықталуы тніс: компьютерге енетін қазақ тілі 

материалдарын қолданатын оқушылардың жеке жас ерекшеліктері; компьютермен жҧмыс 

жасау режимдері мен нәтижелерін тексеру және бақылау барысының психофизиологиялық 

ерекшеліктері; компьютермен оқушының тапсырмаларды орындауын сыныпта және ҥйде (ӛз 

бетімен) жҥргізуді ҧйымдастырудың психофизиологиялық ерекшеліктері; мәтінге 

байланысты тапсырмалар мен жаттығулардың, жҧмыс тҥрлерінің сатылай ӛсе отырып 

орындауын мҧғалімнің басқару ерекшеліктері. Компьютерлік білім беру барысында 

оқушының зейіні, есі, қиялы, ойы мен тілі дамытылады. Ойын талаптарын орындау 

барысында оқушының тҥрлі рӛлдерді атқара алуы (ойнаушы, оқушы, тексеруші ӛзін-ӛзі 

тексеру барысында, бағалаушы т.б.) және соған сәйкес мінез, сӛйлеу формаларының 

дамытылуы - оқушының жалпы психологиялық кҥйіне ықпал етеді. Сӛйтіп, мәтіндерді 

компьютер арқылы оқыта отырып, оқушының оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым, 

тілдесім әрекеттерін белсендіруге психофизиологиялық тҧрғыдан келудің маңызы зор екені 

анықталды. 

Мәтінді  компьютермен  оқыту  әдістемесінің дидактикалық негіздері. 

Мҧнда дидактикалық заңдылықтар мен компьютерлік оқыту бағдарламаларынын 

тҥрлері, компьютермен окыту ҥрдісінің дидактикалық талаптары қарастырылды. Қазақ тілін 

оқытуда екі мақсат кӛзделді: біріншісі - практикалық білік-дағдыларды игерту; екіншісі - 

қазақ тілі туралы ғылыми мәлімет беру. Осымен байланысты қазақ тілін ӛзге тілді 

аудиторияда оқытудың дидактикалық ҧстанымдары басқа пәндерден (химия, математика 

және т.б.) ӛзгеше болды. Дидактиканың негізгі қарастыратын нысаны - мҥғалім, оқушы және 

тҧтас оқушылар ҧжымы ерекшеліктері және «оқушы - мҥғалім», «оқушы - және білім 

мазмҧны», «мҧғалім - білім мазмҧны» қатынастары екені белгілі. Қазақ тілін мәтіндер 

арқылы окытуда, ол мәтіндерді компьютер арқылы меңгертудің дидактикалық аспектісін 

қарастыруда дадактиканың қазіргі заман концепциялары алынды. Дидактиканың дамуында 

ҥлкен орын алған инновациялық-авторлық мектеп авторлары: Ш.А.Амонашвили, 

В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, Қ.Бітібаева, Қ.Қҧсайынов. Қазақстандық жаңа педагогикалық 

жҥйелердін оқу-тәрбие ҥрдісіне енуіне теориялық және практикалық негіздеме жасаған 

Ж.Дараев, Қ.Қабдолқайырҥлы, Н.Нҧрахметов, Ф.Ш.Оразбаева, К.А.Абдығалиева, 

Т.Т.Галиев, Г.К.Нҧрғалиева, Қ.Қадашева, М.Р.Ковжасарова, М.М.Жанпейісова, 

Г.Д.Аулъбекова, Р.Шаханова, К.Жақсылықова, Н.Қҧрманова т.б. ғалымдардың зерттеулері 

болды. 

Қазақ тілін оқытуда компьютерді қолдану оқушылардың тек кӛру сезіміне ғана 

сҥйеніп қоймайды. Компъютердегі дыбыстық, қозғалыс жасау, тҥрлі анимациялық 

мҥмкіндіктер оқушылардың сезімдік дамулары арқылы ақыл-ой қызметінің де 

белсендірілуіне жайлы жағдайлар жасайды. Мультимедияның ӛзіне тән мҥмкіндіктерін бай 

әрі мол етіп қолдана отырып, мәтінді оқытуда оны тҥрлі әдіс-тәсілдер арқылы кеңейте 
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аламыз. Қазақ тілін оқытуда компьютерлік диск (СD) арқылы оқу материалын оқушыға 

жеткізу -кӛрнекіліктің жаңа сатыдағы тҥрі. Персоналды компьютер (ПК) қазақ тілін екінші 

тіл ретінде меңгертуде оқушыға ӛз бетімен жҧмыс жасауға, ізденуге, қазақ тілін 

индивидуалды тҥрде ҥйретуге мол мҥмкіншіліктер жасайды. Қазақ мәтіндерін компьютер 

арқылы оқытуда басшылыққа алынатын жол программалап оқыту идеясы болып келеді. 

Компьютер арқылы мәтінді оқытуда қолданылатын оқу-әдістемелік материалдар ӛзара 

ерекше мазмҧндағы жҥйені қҧрайды. Компьютерді қолдану барысында оқушылардың 

компьютерлік сауаты дами тҥседі, қазақ тілін оқытудың кӛптеген міндеттері компьютерге 

«жҥктеледі». 

Қазіргі кезде белгілі болып отырған компьютер арқылы оқытатын арнаулы мынадай 

программалар бар: А) Уордсток (сӛздікпен жҧмыс жасау программасы); Ә) Мэтчмастер 

(сәйкестіктерді іріктей алуға дағдыландыруға арналған программа); Б) Чойсмастер 

(варианттарды іріктей алуға дағдыландыратын программа); В) Клоузмастер (бос орынды 

қажетті жауаппен толтыру  дағдысын қалыптастыруға  арналған программа); Г) 

Кроссводмастер (кроссвордтарды толтыруға ҥйрететін программа); Д) Юнисаб (сӛз немесе 

сӛз тіркесін, дыбысты алмастыруға дағдыландыру программасы); Е) Юнилекс (Мәтін 

бойынша сӛздікпен жҧмыс жасау программасы); Ж) Гэпмастер (жіберілген бос орындарды 

толтыруға дағдыландыру программасы); 3) Пинпойнт (іздену, шешу, табу дағдыларын 

қалыптастыруға арналған программа); И) Спидрид (оқушыны шапшаң оқуға 

дағдыландыратын программа); К) Сториборд (мәтінмен жҧмыс жасауға арналған 

программа); Қ) Тестмастер (сҧрақ-жауап формасындағы тест алуға арналған программа). 

Дидактикада оқыту процесіне сәйкес маңызды орын алатын - кері байланыс. Кері байланыс, 

әсіресе, оқушы ҥшін маңызды. Осы жол арқылы ғана оқушы ӛзінің білім алу әдістерін қалай 

меңгергенін керсете алады. Оқушының компьютерді қолдана отырып қазак тілін ҥйренуі 

мҧндай кері байланыстың жедел және белсенді ӛтілуіне мҥмкіндіктер жасайды. 

Қазақ тілі мәтіндерін оқытатын компьютерлік бағдарламаның мазмҧны. 
Ғалымдардың кӛрсетуінше, тілшді оқытудағы компьютерлік модельдеу мынандай 

кезеңнен тҧрады: 1 кезең – функционалды-алгаритмдік кезең, 2 кезең – оқу-әдістемелік 

кезең, 3 кезең – программалық-математикалық кезең, 4 кезең – инженерлік-прагматикалық 

кезең. Компьютерді қолдана отырып, оқушының мәтінді игеру тҥрлері тӛмендегідей болып 

келеді: мәтінді оқушының ӛзінің оқуы; мәнерлеп оқыған дауысты тыңдауы; музыканы 

тыңдауы; лексика-грамматикалық анықтағышпен жҧмыс жасауы; ӛзінің білімін компьютер 

арқылы ӛзі тексеруі. Осы айтылғандардың барлығы жҥйелі тҥрде талданды. Ең алдымен, 

қазақ тілін мәтіндер арқылы компьютер жҥйесімен оқытудың арнайь сценарийі жасалынды. 

Ол сценарийде компьютер арқылы оқытуда кӛзделетін мақсаттарға сай міндеттер кӛрсетіліп, 

алгоритмдер белгіленді. Алынған алгоритмдер біртҧтас сценарийге тҥсірілген соң, 

электрондық мәтіндер жинағы мен олармен жҧмыс жасау әдістері жҥйеге тҥсірілді. Ол ҥшін 

осы электрондық оқулыққа арналған анықтама жазылды. Ол анықтамада электрондык 

қҧралдың мақсаты, міндеттері, мазмҧны мен қалай, не ҥшін қандай операциялар орындау 

керектігі кӛрсетілді. Жеке мәтінді оқытуға арналған сабақта мәтіндермен жҧмыс жасау 

жолдарын арнайы тҥсіндіретін әдістемелік нҧсқау жасалынды. Ол арнайы тҥсініктеме 

тҥрінде электрондық қҧралдың алғашқы парақтарында берілді. Эксперимент жасаушы 

мҧғалімдер мен оқушыларға арнайы тҥсініктеме беріліп отырды. Ондай кеңес-

тҥсініктемелерді беру эксперимент барысында жақсы нәтижелерге жеткізді. Әр мәтінмен 

жҧмыс әр сабақтың жоспарына лайықталып, сабақтың әдістемелік сиенарийі ретінде 

кӛрсетіліп отырды. 

Сабақтағы жҧмыс. Сабақ мәтінмен танысудан басталады. Әр сабақтың мәзірі келесі 

режимде болады. 

Сабақтың мазмҧны. Бҧл бӛлім сабақтың мазмҧнымен, орындалатын тапсырмалармен 

таныстырады. 

Тапсырмалар жиынтығы: 
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Мәтінмен жҧмыс. Мәтіннің мазмҧны дауыстап, мәнерлі тҥрде жазылған, яғни мәтін 

компьютерде мультимедиялық жҥйе аркылы берілген. Бҧл бӛлімде компьютердің дыбыстық, 

кӛру мҥмкіншіліктері іске косылып, оқушының кӛру, оқу, есту, тыңдау әрекеттері арқылы 

мәтіннін мазмҧнымен танысуы басталады. Одан соң оқушылар компьютердегі мәтіннің 

оқылуына еліктеп, ӛздері солай оқуға дағдыланады. Мҧғалім ӛзінің шеберлігіне сай бҧл 

бӛлім бойынша сабақта тҥрлі әдістер қолдана алады. 

Лексикалық тапсырмалар. Бҧл бӛлімде бағдарламада кӛрсетілген фамматикалық 

тақырыптар бойынша мәтінмен жҧмыс жҥргізіледі. Жаттығулар мен тапсырмалардың 

мазмҧны грамматикадан ӛтілетін ережелерді қамтиды. Оның ӛзі іштей 3 денгейлі болып 

ҧйымдастырылды: 

Грамматика - 1. Бҧл бӛлімде оқушыға арналған мәтін бойынша тапсырма бар. 

Тапсырма мәтіннен белгілі сӛздерді табуға нҧсқайды және дҧрыс табылған сӛздер жасыл 

тҥсті, ал дҧрыс болмаған сӛздер қызыл тҥсті болып жанады. 

Грамматика 2.1 - сӛздерге берілген жҧрнақтарды кӛрсетіп, сӛзге сай келетін 

жҧрнақтарды табу керек. 

Грамматика 2.2 - сӛйлемдердің ішінен сӛз тҥсіп қалған, берілген сездерді анықтап, 

сӛйлем мазмҧнына сай келетін сӛзді табу керек. 

Сӛздік. Әр сабақтың соңғы бӛлімі сӛздіктен тҧрады, бҧл сӛздікте сабаққа қажет 10 сӛз 

қамтылған.  

Шығу. Программамен жҧмыс барысын тоқтату ҥшін қызмет етеді. 

Компьютермен байланысты осындай әдістемелік жҧмыстардан соң қазақ тілі 

бағдарламасы бойынша берілген сағаттар санына орайластыра отырып, авторлық бағдарлама 

жасалынды. Оның мазмҧнында оқулықта берілген мәтіндерге қоса ӛзіміз іріктеп алған жаңа 

мәтіндер жҥйесі берілді. Эксперименттік бағдарламада мәтіндермен бірге оқушылар меңгеру 

тиісті грамматикалық тақырыптар кӛрсетілді. 

Қазақ тілін оқыта отырып, сол сабақта интернет арқылы шетелдермен байланыс 

қҧрғызу және оқушылардың ӛзара ақпарат алмасуын мҥмкін ету арқылы баланың оқу-

танымдық қызметінің қаншалықты қарқындай тҥскенін қарапайым сӛзбен тҥсіндіру қиын 

болар еді. 

Ойымызды жинақтай келгенде, қазақ тілін оқытуда компьютерді қолданудың ӛзекті 

тҧсы – интернетті сабаққа алып келу деп ойлаймыз. Осы ҥлкен мәселенің жан-жақты 

ерекшеліктерін әлі де терең тани, талдай тҥсу керек. 
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Қазіргі қазақ тіл білімінің даму жҥйесі ӛзіндік ерекшеліктерге ие болды. Сондықтан 

да қазақ тіл білімінің әр категориясын жаңа қырынан зерттеп, зерделеу мәселесі бҥгінгі 

ғылымның соны ӛрісте дамып, жетілуіне септігін тигізбек. Солардың қатарында біріккен 

сӛздер мәселесін зерттеудің теориялық әрі практикалық маңызы зор.  

Қазақ тіл білімінде біріккен сӛздер мәселесі, олардың зерттелу тарихы жӛнінде белгілі 

бір уақытпен жҥйеленген дәстҥр қалыптасқан.  

Осы біріккен сӛздер жӛнінде жарияланған зерттеулердің басында қазақ тіл білімі 

теориясының алғышарттарын ҧсынған бірден бір ғалым А.Байтҧрсынов тҧратыны белгілі. 

Ғалым сӛз тҧлғаларын бес топқа бӛледі де, біріккен сӛзді «қос сӛз» терминімен атайды. 

«Сӛздің сыртқы кӛрінісі – сӛздің тҧлғасын» [1.163] алты арысқа бӛліп жіктеген ғалым 

Қ.Жҧбанов та біріккен сӛзге қатысты ӛзіндік мәні бар қҧнды пікірлер айтып ӛтеді. Ғалым 

«екі тҥбір, ҥш тҥбірден қҧралып тҧрып, бір тҥбір болып кеткен сӛздерді кіріккен тҥбірлер» 

дей отырып, біріккен сӛздерге «кіріккен тҥбірлер» деген атау тағады.  

Аталған ғалымдардың ғылыми тҧжырымдарымен ҥндесе келетін ой-пікірлерді 

А.Ысқақов, К.Аханов, С.Исаев, М.Балақаев т.б. сынды ғалымдарымыздың еңбектерінен де 

кӛре аламыз.  

Жалпы осы кезге дейінгі біріккен сӛздерге қатысты зерттеулер шолу тҥрінде болып, 

жеке зерттеу нысанына алынбағаны да белгілі. Осыған қарамастан, бҥгінгі тіл білімінің 

зерттеуші-ғалымдары біріккен сӛздердің ӛзектілігін қҧрылымдық-мағыналық тҧрғыдан 

саралау арқылы дәлелдеуде. Солардың қатарына біріккен сӛздерді қҧрама сӛздердің ерекше 

тҥрі деп жіктеген ғалым Қ.Кҥдеринованың бірқатар қҧнды пікірлерін жатқызамыз. Ғалым 

ӛзінің «Бірге және бӛлек жазылатын сӛздердің орфографиясы» (2005) атты монографиясында 

кҥрделі сӛздер жалпы сипаттамасына тоқтала келіп, «кҥрделі сӛз» бен «қҧрама сӛз» [2] 

терминдерінің ара-жігін ажыратады. Автор біріккен сӛздердің тҧлғалану мәселесінің 

кҥрделілігін айрықша атап ӛтеді де, орыс, батыс еуропа тіл біліміндегі зерттеулерге барлау 

жасап, біріккен сӛздердің шығу тегі, ӛздеріне тән белгілері туралы айтылған кӛзқарастарға 

азды-кӛпті тоқталып кетеді. Аталған тілдік зерттеулерінің қорытындысы ретінде ғалым 

Қ.Кҥдеринова тіл-тілде қҧрама сӛздерді бірге тҧлғалауда тӛмендегідей факторлардың орын 

алғанын атап ӛтеді: 

 Тҧлғалық фактор: қҧрама сӛз сыңарлары грамматикалық формаларының элизия, 

редукциялануы, екі сыңар ҧластырғыш жалғаулықтардың болуы, сыңарлардың 

фонетикалық контаминацияға ҧшырауы, бір екпінге бағынуы; 

 Мағыналық фактор: сыңарлар мағынасының лексика-семантикалық 

контаминацияға тҥсуі, ортақ мағына беруі [2];   

Зерттеушінің тағы бір жетістігі – сӛздерді бірге тҧлғалаудың жоғарыда аталып ӛткен 

тҧлғалық факторын тҧлғалаудың формалды белгілері деп алуы. Және біріккен сӛз жасауда 

қосымшалардың сӛз ҧластыратын қызметін ҧластыруыштар деп, ал лексикалық 

бірліктердің сӛз жасау қызметін қҧрастыруыштар деп формалды белгінің ӛзін екіге бӛліп 

алуы біраз мәселелердің басын ашып, айқындағаны сӛзсіз.  

Ал қҧрастыруыш тҧлғаларды бҥтіннің бӛлшегі сипатына қарай аффиксоидтар (тану, 

қҧмар, жай, жанды, хана, аралық), стандарт тҧлғалар (басы, хат, гҥл, от(ы), жегі, ақы, балық, 
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шӛп, қап, ауру, той) және жинақтаушы тҧлғалар (бас, ағаш, қҧрт, тамыр, тікен, жапырақ, аяқ, 

тас, сӛз) деп ҥш топқа ажыратады. 

Ғалымның осы теориялық тҧжырымдарын негізге ала отыра, химия саласына қатысты 

терминдердің қҧрылымдық ерекшеліктерін саралауға болады. Қазақ тілі терминдерінің 

салалық ғылыми сӛздігінің «Химия» топтамасында жалпы саны 5500-ге жуық термин 

берілсе, біздің есептеуіміздің нәтижесі бойынша, соның 196-ы біріккен сӛз тҧлғалары екен. 

Біріккен сӛздерді (БС) талдау барысында мынадай статистикалық есептеулер алдық:  

 Тӛл тҥбірлердің бірігуі арқылы жасалған БС (65 БС): асқынкернеу, әктастар, 

әсіреүйірткі, екідайлық, жаққымай т.б. [3] т.б.  

 Тӛл тҥбірлер мен интернационал сӛздердің бірігуі арқылы жасалған БС (131 БС): 

автоӛршу, азобірігу, гидросірне т.б. [3] т.б.   

 Аталған сӛз тҧлғалары – біріккен сӛздердің қҧрылымдық ерекшеліктері де сан 

қилы:  

 Ҧластыруыштар:  

-лар (-дар, -дар,-тар): әктастар, жәндікжойғылар, жарыққұрамдар т.б. (73 БС) 

-лық: майсыйымдылық, майтұрақтылық, оттӛзімділік т.б. (12 БС) 

-қы: әсіреүйірткі, жәндікжойғылар;(2 БС) 

-қ: шыныжарықшақ;(1 БС) 

-ыс: түрӛзгеріс;(1 БС) 

-у: кӛбіктүзу, қосашӛктіру, құрылымтүзілу т.б.(12 БС) 

-ғыш: ылғалсорғыш, түрӛзгерткіш т.б.(7 БС) 

-ша: тұзкӛпірше; (1 БС) 

 Қҧрастыруыштар: а) аффиксоидтар:  

хана: зертхана; (1 БС);  

ә) жинақтаушы қҧрастыруыштар:  

тас: әктастар, теміртас; ( 2 БС);   

Кӛрсетілген сандық нәтижелер арқылы біріккен сӛздердің қҧрылымдық ерекшеліктері 

айқындалып, анықтала тҥседі.   

Демек, біріккен сӛздердің жасалуы тек екі тҥбір тҧлғаларының бірігуі арқылы ғана 

емес, тҥрлі тілдік бірліктердің бір-біріне «ҧласуы», бірін-бірі «қҧрастыруы» нәтижесінде де 

пайда болатыны негізсіз емес екеніне де анық кӛз жеткіземіз.   
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Тілімізде кез келген жаңа туынды сӛз қалыптасқан белгілі бір сӛзжасамдық тәсіл 

арқылы, оның тілде қалыптасқан ҥлгісі тип бойынша жасалады. Сӛзжасамдық тип пен ҥлгі –

жеке топтарға бірігетін, белгілі бір тәсіл арқылы жасалған туынды сӛздердің ҥлгісі. 

Сӛзжасамдық типке бірігетін туынды сӛздерді ҥш тҥрлі белгісіне қарап топтайды. Олар: 
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1. Сӛзжасамдық типке бірігетін туынды сӛздердің тҥп негіз сӛзі бір сӛз табынан 

болуы керек. 

2. Сӛзжасамдық типке бірігетін туынды сӛздердің сӛзжасамдық мағынасы бірдей 

болуы керек. 

3. Сӛзжасамдық типке бірігетін туынды сӛздер бір сӛзжасамдық жҧрнақ арқылы 

жасалу керек [1; 43-44]. 

Олай болса, біз мақалада жаңа сӛз тудырудың синтетикалық тәсіл яғни сӛзжасамдық жҧрнақ 

арқылы жасалу жолын ғана қарастырамыз. 

 Қазақ тілі грамматикаларында ӛздеріне тән «мағыналары мен қызметтеріне қарай 

сӛзден сӛз тудыратын қосымшалар (морфемалар) жҧрнақтар деп аталады. Сонымен бірге 

қосымшалар бір ыңғайда жҧрнақ пен жалғау болып жіктеліп, соның ішінде «мағынасы мен 

қызметіне қарай жҧрнақтарды сӛз тудыратын және форма тудыратын жҧрнақтар деп екі 

салаға бӛлеміз. Тіпті кейде «кейбір жҧрнақтар әрі сӛз тудыратын, әрі форма тудыратын 

синтетикалық морфема есебінде де қызмет ете береді»[2;181]. 

Сӛзжасамдық жҧрнақтардың қызметі сӛзжасамдық типте кӛрініс береді. Олай болса, 

жҧрнақ арқылы бір сӛз табынан жасалған ҧқсас мағыналы туынды сӛздердің жасалуын 

сӛзжасамдық тип деп атаймыз. Жалпы сӛзжасамдық зерттеулерден бір сӛзжасамдық типке 

белгілі бір жҧрнақтың бір сӛз табынан болған негіз сӛздерге жалғанып, оларға бірдей мағына 

қосуынан жасалған туынды тҥбірлер жататынын білеміз. Сӛзжасамдық тип қатыспайтын 

ешбір сӛз табының сӛзжасам жҥйесі жоқ. Тілімізде туынды тҥбір сӛздер қаншама кӛп болса, 

олардың бәрі тҥрлі сӛзжасамдық типтер арқылы жасалған, сӛзжасамдық типсіз жасалған 

ешбір туынды тҥбір сӛз жоқ. Міне, бҧл сӛзжасамдық тип мәселесінің сӛзжасамнан алатын 

ҥлкен орны мен маңызды қызметіне айғақ болатындығына дәлел. Бҧдан біз сӛзжасамдық 

типті –тілдің синтетикалық сӛзжасам жҥйесінің негізгі мәселесі екендігін кӛруімізге болады. 

Сӛзжасамдық тип ҧғымы жалпылық қасиетке ие, сондықтан ол бір сӛз табына, белгілі топқа 

байлаулы емес. Барлық сӛз таптарының синтетикалық сӛзжасамын зерттеуге Сӛзжасамдық 

типті қолдануға болады. Ӛйткені сӛзжасамдық типтің қалыптасқан жалпы схемасы, 

формуласы бар, ол тӛмендегідей: бір сӛз табынан болған уәждеме + жҧрнақ = туынды сӛз, 

оның сӛз табы. Бҧдан сӛзжасамдық типтің ҥш мҥшелі тілдік қҧбылыс екені анықталды. 

Сӛзжасамдық типтің бҧл ҥлгісі тҧрақты, оны ӛзгертуге болмайды. Сондықтан ол 

сӛзжасамдық типтің бір белгісі саналады. 

Сӛзжасамдық типтің жоғарыда берілген қҧрамын схемаға, формулаға тҥсірсек, ол 

тӛмендегідей болады: УСТ + Ж = ТС. Мҧнда УСТ –уәждеме сӛз табы + Ж –сӛзжасамдық 

жҧрнақ = ТС –туынды сӛз. Осы формула, ҥлгі арқылы кез келген сӛз табының синтетикалық 

сӛзжасамын зерттеуге болады деп ойлайыз. Бҧл ҥлгі арқылы әр сӛз табының нақты 

сӛзжасамдық типтері жасалуы керек. Мысалы, зат есімнің нақты бір синтетикалық 

сӛзжасамдық типін мысалға алайық: оны З+ші=З ҥлгісі арқылы берсек, ол былай болады: 

етік (зат есім)+ші=етікші, (зат есім) сол сияқты орманшы, қобызшы, добырашы, қойшы, 

балташы, ерші, азаншы т.б. Бҧл –бір сӛзжасадық тип. Осы сӛзжасамдық тип немесе 

сӛзжасамдық жҧрнақтар арқылы тілге ӛте кӛп туынды тҥбір зат есімді сӛздер қосылған. Оны 

А.Ибатовтың «Қазақ тілінің туынды сӛздер сӛздігі» еңбегінде жасалған талдауда анықталған 

мысалдар дәлелдейді [3]. Сын есім сӛзжасамынан бір сӛзжасамдық типті мысалға келтірсек: 

З+лы(лі)=С. Бҧл сӛзжасадық тип арқылы 750 туынды сын есім сӛздер жоғарыда аталған 

сӛздікте берілген.  

Фонетикалық қҧрам, буын саны тҧрғысынан және сӛзге пара-пар келуі жақтарынан 

топтап кӛрсетілген бҧл тҥбір морфемаларды одан әрі сӛз таптарына қарай салалауға болады. 

Ӛйткені синтетикалық сӛзжасам тәсілінің шартты соңғы сыңары – жҧрнақтар  бҧл жағынан 

келгенде конверсиялық және инверсиялық болып екі ҥлкен топқа бӛлінеді. 

Синтетикалық модель –жҧрнақтар қосылған сӛздерді ӛзге сӛз табына айналдырып жіберуі 

(конверсиялық қызметі) –ең кең тараған әрі аса жиі қолданылатын жҥйелер тобына жатады. 

Бҧл жағынан келгенде олар, мысалға, зат есімдерден:  

а) ой-ла, кӛз-де, қол-да, ас-а, бау-ла,  бай-ы,  т.т. етістіктер; 
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б) ой-лы, ақша-лы, бой-шаң, сӛз-шең, ұлт-шыл т.т. сын есімдер; 

Етістік морфемалар: 

а) тара-қ, күре-к, тіле-к, кес-пе, туы-с, піс-кі т.т. зат есімдер; 

б) іш-кіш, оң-ғақ, бүк-ір, и-р-ек, и-ір т.т. сын есімдер; 

Осы келтірілген мысалдардағы тәрізді сын есімдерден зат есім, етістік, ҥстеу т.т сӛз 

таптарының туынды тҥбірлері жасалады. 

Сӛйтіп, конверсиялық жҧрнақтар белгілі сӛз таптарының лексика-грамматикалық 

сипаттарын беруде тҥбір морфемаларға қарағанда, кӛп функционалдығымен ерекшеленеді.  

Жҧрнақ деп, сӛзжасам жҥйесінің, жҧрнақша деп форма жасайтын аффикстерді  атасақ, 

оларды шатастырмай ажыратып қараған болар едік. Осыдан келіп, ӛзі қосылған тҥп 

морфемалардан ӛзге сӛз таптарын жасайтындар ғана синтетикалық сӛзжасам ҥлгісі бола ма 

деген сҧрақ туады. Бҧндайлардың сӛз тудыратын жҧрнақтар екенін білеміз. Ендігі мәселе –

сол сӛз табының ӛз ішінде қосылып, олардан туған туынды сӛздердің сол аяда қалып қоятын 

тобы жӛнінде. Қой сӛзінен қой-шы, бас сӛзінен бас-шы, жол-жол-шы, жол-дас, қарын- 

қарын-дас сияқтылардың жаңа мағыналы сӛз туғызып тҧрғаны айқын. Іні- іні-шек, келін- 

келін-шек, құлын- құлын-шақ, қала –қала-шық т.б. ойын-шық дегенмен салыстырсақ, соңғы 

ойын-ойын-шық болып, екеуі де зат есім деп есептелгенмен, қой-қой-шы тәрізді екеуі екі 

тҥрлі сӛз екендігі айдан-анық кӛрініп тҧр. Сондықтан да алдыңғылардағы: -шақ, -шек, -шық 

форма тудырушылар да, ойын-шық, қоян-шық, ірім-шік, текпі-шек, буын-шақ, түйін-шек 

сияқтағылардағы: -шық, -шік, -шақ, -шек –сӛз тудырушылар. Біз осы ӛзар омоформа 

жасайтын аффикстердің алғашқыларын жұрнақша, соңғыларын жұрнақ деп бӛліп атауын 

қостаймыз.[4; 78 ] 

 Бҧл келтірілген тілдік деректерден мынадай қорытынды жасауға болады. 

Сӛзжасамдық тип ӛте жалпы болғандықтан, оны барлық сӛз табының синтетикалық 

сӛзжасамына қолдануға болатынын жоғарыда келтірілген мысалдар дәлелдейді. 

Сӛзжасамдық типтің қҧрамы сӛзжасамдық жҧрнақтар арқылы нақтыланып бір белгісіне  

айналды. Сӛзжасамдық тип бойынша әр сӛз табының синтетикалық яғни жҧрнақ арқылы 

сӛзжасамын нақтылы модельдер арқылы зерттеу ол модельдің ӛнімділігін я ӛнімсіздігін, 

туынды сӛздің мағынасын анықтауда ҥлкен қызмет атқарады. Оны сӛзжасамдық типтің 

қызметі деуге болады. Жоғарыда келтірілген сӛзжасамдық типтің ҥлгілері бойынша 

жасалған туынды тҥбір зат есімдер мен туынды тҥбір сын есімдердің сандық қҧрамы 

сӛзжасамдық жҧрнақтардың ӛте ӛнімділігін дәлелдеді. Бҧл сӛзжасамдық жҧрнақтар туынды 

сӛз жасауда ӛте белсенді қызмет атқарған.  

 Сӛзжасадық типте оның ҥшінші мҥшесінің, туынды сӛздің, мағынасы тек жҧрнақ 

қызметіне қатысты емес, уәждеме мен жҧрнаққа бірдей қатысты. Демек сӛзжасамдық тип 

тҥзуде сӛзжасамдық жҧрнақтардың бір белгілі орны яғни қызметі бар екені танылады. 

Сӛзжасамдық типтің ӛзіндік белгілерін туынды есімдердегі сӛзжасамның синтетикалық 

жҥйесімен қатар аналитикалық жҥйесін ҧтымды зерттеуде де заңдылық ретінде пайдалануға 

қол жеткізуіміз керек деп ойлаймыз. 
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В науке сложился Европоцентрический взгляд о том, что тюркские народы не могли 

внести вклад в мировую цивилизацию, потому как они являлись кочевым народом, не 

имевшим ничего исконно своего, а лишь пользовавшим плодами, созданными оседлыми 

народами. Как пишет Ш. Валиханов: «В Европе до сих пор господствует ложное понятие, 

представляющее кочевые племена в виде свирепых орд и беспощадных дикарей; понятие о 

кочевом …киргизе (казахе) тесно связано с идеей грубого и скотоподобного варвара. Между 

тем, большая часть этих варваров имеет свою литературу и сказанья, письменные или 

устные»[1,с. 390]. 

В прошлом высказывания многих ученых о жизни казахов не имели под собой 

объективной основы. Только незнание истории кочевых народов могло стать основой для 

столь однобоких высказываний о кочевниках. К сожалению, Европоцентрический взгляд, 

сложившийся в прошлом, господствовал до настоящего времени. «Историку следует 

избегать очень опасной методологической аберрации, заключающиеся в стремлении 

отыскивать в культуре другого народа те черты, которые нам представляются 

значительными, и при отсутствии считать данный народ примитивным» - пишет 

Л.Н. Гумилев в книге «Древние тюрки»[2,c. 80-81]. 

Роль кочевых народов в развитии человеческой цивилизации в науке игнорировалась 

и игнорируется до сих пор. Обнаруживаемые на территории Казахстана археологические 

находки считаются случайно попавшими в степь, или следствием влияния культуры оседлых 

народов. Как известно, наличие буквенного алфавита и письменности является 

убедительным показателем высокой культуры кочевого народа.  

Итак, вся созданная кочевниками культура присваивалась другими народами или 

приписывалась другим народам. 

«Древнегреческая культура во время скифской культуры еще только зарождалась, о 

Риме не было и помину, и даже Китай едва–едва осваивал письменность. А скифские цари, 

вожди кочевнических племенных союзов, сооружали погребальные памятники, 

сопоставляемые по масштабам с Египетскими пирамидами, и наполняли их богатствами, 

которые можно сравнить с сокровищами Тутанхамона. Все это говорит о том, что в VIII-VII 

вв. до нашей эры в Центральной Азии существовала мощная держава и расцветала 

замечательная культура»[3,c.35]. Новые исследования науки дают, возможность усомнится 

по поводу устоявшихся положений, и взглянуть на историю и культуру кочевников, в том 

числе и на историю казахского народа.  

Важнейшим достижением тюркского народа является создание впервые в истории 

человечества письма, в том числе и алфавитного, основанного на звуковом принципе. 

Алфавитная письменность дала возможность фиксировать речь по звуковому способу с 

помощью минимального числа легко и быстро запоминающихся знаков - букв. Данная 

находка тюркской письменности была в науке ошеломляющей сенсацией.  

«Тюркские письмена происходят из области, являвшейся для всех западных культур 

«потусторонним миром», из самого сердца Азии, и принадлежат народу, о котором мы 

долгое время совершенно ничего не знали, да и теперь еще знаем мало. Вот почему они и 

представляют интерес. И если происхождение, судьба и характер этого народа столь долго 

были для европейцев книгой за семью печатями, то это следует объяснить тем, что сами 

источники, весьма удаленные географически, находились и, в прочем, вероятно, и сейчас в 

значительной степени находятся вне поля нашего зрения»[4,c. 332-333]. 

Самые первые в мире государственные символы и знаки власти, а также политические 

термины появились впервые в Степи, что свидетельствует о развитой государственной 

структуре, существовавшей у степняков, которые затем распространились по всей Евразии.  

Происхождение политических государственных титулов античных стран от 

тюркского языка: «Басилей (греч.) – в Древней Греции, в Гомеровскую эпоху – вождь 

родовой знати, в ряде древнегреческих государств – наследственный царь, в 

эллинистическую эпоху – монарх эллинистических государств, в средние века – 

официальный титул византийского императора»[5,c. 823]. О. Сулейменов указывает на то, 
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что это слово по происхождению не греческое, не римское, не индоевропейское и не 

семитское. Похоже на пратотюркское образование bas – il – i – «глава страны». Шипящих ни 

в греческом языке, ни в латинском не было, а в заимствованных словах они передавались 

свистящими [6,c. 257]. Это слово в тюркских языках сохраняется до настоящего времени. В 

Казахстане слово «президент» на казахском дублируется термином el-basj – букв. «страны 

глава». В Татарии президента величают ilbasj, в Турции ilbasj – губернатор. «Рrincipas» 

(греч.) – первая голова, «князь», «повелитель», «государь»; «princeps (лат.) – «глава», 

«руководитель», «вожак», «император». В тюркских языках per – pr – «один», permеs – 

«первый» (только в чувашском языке сохранился суффикс – mes), pir – «один», pirinci – 

«первый», bir – birinci (турец.), bir  - birinsi (каз.) и т.д. «Рremier (франц.) – «первый»; 

государственная глава правительства, prem – er – «первый герой», er – «герой, человек, 

мужчина (тюрк.)». «Gerakl – Геракл – Жиракл – Йиракл – «йер» (тюрк.) – земля, «акл» 

(тюрк.) – ум, т.е. земной ум или умнейший на земле»[7,c. 1066]. 

Только степняки – пратотюрки могли принести с собой в Египет и Древнюю Грецию 

такие строевые элементы языка, которые имеют под собой объективную основу и суть, 

преемственная кочевому народу. Еще в XIX веке ученые обнаружили, что в языке 

американских индейцев много лексических единиц, напоминающих тюркские слова. А в XX 

веке эти сходства установлены были по многим позициям, и учеными сделан вывод о том, 

что в языке американских  индейцев следы тюркских языков сохранены очень четко.  

Следы тюркизмов в языке американских индейцев: Kajak – лодка, судно (майя), kajuk 

– лодка (каз.), os – три (майя), os (us, is) – три (тюрк.), tek - род, народ. Данный термин 

представлен в названиях многих американских индейских народов ацтек, сапотек, агуатек, 

хакальтек, оспантек, и др. Тек – происхождение, род, порода (каз.), tekti – породистый (каз.). 

Ouragan (франц.) – ураган, ветер, вьющийся (виться, крутиться) силой в12 баллов по Бофорта 

шкале, шторм, тайфун [7, c.1396]. Это слово этимологизируется благодаря тюркским языкам: 

ura – заверни, закрути, uragan – закручивающейся (тюрк.). Вероятно, описание 

спиралевидного знака вихря. Родственное слово тюркским терминам, оставшимся в Евразии 

buran – буран, буря от слова bur – поверни; bura – сверли, крути; buran, buraan, purgan – 

сверлящий, крутящий. Отсюда и русское слово – «пурга»[6,c. 303-304]. 

Следовательно, совпадения форм и значения слов не случайны, поэтому, приходится 

признать наличие следов развитого тюркского языка в языке американских индейцев, и не 

только.  

Язык - часть культуры, на основе которой веками складываются миропонимание, 

мировоззрение, обряды, обычаи, традиции. Это отражение всего того, что преемственно 

данному народу. Предположение о неких заимствованиях Европой быта, языка, жизненных 

укладов и обычаев кочевников, а также о неких общих корнях народов Запада и Востока, 

прежде чем сложились они в самостоятельные государства и нации, уже давно было 

признано теорией, но практических материалов было недостаточно. 

Тюркская цивилизация дала толчок развитию и процветанию общечеловеческой 

культуры. Идеи и открытия тюрков были восприняты и развиты другими народами. Важно 

помнить о том, что достигнутое сегодня цивилизованным миром, основано на той базе, 

которая была создана туранским народом (тюрками). 

У каждого народа, как и у каждой личности, своя судьба, своя история: он переживает 

как периоды взлета, так и периоды падения. Но всемирная история должна сохранять в своей 

памяти вклад народа, в мировую сокровищницу, тем самым, обогатив и создав основу для 

дальнейшего развития и процветания общечеловеческой культуры. 
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-Мама, а кто назвал бога богом? 

-Сам Бог. 

-А почему он не назвал себя Томом и Чарли? 

Мальчик из фильма задал маме непростую задачу. Она не нашлась, что ответить. 

Лингвистика ей не помогла. 

*** 

…Главный вопрос языкознания - причинность слова. Расшифровывается он так: в чем 

причина образования данной формы лексемы и ее значения? В чем причина их изменений? В 

попытках решить эти задачи и формировалось языкознание со времен стоиков [1, с.16]. 

Языком как предметом философии занимались давно. Стоики исследовали проблемы 

общей философии языка, его грамматического строя и этимологии. Этимология – (греч. 

истинное значение слова) обязана дать знание атомного и молекулярного строения слова, 

проследить систему внутренних коммуникации между звуками и морфемами, 

закономерности эволюции и революции, происходивших в строе лексем и мотивы, то есть 

причинность формы слов [2, c.1582]. О важности изучения языка для понимания культуры 

сказано много. Все разделяют мнение, что по мере углубления в древность эта важность 

возрастает. Известная крайняя гипотеза Сэпира-Уорфа о том, что язык вообще моделирует 

представления людей, т.е. их культуру, вызвала не только интерес, но и энергичные 

возражения. Сейчас положение в науке сбалансировалось в том, скорее негативном, смысле, 

что мы по-прежнему не очень хорошо знаем объяснительную силу данных языка и прежде 

всего – его лексики для исследования истории и культуры народа. То, что значение этих 

данных реально и даже очень велико, обычно допускается – как бы за неимением лучшего 

(этим лучшим всегда считались письменные памятники) – для древних эпох [3, c.170]. 

Происхождение слова ―тюрк‖ связано с первоначальными историческими источниками 

XIV в. д.н.э. В ассирийских письменах они сохранены в виде «turukki», в рукописях Урарту в 

виде «turuq» (турух), а в китайских источниках в виде «trouk» [4, c.46-47]. В промежутке VI-

X вв. этноним ―тюрк‖ встречается и в других языках. Например, в арабском языке ―турк‖ 

(VIвв.), греческом языке «Toucx» (в концеVI в.), в сирийском языке «turuske». А сами тюрки 

оставили следующий вариант «turuk», и этот вариант является корнем всех остальных [5, 

c.56]. Обращаясь к этимологическому анализу этого этнонима, мы сталкиваемся с разными 

определениями, предложенные следующими учеными: Г. Дерфер исходя из слова turk=tur 

maghtig (немец.), сильный, стойкий, могучий (рус.), тҧр, тҧрақты (каз.), А.Н. Бернштам дает 

определение слову «turuk», исходя из слова «turkun», что означает в тюркском языке (род, 

родственный, родственник). А.Н. Кононов соглашаясь с А.Н. Бернштамом, дает то же самое 

определение этнониму «turuk». В «Словаре тюркских наречий» Махмуда Кажгари 

рассматривается вариант «tuk yigit» (сильный джигит). Но, существует другое мнение, что 

звучит убедительнее других. 

В вышеизложенном мы упомянули о том, что древние тюрки сами высекли на камне 

слово «turuk». В китайских версиях этот этноним отмечен двумя иероглифами, причинность 

которого заключается в том, что это название имеет два слова или же два слога. Отмечая эти 
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особенности, мы приходим к следующему выводу: этноним tor/tur + ok/uk состоит из 

самостоятельных корневых частей. ―Tor + uk‖ современем был изменен в «turuk».  

Tor - власть, правление. Рассмотрим примеры, основанные на конкретных языковых 

фактах. «Ol torude uze ecum qaan olurty – Ол тӛр ҥстіне Ағам қаған отырды – на пост 

правителя сел мой Старший брат», «elig tutyp, torug itmis – елін тҧтып, тӛрін (билік, ӛкімет) 

қҧрды (орнатты) – уважая народ, установил правление», «Ulusun tor – мемлекет ӛкіметі – 

власть государства», «tor - ӛкімет – власть». В средневековых тюркских источниках 

определение ―tor‖ – власть. Монгольская империя, установленная великим Чингисханом, 

использовала во власти тюркское слово «tor». Монголы до сих пор используют это слово в 

значении «власть». В монгольском языке нет других слов, связанных со словом «tor». 

Следовательно, этот факт доказывает о заимствований этого слова монголами это у древних 

тюрков. Итак, мы можем четко опровергнуть перевод этого слова, приведенный 

В.В. Радловым, С.Е. Маловым.  

Ok/uk – дает значение мощный, сильный, влиятельный. Доказательством чего 

являются эти предложения: «Ok qayan uqysdym - Ӛктем қағанмен ҧғыстым», «Tenri oyly jeme 

men ok men – тәңірі ҧрпағы мен де кҥшті болармын  - я тоже стану таким же сильными 

могущественным». 

В современных тюркских языках это слово сохранилось в прилагательной форме, 

значение которого является сильный, уверенный, могучий, горделивый [5, c. 58-60]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что этноним «turuk» произошел от слова «tor» 

- власть, правление и «uk» - сильный, могучий. «Turuk» - могучая власть. Мы рассмотрели 

все варианты, выдвинутые учеными и на основе этимологического и семантического разбора 

этнонима «turuk» воссоздали его первичную форму.  

Таким образом, всплеск интереса к этимологическому разбору лексем на современном 

этапе становиться актуальным, потому как в первую очередь каждый из нас в поиске 

первичного образования слов. И для нас важен главный результат: безотносительное 

значение данных языка для понимания культуры. 
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Сауаттылыққа ҥйрету – бастауыш білім беру ҥдерісінде оқушыларға ана тілінің 

байлығын меңгертудің алғашқы сатысы. Сауат ашу, қазақ тілінің дыбыстық, лексикалық 

жҥйесі мен грамматикалық қҧрылымын меңгеру ҥдерісі. Сауаттылыққа ҥйретудің басты 

мақсаты – оқу және жазу дағдылары қалыптасқан, алғашқы тілдік мағлҧматтарды, сӛйлеу 

әрекетінің тҥрлерін меңгерген, байланыстырып сӛйлей алатын; ана тілін сҥйетін, 

адамгершілік, Отансҥйгішік сезімдері қалыптасқан, шығармашылыққа бейім жеке тҧлғаның 

қалыптасуы мен дамуына мҥмкіндік жасау. 
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Баланың «мектеп есігін ашқан кезеңінде» оның қолына қалам ҧстатып, сауатын 

ашудың ең кҥрделі әрі жауапты жҧмыс екені белгілі. Ал осы жастағы оқушылардың тілін 

дамыту мәселесінің одан да маңызды жҧмыс екендігі талас туғызбаса керек. Сауат ашу 

мектептерде белгілі бір жҥйемен жҥргізу қажеттілігіне, балалардың ойын ауызша, жазбаша 

білдіруге ҥйретудің маңыздылығына ағарту ісінің кӛптеген қайраткерлері аса мән 

берген.Сауат ашу жҧмысының теориялық және практикалық мәселелерін атақты әдіскерлер 

ӛз зерттеу еңбектерінің арқауы етті. Қазақ бастауыш мектептерінде оқыту ісінің негізін 

қалаған ағартушы ғалымдар (Ы. Алтынсарин, А. Байтҧрсынҧлы және т.б.) әдістемелік 

еңбектерінде оқушылардың сауат ашу кезеңінде сӛздік қоры мен сӛйлеу дағдысын 

қалыптастыруға баса назар аударды. Сауат ашу кезеңіндегі оқушылардың ойлау және сӛйлеу 

қабілеттерін дамыту мәселелері Т. Шонанҧлының, Ж. Аймауытовтың, М. Жҧмабаевтың 

еңбектерінде қозғалды.  

Мектепке дейінгі жастағы балалар мен бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту 

мәселелері М Жҧбанова, С Рахметова, К. Бозжанова, Б. Баймҧратова, Р. Әміров, Т. 

Әбдікәрімова, Г. Уәйісова т.б. ғылыми - әдістемелік еңбектерде арнайы зерттелінді. Әдіскер 

ғалым М. Жҧбанованың «Мектепте сауат ашудың методикасы» тақырыбындағы зерттеу 

жҧмысының жҥргізілгеніне отыз жылдан аса уақыт ӛтті. Сондықтан бҥгінгі таңда бастауыш 

мектеп оқыту жҥйесінде мынадай қайшылықтар бар екені анық байқалады: 

- Қазақстан Республикасының жаңадан қабылдаған «Бастауыш білім беру 

тҧжырымдамасына» сәйкес бастауыш сыныпта меңгерілген білім, білік, дағдылардың 

деңгейіне қойылатын мемлекеттік стандарт талабы мен бҧрынғы оқу бағдарламаның 

арасында;  

- Сауат ашу кезеңінде оқушының тілін дамыту жҧмыстарын тиімді әдістемемен қамтамасыз 

ету қажеттілігі мен оның іс жҥзілік тҧрғыда жасалмауы арасында; 

Бҧл қайшылықтардың шешімін іздестіріп табу біздің зерттеу тақырыбымызды 

айқындап берсе, жоғарыда айтылған мәселелер жҧмыс тақырыбы «Сауаттылыққа ҥйретудің 

ғылыми-теориялық негіздері» деп таңдауымызға негіз болды. 

Мақсат – сауат ашу кезеңіндегі тіл дамыту жҧмысының әдістемесін ғылыми тҧрғыдан 

негіздеп жасау және оның тиімділігін анықтау. Сауат ашу барысындағы тіл дамыту 

әдістемесі оңтайлы жасалса, онда оқушының дҥниетанымын кеңейтумен бірге оз ойларын 

жҥйелі тҥрде баяндауға, байланыстырып сӛйлеу дағдыларын берік қалыптастыруға 

мҥмкіндік береді.  

Сауат ашудың әрбір кезеңінің ӛзіндік ерекшелігіне байланысты міндеттері 

белгіленген. Әліппеге дейінгі кезеңнің міндеттері: оқушыларды оқуға және жазуға даярлау; 

сӛздік қорын молайту; байланыстырып сӛйлеуге ҥйрету. Әліппе кезеңінің міңдеттері: 

оқушылардың оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру; байланыстырып сӛйлеу тілін 

дамыту. Әліппеден кейінгі кезеңнің міндеттері: оқушылардың оқу және жазу дағдыларын 

жетілдіру; байланыстырып сӛйлеу тілін дамыту; алғашқы грамматикалық мағлҧматтарды 

меңгерту. Бірінші сыныптағы сауат ашуды оқытудың ӛзіндік әдістемелік ерекшеліктері бар. 

Мҧғалімге пәнді оқытудағы ӛзіндік әдістемелік ерекшеліктерді білудің маңызы зор. Ӛйткені 

бҧл сыныпта сауат ашу жҧмыстарымен қоса тілдік грамматикалық ҧғымдар да қоса 

меңгертіледі. 6 жасар баланың сауатын ашу, тілін дамыту – олардың физиологиялық-

психологиялық ерекшеліктеріне негізделе отырып жҥзеге асырылатын, баланың ойын 

әрекетінен оқу әрекетіне ӛтуін қамтамасыз ететін ҥдеріс. 

Осыған орай балалардың алты жастан бастап сауатын ашу жҥйесі: 

 1-сыныптың тҧтасымен сауат ашуға берілуімен; 

 оқу мен жазу жҧмыстарының  кіріктірілуімен; 

 сабақ уақытының  кезеңдерге бӛлінуімен т.б. ерекшеленеді. 

 Алты жасарлар  балалардың: 

 біріншіден, зейіні тҧрақсыз болғанымен, қабылдауы қарқынды келеді; 

 екіншіден, танымдық  қабілеті жоғары;  

 ҥшіншіден, ҧйымдастырылған тҥрлі әрекетке белсенді. 
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Сондықтан оларға арналған оқыту ҥдерісінің ӛзіндік ерекшеліктері болуы шарт. Білім 

мазмҧнының кӛлемі шағын,  қҧрылысы қарапайым болумен қатар, білім беру мен тәрбиелеу 

баланың жеке тҧлға ретінде дамуына бағдарлануы тиіс. Сондай-ақ, оқыту ҥдерісіндегі тҥрлі 

әрекеттер ойынға негізделіп қҧрылуы қажет. 

Дамыта оқыту жҥйесінде ҧйымдастырылатын сабақ қҧрылымында да ӛзгешеліктер 

болады. Оқушының оқу-танымдық әрекетінің психологиялық ерекшеліктеріне байланысты 

сабақ ҥш кезеңге сай ҧйымдастырылады: 

 мотивациялық-бағдарлау кезең; 

 операционалдық - орындаушылық кезең; 

 рефлексиялық - бағалау кезең. 

Мотивациялық - бағдарлау кезеңде оқу міндеттері қойылып, оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын оятатындай тапсырмалар мен жҧмыс тҥрлері ҧйымдастырылады. 

Операционалдық - орындаушылық кезеңде нақты оқу тапсырмаларын орындау  

арқылы оқушылар жаңа теориялық ҧғымды ӛзара талқылайды, соның негізінде теориялық 

білімін бекітеді, оны қолдануға ҥйренеді. 

 Ал рефлексиялық - бағалау кезеңінде оқушының теориялық тҥсініктерді меңгеруі 

тексеріледі, тҥзетулер енгізіліп, қайта қорытындыланады. 

Бастауыш сыныпта жаттығулардың алатын орны ерекше. Қазіргі талапқа орай тілдік-

грамматикалық жаттығулар, ойын жаттығулары, сӛйлеу жаттығулары, рефлексиялық 

жаттығулар орындатылады. 

Ойын жаттығулары оқушылардың оқу-танымдық қызметін ойын (пәндік, пәнаралық, 

сюжеттік, рӛлдік ойындар) арқылы басқаруға мҥмкіндік береді. Білім алушының ӛзін 

кӛрсетуіне, жолдасының пікірін ескеруіне, қарым-қатынас жасауына, стандартты емес 

жағдайда ӛз білімін қолдана білуіне ықпал етеді. Ойын және сӛйлеу жаттығулары арқылы 

қатысымдық және ақпараттық дағдыларды қалыптастыру міндеті шешіледі. Сонымен бірге 

жоспарлау және мақсат қою, технологияларды қолдану, іс-әрекеттің нәтижесін бағалау 

аспектілерін сабақта жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. 

Тірек сызбалардың проблемаларды шешу дағдыларын қалыптастыруда ҥлкен рӛлі 

бар. Ӛйткені мҧндай сызбалар арқылы тілдік категориялардың ҧқсастығын, 

айырмашылығын, ӛзіндік ерекшеліктерін салыстырып кӛрсетуге болады. Сызбаларда 

кӛбінесе дерексіз байланыстар мен қатынастар кӛрсетіледі. Мәселен, тірек сызба бойынша 

сӛйлем қҧратуға, сӛйлемдегі сӛздердің байланысын кӛрсетуге болады. Сонымен қатар тірек 

сызбалар дербестікті дамыту ҥшін де қолданылады.  

Ғылыми-әдістемелік еңбектердегі ой-пікірлерді саралай келе, оқушыларды сауаттылыққа 

ҥйретудің негізі ретінде мәтін мазмҧнының дҧрыс сҧрыпталуы; жазба жҧмыстарының 

оқушының жас мӛлшеріне сәйкес жҥргізілуі; жазба жҧмыстарының білімдік, тәрбиелік, 

танымдық міндеттерді шешуге бағытталуы; орфографиялық нормаға сәйкес жазу 

дағдысының  қалыптасуы; сҧрыпталған мәтіндер арқылы халқымыздың мәдени-рухани 

мҧрасы мен салт-дәстҥрінің озық ҥлгілерін, ҧлтымызға тән әдептілік, сыпайыгершілік 

қасиеттерін таныту қажеттігі белгіленді. 

Бастауыш сыныптарда жҥргізілетін сауат ашу процесінде жазба жҧмыстарының 

рӛліне тоқталсақ. Жазба жҧмыстарының кешеніне жаттығулар жҥйесі, диктант тҥрлері, 

мазмҧндама, шығарма жҧмыстары енгізіледі. Оқушылардың сауатын ашуда орфографиялық 

дағды қалыптастырып, ӛз ойын жазбаша дҧрыс бере білуге дағдыландыратын және ҥйрететін 

жаттығу жҧмысының  тәжірибелік әдістерінің бірі - диктант жаздыру жҧмысы. Диктант 

жҧмысы мәселелері Х.Қ.Арғынов, Ш.Әуелбаев, Д.Әлімжанов, Ы.Маманов, Р.Мҧраталиев, 

Ә.Марасҧлов, К.Қасабекова, И.Ҧйықбаев, Е.Кӛшербаев, К.Жолымбетов, А.Жапбаров, т.б. 

ғалымдардың әдістемелік еңбектерінде талданып, тҧжырымдамалар жасалды. 

Орфографиялық норма қалыптастыруда бағдарламада ҥздіксіз орындалатын тәжірибелік 

жҧмыстың негізгі тҥрі – диктант. Диктант термині кейбір әдістемелік еңбектерде жатжазу 

тҥрінде қолданылады. Диктант оқушылардың жазбаша сауаттылығын қалыптастыру ҥшін 

қолданылады. Мҧнда оқушылардың психологиялық, физиологиялық ерекшеліктері ескеріліп, 
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білімі мен дағдылары есепке алынады. Сондай-ақ, тілдік жаттығулар - ӛзара қарым-қатынас 

жасауға жаттықтыратын, тілдік нормаларға сәйкес орфографиялық, орфоэпиялық дағды 

қалыптастыратын жаттығулар болып саналады. Оқушылардың сӛйлеу тілін дамытуда тілдік 

жаттығулардың тӛмендегідей тҥрлері анықталды: орфографиялық жаттығулар, орфоэпиялық 

жаттығулар, грамматикалық жаттығулар, трансформациялық жаттығулар. Мҧнда 

орфографиялық заңдылықтарды меңгерту, сӛздерден сӛз тіркестерін жасауға ҥйрету, 

орфографиялық нормаға сәйкес дҧрыс жаза білуге дағдыландыру мәселелері қарастырылады. 

Оқушылар мәтіндегі сӛздердің орфографиялық норма бойынша жазылуын меңгеруіне 

септігін тигізеді. Орфографиялық қысқаша сӛздікпен жҧмыс жҥргізіп, сауатты, қатесіз 

жазуға бағыттайды. Оқушыларды кӛптік жалғауларды, болымсыз етістіктің жҧрнақтарын  

дыбыс ҥндестігі заңдылығы бойынша жалғай білуге дағдыландырады. Оқушыларда 

орфографиялық дағды қалыптасып, тілдік нормаға сәйкес сӛйлесім әрекетінің дҧрыс болуын 

қалыптастырады.  

Сауат ашу процесінде жаттықтыру әдісі ерекше орын алады. Тілдік материалдардың 

теориялық негіздері мен заңдарын, ережелері мен анықтамаларын игертіп қана қоймай, 

сонымен бірге оқушылардың  алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға жаттығады. 

Мәтінді қатесіз кӛшіріп жазу, мәтінді толықтыру, кӛрнекіліктерге негізделген 

тапсырмаларды орындау сияқты жҧмыс тҥрлері жҥргізіледі. Сҧрақ-жауап әдісі арқылы 

оқушылардың ауызша және жазбаша тілі дамытылады. Жазба жҧмыстарының ішінде 

мазмҧндама, шығарма жҧмыстарын орындауда мәтін сҧрақ-жауап әдісі арқылы талданады. 

Бҧл әдіс арқылы алғашында оқушылардың ауызша сӛйлеу тілі дамытылады.  Сауат ашу 

процесінде қатысым әдісінің маңыздылығы ерекше. Әдістің бҧл тҥрі оқушы сӛйлесім 

әрекетінің барлық тҥрлеріне жаттықтырылады. Қатысым әдісі ауызша тіл дамыту 

жҧмысында, содан соң жазбаша сӛйлеу тілін дамытуда атқарылатын жазба жҧмыстарында 

кеңінен қолданылады. Қатысымдық әдіс жазбаша сӛйлеу тілін дамыту әдістерін бірлікте іске 

асырып, жазбаша тіл дамытудың сапасын жақсартады. Қазақ тілі сабақтарында 

қолданылатын кӛрнекілік әдісі оқушылардың қызығушылығы мен ынтасын арттырады. 

Оқушылардың жазбаша тілін дамытуда графикалық кӛрнекілік тҥрлеріне қарағанда 

иллюстрациялық кӛрнекіліктер (фотосуреттер, открыткалар, сюжетті суреттер) 

пайдаланылады. 

Қазіргі кезде білім беру жҥйесі мазмҧнын ҧйымдастыруды, қарым-қатынасын және 

қҧрылымын тҥбегейлі ӛзгертуді, жаңартуды талап етуде. Қалыптасқан дәстҥрлі оқыту 

әдістері компьютерлік оқыту қҧралдарымен алмасуда. Осыған орай, бҥгіндеа сауат ашудың  

ғылыми-әдістемелік негіздерін тҧтас, жҥйелі қҧбылыс ретінде қарастыра отырып, 

тӛмендегідей қорытындылар жасауға болады: 

1. Қазіргі кезеңде жалпы білім беретін мектептің алдына қойып отырған басты 

міндеттерінің бірі қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру болып табылады. Оқушылар тілдік 

минимумдарды меңгере отырып, әдеби тілдің ауызша және жазбаша нормаларына сәйкес 

тілдік қатысым жасауға дағдылануы қажет. 

2. Оқушылардың сӛздік қорын молайтып, сӛйлеу мәдениетінің жоғары деңгейін 

қалыптастыруға кӛңіл бӛлі керек.  

3. Қазақ тілі сабақтарында жазба жҧмыстарын кешенді жҥргізу оқушылардың сӛйлеу 

тілін дамытып, тілдік қатысым жасауға белсенді қатысуға бағыттайды. 

4. Тілдік тҧлға қалыптастыруда қазақ тілі сабақтарында жҥргізілетін жазба 

жҧмыстарының (жаттығу жҧмысы, диктант, мазмҧндама, шығарма) маңызы зор. 
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Ата-бабаларымыз аңсап ӛткен тәуелсіздігімізге биыл 20 жыл. Осы жылдар ішінде 

еліміздің қанат жайып биікке ҧшқанына кӛз жіберсек, жасалған істер аз емес екендігін 

кӛреміз. Алысқа бармай жатып, осы жуырда Қазақстанның ЕҚЫҦ-ға тӛрағалық етуі, 7-Азия 

ойындарының жеңімпазы атануы осының дәлелі.  

Сӛзімізді Елбасының «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» деген сӛзімен 

жалғастырғымыз келіп отыр.  

Ежелгі қазақ  жерінде тәуелсіздік таңының елең-алаңында,  яғни 1989 жылы қазақ тілі 

мемлекеттік мәртебеге ие болды. 1995 жылы қабылданған Ата заңның 7-бабында «Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп тайға таңба басқандай айқын жазылып, 

конституциялық шешім жасалды. Осыдан екі жыл кейін қабылданған «Қазақстан 

Республикасындағы Тіл туралы» Заңында  «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi – 

қазақ тілі» деп тағы да атап кӛрсетіліп, оны барша азаматтардың еркiн және тегiн меңгеруiне 

қажеттi барлық ҧйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайлар жасалды. Ҥкімет 

осы Заңның жҥзеге асуы жӛнінде кӛптеген қаулы-қарарлар алды. Тілдердің қолданыс аясын 

кеңейту бағытында арнайы мемлекеттік бағдарламалар  жасалды. Тәуелсіздік алар қарсаңда 

қҧрылып, қазақ тілінің кең ӛріс алуы жолында қызмет етіп жҥрген халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының да қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі қызметін іске асыру тетіктерін 

әзірлеуге, ғылыми-ақпараттық тҧрғыдан негіздеуге, ҧлттық идеологияның ошағы болуға 

интеллектуалдық та, кадрлық та әлеуеті жеткілікті.  
Қазіргі заманымыздың кемеңгері атанған Ә.Кекілбаевтың «Тіл және тәуелсіздік» 

еңбегінде айтылып кеткендей «Тіл туралы ойлану – бәрі туралы ойлану. Тіл келешегін ескеру 

– артымызда қалған мен алдымызда тҧрғанның бәрін де еске алу деген сӛз».  

Сӛзімізді тағы да Ә.Кекілбаетың ойымен жалғастырсақ: «Бабаларымыз баяғыда 

ескерткендей, адамзат тарихына қарасақ, тілі мақҧрым қауымдардың ӛздері де мақҧрым 

болыпты. Ал тілдерін дамытып, кемелдеріне келтірген халықтардың ӛздері де дамып, 

кемелдеріне келіпті [1.187]. 

Еліміздің тәуелсіздігімен қоса тіліміз де тҥледі. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде 

қанатын кеңге жайып, қолданылу аясы кеңейе тҥсті. Жоғарыда ескертіп кеткеніміздей 

мемлекеттік тілдің дамуына байланысты мемлекеттік деңгейдегі кӛптеген маңызды қҧжаттар 

қабылданғаны шындық. Осының бәрі қазақ тілінің керегесін кеңейтті, мемлекеттік тіл 

ретіндегі іргетасын мызғымас етіп бекітіп берді.  

Қазақ әдеби тілінің қоғамдық ӛмірдегі орны кеңейіп барлық салада қолданыла 

бастады. Біздің осы баяндамада сӛз етпекші болған мәселеміз – қазақ тілінің ғылым 

саласындағы жай-кҥйі. Қазақ тілінің ғылым саласындағы қолданылу тарихы тым әріде 

жатыр.  

ХХ ғасыр басындағы тіл мен әдебиетіміздің оқулықтарын былай қойғанда, 

математика, физика, география, табиғаттану оқулықтары қазақша сӛйлей бастады. Бастауыш, 

баяндауыш, анықтауыш, пысықтауыш, тҥбір, жалғау, жҧрнақ, ҥстеу, зат есім, сан есім, сын 

есім, етістік, кӛсемше, есімше, шылау, одағай, нҥкте, дәйекше, ҥтір, тырнақша, кеңістік, 

биіктік, жазықтық, кӛлбеу, тік бҧрыш, сҥйір бҧрыш, доғал бҧрыш, тежеліс, қозғалыс, 

ҥйкеліс, ҥдеу, оттегі, сутегі, кӛміртегі, қышқыл, сірке су, етқоректі, сҥтқоректі, қосмекенді, 

тікенжапырақты, қылқанжапырақты, т.т. деген алғашқы терминдердің авторлары болып, 

сонымен қатар ғылым тілінің іргетасын қалаған Ахмет Байтҧрсынов, Әлихан Бӛкейханов, 

Міржақып Дулатов, Мҧхаметжан Тынышбаев, Тҧрар Рысқҧлов, Халел Досмҧхамедов, 
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Қҧдайберген Жҧбанов, Әлімхан Ермеков, Нәзір Тӛреқҧлов, Жҥсіпбек Аймауытов, Санжар 

Аспандияров, Жақып Ақбаев сынды ҧлт кӛсемдер болды.   

«Тіл туралы сӛз еткенде, екі нәрсені есте ҧстау керек. Біріншісі – тілдің ӛрісі – яғни, 

қолдану аясы жайлы. Екінші мәселе – тілдің ӛресі туралы. Бҧл мамандардың білік-біліміне 

тікелей қатысты» дейді Р.Сыздықова [2.] Осы сӛздің негізгі ойын жалғастыра отыра қазақ 

тілінің ғылым саласында, ғылым тілі ретінде қалыптаса келіп, әлемдік тіл біліміндегі ӛзекті 

тақырыптардың қазақ тіл білімінде зерттеліп жҥргенін айтқымыз келіп отыр. Яғни тілдің 

ӛресі туралы сӛз қозғаймыз.   

ХХІ ғасыр лингвистикасында адам танымы мен ой қҧрылымын тіл арқылы және 

керісінше, ой қҧрылымынан тілге қарай бағытталған зерттеулер қарқынды сипат алуда. 

Оның негізі ақпараттың молдығы мен қолданбалы линвистикадағы сҧраныс, соған сай 

ашылған жаңалықтар, адам факторы мен оның тілі арасындағы кешенді байланысты 

зерттеудің жаңа сатыға кӛтерілуі жатыр. Тіл жҥйесі лингвистиканың зерттеу нысаны 

болғанымен, оны жеке дара зерттеу бҥгінгі ғылым сҧранысына жауап бере алмайды. Осы 

себептен де лингвистикалық бірліктерді когнитивтік не прагматикалық аспектілерде зерттеу 

қажеттілігі туындады. Осы бағыттағы лингвистиканың негізгі зерттеу нысаны ретінде 

танылған жоғары сатыдағы бірлік – мәтіннің ҥстіміздегі ғасыр ғылымында динамикалық 

сипатын ерекшелеуге елеулі назар аударылуда. Соның нәтижесінде ол қозғалысқа тҥсетін 

кеңістік коммуникативтік жағдаят ҧғымымен сабақтастырылып, тек интралингвистикалық 

қана емес, экстралингвистикалық контексте де қарастырылуда. Дискурс аталатын осы 

динамикалық мәтінді жаңаша тану барысында мәтін лингвистикасы мен дискурс теориясы 

деген екі басқа, бірақ бір-бірімен тығыз байланыстағы бағыттар айқындалып отыр.  

 Ғылыми дискурстың қазақ тіл біліміндегі бастауы ғылыми стильден басталады, нақты 

айтатын болсақ, Ә.Қайдар мен Ӛ.Айтбайҧлының зерттеулеріндегі термин сӛзден басталады. 

Ғылымның негізгі тірегі, «... ғылым тілінің жон арқасы» деп академик Ә.Қайдар 

терминологияны атайды: «Терминология – ғылым мен техника тілін дамытатын лексиканың 

бірден-бір кҥрделі қабаты» [3.114]. 

 Ҧлттық тілдің функционалдық саласы болып табылатын ғылым тілінің негізгі арқауы, 

әрине, термин. Басқаша айтқанда, термин ғылымдағы «орталық» ҧғым, тҥпқазық ҧғым. 

Қазіргі кезде арнаулы кәсіби тілдің тілдік, тілдік емес, ерекшеліктері барған сайын кҥшейе 

тҥсуде. Мысалы, салалық ғылымдар тілінде формула, сызба, символ, схема, сурет т.б. 

бейвербалды таңбалардың қатары кӛп. Тіпті ғылымның белгілі бір саласының ӛзінде 

әлденеше тармақтар пайда болып, олар ӛздерінің терминдік, терминдік элементтер жҥйесі 

арқылы бір-бірінен алшақтай тҥсті. Бҧл бағытты кәсібицентристік бағыт деп атауға болады 

деп Н.Уәли тҧжырымдайды да «арнаулы кәсіби тіл» деген ҧғымға тоқталады. Арнаулы 

кәсіби тіл – кӛпфункционалды сипаттағы тіл. Ал арнаулы тіл кемел әдеби тілдің 

функционалдық бір тҥрі дейді де тӛмендегідей қызметтерін кӛрсетеді:  

 - ақиқатты бейнелеу;  

- білімді сақтау (эпистемалық);  

- жаңа білім алу (когнитивтік);  

- арнаулы ақпарат беру (коммуникативтік). 

Ғылыми мәтін ӛз кезегінде дара функционалдық стильді тҥзеді. Мҧндайда стиль мен 

тіл терминдерінің мағыналары сәйкес келіп жатады. Қазақ тіл білімінде осы мәселеге 

неғҧрлым жақынырақ, нақтырақ келген Ә.Қайдар былай деп жазады: «Ғылым тілі» мен 

«ғылыми тіл» деген ҧғымдар ӛзара байланысты болса да, екеуі бір емес. «Ғылыми тіл» - әр 

саладағы ғылымның ӛзіне ғана тән тілдік ерекшіліктерінің белгілі жҥйесі, қолданыс 

тәсілдері. Бҧл терминдерді кӛбінесе «ғылыми стиль» деп те атайды. «Ғылыми тілге» 

қарағанда «ғылым тілінің» мағынасы әлдеқайда кең, ауқымы зор. Ӛйткені «ғылым тілі» 

деген ҧғым жалпы әдеби тілдің атқаратын әлеуметтік қоғамдық қызметінің ҥлкен бір 

саласын қамтиды» [4.9-10]. 

«Ғылым тілі – ғылыми негізде жасалатын ӛзіндік қалыптасу принциптері бар, 

стильдік ӛңі ерекше әдеби тілдің бір тҥрі. Әдеби тілдің ғылымға қызмет ететін бір тармағы. 



 39 

Адам, қоғам, табиғат жӛнінде ақиқат ақпарат беретін, шындықты баяндайтын ғылыми мәтін. 

Ғылым тілі кӛптеген ғылыми зерттеулерден ғылыми стильмен теңестіріледі» [5.88].  

Ғылыми дискурс негізінен қарым-қатынастың жазба тҥрінде жҥзеге асады, ал ғылым-

білім саласындағы жаңалықтар негізінен алдымен, ғылыми мақалаларда жарияланады. 

Қазіргі кезде ғылыми дискурстың ауызша тҥрі жиналыстардың ғылыми конференция, 

семинар, дӛңгелек ҥстел, симпозиум тәрізді тҥрлерін ӛтуімен байланысты бҧрынғыдан гӛрі 

жанданып, ғылымдағы ауызша сӛздің рӛлі арта тҥсті. Ғылыми тілде қолданылатын 

лексиканың негізгі арқауы терминдер, ғылым саласына қатысты ҧғымдар атаулары мен соған 

қатысты сӛздер, сонымен қатар бейтарап лексиканың да орны бар. Мысалы, «түптеп 

келген», «есептейміз», «есептеймін», «болып табылады», «бірінен саналады», «санаймыз», 

«нәтижеге қол жеткізуге болады» т.б. тәрізді штамптардың қолданылуын жатқызуға 

болады. Бҧларды, дейді Н.Уәли, реципиент бір нәрсенің «санын», «есебін», «болжамын», 

«табылғанын» кӛрсету мағынасында емес, белгілі бір нәрсе жайында тҧжырымға, 

қорытындыға келу деген мағынада тҥсінеді. Осымен байланысты реципиент ғылым 

саласында болмаса да, мәтіннің ғылыми сӛзге жататынын ажырата алады.  

Ғылыми мәтінде сӛз желісі логикалық жҥйеге бағынады, ӛзара бірімен бірі 

байланысты арнаулы ақпараттар баяндалады, сӛз сипаттау тҥрінде болып, дәлдікке ерекше 

мән берілді. Мҧның ӛзі ғылыми дискурстың мамандандырылған ақпарат беру не қабылдау 

жағынан ӛзге де коммуникацияның тҥрінен (кӛркем дискурс, публицистикалық дискурс) 

ерекше екенін кӛрсетеді.  

Бірінші жақтық тҧлға бейтараптанады, баяндауыш кӛбіне ырықсыз етіс тҧлғасында 

болады: «жасалды», «кӛрсетілді», «анықталды», «айқындалды» т.б. Бҧлай болу себебі, 

ғылыми мәтіндегі сӛз нақты ситуациядағы сӛзден, я болмаса жалпы тілдік мағынасынан 

дерексіздену арқылы ӛзгешеленуге тырысады. Қҧбылыстың, заңдылықтың объективтілігін 

кӛрсету, ӛзінің ой-пікірін субъективті етіп кӛрсету ҥшін автор ғылыми мәтінде ӛзін-ӛзі 

шеттету тәсілін жоғарыда айтылған тілдік-прагматикалық қҧралдардың кӛмегімен жҥзеге 

асырады. Сондай-ақ, «деп айтуға болады», «деп бағаланады», «осылай деуге негіз бар» т.б. 

тәрізді тілдік қҧралдар автордың «тасада тҧруының» ӛзін салғырт субъект ретінде 

кӛрсетуінің ғылыми дискурс прагматикасына тән тәсілдердің бірі [6.36]. 

 «Жаңа пайда болған білімді атау ҥшін тҧрмыста танылған ҧғымды білдіретін сӛз 

ғылыми дискурста ғылымда танылған ҧғымды білдіретін арнайы қызмет атқарады», - дейді 

Н.Уәли. Сӛйтіп қазақ тілінің бір тармағы ретінде ғылым тілі қалыптасып, жҧмыс істей 

бастады, ал тілдік бірліктердің ғылыми дискурста мамандануы ғылыми стильдің пайда 

болуындағы негізгі факторлардың бірі болды [6.35]. 

 Ғылыми стильдің әлеуметтік мақсаты – бойындағы жаңалықты тарата отырып 

оқырманға жеткізу. Кӛркем стильмен салыстырғанда ғылыми стильдің таралу аясы да тӛмен, 

оқырманын табуы да кем болып келеді. Себебі ғылыми стильдегі мәтін арнайы базалық 

білімі бар оқырманды қажет етеді. Ғылыми мәтін авторы ӛз оқырманының арнайы 

дайындығының белгілі бір деңгейіне бейімделуі керек. Ал, екінші жағынан автор ӛзінің 

мәтінін оқитын адамның ғылыми хабарламаны дҧрыс тҥсінуі ҥшін осы саладан хабардар 

екендігіне және тәжірибесі барлығына сенімді болады [7.28].  

 Сонымен тіл тек ауызекі сӛйлеу барысында ғана қатысымдық қызмет атқармайды 

екен, ол әдеби тілдің бар саласында, оның ішінде біз қарастырып отырған ғылым тілінде де 

оның авторы – ғалым мен мәтінді қабылдаушы – студент арасында тілдік қатысым қҧралы 

болады екен [7.23].  

 Ғылым тілін қатысымдық қҧралы деп зерттеу дегеніміз – ғылыми дискурсты зерттеу 

дегеніміз. Дискурс шынайы уақытқа, автор интенциясына, оқырманың интерпретациясына, 

тіпті оқырманның базалық біліміне тәуелді екені белгілі, сонда ғылыми дискурс тҥзуші 

адресант пен оны қабылдайтын адресат бір шеңбер аясында деп елестетуге болады. Ӛйткені 

бірі-бірінсіз ғылыми дискурстың нәтижесі болып табылатын танымдық мақсатқа жете 

алмайды. Осы орайда айта кететініміз, ҥнемі даму барысындағы қоғам кӛрінісі, заман 

бейнесі мәтінде қолданатын тілдік қҧралдардан кӛрінеді, ал олардың қолданылу талғамы 
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жоғарыда айтылған прагматикамен байланысты, ал прагматика нәтижесі дискурс талдауға 

әкеледі. Сондықтан да дикурсты кешенді ғылым деп ата ймыз, ал ғылыми дискурс осы 

дискурс теориясы негізінде ғылыми стильдің кӛрініс табуы деп тҥсінген дҧрыс.  

 Тәуелсіздігімізді алғалы ғылымның тҥрлі саласындағы алдыңғы қатарлы 

тақырыптарына қазақ тілінде еркін бара аламыз. Атқарылған істер аз емес болғанымен, 

болашаққа қарар жолда алда тҧрған міндеттер де баршылық. Қазақ тілінің ғылым тілі ретінде 

толық қалыптасып, инновациялық технологиялармен қатар қолданып жҥрсе қазақ тілінің 

одан әрі тереңдей нығаюына септігін қосар еді және бҧл тәуелсіздікті нықтай тҥсетін бір 

фактор екендігіне кҥмәніміз жоқ. 
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В зависимости от языкового кода реакции, некоторые ассоциации являются либо 

межъязыковыми, либо внутриязыковыми. Актуализация межъязыковых связей стимула соотносится с 

моделью субординативного билингвизма, при котором система второго языка выстраивается на основе 

первого и вступает с ним в отношения субординации. Данные реакции являются субординативными. 

Актуализация внутриязыковых связей стимула свидетельствует об относительной  дифференциации 

лексических систем родного и иностранного языков во внутреннем лексиконе билингва. По аналогии с 

моделью  координативного билингвизма в терминах У.Вайнрайха, данные реакции были названы 

координативными. Как показывают данные ассоциативного эксперимента, большинство ассоциаций 

представлены ассоциациями координативного типа: «Компьютер» - жақсы нәрсе-5, мәшинә-4, 

жҧмыс-2, пайдалы-3.  «Жарнама»-теледидар-3, телехиқая-7, қызық-5, 

 - «Дос»-жақсы дос-5, ойын-5, футбол-5. 

 -   Дом-уютный дом-4, очаг-3, друзья-2, сад-2, зелень-2. 

 - Home-a building-5, a house-5, a family-4, parents-2, a husband-2, children-2, love-4, 

care-3, cosyness-2, warmth-1, calm-1, quiet-2, a country-1, a garden-1, to come-5. 

 Современные гипотезы организации становления синтагматических и 

парадигматических связей слов в структуре языковой компетенции отталкиваются от 

положения о динамической модели сосуществования двух языков в сознании двуязычного 
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индивида, подразумевающей последовательный переход от субординативного типа 

двуязычия к координативному [1]. Полученные данные  подтверждают данное положение: 

чем старше курс обучения, тем более частое использование координативными связями. В то 

же время сам по себе низкий уровень владения иностранным языком не исключает 

возможности актуализации внутриязыковых связей слова. Многие студенты принимавшие 

участие в ассоциативном эксперименте изучают язык без так называемого переводного 

метода. Данный факт положительно сказывается на процессе усвоения языка. Безусловно, 

переводной метод необходим, однако преимущественное использование на занятии по 

иностранному языку переводных методов работы со словом затормаживает процесс 

становления синтагматических и парадигматических связей слов в структуре языковой 

компетенции изучающего язык. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

повышение уровня владения языком в целом влечет за собой более частое употребление 

синтагматических и парадигматических связей слов в подвиде «координативные связи». То 

есть студенты выдают такие связи слов средствами и понятиями того языка, который они 

изучают. Как и во всех языках, сложное предложение в казахском языке есть форма 

выражения сложного мышления. Сложное предложение образуется через расширение единиц 

мыслей, объектов, дополнений, путем сложения, переплетения двух или более отдельных 

понятий, переданных словами или словом, выражающим объектно-субъектное отношение, 

служащее орудием общения в определенной обстановке. 

Известный ученый С.А.Аманжолов утверждает, что «так как самое распространенное 

предложение может выразить действие или состояние одного лишь подлежащего, иначе 

субъекта, то грамматически, формально, оно не может превышать известных рамок. И 

поскольку предикат есть прямое проявление субъекта, то состав предложения, в основном, 

определяется наличием первого. Отсюда - сколько предикатов, столько и предложений» 

[2,c.285]. 

Анализ синтагматических и парадигматических связей слов в подтипе 

«координативные связи» позволяет выявить определенные закономерности, характерные для 

процесса становления синтагматических и парадигматических связей иноязычной 

лексической единицы на различных этапах изучения казахского, русского и английского 

языков. Так, на этапе первичного освоения казахского, русского и английского языков, 

некоторые реакции основаны на актуализации формальных связей стимула, например:    

       Кітап  – «қарап», білім алу - «білім алу»; 

       a student -   студент,  no money; 

       учитель –  хороший учитель, читать – читать  удовольствием, иностранный – 

знать иностранный язык. 

Часть реакций представляет собой воспроизведение фоновых культурологических 

знаний, эксплицируемых в так называемых «прецедентных текстах» [2]  Например: Кітап  – 

«қарап», білім алу - «білім алу». 

На этапе последующего расширения лексического минимума количество формальных 

внутриязыковых реакций значительно сокращается. Ведущей стратегией внутриязыкового 

ассоциирования является продуцирование лингвистических реакций, которые становятся 

гораздо более разнообразными. 

Так, в материалах экспериментов представлены синтагматические и 

парадигматические ассоциации, основанные на актуализации внутриязыковых связей 

стимула и реакции. 

  - Реакции-предложения с повторением в них слова- стимула в качестве 

подлежащего:  

       Кітап – оқу – «кітап оқу», білім  алу - «кітаптан  білім алу»; 

       a student - good work, good  bad man, no money; 

       учитель – хороший учитель, читать – читать  удовольствием, иностранный – знать 

иностранный язык 
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- б) Реакции-предложения с употреблением в функции подлежащего 

наименования, так или иначе соотносимого со словом-стимулом. Cинтагматическая 

связь слов– «кітап- білімнің кілті кітапта», "учитель" – значит много знает, «a student - іs the 

american word, "иностранный" – нагоняй, учи иностранный язык. 

- в) Предложения других типов – «кітапты оқу; учитель задал много заданий, lawyer 

– has a lot of money. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о том, что внутриязыковое 

ассоциативное поле иноязычной лексической единицы, а следовательно синтагматические и 

парадигматические связи слов  формируются поэтапно. При этом повышение уровня 

владения изучаемым языком влечет за собой не только количественные изменения, но и 

качественные, то есть изменения в ассоциативной структуре слова. 

При низком уровне владения иностранным языком, центральное место во 

внутриязыковом ассоциативном поле стимула занимают формальные реакции. Длительность 

обучения влечет за собой переконструирование ассоциативного поля слова, в результате чего 

ведущее место в нем начинают занимать реакции, продуцируемые на основе 

лингвистических с синтагматической и парадигматической связью слов.  

В зависимости от степени глубины ассоциативного процесса, все субординативные и 

координативные  реакции были подразделены на следующие виды: 

- семантически немотивированные реакции формального типа; 

- семантически мотивированные реакции лингвистического типа; 

- семантически мотивированные реакции экстралингвистического типа. 

Семантически немотивированные реакции продуцируются на поверхностном уровне 

лексикона (уровне форм). Семантически мотивированные реакции обусловлены доступом к 

языковому уровню (уровню лексем), или к глубинному уровню (уровню концептов). 

Полученные в ходе нашего исследования результаты указывают на то, что ведущей 

стратегией идентификации иноязычного слова в ситуации учебного изучения казахского, 

русского и английского языков является обращение к языковому уровню внутреннего 

лексикона (продуцирование лингвистических реакций). 

Достаточно активно используется также актуализация связей стимула на 

поверхностном уровне (формальные реакции).  

Практика показывает, что в ситуации идентификации иноязычного слова в условиях 

учебного изучения иностранного языка количество формальных реакций является весьма 

существенным. По мнению А.А. Залевской, в данном случае происходит «значительный 

сдвиг в сторону оперирования формальными признаками», основными из которых являются 

созвучие, правила чтения, первая буква слова» [3,c.64],. По мнению А.А. Залевской  

идентификация слова с опорой на его формальные признаки происходит автоматически и 

подразумевает минимальную степень интеллектуальной активности индивида. Все 

формальные реакции могут быть отнесены к субординативному  (поиск формального 

сходства стимула со словом родного языка) или координативному (поиск формального 

сходства стимула со словом изучаемого языка) классу. 

Субординативные  формальные реакции: Кітап – «қарап», білім алу - «білім алу»; a 

student - студент, no money; учитель – хороший учитель; читать – читать удовольствием, 

иностранный – знать иностранный язык. 

Как показывают данные ассоциативного эксперимента, экспонент иноязычного слова 

в формирующемся лексиконе индивида стабильно соотносится с фонологическими 

представлениями родного языка. В ходе анализа всего разнообразия полученных в 

эксперименте реакций, было обращено внимание на то, что синтагматические и 

парадигматические связи слов имеют свои подвиды.  

Синтагматический характер реакций проявляется в линейном развертывании 

экпонента стимула и его включения в качестве сегмента в состав другого слова:        

а) Реакции-предложения с повторением в них слова- стимула в качестве подлежащего.    

Кітап – оқу – «кітап оқу», білім  алу - «кітаптан  білім алу»; 
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       a student -   good work, good  bad man, no money; 

       учитель – хороший  учитель, читать – читать  удовольствием, иностранный – 

знать иностранный язык. 

б) Реакции-предложения с употреблением в функции подлежащего наименования, так 

или иначе соотносимого со словом-стимулом. Cинтагматическая связь слов– «кітап- білімнің 

кілті кітапта», "учитель" – значит много знает, «a student - іs the american word, 

"иностранный" – нагоняй, учи иностранный язык. 

в) Предложения других типов – «кітапты оқу; учитель задал много заданий, lawyer – 

has a lot of money». 

   Обратим  внимание на то, что в большинстве исследований , основанных на применении 

ассоциативного эксперимента, авторы традиционно уделяют сосбое внимание принадлежности слова-

реакции к парадигматическому  или синтагматическому типу. Большой популярностью пользуются 

работы, основанные на выявлении так называемых «ассоциативных норм», характерных для носителей 

различных языков. 

Так, исследования зарубежных авторов ( Brown&Berko 1960, Deese 1965, Ervin-Tripp 1973) 

показали, что у взрослых носителей иностранного языка  в результатах ассоциативных тестов 

преобладают парадигматические реакции, тогда как дети до определенного возраста предпочитают 

актуализировать синтагматические связи стимула. Подобное предпочтение объясняется тем, что дети, 

по сравнению со взрослыми, обладают значительно меньшим словарным запасом, что проявляется  в 

наличии меньшего количества контекстов для каждого слова и, следовательно. 

Ведет к уменьшению количества конкурирующих ассоциатов. Переорганизация лексико-

семантической системы ребенка известна в литературе как «синтагматико-парадигматический сдвиг»  

[4]. Исследователи объясняют данное явление тем, что ребенок  начинает осваивать синтаксис, и 

синтаксическая схожесть слов становится все более актуальной в процессе ассоциирования. 

Парадигматические отношения в лексических сетях становятся более выразительными и легко 

доступными, так как происходит увеличение длины и вариативности предложений; вербальные 

контексты слова становятся более разнообразными, а наращивание вокабуляра ведет к большей 

контекстуальной схожести реакций. Все это приводит к значительному увеличению количества 

парадигматических реакций. Ассоциативные эксперименты, проведенные с  изучающими казахский, 

русский и английский языки, выявили обратную тенденцию: в процессе взросления происходит 

увеличение синтагматических реакций, по сравнению с парадигматическими. 

Так, по результатам экспериментов Н.А. Гасицы и С.Н. Дергачева, у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста подавляющее число ассоциативных реакций являются 

парадигматическими [5].  Преобладание парадигматических реакций над синтагматическими у детей 

дошкольного возраста  отмечается и в работе И.Г. Овчинниковой. Согласно предположению Н.В. 

Уфимцевой  для детей в дошкольном возрасте наиболее значимыми являются связи внутри 

словоизменительной парадигмы, связанные с процессом «активного осознания морфологической 

структуры слова». Впоследствии более актуальным становятся связи, основанные на контекстном 

окружении слова, что ведет к постепенному увеличению в ходе взросления числа синтагматических 

реакций [ 6, c.165]. 

Полученные результаты указывают на то, что синтагматические и парадигматические связи 

слов являются конкурирующими во внутреннем лексиконе обучающихся между собой на различных 

этапах обучения. Отметим, что среди всех синтагматических и парадигматических связей слов 

являются: синтагматические: а) Реакции-предложения с повторением в них слова- стимула в 

качестве подлежащего.  

       Кітап – оқу – «кітап оқу», білім алу - «кітаптан  білім алу»; 

       a student -   good work, good  bad man, no money; 

       учитель – хороший  учитель, читать – читать удовольствием, иностранный – знать 

иностранный язык.  

В казахском языке предложение «кітап оқу»- является простым односоставным 

предложением. К существительному  «кітап» - прибавляется окончание «ты» («кітап-ты») и 
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сказуемое «оқу». Мы можем заметить, что информанты первого курса не ставят окончания. 

К примеру, на слово «кітапты оқу» следует ответ –«кітап оқу».  

б) Реакции-предложения с употреблением в функции подлежащего наименования, так 

или иначе соотносимого со словом-стимулом. Cинтагматическая связь слов– «кітап- білімнің 

кілті кітапта», "учитель" – значит много знает, «a student - іs the american word, 

"иностранный" – нагоняй, учи иностранный язык. 

в) Предложения других типов – «кітапты оқу; учитель задал много заданий, lawyer – 

has a lot of money». 

1) Согласованные со словом-стимулом. 

[кітап, lawyer, учитель] – ӛте қызық, жақсы жазылған, строгий с черным журналом, a 

good lawyer, knowing a lot about the law 1. 

Всего:.76 реакций с синтагматической связью слов (5,29%), разных с 

парадигматической связью слов – 36. 

2) согласованные со словом-стимулом (соположенные, примыкающие). 

а) Именные подчинительные словосочетания с согласованными определениями. 

1) Сочетания с существительным в именительном падеже и одним согласованным с 

ним определением [кітап, lawyer, учитель] – жақсы кітап, қызық кітап, пайдалы кітап, басқа 

тілде жазылған кітап, ғылым туралы кітап, знающий учитель 10, иностранный учитель, 

хороший учитель 5, начитанный учитель 4, преподаватель,  берестяные грамоты 2,  русые 

косы, свежий воздух, синее небо, солнечное утро, хмурое утро, хореографический ансамбль, 

хорошая погода 1, a good lawyer, the famous lawyer. В английском языке при данном 

сочетании в отличие от казахского и русского языков употребляется артикль «а» и  « the».  

 2) Сочетания с существительным в творительном падеже и одним согласованным с 

ним определением.  – летним вечером 1. 

 3) Сочетания с существительным в именительном падеже и двумя согласованными с 

ним определениями. 

Всего: 69 реакций с синтагматической связью слов (4,79%) разных с 

парадигматической связью слов – 46. 

б) Именные подчинительные словосочетания с управлением. 

1) Двухсловные. [кітап, lawyer, иностраный] – тарих туралы кітап, білімнің кілті, 

иностранный язык, лекции по иностранному языку, бумага с иностранными надписями, 

иностранный эшелон на улице, учитель иностранного языка, иностранный легион, пение 

иностранного певца, пение птиц, иностранный поэт , радость жизни, 1, the man‘s defending, a 

student‘s work, a students‘ party.В английском языке выражение принадлежности выражается 

через апостроф ‘s -  the man‘s defending. 

2) Трехсловные. [кітап, учить, lawyer,] – кітапты оқитын оқытушылар,  кітап 

бойынша жазылған мәлімет, учить иностранные языки, учить много слов, учить 

иностранный язык очень тяжело, to study many terms. 

3) Многословные. - студенттер института кӛп кітап оқиды, кітап бойынша емтиханға 

дайындалу керек, девушка в сарафане с книжкой  в руке,   the lawyers powers are defined by 

law, the lawyer didn‘t  understand  the judge‘s  decision 

Всего: 21 реакция с синтагматической связью слов (1,46%), разных – 21. 

в) Словосочетания других типов. 

1) Словосочетания с приложениями. – «Батыр» туралы кітап, «Ағылшын тілі» атты 

кітап, книжка «иностранец», книжный магазин "иностранный", девушка-иностранка, a clever 

man, the man in the black jacket 

2) Словосочетания с приложением и пояснением. – фильм осы кітап бойынша 

қойылды,  кинофильм "Иностранец"  1. 

3) Словосочетание словоформы с пояснением. – «кітап» – «білім бҧлағы, учитель-тот 

человек, который много знает и может донести это ученикам, a student- is the man who studies 

at the university»  
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4) Именное словосочетание с зависимым инфинитивом – «кітапті оқып тастау,  

способность донести,a man is going to tell the truth» . 

5) Инфинитив с пояснением. [кітап, a student, учитель] – «кітапты табу, волноваться,to 

read a book 1». 

6) Инфинитив с зависимой словоформой. – кітапты алу, кітапты оқу, научить 

учеников, to understand  1. 

7) Предложно-падежные сочетания. – ҥстелдегі кітап, кітапханадағы кітап, с 

сережками 2, в классе, в сережках,a student in the library1. 

Всего: 19 реакций c cинтагматической связью слов (1,32%), разных с 

парадигматической связью слов – 14. 

4. Реакции-словоформы. 

1) Словоформы – согласованные со словом-стимулом- прилагательные и причастия. 

[кітап, учитель, a student] – ҥлкен 10, қызық 5, кӛк, ағылшын, әдемі, қымбат 3, пайдалы, 

маңызды4, қазақша жазылған6, тҥсінікті, тҥсініксіз, кӛп,красивая, стройная 63, элегантная 

38, подтянутая 23, нежная 18, высокая 15, красивая 13, спортивная 12, гибкая, грустная 7, 

светлая 6, молодая, печальная 5, задумчивая, родная 4, изящная, одинокая3, беззащитная, 

белоснежная, нарядная, старая, трепетная 2, великолепная, верная, веселая, весенняя, 

воздушная, душистая, мрачная, низкая, поэтическая, скромная, сожженная, строгая, сухая, 

увядшая, унылая, хрупкая, чистая, чудесная 1, handsome, clever, firm, tidy, american, 

interesting, motive, natural, scrupulous 

Всего: 448 реакций с синтагматической связью, (31,15%), с парадигматической связью 

слов – 83. 

2) Согласованные словоформы. 

В состав ядра входит набор наиболее активных лексических единиц, вступающих в 

значительное число разнообразных связей с другими словами. "Являясь по своей природе 

максимально конкретными и одновременно обладающими достаточной широтой охвата 

категорий, которые они обозначают, единицы ядра составляют основу успешного пользования 

всех других единиц лексикона. Иначе говоря, единицы ядра выступают как своеобразные 

"точки отсчета", с которыми соотносится весь остальной лексикон". Основными 

характеристиками этих единиц считаются: элементарность формы, наличие общего значения, 

высокая частотность употребления в речи носителей языка, а также тот факт, что, за 

небольшим исключением, эти единицы усваиваются в первые годы жизни ребенка. 

Очевидно, что в ходе формирования иноязычной коммуникативной компетенции в учебных 

условиях одной из важнейших задач преподавателя на начальном этапе обучения является 

тщательный отбор лексического минимума; в идеале данный минимум должен представлять собой 

"хорошо организованное лексическое ядро, которое есть в словарном запасе каждого носителя языка" 

[7,c.83]. Единицы учебного лексического минимума должны обеспечивать успешность иноязычной 

коммуникации простейшего уровня, с одной стороны, и служить основой для дальнейшего 

расширения лексикона, формирования и наращивания синтагматических и парадигматических  связей 

между иноязычными словами  с другой. 

В какой степени иноязычные слова, отбираемые преподавателем в качестве "учебного" 

лексического минимума в реальной ситуации обучения, соответствуют составу ядра лексикона 

носителя данного языка? Можно ли говорить о соответствии между ядром лексикона носителя 

языка и "учебным" лексиконом, предназначенным для функционирования преимущественно в 

сфере профессиональной коммуникации? Для того чтобы ответить на эти вопросы, мы 

обратились к группе слов, имеющих высокую степень согласованности по показателю частоты 

использования на занятии (отмеченных как используемые "очень часто" не менее чем четырьмя из пяти 

опрошенных преподавателей). Обращение к данной группе слов было обусловлено тем, что, в силу 

высокой частоты их употребления, именно эти единицы становятся своеобразными "точками отсчета"  

являющимися основой формирования иноязычного лексикона. 

Для речевого поведения человека во многих исследованиях отмечается  ведущая роль 

вероятностных факторов. На сегодняшний день считается доказанным, что в речевых 
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механизмах индивида существует определенная иерархическая организация элементов в 

соответствии с частотой их встречаемости в речи.  Частота — это функциональный атрибут 

слова, поскольку она определяет способ хранения (организацию) слова в лексиконе индивида, 

а также процесс доступа к слову (опознание) и его извлечение из памяти. Частоту 

встречаемости слова принято определять двумя величинами - субъективной и объективной 

частотами. Субъективная частота (Fcy6), основанная на личном опыте индивида, учитывает 

все стороны речевого опыта (чтение, слуховое восприятие, употребление) и отражает 

организацию слов по частоте в памяти человека. Объективная частота (Fo6) как правило 

фиксируется в частотных словарях и определяется путем подсчетов количества появлений 

слова в определенных наборах текстов. Поскольку большинство таких словарей основано на 

анализе письменных текстов, Fo6 отображает частоту слова при чтении [7]. 
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Проблема языковой ситуации и языкового планирования на современном этапе 

развития общественной цивилизации принимает новые очертания и различные аспекты 

изучения. Наблюдая за глобальными изменениями в обществе, мы приходим к выводу, что 

меняется и методология рассмотрения проблемы как в самой лингвистике в целом, так и в 

частности вопросах изучения языкового планирования и языковой ситуации. Подход к 

изучению данной проблематики требует тщательного рассмотрения уже существующих 

работ, а также ставит перед исследователем новые задачи, которые диктует современное 

общество. 

Наша цель, в рамках данного тезиса, попытаться отразить те научные направления и 

парадигмы, которые являются популярными за рубежом, для дальнейшего анализа самого 

исследовательского процесса и его результатов, и для проецирования на Казахстанскую 

науку.  

В своей работе американский ученый, Дж.А. Фишман, «Language Planning and 

Language  Planning Research: the State of the Art» проводит аналитический обзор научных 

работ. Обсуждаются теоретические аспекты языкового планирования, приводится ряд работ 

известных ученых. Автор работы прогнозирует, что в будущем исследования в области 

http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/terms_dict.htm#t18
http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/terms_dict.htm#t91
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языкового планирования будут иметь сравнительный характер в зависимости от времени и 

изменений в государственном устройстве. Фишман объясняет это необходимостью 

адекватного изучения различных аспектов данной проблемы на практике. Ученый 

заключает, что процесс языкового планирования требует обязательной оценки и обратной 

связи для успешного развития в будущем, в сравнении с тем как это было в прошлом [1]. 

Американский лингвист, Э.Хауген, является автором многих научных работ, 

посвященных проблеме языкового планирования и языковой ситуации. В одном из своих 

эссе «Linguistics and Language Planning» он анализирует отношения между наукой о языке и 

проблемой языковых норм. Автор работы пытается охарактеризовать «…тип и природу 

языковой нормализации, а также потенциальную роль лингвиста в кодифицировании языка и 

санкционировании языковых норм ». Интересен тот факт, что уже в то время Хауген 

понимал, что существуют некоторые стандарты, на фоне которых оцениваются различные 

инновации, связанные с языком. Эти стандарты находят свое отражение в языковом 

планировании. Говоря о критериях языкового планирования, ученый подчеркивает, что 

«…национальный язык подвергается воздействию со стороны внешнего мира, и даже порой 

под угрозой оказываются его специфические самобытные черты. Подобно нации, язык 

двулик, он противостоит разобщенности внутри и поглощению извне.». Как нам кажется, 

данное утверждение очень актуально на сегодняшний день, учитывая всеобщую 

глобализацию и процесс интегрирования во всех сферах человеческой деятельности. И уже в 

следующем пункте, посвященному осуществлению языкового планирования, Хауген наводит 

на мысль, что лингвисту, разработавшего множество программ, очень сложно без наличия 

каких-либо специальных методов, которые бы обеспечили успешное их внедрение. Ученый 

указывает выход сложившейся ситуации, который и заключается в деятельности средств 

массовой информации. Действительно, результаты лингвистов могут пройти апробацию 

посредством СМИ, что в последствии может помочь адекватно оценить успешность 

реализации программ языкового планирования [2].  

В своей работе «Linguistic Culture and Language Policy» Х.Ф. Шифман рассматривает 

проблему языкового планирования в аспекте лингвистической культуры и языковой 

политики. На опыте таких стран как Франция, Индия и США, автор пытается рассмотреть 

соотношение понятий «языковая политика» и «лингвистическая культура», при этом ученый 

принимает во внимание исторические этапы развития этих стран, что и повлияло на 

становление языковой политики. Фишман утверждает, что языковая политика обусловлена 

культурно-специфическими особенностями, и как она срабатывает в мультикультурном и 

билингвальном обществе. Мы считаем, что данная работа может быть показательным 

примером для объяснения и анализа тенденций, происходящих в современном Казахстане 

[3]. 

Научная работа Франсуа Грин «Language Planning and Economics» представляет собой 

обзор «экономики языка». Автор дает характеристику процесса взаимодействия и 

взаимовлияния экономики и языкового планирования друг на друга. Особенностью данной 

работы является то, что исследование проблемы языковой политики было представлено в 

контексте экономики. Грин предлагает в качестве рекомендации интегрировать различные 

отрасли наук с целью дальнейшего развития методологии, моделирования и осуществления 

языковой политики [4].  

Работа «New Multilingualism – Perspectives for a European Language Policy» Питера 

Ханса Нелде посвящена исследованию состояния современного европейского языкового 

планирования и языковой политики. Для этого автор статьи видит необходимым проведение 

анализа факторов, характеризующих существующий мультилингвизм. По мнению ученого, 

мультилингвизм является результатом многочисленных экономических изменений, 

происходивших в жизни европейцев во время политических деформаций и перестановок, 

вследствие чего появляются новые условия языковых контактов в Европе. Новые технологии 

и средства массовой информации, как утверждает автор, укрепляют возможности 

рассмотрения тенденций национализации и глобализации, что активно используется в 



 48 

исследованиях мультингвизма. Европейский опыт может быть спроецирован и на 

казахстанскую лингвистику, а именно использование новых технологий в развитии и 

функционировании языкового планирования в частности, а также в изучении языка в целом 

[5]. 

Проанализировав научные работы зарубежных ученых-исследователей мы приходим 

к выводу, что аспекты изучения проблемы языкового планирования и языковой ситуации 

варьируются в зависимости от многих факторов в той или иной стране. Экономическое и 

политическое развитие государства влечет за собой и изменения и преобразования в языке. 

Опыт зарубежной лингвистики, несомненно, важен для нашего дальнейшего исследования, 

но все же наш  интерес вызывают новые технологии, и их использовании в изучении и 

развитии языка, ярким примером служат национальные корпусы языка. Интернет-ресурсы 

являются прекрасным инструментом для реализации и внедрения многих программ и 

проектов по языковому планированию и языковой ситуации. Как нам кажется, данный 

аспект способен полностью раскрыть и реализовать теоретические положения будущих 

исследований.  
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В современной лингвистике активизируется интерес к новым словам, возникшим в 

результате семантического сжатия развернутого наименования, о чем свидетельствуют 

работы Н.А. Янко-Триницкой [1; 119 - 483], В.Г. Костомарова [2; 208 - 215], М.Н. Пановой 

[3; 50 - 56], Е.А. Земской [4; 90 - 140]. Описание универбатов осуществляется с различных 

позиций: с точки зрения грамматики, стилистики, лингвострановедения.  Но до сих пор 

данные единицы не были комплексно описаны. Н.А. Антропова отмечает, что научные 

разработки последних лет в разных языках показывают актуальность разговорной 

проблематики в целом и, в частности, разговорного словообразования [5; 39]. Однако, 

несмотря на это, многие проблемы рассматривались  в исследованиях лишь эпизодично. 

Кроме того, среди исследователей не существует единой точки зрения на то, что понимать 

под термином «универбат» и что вообще считать результатом свертывания наименования.  

Термин «универбация» впервые был употреблен К. Бругманном в 1904 г. для 

обозначения звуковых единиц, «возникших на основе словосочетаний внешне 

цельнооформленных, но не обладающих содержательной изолированностью» [6; 130 - 149]. 

Впервые как предмет обучения «универбаты» используются в работе Т.Д. 

Соколовской «Категория нормативности во вторичных наименованиях сокращенного типа», 
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где представлено следующее определение понятия: это «однословные наименования, 

производные от опорного атрибута с помощью наиболее употребительного суффикса -к(а), 

сохраняющие стилевую связь со сферой своего появления (с разговорной речью), а также 

синонимическую связь с производящими сложными наименованиям» [7; 37]. 

Развернутое определение универбации приводится в «Русской грамматике»: 

«Универбация (от лат. Unus – один и verbum - слово) – компрессивное словообразование – 

образование слова на базе словосочетания, которому оно синонимично… используется не 

для обозначения словом нового понятия, а для однословного обозначения понятия, уже 

имеющего в языке устойчивое наименование, но неоднословное. Основной объект 

суффиксальной универбации – определительные словосочетания, в которых определительное 

слово опускается, а к основе определяющего слова присоединяется тот или иной суффикс» 

[8; 564].  

Казахстанский ученый- лингвист Л.К. Жаналина отмечает, что «особенности 

человеческого мышления диктуют первичное означивание объектов действительности в 

форме синтаксического, неоднословного наименования. Это связано с тем, что познание 

реалий фиксирует понятие. Совокупность же признаков, составляющих понятие, 

объективирует синтаксическая  конструкция. Стремление к языковой экономии обеспечивает 

замену синтаксической формы словной»[9; 53]. 

Наибольшее распространение для обозначения данного явления получили несколько 

терминов: универбация, (Е.А. Земская, Л.И. Осипова), семантическая компрессия (В.В. 

Лопатин), включение (Н.А. Янко-Триницкая), семантическая конденсация (Цао Юэхуа).   В 

нашем исследовании данные термины используются как синонимы.   

Нами была собрана картотека слов-универбатов, извлеченных из следующих 

источников:  печатных изданий (павлодарские газеты «Звезда Прииртышья», «Городская 

неделя»); монографии «Новообразование в русскоязычной прессе Казахстана» (В.А. 

Исенгалиева, Алматы, 2005); Толкового словаря иноязычных слов (Л.П. Крысин,М., 2007);  

интернет-источников (сайты www.forum.lingvo.ru, www.blokbastr.ru, www.np.kz, 

www.onlinedice.ru, , www.kvn.ru, www.slovoborg.ru , www.kostyar.ru) и  устной речи. 

Как показывает наш материал, наиболее продуктивным суффиксом в образовании 

слов-универбатов является суффикс –к(а). В нашей картотеке таких образований около 60%. 

Например: античка – античная литература («Ты пойдешь на античку?» из устной речи 

студентов-филологов), личка – личное сообщение («Пишите мне в личку» из устной речи), 

материнка – материнское плато («и, вообще, о материнках» www.blog.org.ru), поперечка – 

поперечная полоса («Выехал на встречку, чтоб свернуть в поперечку» www.np.kz) и т.д. 

Такое количественное преобладание слов-универбов с данным формантом 

подтверждается наблюдениями современных лингвистов Н.А. Янко-Триницкой[1; 119 – 

483], Е.А. Земской [4; 90 - 140],  Н.С. Валгиной [7; 130 -145]. 

Менее продуктивными суффиксами (около 40 %) при образовании слов-стяжений 

являются: суффикс – шник - айпишник (айпи адрес), -чк - стирачка (стирательная резинка), -

ушк – заманушка (заманчивое предложение), - ух – овощнуха (овощное хранилище), 

курсовуха (курсовая работа), -шк - обояшка (обаятельный человек), -яшк- умняшка (умный 

человек), - ик/як- дневник (дневное обучение), цивильник (цивильная одежда), цифровик 

(цифровой фотоаппарат), скучняк (скучное мероприятие), -ач - курсач (курсовая работа), -яг- 

шустряга (шустрый человек). 

Образование универбатов при помощи непродуктивных суффиксов –ик, -ух отмечают 

Н.А. Янко-Триницкая [1; 119 – 483] , Н.С. Валгина [7; 130 - 145]. 

Наш материал показывает, что в языке последнего времени слова-стяжения 

образуются и при помощи суффиксов – шк, - яшк/ышк, -яг, причем эти суффиксы  образуют 

слова-универбаты со значением лица: обаяшка – обаятельный человек, глупышка – глупый 

человек, шустряга – шустрый человек. 

Проведенный нами анализ позволяет выделить следующие семантические группы, 

которые характеризуются тенденцией к регулярности включенного значения: универбаты с 

http://www.forum.lingvo.ru/
http://www.blokbastr.ru/
http://www.np.kz/
http://www.onlinedice.ru/
http://www.kvn.ru/
http://www.slovoborg.ru/
http://www.kostyar.ru/
http://www.np.kz/
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предметным значением и слова-стяжения с непредметной семантикой. По количественной 

характеристике группы примерно равны. 

I Универбаты с предметным значением  

Среди данных слов наиболее активны наименование бытовых предметов: стиралка – 

стирательная машина («Стиралка – штука хорошая» В.А. Исенгалиева, с.99  

«Новообразования в русскоязычной прессе Казахстана» Алматы, 2005), микроволновка – 

микроволновая печь («Разогрей в микроволновке» из устной речи), англейка – английская 

булавка («Прицепи англейку на жилет» www.forum.lingvo.ru), морозилка – морозительная 

камера («Люди, помогите. Подскажите, какую взять морозилку?» www.blokbastr.ru). 

Кроме того, много слов в нашей картотеке называют помещения: музыкалка – 

музыкальная школа («Я завтра пойду в музыкалку» www.forum.lingvo.ru), художка –  

художественная школа («Чем ты занимаешься в художке?» www.forum.lingvo.ru), театралка – 

театральный клуб («Я хожу в театралку» из устной речи), овощнуха – овощное хранилище 

(«Заглянул я сегодня в овощнуху» www.forum.lingvo.ru), воскреска – воскресная школа 

(«После воскрески зайди ко мне» из устной речи студентов), пиратка – пиратская площадь 

(«Взгляните на нашу Пиратку!» www.slovoborg.ru), районка – районный округ («Районка 

отмечает юбилей» - районная газета (Звезда Прииртышья, 28.08.10, с-1),  ледовка – ледовый 

дворец («Ледовка – популярное место в нашем городе» www.forum.lingvo.ru), фонка – 

фонетическая лаборатория («Эта фонка мне уже снится» www.forum.lingvo.ru), шанхайка – 

шанхайский рынок («На шанхайке можно приобрести недорогие вещи» 

www.forum.lingvo.ru). 

Наименование напитков: минералка – минеральная вода («Какую минералку лучше 

пить?» Городская неделя, 03.11.10, с.20 ), газировка – газированный напиток(«Газировка на 

каждом углу» Городская неделя, 10.11.10, с.10), шипучка – шипучий напиток («Шипучка – 

любимый напиток мододежи» Звезда Прииртышья, 02.09.10, с.7), натуралка – натуральный 

сок («Пойдем, я возьму натуралку» из устной речи), зеленка – зеленый чай («Ты будешь 

зеленку?» из устной речи). 

Так как источником сбора лингвистического материала была и устная речь, в том 

числе и речь студентов, то некоторые слова называют учебные дисциплины: начерталка – 

начертальная геометрия («Начерталка - очень сложная, но интересная» (www.blokbastr.ru),  

античка – античная литература («Сегодня будет античка?»), заруба – зарубежная литература 

(«Что на зарубе было?»), линейка – линейная алгебра («Что задавали по линейке?»). 

II Универбаты с непредметной семантикой  

В нашей картотеке представлены слова-стяжения со значением действия: заманушка – 

заманчивое предложение («Ой, это просто заманушка!» В.А. Исенгалиева «Новообразования 

в русскоязычной прессе Казахстана», Алматы 2005, с.25), обязаловка – обязательное условие 

(«В Каспи банке обязаловкой считается…» Городская неделя, 17.03.11, с.24), пополняшка – 

приспособление для пополнение баланса («У вас есть здесь пополняшка?» из устной речи 

студентов), поливачка – поливательная машина («Вышла новая модель поливачки» 

www.forum.lingvo.ru), прослушка – устройство для прослушивания («Прослушку поставили 

везде, где только смогли» В.А. Исенгалиева «Новообразование в русскоязычной прессе 

Казахстана», Алматы 2005, с.94,), показуха – показательное выступление («Показатели 

показухи» www.np.kz), стирачка – стирательная резинка («Дай стирачку на минуту» 

www.forum.lingvo.ru), встречка – встречная машина («Выехал на встречку, чтобы свернуть в 

поперечку» www.np.kz), отмывка – отмывка денег («Я считаю, что это просто напросто 

отмывка…» Звезда Прииртышья, 07.09.10, с.6). 

Достаточно много встречается слов-универбатов с значением лица: оригиналка – 

оригинальный женщина («В наше время много можно встретить оригиналок» Л.П. Крысин, 

«Толковый словарь иноязычных слов», М., 2007, с.548), обаяшка – обаятельный человек 

(«Ты сегодня просто обаяшка!» В.А. Исенгалиева «Новообразования в русскоязычной прессе 

Казахстана», Алматы 2005, с.87,), потеряшка – потерявшийся человек («Потеряшка» 

название заголовка статьи www.kostyar.ru), умняшка – умный человек («Он, наверное, 

http://www.forum.lingvo.ru/
http://www.blokbastr.ru/
http://www.forum.lingvo.ru/
http://www.forum.lingvo.ru/
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http://www.forum.lingvo.ru/
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умняшка» из устной речи студентов), шустряга – шустрый человек («Да ты шустряга!» из 

устной речи студентов), куряга – курящий человек («У нас есть специальное помещение для 

куряг» www.slovoborg.ru), глупышка – глупый человек («Ты моя глупышка» из устной речи), 

добряшка – добрый человек («Он действительно добряшка» Городская неделя, 04.08.10 с.25), 

пустышка – пустой человек («Это бесполезно, одним словом пустышка» Звезда 

Прииртышья, 02.09.10., с.10), стройняшка – стройная девушка («Ты посмотри, какая 

стройняшка!» В.А. Исенгалиева «Новообразования в русскоязычной прессе Казахстана», 

Алматы 2005, с.98).  

Интересной представляет группа слов-стяжений с значением состояния человека: 

потряска – потрясающее известие («Представляешь, сегодня…Да ты что? Это просто 

потряска!» из устной речи студентов), спокуха – спокойное состяние («Полная спокуха» 

www.onlinedice.ru), раздражалка – раздражительный сигнал («Как мне надоела эта 

раздражалка» www.blokbastr.ru), скучняк – скучное настроение («Какой-то сегодня скучняк» 

из устной речи студентов), напряженка – напряженное состояние («Как сдать экзамен без 

напряженки» www.kvn.ru). 

Слова–стяжения как единицы номинации не только называют какое-либо  явление 

или предмет, но и представляют какой-то фрагмент действительности по его связи с 

окружающим миром. 

Согласно В.А. Кудрявцевой, универбат состоит из ряда значимых компонентов, 

представляющих собой словосочетание или предложение – номинативно-коммуникативные 

единицы. Они не только называют, но и характеризуют ситуацию, предмет благодаря 

наличию предиката. «Отражением предикативной связи в универбе является 

словообразовательное значение, носителем которого выступает аффикс»[10; 123].  

Универбат приобретает содержание словосочетание полностью - происходит 

компрессия значения, а вербализованным сохраняется только один компонент 

производящего словосочетания, причем в значении универба актуализируется какой-либо 

компонент производящего значения: это может быть субъектный, предикативный, 

объектный, атрибутивный, инструментальный и другие компоненты значения 

производящего словосочетания. 

Проанализировав собранный материал, мы отметили, что все слова-универбаты 

имеют в основе атрибутивные словосочетания, которые, в свою очередь, можно разделить на 

две группы: 

1) атрибутивные словосочетания, опирающееся на предикативную конструкцию; 

2)  атрибутивные словосочетания, не опирающееся на предикативную конструкцию. 

1. Слова-универбы, образованные на базе атрибутивных словосочетаний, 

опирающихся на предикативную конструкцию, характеризуются тем, что в словах-

стяжениях ядром значения является компонент предиката. 

Например, стирачка – стирательная резинка – предмет для стирания карандаша на 

бумаге («Дай мне стирачку» www.forum.lingvo.ru).  

В данном  универбе актуализируется компонент действия – стирать. В процессе 

свертывания информации предикат вбирает в себя все остальные невыраженные значения 

(объектное значение - записи, атрибутивное значение – определенной формы и материала), 

сохраняя исходную информацию в имплицитном виде, на периферии оказывается  

субъективный компонент. Таким образом, в представлении носителя языка сначала 

возникают понятия, которые называют предикат  и объект, затем все дифференциальные 

признаки мыслимого предмета. 

По этой же модели образованы такие слова, как морозилка, коптилка, пополняшка, 

поливачка и т.п. 

В эту же группу входят слова-стяжения, в семантической структуре которых 

актуализируется объективный компонент предикативной конструкции: овощнуха – овощное 

хранилище – помещения для хранения овощей. Глагольный компонент предикативной 

http://www.onlinedice.ru/
http://www.blokbastr.ru/
http://www.kvn.ru/


 52 

конструкции – хранить - находится на периферии структурно-семантической сферы, а 

основным в значении универбата оказывается  объектный компонент «овощи». 

По этой модели образованы слова микроволновка, посудомойка и т.п. 

II Универбаты, имеющие в своей основе атрибутивное словосочетание, не 

опирающееся на предикативную конструкцию, представляют собой «чистую» универбацию. 

Семантическая прозрачность таких универбатов объясняется простотой структуры 

мотивирующего словосочетания, где нет предиката, объект характеризуется по 

атрибутивному признаку: ледянка – ледяная горка («Нам построили такую ледянку!..» 

www.forum.lingvo.ru), китайка – китайские товары («Как-то в китайке…» www.kvn.ru), 

методичка – методическое пособие («Получить методичку вы можете…» из устной речи). 

Производящие основы прилагательных при семантическом сжатии словосочетания в 

одно слово претерпевают некоторые морфонологические изменения, утрачивая полностью 

или частично суффиксы: -н, ск-. Например: рубежный контроль – рубежка, учетная запись – 

учетка, пиратская площадь – пиратка. 

У отглагольных прилагательных суффикс – тельн- заменяется на суффиксы: -шк-, -

ловк-, -чк-, -ух-: обаятельный человек – обаяшка, обязательное условие – обязаловка, 

стирательная резинка – стирачка, показательное выступление – показуха. 

Обращает на себя внимание тот факт, что новообразования-универбы активно 

вступают в парадигматические отношения, в том числе синонимические и омонимические. 

Так, от словосочетания курсовая работа образовано два универбата: курсач при помощи 

суффикса –ач-  и курсовуха при помощи суффикс –ух-. Омонимичными являются универбы 

зеленка – лекарственное антибактериальное средство, зеленка – зеленый чай;  зажигалка – 

зажигательный прибор, зажигалка – зажигательный человек; линейка – прямая черта на 

бумаге, линейка – линейная геометрия;  дневник –ученическая тетрадь для записи, дневник – 

дневное обучение. 

Таким образом, продуктивность словообразовательных типов универбатов 

объясняется актуализацией на рубеже веков закона экономии языковых и речевых средств, 

стремлением языка к простоте выражения. В современном русском языке универбаты 

трактуются по-разному: «словообразовательный тип», «универбат» универбация, 

семантическая компрессия, включение, семантическая конденсация.   При образовании слов-

стяжений наиболее продуктивным суффиксом в слов- является суффикс –к(а), но кроме 

данного суффикса активизируются и другие форманты: –шк, - яшк/ышк, -яг. Универбаты 

могут иметь в основе атрибутивные словосочетания с предикативной конструкцией и 

атрибутивные словосочетания с непредикативной конструкцией. В значении слов-стяжений 

актуализируется какой-либо компонент производящего значения: это  может быть 

субъектный, предикативный, объектный, атрибутивный, инструментальный и другие 

компоненты значения производящего словосочетания. 
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Образы животных в литературе – это своего рода зеркало гуманистического 

самосознания. В произведениях мировой литературы образы животных занимают едва ли не 

ведущее место. Ранее в произведениях устного народного творчества, сказках о животных, 

они олицетворяли явления жизни и обусловили возникновение эзопова языка в баснях. В 

литературе «нового времени» животные приобретают  равноправие с человеком, становясь 

объектом или субъектом повествования. Часто человек «проверяется на человечность» 

отношением к животному. [1] 

Русская литература богата произведениями анималистического жанра: «Холстомер» 

Л.Н.Толстого, «Изумруд» А.И. Куприна, «Сны Чанга» И.Бунина, «Корова» А.Платонова, 

«Рогулина жизнь» В.Белова.. Образы животных встречаются в казахской литературе. Это  

рассказы «Серый Лютый», «Беркутчи» М.Ауэзова, «Сказание об орлах» Г.Мусрепова, 

«Олененок» С.Бегалина, «Белая аруана» С.Санбаева, «Черногривая волчица» Т.Алимкулова, 

«Призовой бегунец» А.Кекильбаева, «Кербуга» и «Бура» О.Бокеева, «Гибель борзого» 

М.Магауина и  др. Эти произведения отличает высокая художественность, глубокое идейное 

содержание, яркий гуманистический характер.  

Цель нашего исследования – анализ произведений русской классики в аспекте поэтики 

символа, функции образов животных в структуре повестей Л.Толстого, И.Бунина, А.Куприна. 

В художественной литературе изображение животных является способом образно-

эмоционального воздействия на читателя. Содержание произведений, где представлены 

образы животных, отличаются повышенной эмоциональностью. Изображение жизни людей 

через образы животных – вот одна из главных задач анималистического жанра в 

художественной литературе. Это особенно ярко прослеживается в рассказе Л.Н. Толстого 

«Холстомер». «Холстомер» - это история счастья, горя и сострадания, рассказанная лошадью. 

Холстомер переходит  из рук в руки, от одного хозяина к другому, он видит много горя, ему 

пришлось испытать столько несправедливости и зла, что он научился жалеть других. Л.Н. 

Толстой рассказывает о судьбе лошади, наделяя его, словно человека, мыслями и чувствами. 

Этот прием дает ему возможность изобличить хозяев Холстомера – злых, жестоких людей, 

озабоченных стяжательством. 

Холстомер - центральный персонаж повести Л.Н. Толстого «Холстомер». Замысел 

повести относится к 1856 году. 31 мая того же года Толстой писал в своем дневнике 

«Хочется писать историю лошади». Известный коннозаводчик А.А. Стахович вспоминает, 

что в 1859 году или в 1860 он пересказал Толстому сюжет повети «Похождения серого 

мерина», задуманной его братом, М.А.Стаховичем, автором пьес «Ночное» и «Наездники». 

Стахович погиб в 1863 году, и его замысел оказался неосуществленным. Сюжет 
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заинтересовал Толстого, и в 1861 году он начал писать повесть. Объект изображения в 

повести - табун лошадей, людям в ней отведена второстепенная роль.  Табун-это метафора 

современного общественного организма, и поэтому лошади здесь очеловечены, наделены 

людскими чувствами: жестокость и жалость, веселье и грусть, зависть и гордость, беспечное 

сознание молодежи и угрюмое осознание своей старости. Более всего очеловечен главный 

персонаж – Холстомер, чье жизнеописание занимает почти всю повесть. Толстой стремился 

создать образ живой, зримый, конкретный. «Глубоко мысленный» образ Холстомера 

синоним русского землевладельца, сотворен писателем, утверждающим религиозно-

нравственную философию бытия. Образу Холстомера противопоставлен беззаботный, 

веселый гусар Серпуховский, превратившийся в никчемного барина – паразита, живущего за 

счет работяг, таких, как Холстомер. Судьбы Холстомера и Серпуховского тесно 

переплетаются, Холстомер считает время,  когда Серпуховский был его хозяином,- лучшим.  

«У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни. Хотя он был причиной 

моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я люблю именно за это. Мне 

нравилось в нем именно то, что он был красив, богат, и потому никого не любил. Вы 

понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя 

зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони он меня, 

думал я, бывало, в наши хорошие времена,я тем буду счастливее». 

«В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня опоили и 

разбили на ноги. Но, несмотря на то, это было лучшее время моей жизни». 

В судьбе Холстомера отражена судьба попранного, униженного, порабощенного 

«мужика» участь которого - «унижения, труд, унижения, труд». Его мучили не только люди, 

но и молодежь его же табуна. Его никто не жалел и не уважал. 

«По-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были 

сильны, молоды и счастливы, те, у которых все впереди. … Причиной безжалостности 

лошадей было также и аристократическое чувство. … Пегий же был неизвестно какого 

рода; пегий был пришелец». … Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой 

счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни 

другим он не делал зла». [2] 

Холстомер - преимущественно аналитик, он старается понять этот мир, у него 

имеются уже сформированный взгляд на жизнь и на людей, и на свою собственную судьбу. 

Он пегий, и к нему поэтому относятся как к вещи, его пежина - это знак, наглядно 

разоблачающий условность и порочность деления божьего мира на отдельные сословия, 

слои, касты, группы с различными правилами и типом существования. «Когда я родился, я не 

знал, что значит пегий, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, 

глубоко поразило меня и мою мать…». … Все почему-то ужасались и бранили меня и мою 

мать за цвет моей шерсти». …Меня называли собственностью человека. Слова: моя 

лошадь, относились ко мне, живой лошади, казались мне столь же странны, как слова: моя 

земля, мой воздух, моя вода. … Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят 

не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить 

о разных предметах условленные между ними слова». … «И люди стремятся в жизни не к 

тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно 

больше вещей своими.  Я убежден теперь, что в этом-то и состоит  существенное 

различие людей от нас. … «Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди 

вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему 

живому, а что я принадлежал конюшему». [2] 

Драматическая история «одной лошади», сочиненная писателем,- апофеоз конягам, 

чьи «божьи жизни» были отданы труду, покорному служению людям. Даже после смерти 

они продолжают служить добру, участвуя в вечном круговороте жизни. Основная идея 

рассказа Л. Н. Толстого перекликается с идеей романа Ф.Достоевского «Преступление и 

наказание», в котором автор ставит вопрос о праве человека на убийство. Толстой, как и его 

современник задает вопрос, может ли человек называть своими других людей, животных, 
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которые, в особенности в этом рассказе, тоже мылящие живые создания. «Текстом в тексте» 

в этом рассказе являются воспоминания самого Холстомера о своей жизни. Он говорит о 

том, как поражали его сознание заявления людей о праве собственности на него: «Слова: моя 

лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя 

земля, мой воздух, моя вода». [2] Люди в его понимании оказывались несправедливы. После 

долгих раздумий Холстомер пришел к выводу, что они «руководятся в жизни не делами, а 

словами» и главными для них являются слова, дающие право на собственность: мой, моя, 

мое. Позже он понял, что люди, называющие своими предметы, животных, не делают для 

них ничего хорошего: «Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей 

лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, 

а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня 

своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди». [2] В итоге своих 

размышлений Холстомер приходит к горькому заключению: «люди стремятся в жизни не к 

тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы назвать как можно 

больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное отличие 

людей от нас». Холстомер ставит животных выше людей, так как их деятельность 

«руководима словами, наша же — делом». Единственным человеком, которого любил 

Холстомер в своей жизни, был один из его хозяев, князь Серпуховской. Его отличительной 

чертой было то, что он «ничего и никого никогда не любил». Именно за это его ценил 

Холстомер. Таким же был его кучер, и именно это их качество привлекало к ним людей. 

Возможно, это было справедливо, так как, не любя других, они, следовательно, не 

стремились называть их своими и делать им зло, которое, по теории Холстомера, люди 

неизбежно несли тем, кого так называли. Однако жизнь Серпуховского была погублена. 

Погублена из-за женщины, из-за единственного человека, которого он называл своим: «Он 

называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним». Это еще раз подтверждает 

правильность взглядов Холстомера на жизнь людей. Спустя много лет, именно тогда, когда 

Холстомер рассказывает другим лошадям свою историю, в имение его хозяина приезжает 

Серпуховской — уже старый, опустившийся человек, в котором не осталась ничего от 

блистательного князя, каким он был в молодости. Становится очевидной проводимая 

автором параллель между Холстомером и его бывшим хозяином — они оба, некогда 

красивые баловни судьбы, к концу жизни стали жалкими и ненужными. Серпуховского 

автор называет «обрюзгшим стариком», а Холстомера «живой развалиной», старость 

которого «отвратительна». Смерть обоих не принесла горя никому, напротив, Серпуховской 

«никому уж давно был не нужен» и «всем в великую тягость было его ходившее по свету 

мертвое тело». Холстомер и после смерти оставался полезным людям. Мясо умершей 

лошади съели волки, а его мослаки и череп «пустили в дело». А «ни кожа, ни мясо, ни кости 

его <Серпуховского> никуда не пригодились». Таким образом, и тот идеал, который 

Холстомер думал найти в лице Серпуховского, тоже рушится, так как и он оказался похожим 

на всех остальных людей. Вставной сюжет этого рассказа не случайно задан 

воспоминаниями. Взгляд со стороны, сквозь призму прожитых лет, наиболее точен, 

рассказчик — Холстомер — может делать выводы о своей жизни, так как она уже прожита 

почти до конца, а описываемые события происходили уже давно. И поэтому повествование 

«сюжета в сюжете» так целостно и законченно отражает главную идею всей жизни героя — 

идею о ложности людских жизненных ценностей. 

Рассказ ―Сны Чанга‖ написан в 1916 году, когда возраст писателя приближался к 

сорока. К этому времени Бунин успел столько пережить, перечувствовать, прочесть и 

увидеть, что этого хватило бы на несколько жизней. Он не уставал от новых жизненных 

впечатлений, от встреч и путешествий. Его влекли мудрость веков, красота мира, 

достижения человеческой культуры. Особенно сильное влияние оказало на писателя 

путешествие на остров Цейлон и чтение книг об учении Будды. Несомненно, это наложило 

отпечаток и на бунинскую прозу того периода. В ней сочетаются лирические, философские 
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мотивы и в то же время ощущаются трагические, темные и страстные нотки. Человек — это 

загадка, — убежден писатель, — а характер его постичь невозможно‖. 

Рассказ предваряет эпиграф: ―Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает этого 

каждый из живуших на земле‖. Главные герои рассказа — капитан и его верный друг Чанг. 

Шесть лет они были неразлучны, делили горе и радость. Сейчас они переживают не лучшие 

времена: ―За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока 

нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут ―на берегу‖ 

...в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома... Потолок у Чанга с 

капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно: два 

окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. 

Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать — 

вот и все убранство этого скучного жилища...‖ [3] Нищета, убожество, мучительные 

воспоминания о прошлом, существование на грани между сном и действительностью — 

такова теперь жизнь капитана и Чанга. И не удивительно, что капитан искренне убежден в 

том, что существует лишь одна правда на свете — злая и низкая. ―Ты посмотри кругом, — 

говорит он, — ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в 

кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь 

и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели 

существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, — нет даже простой жалости. Жизнь 

— скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...‖ Его жизненным убеждением стала 

―правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста‖: ―Помни, человек, 

с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия 

в них!‖ [3] Однако в прошлом было место и другой правде в жизни капитана. Просто тогда 

он был счастлив. ―Он опять стал рассказывать Чангу о том, что ...есть у него, у капитана, 

во-первых, квартира, во-вторых, красавица жена и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, 

капитан, все-таки очень счастливый человек‖. [3] Казалось, весь мир ему подвластен, а 

любовь делает этот мир волшебным, ярким, великолепным. Однако и в это время посещают 

капитана мысли о тщетности всего земного, о непрочности человеческого счастья, о Пути 

всегосущего, ―коему не должно противиться ничто сущее‖. У каждого человека своя судьба, 

свой жизненный путь, свернуть с которого опасно да и невозможно. Не потому ли так 

сложилась жизнь капитана, что он попытался изменить свой Путь? ―Уж очень я жаден до 

счастья и уж очень часто сбиваюсь‖, — говорит он. Капитан — человек, душа которого 

обожжена любовью. Сила его чувства так велика, что весь мир для него воплотился в 

любимой женщине. Капитана самого пугает это — разве можно любить так сильно? Можно 

ли верить в любовь или это обман? Ведь влюбленного никто не способен убедить в том, что 

любимый им человек может не испытывать ответного чувства. Так и живет капитан, 

переживая то восторг и радость любви, то мучаясь тревогой и подозрениями: ―Не будет, 

Чанг, любить нас с тобой эта женщина! Есть, брат, женские души, которые вечно 

томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда и 

никого не любят‖. [3] Дальнейшая жизнь капитана превратилась в цепь катастроф и 

трагедий. Тут и пьянство, и гибель парохода по его вине, и выстрел в жену. Наконец он 

очутился на дне жизни — без средств, без хорошего жилья, а рядом только его верный друг, 

рыжий пес Чанг. Так капитан и умирает — разочарованный, потерпевший поражение в 

схватке с жизнью, искренне убежденный, что миром правит зло. 

Казалось бы, все понятно — существуют в мире две правды. Одна утверждает, что 

везде царят несправедливость, подлость и обман. Согласно другой, жизнь прекрасна и 

удивительна. Однако именно Чангу было суждено узнать третью правду. Ту самую, которая 

прошла мимо его друга капитана. Эта правда — Любовь. Но не та любовь, которая обожгла 

душу капитана, исковеркала его жизнь. В этой новой Любви нет места сомнениям и обману. 

Озарение наступает в тот момент, когда после смерти капитана одинокий и всеми забытый 

Чанг обретает нового друга и хозяина-художника: ―...и глаза их, полные слез, встречаются в 
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такой любви друг другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет 

— есть на земле еще какая-то, мне неведомая, третья правда!‖ [3] 

Трудно определить словами, что такое эта третья правда. Но вместе с косматым 

мудрецом Чангом мы чувствуем, что в мире должна царить только она. Возможно, мы 

никогда до конца не поймем ее, но с ее приходом уйдут из жизни горе, невзгоды, жестокость 

и ложь. ―В мире этом должна быть только одна правда, — третья, — а какая она — про то 

знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг‖.   

Чанг выходит за пределы рационального познания бытия. Умом он «не знает, не 

понимает, прав ли капитан», однако сердечное проникновение в тайну чужой судьбы 

достигается благодаря его причастности миру искусства. Артистизм Чанга приоткрывается в 

ощущениях «непонятного восторга», «какой-то сладкой муки», которые приходят к нему с 

музыкой скрипок: он «всем существом своим отдается музыке», видит себя «на пороге этого 

прекрасного мира». Откровения капитана, воспоминания переплетаются в душе Чанга с 

обостренно чувственным, творческим восприятием океанской стихии, несущей в себе 

таинственные предзнаменования («качался, возбужденно созерцая», «видел», «обонял Чанг 

запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин»). Дискретный 

композиционный рисунок повествования, подчиненного прихотливо-ассоциативному 

течению снов Чанга («тут опять прерывается сон Чанга…»), позволяет соотнести далекие 

смысловые планы. Так, на сокрушения капитана об измене любимой женщины 

накладываются усиленные этими признаниями зловещие впечатления Чанга от «шума 

черных волн за открытым окном», от «страшной живой волны», подобной «некоему 

сказочному змею», от «чуждого и враждебного естества, называемого океаном». 

Внимание ко всем проявлениям живого, зоркость наблюдений отличают рассказ 

Александра Ивановича Куприна «Изумруд» (1907). Куприн с большой задушевностью и 

отличным знанием жизни писал о животных, он даже замышлял создание целой книги о них, 

но не успел осуществить задуманное. ―Университеты‖ жизни, подобные горьковским, 

позволили Куприну из многообразия встреч, эпизодов, событий выбрать то, что он знал не 

понаслышке. В основу произведения положен эпизод из жизни рысака Изумруда, не 

мыслящего себя без движения и оказавшегося втянутым в человеческие интриги. Проблема 

перерастает первоначальный схематизм: противопоставление жестоких людей и 

беззащитных животных. И выражение ―где кончается человек и начинается животное‖ 

требует корректировки, потому что на поверку животное оказывается неизмеримо выше. 

Изумруд погибает вследствие коварства, корыстолюбия, алчности людей, но 

насколько он чище, совершеннее их! Невдомѐк ему, разгорячѐнному блистательной победой 

в бегах, почему вокруг него поднялась суматоха, почему проверяют его клеймо и масть, 

почему звучат обвинения в мошенничестве, как невдомѐк и то, почему у овса в чужой, 

незнакомой конюшне такой странно-непривычный вкус. И подлое убийство ранним утром, 

―когда все... спали‖, не осознанное жертвой, отторгает убийцу, ―большеголового, заспанного 

человека с маленькими чѐрными глазками и тоненькими чѐрными усами на жирном лице‖, от 

рода человеческого, так безнадѐжно уступающего животным в порядочности. 

Необычность повествования обусловлена выбором главного героя: события увидены 

глазами жеребца Изумруда, осознаны лошадиным умом, эмоции переданы завистливым 

весѐлым ржанием или тревожным всхрапом, нервным переступанием грациозных ног и 

затаѐнными мыслями. Умышленная ограниченность восприятия компенсируется 

интуитивной, подсознательной реакцией животного на поведение человека. Так, 

симпатичный Изумруду англичанин ―никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом‖, 

―он весь точно какая-то необыкновенная лошадь — мудрая, сильная и бесстрашная‖. И 

улыбается-то он, ―скаля по-лошадиному длинные зубы‖. Не случайна тесная связь, почти 

сверхъестественное взаимопонимание без слов между человеком и животным в сцене бегов: 

по разумению Изумруда, между ними много общего (―как это видят люди и звери только в 

раннем детстве‖). С годами эта общность утрачивается, а иначе как объяснить 

существование доброго, хорошего, но без ―чего-то главного, лошадиного‖ конюха Назара, 
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труса Васьки, который кричит и дерѐтся, совсем юного, игривого, как жеребѐнок-сосунок, 

Андрияшки и ещѐ одного конюха, безымянного, жестокого и нетерпеливого. Изумруд не 

склонен отгораживаться от человеческого мира, напротив, он тянется к людям, но не всегда 

встречает понимание. И читателю становится понятно, почему звучит ―грубый человеческий 

окрик‖ и ―тоненькое, дрожащее, ласковое и игривое ржание‖. Сюжет рассказа, изложенный 

человеком, прозвучал бы ординарно, почти тривиально, но события в восприятии Изумруда, 

не постигшего человеческую логику (и человеческую жестокость), не оставят читателя 

равнодушным. Рысак просыпается накануне бегов в полночь и, убаюканный теплом 

конюшни и ароматом сена, вновь засыпая, возвращается в детство, к матери-кобыле. 

Счастливые и приятные воспоминания прерываются суетой начавшегося дня. Нетерпение 

застоявшегося Изумруда сдерживают мудрые руки англичанина. В конечном итоге победа 

рысака — это торжество американской выездки, превращающей ―лошадь в живую 

безукоризненную машину‖. Непонятные для него манипуляции фотографа, запечатлевшего 

триумф Изумруда, прерваны ―чѐрной рассыпающейся массой‖ людей. И далее происходит 

что-то совсем уж непонятное для рысака, обозначенное криком: ―Поддельная лошадь, 

фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад!‖ [4] И виноваты не ―большая 

жѐлтая луна, внушавшая ему тѐмный ужас‖, а люди — одни, пытавшиеся обмануть других, и 

другие, мстящие за обман. А между молотом и наковальней — почти совершенной красоты 

жеребец Изумруд, так и не понявший, что ему подсыпали отраву в овѐс, чтобы прекратить 

дальнейшее разбирательство. 

Пять глав из шести в рассказе занимает триумф Изумруда, ибо, даже не выступая на 

бегах, а только готовясь к ним, он торжествует над несовершенством жизни. Кульминация — 

в конце пятой главы, когда творится неправедный человеческий суд. И стремительная 

развязка в шестой главе. Всѐ это сообщает напряжѐнность сюжету, начавшемуся, казалось 

бы, столь безмятежно. В поле зрения Изумруда попадает привычная обстановка: конюшня, 

коновязь, двор ипподрома. Восприятие слагается из запахов (―крепкий, волнующий запах еѐ 

кожи‖, ―вонючий табак‖, ―тѐплый запах пережѐванного сена‖, ―уютно пахнет чѐрным хлебом 

и чуть-чуть вином‖), звуков (―жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от 

пыли‖, ―храпел дежурный конюх‖, ―ревнивое сердитое дыхание‖, ―злобно взвизгивали‖). 

Пейзаж появляется лишь во сне Изумруда, когда он видит себя на ароматном лугу рядом с 

матерью. И краски ярче и чище, и запахи отчѐтливее. В воспоминаниях его пьянит ―восторг 

молодости, силы и быстрого бега‖. В рассказе рядом оказываются жеребцы и кобылы разных 

мастей, пород, возрастов и характеров, но их роднит природное изящество, грация, на 

которую невозможно налюбоваться. И сколь контрастны люди (―руки неуверенны и 

неточны‖, ―ездить он не умеет — дѐргает, суетится‖, ―с кривым глазком‖, ―руки у него не 

гибки, точно деревянные‖). Лошади, даже с ногавками на бабках, полотняными поясами, 

подмышниками, отороченными мехом, выглядят венцом творения природы. 

Повествование почти лишено диалогов: это или вопли восторга на круге ипподрома, 

или предполагаемый разговор между англичанином и Изумрудом. Реплики, произнесѐнные 

вслух, зависают в воздухе, потому что на первый взгляд не касаются главного героя, который 

часто думает про себя и даже не лишѐн фантазии (―думая о нѐм, Изумруд сам попробовал 

мысленно похромать немножко‖). Чисто купринская манера письма, нарочито бесстрастная, 

иногда суховато повествовательная, иногда расцвеченная удивительно точными 

―говорящими‖ эпитетами (―сказочно-прелестно зелена‖, ―нежно розовела‖, ―сверкала 

дрожащими огнями роса‖), производит тем не менее неотразимое впечатление: как живые 

встают перед нами красавец рысак и другие герои рассказа. В нескольких фразах описывает 

Куприн метаморфозу, произошедшую с рыжим жеребцом, соперником Изумруда. Динамика 

видится и в ―дрожащих огнях‖, и в переливающихся от движения мускулах под кожей. 

Таким образом, анализ произведений русской анималистической прозы убеждает в 

разнообразии типов животных, стремлении авторов раскрыть характер персонажей через 

изображение их внутреннего мира. Животные-персонажи очеловечены, одухотворены, им 

свойственно мыслить и рассуждать вслух (Холстомер), радоваться и страдать (Холстомер, 
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Изумруд, Чанг). Глазами животных оцениваются поведение и поступки людей. 
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Важнейшую роль в жизни человека играет коммуникация, неотъемлемой частью 

которой являются специальные речевые формулы, в совокупности составляющие основу 

речевого этикета. Это и слова, выражающие просьбу, жалобу, приветствие, прощание, 

пожелание и т. д. Без использования этикетных формул речь становится грубой и 

некорректной в понимании собеседника. Казахстан является полиэтническим государством, 

и проблема выявления специфических черт русского языка до сих пор остается нерешѐнной. 

В настоящей работе предпринята попытка проанализировать особенности употребления 

«прощаний» многонациональной молодѐжи нашей страны.  

Учѐные по-разному трактуют понятие речевого этикета. Так, Н.И.Формановская даѐт 

следующее определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила 

речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул 

общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, 

поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [1, с. 9]. По мнению другого 

учѐного, С.И.Львовой, речевой этикет – это правила поведения, принятые в речевом 

общении между людьми [2, с. 9]. Формулы прощаний играют важную роль в жизни каждого 

человека, поэтому в нашей работе была предпринята попытка проанализировать 

использование речевых этикетных форм прощаний в речи студентов многонационального 

Казахстана.  

Мы провели анкетирование среди молодѐжи города Астана. В группу опрошенных 

вошли студенты в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет. Целью анкеты стало 

исследование причин, влияющих на функционирование русского языка в Казахстане. Среди 

опрошенных (60 человек) 80% составили лица женского пола, и 20% – мужского. В опросе 

приняло участие 58% студентов-казахов, для которых русский язык является первым; 37% 

русской национальности; 5% студентов других национальностей, для которых русский язык 

также является первым языком. В опросе респондентам было предложено отметить 

приветствия из русского, казахского, английского и других языков, используемые в 

повседневной жизни. 

Множество форм прощаний используется студентами-казахами из русского языка. 

Так, 42,28% составляет частотность употребления этикетной формы «пока» и 37,60% - «до 

свидания». 4,60% составляет использование прощания «до встречи». Далее студентами 

отмечена такая форма, как «давай». На одном уровне по употребительности идут выражения 

«поки», «до скорого», «до завтра», «покедова». 1,32% опрошенных отметили использование 

прощания «до свидос». Наиболее редко употребляются выражения «покатик», «буду 

скучать», «увидимся завтра», «удачи», «чмоки», «счастливо» (частотность употребления 

составляет 0,60%). 

Основной круг общения опрошенных студентов-казахов составляют русскоязычные 

студенты и преподаватели. Формы прощания на родном языке используются опрошенными, 
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в большинстве, при общении с родственниками и друзьями, потому они отличаются 

меньшим разнообразием, чем приветствия и прощания из русского языка. Выражения «Сау 

болыныз» («будьте здоровы») (57,33%) и «сау бол» («будь здоров» - 33,70%) являются 

наиболее употребительными среди остальных. Также употребляются этикетные формы 

«корыскенше»(«до встречи» - 3,37%), «дас-дас» («пока-пока») (2,24%). И наименее 

употребительны выражения «ертенге дейын» («до завтра»), «макул» (сокращенно «до 

свидания»), «кездескенше» («до встречи»), частотность использования которых составляет 

1,12%. 

При прощании студенты используют также формы из английского языка. На первом 

месте стоят «бай» («пока» - 53,60%) и «гудбай» («всего хорошего» - 39,40%). 4,20% 

респондентов используют выражение-пожелание «си ю» («see you» – «увидимся»). И на 

последнем месте стоит «си ю лэтэр» («see you later» - «увидимся позже»), частотность 

употребления которого составляет 2,80%. 

Из других языков опрошенные студенты используют такие прощания, как 

итальянское  «чао» (45,50%), французское «арревуар» (36,40%), и польское «do widzenie» 

(18,10%). Использование в речи последнего связано с проведением дополнительных курсов 

польского языка в Евразийском национальном университете. Студенты, желающие показать 

владение данным языком употребляют польские формы прощания при расставании с 

друзьями, одногруппниками, преподавателем. 

Проанализировав анкеты студентов-русских, отметили, что прощания из русского 

языка отличаются большим разнообразием. Так, наиболее употребительной формой 

прощания является слово «пока» (31,00%), далее – форма «до свидания» (28,30%). 16% 

отметили употребление этикетной формы «до встречи». Частотность использования 

прощания «счастливо» составляет 6,60%. Редко употребляются выражения «приятно было 

увидеться» (3,70%), «поки» (2,40%), «надеюсь, увидимся» (2,40%), «увидимся в онлайне» 

(2,40%), «прощай» (2,40%). Наименее употребительными респонденты выделили речевые 

формы «покасики», «давай», «бывай», «до скорого». Частотность использования таких 

прощаний составляет 1,20%. 

Среди форм прощания из казахского языка студентами русской национальности 

используется две формы: «саубол» (частотность употребления составляет 33,30%) и 

«сауболыныз» (66,70%) – вежливая речевая форма, которая употребляется при прощании со 

старшими. При прощании с одногруппниками студенты часто используют выражение 

«бай»(60%), чуть реже – «гудбай» (частотность употребления составляет 31%). Наименее 

предпочтительными формами прощания стали выражения «гуд найт» (3%), «гуд луск» (3%) 

и «си ю» (3%). 

Большинство русских студентов отметили, что используют при прощании форму 

«арревуар» (56%). Ее употребление зависит от степени родства собеседника: чем ближе 

человек, тем выше вероятность употребления данного прощания. 22% составляет 

использование этикетных форм «чао» и «ауфидерзейн». 

Среди опрошенных студентов были также представители других национальностей. 

Студенты отметили использование таких этикетных форм русского языка, как «пока» (63%) 

и «до свидания» (36%). Это привычные для представителей всех национальностей слова. 

Потому, сами того не замечая, при расставании с друзьями употребляем «пока», а когда 

прощаемся со старшими, говорим «до свидания».  

Из английского языка респонденты используют выражения «гудбай» и «бай», 

частотность употребления каждого из которых составляет 50%. Из казахского языка - только 

выражение «сауболыныз», при прощании с преподавателями. Использование прощаний из 

других языков не было отмечено респондентами других национальностей. 

Таким образом, проведя анкетирование, мы выявили особенности употребления 

жителями Казахстана приветствий и прощаний из разных языков. Так, были опрошены 

студенты-казахи, которые с рождения начали говорить на русском языке, поэтому он для них 

как родной. При встрече и расставании, в большинстве, ими используются этикетные формы 
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на русском языке. Но, несмотря на это, статус родного языка принадлежит казахскому, 

поэтому следующие по частотности – выражения-прощания на казахском языке. Наименее 

употребительны прощания на английском языке (составляют всего 22%) и прощания на 

других языках (только 3%). 

В прощаниях русских студентов ведущую роль играют этикетные формы из русского 

языка. Но так как наша страна – полинациональное государство, особое внимание уделяется 

изучению иностранных языков. На втором месте по употребительности – выражения из 

английского языка, на третьем – из казахского (13% - частотность употребления прощаний). 

Меньше всего опрошенными студентами при расставании используются фразы из других 

языков – 7% при прощании. 

Доминирующими для студентов других национальностей являются формы речевого 

этикета на русском языке. Второе место по частотности занимают приветствия и прощания 

на казахском языке, затем на английском. Использование форм из других языков не было 

отмечено респондентами. 

Итак, для каждого этноса характерны самобытные элементы речевого этикета. 

Национальные традиции, особенности образа жизни, исторических условий быта каждого 

народа занимают важное место в  формировании речевой культуры. Можем отметить как 

общие черты речевого этикета у представителей разных этносов (устойчивые формулы 

приветствия и прощания, формы уважительного обращения к старшим и прочее), так и 

отличительные в плане  интерпретации и реализации конкретных речевых форм. Так как 

Казахстан является полинациональным государством, в нѐм особенно ярко выражается 

ассимилиция культур и взаимопроникновение речевых форм прощания из разных языков. 

Это мы наблюдаем на материалах анализа прощаний, употребляемых при расставании 

студентами русской, казахской и других национальностей. 
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ОССОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Оразбаева Наркес Серикбаевна 

Магистрант 1 курса Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева 

Научный руководитель проекта – Нуртазина Марал Бекеновна 

 

В работе предлагается разносторонний анализ языковых репрезентантов 

интенциональности в ракурсе их системно-языковой организации и речевой актуализации. 

Актуальность исследования заключается в том, что интенциональность как одна из 

главных возможностей человека выразить себя требует правильно применяемых языковых 

средств в зависимости от ситуации. Круг этих ситуаций и возможные варианты выражения 

интенции и являются объектом исследования данной работы. 

Исследование проходило в нескольких этапах: 1 – описание функционально-

семантического поля с выявлением центральных и периферийных компонентов; 2 – анализ 

реализации семантики интенциональности в языке и речевых ситуациях с использованием 

понятия «категориальная ситуация»; 3 – сравнительный анализ средств выражения 

интенциональности. 

В ходе работы были проанализированы произведения художественной литературы 19 

и 20 вв.: А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Гоголь, Ф.Достоевский, Л.Толстой, Н.Лесков, А.Чехов, 

В.Токарева, С.Довлатов, Л.Улицкая и другие. 
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Исследование строилось по понятийному аппарату согласно работам А.В.Бондарко, 

где указано, что функционально-семантическое поле является группировкой разноуровневых 

средств, объединѐнных на основе общности их функции и выражающих различные варианты 

определѐнной семантической категории. Таким образом, можно сказать, что ФСП - это 

семантическая категория, рассматриваемая в единстве с системой средств еѐ выражения в 

языке [1, 289-290]. На определѐнной семантической категории и образуемом ею ФСП 

базируется категориальная ситуация. Категориальная ситуация является проекцией ФСП в 

речи. Она связывает в данном случае языковую систему и систему речи [2, 12]. 

Итак, ФСП интенциональности, согласно нашему исследованию, состоит из 12 

уровней со смежными компонентами, общими для разных полей. 

В центре поля располагаются такие синтаксические структуры как сложно-

подчиненные предложения с придаточным цели, в особенности - с союзом «чтобы» и его 

модификациями «для того, чтобы», «только чтобы» и т.д. (27,5% из всех рассмотренных 

конструкций). Эти структуры приспособлены к наиболее яркому эксплицитному выражению 

семантики интенциональности. В них данная семантика проявляется в полной мере и 

достаточно репрезентативна, например: «Вечером примчишься, перехватишь, чтобы с голоду 

не умереть, - и за машинку. Ешь, только чтобы загрузить в себя топливо» (Токарева, 

«Пираты»). Целевые предложения сообщают о ситуации, которая предусмотрена, 

желательна, намечается к осуществлению; придаточное предложение информирует о 

назначении того, о чем сообщается в главном [3, § 3058]. Эта основная форма выражения 

интенциональности и есть ядро ФСП. 

Практически каждый союз СПП с придаточным цели может быть представлен 

разными вариантами: чтоб – для того, чтоб – с целью, чтоб; дабы – для того, дабы. Союзное 

сочетание с частицей «только» усиливает установку на цель, актуализирует ее: «Один среди 

своих владений, // Чтоб только время проводить, // Сперва задумал наш Евгений // Порядок 

новый учредить» (Пушкин, «Евгений Онегин»). Аналогично употребляются и 

функционирующие в качестве союзов сочетания только бы и лишь бы: Все выносили и 

вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры (Гоголь, «Тарас 

Бульба»). 

Далее располагаются следующие поля по порядку их распространенности в 

художественных произведениях (диаграмма «Частотность употребления средств реализации 

интенциональных отношений в русском языке»):  

- Предложения с предложно-падежными конструкциями, построенными по схеме 

(23%): «Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках 

только для прихоти женщин» (Толстой, «Крейцерова соната»); 

- Инфинитивные субъектные конструкции (14,2%): «Сережа два раза приходил к Тане 

на работу к концу смены, мириться…» (Л.Улицкая, «Тело красавицы»); 

- Высказывания с осложненными конструкциями обстоятельственного типа 

(деепричастные обороты): «… парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то 

отыскивая дорогу…» (Пушкин, «Метель»); 

- Лексические средства, в основном наречия (2,3%): «Это был единственный человек, 

который звонил просто так» (Токарева, «Длинный день»); 

- Контаминированные средства, оптатив (2%): «Пьер хотел было сказать что-то: 

разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила» (Толстой, «Война 

и мир»); 

- Речевые ситуации - вопросно-ответные конструкции в диалогах и риторические 

вопросы: « - Для чего же тебе понадобилась эта гайка? Гайка-то? Мы из гаек грузила 

делаем…» (Чехов, «Злоумышленник»); 

- БСП (1,4%): «…я те сына вышлю; он те проводит» (Пушкин, «Метель»); 

- СПП с другими придаточными (уступительным и присоединительными, 0,5%): 

«Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами» 

(Пушкин, «Метель»); 
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- Парцелляция: Талисман - «камешек с дыркой. На шее. На цепочке. Чтобы всегда при 

себе» (Токарева, «Ни сыну, ни жене, ни брату»); 

- Невербальные средства (0,5%): «Села на заднем ряду, чтобы не мешать и не 

привлекать к себе внимания» (Токарева, «Длинный день»). 

 

Частотность употребления средств реализации интенциональных отношений в 

русском языке 

СПП "чтобы" - 27,5%

СПП с другими союзами - 10%

предложно-падежные конструкции - 23%

инфинитивные конструкции - 14,2%

деепричастные обороты - 7,2%

наречия - 3,2%

оптатив - 2%

речевые ситуации - 7%

БСП - 1,4%

СПП с другими придаточными - 0,5%

парцелляция - 2%

невербальные средства - 0,5%

Рассмотрим функционально-семантическое поле интенциональности в его реализации в речи 

– в речевых категориальных ситуациях.  

Возможные варианты форм глагола в СПП с придаточными цели с союзом 

«чтобы»: придаточная часть может быть выражена инфинитивом (при совпадении субъектов 

действий главной и придаточной части) или - при несовпадении субъектов - предложением в 

форме сослагательного накл. 

Итак, действие может быть моносубъектным (65% рассмотренных конструкций) и 

полисубъектном (35%). Моносубъектное действие интенциональности выражается в 

основном в прошедшем времени с наиболее распространенной схемой: глагол в пр.вр., 

несов.вида – союз «чтобы» + инфинитив несов.вида («Он сидел дома, готовился поступать в 

другое место, на связиста, чтобы работать на телефонной станции». Улицкая, «Тело 

красавицы»). Для выражения полисубъектных отношений глаголы могут находиться в более 

разнообразных формах в видо-временном плане. Например, следующая схема: глагол в 

наст.вр. – чтобы + глагол в пр.вр., несов.вида: «Родители целыми днями под окнами сидят, 

чтобы он их из окна видел» (Токарева, «Длинный день»). Ирреальное наклонение: глагол в 

повелит.накл. – чтобы + глагол в пр.вр, сов.вида: «...поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще 

послужила» (Гоголь, «Шинель»). 

В целом, моносубъектное действие болле распространено, так как выражение 

интенции по своей сути одностороннее и относится к конкретному субъекту. Разнообразие 

же форм в полисубъектных отношениях объясняется тем, что скорость и способ достижения 

цели и ее результат зависят уже от нескольких участников, действия которых согласуются в 

разных видо-временных формах.   

Также, характеризуя СПП с союзом «чтобы», следует сказать, что здесь может 

наблюдаться пересечение полей цель/причина: «Егоров смотрел в сторону, чтобы не 

смотреть на кабана» (Токарева, «Длинный день»). 

Описание категориальных ситуаций союза «чтобы» относится к большинству 

упомянутых союзов СПП с придаточным цели. 

Степень выражения цели зависит и от позиции союза в предложении. Позиция 

придаточного предложения с союзами чтобы и дабы свободна: оно может 

предшествовать главному предложению, следовать за ним или находиться в 
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интерпозиции. При интерпозиции целевое значение может быть ориентировано не на 

все содержание главного предложения, а на какой-то отдельный компонент сообщения: 

Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену (Пришвин). 

Что касается предложений с предложно-падежными конструкциями, то они 

построены по определенным схемам: 

- Предлог «за» употребляется с творительным падежом: «Дюк представил себе, как к 

нему снова пришли. Аэлита – за новым ребенком в новой семье. Тетя Зина – за ковром, 

Виталька Резников – за институтом, Маша – за Виталькой» (Токарева, «Ни сыну, ни жене, ни 

брату»). 

- Предлог «в» + винительный и предложный падежи: «Вероника использовала свои 

гусеницы только в общественных интересах, в интересах человечества…» (Токарева, 

«Длинный день»). 

- Предлог «по» + дательный падеж: « - Ты чего пришел? – По делу». 

- Предлог «ради» + родительный падеж: «Она тебя любит. Она ради тебя всех 

пошлет» (Токарева, «Длинный день»). 

- Предлог «на» + винительный падеж: «Гробовщик дал ему за то гривенник на водку» 

(Пушкин. «Гробовщик»). 

- Предлог «для» + родительный падеж: «Миллионы людей, поколения рабов гибнут в 

этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин» (Толстой, «Крейцерова 

соната»).  

Данные предлоги употребляются со следующими частями речи: 

1) существительные – «Сейчас они с воплями и криками выйдут за истиной» 

(Токарева, «Длинный день»); 

2) местоимения: личные - «Я бы поехал за ней» (Толстой, «Крейцерова соната»); 

указательные - «…надо что-то купить. Ведь именно за этим сюда и приходят» (Токарева, 

«Ни сыну, ни жене, ни брату»); возвратные - «А все остальные только норовили отщипнуть 

от него для себя. Вернее, для своих детей, а это еще больше, чем для себя» (Токарева, 

«Длинный день»). 

На примере предлога «за» в сочетании с творительным падежом рассмотрим способы 

выражения цели в речи с использованием предложно-падежных конструкций. Предлог «за» с 

творительным падежом употребляется при финитиве, обозначающем цель движения, чаще 

предметную: 1. В заголовках: «За волшебным колобком» (Пришвин), «За стилем» 

(А.Н.Толстой). 2. При выражении значения движения: Поход - за грибами. Машина - за 

доктором. 3. В сочетаниях при глаголах со значением движения одушевленного субъекта: 

«За невестою своей королевич Елисей между тем по свету скачет» (Пушкин). 4. В 

сочетаниях с именами, содержащими сему целенаправленного движения: «Слышу погоню за 

мной» (Некрасов) [4]. 

Очень распространены для выражения интенциональности инфинитивные 

объектные конструкции в сочетании со следующими формами глагола:  

- Глагол в пр.вр., сов.вида + инфинитив сов.вида: «Я привез его с собой погостить у 

нас» (Чехов, «Мальчики»); 

- Глагол в повелит.накл. + инфинитив: «…взойди погреться» (Пушкин, «Метель»); 

- Глагол в желательном наклонении (оптатив) + инфинитив: «Хотелось бы мне 

позвать их на новоселье, задать им пир горой; ин не бывать же тому!» (Пушкин, 

«Гробовщик»). 

Деепричастия при выражении интенциональности стоят в настоящем времени, 

несовершенном виде, что подразумевает продолжительность достижения цели: «Дюк 

всматривался в звездный шифр, стараясь прочитать свою судьбу» (Токарева, «Ни сыну, ни 

жене, ни брату»). 

Также для деепричастий характерно пересечение полей цели и причины: «Дюк во все 

глаза смотрел на Витальку, пытаясь рассмотреть, в чем его опасность» (Токарева, «Ни сыну, 
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ни жене, ни брату»). Смотрел на Витальку (с какой целью? пкакой причине?) пытаясь 

рассмотреть. 

Оптатив – одно из основных средств выражения цели. Основными структурными 

схемами оптативных предложений являются следующие формулы: инфинитив + бы, глагол 

на –л + бы. Желание градуируется и при отсутствии оптативных частиц. В системе средств 

лексико-синтаксической оптативности в этой роли выступают сами оптативные глаголы. 

Они функционируют как модальные модификаторы действия/состояния, преобразуя 

нейтральный предикативный признак в положительно оцениваемый субъектом: мечтаю 

уехать, норовил скрыться, силился заговорить, собиралась зайти [5]. «Он хотел, чтобы я 

жила его жизнь» (Токарева, «Ни сыну, ни жене, ни брату»). 

В бессоюзных сложных предложениях выражение интенциональности, несмотря на 

отсутствие специальных частиц и форм глагола, очень явное, что можно объяснить 

особенностями пунктуации, заменяющей интонации и смысловые отношения: «Дюк и Нина 

Георгиевна шли пешком и все время оборачивались – не покажется ли такси со светящимся 

зеленым огоньком?» (Токарева, «Ни сыну, ни жене, ни брату»). 

Характерны также для интенциональных отношений СПП с придаточным 

присоединительным («Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам 

путь тремя верстами», Пушкин, «Метель») и уступительным, причем в последнем случае 

наблюдается пересечение полей уступка/цель: «Егоров посмотрел на всех троих и подумал, 

что надо одобрить диссертацию, пусть Пяткин станет кандидатом и получит кандидатскую 

зарплату» (Токарева, «Длинный день»). 

Невербальные средства. Исследования в области невербалики выявили зависимость 

между красноречивостью человека и степенью жестикуляции, используемой человеком для 

передачи смысла своих сообщений. Это означает, что существует прямая зависимость между 

социальным положением человека, его престижем и количеством жестов и телодвижений, 

которыми он пользуется [6]. Можно сказать, что благодаря невербальным средствам в 

художественном тексте автор выявляет характер своего героя. Они используются в СПП с 

придаточным цели: «Зав послушно вышел, но остался стоять возле дверей, чтобы никого не 

впускать в кабинет» (Токарева, «Длинный день»). А также в конструкциях с деепричастным 

оборотом: « - Слышала? – Нюра вскидывала палец, призывая Веронику в свидетели» 

(Токарева, «Длинный день»). 

Далее, проанализировав особенности выражения интенциональности в литературе 

XIX и XX веков, мы пришли к выводу, что употребление некоторых конструкций в 

художественных произведениях XX века снижено, а других – увеличено по сравнению с 

литературой предыдущего периода. Например, почти не употребляются сейчас предложения 

с союзами «дабы», «чтоб», предложно-падежное сочетание «с целью», так как являются 

устаревающими. Но намного чаще используются БСП, вопросно-ответные конструкции и 

риторические вопросы, скорее всего, по той причине, что эти конструкции, кроме выражения 

интенции, позволяют характеризовать речь героя. 

Например, если рассматривать гендерный аспект, то такие компоненты ФСП как 

невербальные средства, вопросно-ответные конструкции в диалогах, риторические вопросы 

и парцеллированные структуры больше свойственны для женской речи, чем для мужской (89 

на 11% для вопросно-ответных конструкций). Это объясняется тем, что женская речь более 

эмоциональна и, следовательно, синтаксически более разнообразна. Пример риторического 

вопроса в женской речи: « - Что ты звонишь? – спрашивала она. – Думаешь, я не знаю, что 

ты звонишь?» (Токарева, «Первая попытка»). 

Таким образом, проанализировав средства выражения интенциональности и 

категориальные ситуации, можно сделать следующие выводы: 

1) Функционально-семантическое поле интенциональности представлено 

двенадцатью полями. Ядром моноцентрического поля интенциональности является СПП с 

придаточным цели с союзом «чтобы». Околоядерную зону занимает СПП с придаточными 

цели с другими союзами. 
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2) Семантика интенциональности может выражаться: грамматическими средствами 

(предложно-падежные конструкции), лексическими (наречия), невербальными и т.д. 

3) Наблюдаются пересечения полей семантики цели с семантикой концессии и 

казуальности. 

4) Сравнительный анализ помог выявить частотность тех или иных конструкций в 

литературе 19 и 20 вв., а также проявить выражение гендерного аспекта в семантике 

интенциональности. 
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Исследователи обращаются к изучению творчества Владимира Высоцкого на 

протяжении последних двадцати лет. Впервые результаты исследования вошли в альманах 

«Мир Высоцкого. Исследования и материалы» (составители А.Е.Крылов, В.Ф.Щербакова, 

Б.Б.Жуков), издающийся с 1997 г. государственным культурным центром-музеем В.С. 

Высоцкого.  

В основе изучения поэзии Высоцкого интерес к авторской песне вообще. Так, о 

появлении нового исследовательского поля для филологов и наличии отдельных направлений 

в авторской песне писал В.А. Зайцев: «Перед современной, в том числе и филологической, 

наукой, изучающей авторскую песню — и как явление в целом, и в таких уже 

определившихся направлениях, как «окуджавоведение», «высоцковедение», «галичеведение», 

- стоят немалые исследовательские задачи в сферах углубленного осмысления проблем 

традиций и новаторства, жанрово-стилевого многообразия, поэтики, стиха» [1]. 

Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью изменений авторского 

замысла и его влияния на жанровую структуру текста. 

Цель работы – выявить на примере сопоставительного анализа чернового и 

окончательного вариантов песни эволюцию мотива волка и влияние на жанровые изменения. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 1) выявить факторы 

эволюции авторского замысла; 2) изучить связь биографических фактов и сюжета песни; 3) 

установить изменения в способах создания образа лирического героя; 4) определить 

жанровые изменения. 

Объект и материал исследования – песня «Охота на волков» 

Предмет исследования – образ лирического героя и жанровая структура песни. 

Методы исследования. Исследователи творчества В. Высоцкого обращались чаще 

всего не ко всему корпусу стихотворений и песен, а либо к песням, либо ограничивались 

выборкой наиболее известных произведений. Мы пошли по пути сопоставительного анализа 



 67 

нескольких редакций одной песни – «Охота на волков» – в черновом варианте и 

окончательном, вошедшим в антологии Высоцкого. 

Степень изученности темы. Практически все исследования творчества В. Высоцкого 

базируются на признании специфики его песенного стиха.  Так, проблема песенного стиха 

рассмотрена П.А. Ковалевым [2]. Уже в 90е годы о необходимости стиховедческого 

исследования поэзии Высоцкого и правомерности использования традиционного 

стиховедческого инструментария при анализе произведений В. Высоцкого и Б. Окуджавы 

писал С.С. Бойко [3]. Исследователи М.В.Китайгородская и Н.Н.Розанова обосновали мнение 

о том, что применительно к Высоцкому «традиционные методы анализа, ориентированные 

прежде всего на письменную форму, могут оказаться недостаточно эффективными» [4]/ Они 

же привлекли внимание к расхождениям между реально звучащим словом и записанным 

текстом. Поэтикой Высоцкого и других бардов занимались также В.Ф.Каюмова («Некоторые 

замечания о четырехстопном ямбе у Высоцкого»), Дж. Смит, О.А. Фомина  («Стихосложение 

В.С.Высоцкого и проблема его контекста») и т.д.  

На фоне большого фонда работ о творчестве В. Высоцкого обращает 

незначительность исследований его метрики, ритмики, строфики и рифмы. Эту лакуну в 

науке восполняет диссертация Е.И. Жуковой, предметом которой явились два аспекта 

стихосложения Высоцкого - рифма и строфика, а также связывающие их рифмовка и 

каталектика [5]. 

Анализ жанровой специфики «Охоты на волков» предусматривает учет представления 

Высоцкого об авторской песне. Актер и поэт, Высоцкий писал: «Для меня авторская песня – 

это возможность беседовать, разговаривать с людьми на темы, которые меня волнуют и 

беспокоят; рассказывать им о том, что меня скребет по нервам, рвет душу и так далее, - в 

надежде, что их беспокоит то же самое. Самое главное в авторской песне – тест, информация, 

поэзия. Это вообще не песня – это стихи, которые исполняются под гитару и положены на 

ритмическую основу, гитарную или аккордеонную – это не важно, это только для того, чтобы 

усилить воздействие на слушателей, а больше ничего» [6]. 

Для понимания песни Высоцкого «Охота на волков»[7] важно представлять 

ритуальные особенности охоты - охоты на волков с флажками. Она заключается в том, что 

опытный обкладчик обходит возможное место дневки волков и определяет наличие зверей в 

окладе. Для того, чтобы стронуть волков, достаточно пару раз кашлянуть. (Обратим 

внимание на стихотворение: «Сзади крики и бьют в барабан»). Зверя это не напугает, идти он 

будет спокойно, и стрелять в него в этом случае легче. Флажки стали делать красными для 

того, чтобы охотники хорошо видели окладную линию. Разговаривать при этом 

категорически запрещается. («Кричат загонщики и лают псы до рвоты»).  

Сопоставление с сюжетным рядом песни воспроизводит полное соответствие ритуала 

охоты: 

Вон и справа флажки замелькали. 

Значит, выхода нет. Я готов. 

Мир мой внутренний заперт флажками, 

Тесно и наяву от флажков. 

Однако при внимательном прочтении текста возникает вопрос: «Какое в песне место 

занимают собаки? Ведь в охоте с флажками не упоминается о собаках?» Следовательно. Надо 

восстановить детали охоты с собаками. 

Охота с лайками и гончими. Неосторожные шаги охотника волки слышат издали. 

Когда охотник подходит к логову, он обычно находит его пустым. Разыскивать и душить 

попрятавшихся волчат предоставляется собакам. В июне («Кровь на снегу и пятна красные 

флажков») можно услышать на заре вой волчицы. Собаки по свежим следам волчат, 

убежавших с лежки, быстро догоняют их и душат, а если охота производится в августе или в 

сентябре, то большинство молодых волков попадает под выстрелы охотников.  

В процессе анализа песни мы заметили, что речь идет о смешанных видах. Отсюда мы 

делаем вывод, что Высоцкий не мог принимать участие в охоте. Он писал ее, исходя из 
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общих услышанных фраз о ней. Но основная идея песни связана не с фактом охоты, а 

образом волка. 

Песня «Охота на волков» была написана после появления в советской печати статей с 

резкой критикой песен Высоцкого. Окончательный вариант песни был использован в 

спектакле театра на Таганке «Берегите ваши лица». История создания песни связана со 

съемками фильма «Хозяин тайги».  

Интересно, что Высоцкий, мастерски владея звукописью, воссоздает время действия: 

он использует различные звуковые образы, подтверждая, что это летняя охота. Само действие 

автор описывает с середины охоты: «Сзади крики и бьют в барабан». С каждой строчкой звук 

накаляется, создавая ощущение приближающейся драматической развязки. Уже в третьей 

строфе: «Кричат загонщики и лают псы до рвоты..» И далее: «ударит свинец», «чаще 

выстрелы бьют», «бьет двустволка» и заканчивается «Залп!». Зачем нужно было такое 

количество звуков? Высоцкий передает таким образом эмоциональное состояние волка. 

Звуковая окраска создает напряжение на протяжении всего текста, и в итоге звуком 

последнего выстрела окрашена кульминация текста.  

Не менее семантически значимым, наряду со звуком, является цвет. «Кровь на снегу и 

пятна красные флажков», «волчий блеск», «флажки замелькали». Если до сих пор 

создавалась звуковая, «слуховая» перспектива происходящего (что волк слышит позади себя), 

то теперь воссоздается визуальный ряд (что волк видит впереди). Паника загнанного 

животного, знающего, предчувствующего свою судьбу воспроизводится от первого лица, что 

усиливает не только драматизм ситуации, но и проявляет личный аспект события: 

Вон и справа флажки замелькали. 

Значит, выхода нет. Я готов. 

Мир мой внутренний заперт флажками, 

Тесно и наяву от флажков. 

Так как Высоцкий писал для рабочего класса, то он и подбирал выражения, близкие 

для его мироощущения и самовыражения: «кажись, пронесло», «лают псы до рвоты», 

«кувыркаются», «меня срежет».  

Выбор такого лексического строя объясняется и отношением Высоцкого к жанру 

авторской песни: «Над песней надо работать больше, чем над крупным поэтическим 

произведением. Ее надо еще больше очищать, чтобы она влезала в уши и в души 

одновременно. Не – отдельно – сначала услышал, потом осознал, а сразу. Потом ее можно 

взять домой найти второй план, третий, четвертый – кто как хочет, но в душу она должна 

сразу входить» [6]. 

Обратим внимание на пятую строфу, единственную в своем роде во всех вариантах 

песни. Понятно, что «двустволка с прищуренным глазом», то есть охотник говорить бы не 

смог в данный момент. Однако интересен ряд местоимений третьего лица множественного 

числа, коррелирующее с местоимением первого лица- то «их», то доминирующее «я, меня, 

мне, мною, нами, мы». Возникает зритель, который описывает нам состояние волков: 

«Волчий блеск в их глазах не погас» и охотников: «Бьет двустволка с прищуренным глазом». 

Конечно, этот герой на стороне волков. Мы делаем такой вывод на основании метафоры, под 

которой подразумеваются охотники. Ведь поэт мог бы также иронично написать и о волках, 

но делать этого не стал.  

Одним из моментов анализа стало сравнение образа волка в черновом и 

окончательном вариантах. От чего зависела эволюция образа и каковы ее факторы?  

«Вон кругом кувыркаются волки…». Перед волком Высоцкого довольно печальная 

картина, но сам он жив. В четвертой строфе опять: «На снегу кувыркаются волки – тот 

подранок, а тот наповал!». Неизвестный герой, появляющийся в пятой строфе, отмечает: 

«Волчий блеск в их глазах не погас». Значит, волк Высоцкого – животное сильное, 

свободолюбивое и бесстрашное, а не наоборот. В следующей строфе автор обрекает зверя на 

смерть: «Я готов. Залп! Верчусь как прыгун на манеже. Я напрасно готовил клыки». 

Напряжение усиливается, окружающими волка красками  и звуками. 
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Что нового добавляет Высоцкий? Он включает свои рассуждения: 

Волк не может нарушить традиций,- 

Видно, в детстве – слепые щенки –  

Мы, волчата, сосали волчицу 

И всосали: нельзя за флажки! 

Появляется знакомый по черновому варианту неизвестный повествователь. Это ему 

принадлежат слова: «Не на равных играют с волками», «Волк не может нарушить традиций», 

«Волк не может, не должен иначе». Опять «он», то есть «волк». Это он описывает отношение 

егерей и волков к данному действию. Может, именно это незаметное действующее лицо 

является лирическим героем? Этот герой выражает отношение автора, он участвует в 

рефрене, он зритель, который почему-то не вмешивается и наблюдает со стороны.  

 

Идет охота на волков, идет охота - 

На серых хищников, матерых и щенков! 

Кричат загонщики и лают псы до рвоты, 

Кровь на снегу и пятна красные флажков. 

 

Какова функция рефрена? В рефрене собрано краткое содержание всей песни. Однако 

поставим вопрос: была ли данная строфа рефреном в черновом варианте песни. Мы сможем 

это доказать, если сравним с музыкальным сопровождением песни. 

Один из самых интересных на мой взгляд вопросов - о том, почему Высоцкий изменил 

финал песни? Обратите внимание, ведь в черновом варианте песни его убивают, а в 

окончательном волк остается живым. Было ли это простым замыслом художника, или финал 

был последствием каких-либо жизненных обстоятельств, менявшихся в течение создания 

произведения? Вполне возможно, что финал песни был обусловлен внутренним состоянием 

поэта, ведь во время написания песни шла работа над фильмом «Хозяин тайги», где он играл 

отрицательную роль. Здесь может прослеживаться близость состояния не только автора на 

этом этапе жизни, но и ощущение загнанного зверя, которого играл Высоцкий в картине. 

Роль Рябого – это тот самый волк Высоцкого, «хозяин тайги», которого все ищут, на которого 

охотятся. 14 

Не менее интересным является  и повтор первой и последней строфы текста. Они 

очень похожи по набору слов, но различны по своему содержанию. Обратим внимание: 

Волк не может, не должен иначе.    Я из повиновенья вышел- 

Вот кончается время мое:    За флажки – жажда жизни сильней! 

Тот, которому я предназначен,   Только сзади я радостно слышал 

Улыбнулся – и поднял ружье.    Удивленные крики людей. 

Здесь не случайно не упоминается припев, разделяющий эти строфы. Контрастного 

содержания мы не замечаем. Если лирический герой смирился с участью волка, то волк с 

этим не соглашается. Почему же автор делает такой крутой поворот? Обратим внимание на 

конец первой строфы и начало следующей. Этот контраст типичен для стиля Высоцкого. Это 

явление типологически сопоставимо с функцией морали в басне. Создается впечатление, что 

даже для автора такой поворот событий был несколько неожиданным, а для читателя, 

согласившегося с таинственным свидетелем этих событий, тем более! 

Символика цвета: белый - цвет свободы и жизни; красный - страха, крови, в данном 

случае синонимичны черному, означающему смерть. Драматическая символика цвета 

объясняется  в поэтике Высоцкого двумя причинами. Первый – обыденный: автор просто 

знал кое-что об охоте, в том числе об использовании флажков зимой, и изложил это в своей 

песне, не добавляя ничего более. Второй: помимо знаний об охоте, автор решил показать с 

помощью данных цветов весь драматизм происходящего действия, нередко повторяя 

«флажки». На подсознательном уровне это слово ассоциировалось со словом «красный».  

Читая  или слушая произведение, мы представляем красный цвет вместо обычного лоскута 
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ткани. Скорее всего, такие ассоциации стали возникать после стиха из припева: «Кровь на 

снегу – и пятна красные флажков». При каждом повторе слова «флажки»  они усиливались.   

Говоря о флажках, обратим наше внимание на строчку из чернового варианта песни: «Мир 

мой внутренний заперт флажками/ Тесно и наяву от флажков». Кажется удивительным, что 

автор заменил данные слова, ведь подобные метафоры так свойственны для поэтики 

Высоцкого. Вместо нее он пишет: «Оградив нам свободу флажками/ Бьют уверенно, 

наверняка». Трактовка этого момента может быть двоякой. Первая: он «умещает» две строчки 

в одну, более компактную и понятную для его слушателя. И вторая – в окончательном 

варианте Высоцкий дает нам понять, что его волк не задавлен морально, иначе бы он не 

решился бы за флажки. А в черновом варианте волк - зверь, у которого «внутренний мир 

заперт флажками» и который смирился со своей участью, никогда бы не решился.  

Казалось бы, что на этом и закончится песня. Однако в 1978 году Высоцкий вновь 

возвращается к этой теме. Что его привело к этому? Эта песня называется «Конец охоты 

волков», или охота с вертолетов», посвящена она его другу, Михаилу Шемякину.  

Здесь для понимания поворотов в теме и способах создания образа важен опять 

биографический момент. Марина Влади после смерти Высоцкого написала в своей книге: «Я 

вообще не понимаю, что их связывало, и что это была за дружба, что их могло связать, кроме 

любви к алкоголю и таланта, которым они оба обладали...» [8]. 

История дружбы Высоцкого и Шемякина началась в 1974 году, их познакомил 

танцовщик Михаил Барышников в Париже. Шемякин был одним из тех, кому Владимир 

Семенович мог открыться. Вот что говорит сам Шемякин о их дружбе с Высоцким: «меня с 

Володей связывала глубокая и длительная дружба. У нас было много общего как в 

биографии, так и в мироощущении... Сближало и сходство характеров – устремленность в 

сферу искусства, а главное – желание найти правду, непримиримость и даже радикализм в 

поисках справедливости…» [8]. 

Владимир Высоцкий посвящал Михаилу Шемякину довольно сложные песни, как 

«Купола», или «Захлопнуты двери больниц, жандармерий…» и т.д. Песня, продолжающая 

«Охоту на волков» не менее сложна. Может, именно эта дружба возродила «Охоту на 

волков», но уже в другом варианте.  

Главным героем выступает уже знакомый нам одинокий волк. Но данная песня 

намного эмоциональней, напряженней, трагичней. Для начала обратим внимание на припев. 

Улыбнемся же волчьей улыбкой врагу – 

Псам еще не намылены холки! 

Но – на татуированном кровью снегу 

Наша роспись: мы больше не волки!  

Рефрен в этом раз читается от «лица» волка. Он проникнут безнадежностью и еще 

больше трагичностью. Его можно сравнить с рефреном в первом стихотворении. Ведь и здесь 

тот же контраст цветов: белый и красный. Но если там красное – это только флажки, то здесь 

автор говорит о волчьей крови. Опять-таки время года – зима. И там и здесь присутствует 

образ пса. Но описывает их автор по-разному. В первой части: лают псы до рвоты, во второй 

же: псам не намылены холки. В первой песне рефрен поется от имени неизвестного нам 

лица, и тут он представлен нам особенно ярко в первых трех строфах. 

В окончательном варианте песни автор обращается к волкам, в особенности к тому, 

«кто нырял под флажки». Потом он обращается к нам, говоря о жизни. И делает такой вывод 

«зря мы любим ее однолюбы». 

Обратим внимание на сравнение: «Словно бритва, рассвет полоснул по глазам». Далее 

опять похожее: «отворились курки, как волшебный сезам». Не менее резкое сравнение, 

напоминающее начало недоброй сказки. Сказка действительно оказалась недоброй. Автор не 

скрывает своего недоброго отношения к стрелкам (в первой песни были егеря), говоря о них 

с помощью фразеологизма: «появились стрелки, на помине легки». Еще большую неприязнь 

вызывает его грубое отождествление вертолетов со стрекозами, хотя сравнение понятно по 

внешнему признаку. Достаточно грубо он говорит о реке, с которых взлетают его «стрекозы»: 
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«с протухшей реки». То есть для него это болото. Снова мы делаем вывод, что рассказчик  на 

стороне волков. С неприязнью он говорит, что «потеха пошла», т.е. данная охота это не 

необходимость, а просто развлечение для человека.  

О чем хотел сказать Высоцкий, говоря «мы»? Говорил ли он «мы», от имени волков 

или от имени людей? Если от имени людей, то он обобщал всех или только себя и М. 

Шемякина? Или он говорит в общем и о волках и о человеке, как о едином? 

В окончательном варианте песни волк тот же, но теперь он старый, о чем говорит нам одна 

единственная фраза в конце песни: «обнажаю гнилые осколки». Как и в большинстве 

последних песен Высоцкого, относящихся к последним пяти годам его жизни, в этой песне 

упоминается также о Боге, пусть и немного вскользь: «Эту бойню затеял не Бог – человек:/ 

Улетающим – влет, убегающим – в бег…». 

Сравним с другой песней, содержащими обращение к Богу, и также посвященной М. 

Шемякину: 

Душу, сбитую утратами да тратами, 

Душу, стертую перекатами, -  

Если до крови лоскут истончал, -  

Залатаю золотыми я заплатами –  

Чтобы чаще Господь замечал! 

Здесь присутствует вера во Всевышнего, крик о помощи…  

 

Отношение Высоцкого к Богу– это отношение верующего человека. Однако обратим 

внимание на то, что в «Охоте на волков» он противопоставляет человека Богу. Возможно, это 

связано с тем, что Высоцкий просто разочаровался  и в жизни, и в Боге. За столь короткий 

срок, он меняет свое мнение? Автор, говорящий в песне, поясняет волкам, что это не Бог. Так 

как в предыдущей строфе мы встречает такую строчку: «к небесам удивленные морды 

задрав», то мы имеем возможность расценивать как своего рода ответ на их реакцию на 

вертолеты. Об отношении Высоцкого к Богу вполне ответят последние строчки в его жизни: 

«Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним/ Мне есть, чем оправдаться перед ним…». 

А здесь это просто антитеза и не более. 

Значительное место в песне занимает обращение волка к псам. Воспроизводится 

драматизм противостояния – волк и собака. Параллелизм: волчья жизнь – собачья смерть 

оправдывает просторечное «свора» как воплощение ненависти волка.  

Еще более ярко выражается образ бессилия и одиночества из-за этого резкого 

перехода от «мы» к «я». Несмотря на то, что первая песня была написана от первого лица, 

такого тотального одиночества в черновом варианте песни не ощущалось. Разворот событий 

в окончательном варианте похож на повествование в первой части «Охоты…». 

Образ смерти – один из самых любимых образов Высоцкого – зачастую появляется в 

песнях поэта. Достаточно вспомнить «Прерванный полет». Достаточно трагическое 

произведение, где смерть выражается рядом глаголов в прошедшем времени: «Не добежал 

бегун, беглец/ Не долетел, не доскакал…» 

А здесь: «Вот у смерти -  красивый широкий  оскал/ И здоровые, крепкие зубы». И опять же 

Высоцкий противопоставляет в лице волка жизнь: «Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу/ 

Обнажаю гнилые осколки». 

Таким образом, в конце первой песни перед нами такая ситуация: волк, окруженный 

псами, в которого вот-вот выстрелит охотник, в последний момент вырывается за флажки. 

Драматизм второй песни усиливается эмоциональным состоянием волка. И в конце второй 

песни перед нами стоит несколько другая картина: одинокий волк среди мертвых своих 

собратьев, у которого уже нет сил спасаться и некуда бежать. На протяжении всей песни 

драматизм переплетается с лиризмом. Лиризм – элементы эмоциональности, поэтической 

взволнованности, задушевности в произведении искусств, состояние, при котором, 

эмоциональные элементы преобладают над рассудочными. Лиризм песни характеризуется 

рядом эмоциональных отступлений и риторических вопросов. 
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«Охота на волков» - это песня не о волках. К такому выводу приводит нас сам 

Высоцкий. Для подтверждения правомерности приведем строфу из другой его песни, где 

автор говорит о себе же. Этой песни нет в собрании сочинений. Она есть лишь в аудиозаписи.  

И в стакан, бутылкою звеня, 

Которую извлек из книжной полки, 

Он выпалил: «Да это ж про меня, 

Про нас про всех, какие, к черту, волки?!» 

Благодаря этой песне, мы может утверждать, что «Охота на волков - это песня о человеке. И, 

следовательно, можно говорить о том, что волк – это образ аллегорический. Видимо, она 

была написана в ответ на критику, которая в то время обрушилась на творчество поэта. О 

том, что песня была запрещена, можно увидеть в следующих строчках: «Тихонько, чтоб не 

слышали соседи/Он взял да и нажал на кнопку «пуск». Автор уделяет внимание на строчки: 

«Меня к себе зовут большие люди/ Чтоб я им пел «Охоту на волков». Об этом говорят 

неоднократные повторы. 

Эволюция мотива волка в песнях Высоцкого обусловлена фактами его жизни, 

трактовкой современных ему событий. Сопоставительный анализ чернового и 

окончательного вариантов песни «Охота на волков» доказывает эту мысль и позволяет 

выявить зависимость способов создания образа и жанровой структуры на примере 

исследования драматического конфликта. Драматизм в песне Высоцкого - напряженность или 

безвыходность обстановки, положения, обстоятельств, стечение обстоятельств, драматичных 

в житейском смысле.  
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Так как наше исследование посвящено лексикографической интерпретации 

иноязычных слов в двуязычных словарях, в первую очередь, нам необходимо выявить 

структуру заимствования и раскрытие его значение в таких словарях. Поскольку такие слова 

часто не имеют формальных однословных соответствий во входном языке (в нашем случае 

русском и английском), трудность перевода усугубляется недостаточной разработанностью 
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смысловой структуры данных слов в английской и русской лексикографии. Смысловая 

структура слов с широкой семантикой трудно поддается полному раскрытию посредством 

другого языка. Поэтому двуязычные словари нередко дают весьма приблизительную картину 

совокупности значений слова с помощью перевода [1]. 

Зачастую трудности пользователя, работающего с двуязычным словарем, не сводятся 

к степени полноты зарегистрированной информации, к многозначности слова. Вот как об 

этом свидетельствует В. П. Берков: "Однако в ряде случаев неверное деление переводимого 

слова на значения может иметь следствием и прямые ошибки у человека, работающего с 

таким словарем"[2]. Этот тезис легко доказать на примере. В Большом англо-русском слово 

facility {pi.facilities) представлено следующим образом: facility pi.1) удобства; средства 

обслуживания; good transportation facilities хорошо организованный транспорт; 2) 

возможности, благоприятные условия; льготы; my way of life offers no facilities for study у 

меня нет благоприятных условий для занятий; they are not given the facilities you have у них 

нет таких возможностей (льгот), как у вас; facilities for research благоприятные условия для 

исследований; 7.pi. оборудование; средства; устройства; athletic facilities спортивные 

сооружения; bathing facilities оборудование пляжа (бассейна); lighting facilities осветительные 

устройства. Наряду с этим В. П. Берков отмечает, что в выделении значения каждого слова 

есть еще много нерешенных проблем [2].  

К этому справедливому замечанию известного лексикографа мы можем добавить, что 

число подобных проблем будет возрастать, поскольку современная эпоха отмечена 

рождением огромного количества новых слов и значений. Следовательно, и проблема учета, 

классификации, отражения в словарях новых единиц приобретает более острый характер. В 

решении этого вопроса, а также вопросов терминологии никогда не следует забывать о 

природе общения человека в обществе с помощью языка.  

Удивительные свойства речи раскрываются лишь при правильном употреблении 

слова в речи. По этому поводу П. Н. Денисов тонко замечает: "Спор о точности научных и 

неточности "лексических" понятий — спор старый, но почти беспредметный. Здесь часто 

ошибочно за "неточность" принимают известное свойство асимметричности языкового 

знака, т.е. способность одного означающего передавать разные значения (полисемия, 

омонимия) и стремление означаемого быть выраженным разными означающими" [3]. 

Конечно, нужно помнить о том, что на выбор вариантов перевода оказывают влияние 

не только те или иные зафиксированные в словаре значения, но, главнее всего, сам смысл 

текста и контекст. Мало знать на основе словаря, допустим, что для слова genuine в  

общественно-политических текстах существуют реализации типа подлинный, истинный, 

искренний. Однако в некоторых других случаях, возможно, потребуется уже другой оттенок 

значения. Genuine disarmament следует переводить как реальное разоружение, а не 

"истинное разоружение", поскольку именно этот вариант утвердился в практике перевода. 

Слово health, конечно, в основном реализуется в одном значении здоровье. Но совершенно 

ясно, с другой стороны, что фраза the health of the nation depends on... должна переводиться 

так: благосостояние государства зависит от..., а не "здоровье" государства. 

Таким образом, мы видим, что переводчик, принимая то или иное решение, членит 

далее смысловую структуру на дополнительные оттенки значений, учитывая 

корректирующее воздействие всего контекста, временного фона и фона истории. Поэтому, 

исходя только из основных значений, представленных в двуязычном словаре, некоторые 

словосочетания вообще невозможно перевести и требуется дальнейшее контекстуальное 

логическое развитие мысли. 

Выбор того или иного соответствия из словаря переводчиком отнюдь не исчерпывает 

проблему перевода, например того или иного иноязычного слова [4].  Этот выбор может 

служить лишь отправной точкой, от которой переводчик будет отталкиваться в ходе своего 

дальнейшего творческого анализа информации. Из этого следует, что задача переводчика не 

сводится к заимствованию эквивалентов на основе двуязычных словарей, а к принятию 
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оптимального решения на основе семантиической интерпретации и оценки самого текста и, 

соответсвенно, к выполнению всех условий, предъявляемых к профессиональному переводу. 

В исследуемых нами русско-английских и англо-русских словарях не так много 

иноязычных  слов. Среди наиболее употребительных в Большом русско-английском словаре: 

бакс (американский доллар; из америк. англ. формы множественного числа bucks, 

воспринятой как начальная форма слова), ги(е)рла (девушка; заимствовано от англ. girl и 

оформлено при помощи окончания -а, характерного для слов молодежного жаргона), попса 

(популярная эстрадная  музыка; от англ. pop. С этим словом связано соответствующее 

прилагательное попсовый, фе(э)йс  (лицо;  из школьного жаргона от англ. face)  и  другие.   

Во-вторых, язык по-прежнему создает семантические кальки, что можно увидеть в 

Большом англо-русском словаре: крестный отец (хозяин мафиозной группировки; 

описательная семантическая калька от англ. godfather), мыло (мыльная  опера; усеченная 

семантическая калька от англ. soap opera - перевод первой части этого сочетания слов - 

soap).  

В-третьих, в таких словарях часто встречается сленг английского языка. Эпохальная 

компьютеризация привела к тому, что в языке, особенно в молодежной  среде,  сложился 

своеобразный компьютерный жаргон. Как бы ни стремились носители  жаргона  к яркости 

речи и отличию ее от  нормированного языка, любые новшества происходят внутри  системы  

языка и строятся по законам русского языка. В молодежном компьютерном  жаргоне  много  

слов из английского языка, часто переделанных или нарочно исковерканных. Например, в 

Русско-английском словаре английский глагол crack (раскалывать) становится  глаголом  

крекнуть (в шутливой форме:  крякнуть), а hack  (кромсать, разбивать) - хакнуть  с русским 

суффиксом -ну, который здесь служит для  обозначения  однократного действия (как 

крикнуть - закричать один раз,  в отличие от глагола, обозначающего длительное действие, 

кричать - издавать звук; ср. стукнуть - стучать). Два способа воспроизведения  одного  слова 

с английского языка  game (игра) привели к двум разновидностям его передачи в разных 

словах, что отражено в Русско-английском словаре: по способу написания - гамесы (игры), 

вполне употребительным для называния разного рода еятелей: юзер, ламер, хакер,      геймер, 

слайдер, блендер и т. п.  

Изучив заимствования из разных языков в Новом англо-русском словаре  и 

рассмотрев собранный материал методом сплошной выборки, мы пришли к выводу о том, 

что иноязычные слова при лексикографическом описании удобнее располагать на 

следующие тематические группы: 

1. Из индийских языков:  

растения: pecan «орех пекан», permission «хурма», sequoia «секвойя», squash «тыква»; 

животные: chipmunk «бурундук»,  moose «американский лось», muskrat «ондатра», opossum 

«опоссум», raccoon «енот», skunk «скунс»; 

политические термины: causus «предвыборное собрание», mugwump «член партии, 

сохраняющий за собой право голосовать независимо от партии»; 

гастрономические термины: hooch «самогон», pemmican «пеммикан», pone «лепешка из 

кукурузы»; 

термины быта: totem «тотем», squaw «жена», moccasin «мокасин», tomahawk «томагавк», 

kayak «лодка», wigwam «вигвам». 

2. Из французского языка: 

животные: caribou «канадский олень», gopher «мешотчатая крыса»; 

гастрономические термины: chowder «похлебка из рыбы», jambalaya «креольское жареное 

блюдо», praline «сорт конфет»; 

топонимические термины: bayou «заболоченный рукав реки», chute «крутой скат», coulee 

«глубокий овраг», crevasse «прорыв дамбы», flume «искусственный канал», levee «дамба», 

prairie «прерия»; 

мебель: bureau «комод с зеркалом», shanty «лачуга». 

3. Из испанского языка: 
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растения: alfalfa «люцерна», marijuana «марихуана», mesquite «разновидности колючих 

деревьев»; 

животные: armadillo «армадил», bronco «полудикая лошадь», barracuda «баракуда», coyot 

«койот, луговой волк», mustang «мустанг»; 

еда и напитки: frijole «бобы», mescal «ликер», taco «мексиканский блинчик», tortilla 

«мексиканский хлеб»; 

одежда: chaps «кожаные брюки без задней стороны у ковбоев», serape «шерстяное одеяло у 

мужчин». 

4. Из голландского языка:  

гастрономические термины: coleslaw «салат из капусты», cookie «домашнее печенье», cruller 

«жареный пирожок», pot cheese «твердый сыр»; 

топонимы: bush «отдаленные от центра районы». 

5. Из немецкого языка:  

гастрономические термины: bock beer «крепкое темное пиво», spring «темное пиво, которое 

пьют только весной», delicatessen «деликатесы», frankfurter «сосиска». 

 Факт фиксации в словаре того или иного входного слова не является гарантией его 

употребительности, так как здесь существует проблема предпочтений. 

 Таким образом, трудности лексикографического описания заимствований 

заключаются в недостаточной разработанности смысловой структуры таких слов в 

двуязычной лексикографии, проблеме учета, классификации, отражения в словарях новых 

единиц, рождении огромного количества новых слов и значений. Сложность 

лексикографической классификации и интерпретации иноязычной лексики в билингвальных 

словарях также состоит в том, что, благодаря средствам массовой информации, легкости 

поездок из одной страны в другую, телевидению, телекоммуникациям проникновение слов 

из одного языка в другой становится достаточно распространенным явлением. 
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КАЗАХСТАНА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Уаис Айдос, Абдрахманов Газиз, Галиева Жадыра 

Казахская академии транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева, г.Алматы 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. Б.Х.Исмагулова 

 

Исторически сложившийся многонациональный, полиэтнический и поликультурный 

казахстанский социум совершенно естественно реагирует на вызовы современности, 

провозглашая идею трехъязычия как один из важнейших социальных приоритетов. 

Идея полиязычного образования впервые была высказана Президентом страны в 

октябре 2006 г. на Ассамблее народов Казахстана, в феврале 2007 г. в Послании «Новый 

Казахстан в новом мире» была предложена поэтапная реализация культурного проекта 

«Триединство языков в Республике Казахстан», который был принят на государственном 

уровне  в июле 2007 г. Суть данного проекта в том, чтобы  каждый казахстанец проникся 

идеей овладения тремя языками, а система образования – школьного и вузовского – создала 

для этого реальные условия. Конечная цель – способствовать прорыву экономики 

http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/lexcogr-trdoc.shtml
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Казахстана, обеспечению его конкурентоспособности и успешному вхождению в мировое 

пространство.  

Таким образом, трехъязычие как доминанта современного общества имеет 

исторические корни и в то же время представляет собой мостик в будущее. На современном 

этапе развития Казахстана данная концепция определяет специфику поликультурного 

образовательного пространства и новый формат языковой политики государства, 

ориентирует на возрождение интеллектуально-творческого потенциала народа, интеграции 

личности в международное пространство. Главной составляющей этого триединства языков 

является государственный казахский язык как фактор консолидации общества, его духовного 

возрождения через познание истории, культуры, национальной самобытности его создателя 

– казахского народа. Немаловажна роль в триаде русского языка, который также 

способствует единению и сплочению различных социальных и этнических групп в единое 

целое – народ Казахстана. Кроме того, русский язык идентифицируется с прорывом в мире 

передовой науки, техники и технологий. Отсюда и его роль в профессиональной подготовке 

специалистов, особенно технического профиля. К тому же русский язык выступает 

средством межкультурной коммуникации и международного сотрудничества со 

стратегическими партнерами на постсоветском пространстве. 

Роль иностранного языка обусловлена интеграционными процессами, происходящими 

в мировом сообществе и определяющими вектор общественного развития в целом. 

Соответственно иностранный язык, и в частности, английский, на котором говорит полмира, 

представляет собой язык успешной интеграции в мировую экономику, международного 

имиджа Казахстана. Важнейшим шагом на этом пути, играющим ключевую роль, явилось 

присоединение Казахстана к Болонскому соглашению. Теперь требования к владению 

иностранным языком обрели конкретные очертания в виде непосредственного контакта с 

зарубежными вузами на разных стадиях вузовской и послевузовской подготовки. Развитие сети 

Интернет и его доступность мы рассматриваем как залог успешной реализации формулы: 

развиваем государственный язык, поддерживаем русский язык, изучаем английский язык. 

Чтобы увидеть реальную языковую ситуацию в молодежной среде, мы разработали анкету 

из 10 пунктов на казахском и русском языках и провели опрос в двух вузах и школе г.Алматы. 

Всего информантов - 200  человек, для 198 родной язык – казахский, для двоих – уйгурский.  

 Из них окончивших школу на казахском языке -   40 (студенты КазАТК), 30   

(студенты КазНУ), на русском языке - 20 (студенты КазАТК), 40 (студенты КазНУ) , 

обучающихся в казахской школе - 70 (сш № 141 г. Алматы) .  

Анализ анкет показывает, что казахи, окончившие школу с  русским языком обучения, 

чаще пользуются двумя языками (условно обозначим: «группа А»):  

- в общении дома (60% студентов КазАТК, 39% студентов Каз НУ),  

- в кругу друзей (50 % студентов КазАТК, 70 % студентов КазНУ),   

- смотрят фильмы и телепередачи (50 % студентов КазАТК, 70 % студентов КазНУ), 

- читают газеты (40 % студентов КазАТК, 60 % студентов КазНУ). 

1% студентов КазНУ в бытовом общении пользуются тремя языками: русским, 

казахским, уйгурским. 

Практически половина лиц, чей родной язык казахский, но окончивших школу с 

русским языком обучения (группа А), как видно из приведенных выше данных,  являются 

билингвами, так как общаются и на родном казахском, и на русском языках.  

Иное соотношение наблюдаем в группах Б и В. 

Ср.: студенты, окончившие школу на казахском языке, пользуются двумя языками 

(условно обозначим: «группа Б»): 

- в общении дома (10% студентов КазАТК, 40% студентов КазНУ),  

- в кругу друзей (33,3 % студентов КазАТК, 40 % студентов КазНУ),   

- смотрят фильмы и телепередачи (50 % студентов КазАТК, 60 % студентов КазНУ), 

- читают газеты (60 % студентов КазАТК, 55 % студентов КазНУ). 
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Наблюдающиеся небольшие различия в процентном соотношении студентов двух разных 

вузов г.Алматы – КазАТК им. М.Тынышпаева и КазНУ им.аль-Фараби (для чистоты 

проводимого наблюдения были привлечены студенты физического факультета НазНУ, 

поскольку КазАТК – технический вуз и при поступлении четвертый предмет в обоих вузах 

был один и тот же – физика), пользующихся двумя языками и активно (при общении дома, с 

друзьями и близкими), и пассивно (при  просмотре  фильмов , телепередач, чтении газет), на 

наш взгляд, вполне закономерны, поскольку контингент студентов этих вузов с социальной 

точки зрения нельзя признать абсолютно идентичным. В транспортном вузе, каковым 

является КазАТК им. М.Тынышпаева основную часть поступающих составляют дети 

желездорожников, живущих вдоль железнодорожной магистрали и обслуживающих  ее; 

контингент же КазНУ по большей части формируется из окончивших городские школы и, 

следовательно, чаще сталкивающихся с двуязычием еще до поступления в вуз.  

Социальный статус, образ жизни и окружающая среда повлияли на форму двуязычия 

студента и школьника: если студенты одинаково часто пользуются двумя языками как в 

продуктивной речи – в общении в кругу семьи и друзей, так и  при восприятии  фильмов , 

телепередач, газетного текста, то школьники на двух языках активно не говорят, но довольно 

большая их часть пользуется русским языком как источником информации при просмотре  

фильмов , телепередач, чтении газет.  

Учащиеся 11 классов сш № 141 г. Алматы (условно обозначим: «группа В»): 

- в общении дома (2%),  

- в кругу друзей (6 %),   

- смотрят фильмы и телепередачи (40 % на казахском и русском языках,  50 %  на 

русском языке), 

- читают газеты (25,5 % на двух языках, 40 %  на казахском языке, 35,5 %  на русском 

языке). 

Выбрав в качестве информантов студентов первого курса  и учащихся  11 классов, то 

есть поколение 1992, 1993 гг., мы ставили целью выявить реальное владение тем или иным 

языком (государственным казахским, русским и иностранным), а также языковые 

предпочтения 17-18-летних казахстанцев. Так, проведенное анкетирование показало, что 

сегодня все студенты-первокурсники и школьники в обязательном порядке изучают эти 

языки с той лишь разницей, что студенты изучают либо русский язык (если обучались в 

школе на казахском языке), либо казахский язык  (если в школе обучались на русском 

языке), школьники же изучают их одновременно. Любопытно, что и студенты, и школьники 

одинаково самокритичны в оценке своих умений общаться на изучаемом языке. Так, 

считают, что свободно владеют казахским языком - 55,5% студентов КазАТК, 60% студентов 

КазНУ, русским языком -  60 % студентов КазАТК, 60 % студентов КазНУ, 77,7 % учащихся 

11 классов сш № 141 г. Алматы. Довольно высокий показатель владения русским языком  

учащихся школы объясняется тем, что это – жители крупного мегаполиса, в жизни которого 

русский язык является доминирующим и только за последнее десятилетие начинает уступать 

лидирующую позицию.  

Ситуация с иностранным языком выглядит следующим образом:  

- считают, что могут на нем общаться: 20% студентов КазАТК и 25,5 % студентов 

КазНУ, окончивших русскую школу. Среди окончивших казахскую школу говорить на 

иностранном языке могут до 10 % всех опрошенных студентов. Этот показатель выше у 

учащихся сш № 141 г. Алматы, 25 % которых отмечают, что могут общаться на иностранном 

языке (преимущественно английском, реже -  турецком); 

- Затрудняются в общении на иностранном языке: около 80%  всех опрошенных 

студентов   и 75 % школьников.  

Очевидно, культурная и образовательная среда г.Алматы, в котором сосредоточено 

большинство вузов республики, статус столицы до недавнего прошлого формируют 

устойчивые семейные ценности, оказывая положительное влияние на мотивы и 

психологическую установку учащихся на овладение иностранным языком. При этом 
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целесообразно учитывать и свойственную не столько данному возрасту (16-17 лет, у другой 

группы – студентов – он колеблется в пределах 17-18 лет), сколько статусу, осознаваемому 

информантами: школьник – еще ребенок, живущий под опекой родителей, а студент – уже 

взрослый, самостоятельно решающий свои задачи, отсюда большая ответственность 

студентов при самооценке и, возможно, свойственное детям стремление к завышению своих 

знаний и умений. 

Проведенный социологический опрос представляет собой попытку сбора данных и их 

анализа, и на наш взгляд, может представлять интерес в плане исследования современного 

состояния языковой ситуации в целом в республике. 

 

 

ПОДСЕКЦИЯ 7.3 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

А.С. ПУШКИН – ИНТЕРПРЕТАТОР ДЖОНА ВИЛЬСОНА: «ПИР ВО ВРЕМЯ 

ЧУМЫ» И «ЧУМНЫЙ ГОРОД» 

 

Бокаева Карлыгаш Сериковна 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 

 

На рубеже 20-21 веков исследователь М.А. Межуев поставил вопрос о двойном 

характере «Пира во время чумы», известного как одна из «маленький трагедий» 

А.С.Пушкина [1]. Основание для такого мнения дали результаты сравнительного анализа 

 Трагедии Пушкина и одногоиз ее источников - «Чумного города» Дж. Вильсона. 

Заметим, что одним из первых на это явление обратил внимание Н.Яковлев [2] отмечая, 

что «Пиру во время чумы присущи черты как перевода так и оригинального произведения. 

Исследователь Межуев ставит вопрос о том, что произведение переводоведческого 

анализа пьесы могло бы дать интересные результаты. Такой подход помог бы решить 

вопрос «Пир во время чумы» перевод или оригинальное произведение Пушкина 

«Пир во время чумы» А. Пушкина является переводом одной сцены из драматической 

поэмы Джона Вильсона «Чумный город» (1816). Песни Мери и Председателя принадлежат 

самому Пушкину и ничем не напоминают соответствующих песен Вильсона. Пьеса 

Вильсона была известна Пушкину в издании 1829 г. В ней описывается лондонская чума 

1665 г. Перевод закончен в Болдине 6 ноября 1830 г. Выбор сцены для перевода подсказан 

тем, что в это время в России свирепствовала эпидемия холеры, которую часто называли 

чумой. Напечатана пьеса в альманахе «Альциона» на 1832 г. (вышел в свет около 1 декабря 

1831 г.) и затем была включена в III часть «Стихотворений» Пушкина.  

Известно, что переводы и подражания составили немалую часть литературного 

наследства русского поэта. Вместе с тем переводческая деятельность Пушкина не стала до 

сих пор предметом специального рассмотрения. Тем более не привлекала внимания трагедия 

«Пир во время чумы» с точки зрения переводческой стратегии и в целом как переводное 

произведение (хотя общие принципы перевода, которыми руководствовался Пушкин, 

рассмотрены, в частности, Е.Г. Эткиндом в книге «Русские поэты-переводчики от 

Тредиаковского до Пушкина»). Этим обстоятельством и обусловлена актуальность темы.  

Актуальность темы определяется и сущностью и своеобразием стихотворного 

перевода. В контексте идей Ю.М. Лотмана появляется возможность решения вопроса, 

поставленного Межуевым, с позиций внетекстовых факторов. Лотман писал: «семантика 

художественного произведения, его идея в значительной степени зависит от тех 

внетекстовых структур, в которые мы вдвигаем текст» [3]. Следовательно, обосновав целью 

настоящего доклада (в духе методов структуральной поэтики) - анализ воспроизведения 

«специфики семантических связей, возникающих в стихе на уровне фоно-грамматических 

единиц и внетекстовых связей» (Ю.М. Лотман), мы расширяем привычное поле 

рассмотрения «маленьких трагедий» в целом. 
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Научная новизна нашего доклада определяется тем, что нами был составлен 

подстрочник английского оригинала и осуществлен – независимо от пушкинской версии – 

стихотворный перевод, что способствует, на наш взгляд, усилению достоверности 

приведенных нами результатов. 

Итак, предпринятый нами сопоставительный анализ пьесы Пушкина и английского 

поэта [4], [5] показал следующее. Пушкиным сохранен поэтический сюжет оригинала, хотя 

есть и некоторые существенные различия, которые приводят к разным эстетическим 

эффектам. Так, например, песня Мэри и песня Президента принадлежат Пушкину: в 

оригинале  Мери поет длинную песню на шотландском наречии, не имеющую ничего общего 

с простодушной и душераздирающей песнью «Пира во время чумы». Особенно ярко мы 

видим разницу между авторскими концепциями в песне Президента.  Вильсон начинает ее с 

описания двух кораблей, сражающихся на море, и двух армий, бьющихся на земле, бедствия 

и страсти которых противопоставляются ощущениям заразы. Ни одного признака, подобного 

придумывания мотивов и искусственного распространения их у Пушкина. Это связано с 

национально-идеологической спецификой поэтов: для Вильсона как для шотландского 

(английского поэта) характерно сравнение чумы с битвой на море, так как для англичан 

очень важен морской флот и именно в море происходило большинство битв. У Пушкина: 

«Когда могущая Зима / Как бодрый вождь, ведет сама / На нас косматые дружины / Своих 

морозов и снегов» - поэту ближе образ русской зимы, суровой и могущей, на смену которой  

пришла «грозная Чума» и «стучит могильною лопатой». 

Следующее расхождение пьесы русского поэта и английского оригиналаПушкин 

предпочитает закончить «Пир во время чумы» уходом священника: «Уходит. Пир 

продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость», тогда как в 

«Чумном городе» Вильсона дальше следуют сцены: объяснение в любви Мэри Грэй и 

Мастера Рэвэлса; кощунственный с точки зрения религии монолог Молодого Человека и 

конфликт между ним и Мастером Рэвэлсом, заканчивающийся вызовом на дуэль. 

Появляются новые персонажи – Франкфурт и Уилмот. Происходит диалог между Мастером 

Рэвэлсом и Франкфуртом – мы видим духовную связь между героями, основанную на общем 

горе (оба потеряли матерей вследствие чумы). Это задает в поэме особый драматический 

тон. 

Несмотря на то, что Пушкин не перевел оригинал до конца, нельзя сказать, что его 

поэма не закончена, напротив, «Пир во время чумы» представляет собой целостное, 

органически завершенное произведение. Введя последнюю ремарку, Пушкин довел 

конфликт до логического завершения: Священник уходит, Председатель остается в 

задумчивости, что уже указывает на неполное омертвление его души, тогда как автор указал, 

что «пир продолжается», а это значит: толпа продолжает веселиться. В «Чумном городе» 

«пир заканчивается». Таким образом, закончив произведение уходом священника, Пушкин 

гармонично завершил идейно-тематическую, проблематическую концепцию «Пира во время 

чумы», сместил фокус внимания с описания ужасов чумы на конфликт, знаменующий «новое 

для Пушкина понимание героического подвига» [6] : вокруг ликует чума, но она отнимает 

лишь физическую оболочку, тогда как в тысячах домах, каждый день сотни людей умирают 

духовно, и у каждого есть выбор и шанс на исцеление именно поэтому в конце поэмы: 

«Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость», а пир продолжается, 

морально разлагая всех его участников. Именно поэтому поэмы вызывают разные 

эстетические эффекты: в «Пире во время чумы» автор создает некий эстетический эффект, 

рассчитанный на «думающего читателя»: то, что пир продолжается, раздирающая песня 

Мэри и задумчивое состояние президента позволяют читателям домыслить, является ли 

Президент духовным мертвецом или же его задумчивость говорит об обратном, понять, что у 

каждого в жизни есть выбор.  

В поэме Вильсона эстетический эффект достигается посредством изображения 

бушующего моря, объяснения в любви Мэри и Президента, горя, объединяющего Франка и 

Президента. У героев нет выбора, Чума решила все за них, они принимают ее в веселье, 
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продолжают прежнюю жизнь, у читателя возникает некоторое отвращение и жалость к ним: 

эти люди лишены внутреннего стержня и духовных сил. Все, что у них есть – внешний лоск. 

Монолог Молодого Человека служит этому подтверждением. 

Объектом сопоставления стала и композиция. Расхождения начинаются с заглавий. 

Типология заглавия «Чумный город» у Вильсона локализует границы пространства - речь 

идет о городе, находящемся во власти Чумы или же: если город чумный, то он может быть и 

проклят. Заглавие же пьесы Пушкина «Пир во время чумы» готовит читателя к 

исключительно трагедийному конфликту произведения, так как уже в заглавие присутствует 

оксюморон. Возникает противоречие между двумя контекстуальными антонимами: чума – 

пир. Заглавие здесь устанавливает контакт с адресатом текста и предполагает его творческое 

сопереживание и оценку. 

Обе поэмы начинаются ремарками, которые вводят нас в мир произведения, 

раскрывают нам его пространственно-временной континуум: «Улица Тиль. Накрытый стол. 

Несколько пирующих мужчин и женщин». Пушкиным сохранена линейная композиция 

оригинала. На мой взгляд, поэт сохранил внешнюю форму, так как именно линейный тип 

развития сюжета помогает последовательно раскрыть идею произведения: разложение души 

человека. При этом у обоих наблюдается синтаксический параллелизм - амебейная 

композиция (чередование фрагментов, связанных между собой параллелизмом), создающий 

два противоречия: Чума – смерть физическая, потеря общечеловеческих ценностей – смерть 

духовная.  

Задача установления самостоятельности или вторичности пьесы Пушкина привела нас 

и к необходимости анализа воспроизведения ритмических эквивалентов «Чумного города». 

Оба произведения написаны белым пятистопным ямбом с мужскими, женскими и 

дактилическими рифмами, которые никак не упорядочены и используются по мере 

необходимости. Этим самым создается ритмичная форма, наилучшим образом подходящая 

для диалогической речи. Пиррихии, цезуры и переносы при такой форме так же 

неупорядочены, так как в поэмах медитативный настрой наступает резко и также резко 

заканчивается. Количество стихов в репликах персонажей «Пира во время чумы» и 

«Чумного города», часто не совпадает: в первой реплике Молодого человека в оригинале 23 

стиха, в переводе – 24; в первой же реплике Председателя пира у Вильсона восемь стихов, у 

Пушкина только шесть. Мы видим, что обоих поэтов интересует смысловое содержание, 

нежели форма произведения, поэтому, несмотря на некоторые различия, содержание 

Вильсоновской трагедии Пушкином передано с поразительной точностью.  

Анализ словаря стихотворения дает возможность определить его тематические 

(семантические) поля, которые складываются из лексических, синонимических и 

тематических повторов, а также выявить семантические переклички, образующие своего 

рода смысловой каркас (тематическую сетку) текста.  

Анализ словаря оригинала и перевода позволил также увидеть различия национально-

идеалогического типа. У Вильсона имя героини Мэри Грэй, у Пушкина – Мэри. Во втором 

случае образ становится более простым, читатель воспринимает его более близко к сердцу, 

присутствует своего рода фамильярность. При этом в «Чумном городе» Мастер Рэвэлс 

называет Мэри «любимой, милой», позже читатель понимает, что Рэвэлс и Мэри имели 

чувства друг к другу. В «Пире во время чумы» Мэри названа «задумчивая» - Пушкин тем 

самым связал ее с Президентом, задумчивого в конце. Читатель, видя связь между ними, 

относит Мэри, как и Президента к тем, кто может духовно возродиться.  В оригинале дом 

Мэри назван коттеджем, в переводе – хижиной, заметны специфики быта русского и 

английского народа.  

Интересно обратить внимание и на такой идиолект. У Пушкина психология чумы как 

трагической темы актуализирует слова, относящиеся к теме зимы: мороз, снега воссоздают 

картину суровой русской зимы. У Вильсона способ передачи трагедийной сущности чумы 

связан с образом бушующего моря: моряки, океан, вал; чума поглощает людей, как  буря на 

море. В «Пире во время чумы» использовано слово «дружина», отражающее чисто русский 
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тип сражения, в «Чумном городе» - флот. Таким образом, оба автор выбрали в качестве 

эмоциональной константы эмоцию ужаса, несомого чумой через культурные, устоявшиеся 

символы своего народа. 

Ведущим концептом, несущим на себе смысловую, идейно-тематическую нагрузку, в 

обоих произведениях является слово Чума, которая становится не только болезнью, а 

символом всепоглощающего бедствия, духовной смерти.  

Методология сравнительного анализа предполагает внимание и к внутренне структуре 

текста, обнаруживающей своеобразие, прежде всего в грамматическом строе. Обе поэмы 

можно отнести и к глагольной, и к именной системам грамматического построения текста, 

так как идея произведений подразумевает описание чумы и влияние, которое она оказывает 

на людей. Отсюда гармоничное использование множества прилагательных, глаголов и имен 

существительных.  

Другая особенность, связанная с приемами воплощения концепции – функцию 

основной номинации персонажей текста принимают на себя местоимения. Очень часты 

повторы местоимений нас, мы, наш, с нами,  показан масштаб беды, множества людей, 

объединенных общим горем. Повтор местоимения Я обусловлен частыми монологами 

героев, описывающими их эмоциональное состояние, внутренние переживания.  

Мы можем наблюдать также чередование глаголов прошлого времени: любили, был, 

расстались, процветала, выбыл с глаголами настоящего времени: ненавижу, живет – это 

позволяет создать два пласта времени: жизни До и Во время чумы. Глаголы будущего 

употребляются реже и чаще в отрицательной форме: не будет плакать, что указывает на то, 

что у этих людей нет будущего, оно слишком призрачно, туманно. 

Таким образом, «Пир во время чумы» Пушкина по отношению к пьесе Дж. Вильсона 

«Чумный город» не является переводом, а самостоятельным оригинальным произведением. 
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М.ӘУЕЗОВ - ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ЗЕРДЕЛЕУШІ  ТҦҢҒЫШ ҒАЛЫМ. 

 

Елікбаева Сымбат Тӛлеубайқызы 

Магистрант, ПМПИ, Павлодар 

Ғылыми жетекшісі - Әміренов Ә.Д 

 

Мҧхтар Әуезовтің творчестволық сапарының әр қилы ӛзгешеліктері бар. Ең алдымен, 

Мҧхтар Әуезов, әдебиет әлемінде ескі дҥние кҥйреп, жаңа заман енді ғана қанатын жайып 

келе жатқан  ең бір қиын-қыстау кезеңде бой кӛрсетті. Бҧл кезеңде қазақ әдебиетінде 

бҧрыннан келе жатқан екі бағыт: керітартпа бағыт пен ағартушы-демократтық бағыт бір 

сәтке ӛз араларындағы айырмашылықты ҧлт тілегі, мҥддесі тӛңірегінде бірсыдырғы 

http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Edinburgh+Printed+by+G.+Ramsay+for+A.+Constable%22
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Edinburgh+Printed+by+G.+Ramsay+for+A.+Constable%22
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жақындатып алғанына кӛз жҧмуға болмайды. Ол процесті аңғарту ҥшін қысқаша тҥрде 

кейбір обьективтік себептерге шолу жасай кету қажет. Ӛйткені бҧл жағдай Сҧлтанмахмҧт, 

Сәбит Дӛнентаев сияқты ағартушы- демократтардан болсын,  Бейімбет Майлиннің болсын, 

сондай-ақ Мҧхтар Әуезовтің болсын ҧлтшылдық идеологияға ҧрынып қалуын тҥсініп алуға 

септігін тигізеді. XX ғасыр басында қазақтың жазба әдебиетінің  ӛкілдері, оның ішінде 

ағартушы- демократтары ҥлкен ӛзгеріске дайын еместігін сҧсты оқиғалар туа бастаған 

кезеңде аңғарылған еді. Бірінші империалистік соғыстың ызғарлы «суығына»  байланысты 

халықтар тҥрмесі болған патшалық Россия ӛзінің реакцияшыл саясатын бҧрынғыдан да дӛкір 

жҥргізіп, әрбір жылтырары бар озық  пікірді тҧншықтырған болатын. Демократиялық пікір 

айтатын орган жоққа айналды. Міне осындай кезеңде февраль революциясының болуы, 

самодержавиенің қҧлауы, қаншама сҥреңсіз болғанына қарамастан Россияға буржуазиялық 

тәртіптің орнауы сӛйлеу правосынан айрылған ақын, жазушылардың тілін шығарды. Февраль 

ала келген шолақ бостандықты олар ағынан жарыла жырлады. Мҧның ҥстіне, Б.Кенжебаевша 

айтқанда «Ақмола, Әубәкір, Нҧржан, Шаһді, Мақыш, Мәшһҥр - Жҥсіп сияқты ақын, 

жазушылар діни кӛзқарастағы, феодалдық – ескілік, буржуазиялық–либералдық және 

ҧлтшылдық идеяға ауытқыңқыраған  ақындардың «ескі ғҧрып–әдеттерді, жалқаулық, 

жікшілдік сияқты жаман мінез қылықтарды, би-болыстар мен қожа молдаларды сынап, 

халықты оянуға, оқуға, ӛнерге шақырып айтқан бірсыпыра орынды, демократтық-

ағартушылық ой-пікірлері» қосылып, шын мәнінде программалық бағыты жоқ, қоғамды 

революция жолымен ӛзгерту керек деген тҥсінік дәрежесіне кӛтеріле алмаған қазақтың  

ағартушы-демократтарын болмашы соқпақтың ӛзінен адастырып жіберген болатын. 

Бҧдан кейінгі уақыт факторын да еске алу шарт. Февраль мен Октябрь 

революцияларының жасалуы мерзім жағынан тым қысқа,бар болғаны сегіз айдың ішінде 

болуы әлеуметтік кӛзқарасы марксизм сияқты революцияшыл ғылымнан емес, таза 

ағартушылық идеядан нәр алған қазақ демократтарына дҥниеде болып жатқандарды айқын 

тҥсінуге мҥмкіндік болмағандығын жоққа шығаруға болмайды. Маркстік идеологияның 

игілікті әсері қазақ аулына емін-еркін  жете алмай  келе жатқан кезде, ал демократтық ақыл-

ой тоқырау процесіне кезіккен кезде  Мҧхтар Әуезовтің пролетарлық идеологияға бірден келе 

қоюы екіталай нәрсе еді деп ӛзінің «Қазақ  әдебиетінінің қалыптасу дәуіріндегі идеялық – 

творчестволық мәселелері»деген тақырыптағы кандидаттық диссертация қорғаған 

Тҧрсынбек Кәкішов дәл сол жанып тҧрған қалың ӛртке кездеседі.Диссертацияның бірінші 

оппоненті болған Сәбит Мҧқанов ӛзінің пікірінде: «Мҧхтар Әуезовтің советтік тарих 

алдында кінәсі ауыр, 1932 жылы баспасӛз бетінде жарияланған хатына сенсек, аталған жылға 

дейін ол марксизм-ленинизм  жолына саналы тҥрде қарсы болған ,сол жолдың ӛркендеуіне 

бӛгет болған кісі. Бҧл мәселеге кӛңіл аудармаса да болар еді, егер тарихи шындықты 

бҧрмалау біз оппонировать етіп отырған диссертанттың ғана қателігі болса. Бҧл қателіктің 

тамыры- 1958 жылы шыққан «Қазақ совет әдебиеті тарихының очерктері» деген  кітапта 

жатыр.Оның 281-бетінде   1932 жылға дейінгі кінәсін «солқылдақтың кӛзқарасы»  деп қана 

бағалаған. Бҧл баға 1932 жылғы хатттарында Мҧхтардың ӛзіне-ӛзі берген бағасына қарама-

қайшы» дейді.Әуезов творчествосының алғашқы кезеңін сӛз еткенде Александр Дроздовтың 

мына пікірін келтірмеске болмайды: Мҧхтар Әуезов «1917 жылдан жаза бастады.Оның 

әңгімелері бірден ӛзіне назар аудартты:онда ӛзіне тән жазушылық мәнер, тек оның ӛзіне ғана  

біткен әдеби аяқ алыс бірден байқалды, бҧл әңгімелерден  әдебиеттің болашақ тамаша 

шебері дҥниеге келе жатқанын аңғаруға болатын еді. Ол Европа біліміне жетік адам болды, 

бірақ оған нәр  берген идеялардың аумағы оны тежей берді, оның кҥшін әлсіретті.Ол 

халықтың ішіндегі таптық кҥштердің антогонизмін кӛрмеді, тҥсінбеді.Сондықтан  болар ӛз 

халқының жҥрер жолын аңғармады. Ауылдағы патриархалдық-рулық тҧрмыстан адамдар 

қарым-қатынасындағы  бҧзылмаған тазалықтың етене жаралған берік және адал арнасын 

кӛрмек болды.Осының салдарынан оның қолынан «Қилы заман», «Қаралы сҧлу», 

«Сыбанның моласында» әңгімелері туды. Бҧл әңгімелерді жансыз, қатып қалған деуге 

болады, ӛйткені оларда ғасырлар бойы жемтіктелген ӛмірдің ӛзгермейтіндігі суреттеледі,олар 

жаңа ӛмірдің гҥлденуіне қарсыласа отырып, кейін қарай сҥйрейді. Әуезов сол ӛмірдің ілгері 
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басуына ерік бергісі келмейді.»деп етектен тартқан қарсы пікірдің молдығына қарамастан 

Зейнолла Қабдолов Мҧхтар Әуезовтей ҧлы алыптың ӛнерпаздығын,таланты мен 

кемеңгерлігін сонау қатал партияның қатал цензурасынан қаймықпай, қажыса да талмай, 

дәлелдеп алып шыққан ерлігін толық мойындауымызға болады.  Мҧхтар Әуезовтің ғалымдық 

жолы кӛпке белгілі. Оның қаламынан қазақ халқының ауыз әдебиетіне арналған кӛптеген 

зерттеулері де жоғарыда айтылғандай кӛптеген кедергілерге кездесті.Ҧлы жазушының 1923 

жылы айтқан мәнді де қҧнды ойы – «қазақтың ауызша әдебиеті бір заманда тәртіпті жазба 

әдебиетінің қызметін атқарғандығы білініп отыр.Сол міндетін атқарғандықтан ауызша 

әдебиет ӛз ӛрісінің кеңейтіп әкеткеніні кӛріп отырмыз» деген пікірі.Мҧхтар Әуезов қазақ 

ауыз әдебиетін зерттеу сапасындағы еңбектерінің тізімін келтірсек сала қҧлаш болар еді. 

Және де ғҧламалық қайраткерлігінің ең бір сҥбелі саласы да фольклористикада жатыр. Осы 

ретте 1927  жылы шыққан «Әдебиет тарихы»  атты монументальды еңбегінің тҥгелдей ауыз 

әдебиеті ҥлгілеріне арналғаны, оны іштей саралап классификациялауы әшейінгі бір 

қызықтаудан әлдеқайда мәні зор дҥние болатын.Әрине теріліп басылып, дайын болған 

зерттеудің практикада қолданылмағанымен, оның ӛзіндегі кемелді ойлар М.Әуезовтің 

фольклористік қайраткерлігінде жарқырап кӛрінеді. Қазақ эпосы,батырлар жыры, ақындар 

айтысы, ертегі, жҧмбақ, халық ӛнерпаздығы жайында айтылған мәнді зерттеулернің барлығы 

ӛзі басқарып шығарған «қазақ әдебиет тарихының» бірінші томының (1948 және1960) 

ажарлы да лҧғатты беттері ғана емес,қазақ фольклористика ғылымының дамуына қосқан зор 

ҥлесі.[1.128]   Мҧхтардың әдебиет тарихы, оның басталуы мен дамуы жайлы ойлары тым 

қызғылықты болғанымен, қазақтың қоғамдық ӛмірінің дамуы жағдайларына сҥйеніліп 

айтылғандықтан бҧл ойлар кейін ӛріс ала алмай, тағы да Мҧхтардың ҧлтшыл ретінде 

айыпталуына байланысты тоқталып қалды. Оның алғашқы кҥрделі еңбегі «Әдебиет тарихы» 

пайдаланудан алынып, идеялық жағынан зиянды кітаптардың қатарына қосылды. Тек 

Қазақстан дербес тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана «Ҧлтшылдық ағым» ақталып, соған 

қатысты тыйым салынған әдебиеттер ішінде М.Әуезовтің «Әдебиет тарихы» да толық 

кҥйінде қайта басылып шықты. Бҧл кітап – қазақ халқының ҧлттық әдебиетін тҧтас кҥйінде 

жҥйелеп зерттеуге жасалған алғашқы талап. Автор алғысӛзінде оның қазақ әдебиетінің бҥкіл 

тарихын қамту мақсатын қоймағанын айтқан. Онда «ескі кҥннен бастап, Абай мезгіліне 

шейін қазақ тілінде шыққан сырлы сӛздің тҥрлерін айырып, жік-жікке бӛліп, әрбір дәуірден 

қадау-қадау белгі қойып, сол белгілер бойынша тарих шаңы басып жатқан ескіліктің желісін 

созып шығу», «Әдебиет кӛшінің ҧлы сҥрлеулерін тауып алу» міндеті қойылады. Мҧхтар 

кезінде абыроймен орындап шыққан осы шағын мақсаттың, сҥрлеудің бҧл кҥнде ҧлы даңғыл 

жолға айналғаны қазақ әдебиет тарихы туралы зерттеулерден белгілі.Мҧхтардың алғашқы 

еңбегі осы жолдың сҥрлеуін салғаны даусыз. Сонымен қатар Мҧхтар кітабы жазба әдебиеттің 

басталуы, оның ауызша шығарылған әдебиетпен байланысы, айырмашылықтары жайында 

кең сӛз етеді. Алғашқы әдебиет тарихшысы ретінде автордың әдебиет тарихын жасаудың 

қажеттігі мен міндеттерін айқындайтын пікірлері де орнықты әрі ғылыми дәлелді. Ол ҧлттық 

әдебиеттің ӛткен жолын зерттеу, тҥсіну арқылы «Қазақ деген елдің ӛткендегісі мен бҥгінгі 

пішінін тануға» болатынын ескертеді. Әдебиет дамуын халық бастан кешкен тарихи 

жағдайлармен байланыстыра қарайды. «Белгілі заманның тарихи шарттары мен кәсіп 

дағдысынан туған салт-сана, сезім, тілек қандай еді? Елдің ӛнер туғызған қиялымен ҥлгілі 

сӛз туғызған ақылшалымы, ішкі дҥние байлығы қандай еді? Қазақ тілінде әрбір заманда 

шыққан сырлы сӛздердің ҥлгісі қандай, мағына-маңызы қандайлық? Бір-бірінің ортасындағы 

тарихи байлам, тіркестік қайсы, әрбір жҧрнақты туғызған себеп пе?» Осының бәрін жҥйелеп, 

саралап зерттеу, оқулық тҥрінде жас ҧрпаққа ҧсыну мақсаты Мҧхтар еңбегін жазуға себеп 

болған. 

Қазақ халқының тарихи ӛткен жолын шолу мен оған баға беруде, әдебиет 

туындыларын солармен байланыста қарастыруда Мҧхтар сӛзі алғашқы ғылыми ойлардың 

басы десе де боларлық. Ол мҧны «Тарихи ӛлеңдер» мен «Зар заман ақындары» бӛлімдерінде 

толық баяндаған. Оның «Тарихсыз заманда» шыққан кітабындағы бҧл ойлар да 

сонылығымен бағалы. Ол қазақ елінің кең даланы еркін жайлап жҥрген заманындағы әдебиет 
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ҥлгілерінде «Қайда барамын, не тілеймін, кім боламын?» деген сҧрауларды ӛзіне қоймаған ел 

болғанын айта отырып, отаршылдықтың заманы туған кезде ғана әдебиетте «бағыт, мақсат 

деген нәрселердің» туғанына, жаңалық іздеп, «бастаймын, тҥзеймін, қазіргі кҥйге 

қанағаттанбаймын» деген кҥй, бірлік, алғашқы рет тҧтасқан ой қҧралып, әдебиет жҥзінде 

елдің әлеуметтік тіршілігі сӛз бола бастағанына, содан бастап жазба әдебиет дәуірі туғанына 

тоқталады. Осылардан бастап әдебиет «әлеумет халін ҧғып, ел қамын жоқтауға кіріседі. Ӛлең 

бҧрынғыша қызық, сауық сияқты емес, қауым қызметін атқара бастайды. Елдің саяси пікірі 

мен тілек, мақсат, мҧң, зар сияқты сезімдерінің басын қосып, жаңадан ой негізін, салт – 

санасын қҧрай бастайды» дейді ол. Қазақтың ҧлттық әдебиетінің тарихи жолы қазақ 

хандарының тҧсынан ХV – ХVI ғасырлардан басталып, жыраулар поэзиясы ҥлгісінде 

дамығаны, олардың ар жағында жалпы тҥріктік ортақ мҧралардың жазба әдебиетке бастау 

болғаны кейін зерттеліп дәлелденді. Соның ӛзінде Мҧхтар жобасы әдебиет тарихының 

алғашқы сҥрлеуі есебінде аса бағалы. 

Абылай заманынан басталатын әдебиетті Мҧхтар «Зар заман әдебиеті» деп атайды. 

Оның пікірінше, зар заман ақындарын сол дәуірдің тарихи жағдайлары туғызған. «Ақтабан 

шҧбырындыдан» басталған қазақ қайғысы кейін орыс патшалығына бағынуға ҧласып, 

«ноқтаға бас иіп, асаудың жуасып, алыптың басылған уақытымен» жалғасады.  

Отаршылдықтан қысым кӛрген қалың жҧрттың қайғысын ақтарған тӛлтума 

дҥниелерді Мҧхтар Әуезов: «Бҧл дәуірдің әдебиеті сол кездегі жҧмбақ кҥнге жеткен елдің 

алдында тҧрған қҧздан ,алданда тҧрған қайғылы кҥнінен қорқып, қобалжып тҧрып, 

ыңыранып кҥрсінген кҥйін кӛрсетеді. Не болса да артқа қайтар кҥн жоқ.Ӛлімге кетсе де алға 

кететін болған соң артқы бостандық, бірлік кҥніне қоштасқан мезгілі» деп сипаттама берген 

екен.[2.240]  Зар заман ақындарының шығуын Мҧхтар ХIХ ғасырдың орта кезінен бері қарай, 

Исатай, Махамбет, Кенесарылар қозғалысынан кейінгі кезеңге жатқызады. Бҧл кезең мен 

Абылай заманының арасындағы тарихи байланыстарға лайық әдебиетте де Кенесары 

жорығының артынан шыққан зар заман ақындары мен Абылай дәуірінде болған ақындардың 

арасынан сондайлық ҥзілмейтін жалғастық табады. Ол Абылай дәуіріндегі зар заман ақынын 

екі топқа бӛледі: бірі – келер кҥннің жҧмбағын шешіп беріп, елге ӛсиет айтатын қария, 

екіншісі – толғау айтқан жырау. Екеуінің де кӛпке айтар сӛздері ӛлең кҥйінде айтылып, 

тақпақ, толғау болып келеді. Олар – елдің ақылшы кемеңгері, заманның сыншысы, елді 

меңгерген хан мен бектің ақылшы уәзірі. Қауым тіршілігінде саяси салмағы зор ақындардың 

аузынан шыққан сӛзі де қорғасындай ауыр, оқтай жҧмыр, ӛтімді болған. Мҧхтар осы дәуір 

поэзиясының ҥлгісі есебінде Асан қайғы мен Бҧқар жырау шығармашылығына тоқталады. 

Асан ел алдына, әдебиет алдына халықтың ендігі кҥйі «не болады» деген сҧрақ қоя білді 

дейді. Оға мысал ретінде Асанның «мҧнан соң қилы – қилы заман болар, заман азып, заң 

тозып жаман болар. Қарағайдың басына шортан шығып, балалардың дәурені тамам болар» 

деген жыры мен Жәнібек ханға айтқан сӛзін келтіреді. Сол арқылы Асанды «бҧл дәуірдегі 

әлеумет тіршілігінің ең шаншулы мәселесін әдебиет жҥзінде тҥсіріп, алғаш рет қалың ел 

қамын ойлап, кҥңіренген ақын ретінде бағалайды. Зар заман ақындарының сары уайымы 

Асаннан басталады деген қорытынды жасайды. Ал Бҧқар шығармашылығынан Мҧхтар 

«әлеумет қамын сӛйлеу, мҧң – зармен, арманмен сӛйлеу» қабілетін кӛреді. Бҧқар Асан 

қайғының жоғарғы ӛлеңдеріндегі жҧмбағын шешеді, басқа жырларында «қайғы шерін Асан 

заманының қайғысымен жалғастырады».     

Мҧхтар кітабы ҧлттық әдебиеттің даму жолы туралы алғашқы сҥрлеу болғандықтан, 

онда әдебиет тарихына қатысты кӛптеген деректер, жеке ақындар еңбектері толық бағасын 

ала қойған жоқ. Оған сол тҧста ақындар шығармаларының тҥгелдей жиналып басылмауы 

себеп болған. Оны автордың ӛзі де мойындайды. Оның әдебиет тарихын тҥгелдей қамтымай, 

оның сҥрлеуін салуды ғана міндетіне алуы осыны байқатады. М. Әуезовтің бҥкіл тарихи 

әдебиетті зар заман сарынына тіреуі де кӛшпелі ӛмір кешіп, әрқилы сыртқы кҥштердің 

дҥмпеуіне ҧшыраған елдің мҧң – зарын бейнелеуінен туындайды. Алайда отаршылдықтың 

ӛзінің әрқилы дәуірді бастан ӛткізген, әр кезеңдегі халықтық кҥрес пен езілген елдің арман – 

ҥмітінің тҥрліше ерекшеліктері болғанын ескерсек, бҥкіл бір ҧлттың әдебиетін тек зар 
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заманға бағындырып қою әдебиеттің ӛрісін тарылтып жіберетінге ҧқсайды деген  

А.А.Жҧмабековаға  «Зар заман әдебиеті» атты монографиясында Бауыржан Омарҧлы зар 

заман поэзиясы тек әдебиеттану ғылымының зерттеу обьектісі ретінде ғана емес, әлеуметтік  

қоғамдық саяси ой ағымы ретінде тарихшылар мен философшыларға да таптырмайтын 

тақырып екенін кӛрсеткен. Зар заман қҧбылысының ӛте ауқымды екенін және  оны 

пәлсафалық тҧрғысынан зерттеу нысанына ӛзек еткен зерттеушілер Қырғызстанда да,  біздің 

елде де баршылық екенін баса айтқан.[6.7]  

Осындай қазіргі зерттеушілердің пікірлерінің қарама-қайшылығына қарап-ақ Мҧхтар 

Әуезов туралы зерттеудің енді ғана басталғанын кӛруге болады. 

Соған қарамастан, М. Әуезовтің «Әдебиет тарихы» кітабы қазақ әдебиеті тарихын 

жҥйелеуде, оның тарихи сҥрлеуін салуда аса маңызды, тҧңғыш еңбек болып табылады. Оның 

негізгі қағидалары қазақ халқының сыртқы басқыншылық пен отаршылдыққа қарсы кҥресі 

тҧсында туған әдебиет материалдарына сҥйеніп жасалды. Автордың позициясында ел 

тағдыры, ҧлт мҥддесі жайында ойлану басым. 

Бҧл айтылғандар М. Әуезовтің қазақ әдебиеттану ғылымының басында тҧрып, 

әдебиет тарихына қатысты алғашқы зерттеулер жасаушы болғанын кӛрсетеді. Ол еңбектері 

әлі де ӛзіндік кҥшін жойған жоқ. Идеологиялық саясаттың ырқымен кейбір бағалы ойлары 

кӛмескі тартқанмен, олар әлі де кейінгі зерттеушілерге ой сала алады.  

Әдебиет тарихы мәселеріне Мҧхтар кейін де айналып соғып отырады. Оның біраз 

ӛзекті проблемалары, жеке ақындар шығармашылығын бағалау жайы ғалымның жалпы 

әдебиеттану туралы ой-пікірлерінде жиі айтылады. Ол қазақ әдебиетінің жасалу ісіне де 

араласты. Бірақ арнаулы зерттеу жасаған жоқ. Оның зерттеулері, негізінен, ауыз әдебиеті 

мәселеріне арналды. Содан соң кӛп уақытын Абай ӛмірі мен шығармашылығын зерттеуге 

жҧмсады. Соның ӛзінде қазақ әдебиеті тарихын жҥйелеуде алғашқы еңбектерінің бірі болған. 

Мҧхтардың жоғарыда аталған екі кітабы әдебиет туралы ғылым тарихынан кӛрнекті орын 

алады.  

Сонымен, Мҧхтар Әуезовті қазақ әдебиеті тарихын тҧңғыш жҥйелеп зерделеген - 

ғалым деп тануымызға әбден болады. 
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ӘЛИХАН БӚКЕЙХАНОВТЫҢ АУДАРМАШЫЛЫҒЫ ХАҚЫНДА 

 

Дәлелбекқызы Ақмарал 

магистрант Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті, Астана қаласы) 

Ғылыми жетекші ─ Д.Қамзабекҧлы 

 

Қазіргі әдебиеттану ғылымында кӛркем аударма проблемасы аса ӛзекті мәселенің бірі 

екені дау туғызбаса керек. Аударматанудың жоғары ҥлгісін  қалыптастыру ҧлттық 

әдебиеттің ӛсуіне мҥмкіндік тудырады. Ӛзге тілде туған шығарманың жалпы мән-мағынасын 

жеткізуден гӛрі, сол ҧлттық әдебиетке тән бейнелі ой, сӛз ерекшеліктерін екінші тілде 

айнытпай беру қиын. Аудармашыға тҥпнҧсқадағы кӛркемдік ерекшеліктерді аудармада қайта 

тудыру ҥшін суреткерлік қасиет қажет. Бҧл тҧста аудармашыға зор жауапкершілік жҥктеледі. 

Сол жауапкершілікті абыроймен атқарған қоғам қайраткері, «Алаш» партиясының тӛрағасы 

Әлихан Бӛкейханов Алаш жҧртына кӛптеген шығармаларды тәржімалап, ҧрпаққа ӛшпес 

мҧра етіп қалдырып кетті. Әлихан Нҧрмҧхамедҧлы Л.Н.Толстойдан «Жҧмыртқадай бидай», 
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«Қажымҧрат», «Кавказ тҧтқыны», «Сурат кофеханасы», А.П.Чеховтан «Хамелеон», 

В.Г.Короленкодан «От», Ги де Мопассаннан «Симонның әкесі», Н.Маркестен «Азамат 

Юсуф», «Ешкі тау», «Гирейдің жойылуы», Мамин-Сибиряктан «Қара ханым» сияқты 

шығармаларды тәржімалаған.  

Ә.Бӛкейхановтың аудармасы жалпы алғанда, оқуға ҧғымды. Аудармашы әрбір сӛздің 

тҥпкі тӛркінін тҥсіне отырып, оның мағынасын жеткізе білуге тырысқан. Тілі де едәуір 

жатық. Қазақ әдебиетіне тән кӛркемдік пен образдық жҥйені сақтауға аудармашының біраз 

кҥш салғандығы байқалады.  

Ә.Бӛкейхановтың аудармалары бір жағынан әдеби танымдық қазмет атқарса, екінші 

жағынан тәрбиелік қызмет атқарады. Аудармашы қоғамдағы ӛткір мәселелерді айшықтауды 

алдына мақсат етіп алғандай. Қай аудармасын алсақ та ӛзекті, қоғамға маңызы зор, 

адамгершілікке, моральды насихаттайтын кесек-кесек туындылар. Әлихан Бӛкейхановтың 

аударма жасаудағы тағы бір ерекшелігі кез-келген шығарманы аудара бермеген, аудармаға 

талғампаздықпен келген тәржімашы. Қазақ қоғамына, тҧрмысына, сана-сезіміне жақын 

шығармаларды таңдап алған. 

Біз А.П.Чеховтың «Хамелеон» әңгімесін қазақ тілінде сӛйлеткен Әлихан 

Бӛкейхановтың аудармасын жан-жақты зерттеп, бағалайтын боламыз. 

«Хамелеон» (А.П.Чеховтің «Хамелеон» әңгімесінің аудармасы) атты әңгіменің басты 

ойы ─ адамның екіжҥзділігі, тҧрақсыз мінезі, бас пайдасы ҥшін ар-ҧят, адамгершілік сияқты 

асыл қасиеттерді екінші орынға қойған жандардың кесірінен жапа шеккен қарапайым адам 

арасындағы шиеленіс. 

А.П.Чехов ӛз кейіпкерлерінің бейнесін толық ашып, мінездерінің қыр- сырын таныту 

ҥшін шығарманың ӛн бойында диалогты шеберлікпен қолданған. М.Базарбаев: «Тіл 

кӛркемдігінің байқалар тҧсы диалог пен монолог қҧруда. Мҧнда шеберлік керек-ақ. Ӛйткені 

диалог адам мінезін ашуға бірден-бір қолайлы форма ғой», - деп диалогтың маңыздылығын 

ерекше атап ӛткен. Диалог аударудың кҥрделілігіне қарамастан аудармашы шеберлік 

танытқан. Мәселен, «Күн ыстық, дүкен ашық, алушы жоқ. Саудагерлерді ұйқы басқан. 

Базарда хайыршылар да жоқ. Базармен полицейский надзирател Ошумелов келе жатыр. 

Барымталап алған бір шелек қарақатты кӛтеріп, қасына городовой келді», - деп 

тәржімалаған.  

Әлихан Бӛкейханов әңгімедегі «полицейский», «надзиратель», «городовой» деген 

орыс сӛздерін қолданған. Аудармашы сол кездегі қазақ тілінде қолданылып жҥрген орыс 

сӛздерін ретті жерінде келтіріп отыруы образды аша тҥсу, оқиғаны ӛмірге барынша 

жақындату мақсатынан туындағын ӛзіндік бір тәсіл деп қарағанымыз дҧрыс. 

«─ Жарайды, кім иті екен бұл ӛзі? Итті бос ұстау қалай екенін кӛрсетермін. Үкімет 

жарлығын орнына келтірмегенде әкесін танытармын. Барса-келмеске жіберемін. Ыштраф 

салам. Елдрин, кім иті екенін біл, иесін тап, протокол жаз. Бұл бәлкім құтырған ит шығар. 

Итті хазыр ӛлтір. Бұл кім иті ӛзі.  Айтыңдаршы, ─ деді Ошумелов». 

 Аудармашы А.П.Чеховтің «Я ему покажу Кузькину мать!» деген сӛйлемін 

«Барса-келмеске жіберемін. Ыштраф салам» деп тәржімалаған. Мҧнда аудармашы сана-

сезім, ҧлттық ерекшеліктерді қазаққа ҧғынықты етіп тәржімалауға тырысқан.   

«─ Жанарал, Жигаловтікі дей ме? Үһ, Елдрин жеңім тартшы, терлеп кеттім ғой. 

Күн қандай ыстық, жаңбыр жауа ма екен, қайтер екен? Мен әлі түсінгенім жоқ, бұл күшік 

сені қалай қапты? Күшік биттей, сен сырықтайсың; күшік аузы сенің қолыңа қалай 

жетті? Ӛз қолыңды ӛзің қанатып, нәресте күшікке жаласын жауып, ақша 

алмақшымысың? Мен білемін сендей залымның ойын, ─ деп Хрюкинге ұрыса бастайды 

Ошумелов». 

Бҧл жерде тәржімашы әңгімені дәл аударуды мақсат етпей, оның оқиғасын, ойын 

негізге ала отырып А.П.Чехов кейіпкері Ошумелов сияқты екіжҥзді болмауды насихаттап, 

оқырманға аударма арқылы дәл жеткізген.. Бҧл жердегі «...расковырял палец гвоздиком, а 

потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать» деген тіркесті «Ӛз қолыңды ӛзің 

қанатып, нәресте күшікке жаласын жауып, ақша алмақшымысың?» деп аударған. Байқап 
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отырғанымыздай, Әлихан Бӛкейханов еркін аудармаға кӛп жол берген. Оқиғаның негізгі 

мазмҧны, айтар ойы бір болғанымен де аудармасында айырмашылықтар бар.  

«Иш-ша. Жел соғып кетті ғой. Тоңайын дедім... шинелімді әкелші киейін. Сен, 

Елдрин, күшікті жанаралға апар, сұра. Мен тауып алып жіберді дегейсің... Енді орамға 

шығара кӛрмесін. Бұл күшік қымбат ит шығар. Кез келген шошқа тұмсыққа папироспен 

түртсе, нәресте шырағыма жәбір болар... Сен хайуанға қолың кӛтерме! Ӛзің айыптысың». 

Осы диалог арқылы Ошумелов характері ғана суреттеліп қана қоймай, кейіпкер сӛзі 

арқылы әлеуметтік мәселе жайы қозғалады. Ошумеловтің генералға жақсы жағынан кӛрініп, 

әлеуметтік жағдайын кӛтеруді кӛздеп отырғанын байқау қиын емес. Аудармада да сӛйлемнің 

негізгі ойы сақталып, автор идеясына нҧқсан келтірілмеген. Әлихан Бӛкейханов 

тҥпнҧсқаның оқырманы кім, аударманың оқырманы кім екендігіне аса кӛңіл бӛлген. 

Тҥпнҧсқаны екінші бір тілге аударумен бірге, бір елдің озық дҥниесін екінші бір тілдің 

рухани қажеттілігіне жарату болғандығын ескерген.  

Ә.Бӛкейханов орыс жазушысы А.П.Чеховтің әңгімесін қазақшалағанда, мағыналық, 

қҧрылымдық және идеялық тҧрғыдан ауытқымай дәл беріп, кейде еркінірек кетіп, аударма 

жасаудың небір классикалық ҥлгілерін жасады. Аударма ӛнерінде аудармашы екі тҥрлі 

принцип ҧстанғанын байқауға болады. Оның біріншісі ─ эстетикалық, кӛркемдік принцип. 

Аудармада суреттелген оқиға, мазмҧн, айтар ой қазақ оқырманына сол кҥйінде тҥсіндіруге 

тырысқан.  

Аудармадағы екінші принцип бойынша адамның кҥнделікті тіршілігіне қажеттілінен 

туындайды. Ә.Бӛкейханов әңгіменің ішінен қазаққа пайдалысын, даланың тҧрмыс салтына 

жақындығын, оқырманына тҥсініктісін таңдайды. Осы тҧрғыдан алғанда қазақ пен орыстың 

ӛмір сҥруі, сана-сезімі, ҧлттық ерекшеліктері сияқты кӛптеген әлеуметтік факторларды 

ескере отырып, кейде тҥпнҧсқаға ӛзгеріс енгізуге дейін барған. Мҧндағы басты мақсат 

аударманың қазақ оқырманына тҥсінікті болып,  сана-сезімін оятуға септігін тигізу.  

Адамтанудың сан қырын меңгерген Әлихан Бӛкейханов сауаты ашылмаған, ҧлттық 

сана-сезімі толық қалыптаспаған, әлеуметтік, экономикалық жағынан қалыс қалып, қалық 

ҧйқыдағы халықты ӛнер-білімге, еңбекке, жаман қылықтардан арылту мақсатында 

А.П.Чеховтің «Хамелеон» әңгімесін аударуды алдына міндет етіп алған сияқты. 

Себебі, біріншіден, Әлихан Бӛкейханов халқын білімге ҧмтылдыру, елінің артта қалу 

себептерін ашуды кӛздеген.  

Екіншіден, шығарманың халыққа аздап болса да ой тастайтын тҧстарына ерекше мән 

берген.  

Ҥшіншіден, шығарманы аудару барысында қазақтың ҧғымына, тҧрмыс-тіршілігіне 

лайық тҧстарына ерекше кӛңіл бӛлген.   

Қорыта айтқанда, әдеби аудармаға қойылатын талап зор. Аударма мәтін мен тҥпнҧсқа 

мәтіннің арасындағы мағыналық жақындықты қамтамасыз ету – аудармашының басты 

парызы. Ә.Бӛкейханов «Хамелеон» әңгімесін қазақ тіліне аудару барысында жазушының 

қаламынан туған әңгімені шеберлік деңгейде беруге тырысқан. Бірақ аударма жҥйесінде 

жетілдіруді қажет ететін сәттер де аз емес. Мҧның ӛзі А.П.Чеховтің «Хамелеон» әңгімесін 

аудару мәселесін заман талабына сәйкес арнайы қарастыруды талап етеді. 

 

В статье рассматривается особенности перевода рассказа А.П.Чехова «Хамелеон» 

на казахский язык. 
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АЙТЫСТЫҢ ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Мҧрсалим Г.О. 

Казақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің оқытушысы, Семей 

Ғылыми жетекші – ф.ғ.д, профессор Еспенбетов А.С. 

 

Айтыс – халық поезиясының биік шыңы саналатын, ӛзіндік табиғаты, қыр-сыры, 

ерекшелігі бар жанр. Осы ретте фольклорлық жанрдың табиғатын зерттеуші ғалым 

С.Қасқабасовтың сӛзімен айтсақ: «Сонымен, біздің ойымызша, фольклордағы жанр ҧғымын 

әдебиеттегіден ӛзгешелеу.   

… Демек, егер біз әдебиеттің эпос, драма, лирика тектері бар десек, онда фольклор 

орындалу мәнері мен ел арасында ӛмір сҥру жағдайына байланысты ӛзінше текке және 

жанрға саралануы керек. Осы тҧрғыдан келгенде, фольклорды қара сӛз (проза), ӛлең (стих) 

және сӛйлесу (диалог) деп ҥш ҥлкен текке бӛлуге болады.  

Қазақ фольклорында бҧл ҥшеуінің алғашқы екеуі бар. Ол екеуін тек деп қарайтын 

болсақ, оларды жанрларға бӛлуге болады. Прозалық фольклордың жанрларына миф, әңгіме, 

хикая, ертегі, шешендік сӛздер жатса, ӛлең ҥлгісіндегі фольклордың жанрлары болып жыр, 

тақпақ, қара ӛлең, айтыс, мақал-мәтелдер саналады [1.14] –деп айтыс жанрын фольклорлық 

шығарма ретінде таниды. 

Әр жанрдың қалыптасқан, тҧрақталған белгілері болады. Және де оның ӛзге 

жанрлардан ерекшелейтін, дараландыратын ӛзгешеліктері де әр жанрдың табиғатын 

айқындаса керек. Осы кҥрделі мәселеге методологиялық тҧрғыдан қараған әдебиетші 

Б.Абылқасымов ӛз ойын былайша қорытады: «Айтыс, толғау, жоқтау сықылды жанрларда 

тарихи негіз анық кӛрінеді. Алайда, осы тарихи негіз дегеніміздің ӛзі не? Ӛмірде болған 

оқиғалар, қҧбылыстар, адамдар ғана ма? … Тарихи жыр, аңыздарда, айтыс, толғау, жоқтау, 

терме сияқты жанрларда бір қарағанда тарихи деректер дәлдігі кӛбірек сақталынады. Себебі 

оларда нақты оқиғалар, нақты адамдар, нақты қоғамдық-әлеуметтік қатынастар молырақ 

орын алады. Бірақ методология мәселелерімен айналысып жҥрген мамандардың пікіріне 

қарағанда, нақты тарихилық, яғни, поэзияның белгілі бір оқиғаларға бағытталуы жанрлық 

белгі емес. Бҧл халықтық кӛркем сананың жалпы белгісі. Ендеше тарихилық принцпті 

фольклор жанрының бәрін ортақ ҧғым деп қарау керек. Болмысты бейнелемейтін бірде-бір 

жанр жоқ. Алайда, қай жанр болмыстың қай қырын қай тҧрғыда бейнелейді, мәселенің 

тірелер тҧсы осында» [1.4]. Бҧл пікірдің ҧстамдылығын қҧптай отырып, біздегі әрбір 

жанрдың ӛмірді бейнелеудегі ӛзіндік ерекшеліктері бар екенін, осыған орай айтыстың 

басқаларда қайталанбас белгі-сипаттары барлығын атап ӛткіміз келеді. 

«Әр жанрдың ерекшелігі неден кӛрінеді? Ол ҥшін бірнеше факторды анықтап алу 

шарт: біріншіден, жанр қай заманды, дәуір мен қоғамды кӛрсетеді, екіншіден, қандай 

әдіспен, тәсілдермен, қҧралдармен бейнелейді; ҥшіншіден, бейнелеп отырған нәрсесіне қалай 

қарайды, оны қалай бағалайды; тӛртіншіден, осы ӛзінің бағасын, қатысын қалай, қандай 

тҥрде шығарады, кӛрсетеді; бесіншіден, ол жанр қандай мақсатта қызмет етеді, яғни жырдың 

функциясы қандай?» [1.17-18] деген пікірдің айтыс жанрына қатыстысы да бар. Айтыстың 

жанрлық ерекшелігі- біріншіден, суырыпсалмалық; екіншіден, синкреттілік; ҥшіншіден, уәж 

бен дәлелге қҧрылған тартыс; тӛртіншіден, айқын эстетикалық қызметінен кӛрінеді. 

Сонымен қоса, біздің арнайы сӛз еткелі отырғанымыз – айтыс жанрының ӛзге жанр 

салаларында кӛрініс табуы, дамуы, екеуінің айырмашылықтары, ортақ белгілері.  

Ақындар айтысының бәрі де жҧрт бас қосқан ойын-сауық, ҥлкен жиын, ас тойларда 

халық алдында орындалады. Шаршы топта сӛз сайысына тҥскен ақындар сӛзін сарапқа 

салып, әділ тӛрелік айтушы-халық. Сол билік айтушы жҧрттың ӛзі екі дай жарылып, іштей ӛз 

елінің намысын қорғаушы ақынның қарсыласына сӛз есесін жібермей жеңіп шығуын тілейді. 
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Тӛрелік айтушылар да, айтысқа тҥскен ақындар да «Сӛз тапқанға қолқа жоқ», «Аталы сӛзге 

арсыз таласады» дейтін қағиданы берік ҧстанған. Осыған орай ірі айтыстарға топтан озған ірі 

жҥлдегер ақындар қатысып отырған. Айтысушы ақындар суырыпсалмалық дарынымен қатар 

ӛз заманының тоқығаны мол, білімді, зерделі адамдары болуын талап етеді. Сол себептен де 

ақындар айтыстың қай тақырыпта болатынын білмесе де, ел ӛміріндегі елеулі оқиғалардың 

бәрін тізіп, бҧған алдын-ала іштей дайындалып жҥреді. 

Суырыпсалма айтыс ӛнерінің қысқаша сипаты осындай. Ал жекеленген ақынның 

шығармашылығындағы айтыс кӛрінісі сәл ӛзгешелеу. Кӛркем шығарма-айтыстарға тән сипат-

бір автордың болуы және дәстҥрлі айтысқа қарағанда қҧрылыс, мазмҧнының ерекшелігі. 

Арғы тҥбі сонау М. Қашқаридың «Диуани лҧғат – ат –тҥрк» еңбегіндегі «Жаз бен қыс» 

айтысы, Қ. Яссауидың «Диуани хитмет» туындысындағы «Бейіш пен тозақ» айтысы, С. 

Бақырғанидың «Рух пен нәпсі қағысуы», «Ҧжмақ пен тозақ» айтысынан басталатын 

шығарма-айтыс әр ғасырларда ӛз жалғасын тауып, XX ғасыр ақындар шығармашылығында 

ӛз бейнесін бедерлеп, (С. Торайғыров «Айтыс» дастаны, С. Мҧқанов «Ақ аю», С.Сейфуллин 

«Қызыл ат» поэмалары), бҥгіндері Т. Жанғалиев, К. Әмірбек, Қ.Исалин, М. Айтқазыҧлы т.б. 

шығармаларымен ҧласты. 

Бір автордың шығармашылығындағы кӛркем айтыс белгілі бір мәселе тӛңірегінде ғана 

ӛрбиді. Яғни оларға шектеулік қасиет тән деп айта аламыз. Мәселен, М. Қашқаридың «Қыс 

пен жаз» айтысы бір-біріне ӛз жақсылығын асыру және қарсыласының кемшілігін кӛрсету 

болса, «Мәшһҥр Жҥсіп пен Шабдар аттың» айтысында Жҥсіптің ҥй иесіне деген кӛзқарасы, 

С. Сейфуллиннің шығармасындағы ақын мен қызыл ат айтысы – колхоз ісіндегі кемшіліктер 

турасында сӛз етеді. 

Ал осы екі тҥрге де тән қасиет-сӛз жарысы, пікір тартысы. Осы айшықты ортақтық екі 

тҥрге де тән, ӛйткені мҧнсыз олар «Айтыс» деп танылмас еді. «Айтыс» қазақтың тӛл сӛзі, 

ежелден айтысу, сӛз бәсекесі, пікір таласы деген ҧғымда қолданылып келген. Шығарма 

айтысқа біз келесі «Айтыстың кӛркем туындыға тән белгілері», «Мысал айтыс», «Әдет-салт 

айтысы», «Ӛңделген айтыс», «Кӛркем шығармадағы айтыс» тарауларында арнайы 

қарастырамыз. 

Айтыс ӛнерінің келесі бір ерекшелігі-синкреттілік сипаты. Айтыс дәстҥрі ең алғаш 

әдет-ғҧрыптарды орындау талабында туып қалыптасса да, кейін бҧл сипат толыса дамып, 

ақындар ӛнер бәсекесі-айтыс жанрының туып, қалыптасуына жол салды. Айтыс ӛзінің туу, 

даму, қалыптасу кезеңдерінде ӛзі бастау алған эпикалық жырлар мен лиро-эпикалық 

туындыларын, шешендік ӛнермен, тағы басқа ҧсақ жанрлармен тығыз байланыста дамып, 

ӛркен жайды, жеке жанр болып жетілді. Осы тҧста болгар ғалымы Ц. Тодоровтың жанрдың 

ӛзгеріске ҧшырау жайындағы пікірін келтіре кетуді жӛн кӛрдік: «Жанрдың тҧрақты белгілері 

әр дәуірге сәйкес ӛзгеріп кӛптеген қосымша сипат қабылдайды. Бірақ, ол сипат аса маңызды 

деп танылмайды, сондықтан шығарманы белгілі бір жанрға саралауда оның айтарлықтай 

әсері болмайды. Сол себептен тарихтың әр тҧсында бір шығарманың ӛзі әр қилы жанр болып 

есептелуі мҥмкін» [3.100]- дейді.  

Айтыс жанры ӛзінің даму процесінде халық шығармашылығын ӛзге де салалары мен 

қатар ӛмір сҥріп байланысқа тҥскен. Фольклортанушы ғалым С. Қасқабасов жанрдың  

синкреттілігі жӛнінде: «Еш бір жанр саф алтындай таза кҥйде болмайды. Ӛйткені, ол 

жападан жалғыз ӛмір сҥрмейді, ҧзақ кӛркемделу процесінде жанрлар бір-бірімен тығыз 

байланысқа тҥседі, олар бір – біріне ықпал жасап, кірігіп, тіпті жаңа жанрға негіз де бола 

алады, бірақ олар қосылып кетпейді, әрқайсысы ӛзіне тән қасиеттерімен ерекшеленеді. 

Енді бір-екі ауыз сӛз: ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеттің байланысы, дәстҥр 

жалғастығы жайында. Айтыстан халықтың кӛркемдік дҥниетанымы ӛткен ҧзақ жолдың 

іздерін, әрбір халықтың ӛзіне ғана тән кӛркемдік ӛсу, ӛрлеу соқпағын, тҧрмыс – тіршілігінің 

бейнелі, образды шежіресін кӛреміз. Айтысты халықтың кӛркемдік ойының ғасырлар тізбегі 

арқылы қортылған, тҥйінделген эстетикалық нәрі, жинағы, ӛлшемі десе де болады.  

Жалпы дәстҥр, оның iшiнде поэзиядағы дәстҥр де дамиды, ӛзгередi, ӛседi, жаңарады. 

Бiрақ бҧл ҥшiн кӛбiнесе халықтың тiршiлiгiнде, ӛмiрiнде, санасында кӛркемдiк 
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дҥниетанымында жаңа бетбҧрыс, ҥрдiс дамуы болу қажет. Соның ӛзiнде де байырғы, тӛл 

дәстҥр аз уақыттың iшiнде ӛзгере салмайды. Ҧзақ процестiң, жалпы қоғамдық дамудың, 

сондай-ақ ӛмiрдi, табиғатты, адамдарды жаңаша тану, бейнелеудiң нәтижесiнде кем-кемдеп 

ӛзгередi, жаңарады, яғни байырғы дәстҥрдiң iштей тҥлеуi, бiртiндеп жаңа сипатқа кӛшуi 

тәрiздi ӛзгерiстердi басынан ӛткiзедi. Дәстҥрдiң белгiлi бiр тарихи кезеңде ӛзгеруi мен 

жаңаруы жалпы ҧлттық поэзияның табиғи сипатынан айрылуы немесе кенет ӛзгеше сипатқа 

ие болуы деп есептелмейдi.  

Абай халық әдебиетi мен қалыпты суырыпсалма дәстҥрiне зер сала қарап, оған әр кез 

ҥлкен iлтипат бiлдiрiп отырған. Жас кезiнде ӛзi де суырыпсалуға машықтанып, «Кӛкбайға», 

«Қыздарға», «Қара қатынға», «Масақбайға», «Сап-сап, кӛңiлiм» тәрiздi арнау ӛлеңдерiн 

ауызша айтып отырғаны мәлiм. Ақын жас шағында мҧнымен де қанағаттанып қалмай, әзiл 

қалжыңы мол, жеңiл-желпi айтыстарға да қатысып жҥрiптi. Соның бiрi - Сабырбай ақынның 

қызы Қуандықпен айтысы. Алайда бҧл айтыс бiзге жетпеген. Бҧл туралы М.Әуезов: «Ақын 

Абай ол кездегi қазақтың барлық басқа ақындарының ҥлгiсiмен ауызша айтатын, соған 

машықтанған ақын болады. Тегiнде ақын емес кiсi бҧрын аты бар жҥйрiктермен ӛлеңмен 

айтыспайды. Ал, Абайдың жаңағы iсi (Қуандықпен айтысы) оның бiр емес, талай жерде 

жеңiл айтысқа батыл кiрiсе жҥргенiн дәлелдейдi. Шешендiк айтыстың қатарында ақындық 

айтыстың iлесе жҥргенiн сездiредi. Ол, тiптi, жазушы ақын болған  кезiнде, ертеңгi уақытта 

да талай ҧзақ ӛлеңiн осылайша қолма-қол суырып салып айтатын. Кӛптеген эпиграмма, әзiл-

ӛлеңдерi жазушы Абай емес, фольклор кӛлемiндегi Дулат, Шӛже сияқты ақын боп жҥрген 

кездерiн, әсiресе, жастық кездерiн айқын танытады» [4.17]-деп жазды. Мҧның бәрi ҧлы 

Абайдың ақын болып қалыптасу, жетiлiп толысу жолындағы ҥлкен бiр мектебi болғанын 

танытса керек. 

Абайдың ӛлеңдi қажеттi тҧстарда суырыпсалып айтуға тӛселген шеберлiгiн ақынның 

замандасы, әрi әрiптесi Кӛкбай Жанатайҧлы да әр кез еске алып, әңгiмелеген. Ол ӛзiнiң 

қҧрбылас ақыны Әрiп Тәңiрбергенҧлымен бiр жолғы айтыс-қағысын келтiре отырып, Бҧл 

ақындарыдың таласын артынша Абай естiп қалып, Кӛкбайды шақырып алғанын айтады. 

Абай: «Сен не дедiң, ол не дедi?»- деп тәптiштеп сҧрай келiп, сӛз тҥйiнi бiр ауыз ӛлеңмен 

шешiп, қолма-қол шығарып айтыпты [4.272-273]. Бҧдан тыс М.Әуезов Абайдың ӛз ҥйiнде  

ӛтетiн әр алуан басқосуларды жҧртты сынау ҥшiн, оның ӛзi бастап екi жол ӛлең айтып, аяғын 

«сен жалғастырып жiбершi» деп отыратын болғанын да жазады. Сӛйтiп, осы арқылы ол 

жиналған кӛптiң ӛлеңге деген бейiм қабiлетi мен ақындық ой-қиялының ӛрiсiн байқап, сынап 

отыратын болған. Осыдан ҧлы ақынның жас шағында ел iшiнде кең тараған 

импровизаторлық дәстҥрден еркiн сусындап ӛсiп, тiптi кезi келгенде әзiл-қалжыңды 

айтыстарға қатысу арқылы ӛзiнiң ақындық ӛнерiн де ҧштап, жетiлдiрiп отырғаны 

аңғарылады. Бҧл жәйттер айтыс ӛнерiнiң ҧзақ ғасырлар бойы дәстҥр ретiнде кең қанат 

жайып, ел ӛмiрiмен бiте қайнасқан халықтық сипатын да ашып дәлелдесе керек. 

Сонымен, айтылып кеткен мәселелерге орай ойымызды қорыта айтсақ,  айтыстың 

жанрлық ерекшелiгi-ҧзақ ғасырлар бойы қалыптасқан дәстҥр негiзiнде кӛрiнедi. Атай кетсек, 

олар-синкреттiлiк сипаты, кӛркем шығармаға тән белгiлерi арқылы кӛрiнедi. 

Айтыс әр жанр салаларында кӛрiнiс тауып, осы ерекшелiктерiмен халқымыздың 

ӛмiрiнде қайталанбас, мақсат тҧтарлық сипаттары бар халықты ӛнер дәрежесiне кӛтерiлдi. 
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Об эпиграфе "Мне отмщение, и Аз воздам"
 
к роману Толстого "Анна Каренина" 

писали все, кто писал о романе (причем речь шла главным образом лишь о судьбе Анны 

Карениной), так как без понимания значения эпиграфа невозможно адекватное восприятие 

основных идей этого произведения Толстого.  

Актуальность темы обусловлена отсутствием единства в трактовке эпиграфа. Между 

тем никто не соотносил интерпретацию изречения «Мне отмщение и аз воздам» с проблемой 

вины и преступления в романе. 

Цель работы – обосновать новое понимание эпиграфа в его соотнесенности с 

художественной структурой произведения и авторской позицией; открытие новых 

глубинных пластов в содержательном и формальном отношении. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 1) проанализировать 

трактовки эпиграфа 2) - раскрыть роль эпиграфов в выражении авторской позиции 3)выявить 

зерно полемической трактовки эпиграфа; 4) обосновать отношение идеи эпиграфа к судьбе 

героев романа. 

В истории литературы эпиграфы рассматривались с точки зрения их источников, 

способов выражения авторского отношения и взаимодействия с художественной структурой 

произведения. Источниками эпиграфов могут быть литературные, фольклорные, научные, 

религиозные произведения, справочные издания, официальные документы, письма и 

дневники. Писатель выбирает цитату из того или иного произведения не случайно: он таким 

образом определяет восприятие своего творения через призму уже существующего, 

сравнивая или сталкивая разные взгляды на изображаемое. Эпиграф - это особый смысловой 

феномен, потому что принадлежит сразу двум контекстам. Он - знак, отсылающий читателя 

к исходному тексту, актуализирующий в его сознании воспоминания и сложные ассоциации 

между двумя произведениями. Эпиграф позволяет выразить авторскую идею (точку зрения 

или оценку) под прикрытием некой маски, как бы от другого лица; важно, чтобы эпиграф 

выглядел не как сочиненный самим автором, а как исходящий из какого-либо авторитетного 

источника и имел конкретную отсылку, хотя бы к отрывку из разговора. Эпиграф обладает 

всеми свойствами литературной цитаты, создает сложный образ, рассчитанный на 

восприятие также и того контекста, из которого эпиграф извлечен. В истории литературы 

эпиграфы рассматривались с точки зрения их источников, способов выражения авторского 

отношения и взаимодействия с художественной структурой произведения. Источниками 

эпиграфов могут быть литературные, фольклорные, научные, религиозные произведения, 

справочные издания, официальные документы, письма и дневники. Эпиграф - 

полифункциональный компонент художественного произведения: он формирует 

читательское восприятие, обладает внутренней взаимосвязью с тем источником, откуда он 

был извлечен, служит одним из способов выражения авторской точки зрения, разносторонне 

связан с различными элементами поэтики произведения, его жанром. Поэтому изучение 

эпиграфа как одного из элементов стиля писателя позволит лучше понять идейно-

художественное значение всего произведения. Об эпиграфе "Мне отмщение, и Аз воздам"
 
к 

роману Толстого "Анна Каренина" писали все, кто писал о романе (причем речь шла 

главным образом лишь о судьбе Анны Карениной), так как без понимания значения эпиграфа 

невозможно адекватное восприятие основных идей этого произведения Толстого. Когда в 

печати появилась седьмая часть "Анны Карениной", читатели и критики вспомнили об 

эпиграфе к роману. Многие подумали, что Толстой осудил и наказал свою героиню, следуя 

этому библейскому изречению. В дальнейшем критики склонялись не только к этой, 
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обвинительной точке зрения, но придерживались и другой, оправдательной позиции, 

которую занимает Толстой относительно своей героини. Таким образом, критика видела в 

эпиграфе отражение позиции Толстого по отношению к Анне Карениной. Нам 

представляется целесообразным обратиться непосредственно к мнениям писателей, критиков 

и литературоведов по поводу эпиграфа к роману Толстого, чтобы ярче высветить свое 

понимание библейского эпиграфа.  

По-своему понял этот эпиграф Достоевский, посвятивший в "Дневнике писателя" за 

1877 год "Анне Карениной" не одну главу. Автор "Преступления и наказания" видит в 

романе Толстого новое решение старого вопроса о "виновности и преступности людей". 

Отметив, что мысль Толстого выражена "в огромной психологической разработке души 

человеческой, со страшной глубиною и силою, с небывалым доселе у нас реализмом 

художественного изображения", Достоевский пишет: "Ясно и понятно до очевидности, что 

зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в  каком 

устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что 

ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого 

столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что 

нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который 

говорит: "Мне отмщение, и Аз воздам". Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и 

окончательная судьба человека". Достоевский переводит проблематику романа из 

социальной в философскую и видит причину трагедии Анны Карениной в ее натуре. Автор 

"Преступления и наказания" считает возможной трагедию героини романа Толстого в любом 

обществе, так как зло и грех таятся в человеческой природе изначально, а не возникают лишь 

под влиянием окружающей обстановки. В такой трактовке социально-психологический 

роман Толстого стал напоминать философский роман Достоевского, который, указав на 

вечную загадочность и таинственность человеческой души, признает только Бога в качестве 

единственного морального воздаятеля, знающего судьбу и потому могущего судить людей. 

Для Достоевского важно, что человек "... не может браться решать ничего... с гордостью 

своей непогрешности...", потому что "... он грешник сам...". Но выход из создавшегося для 

Анны положения Достоевский видит во всепрощении, "... милосердии и любви". Этот выход 

"... гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа еще в предпоследней части его, в 

сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги вдруг 

преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, 

которые сами, взаимным всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом 

сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то". Как видим, Толстой и 

Достоевский весьма близки в решении нравственно-философских вопросов: для Толстого 

также необходимо показать "диалектику души" Анны, Каренина и Вронского, как 

Достоевскому - провести своих героев через "горнило страданий". Однако следует помнить, 

что то была сложнейшая ситуация лишь на фоне возможной смерти Анны, когда враги 

простили друг друга и полюбили истинной христианской любовью. И Толстой, понимая это, 

показывает, что в повседневной жизни герои не могут жить по христианским заповедям. 

Свою трактовку значения эпиграфа к роману предложил А. А. Фет. "Толстой указывает на 

"Аз воздам", - пишет Фет в своей статье об "Анне Карениной", - не как на розгу брюзгливого 

наставника, а как на карательную силу вещей". В начале статьи он поставил стихи Шиллера: 

"Закон природы смотрит сам за всем..."[1] 

При такой трактовке романа как "строгого неподкупного суда всему нашему строю 

жизни" эпиграф получает новое, скорее философско-историческое, чем нравственно-

философское значение - как указание на приближающийся "страшный суд" над целым 

строем жизни. Толстой был знаком с такой трактовкой идеи возмездия в его романе, имея в 

виду слова Шиллера о "законе природы", и был с ней согласен: "Сказано все то, что я хотел 

сказать". Обвинительной точки зрения придерживались современники Толстого - Р. В. 

Иванов-Разумник и М. С. Громеко. Долгое время литературоведение было согласно с их 

позицией. Так, Иванов-Разумник отождествлял значение эпиграфа и романа и сводил все 
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темы "Анны Карениной" к узкой теме, выраженной в эпиграфе: "главная тема, главный 

смысл "Анны Карениной", все значение грозного эпиграфа" заключается в том, что "человек 

не может строить своего счастья на несчастии другого... Анна сделала этот шаг, - и вот за 

это-то "Мне отмщение, и Аз воздам...". 

Но сведение всей сложной и широкой проблематики романа к одной теме, 

заключенной в эпиграфе, было бы обеднением смысла "Анны Карениной", этого романа 

"широкого дыхания". Значение эпиграфа распространяется не только на Анну Каренину, но 

и на всех персонажей романа, и идейное содержание произведения гораздо шире 

предложенного Ивановым-Разумником толкования эпиграфа. 

"Для Анны спасения не было, - пишет исследователь. - Она принесла в жертву своему 

счастию несчастие другого - и погибла; если бы она принесла в жертву свое счастие и 

осталась бы жить с ненавистным мужем, она обрекла бы себя на вечное несчастие. Что же 

делать? По железному закону жизни - гибель всегда ожидает лучших и достойнейших; 

подлинный герой всегда обречен в жертву, ибо величие, геройство и вообще человеческое 

достоинство надо выстрадать". 

Подобно Иванову-Разумнику, М.С. Громеко считает, что "нельзя разрушить семью, не 

создав ей несчастья, и на этом несчастье нельзя построить нового счастья".Это суждение 

верно лишь в принципе, но применительно к героине романа Толстого не охватывает всей ее 

трагедии: Анна несчастлива не только от того, что сделала несчастными Алексея 

Александровича и Сережу, но и потому, что, полюбив Вронского и порвав с Карениным, 

нарушила общечеловеческие нравственные законы. Эти законы нашли свое отражение, в 

частности, в Евангелии: "И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по 

всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? - Он сказал им в 

ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? - И 

сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною 

плотью. - Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 

разлучает. - Они говорят Ему: как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и 

разводиться с нею? - Он говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам 

разводиться с женами вашими; а сначала не было так. - Но Я говорю вам: кто разведется с 

женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует‖. Поэтому 

Анна нарушает евангельский закон, разрушив свой брак с Карениным, и, уйдя к Вронскому, 

совершает "прелюбодеяние" (по терминологии Евангелия): "И если жена разведется с мужем 

своим и выйдет за другого, прелюбодействует". 

При этом в Ветхом и Новом Завете по-разному относятся к прелюбодеянию. Так, во 

Второзаконии Моисей заповедал побить камнями женщину, уличенную в прелюбодеянии, а 

в Евангелии от Иоанна Иисус Христос не осуждает грешницу, потому что среди книжников 

и фарисеев, которые привели ее к Нему, не оказалось безгрешного человека ("Кто из вас без 

греха, первый брось на нее камень"[3]. 

Таким образом, получается противоречие между моралью Ветхого и Нового Завета. 

На чьей позиции стоит Толстой, изображая историю Анны Карениной, - Моисея или Иисуса 

Христа - и предстоит нам выяснить, проанализировав трансформацию эпиграфа в 

художественной ткани романа "Анна Каренина". Но уже сейчас очевидно, что эта позиция 

далеко неоднозначна и поэтому  вызвала ряд различных толкований. 

Обращаясь вновь к анализу статьи Громеко, мы не можем не согласиться с его 

мнением о том, что существуют "законы человеческого духа" "... и от воли человека зависит 

согласоваться с ними и быть счастливыми или переступать их и быть несчастными". Этим 

высказыванием Громеко признает то, что человек сам волен выбирать путь преступления 

или согласования с "законами человеческого духа". 

Д.С. Мережковский справедливо обратил внимание на то, что "величайшее из 

человеческих преступлений, казнимое немилосердною божескою справедливостью в духе 

Моисеева Второзакония - "Мне отмщение, и Аз воздам" - для творца "Анны Карениной" есть 

нарушение супружеской верности. Мера, которою сам он мерит все явления половой жизни, 
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- стихийно-простая, здоровая, патриархально-семейственная, целомудренная чувственность, 

как закон, данный людям Иеговою: плодитесь и множитесь. Левин признается однажды, что 

он во всю свою жизнь не мог себе представить иначе счастья с женщиной, как в виде брака, 

и что соблазнить чужую жену ему, обладателю Кити, кажется столь же нелепым, как 

человеку после дорогого сытного обеда - украсть калач с лотка уличной торговли".[4] 

Для Э.Г. Бабаева эпиграф был отражением нравственно-философской позиции 

Толстого в семидесятые годы: "Толстой задумывается над нравственной ответственностью 

человека за каждое свое слово и каждый поступок. И мысль эпиграфа состоит как бы из двух 

понятий: "нет в мире виноватых" и "не нам судить". Оба эти понятия совершенно отвечали 

внутренней природе эпического мышления Толстого. Возмездие, по мысли Толстого, было в 

ее (Анны) душе. ...Богом для Толстого была сама жизнь, а также тот нравственный закон, 

который "заключен в сердце каждого человека". Бабаев, раскрывая точку зрения Толстого, 

доказывает, что Анна наказывает себя сама, потому что осознала свое отступление от 

божеских законов нравственности, в частности заключенных и в Евангелии полюбила 

Вронского и ушла к нему от Каренина, своего законного мужа, нарушив тем самым таинство 

брака, которым Бог соединяет двух людей [5]. 

В кратком сопоставлении различных точек зрения на библейский эпиграф к роману 

Толстого "Анна Каренина" были учтены позиции далеко не всех исследователей, которые 

касались этой проблемы. Наша задача в данном случае сводилась к тому, чтобы представить 

типичные взгляды на эту проблему. Новое понимание эпиграфа может крыться, на наш 

взгляд, здесь  в трактовке проблемы вины и преступления. Здесь мы склоняемся к позиции 

Достоевского, который объясняет природу человеческой сущности по законам бытия и 

одновременно решает вопрос о проблеме вины и преступления каждого из героев романа 

Кто-то в связи с этим считал, что Толстой осудил свою героиню и сводил все идеи, 

заложенные в эпиграфе, к этой узкой проблеме. Другие исследователи понимали эпиграф 

более широко: как признание нравственных законов, неисполнение которых влечет за собой 

душевные страдания самого человека. Именно такое значение, по нашему мнению, Толстой 

вложил в эпиграф к своему роману, тесно связанный с судьбами многих персонажей, с 

различными элементами поэтики произведения, его жанром. Эти положения, мало 

изученные предшествующими литературоведами, мы и попытались рассмотреть в нашей 

работе при непосредственном анализе идейно-художественной системы романа Толстого 

"Анна Каренина".  
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Преданность Леонида Мартынова теме Казахстана - это та черта, которая 

представляла его поэзию как истинно советскую, отвечая требованиям многонациональной 

политики, и в то же время расширяла общепринятые культурные рамки. Особенность 

творчества Мартынова заключается в том, что интерес к другой стране, к Казахстану, 
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формировал сознание поэта, особое восприятие мира, отображенное в поэзии путем 

использования нестандартных художественно-изобразительных средств. 

Воспринимая литературу как хранилище национальных ценностей, мы будем 

говорить не только о литературных, но и о культурных, геополитических, этнических 

взаимосвязях между Россией и Казахстаном, рассмотренных через призму лирики 

Мартынова. Это особая ритмика, построение и образность мартыновского стиха, а также те 

моменты, которые на сегодняшний день являются важнейшими точками соприкосновения 

русской и казахской литератур - граница между Европой и Азией, метафорически 

представленная как слияние двух культурных пластов, граница между прошлым и будущим 

как рубеж миров. 

По словам Поварцова С.Н., все явления или предметы Мартынов выражал в 

«сложнейшем художественном преломлении», потому что «поверхностные аналогии… 

снижали поэтическую и эстетическую значимость произведения» [1, 130]. Это высказывание 

касается многослойных и сложные метафор, характерных для поэтики Мартынова. 

В новелле «Лик ликбеза» казахская девушка, ликвидатор безграмотности, стала 

хранительницей не только очага, но и целого периода в жизни казахского народа. В еѐ косы 

были вплетены ленты с монетами разных стран, показывавшими, какие народы и когда 

проходили через эту степь. Разложив метафору «лик ликбеза», мы получаем следующие 

значения: 1) метафора, принадлежащая к понятию «ликвидация безграмотности»; 2) образ 

героини: «девушка, имя которой ликбез»; 3) образ казахских степей, раскрытый монетами: 

«…в этом девичьем лице я вижу доподлинный лик степи»; 4) аллитерация букв «л» и «к», 

повтор целых слогов связывает слова «лик» и «ликбез» не только внутренне, но и внешне, по 

звучанию. Особенно это подчеркивается в последней фразе «Лик Ликбеза не безлик!» [2, т.3, 

233]. 

Игра слов является важным художественным элементов в поэтике произведений 

Мартынова. Например: «Так я узнал, что значит это с юных лет моих кружившееся вокруг 

меня слово ―айналайн‖» [2, т.3, 240]. Слово «айналайн» с казахского языка буквально 

переводится как «кружусь вокруг тебя», и в данном случае поэт усилил значение этого слова 

использованием буквального значения. 

В стихотворении «Маркиз и матрос» упоминается город Акмола: «город, пушной, как 

горб верблюжий». Это сравнение очень близко сознанию степного человека. Именно так, 

через многослойные и глубокие метафоры и аналогии, отражает Мартынов-философ свой 

интерес к Казахстану в литературе. 

Чтобы проанализировать особенности ритмики в произведениях Мартынова, 

приведем строки из стихотворения «Я брежу только тем…» 

  Я рос 

  В пределах жуткой зимней стужи 

  И слѐзных вѐсен. 

  Это был Восток… [2, т.2, 7] 

Художественные приѐмы, используемые в этой строке, употребляются для создания 

образа степи. Например, аллитерация в словах «жуткая зимняя стужа». Повторение звонких 

согласных «ж» и «з» и длинная строка дают ясное представление о длительной, морозной, 

вьюжной степи. Этой строке противопоставляется следующая строка; она короткая, что 

соответствует длине этого времени года, т.е. весны, в степи. Также использована звукопись: 

аллитерация в словах «слѐзные вѐсны» и повтор гласной «ѐ», которая смягчает стоящие 

впереди согласные. В строке употреблен эпитет «слѐзные»: во-первых, потому, что весной 

начинает таять снег, во-вторых, это слѐзы самих людей, для которых весна – самый трудный 

период, когда нужно ухаживать за скотом и находить новые пастбища. Таким образом, 

разнообразный характер степи выявляется благодаря четкой звукописи и особенностям 

построения стихотворения: длина строки характеризует определенное время года. 

Это можно подтвердить исследованием Е.Эткинда «Медленное слово ―медленно‖» и 

«Быстрое слово ―быстро‖», где отмечено, что «длина и звучание слова медленно теперь 
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выражают идею медленности»
 
[3, 163], хотя стилистически это слово является нейтральным. 

В доказательство он приводит стихотворение Пушкина «Осень»: 

Огонь опять горит – то яркий свет лиет, 

То тлеет медленно, - а я пред ним читаю… 

Первая строчка быстрая, бодрая; она состоит из коротких слов, и «это придает 

каждому слову порывистую звуковую энергию». И внезапно это бодрое ритмическое 

движение быстро меняется: появляется длинное трехсложное слово, и «это замедляет 

движение стиха, оно словно гаснет – так, как гаснет еле тлеющий огонь в камельке» [3, 163]. 

Аналогично здесь: строки явно противопоставлены, но у Мартынова это 

противопоставление усилено разным количеством слогов, которое равно 9 и 5 во второй и 

третьей строках соответственно. По словам Ю.М.Лотмана, «Ритм в стихе является 

смыслоразличающим элементом, причем, входя в ритмическую структуру, 

смыслоразличительный характер приобретают и те языковые элементы, которые в обычном 

употреблении его не имеют. Важно и другое: стиховая структура выявляет не просто новые 

оттенки значений слов – она вскрывает диалектику понятий, ту внутреннюю 

противоречивость явлений жизни и языка, для обозначения которых обычный язык не имеет 

специальных средств» [4, 45-46]. 

Особое своеобразие художественно-изобразительные средства получают в описании 

природы Казахстана.  

Интересно восприятие Мартыновым степной грозы с «добродушным, но грозным 

рычанием»: «И, обернувшись, я увидел, что над горной вершиной, вероятно Синюхой, 

творится целая фантасмагория. Над этой вершиной, показавшейся мне сперва похожей на 

казахскую девочку, - в пышной лисьей шапке пронизанных солнечными лучами облаков, а 

потом, с переменой освещения, на казахскую невесту, в коническом головном уборе с 

отделкой из серебра, жемчуга и кораллов, - над этой вершиной сформировалась гроза! Гроза 

не грозная, не грузная, не тяжелая, а, можно сказать, солнцеобразная и веселая, словом, 

цветная, разноцветная летняя грозочка, рокотом которой и провожали меня Кокчетау, даже и 

не довольные, что я ухожу». [2, т.3, с.248] 

Во-первых, здесь явная нисходящая градация к описанию грозы, правдоподобная для 

переменчивого климата казахстанских степей: фантасмагория – гроза – не грозная – не 

грузная – не тяжелая – солнцеобразная – веселая – цветная – разноцветная летняя грозочка. 

Во-вторых, обилие метафор и эпитетов к слову «гроза»: грозная, грузная, тяжелая, 

солнцеобразная, веселая. Олицетворения: горы Кокчетау «провожали», «не довольны». 

В-третьих, используется яркая аллитерация: гроза, грозная, грузная, солнцеобразная, 

цветная, разноцветная, грозочка, рокотом. Такая звукопись соответствуют приведенной 

выше градации, звуки словно стихают благодаря появлению звука «ц» среди громких, 

звонких согласных: грз-грз-грз-црз-ц-рзц. 

В целом, такое восприятие природы отображает мировоззрение Мартынова, близкое 

казахскому народу. Дело не только в том, что гроза показалась ему похожей на казахскую 

девочку, сколько в доказательстве этим того, насколько он знает казахский быт, включая 

национальную одежду: «конический головной убор с отделкой из серебра, жемчуга и 

кораллов». Именно в таких подробностях, о которых надо хорошо знать, привиделось ему 

сочетание облаков и солнечных лучей! 

Рассмотрим подробно параллели Европа-Азия и связь между прошлым, настоящим и 

будущим, которые представлены сложными метафорами. Грани между континентами, 

эпохами, временем особо тонко чувствовалась поэтом как граница, на которой 

соприкасаются культуры, смешиваются народы. 

В новелле «Дорога к Лукоморью» есть такие строки: «Я как-то особенно ощутил 

взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. Порой мне казалось, что прошлое я сжимаю 

руками, как меч и щит <…> Я ощущал прошлое на вкус, цвет и запах. Я чувствовал, что надо 

выразить все эти ощущения, осознать их творчески и в конце концов таким образом 
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освободиться от них, чтобы вернуться к современности… И тогда я решительно взялся за 

поэмы» [2, т.3].  

Действительно, в период своего раннего творчества Мартынов писал много 

исторических поэм: «Правдивая история об Увенькае», «Рассказ о русском инженере», 

«Искатель рая» (поэмы, связанные с темой Казахстана) и др.. И только пройдя этот этап 

творчества, осознав прошлое не только своей страны, но и других стран, и связав прошлое с 

настоящим, он смог писать стихи «о современности, о сегодняшнем дне, преображающемся 

в день грядущий» [2, т.3]. Чувство истории – характерное свойство поэтики Мартынова. 

Он даѐт в своих стихах новое ощущение истории и прогресса. С. Залыгин отметил 

присутствие во всех исторических произведений Мартынова дополнительного 

действующего лица – современности [5].  

Например, проанализируем метафору «воздушные фрегаты», которая является 

постоянной у Мартынова.  

Померк багряный свет заката, 

Громада туч росла вдали, 

Когда воздушные фрегаты 

Над самым городом прошли [2, т.1, 18]. 

В буквальном смысле это мираж, возникший над современным городом. В более 

сложном понимании эту метафору следует понимать как память степи, ее историю, в том 

числе – осознание степи как дна древнего моря. Если вспомнить, что Мартынов дал такое 

название всему сборнику своих новелл, то можно сказать, что эта метафора воплощает для 

него все образы прошлого, которые встают в его памяти, как призрачные миражи. 

Говоря далее о континентальных и временных границах, мы не будем отдельно 

анализировать каждую проблему, так как в представлении Мартынова эти важнейшие 

парадигмы пересекаются в одной точке на территории (в географическом и культурном 

понимании) Сибири и Казахстана. 

Вот как описывает свою беседу с Мартыновым Марк Юдалевич, русский поэт: 

«- Вот здесь, на этом мосту, - рассказал поэт [Мартынов], - я видел однажды, как 

встретились Азия с Европой - пропылѐнный на степных дорогах двугорбый верблюд и 

новенькая сверкающая эмка. - Чуть помолчав, добавил: - Верблюд и автомобиль с интересом 

оглядели друг друга…» [6]. 

Вряд ли поэт имел в виду, как отметил М. Юдалевич, «только географическое 

положение Омска, который стоял на пути в Сибирь из Европейской России, и в то же время 

ощущал дыхание сопредельных казахских степей». Мартынов использовал целую цепочку 

метафор: верблюд - Азия - история, автомобиль - Европа – прогресс. Значение - невозможен 

прогресс без истории и развитие двух континентов друг без друга. Сравнение Европы и Азии 

– это постоянная метафора, принадлежащая поэтике Мартынова. 

Из новеллы «Семейные предания»: «… под гром первой русской революции и 

родился я – на рубеже двух миров – старого и нового, каждый из которых предъявлял на 

меня свои права. <…> Я рос на бревенчато-кирпичной границе старого церковно-банного, 

кошмяно-юртового, пыльного, ковыльного старого мира и – железнодорожного, 

пароходного, пакгаузно-элеваторного, велосипедно-аэропланного и телефонно-

пишущемашинного нового мира, отдавая решительное предпочтение последнему» [2, т.3, 

23]. 

Как видим, рубеж миров для поэта – это соприкосновение культур славянской 

(церковно-банный мир) и тюркской (кошмяно-юртовой) с новым «железнодорожным» 

миром. Даже сама граница названа «бревенчато-кирпичной». Названия строительных 

материалов приобретают сложную метафоричность: бревенчатый – материал для 

строительства избы – старая Русь; кирпичный – новый в то время для повседневного 

строительства материал – Европа.  

Поэт глубоко осознавал соприкосновение разных культурных миров на всех уровнях: 

территориальном (Восток и Запад), культурном (традиционная Азия и «новая» Европа), 
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национальном (европейцы и тюрки), религиозном (церковная Русь и советский атеизм), 

техногенном («ковыльный» старый мир и «железнодорожный» новый). 

Все вышесказанное об особенностях поэтики Мартынова можно обобщить словами Е. 

Винокурова: «Леонид Мартынов понимает свою задачу поэта как задачу прозревания 

сущности вещей, тайных взаимосвязей явлений». Поэта интересует не сам факт, а 

«философия факта, его смысл, его место в ряду других бесконечных фактов. <...> Леонид 

Мартынов глубок, человечен. Сохраняя всюду внешнюю необычность, метафорическое 

богатство, формальную дерзость, поэт не отрывается от интеллектуальных и моральных 

ценностей, как иногда бывает с некоторыми внешне эффектными стихотворцами» [7].  

Таким образом, рассмотренные метафоры, эпитеты, игра слов сочетаются с 

особенностями внешнего построения стиха: ритмикой, соответствующей задачам 

стихотворения, и четкой звукописью, создающей определенное настроение. То есть в 

поэтике интерес Мартынова к Казахстану проявляется через своеобразные художественно-

изобразительные средства, помогающие ему осмыслить страну и отразить свое восприятие 

окружающего мира. 
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As President Nursultan Nazarbayev has highlighted in his Appeal to the people of 

Kazakhstan, we, future educators, language teachers should bring up generation of creative young 

people who have high standard of knowledge and fluently speak the state language, the language of 

interethnic communication and one or more foreign languages. [1] This strategic line was 

emphasized in the governmental program of Trinity of languages. 

According to the new ―Program of development of education in the Republic of Kazakhstan 

for the period of 2011-2020‖ the general secondary education in the country will be reformed as 12 

year instruction with a bias to professional training of high school students in order to inculcate in 

them skills and habits of independent work and correct choice of future profession. [2] The school 

plans, in accordance with this program, have extended hours of teaching foreign languages at 

schools. To make the educational process effective we should not only give the students the basic 

data on grammar material and vocabulary peculiarities of the target language. The whole material of 

the school subjects in languages should be rearranged and be more informative and cognitive. In 

order to reach the educational aims we should thoroughly select the information.  

In the Republic of Kazakhstan the process of education of the spiritual and physically 

developed generation is a problem of national importance. 

The changes in political and economic spheres of life in the Republic, the output on 

international level in area of the formation, science and cultures raise need of lifting the status of 

foreign languages. The realization of the social order requires the revision of the educational 
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system, development of the new efficient forms, methods and facilities of education.  One of the 

most important sides to new educational ideology is a directivity on cultural approach – ―a way of 

person‘s formation in culture‖. The modern theories on purpose and problem of the formation come 

from necessity to provide the process humanization, which enables to possess the achievements of 

world and domestic culture, define their own outlook to positions and spiritual value. 

The criteria-estimated base creation of national monitoring of quality of continuous 

formation of Republic Kazakhstan educational system are connected with the analysis of modern 

requirements and the criteria that were shown by international and Kazakhstan communities. It is 

caused by integration processes in united educational space. 

Within the framework of Bolon process and to integrations of the Kazakhstan school in the 

European educational space for the last years the greater attention is given to the competent 

approach and to the development of pupils‘ speech competency during the process of the education. 

The New Educational paradigm founded on interaction of the cultures, helps to understand 

the nature and essence of the relations between cultures and select that general that unites them.  

The collective obligation on provision of the rights on high quality education to 2015 was 

accepted in 2000 on the World-wide Educational Forum in Dakar. 

According to the articles of the Law of Education adopted in 1999 and then in 2007, the 

main principles of a state policy in the field of formation are 

 equality of the rights of all on reception of qualitative formation; 

 priority of  developments of an education system;  

 secular, humanistic and developing character of formation, a priority of civil values, 

lives and health of the person, free development of the person; 

 respect of the rights and freedom of the person; 

 stimulation of erudition of the person and development of endowments; 

 a continuity of process of the formation providing continuity of its levels;  

 unity of training and education [1,2]. 

The special attention in comparative international researches of secondary education quality 

is given to pupils‘ understanding of the basic concepts, the skill to use their knowledge in various 

situations. And tests serve as measuring instruments in the given researches. 

Quoting S. Krashen,  and some other educators and researchers we indicated the classroom 

assessment techniques such as: 

Nonverbal Responses: This technique is used at the early stages of learning. These tasks 

require simple directions to carry out. At a later stage, pupils may perform hands-on tasks. 

Oral Interview: Visual cues can be used in oral interviews at the early stages of acquisition. 

Thus a pupil may be asked to choose pictures to talk about, and the teacher‘s role is to guide the 

pupil by liking questions that require the use of related vocabulary. 

Role-play: This informal assessment technique combines oral performance and physical 

activity. Children of all ages feel comfortable and motivated, especially when the activity lends 

itself to cooperative learning and is seen as a fun way of learning  

Written Narratives:  The assessment could be achieved through purposeful, authentic tasks, 

such as writing letters to friends, writing letters to favorite television program characters, and 

writing and responding to invitations.  

Presentations: Presentations are important for assessment because they can provide a com-

prehensive record of pupils‘ abilities in both oral and written performance. They give the teacher 

some insights into pupil‘s interests, work habits, and organizational abilities. Presentations cover a 

wide range of meaningful activities, including poetry readings, plays, role-plays, dramatizations, 

and interviews. 

Pupil-Teacher Conferences: Conferences and interviews provide opportunities for one-on-

one interactions where the teacher can learn about a pupil‘s communicative abilities, emotional and 

social well-being, attention span, attitudes, pace of learning, and strengths and weaknesses [13]. 

Self-Assessment: Young learners may also participate in self-assessment.  
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Dialogue Journals: These journals are interactive in nature; they take the form of an ongoing 

written dialogue between teacher and pupil. Dialogue journals have proven effective and enjoyable 

for pupils regardless of their level of proficiency. They are informal and provide a means of free, 

uncensored expression, enabling pupils to write without worrying about being corrected. 

Peer and Group Assessment: Pupils can write evaluative, encouraging notes for each mem-

ber of their team emphasizing their positive contribution to team work. The role of the teacher 

would be to provide guidance, to explain to the pupils what they have to evaluate in one another‘s 

work, and to help them identify and apply properly the evaluation criteria. At the end of group 

tasks, if necessary, the teacher can give each pupil a test to check their individual performance. 

Pupil Portfolios: The concept of portfolio was borrowed from the field of fine arts where 

portfolios are used to display the best samples of an artist‘s work [3]. The purpose of a portfolio in 

the context of language teaching is to demonstrate the extent of a pupil‘s communicative 

competence in the target language through samples of oral and written work [3]. 

It takes many hours of study and practice to acquire a reasonable level of proficiency in a 

foreign language. This represents a substantial investment for any organization considering the 

selection of people for language training. It would therefore be useful to predict with reasonable 

accuracy to what extent an individual who had never studied a language before would benefit from 

attending a language course. Businesses often underestimate how long it takes to acquire a 

reasonable level of proficiency in a foreign language. The Council of Europe has calculated, for 

example, that it requires 180-200 learning hours to achieve the A2 level and 375-400 hours to 

achieve Bl level with the Common European Framework (CEF) scheme, B1 being the level at which 

the learner begins to communicate with a certain degree of confidence. 

Computer-based exercises and tests often take the same kind of format. The essential 

difference between an exercise and a test is the purpose to which it is put. An exercise usually offers 

instant feedback to the learner and an opportunity to correct any errors that are made, whereas a test 

may offer little feedback to the learner apart from a raw score at the end of the test, or no feedback 

at all, e.g. where the results of the test might be stored for analysis by a teacher or examination 

body. Exercises are usually designed to offer the learner practice in specific areas and to motivate 

and encourage, whereas tests are usually designed to assess the learner's progress in specific areas, 

i.e. for self-assessment purposes, for the teacher or for an examination body. But sometimes these 

distinctions become blurred. 

The main kinds of tests include: 

Placement tests: These are designed mainly to sort pupils into teaching groups so that they 

are approximately at the same level when they join the group. Placement tests may take the form of 

adaptive tests. 

Diagnostic tests: These are designed to enable the learner or teacher to identify specific 

strengths and weaknesses so that remedial action can be take. Diagnostic tests may take the form of 

adaptive tests. 

Achievement / attainment tests: These are usually more formal, designed to show mastery of 

a particular syllabus rather than as a means of motivating the learner or reinforcing specific 

language skills. 

Proficiency tests: These are designed to measure learner's achievements in relation to a 

specific task which they are later required to perform, e.g. follow a university course delivered in 

language other than their mother tongue. Proficiency tests do not normally take account of any 

particular syllabus that has been followed. The driving test is a typical example of a proficiency test, 

i.e. it assesses whether you are competent to be in control of a car on public highways. 

Aptitude tests: Such tests aim to predict how a pupil might perform in a specific subject or 

specific areas of a subject. 

Success in learning a foreign language depends on a number of basic aptitudes, for example: 

auditory, linguistic, memory. 

But factors other than aptitude often make a successful linguist, e.g. attitude to learning, a 

good learning style, interpersonal communication skills, intercultural competence, etc. 
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We can observe Self-Assessment techniques, such as  

 Global self-assessment 

 Self-marking instruments 

 Data-driven global assessments 

 Portfolios 

 Pre- and post-course writing 

So, briefly resuming we can say that there are varieties of tests to control the knowledge and 

skills of students. One can choose the necessary one according to the aims of the educational 

process.  
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The basic tendency of the modern linguistics is the transition to the research of problems 

connected with the display of «human factor» in language and speech. As we know, there are 

various aspects of linguistics such as pragmatics, semantics and stylistics. But the modern aspect of 

linguistics is connected with the study of human behavior in speech act. So, the research of 

nonverbal aggressive actions in the course of communication allows us to present some new aspects 

of interpersonal communication in the "mirror" of language and speech. However, it should be 

noted that the connection of "reality models‖ in the course of interpersonal dialogue can not be 

absolutely peace and frictionless. The conflict always assumes collision of opposite sides, forces, 

opinions and, as a rule, carries strongly pronounced display of aggression. At the present stage of 

linguistic development the concepts, reflecting emotions and feelings of a person including 

aggressive, are significant and very important for scientific research from the different points of 

view. Comparison of possibilities of expressing nonverbal aggressive concepts of such different 

languages as English, Russian and Kazakh, gives the chance to find out interlingual pictures of the 

entire world, to compare them and to track aggressive actions of one of the main kinds of emotional 

display of the reaction structured by a triad of animosities (emotions of anger, disgust and 

contempt) in language and speech. 

Aggression as one of the ways of emotional reaction accompanies the process of 

communication and has the purpose of causing moral or physical harm or destroying other person 

or a subject. Thus, one of the most effective means of achieving the given purpose is the media of 

nonverbal communication. Aggression is based on the emotions of anger, disgust and contempt, 

which are included into the structure of emotions of a triad of animosities, which in its own turn 

testifies to the direct connection of aggressive displays in language and speech with emotional 

sphere of an individual. Studying the essence of emotional reactions, their differentiation, and also 

ways of display in the course of communication becomes more and more actual.  The problem of 

realization emotional reactions of a person, in which  a separate place is occupied by aggression, 

attracts attention of researchers of the various areas of knowledge: psychology (Buss, Shakelford, 

1997; Daly, Wilson, 1994; Della, Gottesman, 1991; Lorenz, 1974; Miles, Carey, 1997; Izard, 1999; 

Chreihi, 2003, etc.), philosophies (Kireev, 1990; Remezova, 1999; Fromm, 1994; Schweitzer, 1993; 

etc.), linguistics (Denisov, 1973; Jelvis, 1997; Scherba, 2006, etc.). Revealing of the social and 
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psychological preconditions of nonverbal aggression allows to establish connection of language 

with a corresponding psychological conditions for speaking, and also that mode at which a recipient 

(addressee) is aimed. Nonverbal aggression embraces many spheres of life and activity of the 

modern person and even it can be often encountered in the language of people in transport, various 

social establishments, in speech of politicians and etc. Display of aggression in language and speech 

is an obstacle for a mutual understanding between people, which complicates the process of 

information interchange and communication of interlocutors. Nonverbal aggression finds its 

representation in scold and abuse communication, verbal attacks to the interlocutor that relieves 

speaking from negative emotions, removes its nervous tension, gives a chance to his emotional 

discharge and emission of an emotional pressure. In this case nonverbal aggression serves as means 

of expressing negative emotions and feelings and is considered as a response to an external irritant. 

The desire of aggression can also arise as purposeful action towards its recipient. To humiliate, 

offend, deride aspiration -in the basis of these actions, as a rule, lays the purpose of realization 

requirements such as self-defense or self-affirmation.  

The given version of aggressive displays is the most dangerous communicative rapport, as 

its purpose is connected with destructing a harmony of communication.  Therefore, the concept of 

nonverbal aggression includes verbal or physical expression of negative emotions and feelings or 

intentions of speaker in more reserved soft or less reserved rough form. However, each case of the 

displays of aggression contradicts to the norms of the standard speech, and first of all, to its 

component, such as the rules of politeness. One of the important questions in linguistics is a 

question of how English, Russian and Kazakh languages describe emotional aggressive conditions 

into the basis of which mainly the negative emotions of anger, disgust, lie, contempt and other 

negative emotions and conditions of an individual are included.  We consider that aggression is the 

integral part of the modern culture and take place not only in nonverbal behaviour of English, 

Russian and Kazakh people, but also in fiction and poetry of the given languages, which testifies to 

the necessity of studying English, Russian and Kazakh texts by making the analysis of lexical 

means at the expense of which communicative aggression is reached. Though, there observed an 

increasing interest to the description of nonverbal aggression which is connected with their enough 

frequent use in all spheres of human life and activity, but the questions of the analysis of aggressive 

displays in language and speech are not examined in details.  

Nonverbal aggression is one of the personal emotional displays and it is represented as a 

widespread way of social interactions between individuals. [5, 213]However, emotional sphere  of a person 

contains in itself the set of components, such as affect, emotion, feelings, which cause some 

difficulties in defining a place of nonverbal aggression in the  emotional sphere of an individual. Any 

emotional display including aggressive displays in language and speech has definite reasons of appearance 

and plays  corresponding roles in social interactions. On the basis of the aforesaid we consider necessary 

to consider the questions connected with a place of aggression in the emotional sphere of an 

individual, its nature, and also linguistic and social approaches to the concept of aggression, which 

describe displays of nonverbal aggression in a society.  

Numerous and various kinds of emotional reactions accompany the process of dialogue and are 

shown in the form of emotionally - expressive, mimic and pantomimic movements which, as a rule, 

have a descriptive character in the text. Nonverbal aggressive reactions, accompanying the act of 

communication, represent by itself paralinguistic component [4, 14] which is similarly verbal to the 

means of a dialogue, multifunctional and caused socially  and situationally. A major advantage of nonverbal 

communicative media consists in its universality, as their perception does not demand ―neither 

external means, nor high degree of abstract thinking» (Gorelov, 2006: 24). For example:  

Leave me now, ' said a stern voice behind him [3, 134].  

The given  example illustrates descriptive way of expressing  disapproval of a speaker to what the 

lexeme stern, designating something that someone says or does which expresses disapproval 

testifies and used as a determinant for the transmission the voice of the speaker.  

Or, for example:  
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- Да что вы тут все такие скучные! — вскрикнул он вдруг, совсем неожиданно, — 

скажите что-нибудь! [2, 216].  

In the given example, for the description of the speech character of a hero the verb- 

"вскрикнул" is used, which is caused by irritation of a speaker. It is obvious that the hero is deeply 

unsatisfied by the situation of general silence, to which testifies the use of exclamatory sign, emotional graphic 

sign of  punctuation system which, as a rule, s pecifies the force of speaker‘s emotion. Moreover, the 

analysis  of the prosodic character of hero‘s speech which is given by the use of descriptive way, allows to 

draw a conclusion on its suddenness and loudness as ―to scream" means «to shout suddenly and 

abruptly». Shout always assumes an emotional explosion, emission of emotions. So, the description 

of hero‘s  speech in this case specifies the force and intensity of aggressive and  poorly expressed 

emotions, irritation-disappointment experienced by the speaker.  

As we are focused on the use of lexical means for expressing nonverbal aggressive actions in fiction and 

poetry of such different languages as English, Russian and Kazakh, we will draw your attention to the text fragment 

extracted from fiction and poetry of Kazakh language, namely, the novel ―Abai joly‖ written by Mukhtar Auezov: 

 Уай, Қҧнанбай, мені қҧдайдың жылатқаны аз ба еді? Бҧ не қырсығың?... –дей бергенде 

Майбасар бастаған әулекі жуандар:  

 Тарт тіліңді! 

 Қысқарт! 

 Жап аузыңды!- деп арс-арс етті. Қҧнанбайға жаңағы Қодарша жекіп сӛйлеген 

қарсылық сӛздерді олар естіген емес.  

Қодар аз ҥндемей тҧрып, аналар басыла бергенде: 

 Ел-жҧртқа масқара етіп, қор етіп, анау соқыр кӛзіңнің қҧнын менен алайын деп пе 

едің?-дегенде Қҧнанбай: 

 Шығартпа ҥнін! Жоғалт кӛзін!-деді.[1, 29] 

In the given example the emotion of speaker’s condemnation, which is connected with an act of the 

transmitter, finds embodiment in the use of colloquial interjectional exclamation «Уай, Қҧнанбай, мені 

қҧдайдың жылатқаны аз ба еді? Бҧ не қырсығың?...»  in the speech of a hero indicates to the force 

and intensity of discontented emotion experienced by Kodar, to which testifies the lexical 

definition of interjectional exclamation with an appeal to the transmitter ―Уай, Қҧнанбай‖ used to 

show that you are annoyed or disappointed (LDCE, 2003: 339). However the emotions of speakers 

are not limited with dissatisfaction. It is obvious that the condemnation in the given example is 

combined with a manner of mocking at the deficiency of the transmitter, to what the use of phrase 

―соқыр кӛзіңнің қҧны‖  in the statement ―Ел-жҧртқа масқара етіп, қор етіп, анау соқыр 

кӛзіңнің қҧнын менен алайын деп пе едің?‖ testifies,which , as a rule, specifies the desire of 

causing a harm. Consequently, the transmitter (Kunanbai) had been forced to resort to aggressive 

commands such as ―-Тарт тіліңді!‖, ―-Қысқарт!‖,―-Жап аузыңды!-‖, ―- Шығартпа ҥнін! Жоғалт 

кӛзін!‖ which are amplified by means of punctuative signs such as exclamation mark. 

Consequently, in each of the mentioned above example the description of speaker‘s voice 

finds reflexion, which supplements the process of communication. However, it is necessary to specify 

the fact that the first example contains the description which includes semantic instructions to the emotion 

of disapproval experienced by the speaker, in the second example - the description serves as the 

amplifier of aggressive emotions of irritation-disappointment, in the third example the resort to the various 

devices can be explained with qualitative expression of aggression experienced by speakers.  Thus, all the  

analyzed above examples prove the actuality of  investigating nonverbal aggression in the course of 

communication. Therefore, displays of emotional reaction in language and speech are important 

components of communication and characterize their concrete psychological status.  
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Thus, having studied methodology from different points, we found out that there are many 

kinds of teaching technique to be used to teach English. It can be verses, songs, games, and others. 

We also noticed that among others, songs are regarded to be the most effective way to teach English 

to pupils. Everyone, including children of course, loves to see or to hear something beautiful. Songs 

are regarded to be beautiful and nice to hear or listen. When pupils are attracted by something, for 

example because it has beauty – it will remain long in their mind. Teaching English through songs 

can be applied not only to children, to young people but also to adults. So, an important point is that 

a teacher must be able to select certain songs for the pupils. What really matters is the effect of 

songs on language learning. 

As we have found out, Lems, for example, states that ―…song lyrics should be focused on, 

since they have common short words, as well as repetition of words and structures, which helps 

learners understand the meaning of words.‖
1
 Thus, repetition of the same words and structures, that 

is word combinations and whole complex sentences, is a convenient adaptable tool for language 

learning pupils for memorizing  meaning, pronunciation and the way these words and structures are 

used. As we can notice, song lyrics are rich in metaphors, these metaphors in the streamline of the 

whole song enable pupils to learn the metaphorical meaning of words. 

Furthermore, many English songs may be the objects of grammar nalyses at language 

lessons. Many of songs contain contractions, shortened forms of words and phrases such as wanna, 

shan’t, ain’t and sayin’. These forms are a good way to refer to familiar grammar topics once again, 

and that can provide learners with many informal usages of English words or phrases. The use of 

informal words in English pop songs is helpful for pupils to learn the language which they cannot 

learn from the textbooks. If some linguists consider ―…it to be an informal way of vocabulary 

learning‖
2
, we are inclined to consider that English songs are just an additional tool to reconsider 

the scope of the vocabulary that the pupils have already acquired, hence, it is a still popular way and 

has an optimistic future. Though, a whole group was involved in the research of the issue, we still 

think that there plenty other constituents of this issue to discover and this small research is a 

preliminary study of the strategies of learning language from modern songs. We hope to devote 

more studies for this issue so that to enable teachers to benefit from this teaching method and 

helping learn vocabulary, pronunciation and grammar with more efficient and advantageous 

strategies.   

We have given the time for investigating the effect of pop songs on learning of English 

language among pupils. We made it a significant point of this work to prove the effectiveness of 

learning English with the help of modern songs among pupils. Or conversely promotes the wrong 

pronunciation, grammar and vocabulary? To answer these questions, we conducted a 

small survey among the pupils. 

 They were proposed different modern songs by various artists. They have had to  

respond whether they like this song, had they heard it or not, whether they understood the meaning, 

if they noticed the grammatical, lexical errors or not. 

1-table 

                                                           
1
 Lems. Teaching of English. 2001.p133  

2
 Zhong  Methods of teaching. 2006.p120 



 105 

 

Just the way you 

are 

Bruno Mars 

 Participants Who heard Who 

liked 

Who understood 

the meaning 

Who noticed 

mistakes 

100 70 85 60 15 

Born this way 

Lady GaGa 

100 50 55 45 5 

Single ladies 

Beyonce 

100 100 95 50 10 

Empire state of the 

mind 

Jay-Z feat A.Keys 

100 90 80 40 5 

Never say never 

Justin Bieber 

100 80 70 55 10 

 

As it was shown from our survey, many people have heard these songs and liked them, but 

only half of the respondents showed some traits of comprehension about the meaning of the 

songs, and only 10-15% of the surveyed pupils noticed the errors. These figures show that many 

young people listen to foreign songs, but not everyone really understands the meaning of the 

contents. In order to understand the words, 30% of pupils use usual dictionaries, 

and 60% use electronic dictionaries. Only 10% of the respondents may understand pop songs 

without the necessity to translate them into their language. It means that, majority of the pupils 

will improve their vocabulary while searching for the meanings of the words and even set phrases 

and learn slangs in English. Also, listeners can find new phrases and rarely used words in those 

songs that will probably be used in their speech.  

Metaphors are often used in the songs and pupils need not only to translate the lyrics word 

for word, but also to understand the context, the hidden meaning of these songs. The popularity of 

pop songs ensures that they have the function of motivating pupils to learn language. 

Another advantage of using pop songs in language learning is the involvement of cultural 

knowledge. As we live in the 21
st
 century, young people want to be up to date and are completely 

exposed to popular culture. Youngsters are also easily influenced by the pop culture and Kazakh 

pupils are willing to accept western culture too. They listen to Grammy songs, watch Hollywood 

movies and TV series such as Gossip Girl, play Counter Strike, and eat KFC, wear Dolce and 

Cabana, Michele Cores etc. English songs are like an ocean where fishes and minerals are equal to 

information about human relations, ethics, customs, history, humor, and regional and cultural 

differences. Therefore, English songs contain much information about the English speaking 

countries which benefits English language acquisition. 

Many ways of teaching English to pupils can be helpful to know and even to master 

English. From our experience we can state that teaching English through songs can be applied every 

time and everywhere. There some benefits of using songs to teach English. First of all, songs give 

enjoyment that comes fully in line with what pupils enjoy doing. As we know most people like 

singing and pupils are no exception for that. So, songs are enjoyment. Second, using songs will help 

to avoid boredom in the classroom. Third, songs will give children new ways of using vocabularies. 

Many new words will be found in every new song. So, why not teach children English with songs?  

Finally, songs will train children to speak and to listen English well. Because most children 

like singing, they will automatically listen the songs carefully and finally they will try to sing the 

songs by themselves. So, song by song the pupils, as well as teachers, come closer to achievement 

of the main goal – acquiring foreign language skills. 
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Актуальность темы данной статьи обусловлена безусловным ростом влияния чужой 

культуры на казахстанскую аудиторию в условиях глобализации через киноиндустрию, 

которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. Ежегодно на экраны выходят сотни 

фильмов, произведенных в разных странах и на разных языках. Перевод кинофильмов - 

весьма важная в наше время отрасль творческого и коммерческого перевода. Мы с 

удовольствием посещаем кинотеатры, смотрим фильмы. В фильмах зарубежных режиссеров 

ярко выражается языковая этноментальность, которая, однако, может быть утеряна из-за 

некачественного перевода.  

Качество полученного перевода зависит от профессионализма переводчика, его 

мастерского владения родным языком. Перед переводчиком возникает нелегкая задача - 

сохранить исходный смысл и подобрать фразы одинаковой, с оригинальными 

высказываниями, длины. Необходимо, чтобы актер, который будет дублировать речь, 

поспевал за оригиналом, и таким образом сохранялась хронология и очередность фраз. 

Адаптация художественных и документальных фильмов требует отличного знания ИЯ и ПЯ, 

т.е. иностранного языка и языка, на который производится перевод.  

При переводе реплик необходимо учитывать возраст и культурный уровень 

говорящего, образность слога и контекстуальные значения фраз. Особенному воздействию 

подвержены наши подростки.  Необходимо анализировать тот продукт, который попадает на 

экраны казахстанских кинотеатров. 

Следующим подводным камнем становится перевод шуток и забавных моментов. 

Представления о шутках в разных культурах отличаются. И здесь от переводчика требуется 

виртуозное чутье, чтобы передать чуждый юмор, сохранив точный смысл и эмоции. В таких 

ситуациях переводчики имеют под рукой сценарий фильма, где прописаны детали: 

характеры героев, предполагаемая обстановка во время переводимой сцены. 

Проблема языковой этноментальности в киноиндустрии стала актуальной лишь в 

конце XX века. Изучая проблемы, связанные с трудностями при переводе художественных 

фильмов, лингвисты столкнулись с проблемой передачи языковых особенностей, 

выраженных в культуре одной страны и чуждой для других. В фильмах нас увлекает сюжет, 

игра актеров, насыщенность компьютерной графикой.  

Если рассмотреть этот вопрос с лингвистической точки зрения, то сценарий любого 

фильма представляет собой языковую репрезентацию этноментальности. Язык – важнейшее 

средство человеческого общения, при помощи которого люди обмениваются мыслями и 

добиваются взаимного понимания. Перевод, таким образом, является важнейшим 

вспомогательным средством, обеспечивающим выполнение языком его коммуникативной 

функции в тех случаях, когда люди выражают свои мысли на разных языках. Перевод играет 

большую роль в обмене информацией между разными народами и служит делу 

распространения сокровищ мировой культуры. Так, например российские лингвисты 

занялись этой проблемой с начала  1990-х  годов. С этого времени киноиндустрия 

характеризуется ориентацией на западную систему рейтинговости кинопродукции, что 

способствовало привлечению западных инвестиций в российский кинематограф. Новой 

волны, характеризующиеся гуманистическими приемами изображения философского поиска 

человеком своего места в бездуховном мире. Принимая во внимание масштабы 

доминирования англоязычных фильмов на международном рынке кино, можно отметить 

факт оседания огромного количества англицизмов и американизмов семантического поля. 

По мнению В.Г. Костомарова, фильмы влияют на изменение языкового вкуса людей, когда 
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"как и в большинстве стран мира, США в сознании россиян, особенно молодежи, все больше 

укореняются в качестве центра, излучающего если не законодательно, то привлекательно 

технические новшества, образцы общественного порядка и экономического процветания, 

стандарты жизненного уровня, эстетические представления, эталоны культуры, вкусы, 

манеры поведения и общения" [Костомаров, 1999, 81]. Он отмечает, что лексическая 

американизация  ведет к  эмоциональному обеднению, утрате образности речи, разрушению 

русской ментальности: "Теперь, по существу, происходит не заимствование языковых форм, 

а экспансия культуры особого рода, культуры, организованной американской ментальностью 

и оформленной условно - английским языком. Таким образом, в русский язык хлынули не 

просто заимствования, а варваризмы - чуждые по смыслу и чужие по звучанию. Речь идет не 

о свободном нашем выборе и отборе объективно необходимых лексических средств, а о 

вытеснении коренного русского слова, и как следствие русской ментальности, вот в чем 

беда" [Костомаров, 1999]. 

Этноментальность в свою очередь является одной из категорий, которые затрагивают 

сферу сознания, мышления, а так же речевую деятельность. Она соотносится с понятиями 

этноса и этнической ситуации стран, что позволяет изучать особенности взаимодействия 

народного характера, мировоззрения и культурного наследия этнического сообщества. В.А. 

Панченко в своей работе «Вильгельм Фон Гумбольдт. Форма языка как отражение 

самобытности этнической культуры» рассматривает идеи В. Гумбольдта о внутренней форме 

языка, под которой он понимает особенности миропонимания той или иной нации. 

Вильгельм фон Гумбольдт связывал внешние формы языка с ментальными процессами. В 

своем главном лингвистическом труде «О различии строения человеческих языков и его 

влиянии на духовное развитие человеческого рода» он сформулировал положение о 

взаимосвязи характера языка и характера народа. Он утверждал, что «разные языки по своей 

сути, по своему влиянию на разные чувства являются в действительности различными 

мировидениями» и что «своеобразие языка влияет на сущность нации. [5, с. 360]. 

Говоря о духовном начале языка, необходимо рассматривать его как продукт 

динамичный, активность которого проявляется в воздействии языка как социального явления 

на индивидуум. В силу того, что фильмы сейчас популярнее художественной литературы, то 

о ментальности других народов нынешнее поколение познает через язык киноиндустрии. Мы 

предлагаем использовать кинофильмы в качестве учебных пособий для студентов языковых 

факультетов. Такой подход не является сам по себе новым, так как во многих вузах 

Казахстана используют видеоматериалы в качестве средств организации учебного процесса. 

Однако языковая ментальность предполагает связь языка и мышления. При том, что язык 

выполняет помимо коммуникативной и когнитивную функцию. Возможность перевода с 

одного языка на другой позволяет познать языковую этноментальность, что является очень 

важным фактором  в процессе взаимодействия разных культур. Учитывая тот факт, что через 

язык мы познаем этническую ментальность народа, фильмы играть роль  наглядного 

учебного пособия по изучению языка, культуры поведения, способов адаптации в чужом 

обществе. Мы предлагаем ввести обязательным просмотр фильмов на уроках межкультурной 

коммуникации и теории и практики перевода, чтобы перевод стал для студентов языковых 

факультетов ключевым звеном в исследовании мировоззрения и самоидентификации этноса. 

При помощи просмотра кинофильмов на занятиях, студенты сами будут находить, и 

анализировать лингвистические и характерные культурные особенности изучаемого языка.  

В качестве примера для наших исследований мы взяли американский фильм 

«Испанский английский». Данный фильм отражает не только особенности в языковых 

оборотах двух языков, но и  различия  в поведении и воспитании детей в испанской и 

американской семьях. Эти различия приводят к постоянному недопониманию между 

испанской служанкой и американской хозяйкой. В «Испанском английском» режиссер 

Джеймс Л. Брукс рассмотрел культурологические особенности двух разных семей. Группа 

переводчиков, работавших над этим фильмом, должным образом донесли до нас эти 

особенности и адаптировали его под русскоязычного зрителя. Так например, в сцене, где 
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бабушка мальчика поет ему песню, глава семейства предлагает спеть  детскую песню «Itsy-

Bitsy Spider», но при передаче данной сцены переводчики решили использовать понятные и 

знакомые нашему зрителю песни. И поэтому герой Адама Сэндлера, будучи американцем, 

предлагает спеть «Каравай» и «В траве сидел кузнечик». Данное решение переводчиков и 

редакторов понятно, ведь наш зритель, не имеет представления о детских песнях, на которых 

были воспитаны американские дети, поэтому для лучшего восприятии сюжета и идеи данной 

сцены фильма был использован данный прием замены. 

Что касается отличий в языковых оборотах между английским и испанским, то в 

фильме режиссер показал нам те недопонимания смысла некоторых выражений, 

несвойственных для испанского языка. При ссоре американская хозяйка произнесла фразу, 

которая была искаженно понята испанской служанкой. 

- ―Sleep on it‖ сказала хозяйка, что означало лишь фразу, которую мы употребляем и в 

русском языке со значением подумать, и не торопиться с выводами. Однако испанка, поняла 

это буквально как фразу «поспать с мыслями». На следующий день она пришла к хозяйке со 

словами ―я поспала‖. Данный фильм ярко отражает разнообразие подобных казусов, которые 

происходят при общении людей, представляющих разные культурные особенности. 

Мы считаем, что включая просмотр фильмов в качестве обязательного средства для 

изучения языковых и культурных особенностей того или иного народа мы даем возможность 

студентам шире и глубже взглянуть на изучаемый язык, что позволит им  должным образом 

изучить современные тенденции в изменении иностранного языка. Безусловно, просмотр 

фильмов должен иметь не развлекательный характер, а аналитический и познавательный. 

Перед просмотром необходимо четко поставить цели и задачи, чтобы студенты 

рассматривали этот вид деятельности как часть учебного процесса.  Таким образом, будущие 

переводчики всегда смогут ориентироваться в мире перевода и им не придется сталкиваться 

с непониманием чужой самобытности и культуры. 
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In this article the source domain is studied and the issue of classification of zoometaphor in 

Russian and English lingual cultures. The author analyzes linguistic means of expression of 

zoometaphors, their meanings, and ways of translations of phraseological units with zoometaphors. 

 

Nowadays the world is characterized by growing number of contacts that influence on 

communication among people of different lingual and cultural backgrounds. During the era of rapid 

globalization, more people from different cultures interact every day. This fact makes cross cultural 

or intercultural communication important.  

http://www.ehow.com/culture-and-society/
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The modern linguistics demonstrates a great interest in ―a naïve world picture‖. In recent 

times the theory of national stereotypes develops and the knowledge reflecting the image of the 

world is especially claimed. Namely by this is explicated the study of national mentality through 

language and linguistic means that evidently define indefatigable interest of linguists to a metaphor, 

especially to a zoometaphor.  

Among all living-beings only animals have particular habits, individual mode of life and 

type of behavior as human beings do. That is why the words which name the animals are widely 

used by people to represent picturesque description of the inner world of the man and peculiarities 

of his behavior. And it is interesting for the linguists that the names of the same animals can often 

imply absolutely different qualities in different languages, giving people completely opposite 

characteristics. For instance, in the Russian language ―elephant‖ symbolize a big, awkward man 

while for the Indian people it has entirely opposite meaning: the elephant is the symbol of 

gracefulness, grace of movements. The word ―tortoise‖ in Russian is the symbol of slow 

movements, but Chinese people use this word to denote an unfaithful wife. Some names of animals 

have stable picturesque content in one language and do not in another one. Thus, Arabian people 

compare a beautiful woman with female camel, and for Frenchmen the camel is the symbol of 

stubbornness or maliciousness [1]. 

Zoomorphic cultural code allows revealing symbolic systems of national culture, constitutes 

a considerable part of national linguistic sense and embodies original features of nation‘s culture 

revealing its specific character of perception of the world. Zoomorphisms are associated with the 

cultural-national standards, stereotypes which represent the mentality characteristic of a particular 

culture.  

Animalisms compose the significant component of the word-stock of any language and they 

are widely used almost in all existing languages in the character of picturesque description of a 

man. Phraseological units with names of animals serve as a source of metaphorical word 

combinations and have the connotative potential.  

Animalistic phraseologisms reflect the centuries-old observations of a man over animals‘ 

appearance and behavior, they convey the human‘s attitude towards animals and, thus, they serve as 

a cultural-informational stock in each language. 

Phraseologisms with names of animals reflect: 

- physical qualities, possibilities: сильный( выносливый) как лошадь; слабый как 

цыпленок; зоркий как рысь; ловкий как обезьяна; нюх как у собаки and others; 

- appearance: черный как ворон; осиная талия; толстый как боров; 

- psychical qualities (character features):упрямый как осел; уперся как баран; задирист 

как петух;  назойлив как муха and others;  

- intellect: глуп как сивый мерин; хитрый как лиса; это  и ежу понятно; уставиться как 

баран на новые ворота and others; 

- behavior, abilities, skills:нем как рыба; страусовая политика; повторять как попугай 

and others; [2] 

Comparative study of zoonyms of different lingual and cultural communities can enrich the 

system of lexis revealing interrelation between tendencies of development of national culture and 

national language; solution of adjacent problems attached to them advances the theory of linguistic 

conceptualization, which raises explanatory force of philological knowledge. [3] 

A. V. Kunin classifies the following ways of translation of phraseological units: 

- complete equivalent; 

- partial equivalent (partial lexical translation; partial grammatical translation); 

- contextual replacement; 

- descriptive translation; 

- literal translation; 

 

I. Complete equivalents: 
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as free as a bird – «свободный как птица»;  

as cunning as a fox – «хитрый как лиса»;  

 

II. Partial equivalents: 

- partial lexical equivalent. 

- as flies to sugar – «как мухи на мед» 

- kill the goose that lays the golden eggs – «убить курицу, несущую золотые яйца» 

and some proverbs: 

- one swallow does not make a summer – «одна ласточка весны не делает» 

-partial grammatical equivalent. 

Divergence in number: 

- fish in troubled waters–«ловить рыбу в мутной воде»; 

Divergence in word order: 

 - a hungry fox dreams about chicken – «голодной лисе все куры снятся» 

 

III. Loan translation: 

The phrase care killed a cat is translated as «заботы до добра не доводят»; «не работа 

старит, а забота». However in the presence of opposition in the following passage of Shakespeare 

demands the word for word translation: 

- Claudio, what! Courage, man! What care killed a cat, thou hast mettle enough in thee to kill 

care (Shakespeare, ―Much Ado About nothing‖, act 5, scene 1).  

- Клавдио, подбодрись, дружок! Хоть говорят, что забота и кошку уморить может, у тебя 

такой живой нрав, что ты можешь и заботу уморить (Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник.)  

 

IV. ―Contextual ‖ substitution: 

That cat won‘t fight is translated as ―этот номер не пройдет, не в этом дело‖, but this 

translation should be substituted with «contextual» translation in the following passage: 

―First, I thought I‘d leave France. But the governor would say, ―Hello, here – didn‘t see 

anything in France?! That cat won‘t fight, you know‖ (M.Twain, ―The Innocent Abroad‖)  

- Сперва я думал уехать из Франции, но отец мне говорил – послушай, ты так ничего и 

не увидел во Франции, это, знаешь, никуда не годится.  

 

V. Descriptive translation - the translation of the phraseological unit with the help of free word 

combination. 

1) ―She didn‘t give you a lot of horse manure about what a great guy her father was.‖ 

(J.Salinger ―The Catcher In The Rye‖)  

-   Она не очень хвасталась, какой замечательный у нее папочка. [4] 

 

As a result, we conclude that a comparative study of zoomorphisms and lexical units derived 

from them are important today with increasing intercultural and inter lingual communication. The 

study of phraseological units which express zoomorphic code in different languages is the most 

interesting and important in the transmission of information from one language to another, taking 

into account their cultural hue (the mentality, culture, traditions, history). 
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Мақалада кӛркем әдебиеттегі метафораны аудару мәселесі және қолданудағы 

ерекшеліктері сӛз етіледі. 

In this article is considered some translating problems of metaphors in the fiction. 

« Перевести - значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже 

выражено ранее средствами другого языка» [1]. Преобразования, с помощью которых 

осуществляется переход от единиц оригинала к единицам перевода, называются 

переводческими трансформациями. Особое значение переводческие трансформации 

имеют в художественном переводе. 

В задачу перевода, таким образом, входит не только точное изложение содержания 

мыслей, сообщенных на языке оригинала, но и воссоздание средствами языка перевода 

всех особенностей стиля и формы сообщения. Именно это - воссоздание единства 

содержания и формы — отличает перевод от иных способов передачи сообщения на другом 

языке: пересказа, реферирования и т. п. 

Согласно данному Комиссаровым В.Н. определению, художественным переводом 

именуется вид переводческой деятельности, основная задача которого заключается в 

порождении на ПЯ речевого произведения, способного оказывать художественно-

эстетического воздействие на ПЯ [2]. 

В связи с этим некоторые литературные критики настаивают на том, что 

художественный перевод - это искусство, которое под силу только художникам слова, 

опирающимся при переводе главным образом на эстетические критерии. 

Из всего вышеизложенного ясно, что художественный перевод в равной степени факт 

и языковой, и литературный; /для него (такого перевода) типичны отклонения от 

максимально возможной смысловой 

точности с целью обеспечения большей художественности текста перевода. 

Настоящая статья посвящена проблеме перевода одного из древнейших и 

эффективнейших стилистических приемов - метафор. Одним из сущностных характеристик 

метафоры является анализ композиционной структуры и способ морфолого-

синтаксического выражения метафоры, который позволяет выделить и описать ряд 

структурных моделей метафоры, характерных тая языка английской художественной 

литературы. 

Наиболее частой является модель, в которой метафора выражен прилагательным в 

препозиции: A+N. Прилагательное может быть простым, например, mysterious river - 

«таинственная река», pearly beauty - «жемчужная красота», и сложным flat-cheeked visage - 

«лицо с плоскими щеками», owl-like eyes - «совиные глаза», heart-burning sigh -«обжигающий 

сердце вздох», golden-haired baby - «девушка с золотыми волосами». 

Необходимо подчеркнуть, что простое прилагательное в качестве метафоры может 

употребляться в одной из степеней сравнения, например, a faint and bitter smile - «слабая 

и горькая улыбка». Однако чаще в качестве метафоры употребляются прилагательные 

в превосходной степени, например, the sweetest little moustache -«небольшие милейшие усы». 

Метафоры, выраженные сложными прилагательными, обычно называют сложными 

метафорами. [5] 
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Второй по распространѐнности является модель, в которой метафора выражен 

причастием, Participle + N. Метафора может быть выражен: 

- причастием настоящего времени, например, crackling fire -«потрескивающий огонь»; 

sleeping, yawning world — «спящий зевающий мир»; 

- причастие прошедшего времени, например, choked, miserable 

voice «жалкий, задыхающийся голос»; a screwed-up smile - «кривая 

улыбка». 

В роли метафоры может выступать существительное, употребленное в. 

функции определения, N+N. Эпитет может быть выражен нарицательным существительным: 

- в общем падеже, например, hedgehog Sophia - «Софья колючая 

как ѐж»; gypsy wife - «жена, похожая на цыганку» или «цыганистая 

жена»; a giant tree - «гигантское дерево»; 

- в притяжательном падеже, например, clown's smile - «клоунская 

улыбка»; lizard tongue - «язык похожий на язык ящерицы»; 

- существительное в of-phrase, например, a shadow of a smile - 

«тень улыбки»; a man of courage — «мужественный человек». 

Метафора может быть выражен именем собственным в общем или в притяжательном 

падеже, например, her Gioconda smile «Еѐ улыбка Джоконды»; his loud Titan's laugh «его 

громкий смех Титана». 

В качестве метафоры могут употребляться словосочетания и целые предложения, 

стягиваемые в одно слово с помощью дефисов, так называемых hyphenated phrases. 

И.Р.Гальперин [3] предлагает для этого структурного типа метафоры термин фразовая 

метафора (phrase metaphor). Например, Mildred turned her face again to the worried preoccupied, 

infinitely to-be-looked-after bald-headed Hugh «Милдред вновь обернулся к расстроенному, 

озабоченному Хью с блестевшей на голове лысиной, за которой нужно было всѐ время 

присматривать». 

Фразовой метафорой могут также стать стянутые с помощью дефисов в сложное 

слово пословицы, поговорки или устойчивые выражения, например, Не coolly told the 

waiter to telephone for two stalls, which seemed to me a grand man-about-town way of doing 

things, «Он холодно приказал официанту заказать по телефону два кресла в партере, что 

казалось мне замечательным способом делать дела, к которому прибегают светские люди». 

A man-about-town означает «светский человек, богатый повеса» и является устойчивым 

выражением.  

В отличие от простых и сложных метафор, выраженных простыми и сложными 

прилагательными, а также метафор, выраженных причастием, которые могут 

употребляться как в предложении, так и в постпозиции относительно определяемого слова, 

например, eyes luminous, secretive «глаза блестящие, скрытные» фразовые метафоры всегда 

помещаются перед тем существительным, к которому они относятся. Например: There is a 

sort of "Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-make-it-better-

and-nobler" expression about Montmorency that has been known to bring the tears into the eyes of 

pious old ladies and gentlemen - На физиономии у Монморанси было выражение, означавшее 

нечто вроде «О, как испорчен и порочен этот мир, и как бы я хотел сделать что-нибудь, 

чтобы он стал лучше и благороднее», которое вызывало слезы на глазах благочестивых дам и 

джентльменов (Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»). 

Ещѐ одной моделью метафоры, характерной для языка художественной 

литературы, является метафора, выраженная наречием при прилагательном, модель Adv. =А, 

например, her eyebrows were boldly black — «еѐ брови были нагло тѐмными», a hellish dull 

empty room «дьявольски скучная пустая комната». 

Эффект метафоры заставлял его по-новому смотреть на мир. Правда, тогда акцент в 

исследовании снова сдвигался в сторону реализации метафорой коммуникативной функции. 

Здесь, конечно, открывалось пространство для применения концепции речевых актов. И 

один из ее творцов, Дж. Р. Серль, указывал, что ―проблема метафоры затрагивает отношения 
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между значением слова и предложения, с одной стороны, и значением высказывания или 

значением говорящего, с другой‖[4].  

Как сказал Д.Дэвидсон, метафора пользуется несемантическими ресурсами и поэтому 

нет надобности разделять смыслы слов на буквальные и метафорические6. Конечно, если 

цель метафоры состоит не в придании словам нового значения, то данное деление не имеет 

смысла [6]. И Рорти, и Дэвидсон повторяют, что суть метафоры не в выраженном значении, а 

в употреблении. ―...Метафора подобна речевым действиям: утверждению, намеку, лжи, 

обещанию, выражению недовольства и т.д.‖ Более того, только так метафора может отстоять 

свою необходимость. Ведь если бы мы рассматривали ее как средство передачи сообщения, 

то требовалось бы доказывать правомерность столь специфических способов так 

зашифровывать послания. 
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ХХІ ғасыр – жаһандану ҥдерісінің жанданған дәуірі. Ӛркениеттер арасындағы 

мәдениетаралық коммуникацияның қарқын алуына экономикалық сауда-саттық, туризм мен 

іскерлік қатынастардың дамуы, ақпараттық технологиялар желісінің қҧрылуы негіз болып 

отыр. Міне, осы процестердің бәрінде ағылшын тілі әлемде ҥстемдікке ие болуда. Ағылшын 

тілі Ҧлыбритания, АҚШ мемлекеттерінің мемлекеттік тілдері болуымен қатар, БҦҦ ресми 

мойындаған әлемдік тілдердің кӛшін бастап келеді. 

Халықаралық байланыстар ӛрісінің кеңеюін және интеграциялық процестердің 

кҥшеюін ескерсек, ағылшын тілінің әлемдік тілдік-коммуникативтік кеңістіктегі рӛлінің 

артуын табиғи заңдылық деп қарауға болады. Алайда, әрбір мемлекеттің ӛз ҧлттық тілін 

дамытуға да мҥдделі екендігін ескеруіміз керек.  

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев 2006 жылғы Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауында «Тілдердің ҥштҧғырлығы» мәдени жобасын кезең-кезеңімен іске асыру 

идеясын кӛтергені баршамызға аян. Осы арқылы Қазақстанның тілдік кеңістігінде 

мемлекеттік тіл – қазақ тілімен қатар, орыс және ағылшын тілдерінің қолданылуына да мән 

берілетіндігін айғақтайды.  

Елімізде шетелдік инвесторлар қатарының жыл санап артып отырғанын және 

Қазақстанның дҥниежҥзілік қауымдастық шеңберінде БҦҦ, ЕҚЫҦ секілді халықаралық 

ҧйымдарға мҥше екендігін және кҥн санап Еуропа және Америка елдерімен қатынастың 

артып отырғандығын ескерер болсақ, ағылшын тілінің қолданылуына қарсылық танытудың 

еш мәні жоқ екендігін ҧғынғандаймыз. Алайда, еліміздің тіл саясатында ағылшын тілінен 

бҧрын мемлекеттік тіл – қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту қажеттілігі бірінші кезектегі 

мемлекеттік ӛзекті мәселеге айналып отыр. Дәл осындай алаңдаушылық кӛптеген елдерге де 
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тән. Ӛйткені, посткеңестік елдердің кӛпшілігі де орыстандыру саясатынан қолданысы 

тарылған ӛз ҧлттық тілдерінің мәртебесін арттыруға кҥш салып келеді.  

Ағылшын тілі Қазақстанның білім беру жҥйесінде міндетті шетелдік пәндердің бірі 

ретінде оқытылумен қатар, кӛптеген жекеменшік және мемлекеттік тіл ҥйрету 

орталықтарының бағдарламасынан да орын алып отыр. Бҧл  еліміздің тілдік кеңістігінде 

азаматтар тарапынан ағылшын тіліне деген сҧраныстың артып отырғандығын білдіреді. 

Ағылшын тілімен байланысты лингвистикалық мәселелердің біріне кірме сӛздер 

жатады. Қазақ тілінде соңғы жылдары ағылшын тілінен енген кірме сӛздердің саны артып 

келеді. Бҧлардың негізгі қоры халықаралық қатынас, экономика, қаржы, бизнес, медицина, 

ақпараттық технология, білім және ғылым, спорт, т.б. салаларға тән. 

Республикамыз тәуелсіздікке ие болған 1991 жылдан бастап, кҥнделікті тіршілікке, 

тҧрмыс-салтқа байланысты сӛздермен бірге енді халықаралық мәні бар терминдік сӛздерге 

балама табу талабы арта тҥсті. Ол ҥшін қазақ тілінің ішкі қорындағы мҥмкіндіктер 

пайдаланылып, қаншама терминдердің қазақша баламаларының ағылшын тілінен еніп 

қалыптасқанын аңғарамыз. 

Мысалы, ақпарат (информация) – ағ: information; хатшы (секретарь) – ағ: secretary; 

жал  (аренда) – ағ: rent, lease; бағдарлама (программа) – ағ: programme; Ата Заң  

(конституция) – ағ: constitution; әдіс (метод) – ағ: method; зейнетақы (пенсия) – ағ: pension; 

мәселе (проблема) – ағ: problem; қолтаңба (автограф) – ағ: autograp; бедел (авторитет) – ағ: 

authority; дәлел (аргумент) – ағ: argument; сапар (визит) – ағ: visit; ҧран (девиз) – ағ: device; 

мысқыл (ирония) – ағ: irony, motto, slogan; біліктілік (квалификация) – ағ: gualification; 

топтастыру (квалификация) – ағ: classification; әріптес (коллега) – ағ: collegue; бақылау 

(контроль) – ағ: control; дағдарыс  (кризис) – ағ: crisis; кӛшбасшы (лидер) – ағ: leader; ресми 

(официальный) – official; жоспар (план) – ағ: plan; саясат  (политика) – ағ: politics; жоба 

(проект) – project; жҥйе (система) – ағ: system; сарапшы (эксперт) – ағ: expert; әнҧран (гимн) 

– ағ: hymn, anthem т.б. Интернацоналдық сӛздер кӛбіне қандай да бір шет тілінен ӛзге тілдің 

қатысуымен кірігіп келіп, тілдік қорымызға қосылады. Мәселен: ағ: accumulator 

(аккумулятор); ағ: alpha (альфа); ағ: alphabet  (әліппе); ағ: ampere (ампер); ағ: atlas (атлас); ағ: 

atom (атом); ағ: banjo (банджо); ағ: barbarism (варваризм); ағ: benzol (бензол); ағ: billiards 

(биллиард); ағ: bulldog (бульдог); ағ: cafeteria (дәмхана); ағ: catastrophe (апат); ағ: energy 

(қуат); ағ: legal (заңды).   

Осы тәріздес ағылшын тілінен еніп, ӛз кезегінде кейбір термин сӛздер ӛздеріне 

қазақша балама тауып жатса, кейбір ағылшын термин сӛздері еш ӛзгертілместен сол кҥйінде 

қалған. 

Мысалы: ағ: accumulator (аккумулятор); ағ: alpha (альфа); ағ: ampere (ампер); ағ: atlas 

(атлас); ағ: atom (атом); ағ: banjo (банджо); ағ: barbarism (варваризм); ағ: benzol (бензол); ағ: 

billiards (биллиард); ағ: bulldog (бульдог); ағ: chaos (хаос); ағ: dynamo (динамо); ағ: economic 

(экономикалық); ағ: electric (электрлік); ағ: element (элемент); ағ: film (фильм); ағ: minimum 

(минимум); ағ: philosopher (философ) т.б. сӛздер бҥгінде ағылшын тілінде сӛйлейтіндерге 

ғана емес, жалпы қауымға ортақ таныс сӛздер. Бҧл сӛздер интернационалдық сипатқа ие 

болғандықтан, қазақшаға аударған кезде де тҧлғалық жағынан кірме тілдегі кҥйінде қалады. 

Біз термин, не кірме сӛздерді аударған кезде әуелі орыс тіліндегі нҧсқасына мән 

беретініміз белгілі. Себебі, ағылшын тіліндегі терминдердің кӛбі әуелі орыс лексикасына 

сіңісіп барып, кейінірек қазақ тіліне енеді. Кейде біз ағылшын тілінен орыс тіліне енген 

терминдерді қазақша тәржімалауға ерініп, не қиынсынып, орыс тіліндегі баламасын 

қолданып жҥре береміз. Ал бҧл ӛз кезегінде қазақ тіліне орыс лексикасының заңдылықтарын 

кӛшіргенмен бірдей қҧбылыс. 

Кірме сӛздердің табиғатын зерттеу барысында тілімізге ӛзге тілден енген сӛздердің 

кӛпшілігі негізінен термин сӛздер екені назар аудартады. Терминді дәл тҥсініп, оның негізгі 

функционалдық қызметі мен лексикалық мҥмкіндігіне және оны аударған кезде оның кӛп 

мағына беретіндігіне, не оның қазақшалаған кезде мәтінге  (контекст) қарай қҧбылатынына 

мән беріп жҥрміз бе? «Ия» деп жауап беру қиынырақ. Әсіресе,  интернационалдық 
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лексиканы тӛл тілімізге аударуда халықаралық термин сӛздер жинағы мен тҥсіндірме 

сӛздіктердің жетіспеушілігі, не сауатты жазылған сапалы, сенімді еңбектердің аздығы 

бҥгінде тек лингвист-филолог мамандарының ғана емес, іс қағаздарын жҥргізетін 

мемлекеттік қызметшілер  мен әр тҥрлі сала мамандарының (заңгер, дәрігер, журналист, 

мҧғалім, инженер, кәсіпкер, т.б.) да басты мәселесіне айналып отыр.  

Тіл зерттеушісі Худайбергенова Әйгерім банк терминологиясының қазақ тіліне 

енуіндегі заңдылықтары туралы мынадай ой айтады: «Основное требование, предъявляемое 

к заимствованию терминов, - не употреблять иноязычное слово, если в родном языке уже 

функционирует привычный и мотивированный термин с анологичным значением. 

Терминологические лакуны желательно заполнять имеющимися интернационализмами. В 

случае неодинакового уровня мотивированность синонимичных терминов предпочтение 

должно отдаваться наиболее мотивированным термином» [1, 10]. 

Ғалым Ш. Қҧрманбайҧлы ӛзінің «Халықаралық терминдер туралы» деп аталатын 

мақаласында: «Қоғам дамуының, терминология қалыптасуының әр кезеңіндегі шет 

тілдерінен енген сӛздердің тҥрліше аталуы бір қарағанда соншалықты назар аудара 

қоятындай мәселе сияқты кӛрінбеуі де мҥмкін. Ал шын мәнінде бҧған елеусіз қалдыра 

салатын ҧсақ-тҥйек нәрсе деп қарауға да болмайды. Ӛйткені, дәл сол атаулар арқылы ҧлт 

зиялыларының, ғылыми жҧртшылықтың, кӛпшілік қауымның кірме сӛздерге берген бағасын 

кӛруге болады. Ӛзге тілден енген терминдердің мҧндай атаулары тек атауыштық қана емес, 

сонымен бірге бағалауыштық қызмет те атқарып тҧр. Бҧл әлеуметтік лингвистикалық, 

психолингвистикалық тҧрғыдан қарастыруды, арнайы мән беруді қажет ететін тіл ҥшін 

маңызды мәселе» - деген ой тҥйеді.  
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Gender studies is a new discipline within the corps of humanitarian sciences in the 

transitional countries. The difference between male and female usage of language is thoroughly 

discussed in sociolinguistic studies. Modern sociolinguistic research traditions put particular weight 

on conversation, and use the term vernacular to mean ―the language used by ordinary people in their 

everyday affairs‖ and ―the style in which the minimum of attention is given to the monitoring of 

speech‖.  

Virtually in all sociolinguistic studies that include a sample of males and females, there is 

evidence of difference between the linguistic behavior of men and that of women. In societies 

where gender roles are sharply differentiated such that one gender has wider social contacts and 

greater geographical range, the speech of the less circumscribed gender will include more variants 

of the contiguous social groups. So let‘s refer to the term ―gender‖.  ―Gender‖ is a complex socio-

cultural construct: differences in roles, behavior, mental and emotional characteristics between the 

masculine and the feminine part, constructed by the society‖[1]. 

This definition can stylistically differ from other definitions given in scientific dictionaries, 

articles, and course descriptions; however, the idea is the same. 

1) ―Gender - socially constructed characteristics of sex‖ [2]; 
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2) ―Gender – social division, often based on the anatomical field, but not necessarily 

concurring with it‖ [3]; 

3) ―Gender - a total of verbal, behavioral, personal peculiarities, spiritually distinguishing 

men and women subject to culture influence‖ [4]. 

The study of gender is an outgrowth of women's history, which defines why people tend to 

view the study of gender and women as the same thing. The scholarly interest in gender emerged as 

practitioners of women's history, informed by scholarship in anthropology, psychology, and literary 

criticism, began to ask critical questions of their own methodologies. Shifting the focus from 

women to gender, historians of gender explore how males and females (sex) become men and 

women (gender). That is, to study gender is to examine how society assigns social meanings to the 

different biological characteristics of males and females. Historians who study gender see it as a 

cultural constructs — something that human beings create and change over time. The differences 

between men and women, they argue, are rooted in society, not in nature, and as such can be 

historicized. Moreover, gender scholars point out, if women's lives have been shaped profoundly by 

gender prescriptions, then so, too, have men's. Cultural ideals and practices of masculinity and 

femininity have been created together, often in opposition to one another; therefore, both men and 

women have gender histories that must be analyzed in tandem. Indeed, gender studies is relational 

in that research into the history of gender ideals and practices is always linked to investigations 

about the operation of the economy, the construction of racial ideologies, the development of 

political institutions, and other phenomena typically studied by historians. 

Gender studies - a field of interdisciplinary study which analyzes race, ethnicity, sexuality 

and location. In gender studies, the term "gender" is used to refer to the social and cultural 

constructions of masculinities and femininities, not to the state of being male or female in its 

entirety. Gender is a set of characteristics distinguishing between male and female, particularly in 

the cases of men and women. Depending on the context, the discriminating characteristics vary 

from sex to social role to gender identity. Sexologist John Money introduced the terminological 

distinction between biological sex and gender as a role in 1955. Before his work, it was uncommon 

to use the word "gender" to refer to anything but grammatical categories [5][6]. However, Money's 

meaning of the word did not become widespread until the 1970s, when feminist theory embraced 

the distinction between biological sex and the social construct of gender. "Gender" is now 

commonly used even to refer to the physiology of nonhuman animals, without any implication of 

social gender roles. 

In the English literature, the dichotomy between biological sex, psychological gender, and 

social sex role first appeared in a feminist paper on transsexualism in 1978 [6]. 

While the social sciences sometimes approach gender as a social construct, and gender 

studies particularly do, research in the natural sciences investigates whether biological differences 

in males and females influence the development of gender in humans; both inform debate about 

how far biological differences influence gender identity formation. The philosopher and feminist 

Simone de Beauvoir applied existentialism to women's experience of life: "One is not born a 

woman, one becomes one." In context, this is a philosophical statement, however, it is true 

biologically — a girl must pass puberty to become a woman — and true sociologically — mature 

relating in social contexts is learned, not instinctive. 

Actually, as a term, "gender" refers to the social construction of sex or the psychosocial 

concomitants to sexed identity. Yet at the beginning of the twenty-first century, in both feminist 

theory and popular discourse, "gender" has come to replace "sex" as a term referring to sexual 

difference in a biological sense. This shifting definition is a result, at least in part, of gender's 

introduction into modern discourse as a medical concept used to explain a person's felt sense of his 

or her lived identity as a sex. The term has proved useful in many ways although distinctions 

between the two words, sex and gender, when one might be more appropriate than the other, has not 

been firmly established. In most instances, particularly in casual conversation, the words gender and 

sex are used interchangeably and it seems to make little difference. However, in scientific, medical, 

legal or political and even religious discourse the discrepant use of the terms can lead to confusion 
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and a lack of understanding. Maintenance of clear conceptual distinctions between the two words 

sex and gender and associated concepts is particularly helpful for the psychological understanding 

of identity.  

The term ‗sex‘, since classical times, has been used to designate matters related to biology 

and medicine when male, female or bisexual were in context. Thus animals, including humans, are 

categorized dependent upon whether they either produce gametes as, or similar to, spermatozoa 

(males) or ova (females), or have parts of the reproductive system appropriate to the development of 

and delivery or reception of such gametes. 

The term gender has generally been used in social or cultural contexts, in distinction from 

biological ones. "The word gender has acquired the new and useful connotation of cultural or 

attitudinal characteristics (as opposed to physical characteristics) distinctive to the sexes. That is to 

say, gender is to sex as feminine is to female and masculine is to male. 

In linguistics, grammatical genders, sometimes also called noun classes, are classes of nouns 

reflected in the behavior of associated words; every noun must belong to one of the classes and 

there should be very few which belong to several classes at once. If a language distinguishes 

between masculine and feminine gender, for instance, then each noun belongs to one of those two 

genders; in order to correctly decline any noun and any modifier or other type of word affecting that 

noun, one must identify whether the noun is feminine or masculine [7]. 

All linguistic studies of gender are interdependent and complementary; however, a detailed 

analysis can identify six directions: 

1) the sociolinguistic gender studies; 

2) feminist linguistics; 

3) the actual gender, researchers are studying linguistic behavior of both sexes; 

4) study of masculinity (the new trend of the  20 th century); 

5) psycholinguistic research ( the study of ontogenesis of speech and biodeterminism direction of 

examining the cognitive characteristics and differences between men and women and their 

manifestations in the speech); 

6) cross-cultural, lingual-cultural studies 

Thus, compressing them, we can categorize them into three areas: socio-and psycholinguistic, 

cultural linguistics ethical, communicative and discursive. 

Generally speaking, when studying the problem of the relationship of language and gender 

and it's certain features in male and female verbal behavior at the moment, there are three basic 

approaches: 

1) purely a gender perspective is incorporated into a  social nature of interpretation of  men 

and women's speech and aimed at identify those linguistic differences, which may be explained by 

the redistribution of power in society, and the language, which is defined as a kind of functional 

derivative from the main language, used in cases where partners in the speech are at different stages 

of social hierarchy. Theoretical basis for this approach was the concept of Michel Foucault and 

sociological concept gender.  E. Hoffman;  

2) the second - socio psycholinguistic approach - reduces the  "female" and   "male"  

language features to the linguistic behavior of women and men, for his statistical indicators 

constituting a framework for the structure of linguistic theories; 

3) A third approach focuses on the cognitive aspect of these differences. 

Thus, according to A.V. Kirillina, there are two research areas: 1) gender - as a nonlinguistic 

object, 2) gender - as an object of linguistic description, in this case stands out metagender and 

gender level. The scope of research include gender as a cultural phenomenon, it is reflected in the 

language and design in communicative interaction of individuals. All this helps to attract to the 

study of a wide range of linguistic issues - semantics, pragmatics, cultural linguistics, cognitive 

linguistics, discourse analysis, etc. 

A.V. Kirilina also studied the notions ―gender‖ and ―sex‖ as synonyms, which mean ―«socio 

cultural and conventional phenomena and discursive factors of variable intensity, instead of 

biological phenomena»[8]. 
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The issue of inter-cross-disciplinary gender studies presumes that the versatility of programs 

and organizational forms reflects the versatility of scientific strategies and social critique. 

Institutionally, gender studies are organized today in the form of faculties (departments), branches, 

programs, centers and other kinds of subdivisions that provide higher education and master‘s degree 

on Gender Studies. For example, in the Central European University, the master‘s is called 

―Comparative Gender Studies‖. In fact, there are branches of gender studies in all continents, and 

not only in the United States and Europe.  Let me tell you about the development of gender 

disciplines in Almaty universities. Officially, gender education began here in March 1999, at the 

Almaty Abay State University, with the course ―Theory of Gender‖. Eight teachers took turns 

reading it, and it was called inter-disciplinary. At the Pavlodar Toraigyrov State University the 

Course ―Gender Linguistics‖ has been implementing since 2007, later, another Course 

―Discourse&Gender‖ was presented as the elective discipline for philologists at the above-

mentioned University. The results of this courses implementation are discussed at the Conference 

―Innovation in Higher Education‖ (Budapest, 2010) and published in the article ―Gender 

Competence – Results of Cross-Cultural Research in Gender Studies‖. At the L.N. Gumilyov 

Eurasian national University the elective Course ―Discourse&Gender&Culture‖ will be in the 

Curriculum for students of the ―Foreign Philology‖ Department. The painful birth of gender 

education was greatly eased by anesthesia - funding and UNDP supervision. A 22-hour course 

taught us a lesson of a ‖top-down‖ institutionalization. Today, 2/3 of Kazakhstan‘s 185 universities 

are private, so introduction of gender disciplines there is vague. 

Thus, the development of the discipline will be enhanced by: 

 social demand, formed into an institutional support of introducing these courses in 

universities; 

 initiative-minded and well-prepared teachers; 

 development of scientific research and methodologies of teaching in Central Asia - this 

has to take our realities and socio-cultural context into account. 

In conclusion, we should mention that gender is an important area of study in many 

disciplines, such as literary theory, drama studies, film theory, performance theory, contemporary 

art history, anthropology, sociology, psychology and psychoanalysis. These disciplines sometimes 

differ in their approaches to how and why they study gender but gender studies are a discipline: an 

interdisciplinary area of study that incorporates methods and approaches from a wide range of 

disciplines. The feeling of belonging to a gender, masculine or feminine, has different meanings: 

first, a biological meaning that refers to primary and secondary sexual characteristics; second, a 

sociological meaning that has to do with the real and symbolic roles that society attributes to men 

and women; and finally, a psychological meaning that considers the ensemble of traits belonging to 

either gender. On the base of these interdisciplinary visions the gender focus in linguistics has the 

wide research perspectives with theoretical and practical significance.  
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Generally accepted definition of discourse - (Fr. ―discourse‖, Eng. ―Discourse‖, from Lat. 

―discursus‖ - movement, circulation, conversation) as a notion covering all the aspects of its use did 

not exist and it is possible that this contributed to the widespread popularity acquired by this term 

during the last decades: linked to various non-trivial understanding of different concepts 

successfully satisfy the requirements by modifying by the more traditional notions of speech, text, 

dialogue, style and even language. conversation speech, the process of linguistic activity, a way of 

speaking . 

The term discourse was widely used in the early 1970's and originally the meaning was close 

in Russian linguistics as the term  - "functional style" (speech or language). 

N.D Arutyunova considers discourse as "a coherent text together with the extralinguistic - 

pragmatic, sociocultural, psychological and other factors, the text in the event-aspect, we consider it 

as purposeful social action, as a component involved in the interaction of people and their 

mechanisms of consciousness (cognitive processes). Discourse – it is ―a speech immersed in life". 

Discourse involves paralinguistic support speech (facial expressions, gestures), the following main 

functions dictated by the structure of discourse: the rhythmic, referential linking words with the 

subject field of application of language (deictic gestures), semantic, the function of the impact on 

the interlocutor" [1]. 

According to B.Z. Demyankov: "Discourse – it is an arbitrary piece of text consisting of 

more than one sentences or independent part of the proposal. Often, but not always, centered around 

a certain reference concept, creates a shared context, describing the actors, objects, events, times, 

actions, etc., to determine not so much a sequence of proposals as those for creating a common 

discourse and his interpreter's world who "built" during the deployment of the discourse. The initial 

structure of discourse is a sequence of elementary propositions, linked together by logical relations 

of conjunction, disjunction, etc. Elements of discourse: set out the events, participants, performance 

information and the "non-event": 

 a) the circumstances surrounding the event;  

b) the background, explaining the events; c) assessment of participants in the events;  

d) information that relates to the events of discourse"[2]. 

Linguistic understanding of discourse in international studies is ambiguous.  

A French linguist who has devoted a series of papers on the analysis of discourse, P. Serio leads is 

certainly not an exhaustive list of eight different understandings, and it is only in the French 

tradition.  

            • the equivalent of "speech" or any particular utterance;  

• the unit size exceeding the sentence;  

• the impact statement on its recipient, taking into account the situation of enunciation (in 

pragmatics);  

            • the conversation as the main type of expression;  

• the use units of language, their verbal update;  

• socially or ideologically limited type of expression, for example, feminist discourse, the 

administrative discourse;  

• the theoretical construction, intended to study the conditions of production of the text [6]. 
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Sheygal E.I considers discourse as a complete speech act with semiological positions, 

thereby performed a systematic description of language functioning or language in action. She 

concludes that the sender uses a combination of elementary speech domination as a part of a 

generalized communicative power of discourse. At the same time, interpreting linguistic signs at the 

communicative level of the text (predicative unit offers a sequence of sentences, etc.) as units of 

speech (speech acts, verbal measures, speech passages, etc.), the author argues that it is necessary to 

consider their functional properties as aspects of the data in the traditional sense: the semantic, 

syntagmatical, syntactic (lexical and syntactic) and pragmatic ones.  

After Sheygal E.I, discourse is characterized by the communicative-functional parameters, such as:  

1) the limit, while the lack of stringent structural constraints. Discourse can include any number of 

units of speech and a list of activities: from a sequence of two or more speech acts to a set of speech 

events;  

2) the system, is in compliance with the laws of any production of discourse and its elements are 

regular ways of speech activity (syntagmatical, semantic, pragmatic, syntactic);  

3) functional completeness and certainty of a particular communicative discourse, this option 

actually activity-(functional), and serves, as the communicative-functional approach to the study, a 

distinctive core of real communication and excretion in research practice, the criterion of the 

transition units of speech activity in a particular discourse linguistic identity [6]. 

The authors of the French language dictionary gives the following definition of discourse: 

"In modern linguistics the term discourse means any sentence that exceeds the volume of words, 

considered from the perspective of the binding sequence of phrases with each other. In contrast to 

the approach that the sentence is a terminal unit of language, discourse analysis opens new 

perspectives for linguistic research‖ [5]. 

  If the type of discourse is understood as a class text, traditionally used to achieve certain 

communicative goals in the standard terms of communication, characterized by a specific 

composite structure, the genre we consider the class of texts that are traditionally used to achieve 

certain communicative goals in a particular communication. Thus, the type of discourse is invariant 

with respect to specific forms of its existence, by genre. Genre, in turn, supports an invariant of 

texts, with particular communicative purpose and used in the specific context of communication 

"[7]. Genre of discourse is a specification of the type of discourse and in real communication it is 

the combination of genres and their creation of intermediate forms. The emergence of mixed genres 

is due to the multidimensionality of the object of investigation. For this reason it is impossible to 

construct a complete and comprehensive classification of types of discourse that takes into account 

absolutely all its properties. 

  Speaking of genre affiliation discourse, V.I. Karassik believes that "the genre and stylistic 

categories of discourse allow the recipient assign a text to a specific area of communication on the 

basis of the prevailing views about the norms and rules of communication, the conditions of 

relevance, the types of communicative behavior". These categories characterize texts in terms of 

their compliance with the functional varieties of speech (stylistic affiliation, genre canon 

klishirovannost, variability, the degree of compression). In the process of establishing the text the 

author, depending on the communicative situation, defines a particular stereotype, the canon, from 

which he carries out his plan. It comes to choosing a style in which speech product "cast" in a 

particular genre. Intra-genre variation is the text of the possibility of further development within the 

chosen direction [3]. 

Like the functional style, every type of discourse has its own set of genres that characterize 

the person's speech in typical situations of communication. Based on the fact that the term 

"discourse" is multi valued, and there is no single correct definition of it, it should be noted that the 

categories of discourse as ambiguous. So that, G.G. Proskuryakov classifies discourse in terms of: 

characteristics of speech in the context of the discourse features of the sign reflecting the real 

situation, this discourse and the characteristics of the communicative situation. Scientist highlights  

the television and radio discourse, newspapers, theatrical, cinema discourse, literary, discourse in 

the field of "public relations, advertising, political, totalitarian, non-religious, untruthful, ritual, 
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etiquette, folklore, mythology, holiday, nonverbal, intercultural, visual, hierarchical, ironic [4]. 

However, G.M. Yavorskaya types the discourses on the basis of: scope of operation (scientific 

discourse, political discourse), the situation of communication (telephone calls, examination 

dialogue), the principles of the structure of communication (narrative discourse), pragmatic 

purposes (for instructions, laws, didactic discourse), etc. [7]. In our research we follow the 

classification of V.I. Karassik who distinguishes two main types of discourse: the personal 

(individual-oriented), and institutional [3]. In the first case, the speaker serves as a personality in all 

the richness of his inner world, in the second case - as a representative of a particular social 

institution. Thus according to above-mentioned classification the political discourse that is in the 

focus of our research is institutional type of discourse. As the main function of political discourse is 

its use as an instrument of political power (the power struggle, the mastery of power, its storage, 

implementation, stabilization and redistribution). On the base of this fact the functions of language 

policy should be considered manifestations of aspects of its instrumental function. 

  One of the most significant studies of political discourse in recent years is the work of      

E.I. Sheygal "Semiotics of political discourse, from the perspective of a political discourse, as well 

as other kinds of discourse, has two dimensions: the real and virtual. By actual measurement the 

researcher understands the current speech activity in a particular social space, as well as the final 

product of the speech activity (text), taken in conjunction the linguistic, paralinguistic and extra 

linguistic factors. Virtual dimension of discourse, according to E.I. Sheygal - a semiotic space, 

including verbal and nonverbal signs, the cumulative denotation which is the world of politics, 

thesaurus utterances, a set of models of speech acts and genres that are specific to communication in 

this area [6]. 

  The process of political communication is expressing not only through agitation programs,  

speech of politicians and interviews in newspapers, but also includes specialized characters as both 

verbal (political terms, anthroponomy, etc.) and nonverbal (political symbols, etc.)  and non-

special-centered characters, originally nominative for not focused in this sphere of communication, 

however, due to stable operation in it, acquires its specific content (this applies in particular to the 

personal pronouns). The whole body values constituting semiotic space of political discourse, and 

there is what is commonly referred to as the language of politics. 

  Mobilization for action is the most significant manifestation of the instrumental functions of 

political discourse, which should encourage taking the action. Stimulation can be in the form of 

direct reference - in genres slogans, appeals and proclamations, as well as in legislation. Other way 

for incentive to action is to create a corresponding emotional mood (hope, fear, pride of the country, 

confidence, sense of unity, cynicism, hostility). And, finally, speech acts can stimulate responses, 

which are substituent of action – foe example - a threat. An important incentive for political actions 

¬ are such speech acts as an expression of support and confidence. 

  Feature of the political language as a special sublanguage is its accessibility for 

understanding virtually by all members of the community as a consequence despecialization of  

political terms. Scale despecialization in political communication stems from the fact that the policy 

- the only professional sphere, in which the communication oriented to the mass recipient. Political 

communication is not just caused by media, but the media are actually the main medium of its 

existence, so that language policy is deprived of property corporatism inherent in any special 

language. [3,2] 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖОБАЛАУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Есеркепова Индира Жарибайқызы 

Ғ. Ақтаев атындағы №6 қазақ орта мектебі, ағылшын тілі пәнінің мҧғалімі 

 

Бҧл жҧмыстың мақсаты ағылшын тілі пәнінің мҧғалімдере жобалау әдісін меңгеруге 

кӛмек беру.  

Ең біріншіден «жоба» терминіне тоқталып ӛтейік. «Жоба» деген терминнің шығу 

тарихы әлі де жазылмаған, бірақ бҧл туралы жалпы ойымызды айта кетейік. Назар аударатын 

бірінші жәйт ол - ХХ ғ. әлеуметтік практиканың ӛзгеруі. Бҧрын қандай да ӛзгерістер ӛзімен-

ӛзі пайда болатын болса, ал ХХ ғ. біз кӛп ӛзгерістерге тап болдық. Ӛмір жылдамдай бастады, 

адамдар соған бейімделуге мәжбҥр болды. Ал екінші жәйт -ӛзгерістерді басқару. Бҧрын олар 

бірінің ізін бірі басып жай ӛзгегеретін болса, қазіргі таңда олар алдын - ала жобаланып іске 

асатын болды. Мысалы, кәсіпкерліктің ғылымға араласуы - практикада қолдану ҥшін ірі 

корпорациялардың ғылыми жҧмыстарды қаржыландыруы.  

Осы ӛзгерістер әлеуметтік практиканың жаңадан пайда болған 2 нысанын бӛліп 

кӛрсетті: 

- әрбір жҧмыста уақыт факторын негізге алу; 

- әрбір жҧмыстың қҧрамына ӛзгерістерді басқару нысандырының кіруі; 

Сонымен жоба - уақытты негізге ала отырып ӛзгерістерді басқару мақсаты. 

Жобалаудың негізіне белгілі бір мәселенің  шешілуі мен нәтижесі кіреді. Мысалы, ғимарат - 

бҧл мәселенің шешілу мақсаты мен нәтижесі ғимараттың ӛзі емес, ал сол ғимаратта тҧратын 

адамдардың ӛмір сҥру жағдайының ӛзгеруі. Ең біріншіден белгілі бір мәселені шешудегі 

нақты мақсаты қойылады, соған байланысты жоба да қҧрылады[5]. 

Жобалау мен шығармашылық. Жобалауды шығармашылықпен байланыстыратын-

дар кӛп, олар жобалауды жаңа шығармашылық мҥмкіндіктерді ашу деп тҥсінеді. Алайда бҧл 

тҥсінік дҧрыс емес. Шығармашылық бҧл - жаңаның пайда болуы. Бҧл жерде жобалаумен 

байланысы бар, бірақ шығармашылықтың жобалауға айналуы ҥшін уақыт факторы негізге 

алынып, нақты нәтижені елестету керек. Алайда шығармашылықты нақтылықпен 

байланыстыру мҥмкін емес.  

Жобалау мен басқару. Практиканың қандай бір тҥрінде ӛзгерістерді жобалап, іске 

асырып, оларды басқарғанда ғана біздің жҧмысымыз алға басады. Қазіргі кезде менеджмент 

сӛзі пайда болды, ол басқару дегенді білдіреді. Білімде де менеджмент сӛзі қолданылады. 

Қазіргі таңда білім алу тҥрлері де кӛбейді, ол территория мен уақытқа қарай бӛлінеді. 

Осыған орай ӛзінің білім алу процесін басқару, білім алғандағы нәтижені жобалау міндетті 

тҥоде қажет болды. Сонымен практика нысанында пайда болған жобалау ҥлкен әлеуметтік 

контекстке шығады. Осының бәрі әлеуметтік ғылымдардың басты мәселесіне жобалаудың 

білімдегі орнын жатқызады.  

Жобалау мен даму. Жобалау теориясында белгілі бір мәселенің дамуына әкелетін 

ӛзгерістер айтылған, яғни біз тек мәселенің ӛзгеруіне әкелетін жобаларды қолдануымыз 

керек. Бірақ бҧл тек теорияда қолданылады, яғни біз жасаған жҧмысымыз оның нәтижесіне 

тең емес. Мысалы, гҥл отырғызу мақсаты, отырғызатын орны, жасалған жҧмыстар мен 

гҥлдердің ӛзі жобалау болып табылады. Алайда жобалаудың теориялық тҧрғысынан бҧл 

жерде жобалаудың негіздері жоқ, ең біріншіден мәселенің анализі, яғни гҥлдер 

отырғызылған жағдайда ӛзгеретін жәйт. Гҥлдер отырғызылған жағдайда не ӛзгереді? Біз 
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ӛзгерткіміз келген заттың жҧмыс істеу системасы қалай ӛзгереді? Нәтижесін қайдан кӛреміз? 

Теория тҧрғысынан осындай сҧрақтарға міндетті тҥрде жауап беруіміз керек. 

Жобалаудың құрылымы: 
- нақты нәтиже шығару жобасы 

- нақты мәселенің анализі 

- нақты уақыт белгілеу 

- жҧмыс жҥргізу жобасы 

- нәтиже шығару 

Жобалаудың ең негізі - мәселенің анализі болып табылады. Мәселе шешудегі нәтиже 

белгіленіп, оған жету ҥшін жасалатын қадамдар жобасы жасалады. Мәселе анализі неғҧрлым 

нақты жасалатын болса, жоба да соғҧрлым жақсы болады.  

Жоба мен ғылыми жұмыс. Бҧл жерде мысал ретінде ғылыми жҧмысты 

қарастырғанымыз жӛн. Жазылып, қорғалған диссертация диссертантты жаңа сатыға кӛтере 

отырып, практикалық жҧмысын ҧлғайтады - жаңа мамандық, адамдардық қҧрметі мен жаңа 

айлыққа иеленеді; яғни диссертанттың әлеуметтік жоба негізін мәселенің нәтижесі ретінде 

ғылыми жҧмыс қарастырылады. Ғылыми жҧмыс пен жоба ҧқсас келеді. Ғылыми жҧмыс 

жобаның негізін қҧрай алады. Сонымен қатар кейбір жобалар ғылыми ізденіс тудырып, 

ғылыми жҧмысқа айналуы мҥмкін.  

Жоба мен қабілет. Жобалауды жҥзеге асыру ҥшін тҧлға қандай қабілетке ие болу 

керектігін айтамыз. Ең біріншіден тҧлға продуктивті ойлау қабілетіне ие болуы керек. 

Продуктивті ойлаудың негізгі сатылары: 

- мәселенің анализі, тақырыптың пайда болуы; 

- мәселені шешудегі жҧмыстар жобасын қҧру; 

- мәселе шешудегі ойларын іске асыру; 

Продуктивті ойлаудың екінші сатысы - мәселені тҥсіну, яғни анализ жасау. Назар 

аударарлық тағы бір жәйт мәселе шешудегі шешім қабылдау. Мәселені шешу сатылары: 

- мәселенің негізі, яғни қандай жҧмыс жасау керектігін ҧғу; 

- мәселе қҧрамын бағалау, яғни мәлімен іздеу және іріктеу; Мәселе шешудегі нақты 

қадамдарды анықтап, іске асыру. 

- мәселе шешудегі нәтижеге жету жолдарын іздестіру; 

- мәселені шешу; 

 Қорытынды саты - шешім қабылдау. Шешім қабылдау ӛте қиын процесс. Шешім 

қабылдау 9 элементтен тҧрады[2]: 

1. Таңдау. Бҧл тҧлғаның ӛзінен немесе қоғаммен жасалған таңдау болуы мҥмкін.  

2. Ҧғыну. Мәселе шешу және шешім қабылдау тҧлғаның сол мәселе шешудегі ролін ҧғынуы 

керек. 

3. Креативтілік. Мәселе шешудегі креативтілік, яғни стандартқа сай емес шешімдерді іздеу. 

4. Компромисс. Мәселе шешуде компромисс іздеу, яғни мәселеге қатысты барлық 

тҧлғалардың жағдайын ойлау. 

5. Алдын-ала ойлау. Мәселені шешкеннен кейін нәтижесінің қандай болатыны ойлау, ҧғыну. 

6. Шешімнің дҧрыстығы- шешім қабылдау сатысының ең қиын бӛлігі. 

7. Мәліметтердің нақтылығын тексеру. 

8. Шешім қабылдау сатыларының дҧрыстығын тексеру. 

9. Жауапкершілік. 

Сонымен қазіргі кезде психология мәселені ҧғыну, шешудегі жолдарын қарастыру, 

шешім қабылдау деген жәйттарға кӛңіл бӛліп отыр.  

Біз қарастырған теориялардың барлығында тҧлғаның шешім қабылдауы, мәселенің 

анализін жасауы, шешімді қабылдауы, нәтижесіне ӛзінің жауапкершілігін алуы аталып ӛтеді. 

Білім беру жүйесі. Білім беру жҥйесінің негізін  мҧғалім мен оқушының қарым-

қатынасы қҧрайды. Орта мектептің білім беру жҥйесінің тҥрлері мен заңдылықтары бар. 

Білім беру жҥйесінде оқушы ӛзінің іс-әрекетінің нәтижесіне жауапты болады, яғни баға 



 124 

алып, мҧғалім мен ата-анасының кӛзқарасына ие болады. Осыған байланысты оқушылар 

практикалық іс-әрекет жасауға икемденеді[4].  

Қазіргі таңда білім беру жҥйесінің маңызды бӛлігі бағалау болып табылады. 

Оқушының іс-әрекетінен пайда болған нәтижені оқушы ӛзі бағалай алмайды, алайда 

мҧғалімнің қойған бағасымен танысады. Сонымен бағалау - оқушының жауапкершілігін 

арттыру механизмі болып табылады.  

Негізі бағалау бірнеше сатыдан ӛту керек: ол - жаттығулардың дҧрыстығын бағалау; 

ойының оригиналдығын бағалау; жаттығуды орындаудағы оқушының еңбегін бағалау т.с.с. 

Бірақ қазіргі жағдайда бағалау тек жаттығулардың дҧрыстығын бағалайды. Бағалаудың 

дҧрыс жҥргізілуі ҥшін білім беру жҥйесіне мҧғалімнің ғана емес, сонымен қатар оқушының 

да іс-әрекеті септігін тигізуі керек. Яғни, оқушыға жаттығуды таңдау, бағалау тҥрін таңдау 

мҥмкіндігі берілу керек. Мысалы, екі сағаттық тестілеуден кейін оқушылар жаттығуларды 

қандай тәртіппен орындағандарын сҧрады. Олар жаттығуларды бірінен соң бірін орындаған 

екен, тек бір оқушы ғана кері қарай, соңынан бастаған екен. Сонда оқушылардың белгілі бір 

жаттығуды орындаудағы жолдарын таңдау мҥмкіндігі жоқ екен. Жақсы бағалар тек 

жаттығудың дҧрыс орындалуына ғана қойылады. Оқушылар тек жаттығуды дҧрыс 

орындауды ғана, ал шешу жолдарын мҥлде елемейді екен. Осындай жағдайлар кӛп кездеседі.   

Сонымен бағалау оқушыға ӛз іс-әрекетінің нәтижесін байқап, пассивті процесті ӛздік 

таңдау жағдайына алып келетін ең негізгі механизм болып табылады. 

Білім жҥйесінің формалары оқушының ӛздік оқыту субъектісіне айналуына және 

жобалау жҧмысының негізі бола алатынын тҥсіндік. Осындай қолда бар материалдармен 

жобалау жҧмысын қҧруға болады. Іс-әрекет жасау, мәселе шешудегі жолдарын қарастыру, 

нәтижесінің қандай болуын ойлау- жобалау жҧмысының негізін қҧраушылар болып 

табылады. Сонымен оқу процесі оқушының практикалық іс-әрекетін қолдану ҥшін жағдай 

тудыруы қажет, яғни жоба оқу процесі мен оқушылардың практикалық іс-әрекетіне 

негізделіп қҧрылуы керек. Іске асу формалары: 

- ғылыми-практикалық ізденістер, эксперименттер; 

- ӛзінің шығармаларын жазу; 

- нақты мәселенің анализі, адамдардың қарым-қатынасын жобалау;   

Яғни, қазіргі кездегі білім беру ҥрдісі белгілі бір мәселелердің оқу-практикалық 

тҧрғысына негізделуі керек. Белгілі бір пән оқыту ҥрдісі теория мен практикадан қҧрылуы 

керек. Себебі практикада оқушының ойлау қабілеті ҧлғайып, мәселерді шешуге бейімделеді. 

Ал бҧлар жобалау жҧмысындағы негіздердің бірі болып табылады. Сол ҥшін жобалау 

жҧмысын жҥргізуде практикалық сабақтарды жоспарлау мен іске асыру мҧғалімдер 

алдындағы басты мәселе болып табылады [1]. 

Сонымен білім беру жҥйесі оқушының қазірден пайда болған қиын мәселерді шешу, 

шешудегі әр - тҥрлі жолдарды қарастыру іс-әрекетіне әсер етеді. Сондықтан білім беру 

жҥйесін барынша жҥйелі және оқушылар мен мҧғалімдер ҥшін ыңғайлы етіп жасауымыз 

керек. Осы мақсатқа жету ҥшін жаболау әдісін бірінші мҧғалімдерге, сосын оқушыларға 

ҥйретіп оқыту ҥрдісін дамыту қажет.  

Ал енді білім саласындағы «жобалау» терминің қарастырайық. Жҧмыс барысында 

қаралған сҧрақтар: 

1. Жобалау  әдісі дегеніміз не? 

2. Жобалау әдісінің негізін қҧрушылар 

3. Жобалау жҧмысын қҧру 

4. Ағылшын тілі пәнінде қолданған жобалау жҧмысы 

 

1. Ең біріншіден жобалау әдісі дегеніміз не деген сҧраққа жауап берейік. «Жоба» 

(лат.) - алдында жҥретін. Яғни қандай да жоба болса да алға жҥретіні сӛзсіз. «Әдіс» - белгілі 

бір мақсатқа жету ҥшін практикалық немесе теориялық білімдердің ізденудегі жҧмысы, 

дидактикалық категория. Жобалау әдісі бҧл - белгілі бір мәселені оқу-әдістемелік білімді 

негізге ала отырып тҥпкілікті қҧрылымын айқындау арқылы шешу. Жобалау әдісін басқаша 
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мәселе әдісі ретінде де танимыз, себебі белгілі бір теориялық немесе практикалық мәселені 

шешуді мақсат етеді. Қазіргі кезде жобалау әдісін мҧғалімдердің жобалық оқытуында 

қолданылатын педагогикалық технология деп тҥсінеміз.  

2. Әлемдік педагогикада жобалау әдісі жаңа емес. Ол 1920 жылы АҚШ-та пайда 

болған. Оны философиядағы гуманистік ағымдар мен білім идеяларымен байланыстырған. 

Американдық философ және педагог Дж. Дьюи мен оның оқушысы У.Х. Килпатрикті 

жобалау әдісінің негізін салушылары ретінде танимыз. Жобалау әдісі орыс педагогтарын да  

қызықтырды. 1905 жылы орыс педагогы С.Т. Шацкий басшылығымен жобалау әдісін дәріс 

беруде қолдануға әрекеттенген мҧғалімдер тобы қҧрылды. Кейін Совет ҥкіметі  кезінде бҧл 

идея мектептерге енгізіле бастады. Бірақ дҧрыс қҧралмағандығынан қолдану аясынан 

шықты.  

Бҧл уақытта жобалау әдісі шетелдік мектептерде кеңінен қанатын жайды. АҚШ, 

Ҧлыбритания, Бельгия, Израиль, Финляндия, Гермения, Италия, Бразилия, Нидерланды және 

т.б. кӛптеген елдерде Дж.Дьюидің білімге деген гуманистік идеясы қолдау тапты [2]. 

Осы жоба негізінде 1990 жылдары Жапония ӛз экономикасын кӛтеруге мҥмкіндік 

алды. Қазіргі кезде жобалау әдісі кӛптеген ғалымдардың жҧмыстарында қарастырылған: Г.К. 

Селевко, И.П. Подласый, Е.С. Полат, М.В. Кларин, М.Р. Ковжасарова, П.В. Степанов, А.К. 

Кусаинова,  Г.Ш. Альназарова. 

3. Жоба белгілі бір тақырып бойынша қҧрастырылады. Ол оқушының 

қызығушылығына орай таңдалуы мҥмкін. Жобалау жҧмысын орындаудағы талаптар 

тӛмендегідей: 

- Оқыту жобасының классификациясын таңдау 

- Жоба презентациясын дайындау 

- Жобаға баға беру критериилерін айқындау 

- Жасалған жобаның нәтижесіне баға беру 

- Жобалау әдісін оқытудағы мҧғалімдердің мақсаты мен міндеттерін айқындау 

Қазіргі кездегі оқу жобаларының тҥрлері (оқушылардың қызығушылығына 

негізделген): 

- практикалық 

- ғылыми жобалау 

- ақпараттық 

- шығармашылық 

- рольдік 

Қҧрамы бойынша мини-жоба, моно-жоба пәндік және пәнаралық болып бӛлінеді. 

Мини-жоба бір пән негізінде ғана ҧйымдастырылса, пәндік жобалар факультативтік сабақтар 

аясында қолданылады. Ал пәнаралық жоба бірнеше пән негізінде қҧралады. Қатынас қҧралы 

бойынша дара және топтық болып бӛлінеді. Ӛз алдына топтық: сыныпішілік, мектепішілік, 

аумақтық және халықаралық болып бӛлінеді. Ҧзақтығына байланысты мини-жоба- 1 

сабақтық, қысқа- 4-6 сабақтық, апталық- 30-40 сағаттық, ҧзақ немесе жылдық - дара немесе 

топтық жобалар міндетті тҥрде сабақтан тыс жҥргізілуі керек.  

Жобалар презентациясының тҥрлері: ғылыми жҧмыс, іскерлік ойын, видео-фильм 

кӛрсету, экскурсия, бағдарлама, ғылыми конференция, театр кӛрсетілімі, тарихи немесе 

әдеби диалогтар, спорт ойыны, спектакль, жарнама, пресс-конференция. 

Ал жобалау әдісінің практикалық бӛлімін қарастырсақ бҧл жерде жоба дайындау 

қажет ақпаратты жинақтау, рәсімдеу кезеңдеріне назар аударатын сабақ жоспарлары мен 

дебат пікірсайысына дайындық кезеңдерін атап ӛтейік.  Негізгі жоба тақырыбы оқушы ӛзі 

қызығушылығына орай таңдайды, бірақ бағыт - бағдарды әрине мҧғалім береді. Тӛменде 

сабақ жоспарлары беріліп, дайындық жҧмысын ҧйымдастыру кезеңдері кӛрсетілген[3].  
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This research work is devoted to investigation of linguistic peculiarities of advertisement 

and methods of its translation from English into Russian language. 

Actuality of this theme is determined by fact that advertisement equally with art is multi-

purpose (universal) way of cultural integration. Nowadays advertisement embodies the vast lay of 

culture that forms informational environment of modern man. Besides translation of advertisement 

unlike translation of belles-lettres differs by shape, language means and pronounced communicative 

direction. In process of advertisement translation, a translator has to solve not only linguistic 

problems conditioned by differences in semantic structure and peculiarities of using two languages 

during a conversation, but also problems of sociolinguistic adaptation. 

Because of market economy advertisement  is used as a wide notification about properties of 

the goods, services, works of art in order to attract customers‘ attention and to increase a demand. 

Also it is distribution of data about goods and services to create a popularity.   

Advertisement is a piece of information in a newspaper, on television, on a poster that tries 

to persuade people to buy something or apply for a job [1]. 

In Wikipedia advertisement is a form of communication intended to persuade an audience 

(viewers, readers or listeners) to purchase or take some action upon products, ideas, or services. It 

includes the name of a product or service and how that product or service could benefit the 

consumer, to persuade a target market to purchase or to consume that particular brand. These 

messages are usually paid for by sponsors and viewed via various media [2].  

As usual advertisements are used to promote commercial goods and services to inform, 

educate and motivate the public about non-commercial issues. It is like a powerful educational tool 

capable of reaching and motivating large audiences. Advertising justifies its existence when used in 

the public interest—it is much too powerful a tool to use solely for commercial purposes [3]. 

Advertisement is the striking pattern of the operative text. It has all typical features for the 

given type and precisely carries out the prescribed functions. 

As a rule, the content of advertisement corresponds to so-called AIDCA (attention, interest, 

desire, confidence, action) formula. That is: an advertisement should attract attention, keep interest, 

arise desire, achieve confidence and demand purchasing action [4]. 

Translation demands a number of translational methods. They are divided into two classes: 

substitutions and transformations. 

Grammatical (category – morphological) transformations consist of replacement the parts of 

speech and their application in translation process is widespread. Application of grammatical 

transformations doesn't involve essentially appreciable changes of the initial content. As in 

analytical English language direct objects are more often used, in translation into Russian there is 

often a necessity to transform a direct object into an indirect one. The basic methods of grammatical 

transformations: syntactic assimilation (literal translation); articulation of sentence; unification of 

sentences; grammatical replacements. 

The other type of translational transformations is lexical transformations. Their essence 

consists of transferring the initial content by inadequate lexical means of translation which as units 

of lexical system of translation language are nonequivalent to the used means of a source language. 

Lexical transformations can mention substantial aspect of transfer, lead to really visible changes of 
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the broadcast maintenance. The basic methods of lexical transformations: a translational 

transliteration, (tracing) modeling words and construction after foreign language and lexical – 

semantic replacements (a concrete definition, generalization, modulation or semantic development) 

[5]. 

For example, in translation of advertisement of the lipstick the anaphor which was not in the 

initial text is used:  

New Rouge Hyperfix →Новая помада Rouge Hyperfix 

Extreme hold ultra comfort → Гиперстойкость. Ультракомфорт. (Lipstick Rouge 

Hyperfix, Bourjois Paris). 

The word designating property of lipstick «hyperfix», repeats its name, at the same time 

words «extreme hold»  is adequately translated.      

In translation of heading using a method of modulation causally – investigatory connection 

often has wider character, but also logic communication between two names remains.  

From cocktails to kisses, Lipfinity Reflections keeps your lips sparkling for up to 8 hours → 

Пейте коктейли, дарите поцелуи! С помадой Lipfinity Reflections ваши губы 

остаются блестящими 8 часов.  ( Lipstick  Lipfinity Reflections, Max Factor & Company). 

The phrase «from cocktails to kisses» has semantic development in translation: «пейте 

коктейли, дарите поцелуи». The sentence structure becomes easier for perception in a target 

language, and imperative mood verbs express prompting to action. The following part of the 

statement is translated by the separate sentence. 

The advertising text, as well as any other text, has the structural organization. It is possible 

to establish the following scheme of the text: heading, a beginning (disclosing of the advertising 

slogan), an explanation including details which play a role of the evidence of persuation, a 

conclusion. But to a certain extent it is conditional, as its separate parts can be interchangeable or be 

absent at all [4]. 

Translation of the heading often applies various stylistic figures (a modulation method) as 

the main appointment of heading is to draw attention to the advertising text. 

A compensation method is characteristic device for all components of the text as the main 

purpose in translation of the advertisings text is to note best qualities of the advertised object. In the 

most successful variants of translation the goods are described by means that differ from methods in 

original text. In a compensation it is important to transfer all lost elements of the content of 

primordial text [5]. 

The creamy semi-permanent colour resists 10 hours of non-stop activity → Устойчивая 

помада сохраняет цвет на губах в течение 10 часов! (Lipstick, L’oreal Paris). 

The sentence structure in Russian and English texts does not coincide. In the original the 

subject «colour», the predicate «resists». In translation subject is «помада – крем» and the  

predicate is «сохраняет цвет». Property «creamy» in a source language is expressed by adjective, 

characterizing the subject. In the translated text this quality is transferred in a subject expressed by a 

noun – «помада – крем».  

In translation of a slogan such characteristics as brevity, laconicism, clearness should be 

considered, therefore the method of constant conformity is frequently applied to slogan and to the 

basic text the same time. 

Your fragrance – your rules → Твой аромат – твои правила (Fragrance, Hugo Boss AG). 

For the purpose of conformity to slogan requirements, at grammatical level there is a 

replacement of one part of speech with another:  

Believe in beauty → Верить в красоту (Lancome es originels). 

In this example form of the verb is changed. This transformation is used in order to make 

slogan sound better because translations «верь в красоту» and «верьте в красоту» are 

distinguished with conglomeration of consonants and dissonance. 

In general for the English-Russian translations most typical replacements are replacement of 

a noun with a verb and an adjective with a noun: 

Defining beauty →Воплощение красоты (Estee Lauder Inc).  
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Adjective «defining» was replaced by noun «воплощение». 

However sometimes there is also an inverse process: 

The new fragrance for women → Новый женский аромат. (Fragrance Echo Woman, 

Davidoff company). 

In the advertising text trops are often used. The most widespread kinds of trops are an 

allegory, a hyperbole, an irony, a metaphor, a metonymy, an personification, a periphrasis, a 

synecdoche, a comparison, an epithet.  

The big role in the advertising text is played by epithets. 

Originally different every day: cool, chic, trendy, ethnic, classically sensual (United Colors 

of Benetton). 

To underline any quality of the goods, its exclusiveness, resort to a hyperbole. 

New dream mousse blush. A revolutionary way to blush! → Румяна – революция! (Blush,  

Maybelline company) 

In translation of advertisement there are idioms, proverbs, catchwords and expressions 

sometimes words from popular songs, verses. 

«The friend of my friend is my friend» → «Друг моего друга - мой друг» 

In advertisement stylistic figures are widely adopted in order to highlight the basic purport, 

advertising motive, image or object. The most widespread figures of speech are an anaphor, an 

antithesis, a conjunctionless constructions, a gradation, an inversion, a parallelism, a rhetorical 

question, the rhetorical reference, default, an ellipse, epiphor [6]. 

An antithesis is a turn of speech in which for strengthening expressiveness, concepts, images  

are distinctly opposed, that allows to underline advantages of an advertised subject and to 

distinguish its merits. Example: 

Where land ends, life deigns → Где кончается земля, начинается жизнь 

We create. You cook → Мы придумываем. Вы готовите. 

A parallelism is identical syntactic construction of the adjacent sentences or speech 

segments. In a following example parallelism is constructed on lexical opposition: 

One small cup for man → Одна небольшая чашка для человека.  

One giant leap for mankind → Одно огромное изобретение для всего человечества 

(Nescafe company)  

An anaphor and epiphor is a repetition of an initial or final word or a word combination in 

each parallel element of speech. 

Super 12 hour wear-super soft-super shiny. (Lipgloss, Maybelline company)   

Your own car. Your own phone. Your own place. Your dad’s insurance? 

(Nationwide Mutual Insurance Company). 

In many aspects an advertisement is a game. Game methods address to emotions and logic 

understanding simultaneously that entertains the addressee and lead him to it an involuntary 

perception. 

Game can be constructed on a rhyme: 

A fresh way to start the day → Новый способ начать день. (Nasal Spray, Dristan Spray 

and tablets) 

Add some flash to the splash → Капли блеска в бриллиантовом всплеске!(Maybelline 

company) 

Shake –up your make-up → Совершенный тональный крем с эффектом пудры. 

(Foundation Wonder Finish, Maybelline company) 

Besides there can be used a policemy which gives sometimes comic effect and allows to 

express thought unusually and brightly. 

In advertising texts are often used emotionally – raised vocabulary (e.g.: gorgeous, perfectly, 

fantastic, revolution):  

Fell every bit gorgeous → Ваша кожа великолепна (Rich Care Body Moisturiser. Nivea) 

But it is also possible to observe using the lexicon from a youth slang (cool):  
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The hottest place to go, the coolest things to do! → Самые жаркие места, куда можно 

отправиться, самые классные вещи, которыми можно заняться. 

Advertisement is one of the main sources of neologisms in the modern languages. In 

advertisements word-formation resources, foreign loans are actively used. The greatest group of 

neologisms is formed by names of trade marks, firms and unique characteristics of the goods. 

In order to draw attention of the reader, to focus his attention on the certain moments 

homonyms and antonyms are applied.  

Our jeans fit your genes (Artisan Cocoa Inc.) 

The contrast as the effect of expressiveness help to form basis of statement construction. 

Rarely in advertisements synonymy can be met. 

An alliteration method  consists  of repetition of identical or close consonants on sounding. 

Live life with a smile → Живи с улыбкой! (Lip Care Gloss & Shine, Nivea) 

Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline → Все в восторге от тебя, а ты от 

Maybelline. 

Echo woman - the new fragrance for women → Echo woman - новый женский аромат 

(fragrance Echo Woman, Davidoff company) 

One of features of the advertising text is use of words-stereotypes. Words-stereotypes is 

regularly repeated in the advertising text lexical units with the high degree generally-simplified 

degree of informative, the represent steady and compressed meanings [7].  

If to consider English advertisement, such verbal as  «buy this», «discover that», «try some 

today», «don‘t forget», «treat yourself» are rather extended. They can be met in all parts of the 

advertising text. It was noted that the most frequently used verbs are  buy, try, ask, get, see, call, 

feel, taste, watch, smell, find, listen, drive, let, look, drink, do, discover, start, enjoy.  From nouns in 

English advertisement the most used are «world», «freedom», «safety», «life», «magic», «style». 

For example: 

Share the excitement (Nissan Motor Company Ltd). Manage your risk (Nationwide Mutual 

Insurance Company). 

The choice of words-stereotypes is defined by their interchangeability and depends on 

qualities of the advertised goods which are necessary to be noted. Therefore the most widespread 

method of translation of words-stereotypes is modulation and compensation. 

Thus, figurative means of language brighten up the advertising text. A variety of methods of 

verbal expression, strengthening expressiveness, that accompanies even the most simple theme  

should serve one of principles of drawing up of advertisement. 

The advertising text includes variety of extralinguistic components, neglecting of  which 

will not be possible to translate the advertising text with the great efficiency. A distinctive sign of 

successful advertisement is harmonious unification of the basic advertising idea with those means 

of expressiveness which most correspond to the given idea. The object of the translator is to use all 

knowledge of theoretical bases of translation for transfer of communicative function of the original 

and to observe such criteria of the advertising text as compactness, laconicism, brevity, accuracy, 

concreteness. Always it is necessary to remember a main purpose of the advertising text – to draw 

attention and to raise interest. 

Because of specificity of advertisement, the text should not be translated literally as in that 

case it can lose its meaning and force of the influence. Translation of advertising texts is creativity 

at language level, whereas translation of art texts - the creativity connected with is art-shaped 

thinking. Process of translation is creative work, and translation of advertisement is  doubly 

creative. 
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It is known that the cinema became the most massive among arts, the supplier of models on 

conducting for the average carrier of modern Cultures. The cinema and its newest branch – 

television became the source of the majority of text Reminiscences (citations, allusions, mentions), 

functioning in the daily Communications [2, 8]. Therefore many researchers talk about «determined 

cultural representation of the film text, existing in consciousness of the native speaker and realizing 

in communication» [2, 9]. A.A. Kastaneda Dias defines cinema as ―cultural object, perceived 

through sensitive organs‖. According to the author, the cinema is ―the system of senses, in which 

specific perceptive ways and validity designations are reflected. Because of that reason it doesn't 

cease to be cultural phenomenon which defines, strengthens and transforms outlook of the 

spectator‖. According to G.G. Slyshkina the film text is involved in intercultural communication 

more than verbal text. 

In the light of the aforesaid it is logical to conclude, that film translation should be 

researched first of all, as culturally defined process. Researchers in Cultural transfer‘s sphere covers 

quite wide specter of interests of philological and humanitarian disciplines. Cultural transfer of 

Masterpieces by means of translation is one of the actual directions of translation. The scientists 

remind us constantly that the history of translation is the most important element in the research of 

interrelations between cultures. Z.Zhurt noted that cultural transfer is the translation itself, because 

it represents the transition from one code to other. According to B.Til, translation is considered to 

be the part of literary transfer, transition from one language-culture to other; this translation can be 

represented by several translations and other ways of transfer, different types of reading and so on. 

The concept of cultural transfer is more actual for analysis, because in 90-s XX century in 

translating researches the cultural turn was intended. Many of translating concepts devoted to 

problems of  intercultural communication, have a lot of in common with the concept of cultural 

transfer. So, since 70-s XX century translating models occur, in the focuses of which interactions, 

interferences, also divergences between source (original) text and translation underlied. On the 

other hand, the important focus of research interests, holding in terms of cultural transfer concept, is 

directed on the survey of the conditions, under which the translations are realized.  

The Concept of cultural transfer mainly deals with fiction sphere, but according to 

researchers ―cultural transfer copes with all spheres, which are supposed knowledge transition‖. It is 

believed, that the concept can be applied for another types of art, in particular, to cinematography. 

This statement was proved by researchers‘ observations. V.E. Gorshkova noted, that ―being 

oriented to bring literary-esthetical affect and to reach communicative-pragmatical effect, movie 

translation became the variety of literary translation. Y.L. Obolenskaya defined it role as ―to realize 
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valuable interlingual esthetical communication through interpretation of source text, which is 

realized in new text in other language‖. 

Adaptation of a film is the process of making a film produced in culture ―A‖ intelligible, 

acceptable and understandable to audiences of culture ―B‖ [1,104].  

In many countries of the world films are not used extensively, if at all. The cost of 

production as well as the facilities for projection, are barriers in the use of films to improve 

teaching. Through adaptation of the appropriate films made in other countries, the first obstacle – 

cost of production – is minimized. The need for such films is growing. With the establishment of 

international telecasting, with many educational motion pictures adapted to different languages, the 

need is amplified. With growing concern in education for international understanding, adaptation of 

educational films will help facilitate the exchange of instructional materials among schools in 

different nations [1,104]. 

The Sound Track in the Process of Film Adaptation. In a sound motion picture the sound is 

usually composed of three elements – verbal language, sound effects, and music.  

In translating the spoken part of the verbal element in motion picture, the relation of the 

spoken word to the on-screen action must be considered. Scholars in film translation have noted the 

importance of preserving lip synchronization in the translated. In fact, the relation of the spoken 

word to on-screen action involves more than lip synchronization. If the number of words in the 

translated version is not equal to the number of words in the original narration, we are in danger of 

losing screen synchronization – the matching between the on-screen action, and the off-screen 

narration. Therefore, ―the relation of he spoken word to the on-screen action‖ dictates the first two 

principles of translating the spoken verbal element of the motion picture [3, 34].  

 In scenes where dialogue is used, lip synchronization should be kept in the translated 

version. 

 In scenes where off-screen narration is used, scene synchronization should be kept in the 

translated version. 

Preserving lip and scene synchronization in the translated version requires adapting the 

original spoken verbal element. To preserve lip synchronization in the translated version, the word 

in the language of rendition should be selected not to give the exact meaning of the original, but 

also to match the original lip movements in order to create in the foreign audience an illusion that 

the original actor is speaking in their language. This cannot be achieved unless the spoken verbal 

element is adapted and not literary translated. 

Adaptation of the spoken verbal element is essential, too, to preserve scene synchronization. 

A literal translation of the original narration might give us a text that takes a longer period to read 

than the original with a resultant loss of scene synchronization. In such a case paraphrasing should 

be used to get a shorter text that will match the on-screen action [1,105]. 

On the other hand, if the translated narration is shorter than the original, selection should be 

made between two alternatives: either the narrator pauses after reading the translated lines until the 

beginning of the next scene, or elaborates on the translation [1,105]. 

Films can be tremendously influential and extremely powerful vehicle for transferring 

values, ideas and information. Different cultures are presented not only verbally but also visually 

and aurally, as film is a polysemiotic medium that transfers meaning through several channels, such 

as picture, dialogue and music. Items which used to be culture-specific tend to spread and encroach 

upon other cultures. The choice of film translation mode largely contributes to the reception of a 

source language film in a target culture [4, 6]. 

Each country cultivates a different tradition of translating films and subscribes to one of the 

two major modes: dubbing and subtitling as far as cinema translation is concerned, or sometimes to 

a third, minor, mode—voiceover—in the case of television translation. The decision as to which 

film translation mode to choose is by no means arbitrary and stems from several factors, such as 

historical circumstances, traditions, the technique to which the audience is accustomed, the cost, as 

well as on the position of both the target and the source cultures in an international context [4,6]. 

This paper will focus on cinema translation only, which is of course not to say that television 
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translation is less worthy of academic investigation. On the contrary, analysis of television 

translation constitutes an excellent material for further research, and it is only disregarded here for 

reasons of clarity and lucidity of argumentation.  

There are two major types of film translation: dubbing and subtitling; each of them 

interferes with the original text to a different extent.  

On the one hand, dubbing is known to be the method that modifies the source text to a large 

extent and thus makes it familiar to the target audience through domestication. It is the method in 

which "the foreign dialogue is adjusted to the mouth and movements of the actor in the film" [4,6] 

and its aim is seen as making the audience feel as if they were listening to actors actually speaking 

the target language.  

On the other hand, subtitling, i.e. supplying a translation of the spoken source language 

dialogue into the target language in the form of synchronised captions, usually at the bottom of the 

screen, is the form that alters the source text to the least possible extent and enables the target 

audience to experience the foreign and be aware of its 'foreignness' at all times.  

 

Film translation in the era of globalisation 

"Globally, this is the age of mass communications, of multimedia experiences and a world 

where audiences demand the right to share the latest text, be it film, song, or book simultaneously 

across cultures" [1,1]. Therefore, there is a huge demand for (mainly) American productions and, in 

response to it, markets are flooded with them. 

The issue of power in translation seems to be especially pertinent and applicable to 

contemporary cinema. As a host of translation scholars has agreed recently, translation does not 

take place between words but rather between cultures. The text is perceived as an integral part of 

the world and not as "an isolated specimen of language" [5,43]. Consequently, the process of 

translation is seen as cross-cultural transfer, which is determined by the degree of prestige the 

source and target cultures have, as well as by their reciprocal relations.  

English-speaking countries, and the United States in particular, have the upper hand and are 

pulling the strings in the movie industry today: "globalisation is generally synonymous with 

unidirectional Anglicisation, the dominance of the English language and Anglo-American culture at 

the expense of other languages and cultures" [6,197]. An interesting point that proves American 

dominance and its narrow-mindedness concerning other cultures are the 'Oscars' awarded annually 

by the Academy Awards, an institution which aspires to global renown, where among a host of 

categories there is one given to the best 'foreign' film, "where 'foreign' means anything that is not 

English" [7,79].  

However, it is not only money that decides on the choice of translation mode. The choice of 

the translating strategy largely depends on the attitude of the target culture vis-à-vis the source 

culture, and it is not uncommon that it is political factors that determine the chosen mode. On the 

whole, Western European countries do not openly oppose American productions. In Arabic 

countries, on the contrary, there is a strong resistance towards adopting the norms and habits of the 

(American) adversary. In contrast and opposition to Hollywood, Indian cinematography, under the 

name of Bollywood, has developed and now flourishes in its own territory as well as in other 

countries with strong anti-American attitudes. Some experts claim that "globalisation isn't merely 

another word for Americanisation—and the recent expansion of the Indian entertainment industry 

proves it" [8, 52]. Moreover, being anti-American in the Middle East works in Bollywood's favour. 

It is "the non-American quality of Indian movies that draws audiences". Quite naturally, many 

people are more likely to choose a film concerning issues familiar to them.  

On balance, there is no universal and good-for-all mode of translating films. As was stated 

above, the methods are dependent upon various factors, such as history, tradition of translating 

films in a given country, various audience-related factors, the type of film to be rendered, as well as 

financial resources available. What is also of primary importance here is the mutual relationship 

between the source and target cultures, as it will also profoundly influence the translating process.  
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All things considered, the two major translation modes, i.e. dubbing and subtitling, can be 

said to occupy the two opposite ends of the domestication-foreignisation continuum. As it was 

shown in this article, dubbing is a domesticating strategy which neutralises foreign elements of the 

source text and thus privileges the target culture. In contrast, subtitling is an example of a 

foreignising strategy since it stresses the foreign nature of a film and it is a source-culture-bound 

translation. It is clear that translated material can be domesticated or foreignised to different extents, 

and hence be placed somewhere along the domestication-foreignisation continuum. 
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Over many decades, educators have been drawing attention to the need for effective reading 

methods. The purpose of an effective reading method is to develop the child‘s ability to grasp the 

meaning of what is read, by teaching him or her how to analyze a sequence of ideas and make 

logical conclusions [1; 21]. The method should appeal to every pupil, meeting his or her needs, 

abilities and interests by constructing a positive attitude towards reading. Teachers should be able to 

develop clear learning objectives, and the scope and sequence of a reading method that should lead 

to achieving them. This can be done by the use of appropriate learning activities, motivational 

materials and a variety of teachinig approaches in which the children are actively involved. These 

approaches are deeply connected with composing and comprehending, which are the two sides of 

the same process- reading. 

The skills required for reading must be acquired through reading science. The skills required 

in writing science can be learned only by writing science. Basic reading and writing instruction can 

provide children with a rudimentary vocabulary and certain basic skills of literacy, but application 

to higher levels of processing requires specialized uses. We have long since learned that unless 

children are taught to apply basic comprehension skills to a variety of subject mutters – and 

experience guided practice in applying the skills – they will not easily transfer their skills. Instances 

of ability, say, to apply academic reading skills to life situations have been widely reported. See, for 

example, the Adults Functional Literacy Project  

One reason, of course, is that the skills have unique and particular relevance to every 

discipline. Reading for sequence in a short story, for example, is very different from reading for 

historical sequence, or reading for sequence in a process article. Direct attention to skill applications 

in reading (and writing, too) appears to be mandatory and is one reason why content area selections 
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must be introduced in basic reading programs. Restricted only to reading poems, plays, and stories, 

pupils can too easily find their competence restricted to literary activity as well. 

Reading presents one of the main means of receiving information.  Reading is widely used 

for cognitive and aesthetic purposes and plays one of the main roles in teaching foreign languages. 

Speaking of the importance of teaching reading we should dwell on Folomkina [1; 12] who  

states that any reading component of an English language course may include a set of learning goals 

for 

 the ability to read a wide range of texts in English. This is the long-range goal most 

teachers seek to develop through independent readers outside  English language learning classroom; 

 building a knowledge of language which will facilitate reading ability; 

  building schematic knowledge‘ 

  the ability to adapt the reading style according to reading purpose (i.e. 

skimming,scanning) 

developing an awareness of the structure of written texts in English; 

 taking a critical stance to the contents of the texts. 

Thereby in the stage of secondary school education reading becomes the chief source of 

enlarging the pupil‘s vocabulary. Various types of reading are distinguished in foreign language 

teaching from various view-points, namely oral and silent, individual and choral, unprepared and 

prepared, class and home (extra or out of class), cursory and close(extensive and intensive), 

translated and untranslated, controlled and independent reading, and the modern types checking 

reading skills as scanning and skimming.[3; 132] 

We dwelt on each type of reading separately in order to give detailed explanation and have a 

good guide for the practical use of it. To begin with: 

Synthetic reading is the type of reading in the course of which the attention of reader is 

completely or mainly concentrated to the content, and moreover this content is perceived in a 

synthesized and quick way.  

Analytical reading - reading at which the attention of reader is partially switched to the 

language execution of the text 

Translated reading takes place when the pupil is compelled to translate for all the text with 

an aim of understanding, but not separate difficult places only. In this case it is impossible to tell 

about reading in the true sense of the word. Drucker explains that teaching vocabulary before 

reading a text ―creates a cognitive load that splits the learner's attention‖ (ibid, p.24). Teachers can 

give students in advance a vocabulary list or puzzles (built through educational web sites) that 

contain the words in the unit. 

Untranslated reading, it will be more correct to name it as the comprehension of the 

reading material, can take place at any stage of learning foreign languages. For this purpose the text 

should be accessible to pupils by its content and the form, i.e. the content of text should correspond 

to age, cultural and intellectual level of the pupil, and in the linguistic form there should not be 

anything that would cause special difficulties and the consequent translation. Therefore one of the 

conditions for untranslated reading in secondary school is preliminary work at a linguistic material.  

Any expert should be able to pick up, at least, the literature necessary for it in a foreign 

language and precisely to understand the important information for him, and also to be well 

informed about achievements in its interesting area. These most frequent cases of work with books 

demand such kinds of reading which have received the name of viewing, studying and fact-

finding. 

The specified kinds of reading as an object have the reception of different results. So, the 

first of them (viewing) is directed to making representation about article/book subjects. For 

reception of this information it is to enough to look through headings and subtitles of newspapers, 

to read fluently separate paragraphs or even sentences, i.e. to look through articles/books. Fact-

finding reading (introductory) is the reading in which reader gets acquainted with the concrete 

content of the book/article, concentrating the attention mainly on the basic information; hence this 

kind sometimes is named as reading with the general coverage of the content. This is a type of 
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fluent reading which proceeds in fast rate. At last, studying reading aspires to understand as much 

as possible full and precise information which is contained in the text, to comprehend it critically.  

Usually the further use of this information is supposed; therefore already in the course of reading 

the installation on its long storing operates. All it leads to the enough small reading and it is 

accompanied by stops and re-reading of separate places. 

Functioning of reading demands automatization of receptions for its realization. Successful 

course of any activity assumes high degree of automaticity of the operations providing its 

procedural part. In reading, first of all, it concerns to the perceptive receptions for elaboration of the 

perceived text, i.e. to technical skills.  

External display of presence of necessary automatisms is high speed of reading and ability 

of reader to read with various speed (flexibility of reading). All it demands special attention to 

development of speed of reading. Thus, however, it is necessary to consider that its development – 

not an end in itself, but the way accessible to the teacher to operate formation, on the one hand, 

technical skills of pupils, and with another - receptions and semantic processing read as the high-

speed mode set thus promotes curling of analytical operations entering into them. Therefore next 

types of reading which will be considered are in our work are skimming and scanning. 

Skimming and scanning are two specific speed-reading techniques, which enable you to 

cover a vast amount of material very rapidly. These techniques are similar in process but different 

in purpose. Quickly ―looking over‖ an article is neither skimming nor scanning. Both require 

specific steps to be followed. 

The most familiar mode of reading is named home reading. Under the term ―home 

reading” we understand such type of reading which is obligatory for all pupils and which is 

additional at the same time in relation to the textbook, constant and abundant reading for the 

purpose of extraction substantial information. 

The forms of work in reading which are suggested above appeal to pupils of secondary 

school. If completely applied, the methods recommended will facilitate the fulfillment by the 

teacher of the two difficult, but important tasks of bringing the pupils to read English texts for 

themselves, to read in English not merely as task work, for the pleasure of the thing, and of fitting 

them to pursue the study of the language after graduation in order to develop their ability freely to 

read in the foreign the literature of their chosen speciality. 
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Emotions take a special place in human‘s being! They make our life colorful and significant. 

Emotions are everywhere, every thing and every event invoke certain emotion and form person‘s 

opinion on something. The problem of emotiveness study becomes the crucial point of discussion in 

antropozentric linguistics [1]. What is surrounding us, what is shown on television, music, films, 

advertisements make an impression on people. There is one more thing that can make more 

impression on people, it‘s a literature. The most colorful and capable way to make more 
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impressions is a belles-lettres. Expression of the emotional state is one of the main features that 

distinguish fiction from other literary directions. Affecting the area of irrational perception the 

emotiveness of the text is aiming primarily to invoke  a certain emotional reaction in the recipient, 

psychological resonance, and through sensory messages to provide him with a brighter, clear 

picture of the rational side of art, present a conceptual, ideological, aesthetic designs of the author‘s 

idea in a live and organic form. This provides pragmatic impact on the reader, one of the main 

functions of the category of emotiveness. From the point of view of contrastive linguistics, the 

phenomenon of emotiveness is insufficiently explored, particularly, linguists unanimously notice 

that there is not any adequate way to transfer emotional state of the text from one language to 

another[2].  

The last circumstance explains the fact that the translation of fiction and poetry is always 

considered to be one of the most difficult types, that go through most "losses". But for all the 

complexities and the inevitable losses of translation, we can say that the result of such translations 

have long served and continue to serve as the leading means of cultural communication between 

nations, the foundation of their mutual spiritual enrichment. In the modern world the work of 

translators simplified and complicated than it was in the past. On the one hand, the international 

interpenetration of the information spheres contributes to a more free language borrowing, which 

certainly facilitates the process of translation. On the other hand, today's rates of cultural 

development all over the world do not let speakers update each other. In addition, as a result of the 

information revolution sweeping the world changes the generally accepted canons of the text 

decoration including (and especially) are transformed rates of emotional expression in literature. 

The situation today in the field of  literary translation,  particularly, the translation of numerous 

works by British and American writers on Kazakh language - requires removing the language 

patterns of treatment, characteristic of high-quality translations, and to develop some general rules 

by which interpreters could be guided by encountering  with the elements which translated very 

hard. The category of expressiveness has long been the subject of heated discussions among 

linguists. In its etymological sense expressiveness may be understood as a kind of intensification of 

an utterance or of a part of it depending on the position in the utterance of the means that manifest 

this category and what these means are. But somehow lately the notion of expressiveness has been 

confused with another notion, viz. emotiveness. Emotiveness, and correspondingly the emotive 

elements of language, is that which reveals the emotions of writer or speaker. But these elements 

are not direct manifestations of the emotions—they are just the echoes of real emotions, echoes 

which have undergone some intellectual recasting. They are designed to awaken co-experience in 

the mind of the reader. Expressiveness is a broader notion than emotiveness and is by no means to 

be reduced to the latter. Emotiveness is an integral part of expressiveness and, as a matter of fact, 

occupies a predominant position in the category of expressiveness. But there are media in language 

which aim simply at logical emphasis of certain parts of the utterance. They do not evoke any 

intellectual representation of feeling but merely serve the purpose of verbal actualization of the 

utterance. 
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Ғылыми жетекші – аға оқытушы Г.К. Жантілеуова 

 

Тіл – адамдардың бір – бірімен қатынас жасайтын, пікір алысатын, ӛзара тҥсінісетін 

қҧралы , сонымен бірге оның заңдылықтары ерекшеліктерін қҧрылысын оқытатын, 

зерттейтін ғылым. [1] Неміс және қазақ тілдері – туыстық және типологиялық жағынан бӛлек 

топтарға жататын тілдер. Неміс тілі ҥнді – европа тілдеріне, оның ішінде герман тілдері 

тобына жатады. Қазақ тілі тҥркі тілдері тобының қыпшақ тілдері тармағына жатады. 

Сонымен, туыстық тҧрғыдан неміс тілі мен қазақ тілі арасында ешқандай қатынас жоқ. Бірақ 

осыған қарамастан грамматика жағынан екі тілдің де тиімді әсерін қарастыруға болады.  

Типологиялық тҧрғыдан неміс тілі аналитикалық – флективті, ал қазақ тілі 

агглютинативтік тілдер тобына жатады. Демек, типологиялық тҧрғыдан да бҧл екі тіл 

арасында жақындық жоқ екен. Оның ҥстіне неміс тілі мен қазақ тілі даму тарихында ӛзара 

байланысты болмағанын ескерсек, екеуінің арасында ҧқсастықтан гӛрі ӛзгешеліктер кӛп 

болуы – заңды қҧбылыс. Дегенмен екі тілдің арасында ешқандай ҧқсастық жоқ деуге де 

болмайды. Неміс және қазақ тілдері грамматикасы саласындағы ең басты ҧқсастық – екі 

тілде де сӛз таптары толық мағыналы : зат есім, сан есім, сын есім, есімдік, ҥстеу, етістік 

және шылау сӛздерден тҧратындығы. Сӛз таптары саласында екі тіл арасындағы мынадай 

ерекшелікті ескеру қажет: неміс тілінде шылау сӛздер қҧрамында септеулік деп аталатын сӛз 

табы бар, қазақ тілінде мҧндай сӛз табы жоқ. Ол әдетте зат есімнің алдында 

қолданылып,оның белгілі септік тҧлғасында тҧруын талап ететін шылау сӛз. Қазақ тілінде 

септеулік ҧғымының болмауы қазақ оқушыларына ҥлкен қиындық келтіреді. Оқушыларға 

оны тҥсінудің ӛзі ауыр тиеді. Бҧл қиыншылықтар жеңуге орыс тілі кӛмектесе алады. 

Жекелеген сӛз таптарын салыстыру арқылы да екі тілде белгілі ҧқсастықтар мен 

ӛзгешеліктер барын анықтауға болады. Мысалы, неміс тілінде де, қазақ тілінде де зат есімнің 

септік категориясы мен сан категориясы бар. Демек, қазақ оқушылары ҥшін неміс тіліндегі 

зат есімдердің септелетінін, оның жекеше және кӛпше тҥрі барын тҥсіну қиындық 

келтірмейді. Бҧл категорияны меңгеру қазақ оқушылары ҥшін жеңіл, ӛйткені бҧл жерде ана 

тілі тиімді ықпалын тигізіп тҧр. Алайда неміс тілі мен қазақ тілі арасындағы ерекшелікті 

неміс тілінде род категориясы бар, ондағы зат есімдердің әрқайсы ҥш родтың біріне жатады: 

мужской род – der Tisch, der Lehrer, der Schüler; женский род – die Schule, die Tafel, die 

Lehrerin; средний род – das Buch, das Kind, das Mädchen т.б. [2] Қазақ тілінде мҧндай род 

категориясы жоқ. Екі тілде де зат есім септеледі, бірақ олардың септелуі бірдей емес. Қазақ 

тілінде жеті септік болса, неміс тілінде тӛрт септік бар. Қазақ тіліндегі септіктердің 

мағынасы неміс тілінде зат есімнің белгілі бір предлогпен тіркесуі арқылы білдіреді. Қазақ 

тілінде барлық зат есімдер біртектес септеледі. Неміс тілінде зат есім септелуінің ҥш тҥрі 

бар:  

 

 
Неміс тілі мен қазақ тілінде сын есімдер арасында да ҧқсастықтар мен ӛзгешіліктер 

бар. Екі тіл де сын есім екі синтаксистік қызмет атқарады: анықтауыш қызметі және кҥрделі 

есім баяндауыштың есім бӛлігі Dastan ist ein fleißiger Schüler – Дастан - ҧқыпты оқушы 

(анықтауыш). Der Schüler ist fleißig – Оқушы ҧқыпты (есім баяндауыш).  

 

Екі тілде де сын есімнің 3 шырайы бар: 

1. Жай шырай – lang - 

ҧзын 

2. Салыстырмалы шырай 

– länger - ҧзынырақ 

3. Асырмалы шырай – 

der (die, das) – längste 

– ең ҧзын 
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Екі тілдегі бҧл ҧқсастықтар қазақ тілі неміс тіліндегі сын есімнің синтаксистік қызметтерін, 

шырайларын меңгеруде тиімді ықпалы тигізеді.  

Етістік саласында да неміс тілі мен қазақ тілінің арасында осы сияқты ҧқсастықтар 

кӛптеп кездеседі. Екі тілде де етістіктің жіктік, жақ, шақ категориялары бар. Екі тілде де ҥш 

шақ бар, бірақ оларды білдіру ҥшін әртҥрлі шақ формалары қолданылады. Мысалы: неміс 

тілінде осы шақты білдіру ҥшін бір шақ формасы (Präsens) , келер шақты білдіру ҥшін екі 

шақ формасы (Futurum I und Futurum II) қолданылса, ӛткен шақты білдіру ҥшін 3 шақ 

формасы қолданылады (Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt). [3] Ал қазақ тілінде мҧндай шақ 

формаларының саны одан да кӛп. Осы шақтың екі формасы: нақ осы шақ және ауыспалы осы 

шақ; келер шақтың 3 формасы бар: ауыспалы келер шақ, болжалды келер шақ және мақсатты 

келер шақ. Ал ӛткен шақтың қазақ тілінде 4 шақ формасы бар: жедел ӛткен шақ, анық ӛткен 

шақ, ежелгі ӛткен шақ және ауыспалы ӛткен шақ. [4] Екі тіл шақ формаларының әртҥрлігіне 

қарамастан мағыналары арқылы ҧқсастықты айқындауға болады. Қазақ тілінің нақ және 

ауыспалы осы шақтағы сӛйлемі неміс тілінде тек бір осы шақпен беріледі. Мысалы: қазақ 

тілінде нақ осы шақ – ол кітап оқып отыр, неміс тілінде - er liest ein Buch; Қазақ тілінде 

ауыспалы осы шақ – ол кҥнде келеді, неміс тілінде – er kommt jeden Tag. Liest және kommt 

неміс тілінде бір шақта, яғни  Präsens – те қолданылып тҧр. 

Қорыта келгенде, неміс және қазақ тілдері – туыстық және типологиялық жағынан 

бӛлек топтарға жататындығына қарамастан екі тілдің грамматикасындағы ҧқсас қҧбылыстар 

бар екені анық және ол неміс тілін ҥйренуде тиімді ықпалын тигізеді. 
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 С древнейших времѐн имена собственные были предметом обсуждений многих 

учѐных, будь то в эпоху Возрождения, в новое время или в течение всего XIX столетия эта 

тема всегда была актуальна. Это в наше время данная проблема рассматривается с 

лингвистической точки зрения, но ранее еѐ рассматривали с логической, поэтому 

исследованиями в этой области занимались преимущественно логики и философы. К 

примеру, крупный английский логик Джон Стюарт Милль (1806-1873), по его мнению, 

собственные имена не обладают значением, они лишь помогают узнавать предметы и 

отличать их друг от друга, т.е. они только «денотируют» (называют), а не «коннотируют» (не 

обозначают, не описывают). «Собственные имена ничего не коннотируют и, строго говоря, 

не имеют значения» (1). Противником вывода Дж. Милля оказался учѐный О. Есперсен, 

утверждавший, что по сравнению с нарицательными, имена собственные обладают  большим 

значением. «…большим количеством признаков обладают имена собственные, а не имена 

нарицательные. Пользуясь терминологией Милля, но полностью расходясь с его точкой 

зрения, я осмеливаюсь утверждать, что имена собственные (в том виде, как они реально 

употребляются) «коннотируют» наиболее количество признаков» (2). Подобных 

рассуждений было немало, ввиду различного рода исследований, но в наши дни уже 

существуют точные определения имѐн собственных. 
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Лингвистическая наука, занимающаяся всесторонним изучением имѐн собственных, 

называется ономастикой (от греч. onomastike – «искусство давать имена») (3). Имена 

собственные используется для обозначения широкого и разнообразного круга предметов, 

явлений, понятий. Человек имеет имя, отчество, фамилию, может иметь прозвище 

псевдоним. Это - антропонимы (греч. anthropos – «человек» и onyma – «имя 

название»).«Антропоним – это имя собственное (или набор имѐн, включая все возможные 

варианты, официально присвоенное отдельному человеку как его опознавательный знак» (4).

 Географические объекты (реки, моря, горы, низменности, города, сѐла, области, 

страны, улицы, проспекты, дороги и др.) также имеют собственные имена – топонимы (греч. 

topos – «место» и onyma – «имя, название»). 

Название объектов космического пространства (звѐзд, созвездий, планет, комет, астероидов) 

– космонимы (греч. kosmos – «мироздание», «мир», «небесный свод» и onyma – «имя, 

название»). 

Собственные названия (клички) животных, чаще всего домашних – собак, лошадей, коров и 

др., составляют разряд зоонимов (греч. zoon «животное» и onyma «имя, 

название»).Собственные имена нередко получают и предметы материальной культуры, 

науки и техники (музыкальные инструменты, ювелирные изделия, пароходы, космические 

корабли), а также произведения духовной культуры (книги, журналы, оперы, музыкальные 

передачи и т.п.). Для их обозначения пока нет общепринятого термина; их называют 

ктематонимами. 

Антропонимика, топонимика, космонимика, зоонимика, ктематонимика и др. входят в 

состав ономастики как еѐ разделы. И значение каждого из них представляет собой не только 

теоретический интерес, но также межкультурный и межъязыковой. И на первый взгляд, 

кажется, что имена собственные легко пересекают подобные барьеры, поскольку стремятся 

сохранить свою внешнюю форму и при использовании вне сферы «родного языка». Однако 

при переводе возникают проблемы непонимания и неточного восприятия текстов, 

содержащих имена, так как имена собственные также содержат в себе лексические единицы. 

И именно для разрешения такого рода проблем существует несколько способов перевода 

собственных имѐн 

- транслитерация – «формальное побуквенное воссоздание исходной токсической 

единицы с помощью алфавита переводящего языка; буквенная имитация формы исходного 

слова» (5)  

- «под транскрипцией, понимают передачу звуков или начертаний языка системой 

знаков, отличных от принятых в этом языке письменных единиц» (6). 

- транспозиция заключается в том, что имена собственные в разных языках, которые 

различаются по форме, но имеют общее лингвистическое происхождение, используются для 

передачи друг друга (7).  

- калькирование – воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или 

словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 

соответствующими элементами переводящего языка. 

Все перечисленные способы переводов ономастики помогают переводчику 

выработать необходимые профессиональные навыки, однако существуют также творческие 

проблемы перевода. Для того чтобы преодолеть все трудности перевода имѐн собственных 

необходимо практиковаться в использовании данных способов перевода.  

Объединяя ономастику и способы перевода, переходим к анализу переводов 

кинозаголовков. Всем известно, что кино является массовым искусством, поэтому зритель в 

первую очередь всегда обращает внимание на название фильма. Это, несомненно, 

подталкивает на создание более красочных заголовков. Для этого переводчику не достаточно 

одного лишь свободного владения иностранным и  родным языком, но также необходимы 

экстралингвистические знания и творческие способности.  На сегодняшний день на Западе, 

огромное количество новых фильмов поставлены на поток, вследствие чего переводчик не 

всегда может уделить достаточного внимания для качественного перевода.  При анализе 
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переводов названий фильмов удалось выявить три стратегии, к которым прибегают 

переводчики, работая с названиями фильмов. 

Первая стратегия основана на прямом переводе англоязычных названий фильмов 

на русский язык. Подобной стратегии подвергаются названия фильмов с отсутствием 

непереводимых культурно-специфических компонентов и искажения их содержания. 

Способы переводов, как транслитерация и транскрипция имен собственных также относятся 

к данной стратегии.  Примеры: ―Dear John‖(2010) - «Дорогой Джон» (антропоним), ―Bangkok 

Dangerous‖(2008) – «Опасный Бангкок» (топоним), ―Marley (кличка собаки)  and Me‖ (2008) 

«Марли и я» (зооним). 

Вторую стратегию можно определить как трансформация названия. На этот способ 

перевода влияют лексические, стилистические, функциональные и прагматические факторы. 

Многие названия фильмов переводятся с дополнительной когнитивной информацией, ввод 

ключевых слов в названии компенсирует смысловую и жанровую недостаточность 

дословного перевода. Примеры: Название фильма о двух беглых бандитах ―In Bruges‖ (2008) 

переведено с добавлением лексического элемента «Залечь на дно в Брюгге». Для перевода 

названия фильма жанром, которого является триллер, недостаточно лишь название города, 

где происходит всѐ действие (учитывая, что г. Брюгг – это маленький городок в Бельгии, и 

является не совсем достаточным, как например г. Токио, столица Японии). А добавление 

придаѐт уточнение названию.  

Отдельные фразы дополняются к оригинальному названию, чтобы фильм пользовался 

большим успехом в прокате: ―Hachi‖ (2009) - «Хатико: Самый верный друг». В 

действительности, это история о собаке и его хозяине, где дружба и любовь собаки оказалась 

крепче человеческой. И в самом деле, русскоязычный перевод названия звучит более 

интригующе для зрителя, чем просто «Хатико». 

На ряду с добавлением переводчики практикуют приѐм опущения ―Forgetting Sarah 

Marshall‖ (2008) в прокате получило название «В пролѐте». Подобный перевод оправдан, так 

как из-за имени и фамилии Сара Маршэл название стало бы очень грузным, к тому же 

жанром является комедия. И если для англоязычного зрителя – это вполне приемлемые 

инициалы, то для нашего зрителя – это ни о чем, ни говорящее иностранное имя, которое 

лишь затрудняет восприятия названия.  

Третья стратегия – это замена названий фильмов. Данная стратегия вызвана 

невозможностью передачи внутренней формы англоязычного названия и жанровой 

адаптацией, т.е. необходимость контекстуальной замены. Переводчику в данной ситуации 

приходится нарушать основные требования – сохранение семантико-структурного равенства 

и равные коммуникативно-функциональные свойства. Примеры:  

Кинозаголовок ―The Cinderella Man‖ (2005) переведѐн как «Нокдаун». Жанр этого 

фильма – драма, экшн. Это история о человеке, который в годы Великой Депрессии начинает 

заниматься боксом для того, чтобы заработать денег на пропитание себе и своей семье. Но 

позже выясняется, что у него настоящий спортивный талант, который возносит его к 

вершинам славы. Однако переводчики не смогли поставить слово Золушка в мужской род 

Золушкин, Золушкамен. Здесь причиной замены можно считать как невозможность передачи 

внутренней формы англоязычного названия, так и жанровую адаптацию. 

Культурологический аспект при переводе названий фильмов проявляется, когда имеет место 

жанровая адаптация кинозаголовков. Фильм ―The Pacifier‖ (2005) дословно переводится как 

«Пустышка», что явно вызывает негативную коннотацию. «Лысый нянька: Спецзадание» - 

вот под каким переводом, появился данный фильм в прокате, учитывая, что это комедийный 

экшн. 

Также встречаются примеры, когда в названиях кинофильмов нет имени 

собственного, но переводчики вставляют его, так как это придаѐт ясность названию. Фильм 

под названием ―The Bank Job‖ (2009) был переведѐн как «Ограбление на Бейкер-Стрит». 

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в Великобритании в 1971 году. 

Именно в это время произошло одно из легендарных ограблений банка на Бейкер-Стрит.  
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Таким образом, культурологический аспект при переводе названий фильмов является 

фактором, влияющим на выбор переводческой стратегии. В большинстве случаев 

неправильные переводы имѐн собственных в названиях англоязычных фильмов связаны с 

внутренними свойствами имѐн собственных как словесных знаков, а также с проблемой 

выбора стратегии перевода. Только благодаря знанию объективных диалектических 

противоречий, связанных с функционированием имени в иной языковой среде можно 

избежать субъективных ошибок и неточностей.  
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Animals, usually, are considered to be as an indefinite multitude and they are not given 

proper names. Nevertheless, when animals become the object of people‘s attention, when individual 

relationship between a man and an animal is set up, they get proper names. A special branch of 

onomastics which deals with names of animals, principles of their appearance, development and 

functions is called zoonymics. Since the ancient time people had begun to name animals: their 

favorite pets or domestic animals. The traces of naming animals in history go back to the antic 

Greek mythology; there we can meet different names of animals, which nowadays became common 

nouns. Thus, Cerberus – a three headed, angry dog with a snake instead of its tail, which guarded 

the entrance of underground kingdom, gained another transferred meaning such as ―alert and fierce 

guardian‖; Pegasus - winged horse of Zeus became a symbol of poetic inspiration. In history there 

are well-known names of Bucephalus (a horse of Alexander Macedonian) and Cabal (a favorite dog 

of King Arthur, who struggled with Anglo-Saxon invaders in V-VI centuries), Diamond (the dog of 

Isaac Newton, his dog accidentally burnt some of his works), Rogue (a faithful dog of king Charles 

I), Prim (a favorite spaniel of George Gordon Byron, he mentioned his dog in his poems), Nelson 

and Rufus (a cat and a poodle of Winston Churchill).  

Names of animals are often associated with folk and mythic symbolism. The roots of this 

phenomenon go far into the past, when tribes worshiped the images of animal totems. In the 

cemeteries of the tribes who lived on the coasts of the Seas, archeologists find figures of turtle, dive, 

seal or dolphin; in the burials of tribes, who lived in steppes - figures of serpents, in the cemeteries 

of tribes who lived in the forests – we can find figures of bear, deer or wolf, which were considered 

to be the ancestors of the people, their deities. At a later period some animals became the 

personification of the qualities that a person would have or from whom he sought to get rid of: the 

serpent is the symbol of wisdom, but also the embodiment of cunning and deceit; Lion - the 

personification of strength and nobility; bear-a symbol of strength, etc. As we see zoonyms reflect 

beliefs, traditions and culture of people. 

According to the dictionary of  N. V. Podolskaya zoonyms can be divided into following groups: 

 Kinonyms – names of dogs 

 Hypponyms – names of  horses 
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 Ornitonyms – names of  birds 

 Bisontonyms – names of  bisons 

 Insectonyms – names of insects 

Also the author of this dictionary mentions that there are not enough researches on the 

problems of zoonymics and there is no exact terminology according to the kinds of animals.  Not so 

long times before in this field of study were established such terms as felisionyms – names of cats, 

camellonyms- names of camels etc. Investigation of zoonyms permits us to find out ethnogenetic 

relations and territory of people. Zoonyms as well as other types of proper names had been 

influenced by the extralinguistic factors. Investigating the Kazakh proper names T. Zhanuzakov 

wrote: ―A zoonym gives us rich material about different stages of language development. Among 

its components we can find ancient grammatical forms, foreign, archaic and dialectical words.‖ 

Another Kazakhstani scholar T. V. Linko supports him and mentions that in Taldykorgan region of 

Kazakhstan the word ulken – big in the names of animals is substituted with the word dau – big, 

huge: Daukok, Daubas, Daukaryn, Daukabak etc. In the region of Zhambyl, district of Merce in 

some words instead of sound sh [ʃ ] people use the sound ch [tʃ ]: Alchak, Akcholak, Chunak etc. 

Zoonyms are differentiated by the following features: 

 They are divided according to the species of animals 

 They define genetic breed of animals 

 They show the national, dialectical nature of  a man 

 They are included into a regional language system 

 They show ethnographic and cultural peculiarities of  nation 

 They show a cross-cultural relationship 

The economic development of society, scientific development, scientific progress in the 

selection and genetics affected naming process of animals. So today we have two categories of 

zoonyms: traditional and zootechnical. Zootechnical zoonyms are used because of the social 

reasons – to indicate breed, family and special places (zoos, farms, circuses etc.) where animals live 

and to register them officially. For example, names of poodle‘s parents are Gold Fortunate (father), 

Aurora Golden Bleak (mother) and according to its parents‘ names puppy‘s name is Alte Bleak 

Fortunate. As we have seen the last components of puppy‘s name shows us its family name. 

Observing the history of England, we can say that Englishmen were really fond of animals. Even 

today in England animal cult is reigning; in psychology this phenomenon is called zoolatry. A 

number of newspapers and magazines are regularly published for animal-lovers.  According to the 

statistics each second family keeps domestic animal in England. On the first place dogs (over 5 

million), then cats (almost 4 million), parrots (3 million), rabbits (nearly 1 million) and many 

others. Old tradition of horse-breeding in England made special tradition of naming horses. This 

tradition includes rules of naming racehorses. These rules are published annually by Jockey Club – 

organization which is responsible for equestrian sport and controls horse-racing competitions. For 

example, it is forbidden to give horses names of well-known persons, names consisting of more 

than 18 letters or numbers. Major group of horse names are made up of words and word 

combinations meaning some qualities or peculiarities (pace, character etc.) of animal: Fast Motion, 

Flying Rocket, Rapid River, Pretty Fast, Stormer, Swift, Brave Lad, Be Gentle, Gay Dancer, Happy 

Hunter, Realistic, Quick, Mile-a-Minute, Here comes trouble. Another group of names connects 

with specific motivated significance f.e. possibility of victory, money, gold, wealth etc. so they are 

Old Penny, Double Cheque, English Gold, Spanish Gold, King Midas, Silver Reign etc.  Some 

names are connected with notion of greatness: Regal Lady, Three Crowns, Majesty, Black Regent, 

King’s Flight, Court Sensation and Shy Princess.   Some names present by themselves description 

of appearance of race horses: Black Honey, Green Ginger, Snowdrift, William the Red, Pink Rose. 

In names of horses very often are used elements such as boy or lad: Daring Boy, Merry Boy, Funny 

Lad, Token girl, Miss Singapore. In England as well as Jockey Club exist also club of people who is 

very fond of dogs which is called Kennel Club. It regulates the naming process of dogs, for instance 

dogs‘ names can consist of no more than 24 letters, but in practice they have short names consisting 
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of only two syllables: Playboy, Promise, Polestar, Mercy, Fancy, Famous, Picnic; rarely we can 

meet trisyllabic names such as, Manager, Merryman, Parity, Pillager. In most cases Englishman 

choosing names takes into consideration the names of puppy‘s parents (for example, dogs Duster 

and Mop had puppies such as Bucket,Polish, Sponge, Flannel, Brush, Broom).  

As concerning to the naming process of animals of Kazakh people who had lived in the 

broad lands moving from one place to another, raising their cattle and keeping nomadic way of life 

as opposed to the English people we also can find interesting facts, similarities and differences in 

the structure and semantic groups of animals‘ names.  At all tames Kazakh people raised four kinds 

of cattle (tort tulik mal) – such as sheep, horses, camels and black cattle (cows). ―We are inhabitants 

of steppe… The main our wealth is in horses; meat and leather are the best food and clothing‖, - as 

nomad people stated in XVI-XVII centuries. Since Kazakh people was very fond of horse and they 

says ―Er kanaty – at‖, which can be translated as ―Horse is the wing of man‖, it means that, for 

them horse was not only the mean of transport but also best friend, indicator of well-being etc. In 

the epic and lyro-epic poems heroes were not described without their horses (―Kobylandy‖- 

Tayburyl, ―Er Targyn‖ - Bayshubar, ―Kyz Zhibek‖ – Ak boz at). The horse was included into 

―Zheti Kazyna‖, it is translated as ―Seven Treasures‖ (according to the Kazakh folklore there exist 

Seven Treasures: brave man, beautiful woman, knowledge, racehorse, dog,weapon).  

They gave to their children names connected with a horse. As well as people, horses also 

were named.  In Kazakh language exist such horse names as Baishubar, Tayburyl, Shubarala, 

Tobylgy mendi tory at, Tarlan at, Akmonshak at, Tokpak zhaldy tory at, Kerkula at, Karakaska at, 

Sary at, Akkula at, Kokzhorga at, Kulager, Shalkuiryk, Karatobel etc. As well as English horse 

names which were mentioned above Kazakh horse names also are based on the color of animals or 

individual quality, peculiarity, character of animals. The most of horse names have adjectives 

denoting such colors as: ak-white, ala - freak, shubar- stripped, kara – black etc. The Kazakhs also 

call horses according to the paces (Bozzhorga: zhorga – fast motion), ages – Tayburyl (Tay-two 

years old horse), mane – Tokpakjal, spots- Aktanger, Akbakay, Tobylgy, behavior – Shaitankara 

(Shaitan - Devil), Kokoinak (Kok – blue, oinak - joy). 

Among four kinds of cattle Kazakh people very seriously treated a camel. Kazakh language 

is very rich with the toponyms, names of tribes and clans, names of people which contain zoonym 

―camel‖. Camel names such as Bozingen, Akbura, Karabura, Zhelmaia, Karanar are very popular, 

many folk songs and poems were based on the stories about camels. But we should take into 

consideration that camel names are much less than horse names. As opposed to the Kazakhs, 

Englishmen did not raise camels because climate and relief of country did not allow them to do it. 

Moving in the deserts Kazakhs used camels instead of horses; because camels survive without water 

many days. Kazakhs also had sheep and goats, cows but their attention to these kinds of domestic 

cattle is not comparable with their attention to the horses and camels. They did not give sheep and 

cows proper names in comparison with Englishmen. Kazakhs give names to the dogs, these animals 

differ from others with their fidelity to the masters. They were considered to be the guardians of a 

man and defenders of his wealth.  There are the most-widespread names of dogs such as: Aktos, 

Boribasar, Karaauyz, Taimas, Mailyayk, Sakkulak, Maitaban, Kutayk, Akkaska, Moinak, Akazu, 

Syrttan, Alaayk, Algyr, Joldyayk, Kaitpas, Jelayk, Arshyn, etc. As well as horse names, dog names 

also were based on the color, behavior, character of animals. Kazakhs were really hunters. They 

used eagles and hawks for hunting. There are names of hunting birds such as Aktuigyn -Akan seri’s  

(famous  Kazakh singer of XIX century) hawk, Kokjendet, Tuigyn, Kara torgai -Akan seri’s eagle. 

T.V. Linko made classification of Kazakh zoonyms and sorted them taking into consideration: 

 Physical defects of animals: Aksak (Lame), Sokyr (Blind) etc. 

 Victories of horses in ―Baiga‖ (Kazakh national horse-race): Baigakuren, Baigatory, 

Baigazhiren etc. 

 Relations to the appearance of animals: Sulu (Beautiful), Asyl (Precious) etc.  

 Natural phenomena: Nazhagai (Thunder), Zhanbyr (Rain) etc.  

We must pay attention to the fact that Kazakhs did not give the names to cows, goats, sheep 

and cats. But these kinds of animals in England are considered to be farm animals and as opposed to 
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Kazakhs they must have names without fail. Names of farm animals also are divided into different 

semantic groups. Among them we meet personal names such Oliver (duck), Charles, Tom Jones 

(lambs), Othello (black lamb), Betsy (hen), Molly, Polly, Dolly (calves); names of concrete items: 

Salt and Pepper, Mustard and Cress, Trumpet; words which mean abstract notions: Boredom, 

Sanctity, Magic. The most wide-spread names connect with the peculiarities of animals‘ appearance 

such as color, size: Hercules, Samson, Tiny, Twiggy; Patch, Spot, Smoky, Darky, White, Redhead, 

Jet, Amber, Rainbow; Nelson, Shiner, Socks (colors of neck and head). But Kazakhs do not use 

personal names to name animals in comparison with other nations, because of the influence 

tendency of respecting man and his social status. Thus analyzing our all materials from different 

sources we came to the conclusion that semantic structure of zoonyms in most cases is based on the 

following notions: 

 The colors of animals 

 External features of animals 

 The character of animal 

 Breed of animal 

 Season of  animals‘  birth 

 Relationship with man 

 Voice imitation, peculiarities of animals‘ voices  

 Occupation of animals: service dogs, hunting dogs or birds etc. 

 Personal names 

 Names of well-known persons: movie stars, singers, politicians etc. 

The national zoonymic system of English helps us define even the sex of animals: Pussy, 

Kitty, Sherry – female cats; Jib, Tom, Edward – male cats;  

Morphological structure of zoonyms is not so complicated. Zoonymic model of word-

building is divided into following groups:  

Simple names: Kulager, Taimas, Zhanbyr, Promise, Polestar, Mercy, Fancy etc. 

Complicated names (consist of two roots): Karaauyz, Karakulak, Kokjendet, Playboy, 

Merryman etc. 

Combinatorial names: they have structural models such as ―Adjective + Noun‖: Tokpak 

zhaldy tory at, Kerkula at, Flying Rocket, Black Honey etc. and ―Noun + Noun‖: Mile-a-Minute, 

King‘s Flight, Court Sensation etc. In Kazakh language the first two groups are used more 

frequently. More detailed analysis of morphological structure of zoonyms is demonstrated in the 

table below. 

 

The morphological structure of Kazakh and English zoonyms 

Some 

colors 

which 

helps to 

form 

zoonyms 

 

Horse onims Bird onims Dog  onims 

Kazakh English Kazakh English Kazakh English 

White -

Ak 

Akbakai Black Regent Aktuigyn - Aktos - 

Black- 

Kara 

Karakaska White Shaitankara - Karaauyz - 

Blue- 

Kok 

Koksholak - Kokjendet - Kokserek - 

Red - William the 

Red 

- Redhead - - 
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As we have understood giving names to animals is very complicated process. Zoonyms as 

an object of study deserve special attention because, they form a specific sub-system, with own 

rules, which require special description. However, the study of scientific literature shows that, 

despite the prevalence and definition of a generic zoonymic vocabulary that characterizes the 

person in many languages, we can say that this part of linguistics is not investigated enough. There 

are many problems which are waiting for their solutions. Proper names contain much more 

ethnocultural components than common nouns. If an ethnocultural aspect of this problem is 

regarded from the cognitive linguistics and lingvocultureology we are sure we will find interesting 

facts which display us national linguistic image and national view of world of each people. 
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At the ending of XX the century Kazakhstan had privatized thousands of enterprises, several 

large important enterprises still remain in majority state ownership. Though few in number, these 

large and very large enterprises dominate the economy. Privatization means the changing the 

ownership of an organization from the government to a private company [1].  

These years the privatization of education has occupied a large place in the educational 

debate. Government is interested in well-educated population, because it is one of the main factors 

that create economy development country. For many, it simply means increasing the role of parents 

in the financing of education. This movement has thus rather negative and threatening connotations: 

it is associated with increased inequalities in access to education and the breaking of social 

cohesion. For others, privatization is a much more positive movement, implying more resources for 

the education sector, more efficient use of these resources, and more flexibility in education 

delivery. The debate is loaded with ideological considerations, and little evidence is produced [2].  

From this period British Council in Kazakhstan had a major breakthrough to showcase its 

English Language strategy through ETTE (English for teaching, teaching for English) project to a 

larger Kazakh audience in major cities of the country. The Ministry of Education and Science in 

Kazakhstan are in the process of reforming the teaching of English.  

Nursultan Nazarbayev in his address of, to the People of Kazakhstan noted: «As of today, 

the computerization of schools is totally completed. They are equipped with multimedia classrooms, 

interactive equipment. The introduction of a 12-year secondary education model is under way. 

Lifelong learning should be the motto for all the people of Kazakhstan. We intend to completely 

update the content of vocational and technical education. Today, on the basis of the new 

Nazarbayev University an innovative model of higher education institution oriented at market 

demands is being formed. It aims to become a model for all universities in Kazakhstan. 20 

intellectual schools founded on my instructions throughout the country will become the main base 

for training gifted children for best universities. I instruct the Government: 

to develop a mechanism of transition of the universities to the innovation activity;  

to introduce new financial and economic instruments to support education for improving the 

quality and accessibility of education;  



 146 

The people of Kazakhstan should have new opportunities to save funds for educating their 

children by means of obtaining interest bonuses from the state;  

to establish a National Council for preparation of vocational and technical personnel with 

the participation of representatives of business associations and employers» [3].  

There are numerous benefits to learning English as a foreign language. English is now the 

language of global business. This means that in the international business community, English is 

used for communication by people who do not speak the same language. Most major world 

organizations and functions are administered in English. 

Communication plays a vital role in today's global challenge, as in business or personal 

affairs. Among the often used mediums for communication, English language serves as a pivotal 

force in bridging barriers in communication which can make or break international relations and 

state of affairs. More than thousand business transactions occur around the world in any given day, 

so English dominates the front lines. 

English is definitely a widely spoken language, brandishing 400,000,000 individuals who 

speak it as a second language and 350,000,000 or so claims it as their native tongue. Though the 

numbers do not necessarily imply the dominance of the English language or the exact number of 

users, it does, however depict the significance of English in the mainstream of universal growth. 

English is also the key to the science world. In 1997, around 95% of the articles in the 

Science Citation Index were written in English and only half of them were from English speaking 

countries. It is the easiest language to use because of its simple alphabet, easy and short words, and 

easy plurals [4].  

You can travel to any English speaking country and do not need a translator. Nowadays 

everyone knows English and can communicate with any people despite of nationality. English is 

used by all nationalities to make business, to travel, to work on Internet, to watch movies, to work 

in foreign companies, to listen to news, to read bestsellers, to write a scientific paper, to be 

interested in music etc. (table 1). 

 

Table 1 – The usage of English 

 

Business 

English is the 

primary language of 

business throughout the 

world. Most international 

business transactions, 

including emails, memos, 

reports and contracts, are 

written in English. 

Travel 

The English language is 

predominantly spoken throughout the 

world, so international travellers may 

find that speaking English can make 

their travels a little easier. Most hotel 

and restaurant employees, as well as 

store merchants, probably speak 

English to some degree.  

English is spoken in more than 

100 countries and is often the only way 

to communicate in a foreign country. 

You would be surprised how many more 

people in Japan speak English than 

Spanish. Your whole vacation will open 

up before your eyes when you can 

understand the people and the things 

around you. 

 Internet 

Most of the web 

pages on the Internet are 

in English. The Internet 

has a huge amount of 

information, some of 

which can only be 

accessed in English. 

English will allow you to 

chat with people from all 

over the world in chat-

rooms, email and other 

services. 
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 Movies 

Major Hollywood 

movies have dialogue in 

English. The plot of these 

movies is easier to follow 

if the person watching the 

movie speaks English. 

Subtitles in other 

languages can sometimes 

cause the meanings of 

words to be lost in the 

translation, and they can 

be a distraction or even 

block the action taking 

place on the screen. 

Hollywood movies are not 

as good with translations 

or subtitles.  

 

Future Jobs 

Knowing English will open the 

door to many new and exciting jobs in 

countries all over the world. People 

who speak two or more languages are 

ideal candidates for jobs in travel, 

international business, or translation. 

People who work with the general 

public, such as those who work in 

hospitals or in police (law 

enforcement), are often encouraged to 

speak a second language to better 

improve communication when it is most 

vital.  

The ability to speak a language 

spoken by most business people can 

place you a step ahead of the 

competition.   

News 

International news 

is broadcast in English. 

Examples include 

networks such as CNN 

and NBC International. 

These are much faster 

and more up-to-date 

than local networks, and 

knowledge of English 

allows you to follow 

news all over the world. 

Likewise, international 

newspapers written in 

English can be found all 

over the world 

Books 

You will be able to 

read books written by 

American, British, and 

other English speaking 

authors without needing 

the translated copy. Many 

classic novels were 

written in English. 

Reading Shakespeare just 

isn't the same in 

translation 

Science 

Around 90% of scientific journals 

are written in English. Therefore, if you 

want to remain current in the world of 

science, an understanding of English is 

vital. For the scientists, imagine being 

able to go to conferences around the 

world and improve your understanding 

in this field. 

Music 

When you learn 

English you can finally 

understand what your 

favourite song on the 

radio is saying. 

American and British 

music is some of the 

most popular in the 

world, and surprisingly 

some musicians still 

have something 

important to say in their 

lyrics. 

 

 

Mathematicians also need the knowledge of English in their work. There are a lot of 

formulas and mathematical expressions which are related to English. English is often called the 

language of the universe, mathematics is fundamental to our understanding of the world and, as 

such, is vitally important in a modern society such as ours. Everywhere you look it is likely 

mathematics has made an impact, from the faucet in your kitchen to the satellite that beams your 

television programs to your home. As such, great mathematicians are undoubtedly going to rise 

above the rest and have their name embedded within history [5].  

 Pursuant to abovementioned information it is clear that if you know English it will help to 

bring you an extra point on all hands. Especially it is vitally important for mathematicians, because 

there are number of reasons which prove this statement.  

1) Studying Abroad 

 In universities and colleges in Great Britain, the Unites States, Canada, Australia, New 

Zealand and Singapore, which attract the most number of international students, the primary 

language of instruction is English. Most of the top business schools, medical centers and advanced-

study institutes are located in North America and Great Britain, and English is the language used in 

every activity at these institutions of higher learning. Studying in the any above stated countries 

may be important to you, but don't forget that no matter how well you know your subject area, you 
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still find that, without the right level of proficiency in English, you will struggle to pass your 

course! 

2) Writing Scientific Paper 

As a scientist, you are expected to share your research work with others in various forms. 

Probably the most demanding of these forms is the paper published in a scientific journal. Such 

papers have high standards of quality, and they are formally disseminated and archived. Therefore, 

they constitute valuable, lasting references for other scientists — and for you, too. In fact, the 

number of papers you publish and their importance (as suggested by their impact factor) are often 

viewed as a reflection of your scientific achievements. Writing high-quality scientific papers takes 

time, but it is time well invested. Nowadays most peer-to-peer journals and technical periodicals 

that give international acclaim to scientists, mathematicians, engineers, technologists, and 

technocrats are printed in English. The most significant thing about reason No.2 is that it gives you 

an opportunity to get your paper published in best mathematical journals inasmuch as one of their 

requirements is ‗paper should be in English‘. 

3) Communicating as a Scientist  

Communication is an integral part of the research you perform as a mathematician. Your 

written papers serve as a gauge of your scientific productivity and provide a long-lasting body of 

knowledge from which other scientists can build their research. The oral presentations you deliver 

make your latest research known to the community, helping your peers stay up to date. Discussions 

enable you to exchange ideas and points of view. Letters, memos, and resumes help you build and 

maintain relationships with colleagues, employers, and so on. Scientific communication is not 

limited to formal papers and presentations for your peers. As a scientist, you engage in 

communication activities with yourself, too. Drafting a research proposal, for example, helps you 

understand the context and motivation for your future work and helps you focus on specific, 

realistic objectives. Adding entries in your laboratory notebook helps you crystallize your ideas and 

creates a track record of your thinking or experiments. Using mathematical or chemical notations 

helps you tackle complex concepts. Graphing data helps you answer research questions. Oral 

presentations are a richer medium than written documents. They allow you to establish stronger 

contact with the audience and better convince them of your viewpoint through verbal and nonverbal 

delivery, as well as the ensuing interaction. Oral presentations have a price, however, in terms of the 

audience's time. If you give a poor 15-minute presentation to an audience of 200 people, you have 

wasted the equivalent of 50 hours of work — more than a week of someone's work time. Finally, 

scientists are increasingly considered to be accountable to society at large; hence, you must know 

how to communicate successfully with people from a variety of backgrounds. For example, you 

may find yourself communicating in the classroom to help students develop their knowledge, 

sharpen their skills, and refine their attitudes. You may also volunteer or be called upon to write or 

speak about science for a broader, non-specialist audience. 

4) Digital Age 

While progress has been made in language-translation software and allied technologies, the 

primary language of the ubiquitous and all-influential World Wide Web is English. English is the 

language of latest-version applications and programs and new freeware, shareware, peer-to-peer, 

social media networks and websites. Software manuals, hardware-installation guides and product 

fact sheets of popular consumer electronics and entertainment devices usually are available in 

English first before being made available in other languages. 

Globalization is already nowadays trend in almost every aspect of our life. Various groups 

for example people of the same age or job position get together by means of social internet services 

like facebook to set up communication between people of the same interests and to share their 

experience, more often companies are incorporated with the others in order to have business 

competition and increase benefits, even countries and regions are integrated and united to improve 

living standards and hit targets with regard to social, economical, military and scientific fields. The 

reason why people like English is to be sure in future. 
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ҚАЗАҚ АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚЫТАЙ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕСІМДІКТЕРДІҢ ТҤР 

КАТЕГОРИССЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ-САЛҒАСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ  

 

Тоқтарбек Қания 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті  

Ғылыми жетекшісі - шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы С. Ә. Сҧлтанбекова 

ф.ғ.д., ЕҦУ профессоры, Қытай тілі кафедрасының меңгерушісі - Мәсімханҧлы Д. 

 

Біздің қоғамымызда халықаралық қатынастардың кеңеюі және алыс-жақын шет 

елдермен ынтымақтастықтың барлық деңгейде дамуы, жалпы-еуропалық кеңістік аясында 

ықпалдасу саясаты шет тілі мамандығы студенттерінің алдына плюролингвизм (кӛптілділік), 

яғни оқу ҥдерісі барысында студенттер бір ғана шетел тілінің орнына екі немесе одан да кӛп 

шет тілдерін меңгеруді мақсат етіп қояды. Осы мақсатқа орай шет тілдері мамандығы 

студенті ретінде қоғам талабына сай мультилингвалды білім алу барысында алтай тілдері 

тобынан таралатын қазақ тілі, герман тілдері тобынан таралатын ағылшын тілі және қытай-

тибет тілдерінен таралатын қытай тіліндегі есімдіктердің тҥр категориясын салыстырмалы 

және салғастырмалы талдауға талпындық.   

Осы ҥш тілдегі есімдіктердің тҥр категориясын салыстырмалы-салғастырмалы талдау 

нәтижесінде біз қазақ, ағылшын және қытай тіліне тән ортақ есімдіктер тек ҥш есімдік тҥрі 

ғана екенін анықтадық. Олар: жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі және сұрау есімдігі. 

Сондықтан да, осы мақалада ҥш тілде сәйкес келетін есімдіктердің жоғарыда кӛрсетілген ҥш 

тҥрін талдауға тырыстық. Қазақ тіліндегі есімдік тҥрлерінің дені ағылшын тіліндегі 

есімдіктерімен сәйкес келсе, ал ағылшын және қытай тілдерінде қазақ тіліндегі есімдіктердің 

тҥрлерімен сәйкес келмейтін тек осы тілдердің ӛздеріне тән есімдіктері бар екенін 

анықтадық. Ағылшын тіліндегі ӛзара, жалғаулық және қатыстық есімдіктер қазақ және 

қытай тілдеріндегі есімдіктердің тҥрлеріне сәйкес келмейді. 

Қазақ, ағылшын және қытай тілдерінде бір-бірімен сәйкес келетін жіктеу есімдіктерін 

алып қарағандағы нәтижесін тӛмендегі кестеден кӛре аламыз.  

(кесте 1) 

 Ағылшын  Қазақ  Қытай  

I жақ I  we мен біз 我  我们, 咱 

II жақ you you сен сендер, 

сіздер 
你 你们 

 Сіз 您 

III жақ he  they ол олар 他 他们 

she 她  

it 它 

Қазақ, ағылшын және қытай тіліндегі жіктеу есімдіктері белгілі бір жақтық ҧғымда  

немесе жақ тҥрінде қолданылады. Қазақ және ағылшын тіліндегі жіктеу есімдіктері 

http://akorda.kz/
http://scientific.thomsonreuters.com/
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жіктеледі, кӛпше тҥрде қолданылады және тәуелденеді, ал қытай тіліндегі жіктеу есімдіктері 

септік жалғауларымен қолданылмайды, кӛптелмейді, әрі тәуелденбейді. Қазақ тілінде жанды 

және жансыз зат есімдерге ортақ бір есімдік, яғни ол жіктік есімдігі қолданылады. Род 

категориясында тҥрленбейді. Ал ағылшын және қытай тіліндегі жіктеу есімдіктері III жақ 

жекеше тҥрінде род категориясына орай тҥрленеді. Мыс.: ағылшын тілінде (ер адамдарға) he, 

(әйел адамдарға) she, (жансыз зат есімдерге және жануарларға) it  есімдіктері қолданылса, 

қытай тілінде (ер адамдарға) 他, (әйел адамдарға) 她 және (жансыз зат есімдерге және 

жануарларға) 它есімдіктері қолданылады. Ағылшын және қытай тіліндегі жіктеу 

есімдіктерінің ӛзіндік кӛпше тҥрі болады. 

(2- кесте) 

 Қазақ тілінде Ағылшын тілінде Қытай тілінде  

І жақ  мен   біз І we 我 我们 

II жақ сен,сіз   сендер, 

сіздер 

you  you 你, 您 你们 

III жақ ол олар he, she, it they 他 她它 他们 

Аталған ҥш тілдегі сілтеу есімдіктерінің ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын 

салыстыра келгендегі нәтижесі тӛмендегі кестеде беріледі.  

(3-кесте) 

 Ағылшын  Қазақ  Қытай  

Қазақ, ағылшын және 

қытай тілдеріндегі 

есімдіктердің сәйкес 

тҥрлері 

This these That 

those 

мынау  

мыналар  

анау 

аналар 
这 

这些  

那 

那些 

Сәйкес келмейтін 

тҥрлері 

such, the same   

 

 每, 某 

Қазақ тіліндегі сілтеу есімдіктері жіктеледі, септік және кӛптік жалғауларымен 

қолданылады. Ал ағылшын және қытай тіліндегі жіктеу есімдіктері тек кӛптік 

жалғауларымен ғана қолданылады. Бірақ, жіктелмейді және септік жалғауымен 

қолданылмайды.  

Қытай тіліндегі сілтеу есімдіктері сан-мӛлшерлік мағынасын білдіретін сӛздермен 

бірігіп келіп, сілтеу-мӛлшерлік сӛз тіркесін жасайды. Ал мҧндай тіркестер қазақ және 

ағылшын тілдерінде кездеспейді. Қытай тіліндегі这支钢笔 сілтеу мӛлшерлік тіркесін қазақ 

және ағылшын тілдеріне аударғанда, қытай тіліндегі мӛлшерлік мағынасын білдіретін 支сӛзі 

аударылмай қалады да, жоғарыда берілген тіркес бұл қалам, this pen болып қана аударылады. 

Қытай тіліндегі这位老师сілтеу мӛлшерлік тіркесін қазақ және ағылшын тілдеріне 

аударғанда, қытай тіліндегі мӛлшерлік мағынасын білдіретін位сӛзі аударылмай қалады да, 

жоғарыда берілген тіркес мына мұғалім, this teacher болып қана аударылады. Қытай 

тіліндегі“每”, “某” сілтеу есімдіктерінің мағынасы қазақ тіліндегі «әр» немесе «кейбір» 

белгісіздік есімдіктеріне сәйкес келеді. Мыс.: Сенің айтқан әрбір сӛзіңді түгелдей ұқтым. 

你说的每一句话我都听懂了.[2, 65] 

Қазақ, ағылшын және қытай тіліндегі сҧрау есімдіктері жауап алу мақсатымен сҧрау 

мағынасында қолданылады. Ағылшын және қытай тіліндегі сҧрау есімдіктерінің қазақ 

тілінде ӛз теңеулері табады. Мыс.: Бұл кімнің дәптері? Whose is this notebook?  

这是谁的书？[2, 66] 
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Ағылшын тіліндегі сҧрау есімдігі who септеледі. Атау септікте who болса, табыс 

септікте whom болады. Қазақ тіліндегі сҧрау есімдіктері жіктеледі, септеледі, кӛптеледі және 

тәуелденеді. Ал қытай тіліндегі сҧрау есімдіктерінде ондай қасиеттер жоқ.  

Ағылшын тіліндегі which сҧрау есімдігі екі заттың бірін таңдау ҥшін жауап алу 

мақсатында қолданылып, қазақ тіліндегі қайсыбір белгісіздік есімдігінің мағынасына сәйкес 

келіп, ағылшын тілінде жанды және жансыз зат есімдермен қолданылады. Мыс.: ―which of us 

does he mean?‖ gasped they. Ол біздің қайсы бірімізді меңзеп тұр?- деп күбірлесті олар.[3, 

56] 

Қазақ тіліндегі ӛздік есімдігінің басқа есімдіктерден ӛзгешелігі-“өз” деген бір ғана сӛз 

жатады. Қазақ тіліндегі ӛздік есімдігі тәуелденеді және септеледі. Мыс.: менің ӛзім, сенің 

ӛзің, біз ӛзіміз т.б [7, 53]. 

Ағылшын тіліндегі ӛздік есімдіктері жіктеледі, кӛптеледі және III жақ жекеше тҥрде 

род категориясында қолданылады.  

(4-кесте) 

  I жақ II жақ III жақ 

Жекеше тҥрі myself yourself himself, herself, itself 

Кӛпше тҥрі ourselves yourselves themselves 

Қазақ және ағылшын тілдерінде ӛздік есімдігі сӛйлемде тҥбір тҧлғада зат есімді анықтап 

тҧрады. Мыс.: ағылшын тілінде When she came back, she was herself again. Ол қайтып 

келгенде тағы да бір өзі болды.[5, 56]  

Қазақ және ағылшын тіліндегі жалпылау есімдіктері жалпылау, жинақтау мағынасында 

қолданылады. Қазақ тіліндегі барлық, бәрі, барша, бүкіл, күллі, бүтін, түгел сияқты 

жалпылау есімдіктері ағылшын тіліндегі all, every, everybody, everyone, everything сияқты 

жалпылау есімдіктерімен сәйкес келеді.  

Ағылшын тілінде қазақ тіліндегі жалпылау есімдіктерінен ӛзгеше жалпылау есімдіктері 

бар. Олар: each, either, both, other, another. Ағылшын тіліндегі “both”  жалпылау есімдігі 

екеуі де деген мағынаны білдіріп жанды және жансыз зат есімдермен қолданылады. Мыс.: 

―But there is more to be said,‖ he continued, after a painful pause to both. [5, 57]. Ағылшын 

тіліндегі “each” және “every” жалпылау есімдіктері бір топтағы, алдында аталып кеткен 

барлық жанды және жансыз зат есімдерді бір-бірлеп жекелеп кӛрсетуде қолданылады. Мыс.: 

The train coming in a minute later, the two brothers parted and entered their respective 

compartments. Each felt aggrieved that the other had not modified his habits to secure his society a 

little longer. [3, 63] 

Ағылшын тіліндегі “everybody”, “everyone” жалпылау есімдіктері атау септікте және ілік 

септікте қолданылады. Мыс.: You walked into the waiting- room, into a great buzz of 

conversation, and there was everybody; you knew almost everybody. [3, 64] 

Ағылшын тіліндегі “either” жалпылау есімдігі екеуі де және біріншісі немесе екіншісі 

мағынасында қолданылады, Мыс.: The trail wasn’t three feet wide on the crest, and on either 

side the ridge fell away in precipices hundreds of feet deep. Ағылшын тілінің “other, another” 

есімдіктері сӛйлемде алдында айтылып кеткен деректі және дерексіз зат есімдерден басқаны 

атап кӛрсетуде қолданылады. Олар кӛптік және септік жалғауларымен қолданылады. Мыс.: 

He walked at the other's heels with a swing to his shoulders and his legs spread unwittingly..[3, 64] 

Қазақ, ағылшын және қытай тілдеріндегі белгісіздік есімдіктері де бір-біріне сәйкес 

келеді және олардың да ӛзіне тән айырмашылықтары болады. Қазақ және ағылшын тіліндегі 

белгісіздік есімдіктері затты, сындық белгіні, сан-мӛлшерді белгісіз етіп жорамалдап, 

тҧспалдап кӛрсетеді. Мыс.: Бұлдайды біреу күшін біреу түсін. [7, 56] 

Қазақ тіліндегі белгісіздік есімдіктеріне біреу, кейбіреу, бірдеме, әрне, әлде кім, әлдене, 

әркім, кімде- кім, бір, қайсыбір, кейбір, қайсы біреу, әр, әрбір, қай бір, неше, әлденеше, 

біраз, әрқалай, әлдеқалай, әлдеқайда, әлдеқашан т. б сӛздер жатады. Мыс.: Әрқашан сен 

кешігіп жүресің.[7, 57] 

Ағылшын тіліндегі белгісіздік есімдіктері: some, any, somebody, anybody, someone, 

anyone, something, anything, one. Осылардың ішінде somebody, anybody, someone, anyone 
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атау септігінде және ілік септігінде қолданылады. Мыс.: If you have any new books, show them 

to me please.[6, 99] 

Қазақ тіліндегі біреу, кейбіреу, қайсы біреу, бірдеме, әрне, кімде-кім, әлдекім, әркім 

сияқты белгісіздік есімдіктері зат есімнің орнына қолданылады. Олар кӛптік, тәуелдік және 

септік жалғауларымен қолданылады. Мыс.: Әсемпаз болма әрнеге. (Абай) [1, 219] 

Ағылшын тіліндегі one есімдігі белгілі бір адам деген мағынада қолданылады. Мыс.: I 

know exactly what it feels like to be held down on one’s back. 

Қазақ және ағылшын тіліндегі болымсыздық есімдіктері болымсыздық мағынаны білдіру 

мақсатында қолданылады. Қазақ тіліндегі болымсыздық есімдіктерге: ештеңе, ешкім, 

ештеме, ешбір, ешқашан, ешқандай, ешқайдан, ешқайсысы, дәнеңе сӛздері жатады. Мыс.: 

Бұл жерде ешкім сырымды білмейді, айтып не дейін. (Абай) [1, 220]. Ағылшын тіліндегі 

болымсыздық есімдіктерге: some- no, none; something- nothing, none; somebody, someone- 

nobody, no one, none сӛздері жатады. Мыс.: Nobody seemed to know him well. [6, 111] 

Қазақ тіліндегі тәуелдеу есімдіктері зат есім, жіктеу есімдігі және сілтеу есімдіктеріне –

нікі, -дікі, -тікі сияқты грамматикалық формалар жалғану арқылы жасалады. Мысалы: Бұл 

кітап сіздікі. Ағылшын тілінде тәуелдеу есімдігінің екі тҥрлі формасы болады. Ол тӛмендегі 

кестеде берілген. 

(5-кесте) 

Тәуелдік есімдіктері 

 I жақ  II жақ III жақ 

Жекеше тҥрі my your his, her, its 

Кӛпше тҥрі our your their 

(6-кесте) 

Тәуелдік есімдіктерінің абсолютті формасы 

 I жақ II жақ III жақ 

Жекеше тҥрі mine yours his, hers 

Кӛпше тҥрі ours yours theirs 

Ағылшын тіліндегі тәуелдеу есімдіктері зат есімдердің алдында қолданылады. Мыс.: The 

girl dropped her handkerchief and he picked it up. 

Ағылшын тіліндегі жалғаулық есімдіктері (whom, whose, what, which, whoever, whatever, 

whichever), осы тілдегі сҧрау есімдіктерімен морфологиялық және синтаксистік сипаттары 

бойынша сәйкес келеді. Олар жанды және жансыз заттарды атап кӛрсетуде қолданылады. 

Ағылшын тіліндегі ӛзара есімдіктеріне each other, one another есімдіктері жатады. Олар 

екі заттың ӛзара қарым- қатынасын білдіреді. Мыс.: ―I didn’t really know him‖ he thought, 

―and he didn’t know me, but we loved each other‖ [3, 67] each other есімідігі ҥнемі тек қана екі 

адамды білдіруге қолданылса, one another есімдігі екі немесе оданда кӛп адамдарды 

білдіруде қолданылады. Мыс.: He had never heard his father or his mother speak in an angry 

voice, either to each other, himself or anybody else. [3, 68] Еach other және one another атау 

септікте және ілік септікте қолданылады. Атау септікте each other, one another болса, ілік 

септікте each other's, one another's болады.  

Бҧл ғылыми мақаланы қорытындылай келе атап кӛрсетер нәрсе- біз осы ҥш тілдегі 

есімдіктердің тҥр категориясын салыстыру барысында қазақ, ағылшын және қытай тілдері 

филология ғылымы саласындағы біршама кемелденген зерттеу еңбектерін мҥмкіндіктің 

барынша қолдандық. Сонымен қатар ғылымилығына, практикалығына және қазақ, ағылшын 

және қытай тілдеріндегі есімдіктердің тҥр категориясын салыстыруға ерекше кӛңіл бӛліп, 

ағылшын немесе қазақ тілінде оқитын оқушылардың және студенттердің қытай тілі 

грамматикасын ҥйренуінде маңызды болып табылатын қиын тҥйіндерді ашып кӛрсетуге 

тырыстық.  

Бҧл ғылыми жҧмыс қазақ, ағылшын және қытай тілі грамматикасын салыстыра отырып 

тез меңгеруге, оқушылардың немесе студенттердің тілдерді қолдану қабілетін және аударма 

қабілеті деңгейін жоғарылатуға кӛмегін тигізеді деп сенеміз.  
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мҧраларын сақтау, қалыптастыру, жетілдіру туралы халқына ҥлкен жанашырлық әрі 

кӛрегендікпен айтқан болатын. 

Президент айтқан сол рухани мҧраларымыздың ең кӛнесі де, ең қажеттісі де салт-

дәстҥр, әдет-ғҧрып екені баршамызға мәлім. Ал дәстҥр мен ҧлт мәдениетін ҥйретудің басы – 

ана тілі. Атамыз қазақ қашанда салт-дәстҥрді берік ҧстанған. Оны ӛскелең ҧрпағына ӛнегелі 

мҧра етіп қалдырып отырған. Жалпы, дәстҥрін сақтаған ел қор болмайды. Себебі дәстҥр 

адамды тәрбиеге, ақылға баулиды. Әр мемлекеттің ӛз салты, әдет- ғҧрпы бар.  

Қазақтардың басын бір шаңыраққа біріктірген Қазақстанның әр облысының 

дәстҥрлері алуан тҥрлі болып келеді. Мҧны мойындау қажет. Атамыз бір болса да, салтты әр 

аймақта тҥрлі етіп ҧстанамыз. Мысалы, кейбіреулермен танысқан кезде, «Оңтҥстіктенмін» 

десең, тӛбе шашы тік тҧрады. «Сіздерде келіндер кӛшеде не ҥйде басынан орамалын 

тастамайды екен ғой», не болмаса «Келіндеріңіз кҥнде біреуге сәлем береді екен» деп 

миыңызды ашытады. Олардың ойынша, бҧл бҧрынғы заманда қалып қойған ескірген әдет. 

Қай заманнан жетсе де, бҧл – ежелден бар дәстҥр. Басына орамал тартып, ҥлкенге сәлем 

беруден апа-әжелеріміз ешқашан жалықпаған. Себебі бҧл ҥлкенге деген қҧрметіңді 

кӛрсетеді. Бҧдан басқа да салт-дәстҥрлеріміз жеткілікті. Жаза берсең, таусылмайды. Ал ӛзге 

елдердің ӛзіндік дәстҥрі жайлы білетіндеріміз кӛп емес. Бҥгінгі мақалада оқырман назарына 

мейрамдары мен салт-дәстҥрлері жӛнінде бірқатар мәлімет ҧсынбақпыз. 

Зерттеу жҧмысының ӛзектілігі: Дәстҥр – ата-бабамыздың ӛзге жҧрттардан кем 

қалмай, іргелі ел болсын деп бізге қалдырған асыл мҧрасы, алтын қазынасы екенін ҧғынатын 

кез жетті. Кӛне заман ақылгӛйлерінің ірі ӛкілі атақты Пифагордың: ―жақсы жасалған заңнан 

жақсы салт-дәстҥр артық‖, – деп тҧжырым жасауы да; ӛз халқымыздың: ―қалпыңнан 

айырылсаң да, салтыңнан (дәстҥріңнен) айырылма‖ деп ӛсиет қалдыруы да; ҧлы әулие Қожа-

Ахмет Ясауидің кӛшпелілер ӛміріне исламды кіріктіруге олардың халықтық дәстҥрін негіз 

етуі де тегінен-тегін болмаса керек. Зерттеу жҧмысының дереккӛздері ретінде 

С.Кенжеахметҧлының, И. Арнольдтың, И. Гальперин, Т. Беляева, А. Смирницкий, 

ағылшдардан Дж.Хербэрттiң, Дж.Хауэльдiң, Дж. Рэйдiң, Дж. Хауэлдiң, Encyclopaedia 

Britannica 2004, McCrum R. The Story of English, New Webster's Dictionary сияқты сӛздіктері 
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мен кӛркем әдеби шығармалар алынды. Сондай-ақ, тақырыпқа қатысты қазақ, ағылшын, 

орыс тілдеріндегі әдебиеттер, ғылыми еңбектер қамтылды. Сонымен бірге соңғы жылдары 

газет-журналдарда салт-дәстҥр, әдет-ғҧрыппен байланысты жариаланған материалдар да 

пайдаланылды. Басқа тілді меңгеру ҥшін сол елдің салт-дәстҥрін білгенде ғана сол тілді 

терең меңгере алатындықтан, ағылшын халқының салт-дәстҥрі мен мейрамын зерттеуді жӛн 

кӛрдім. 

Зерттеу жҧмысының мақсаты мен міндеті 

Жҧмыстың негізгі мақсаты – ағылшын салт-дәстҥрлері мен мейрамдарын зерттей 

отырып, олардың ҧқсастықтары мен ҧлттық сипатын ашу.  

Осы мақсаттарды орындау ҥшін тӛмендегідей міндеттерді шешу кӛздеді:  

- зерттеу жҧмысына тиянақ болатын салт-дәстҥрлердің тҥрлерін айқындау және 

негіздеу;  

- ағылшын салт-дәстҥрлері мен мейрамдарын зерттей отырып, олардың 

ерекшеліктеріне мән беру. 

Зертеудің әдіс-тәсілдері. Жҧмыс барысында сипаттамалы, салыстырмалы, жҥйелеу 

сияқты тҥрлері қолданылды.  

Жҧмыстың жаңалығы. Мәдениетіміз жағынан ескірген салт-дәстҥрлеріміз бен 

мейрамдарымыздың тек қазақ емес, ағылшын халқынның да салт-дәстҥрлері мен 

мейрамдарын қоса жҥйелеп зерттеуінде. 

Зерттеудің теориялық және практикалық мәнділігі.  

Ағылшын салт-дәстҥрлері мен мейрамдарын дәстҥрлі тҧрмыстық мәдениетімен 

сабақтастыра қарастыру нәтижесінде жасалған. 

 Зерттеу барысында қол жеткен нәтижелер «Этномәдениеттану», 

«Этнолингвистика», «Лингвоелтану», «Лингвомәдениеттану», «Аударма теориясы» т.б. 

теориялық курстарды оқыту барысында қолдануға болады.  

Зерттеу жҧмысының қҧрлымы. Жҧмыс кіріспеден, негігі бӛлімнен, қорытынды, 

пайдаланған әдебиеттер тізімінен тҧрады. 

 

1. Британияның салт-дәстҥрлері 

Ұлыбританиядағы ағылшындар мейрамдарының күнтізбесі 

Британияда мейрамдар мен фестивальдар ӛте кӛп, әр бір қаланын, ауылдық 

мекендердің және Ҧлы Британияның ауылдық жерлерінің ӛзінің жеке салт-дәстҥрлері бар, 

бҧлар бірнеше айлар бойы мерекелік киімдер мен билерді жоспарлауды қажет етеді. 

Тӛмендегі кҥнтізбеде Ҧлыбританияның ең маңызды және әйгілі фестивальдері және 

атақты оқиғалары 1- суретте кӛрсетілген [1, 351].  

 
ҚАҢТАР 

UP-HELLY-Aa 

Викинг фестивалі  

 
АҚПАН 

ӘУЛИЕ ВАЛЕНТИН 

Кҥні 

 
НАУРЫЗ 

ПАСХА 
 

 

СӘУІР 

АЛДАУ кҥні 
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http://projectbritain.com/festivals/february.htm
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ЖЕЛТОҚСАН 

25-сі РОЖДЕСТВО 

 

1- сурет. Ұлыбританиядағы ағылшындар  мейрамдарының күнтізбесі 

 

Қаңтар 

UP-Helly-Aa 

Шетландс - Шотландияның маңайындағы арал. ІХ ғасырда Норвегияның ер кісілері 

осы аралға келіп, ӛздерін Викингтерміз деп атап, және де Ҧлыбританияға кемелермен келіп, 

жануарларды, алтындарды, кейде әйелдер мен балаларына дейін зәбір кӛрсетіп алып кететін 

болған. 

Қазіргі кезде мыңдаған жылдар ӛткеннен кейін, Шетландстар тҧрғындары 

Викингтертердің сол кезде кӛрсеткен қиыншылықтарын фестивальмен еске алады. Олар 

фестивальді ―Up-Helly-Aa‖ деп атады. Шетландс аралындағы Лерунк қала тҧрғындары жыл 

сайын қыс айлдарында ІХ ғасырда Викингтер келген кеменің алдынғы жағына айдаһардың 

мҥсініндей етіп басының ҥлгісін жасап, оны Викинг «Ҧзын кемесі» деп атаған. Сол кезде, 

қаңтар айының соңғы аптасында «UP-Helly-Aa» тҥнінде, Шетландықтар Викиндіктін 

киімдеррін киіп, олар кемені қаланың бойымен теңізге қарай алып барады. Олар оны ӛртейді 

бҧлай істейтін себебі Викенктер ӛздерінің ӛлген адамдарын кемеге салып ӛртейтін болған. 

Бірақ қазіргі кемелерде ешқандай ерлер жоқ. Олар, алдымен алаулаған оттарды кемеге 

тастап, UP-Helly-Aa әндерін айтады. Еске алу рәсімі бойынша жасалатын дәстҥрге айналған 

[2, 140]. Ендігі жерде фестиваль – Шотланд аралдарының тҧрғындары ҥшін тиімді. 

Британдық алау жарығына табыну ең ҥлкен мәртебе, және оны ҥлкен фестиваль қылып 

Шотланд жерінде ӛткізеді.  

Ақпан  

Әулие Валинтин күні әр тҥрлі аңыздарда айқындалып, ғасырлар ӛте бізге де жетті. 

Бҧл кҥннің ертеректен әйгілі белгісі – Купидон римдік Махаббат Қҧдайы. Ол сәлем салып 

тҧрған, қолында садағы бар жас бала болып бейнеленген. Исус Христостың қайтыс 

болғанына ҥш жҥз жыл ӛтсе де римдік императорлар барлығынан рим қҧдайларына 
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табынуды талап етті. Валентин деген христиандық борышкерді әдіс беру ҥшін абақтыға 

қамайды. Ақпанда Валентин христиан болғаны ҥшін емес, бір сиқыр жасағаны ҥшін жазаға 

тартылады. Айтуларға қарағанда, абақтыда қамалып отырған адамның қызын зағиптығынан 

емдеп, жазған. Жазаға тартылмас бҧрын, ол қызға «Сіздің Валентиныздан» деп қол қойып, 

қоштасу хатын жазған. Басқа аңызда былай делінген: «сол бір Валинтинді барлығымыз оны 

жақсы кӛреміз, балалар мен достарына хат жазған. Аңызда не делінсе де, бҥгінде Әулие 

Валентин Кҥні – ғашықтардың мерекесі. Бҧл кҥні Сіз  досыңызға ма, әлде сҥйетін адамыңзға 

қалай жақсы кӛретініңізді кӛрсетесіз. Әр кім ӛз қалауын жасайды, қандай сыйлық берем десе 

де ӛз еркінде болады, және де Валентиннің романтикаға толы ашық қҧттықтау хатында 

жіберседе болады. Сонымен бірге алқызыл раушан гҥлдеріде махаббат белгісі ретінде 

пайдаланады. Әулие Валинтин кҥні әлемнің кӛптеген елдерінде тойлау ҥрдіске айналуда, 

мысалы, Қазақстанда да жастар арасында бҧл кҥнді тойлау ерекше қасиетке ие болуда. Оның 

себебі, еуропалықтарға електейді, және де ӛздерін ерекшелендіріп танытқысы келеді. Әулие 

Валинтин кҥні қыздар мен балдар, достар мен кӛршілер, ерлі-зайыптылар, ғашықтар бір-

біріне ӛз сезімдерін білдіреді. Бҧл кҥнді ҥлкенде, кіші де асыға кҥтеді.  

Наурыз 

Пасха 

Пасха – христиандардың кӛктемгі фестивалі, оны наурызда немесе сәуір айларында 

тойлайды. Молшылықты тойлауды Истер деп атаған. Истер деп – англосаксондық кӛктем 

қҧдайы Пасханың қҧрметіне атаған. Кӛктем – жаңа ӛмірдің басталуы, мал да тӛлдей 

бастайды, жаңа зауыттар да ашылады. Ескі салт – дәстҥр болғанымен Кристиан Истер әлі 

кҥшінде. Бҧны тойлайтындар ерте тҧрып, тӛмпекке шығып кҥнді қарсы алу керек. Ол кезде 

Кҥн де қуанғанынан айнала бастайды екен. Қҧтқарушымыз қайта тірілді деп бҥкіл 

христиандықтар шіркеуге жиналады. Христосты жҧма кҥні қайтыс болып, пасханың бірінші 

кҥнінде қайтадан ӛмірге келеді десе керек. Протестанттықтар бҧл салт – дәстҥрді Америка 

Қҧрама Штаттарынан әкелген. 

Бҥгінде пасханың бірінші кҥнінде балалар Пасха Қояны оларға тәтті кәмпит тастап 

кетті деген ҥмітпен ерте оянады. Және де олар ӛткен аптада бояған жҧмыртқаларды тығып 

қояды. Жҧмыртқаларды ең кӛп жинағандарға сыйлық беріледі. 

Американдықтар Истер қоянның келуін кҥтеді. Олар кәрзеңкелерге толтырып 

жҧмыртқалар және тәтті кәмпиттер салып қояды. Қояндар және ҥй қояндары бір жылда 

бірнеше рет тӛлдейді, сондықтан олар молшылықтың белгісі болып саналады [3, 336].. 

Христиандықтар Истер мерекесінің бірінші аптасында ауыз бекітеді.  

Ұлы ауыз бекіту алдындағы күн деп аталады. 

Жҧмыртқалар, балапандар, қояндар және гҥлдер – бҧлар жаңа ӛмірдің белгілері. 

Шокалад және жеміс-жидек қосылған тоқаштарға қарап, ауыз бекіту аяқталғанын білуге 

болады. Барлық жерлерде, Пасха кезінде Истер жҧмыртқалары болу керек. Англияда, дәл 

Ресейдегідей, Пасха - бҧл сыйлықтарды тарту және қабылдау уақыты.  

Пасха жҧмыртқасы – бҧл боятылған және қайнатылған жҧмыртқа. Жҧмыртқаны 

сәндеу және бояу – бҧл кӛне салт-дәстҥр. Бояуға пияздың қабығы, гҥлдер және талдың 

діңгегі пайдаланады.  

Бҧл кҥндері Пасха жҧмыртқалары шокаладтан, қанттан, ағаштан, кермикадан 

жасалады. Олардың кӛлемі әр тҥрлі болады. Пасханың бірінші кҥні Лондон қаласында 

кәдімгі мереке сияқты ӛткізеді. Жыл сайын Ҧлыбританияның халқы пасханы кӛктемде 

Баттерси паркінде салтанатты шерумен қарсы алады. Ҧлы шеру немесе парад сағат 15:00 де 

басталады. Бҧл шеру Лондонның сыртында жҥзумен қатар әр тҥрлі ойындардың 

ҧйымдастыруымен ӛтеді. Бҧл шеруге ойыншылар керемет дайындықпен келеді. Шеру 

ӛткізілетін жер тірі гҥлдермен безендендірілетін болған. Бҧл сәндендірілген гҥлдерді Джерси 

деп атайды, себебі Джерси аралындағы  кӛктемде ерте гҥлдейтін қош иісті гҥлдің бірі.  

Англияда балалардың жҧмыртқаны таудың басыннан бастап Исус Христустың 

бейтінің қасына дейін домалатып аппарса,  Иисус Христус қайта дҥниеге келеді деген дәстҥр 

болған. Бҧл дәстҥр қазіргі кезеңде ойынға айналған, яғни боялған жҧмыртқаны тӛмен 
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еңкейіп тҧрып айналдыратын болған, егерде ол ысқырық естілгенше сынбаса, онда ол 

жҧмыртқаны иесі жеңімпаз атанып сол жҧмыртқаны жейтін болған [4, 481]. 

Сәуір  

Қызықты алдаулар күні.  

1-ші сәуір Ҧлыбританияда Қызықты алдаулар кҥні болып табылады. Бҧл орта 

ғасырдан бері келе жатқан кӛне салт-дәстҥр. Ол кезде жылдың бір кҥнінде кҥндер қожайын 

болған. Олар ӛз қожайындарына әмір берген. Және де олар қожайындарына қарсы болмаған. 

Қазірде қызықты алдаулар кҥні ӛзгеше болып тойланады. Бҧл –қалжың мен әзілдер кҥні.  

Мамыр 

Бірінші Мамыр  

Орта ғасырларда 1-ші мамыр ерекше кҥн болып саналған. Бойжеткендер бҧл кҥні 

таңғы шықпен бет-қолдарын жуған, бҧл әдіс адамды жасартып, сҧлуландырады деп тҥсінген.  

Бірінші Мамыр ағылшындар ҥшін керемет мереке, бҧл кҥнді олар асыға кҥтетін 

секілді, себебі бҧл кҥн оларға қуанышты ән мен биді сыйлайды. Сондай биінің бірі Моррис 

Дэнсерс Оңтҥстік Африкадан келген би. Олар қол сҥлгілерін ҧстап тҧрып, аяқтарының 

арасына жастықтарды қойып билесе, ал біреулері домалақ болып тҧрып, ҧстеріне де, тіпті 

аяқ киімдеріне дейін қап-қара қылып киініп, бет-ауыздарында боя алып,  ағаштан жасалған 

ауыр таяқ ҧстап бір-бірімен айқасып билеген, ол таяқтарды бір-біріне айқастырған сайын 

билеушілердің айқайы естілетін болған. Кейбіреулері қолдарына ӛтпейтін қылышты алып 

билеген, ҧстеріне тоқылған киімдер киетін болған. Бҧл бидің еркешелігі шаршамаған адам 

жеңіске жетеді деп санайды [5, 282].  

 

2- сурет. Моррис Дэнсерс биі 

 

 
 

Мамырда сонымен бірге Англияда Джек-зэ-Грин мерекесі тойланған. Джек – бҧл 

шӛптер мен және гҥлдер мен әшекейлендірген тоқыма киім киген адам бейнесі.  

Джек-зэ-Грин мерекесі тойлау алғаш 17-18 ғасырларда жҧмысшылар әр тҥрлі 

гҥлдермен әшекейленген тоқыма киім киіп, жазық жерлерге барып тойлайтын болған. 

Кейінірек ең әдемі жасалған адамның тоқыма киіміне қарап сол мерекенің жеңімпазы деп 

танылған.  

Маусым 

24 маусым жаздың ең қайнаған және ҧзақ кҥні. Бҧл кҥні Сіз Англияның 

Стоунхенджде, Уилтшире бір кӛне дәстҥрді кӛре аласыз. Стоунхендж – Еуропадағы ҥлкен 

тасты астрономиялық тасты ҥйінділердің бірі. Стоунхендж дегеніміз не? Оның шығу тарихы 

қандай екені әлі белгісіз, бірақ осыдан 5000 жыл бҧрын бҧл жерде друиды деген тайпалар 

мекендеп, бҧл жердегі кҥн, айды, астрономиялық жҧлдыздар мен аспан әлемін зерттеп 

қадағалап отыру ҥшін пайдаланған деген ғылыми жорамалдар бар. Ҧлыбританияда қазірде 

Друидтар бар. Олар 24 маусымда Стоунхенджге барады. Олардың айтуынша кҥннің сәулесі 

сол кезде бір ғана тасқа тҥседі. Ол тас – Табан тасы деп аталады. Бҧл друидтер ҥшін 

маңызды кҥндердің бірі. Бірақ, кӛптеген британдықтар ҥшін – бҧл ерекше кӛне дәстҥр [5; 

336].  
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3- сурет. Джек-зэ-Грин гүлден жасалған тоқыма киім 

 
 

 

4- сурет. Сабаннан жасалған тоқма киім 

 
 

Шілде  

Шілде айында салтанытты тҧрде Патшайымның туған кҥнін тойлау рәсімі жҥреді. 

Алаңға салтты әскерлер әскери киімдерімен бой тҥзеп парадқа жҥреді, және де қарапайым 

халық патшайымның киімдерінің ҥлгісіне ҧқсатып, киімдерін жемчугпен әсемдеп тігіп соны 

алаңда киіп қыдырады. 

 

5- сурет. Патшайымның туған күнін тойлау рәсіміне арналын тігілген киімдер 

 

 
 

 

6- сурет. Алаңға салтты әскерлер әскери киімдерімен бой түзеп парадқа жүруде 
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7- сурет. Қайықпен жарыс 

 

 
 

«Көкке ұшқан аққу» атты мереке Тамыз  
Темза бойында қайықпен 70м дейінгі жерді жҥзіп ӛту жарысы ӛтеді, оны - кӛкке 

ұшқан аққу атты мереке деп аталады.  

Сонымен бірге ағылшындардың әсем киімдер киіп алып, ертеңнен қара кешке дейін 

ән салып, би билеу мен ӛткізетін фестивал. 

 

8- сурет. Әсем киімдер киіп алып, ертеңнен қара кешке дейін ән салып, 

би билеу мен өткізетін фестиваль 

 
 

 

Қазан 

Хеллоуин 

31-ші қазан кҥні сіз мыстандар мен жындарды кҥтуіңізге болады. Хеллоуин кӛне сӛз. 

Тай тілінде, жылына бір кҥн, бір тҥн жындар ҥшін бос. Әрине, бҧл салт-дәстҥрлер тарихы. 

Ерте заманда адамдар Хеллоуин тҥнінен қорқып, ҥйлерінде отырған. Ал қазіргі заманда 

Ҧлыбританияда бҧл ермек ету уақыты. Бҧл тҥні адамдар бет перделер киіп, мыстан және 

жындардың немесе Франкенштеин монстры немесе Дракуланың киімдерін киеді. Кейбір 

адамдар Хеллоуин шамшырақтарын асқабақтардан жасайды. Алдымен олар асқабақтың 

ортасын ойып алады. Сосын кӛз, мҧрын және ауыздың орындарын теседі. Асқабақтың 

ортасына шырақты орнатады. Жыл сайын Хеллоуин мерекесі асқабақтар мен тәтті 

кәмпиттер, жындармен, мыстандармен тойланады. 

Ирландықтар шалқанды ойып, ішіне жаман Джекті салған. Аңыз бойынша Джек ҥнемі 

жындарды алдаған. Ол ӛлгеннен оған пейіште де, тозақта да орын болмаған. Қолына 

шамшырақ ҧстап ол мекенді жер бетінде іздейді. Бҧл ерекше Джек-о-Лэнтерн болатын. 

Хэллоуин Америкаға Ирландиядан келгендіктен, адамдар шалқанның орнына асқабақ 

пайдаланған. Балалар осы мерекеде ҧстеріне ададарды қорқытатын жын-шайтан, аруақ, 

киімдерін киетін болған, себебі бҧл кҥн ӛлілердің тірілетін кҥні деп аталады. Бҥрынғы кезде 

ондай мерекеден қорықса, қазіргі кезде қорықпай керсінше жын-шайтандарды қорқыту ҥшін 

олар арнайы сондай киім киіп кӛршілерін немесе достарын қорқытып ойнайтын болған [6; 

48].  

9- сурет. Хеллоуин шамшырақтарын асқабақтардан жасауы 
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Желтоқсан  

Рождество немесе Жаңа жыл!  

Рождество, яғни қазақша мағынасы қазіргі кезде Жаңа жыл деп аталады. 

Ҧлыбританияда рождествасы 24 желтоқсаннан басталады. Олар ҥйдің ішін және 

шыршаларын безендендіреді. Олардың ойынша от жағатын пеш, камен деп аталады, сол 

жерге шҧлықтарын іліп қоятын болған, ертенгісін ҧйқыдан тҧрғанда Аяз ата оларға арнап 

сыйлықтар салып кетеді деп сенген.  

Ағылшындардың салт-дәстҥрлердің тҥрі ӛте кӛп. Олар ӛз салт-дәстҥрлерін және 

мерекелерін мақтан етеді. Басқа елдермен салыстырғанда 13 ғасырдан бері Англия ӛзінің 

кӛне салт дәстҥрлерін сақтап қалған. Ағылшындар Жаңа жыл түні бір-бірінің үйіне кіріп 

құттықтап шығады және барған жерінде олар міндетті түрде үш нәрсенің біруін 

апарады. Олар: егер кӛмір апарса, онда ол үйге жылулықты тілегені, ал нан алып барса, 

онда тамағын немесе ішім-жемің мол болсын дегені, ал күміс тиын алып келсе, онда 

денсаулықты тілегені болады.  

 

10 –суреттер. Жаңа жылдық кеште сонымен бірге Аяз аталар жарысы өтеді, сол 

жарысты жеңген адам жеңімпаз атанып тиісті жерлерге баратын болған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды 

Салт-дәстҥр халықтардың тіршілік кәсібіне, наным-сеніміне, ӛмірге деген 

кӛзқарасына байланысты туып қалыптасып, ҧрпақтан-ҧрпаққа ауысып, ӛзгеріп, жаңарып 

отырады. Оның жаңа қоғамдық қатынасқа қайшы келетіндері жойылып, ӛмірге қажеттілері 

дамып, жаңа мағнаға ие болады. Мысалы, қазақтар жаугершілік заманда қой сойып, қанына 

найзасын малып, бір-бірімен анттасып достасқан. Достықты бҧзғанды ант атсын деп 

серттескен. Бертін жаңа қоғамның дамуына байланысты анттасу салты мҥлде жойылды.  

В.Г.Белинский салт-дәстҥрдің ӛміршеңдігі жӛнінде: «Әдет-ғҧрып замандар бойы 

сыннан ӛтеді. Ӛз дәуірінде ардақталып, ата-бабадан әулетке мҧра болып ауысып, рудан-руға, 

ҧрпақтан-ҧрпаққа жетеді. Олар халықтың сыртқы бейнесі болып табылады. Онсыз халық 

бет-әлпетсіз бейне, болымсыз тас мҥсін тәрізді...» -дейді Әрине, әр халықтың ӛзіне тән салт-

дәстҥрі, әдет-ғҧрыпы болады. Олар сол халықтың ерекше белгісі болып сақтала береді. 

Қазіргі заман талабына тура келмейтін, мән-мағынасы ӛзгерген, ескерген салт-

дәстҥрлердің кейбіреулеріне сыни кӛзімен қарай отырып, тәлімдік мәнін жоймаған әдеп-

ғҧрыптарды бҥгінгі пікірі мен талғамы жоғары жастардың кәдесіне жаратар деп ескердік.  

Салт-дәстҥр сабақтастығы ҧлттар арасындағы қарым-қатынаспен тығыз байланысты. 

«Әр халықтың мәдениеті ӛзіне тән ерекшелігімен дараланып, кӛзге шалынады. Алайда басқа 

халықтардың әсерінсіз дара ҧлттық мәдениет тіпті де кездеспейді. Ҧлттар мен халықтардың 

материалдық және рухани байланысы, қарым-қатынасы арқылы олар бір-бірін мәдени 

байлығы жағынан толықтырады» - дейді С. Артановский. Бір ҧлтта бар салт-дәстҥрлер, 

тағам, спорттық ойын тҥрлері екінші бір ҧлттада белгілі ҧқсастықпен және ӛзіндік 

ерекшелікпен кӛрініс береді.  
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Мысалы, ағылшындардың сәуір айындағы пасхасында ауыз бекіту салты қазақтардың 

айт кҥні сияқты сай келуі, және де мамыр айын кӛктемнің келуі деп мерекелеуі қазақтардың 

наурыз мейрамымен сай келді.  

Салт-дәстҥр халықтың рухани ӛзегі, тілінің тірегі, мәдениетінің арқауы. Ғасырдан-

ғасырға, ҧрпақтан-ҧрпаққа ауысып келе жатқан ата дәстҥрінің желісін ҥзбей халқымыздың 

асыл мҧрасы ретінде бағалап, оларды кӛздің қарашығындай сақтап, ілгері дамытып отыру 

ӛркенді де ӛнегелі іс.  

Дәстҥр, салт қашан да адам қиялынан туындап, заман ағымына қарай байып, мазмҧны 

тереңдеп отырады. Сондықтан бҧған осы тҧрғыдан қараған дҧрыс. Әркім керектісін, кӛңіліне 

ҧнағанын, кӛкейіне конғанын қабылдап, іс жҥзінде қолданса, оны ҧлтымыздың озық салт-

дәстҥрлерімен байланыстырып, байытып мазмҧндандыра тҥссе, нҧр ҥстҥне – нҧр. 
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